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 65ـ وزٌر المالٌة
وذلك طعنا على حكم محكمة القضاء اإلداري – ف ٟاٌلػ ٜٛهلُ ٌَٕ 40510خ  65ق ٚاٌصبكه ثغٍَخ 2011/9/21
االجــــــــــــراءات
انه فً ٌوم الخمٌس الموافق  2166/66/3أودع األستاذ  /عبد النبً فرج عنتر المحامى بالنقض واإلدارٌة العلٌا بصفته وكٌبل
عن الشركة الطاعنة بصفته قلم كتاب المحكمة اإلدارٌة العلٌا تقرٌرا مسببا بالطعن فً الحكم الصادر من محكمة القضاء
اإلداري فً الدعوى رقم  41561لسنة  65ق والصادر بجلسة  2166/9/26والقاضً فً منطوقة حكمت المحكمة:
أوال :بقبول تدخل حمدي الدسوقً محمد الفخرانً خصما ً منضما ً إلى المدعٌن فً طلباتهم.
ثانٌا ً ـ برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة والبٌا ً بنظر الدعوى  ،وباختصاصها.
ثالثا ً ـ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من ؼٌر ذي صفة أو مصلحة  ،وبقبولها .
رابعا ً ـ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ؼٌر ذي صفة بالنسبة للهٌبة العامة لبلستثمار (المدعى علٌها الثالثة) ،
وبقبولها بالنسبة لها ،وبعدم قبول الدعوى لرفعها على ؼٌر ذي صفة بالنسبة للشركة القابضة للصناعات المعدنٌة (المدعى
علٌها الخامسة).
خامسا ً ـ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار اإلداري  ،وبقبولها.
سادسا ً ـ برفض الدفع بسقوط الحق فً إقامة الدعوى بالتقادم الطوٌل المسقط.
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سابعا ً ـ بقبول الدعوى شكبلً ،وفى الموضوع بإلؽاء قررار مجلرس الروزراء بالموافقرة علرى بٌرع كافرة األصرول الثابترة والمخرزون
السررلعً لشررركة النصررر للمراجررل البخارٌرررة وأوعٌررة الضررؽط إلررى شررركة برررابكوك لنررد ولكرروكس انترناشررٌونال انفسررتمنت إنرررك
( ) BABCOCK & WILCOX INTERNATYONAL INVESTMENTS C . INKـ وخلفابها ـ وما لحقه من تصفٌة للشرركة
المباعة  ،ومرن بٌروع وتصررفات فرً تلرك األصرول إلرى الؽٌرر  ،ومرا ٌتصرل برذلك مرن دمر أو انقسرام أدي إلرى توقرؾ أو تصرفٌة
األصول محل البٌع أو نقل عمالها أو تفكٌك معداتها وأدواتهرا  ،ومرا ٌترترب علرى ذلرك مرن لثرار ،أخصرها بطربلن عقرد بٌرع شرركة
النصررر للمراجررل البخارٌررة وأوعٌررة الضررؽط المبرررم بررٌن كررل مررن الشررركة القابضررة للصررناعات الهندسررٌة وشررركة النصرر للمراجررل
البخارٌة وأوعٌة الضؽط من جهة (كبابع)  ،وبٌن شركة بابكوك لند ولكوكس انترناشٌونال انفستمنت إنك ـ وخلفابها ـ مرن جهرة
أخرى (كمشتري) ،وبطبلن جمٌع القرارات والتصرفات التً تقررت وترتبت خبلل مراحل إعداده ونفاذه ،وبطربلن التعامرل علرى
ارض الشركة لكونها منرافع عامرة ،وبطربلن أٌرة تسرجٌبلت بالشرهر العقراري أو بالسرجل العٌنرً بمرا فٌهرا الطلبرٌن رقرم  525فرً
 6996/66/62المقٌد بالسجل العٌنً بالجٌزة برقم  264فً  6997/61/9لصالح شركة برابكوك و وٌلكروكس مصرر  ،ورقرم 69
فً  2117/2/4المقٌد بالسرجل العٌنرً برالجٌزة بررقم  563فرً  2117/2/4لصرالح شرركة الخلرود للتنمٌرة العقارٌرة والسرٌاحٌة ،
وبطبلن جمٌع اإلجراءات والتصرفات التً قامت بها الشركة المشترٌة عام  2118ببٌع أسهم الشرركة الدولٌرة لتصرنٌع المراجرل
إلى الشركة الوطنٌة للصناعات الحدٌدٌة (إحدى مجموعة شركات أوراسكوم)(المدعى علٌهرا السرابعة) ،شراملة بٌرع كامرل اآلالت
والمعرردات والعقررود المبرمررة بررٌن الشررركة البابعررة والؽٌررر  ،وحصررول الشررركة الوطنٌررة للصررناعات الحدٌدٌررة علررى خرردمات كافررة
العاملٌن بالشركة فً تارٌخ الشراء  ،واسترداد الدولة لؤلصول محل العقد مطهرة مرن القٌرود والرهرون وأي التزامرات ٌكرون قرد
أجراها المشتري وخلفه  ،وإعادة تجهٌز مصانع الشركة على كامل أراضٌها بمنطقة منٌل شرٌحة وإعرادة العراملٌن بالشرركة إلرى
سابق وضعهم متمتعٌن بكامل مزاٌاهم وحوافزهم  ،وإلزام الجهة اإلدارٌة والمشترٌن المدعى علٌهم المصروفات.
اٌٛلـــــــــبئغ
تخلص وقابع الطعن حسبما جاء من األوراق والحكم المطعون فٌه أن بتارٌخ  2166/6/22أقام المطعون ضدهم مرن االول حترى
السادس الدعوى رقم  41561لسنة 65ق بصحٌفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلبوا فً ختامهرا الحكرم :بقبرول الردعوي شركبلً ،
وبصفه مستعجلة الرتحفظ علرً كرل موجرودات الشرركة ومعرداتها الموجرودة بالشرركة الوطنٌرة للصرناعات الحدٌدٌرة المملوكرة لرـ (
ناصؾ ساوٌرس )  ،ووقؾ بٌع أرض الشركة بمنطقة منٌل شٌحة والتحفظ علٌها .
وفً الموضوع بإلؽاء القرار السلبً بامتناع المدعً علٌه األول عن اتخاذ اإلجرراءات البلزمرة بطلرب وقرؾ بٌرع الشرركة وإعرادة
تشؽٌلها  .وإعرادة المتعاقردٌن إلرً الحالرة الترً كانرت علٌهرا الشرركة قبرل  ، 6994/9/27واسرترداد الدولرة لجمٌرع أصرول وفرروع
الشرركة لكافرة ممتلكاتهررا ومعرداتها وإعررادة العراملٌن إلررى سرابق أوضرراعهم طبقرا ً ألحكررام قرانون العمررل  ،مرع إلررزام الجهرة اإلدارٌررة
المصروفات واألتعاب.
وقال المدعون شرحا لدعواهم :
إنهم من ضحاٌا المعاش المسمً بالمبكر حٌث كانوا ٌعملون بشركة النصر لصناعة المراجرل البخارٌرة وأوعٌرة الضرؽط والمنشرؤة
بالقرار الجمهوري رقم  2461لسنة  6962علً مساحة  32فدان علً النٌل – منطقرة منٌرل شرٌحة ـ وكانرت هرذه الشرركة إحردى
شركات الصناعات الثقٌلة حٌنما كانت الدولة تتبنً المشارٌع القومٌة الصناعٌة لتكون الدولة فً مصاؾ الدول المتقدمة  ،و ُتعنى
بتشؽٌل األٌدي العاملة وتدرٌبها  ،وكانت الشركة تنت ( المراجل ) الؽبلٌات المصنعة من مواسٌر الحدٌد وألروا الصراج وتعمرل
بحرق الوقود لتنت بخاراً عنرد ضرؽط ودرجرة حررارة عالٌرة  ،ولتسرتخدم تلرك المراجرل ومنتجرات الشرركة فرً الصرناعات الؽذابٌرة
واألسمدة والمنسوجات والورق والبتروكٌماوٌات والمستشرفٌات وكقروي محركرة للسرفن وفرً أجرزاء المحطرات الحرارٌرة بإنتراج
الكهرباء والستخدامات أخرى ؼٌر تقلٌدٌة فً الصرناعات السرلمٌة وؼٌرر السرلمٌة  ،إال أن الدولرة بردأت فرً مشرروع الخصخصرة
بترؼٌب وترهٌب العمال والفن ٌٌن لدفعهم إلً الخروج للمعاش المبكر  ،وبدأت أعمال التدمٌر المخطط حٌرث قرام الردكتور  /عراطؾ
عبٌد ربٌس الوزراء األسبق وزٌر قطاع األعمال العام األسبق بإصدار قراراً بإلؽاء قرار وزٌرر الصرناعة األسربق الردكتور  /عزٌرز
صدقً الذي كان ٌلزم أي شركة لو أي جهة تحتاج أي منت ٌصنع محلٌا بعدم اللجوء إلى االستٌراد إال بعد الرجروع إلرً الشرركة
المنتجة حتى ٌتم االعتماد علً المنت المحلً للحفاظ علً الصناعات الوطنٌة .
وأضاؾ المدعون أن الدولة قامت فً  6994/9/27بنقل تبعٌة الشرركة إلرً الشرركة القابضرة للصرناعات الهندسرٌة برباسرة عبرد
الوهاب الحباك صاحب قضٌة الرشوة الشهٌرة فً ذلك الوقت والذي قام بدوره بإعبلن طرر الشرركة للمشراركة وتقردم لرذلك عردد
( )9شركات وتم ترسٌة المشاركة علً شركة (بابكوك و وٌلكوكس مصر) لمدة  25عامرا ً  ،وترم تؽٌٌرر اسرم الشرركة  ،وقرد شراب
هذه العملٌة مخالفرات قانونٌرة جسرٌمة ودخرل الحبراك السرجن فرً قضرٌة الرشروة الشرهٌرة واسرتمرت الشرركة تحرت االسرم الجدٌرد
وأمدت العدٌد مرن الشرركات بمنتجاتهرا وبعرد أن شربع الشررٌك األجنبرً وحصرل األمروال وقرام بتحوٌلهرا إلرى بربلده  ،تررك الشررٌك
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المصري (خالرد شرتا) لٌقروم بتؽٌٌرر اسرمها إلرى الشرركة الدولٌرة لتصرنٌع المراجرل حٌرث قراد عملٌرة تردمٌر للشرركة مسرتؽبل بعرض
الحوادث المفتعلة لمنتجات الشركة والتً أثبت التحقٌقات أنها ناتجة عن عٌوب فً التشؽٌل ولٌس المنت واستناد تشرؽٌل المنرت
إلً ؼٌر مردرب علرً تشرؽٌلها وبردأ إنتراج الشرركة ٌقرل وقرام المسربولون بالشرركة بإجبرار العراملٌن علرى اللجروء للمعراش المبكرر
.واسررتطرد المرردعون قررابلٌن أن خالررد شررتا قررام ببٌررع الشررركة بالمخالفررة للقررانون فررً  2118/6/6إلررً الشررركة الوطنٌررة للصررناعات
الحدٌدٌة ( إحدى شركات أوراسكوم لئلنشاءات والصناعة ـ ناصؾ ساوٌرس ) واستكمل األخٌرر مسلسرل التردمٌر بتفكٌرك الشرركة
ومعداتها وقام بنقل جمٌع موجوداتها ومعداتها إلً مقر الشركة المملوكة له بمدٌنة  6أكتوبر ونقل العاملٌن واإلدارٌٌن أٌضرا مرع
معدات الشركة المفككة دون العمل وبدأت استؽاثات العمال والقوي الوطنٌة لوقؾ هذه المهزلة التً طالرت كرل المشرارٌع القومٌرة
التً أنشؤتها الدولة فً عصر الربٌس الراحل  /جمال عبد الناصر  ،حٌث كانت الدولة فرً عهرد النظرام السرابق ترفرع شرعار صرنع
فً مصر اسما فقط وكانت بسٌاساتها تعمل علً إسقاط الشعار بسٌاسات فاسدة ال تري إال مصلحة الطفٌلٌٌن الذٌن لٌسروا برجرال
األعمررال والررذٌن كررانوا ٌرردخلون شررركاء أجانررب اتضررح فٌمررا بعررد أن شررركة وٌلكرروكس ٌملكهررا ٌهودٌرران منررذ  6875وٌنتمررون إلررً
الصهٌونٌة  ،فضبلً عن أن الشركة محل التدمٌر كانت مملوكة ملكٌة خاصة للمواطنٌن العادٌٌن وقد ُنزعت ملكٌتها للمنفعة العامة
فصارت مملوكة للدولة ملكٌة عامة  ،إال أن الشركة المشترٌة بالمخالفة للقانون قامرت بتحوٌرل أرض الشرركة إلرً سروق عقراري
واسررتثماري هدفرره الم صررلحة الخاصررة مخررالفٌن السرربب الررذي نزعررت الملكٌررة مررن أجلرره ودون مراعرراة للبعررد القررومً واالجتمرراعً
والوطنً  ،وتم استكمال تدمٌر الشركة بردم الشرركة الدولٌرة لتصرنٌع المراجرل البخارٌرة واألعمرال المدنٌرة مرع الشرركة الوطنٌرة
للصررناعات الحدٌدٌررة المملوكررة لرجررل األعمررال ناصررؾ سرراوٌرس  ،ودمر شررركة الخلررود لبلسررتثمارات العقارٌررة ـ إحرردى شررركات
أوراسكوم للسٌاحة والفنادق المملوكة لرجل األعمال سرمٌح سراوٌرس بعرد تفكٌرك معردات الشرركة واقتبلعهرا ونقلهرا إلرى الشرركة
الوطنٌرررة  ،لرررذلك فرررإنهم وبعرررد ثرررورة ٌ 25نررراٌر بشررربابها وشرررعب مصرررر العظرررٌم تقررردموا إلرررى ربرررٌس مجلرررس الررروزراء بترررارٌخ
ٌ 2166/5/26طالبونه بإعادة أموال الشعب المسلوبة وإصبل ما تم إفسراده  ،وإعرادة تشرؽٌل المصرنع والعمالرة المدربرة الترً ترم
تشرررٌدها  ،إال أنرره لررم ٌتخررذ أي إجررراء لمواجهررة تلررك المخالفررات القانونٌررة ومنهررا مخالفررة شررروط التعاقررد والخصخصررة وكراسررة
الشروط لقرارات اللجنة الوزارٌة للخصخصة  ،والتفرٌط فً حقوق العمرال وإهردارها  ،والقضراء علرى إحردى الصرناعات الوطنٌرة
واإلستراتٌجٌة  ،ومخالفة القوانٌن والقرارات المنظمة لبٌع شركات قطاع األعمال العام  ،واالستٌبلء علرى أصرول الشرركة الثابترة
والمنقولة بالمخالفة للقانون  ،األمر الذي حدا بهم إلً إقامة هذه الدعوي بالطلبات أنفة الذكر.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو المبٌن بمحاضرر الجلسرات  ،وبجلسرة  2166/7/4قردم المردعون
حافظتً مستندات طوٌتا علً المستندات المعبلة بؽبلفهرا وتضرمنت صرور ضروبٌة مرن الخطراب المرسرل مرن المردعٌن إلرى ربرٌس
مجلررس الروزراء  ،وقرررار ربررٌس الجمهورٌررة رقررم  6962/2461باعتبررار مشررروع إقامررة مصررنع شررركة النصررر لصررناعة المراجررل
البخارٌة وأوعٌة الضؽط بناحٌة منٌل شٌحة مركز الجٌزة محافظة الجٌزة من أعمال المنفعة العامرة  ،وباالسرتٌبلء بطرٌرق التنفٌرذ
المباشرر علرى األرض البلزمرة إلنشرراء المشرروع والبرالػ مسراحتها  634343متررراً مربعرا ً ( 36فردان و  23قٌرراط و  63سررهم) ،
والنظرام األساسرً لتؤسرٌس الشرركة والعقرد االبتردابً لبٌرع الشررركة  ،و قررار تؤسرٌس شرركة برابكوك و وٌلكروكس مصرر  ،وقرررار
ربٌس الهٌبة العامة لبلستثمار رقم  354لسرنة  ، 2166ورد وزارة التجرارة الخارجٌرة بشرؤن أوضراع الشرركة بعرد البٌرع  ،وقررار
هٌبة االستثمار رقم  2/6684لسنة  2116بالترخٌص بتقسٌم الشرركة الدولٌرة لتصرنٌع المراجرل واألعمرال المعدنٌرة إلرى شرركتٌن
(قاسمة ومنقسمة)  ،وعقد إٌجرار أرض الشرركة عرام  ، 2115ومحضرر الجمعٌرة العامرة ؼٌرر العادٌرة لشرركة أوراسركوم للفنرادق
والتنمٌة المنعقدة بتارٌخ  ، 2118/6/31ومحضر نقل الشركة إلرى الشرركة الوطنٌرة بمدٌنرة  6أكتروبر  ،وشرهادة مصرلحة الشرهر
العقاري بالجٌزة المإرخة  2118/3/66بالقٌود الواردة على أرض الشركة  ،وشكوى عمال الشرركة  ،وصرور لمنتجرات الشرركة
 ،وبعررض قصاصررات الصررحؾ عررن اسررتؽاثات العمررال  ،وتؤجلررت الرردعوى لجلسررة  2166/7/66الختصررام خصرروم جرردد  ،ولتحدٌررد
الطلبات علً وجه الدقة بصحٌفة معلنة  ،حٌث تحددت الطلبات بقبول الدعوي شكبلً  ،وبصفة مسرتعجلة برالتحفظ علرى موجرودات
الشركة ومعداتها الموجرودة بالشرركة الوطنٌرة للصرناعات الحدٌدٌرة المملوكرة لرـ ناصرؾ سراوٌرس  ،ووقرؾ بٌرع أراضرً الشرركة
بمنطقة منٌل شٌحة والتحفظ علٌها ومنعهم من التصرؾ فٌها.
وفً الموضوع ببطبلن عقد بٌع شركة النصر لصناعة المراجل البخارٌة المإرخ  ،6994/9/27واسرترداد الدولرة لجمٌرع أصرول
وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها ومعداتها ،وإعادة العاملٌن إلى سابق أوضاعهم مع ما ٌترتب علً ذلك من أثار.
وبجلسة  2166/7/66قدم الحاضر عن الدولة حافظتً مستندات طوٌتا علً المستندات المعبلة بؽبلفٌهما متضمنة صور ضوبٌة
من قرار ربٌس الجمهورٌة رقم  2461لسنة  6962بشؤن اعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر لصناعة المراجل البخارٌرة
وأوعٌة الضؽط بناحٌة منٌل شٌحة مركز الجٌزة محافظة الجٌزة من أعمال المنفعة العامة  ،وباالستٌبلء بطرٌق التنفٌرذ المباشرر
على األرض البلزمة إلنشاء المشرروع  ،وخطراب التفترٌش علرى أعمرال البنراء علرى أعمرال الهردم والتخرٌرب وإثبرات نقرل جمٌرع
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المعدات ـ فٌما عدا معدة واحدة ـ وتفكٌرك األسرقؾ المعدنٌرة واألرضرٌات المرإرخ ، 2118/66/26وخطابرات موجهرة مرن وزٌرر
االستثمار إلى كل من محافظ الجٌرزة و محرافظ  6أكتروبر  ،وأحمرد عربلء الردٌن المؽربرً وزٌرر اإلسركان والمرافرق  ،والمستشرار
ممدو مرعً وزٌر العدل  ،وٌوسؾ بطرس ؼالً وزٌر المالٌة بشؤن لفت انتباه تلك الجهات إلى أن تقٌٌم أراضً شركة النصر
للمراجررل البخارٌررة وأوعٌررة الضررؽط موضرروع عقررد البٌررع المررإرخ  6994/9/27قررد تررم وقررت البٌررع علررى أسرراس اسررتمرار النشرراط
الصرناعً  ،والتوجٌره بالحصررول علرى حقروق الدولررة فرً حالررة عردم االلترزام باالسررتمرار فرً النشراط أو محاولررة تعردٌل اسررتخدام
األرض فً نشاط لخر  ،وصورة من رد وزٌر المالٌة بؤن صاحب الصفة فً مواجهة إخبلل المشتري بالعقد هو الشركة القابضة
للصناعات الكٌماوٌة كخلؾ للشركة القابضة للصناعات الهندسٌة  ،ورد وزٌر العدل بما ٌفٌد حصول قٌود بالشرهر العقراري علرى
تلك األراضً ،وصرور مرن القررار رقرم  2646لسرنة  2113وعقرد إٌجرار برٌن شرركة الخلرود والشرركة الدولٌرة لتصرنٌع المراجرل
واألعمال المعدنٌة  ،وصور مذكرات ومحاضر تشمٌع وجنح مخافرة تنظرٌم أعمرال المبرانً  ،وصرور مرن كتراب اإلدارة الهندسرٌة
بالوحدة المحلٌرة التابعرة لمحافظرة  6أكتروبر بمرا ٌفٌرد صردور توجٌهرات ربرٌس مجلرس الروزراء بعردم تؽٌٌرر اسرتخدامات األرض
المقام علٌها شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط (تحت أي مسمى)  ،وصورة خطراب وزٌرر االسرتثمار إلرى محرافظ 6
أكتوبر بما ٌفٌد أن أرض شركة المراجل تم تقٌٌمها وقت البٌع على أساس استمرار النشاط بحسربانها مخصصرة أساسرا ً للمنفعرة
العامة بالقرار الجمهوري رقم  2461لسنة  ،6962وصورة من صحٌفة الدعوى رقرم  67323لسرنة  65القضرابٌة المقامرة مرن
محمد عبد المحسن شتا بالمطالبة بوقؾ تنفٌذ وإلؽاء قرار ربٌس مجلس الوزراء بمنعره مرن التصررؾ فرً األرض المقرام علٌهرا
الشركة.
وقرر الحاضر عن المدعٌن اختصرام كرل مرن وزٌرر المالٌرة والشرركة القابضرة للصرناعات الكٌماوٌرة فرً المواجهرة للحاضرر عرن
الدولة وقام بتسلٌم صورة من صحٌفة الدعوى للحاضر عن الشركة القابضة للصناعات الكٌماوٌة  ،كمرا حضرر حمردي الدسروقً
محمد الفخرانرً بشخصره وأثبرت بمحضرر الجلسرة تدخلره منضرما ً للمردعٌن فرً المواجهرة  ،وبرذات الجلسرة قرررت المحكمرة فرً
مواجهررة الحا ضررر عررن الدولررة إدخررال وزٌررر العرردل بصررفته ربررٌس مصررلحة الشررهر العقرراري للرررد علررى مررا تضررمنه كتابرره بحافظررة
مسررتندات الحكومررة بجلسررة  2166/7/4بالمسررتند رقررم ( )61بشررؤن القٌررود والتسررجٌبلت التررً أوردتهررا المصررلحة علررى أراضررً
الشركة وقد قبل ذلك  .وقدمت الحاضرة عن الهٌبة العامة لبلستثمار والمنراطق الحررة حافظرة مسرتندات طوٌرت علرً المسرتندات
المعبلة بؽبلفها وتضمنت أصل الكتاب الوارد لقطاع الشبون القانونٌة بالهٌبة المإرخ  2166/7/28بشؤن تؤسٌس كل مرن شرركة
بابكوك و وٌلكوكس مصر والشركة الوطنٌة للصناعات الحدٌدٌرة ،وصرور ضروبٌة مرن قررار وزٌرر االقتصراد والتجرارة الخارجٌرة
رقم  649لسنة  6994بالترخٌص بتؤسٌس شركة بابكوك و وٌلكوكس مصر  ،والقررار رقرم  354لسرنة  2116بتعردٌل المرادتٌن
 2و  25من النظام األساسً لشركة بابكوك و وٌلكروكس مصرر  ،والقررار رقرم  528لسرنة  6995برالترخٌص بتؤسرٌس الشرركة
الوطنٌة للصناعات الحدٌدٌة  ،والنظام األساسً لشركة النصر لصناعة المراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط  ،وطلبت الهٌبة العامة
لبلستثمار على وجه الحافظة الحكم  :أصلٌا ً ـ بعدم قبول الدعوى شكبلً بالنسبة لهرا لرفعهرا علرى ؼٌرر ذي صرفة والنتفراء الصرفة
والمصرلحة فرً اختصرامها  ،واحتٌاطٌرا ً ـ برإخراج الهٌبرة مرن الردعوى بربل مصرروفات  ،مرع إلرزام المردعٌن المصرروفات ومقابرل
أتعاب المحاماة.
كما قدم الحاضر عرن الشرركة القابضرة للصرناعات المعدنٌرة حافظرة مسرتندات طوٌرت علرً المسرتندات المعربلة بؽبلفهرا وتضرمنت
صور ضوبٌة من قرار ربٌس مجلس الوزراء رقرم  941لسرنة 2113بردم الشرركة القابضرة للصرناعات الهندسرٌة فرً الشرركة
القابضة للصناعات الكٌماوٌة  ،عقد بٌرع شرركة المراجرل البخارٌرة  ،للتردلٌل بهمرا علرى انتفراء صرفتها فرً الردعوى  ،كمرا قردمت
مذكرة دفاع طلبت فً ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهرا لرفعهرا علرى ؼٌرر ذي صرفة  ،وبالجلسرة ذاتهرا قردم الحاضرر
عرن الدولرة ثربلث مجلردا ت (موسروعة الخصخصرة المصررٌة ـ برنرام إعرادة الهٌكلرة وتوسرٌع قاعردة الملكٌرة لقطراع األعمرال ـ
الخصخصة) بعنوان (الكتاب األبٌض ـ شركة المرجل البخارٌة)
وبجلسة  2166/9/66قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة الٌوم مع تكلٌرؾ هٌبرة مفوضرً الدولرة بإعرداد تقرٌرر برالرأي
القرانون ً ٌرودع ملررؾ الردعوي خربلل أجررل ؼاٌتره السراعة الثانٌررة ظهرر ٌروم األربعرراء الموافرق  ، 2166/9/64وصررحت ألطررراؾ
الخصررومة برراالطبلع علررً التقرٌررر والتعقٌررب  ،وتقرردٌم المسررتندات والمررذكرات حتررى السرراعة الثانٌررة ظهررر ٌرروم األحررد الموافررق
. 2166/9/68
وأوعت هٌبة مفوضً الدولة تقرٌراً بالرأي القانونً فً الدعوى ارتؤت فٌه الحكم:
بقبول الدعوي شكبل وإلؽاء قرار جهرة اإلدارة فٌمرا تضرمنه مرن بٌرع شرركة النصرر لصرناعة المراجرل البخارٌرة وأوعٌرة الضرؽط
المإرخ فً  ، 6994/9/27واسترداد الدولة لجمٌع أصول وممتلكات الشركة ومعداتها وإعادة العاملٌن إلً سابق أوضاعهم مع
ما ٌترتب علً ذلك من لثار.
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وخرربلل األجررل المضررروب لتقرردٌم المسررتندات والمررذكرات والتعقٌررب علررى تقرٌررر هٌبررة مفوضررً الدولررة أودعررت الشررركة القابضررة
للصناعات الكٌماوٌة مذكرة دفاع طلبت فٌها فتح باب المرافعة فً الدعوى لتتمكن من تقدٌم المسرتندات والررد علرى تقرٌرر هٌبرة
مفوضً الدولة والختصام وزارة المالٌة التً للت إلٌها حصٌلة الخصخصة  ،وأوردت بمذكرتها أنه "نظراً لطول الفتررة الزمنٌرة
منذ قرار البٌع وعقد البٌع اللذٌن تمرا عرام  6994لرم نرتمكن مرن اسرتخراج تلرك المسرتندات الترً توضرح موقرؾ شرركة المراجرل
البخارٌة قبل البٌرع وال سرٌما مٌزانٌرات الشرركة قبرل البٌرع الترً تإٌرد مبرررات بٌرع هرذه الشرركة "  ،إذ منحرت المحكمرة الشرركة
المذكورة كؽٌرها من الخصوم األجل الذي قدرت أنه مناسب والذي سمح لهم بالتعقٌب على التقرٌر وتقدٌم ما لدٌهم من مرذكرات
ومستندات  ،وفً ظل ما عرضته الشركة من صعوبة استخراج المستندات لمضً فتررة زمنرً طوٌلرة علرى البٌرع بمرا تررى معره
المحكمة االلتفات عن هذا الطلب بعد أن تهٌؤت الدعوى للحكم فٌها
كما أودعت الشركة الوطنٌة للصناعات الحدٌدٌة خبلل األجل مذكرة دفاع طلبت فً جانبها األول إعرادة الردعوى للمرافعرة التخراذ
إجراءات التدخل انضمامٌا ً هجومٌا ً مع المدعٌن ضد ربٌس مجلس إدارة شركة الخلرود للتنمٌرة العقارٌرة والسرٌاحٌة ـ بحسرب مرا
سرطرته الشرركة بمرذكرتها ـ وهرو مرا التفترت عنره المحكمرة بحسربان أن التخرل أٌرا ً كران نوعره ال ٌجروز إجرابره إال قبرل قفرل براب
المرافعة وان الدعوى قد تهٌؤت للحكم  ،كما أن الشركة المذكورة قد تم اختصامها وفقا ً لصحٌح حكم القانون  ،وتقردمت بردفاعها
فً هذه المذكرة فطلبت فً ختامهرا الحكرم احتٌاطٌرا ً  :أوالً ـ بعردم اختصراص المحكمرة والبٌرا ً بنظرر الردعوى  .وثنٌرا ً ـ بعردم قبرول
الدعوى لرفعها من ؼٌر ذي صفة  ،ولخلو الدعوى من دلٌل ثبوتها برفض الدعوى  .وفً جمٌع األحوال برإلزام رافعرً الردعوى
المصارٌؾ وأتعاب المحاماة .وأرفقت بمذكرتها مستنداً واحداً تضمن اتفاقٌة عمل جماعٌة.
وخرربلل األجررل ذاترره أودع الجهرراز المركررزي للمحاسرربات حافظررة بالمسررتندات المعرربلة علررى ؼبلفهررا طوٌررت علررى سرربعة مسررتندات
تضمنت صورة من تقرٌر مراقب الحسابات عن مراجعة مٌزانٌرة شرركة النصرر لصرناعة المراجرل البخارٌرة وأوعٌرة الضرؽط فرً
 6993/6/31والحسابات الختامٌة بعد التعردٌل  ،وصرورة مرن تقرٌرر إدارة مراقبرة الحسرابات عرن المٌزانٌرة فرً ، 6993/6/31
وصورة من التقرٌر السنوي عن المٌزانٌرة فرً  ، 6993/6/31ومبلحظرات مراقرب الحسرابات فرً  ، 6993/6/31ومرذكرة إدارة
مراقب ة حسابات الصناعات الهندسٌة بشؤن انعقاد الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة لشركة النصر لصرناعة المراجرل البخارٌرة وأوعٌرة
الضرررؽط بترررارٌخ  6994/2/6للنظرررر فرررً بٌرررع األصرررول الثابترررة والمخرررزون الخررراص بالشرررركة  ،والمركرررز المرررالً للشرررركة فرررً
 ، 6993/62/36وتقرٌر المتابعة وتقوٌم األداء للشركة عن العام المالً .6993/92
وخبلل األجل أودعت شركة الخلود للتنمٌة العقارٌة والسٌاحٌة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وطلبرت إعرادة الردعوى للمرافعرة ،
التفتت عنه المحكم لمناسبة الوقت الذي قدرتره المحكمرة لتقردٌم المسرتندات والمرذكرات  ،وإلرفراق الشرركة المرذكورة مسرتنداتها
و دفاعها بالطلب  ،وقد طوٌرت حافظرة مسرتندات الشرركة علرى أربعرة مسرتندات علرى النحرو المبرٌن علرى ؼبلفهرا تضرمنت صرورة
ضوبٌة من عقد التنازل النهابً فً الطلب رقم  69لسنة  2117سجل عٌنً األهرام بتنازل الشركة الدولٌة لتصنٌع المراجل عن
األرض الكابنة بطرٌق مصر/أسٌوط (منٌل شٌحة) لشركة الخلود للتنمٌة العقارٌة والسرٌاحٌة  ،وصرورة مرن قررار ربرٌس الهٌبرة
العامة لبلستثمار والمناطق الحرة رقم  2116/216684بالترخٌص بتقسٌم الشركة الدولٌة لتصرنٌع المراجرل واألعمرال المعدنٌرة
إلررى شررركتٌن  ،وصررورة ضرروبٌة مررن اتفاقٌررة العمررل الجمرراعً المإرخررة  ، 2118/6/2وصررورة ضرروبٌة مررن شررهادة بالتؤشررٌرات
والقٌود الواردة بالسجل العٌنً على قطعة األرض رقم  436حوض العمدة 62/قسم أول ناحٌة منٌل شٌحه  /مركرز أبرو النمررس
 6أكتوبر  ،وتضمنت مذكرة الشركة طلب االلتفات عرن تقرٌرر هٌبرة مفوضرً الدولرة لمرا اعتروره مرن مخالفرات قانونٌرة  ،وطلرب
الحكرم  :أوالً ـ وفرً الشركل وقبرول الردعوى  :أصرلٌا ً ـ بعردم اختصراص المحكمرة والبٌرا ً بنظرر الردعوى .واحتٌاطٌرا ً ـ بعردم قبرول
الدعوى لرفعها من ؼٌر ذي صفة أو مصلحة مباشرة .وثانٌا ً  :وفً الموضوع  ،أصلٌا ً ـ بسقوط الحق فً إقامة الدعوى بمضرً
خمسة عشر سنة مدة التقادم الطوٌل المسقط .واحتٌاطٌا ً ـ برفض الدعوى للعجز عن اإلثبات وخلوها من أي سرند قرانونً .وفرً
جمٌع األحوال إلزام رافعً الدعوى بالمصارٌؾ ومقابل أتعاب المحاماة.
وخبلل ذات األجل أودعت الشركة القابضة للصناعات المعدنٌة (المردعى علٌره الخرامس) طلبرا ً إلعرادة الردعوى للمرافعرة بردعوى
تقدٌم مستندات قاطعة  ،وقد التفتت المحكمة عن هذا الطلب لكرون الشرركة قرد ترم تمكٌنهرا مرن إبرداء دفاعهرا علرى مردى جلسرات
المحكمة ولم تقدم سوى حافظة للمستندات ودفاعا ً مقتضاه عدم قبول الردعوى بالنسربة إلٌهرا لرفرع الردعوى علرى ؼٌرر ذي صرفة
لكون صاحب الصفة هو الشركة القابضة للصناعات الكٌماوٌة .
كما أودع المدعون خبلل األجل مذكرة بدفاعهم تعقٌبا ً على ما ورد بتقرٌر هٌبة مفوضً الدولة طلبوا فً ختامها الحكرم بمرا جراء
بتقرٌر هٌبرة مفوضرً الدولرة وبمرا تضرٌفه المحكمرة مرن أسرباب  ،وأكردوا أن تفكٌرك الشرركة ونقرل معداتره وتردمٌرها بردأ عنردما
أعلنت الدولة عرن دخولهرا عصرر الطاقرة النووٌرة السرلمٌة  ،وأن المردعٌن وؼٌررهم مرن أبنراء مصرر مسرتعدون إلعرادة وتركٌرب
معدات الشركة وتشؽٌلها فً أقرب وقت.
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وأودع كذلك المتدخل انضمامٌا ً إلى المدعٌن حمدي الدسوقً محمد الفخرانً مذكرة بدفاعه طلب فً ختامها الحكم بربطبلن قررار
بٌررع شررركة النصررر لصررناعة المراجررل البخارٌررة وأوعٌررة الضررؽط واسررترداد الدولررة ألصررولها  ،وإعررادة العرراملٌن والحكررم بالطلبررات
الختامٌة للمدعٌن.

وخبلل ذات األجل أودعت هٌبة قضاٌا الدولة ناببة عن الجهات اإلدارٌة المختصرمة (ربرٌس مجلرس الروزراء ـ وزٌرر االسرتثمار ـ
وزٌر المالٌة ـ وزٌر العدل بصفته ربٌس مصلحة الشهر العقراري) مرذكرة دفراع أوردت بهرا أن طلباتهرا فرً هرذه الردعوى تنطلرق
من دور هٌبة قضاٌا الدولة فً مكافحرة الفسراد الرذي ران علرى بعرض المسربولٌن بالدولرة  ،والرذي ترم اكتشرافه بعرد قٌرام الشرعب
المصري بثورته فً الخامس والعشرٌن من ٌناٌر  ، 2166واستناداً لكون الهٌبة هً الحصن الحصٌن الذي تلوذ به الدولرة عنرد
الشدابد والمحن دفاعا ً عن حقوق الشعب وأمواله  ،ولما أضفاه المشرع على هذه الهٌبة من صفة الشرؾ فً الخصرومة  ،فإنره
ٌحق لها أن ترفع لرواء العردل فرً أي خصرومة برٌن الدولرة واألفرراد  ،كفالرة لحقروق الشرعب المشرروعة بؤسررع وقرت  ،وتمكٌنرا ً
للمحكمة من الفصل فٌها  ،وهً بذلك تإدي عمبلً قانونٌا ً ٌتفق ووظٌفتها القضابٌة فً النٌابة القانونٌرة عرن الدولرة مسرتقلة عرن
أشخاص الحكام والوزراء ضمانا ً لمبدأ خضوع الدولة للقانون  ،وأنه لما كانرت الحكومرة فرً العهرد السرابق علرى ثرورة الخرامس
والعشرٌن من ٌناٌر  2166قرد قامرت ببٌرع بعرض وحردات قطراع األعمرال العرام وشرركاته إلرى بعرض المسرتثمرٌن تنفٌرذاً لسٌاسرة
الخصخصة الترً تبنتهرا رباسرة مجلرس الروزراء وقتبرذ والترً تمخرض عنهرا عقرد بٌرع شرركة المراجرل البخارٌرة المطالرب بإلؽراء
قرارات خصخصته وببطبلنه  ،فإنه وبناء علٌه:
" تفوض هٌبة قضاٌا الدولة ـ ناببة ع ن الجهات اإلدارٌة ـ المحكمة فً القضاء بما ٌحقق الصرالح العرام  ،وحماٌرة الحرق والمرال
العام".
ً
ً
ً
وبعد انقضاء األجل أودع بنك فٌصل اإلسبلمً طلبا إلعادة الدعوى للمرافعة لتقدٌم دفاعا فً الدعوى لكون البنك مساهما بنسربة
 %71بشركة الخلود للتنمٌة العقارٌة والسٌاحٌة  ،وأرفق مسرتنداً ٌثبرت تلرك المسراهمة  ،وقرد التفترت المحكمرة عرن هرذا الطلرب
لتهٌإ الدعوى للفصل فٌها من جانب ولوجود الشركة التً تمثل البنك فً الخصومة وتقدٌمها لردفاعها عرن كرل المسراهمٌن فٌهرا
من جانب لخر.
وبجلستها المنعقدة بتارٌخ  2166/9/26أصدرت المحكمة حكمها المبٌن بصدر هذا التقرٌر.

وقد شٌدت المحكمة حكمها استنادا الى:
وحٌث إن القرار الذي ٌصدر من جهة اإلدارة بإبرام عقد من العقود ٌمثل إفصا اإلدارة عن إرادتها بقصرد إحرداث أثرر قرانونً.
وبتحلٌل العملٌة القانونٌة التً تنتهى بإبرام العقد إلى األجزاء المكونرة لرهٌ ،تضرح أن القررارات السرابقة أو البلحقرة علرى العقرد،
كوضع اإلدارة لشروط المناقصة أو المزاٌدة ،وقرارات لجنة فحص العطاءات ،وقررارات لجنرة البرت ،والقررار بإرسراء المناقصرة
أو المزاٌدة ،هً بؽٌر منازع قرارات إدارٌة منفصلة عن العقد ،ومن ثم ٌجوز الطعن فٌها باإللؽاء بسبب تجاوز السلطة ،وٌمكرن
المطالبة بالتعوٌض عن األضرار المترتبة علٌها إن كان لهذا التعوٌض محل
(محكمرة القضراء اإلداري ـ الردعوى رقرم  734لسرنة  7ق ـ جلسرة 6956/6/8ـر س  61ص 635ـر والمحكمرة اإلدارٌرة العلٌرا ـ
الطعن رقم  24/666ق ـ جلسة  6979/4/64ـ م  65سنة ص )678
وحٌث إنه ٌنبؽً التمٌٌز فً مقام التكٌٌؾ بٌن العقد الذي تبرمه جهة اإلدارة ،وبٌن اإلجراءات التً ٌمهد بها إلبرام هذا العقد
أو تهٌا لمولده ،ذلك أنه بقطع النظر عن كون العقد مدنٌا ً أو إدارٌا ً فإن من هذه اإلجراءات ما ٌتم بقرار من السلطة اإلدارٌة
المختصة له خصابص القرار اإلداري ومقوماته من حٌث كونه إفصاحا ً عن إرادتها الملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضى
القوانٌن واللوابح بقصد إحداث مركز قانونً تحقٌقا ً لمصلحة عامة ٌتؽٌاها القانون .ومثل هذه القرارات وإن كانت تسهم فى
تكوٌن العقد وتستهدؾ إتمامه ،فإنها تنفرد فً طبٌعتها عن العقد مدنٌا ً كان أو إدارٌا ً وتنفصل عنه ،ومن ثم ٌجوز لذوى الشؤن
الطعن فٌها استقبلال ،وٌكون االختصاص بنظر طلب اإللؽاء والحال كذلك معقودا لمحاكم مجلس الدولة دون ؼٌرها ،ذلك أن
المناط فى االختصاص هو التكٌٌؾ السلٌم للتصرؾ( .المحكمة اإلدارٌة العلٌا .الطعنان رقما " 456و "321لسنة 67ق .جلسة
6975/4/5ـ س  21ص )317
وحٌث إن مجلس الوزراء قد أقر فً بداٌة التسعٌنات برنام الخصخصة فً مختلؾ المجاالت وناط بكل من مجلس الوزراء
وربٌس مجلس الوزراء ووزٌر قطاع األعمال العام مسبولٌة تنفٌذ البرنام بتحدٌد المشروعات والشركات التي يمكن طرحها
للخصخصة ،وما ٌتعٌن أن ٌبقى منها تحت سٌطرة الدولة ،واقترا المعاٌٌر والضوابط التً تتم على أساسها الخصخصة ،
واقترا أوجه صرؾ أو استثمار نات الخصخصة  ،ثم اعتماد تقٌٌم الشركات واألصول المطروحة ورفع النتاب بعد موافقتهما
علٌها إلى مجلس الوزراء  ،وفً نطاق هذا االختصاص نشؤت فكرة خصخصة شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط
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حٌنما وضعت وزارة الكهرباء خطة مستقبلٌة إلنشاء عدد من محطات القوى الكهربابٌة الضخمة التً تستخدم بها المراجل ذات
السعات الكبٌرة لتولٌد الطاقة الكهربابٌة  ،وقامت وزارة الكهرباء باالشتراك مع المإسسات العالمٌة بإجراء دراسات مٌدانٌة
على العدٌد من الشركات المحلٌة انتهت منها إلى أن " شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط لدٌها القدرات
واإلمكانٌات الفنٌة التً تإهلها لتعمٌق نسبة التصنٌع المحلً عن طرٌق إنشاء شركة مشتركة مع إحدى الشركات األجنبٌة ذات
الخبرة" ،فتم عرض األمر على مجلس الوزراء ووزٌر قطاع األعمال العام وربٌس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء حٌث
تقرر إدراج شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط ضمن برنام توسٌع قاعدة الملكٌة (الخصخصة)  ،وفً هذا اإلطار
تم تكلٌؾ كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة والشركة التابعة (شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط )
باتخاذ إجراءات الخصخصة لصدور قرارات اعتماد تلك اإلجراءات من كل من وزٌر قطاع األعمال العام وربٌس مجلس الوزراء
بالتنسٌق مع وزٌر الكهربا ء إلقرار خصخصة الشركة بمعرفة مجلس الوزراء القابم على تنفٌذ برنام توسٌع قاعدة الملكٌة
(الخصخصة)  ،وعلى إثر ذلك وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة بتارٌخ 6992/62/29على دعوة
الشركات العالمٌة المتخصصة لتقدٌم عروضها (لمشاركة) شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط فً إدخال صناعة
مراجل محطات القوى محلٌا ً  ،وتم إسناد تقٌٌم الشركة فنٌا ً ومالٌا ً إلى المكتب االستشاري (كوبرز لند لٌبرنت)  ،وقامت لجنة
بمراجعة التقٌٌم  ،وتم إعداد كراسة الشروط والمواصفات  ،واإلعبلن عن المزاٌدة إلنشاء (الشركة المشتركة) بجرٌدة األهرام
ٌومً  31و  ، 6992/62/36وتم التفاوض مع مقدمً العروض حتى انتهت لجنة التفاوض فً تقرٌرها بتارٌخ 6993/66/27
إلى التوصٌة بالموافقة على العرض المقدم من شركة بابكوك و وٌلكوكس بسعر  6662ملٌون دوالر أمرٌكً ( 66ملٌون دوالر
مقابل شراء األصول الثابتة لشركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط  ،و  562ملٌون دوالر أمرٌكً مقابل "المخزون"
على أساس رصٌد المخزون فً  ، 6993/6/31وعلى أن ٌتم تصوٌب قٌمة المخزون على ضوء رصٌده فً تارٌخ التسلٌم) ،
وبتارٌخ  ، 6994/6/36بناء على توجٌهات مجلس الوزراء تم عقد اجتماع بمكتب المهندس وزٌر الكهرباء بحضوره وحضور
كل من وزٌر قطاع األعمال العام وربٌس هٌبة كهرباء مصر وربٌس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة ،
وربٌس مجلس إدارة شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط  ،وممثلً شركة بابكوك و وٌلكوكس  ،ناقشوا موضوع
بٌع كامل أصول ومخزون شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط  ،وأسفر االجتماع عن موافقة ممثلً شركة بابكوك و
وٌلكوكس على زٌادة السعر المقدم منها إلى  67ملٌون دوالر أمرٌكً ( 66ملٌون دوالر مقابل شراء األصول الثابتة لشركة
النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط  ،و  6ملٌون دوالر أمرٌكً مقابل "المخزون" على أساس رصٌد المخزون فً
 ، 6993/6/31وعلى أن ٌتم تصوٌب قٌمة المخزون على ضوء رصٌده فً تارٌخ التسلٌم)  ،وبتارٌخ  6994/2/6وافقت
الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة لشركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط على بٌع تلك األصول الثابتة والمخزون إلى شركة
بابكوك و وٌلكوكس  ،كما وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة بتارٌخ  6994/62/64وافقت الجمعٌة
العامة ؼٌر العادٌة للشركة القابضة ذاتها بتارٌخ  6995/5/27برباسة وزٌر قطاع األعمال العام الدكتور عاطؾ عبٌد على
جمٌع إجراءات البٌع ونتابجه  ،كما وافق مجلس الوزراء على عملٌة البٌع  ،واعتمد خصخصة شركة النصر للمراجل البخارٌة
وأوعٌة الضؽط على هذا األساس.
وحٌث إنه بالبناء على ما تقدم فإن حقٌقة طلبات المدعٌن إنما تتمثل فً طلب الحكم بوقؾ تنفٌذ ثم إلؽاء قرار مجلس الوزراء
بالموافقة على بٌع كافة األصول الثابتة والمخزون السلعً لشركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط إلى شركة بابكوك
لند ولكوكسانترناشٌونال انفستمنت إنك ( )BABCOCK & WILCOX INTERNATYONAL INVESTMENTS C . INK
وما لحقه من تصفٌة للشركة المباعة  ،ومن بٌوع وتصرفات فً تلك األصول إلى الؽٌر  ،وما ٌتصل بذلك من دم أو انقسام
أدي إلى توقؾ أو تصفٌة األصول محل البٌع أو نقل عمالها أو تفكٌك معداتها وأدواتها  ،وما ٌترتب على ذلك من لثار ،أخصها
بطبلن عقد بٌع شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط المبرم بٌن كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة وشركة
النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط كناببة عن الدولة بتفوٌض من وزٌر قطاع األعمال العام (كبابع)  ،وبٌن شركة بابكوك
لند ولكوكس انترناشٌونال انفستمنت إنك (كمشتري) ،وبطبلن جمٌع القرارات والتصرفات التً تقررت وترتبت خبلل مراحل
إعداده ونفاذه ،وبطبلن التعامل على ارض الشركة لكونها منافع عامة ،وبطبلن أٌة تسجٌبلت بالشهر العقاري أو بالسجل
العٌنً بما فٌها الطلبٌن رقم  525فً  6996/66/62المقٌد بالسجل العٌنً بالجٌزة برقم  264فً  6997/61/9لصالح شركة
بابكوك و وٌلكوكس مصر  ،ورقم  69فً  2117/2/4المقٌد بالسجل العٌنً بالجٌزة برقم  563فً  2117/2/4لصالح شركة
الخلود للتنمٌة العقارٌة والسٌاحٌة ،واسترداد الدولة لؤلصول محل العقد مطهرة من القٌود والرهون وأي التزامات ٌكون قد
أجراها المشتري وخلفه  ،وإعادة تجهٌز مصانع الشركة على كامل أراضٌها بمنطقة منٌل شٌحة وإعادة العاملٌن بالشركة إلى
سابق وضعهم متمتعٌن بكامل مزاٌاهم وحوافزهم  ،وإلزام الجهة اإلدارٌة والمشترٌن المدعى علٌهم المصروفات.
وحٌث إن النظر فً قبول التدخل من عدمه ٌؤتً فً الصدارة تحدٌداً للخصومة عامة قبل التطرق لبحث الدعوي باستعراض
الدفوع الشكلٌة والموضوعٌة والدفاع وتمحٌص المستندات واألوراق المقدمة منهم جمٌعا ً خلوصا ً إلً نتٌجة قد تقؾ عند عدم
القبول وقد تنفذ إلً الموضوع  ،وقبول التدخل فً الدعوي ابتداء ٌرتهن بما ٌكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة وال ٌتوقؾ
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بحال عما قد ٌسفر عنه الفصل فً الدعوي بعدبذ حثً ال ٌؤتً رجما ً بآجل أو مصادرة لعاجل ،ومن ثم فإن المحكمة تنظر التدخل
فً الصدارة تحدٌداً للخصومة قبل التطرق لبحث الخصومة شكبلً وموضوعا ً .
وحٌث إنه وفقا ً لحكم المادة ( ) 626من قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة فإن التدخل نوعان :تدخل انضمامى وٌقصد به
المتدخل المحافظة على حقوقه عن طرٌق مساعدة أحد طرفً الخصومة فً الدفاع عن حقوقه ،وتدخل هجومً أو خصامً
ٌبؽى منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد طرفً الدعوى ،وٌشترط لقبول التدخل بنوعٌه شرطان :األول أن تكون
لطالب التدخل مصلحة فً التدخل والثانً أن ٌكون هناك ارتباط بٌنه وبٌن الدعوى األصلٌة  ،وٌتحقق االرتباط بوجود صلة
تجعل من حسن سٌر العدالة نظرهما معا ً لتحقٌقهما والفصل فٌهما بحكم واحد تبلفٌا ً الحتمال صدور أحكام متناقضة أو ٌصـــعب
التوفٌق بٌنها ،وٌتعٌن أن ٌتم التدخل بؤحد وسٌلتٌن :األولى باإلجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل ٌوم الجلسة ،والثانٌة بطلبه
شفاهة فً الجلسة بحضور الخصم ،وال ٌقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
وحٌث إنه بالنسبة لطلب التدخل االنضمامً إلى المدعٌن المبدى من حمدي الدسوقً محمد الفخرانً بمحضر الجلسة فً
مواجهة الخصوم وبعد اتخاذ اإلجراءات المقررة قانونا ً للتدخل  ،فإنه ومتى كانت شركة مصر النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة
الضؽط هً من األموال المملوكة للدولة ملكٌة عامة والتً أوجب الدستور ومن بعده المادة ( )6من اإلعبلن الدستوري على كل
مواطن حماٌتها ودعمها والذود عنها ضد كل من ٌحاول العبث بها أو انتهاك حرمتها ، ،فقد أصبح على كل مواطن ،بما فً ذلك
الخصم المتدخل ،واجب حماٌتها بالمطالبة بالتحقق من مشروعٌة اإلجراءات التً اتخذت للتصرؾ فٌها ومدى صحة عقد بٌع
أصولها وتؤجٌر أراضٌها  ،ومن ثم ٌتوافر للمتدخل انضمامٌا ً للمدعٌن الصفة والمصلحة فً تؤٌٌد المدعٌن فً طلباتهم
واالنضمام إلٌهم للقضاء بهذه الطلبات  ،ومن ثم فإن تدخله ٌكون قد تم من ذي صفة ومصلحة وباإلجراءات المقررة قانونا ً بما
ٌتعٌن معه قبول تدخله انضمامٌا ً إلى المدعٌن.
وحٌث إنه وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة والبٌا ً بنظر الدعوى  ،فمن األمور المسلمة أن االختصاص الوالبً ٌعتبر من
النظام العام ،وٌكون مطروحا دابما على المحكمة كمسؤلة أولٌة وأساسٌة تقضى فٌها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع بذلك
من أحد الخصوم بم ا ٌكفل أال تقضى المحكمة فً الدعوى أو فً شق منها على حٌن تكون المنازعة برمتها مما ٌخرج عن
اختصاصها ووالٌتها( .المحكمة اإلدارٌة العلٌا – الطعن رقم  382لسنة  34ق – جلسة  6994/6/21ـ والطعن رقم 6597
لسنة  31ق – جلسة )6996/6/8
وحٌث إن اختصاص محكمة القضاء اإلداري بنظر الدعوى ٌتحدد بحسب المنازعة المعروضة على المحكمة وطبٌعة القرار
اإلداري المطعون فٌه إن وجد  ،والثابت أن القرار المطعون فٌه هو قرار مجلس الوزراء بالموافقة على بٌع كافة األصول
الثابتة والمخزون السلعً لشركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط إلى شركة بابكوك لند ولكوكس انترناشٌونال
انفستمنت إنك  ،والذي قام بتنفٌذه والتمهٌد له وزٌر قطاع األعمال تنفٌذاً لبرنام توسٌع قاعدة الملكٌة (الخصخصة) ،بعد أن
قرر مجلس الوزراء إدراج شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط ضمن ذلك البرنام وفً هذا اإلطار تم تكلٌؾ كل من
الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة والشركة التابعة (شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط ) باتخاذ إجراءات
الخصخصة وصدر قرارات الموافقة على تلك اإلجراءات من كل من وزٌر قطاع األعمال العام وربٌس مجلس الوزراء بالتنسٌق
مع وزٌر الكهرباء  ،واعتمد مجلس الوزراء ع ملٌة البٌع  ،وصدر بها القرار المطعون فٌه الذي على أساسه تم إبرام عقد البٌع
 ،وهو ما ٌشكل قراراً إدارٌا ً مما ٌكون الطعن علٌه من اختصاص القضاء اإلداري  ،وال ٌؽٌر من ذلك أن ٌكون القرار اإلداري
المشار إلٌه تم على سند من إجراءا تولتها الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة  ،وهً إحدى الشركات القابضة التً تعتبر من
أشخاص القانون الخاص بحسبانها من الشركات المساهمة التً ٌسرى علٌها نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات
التوصٌة باألسهم والشركات ذات المسبولٌة المحدودة الصادر بالقانون رقم  659لسنة  ،6986وفقا لما تقضى به المادة األولى
من مواد إصدار قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم  213لسنة  ،6996فٌما لم ٌرد بشؤنه نص خاص فً
هذا القانون وبما ال ٌتعارض مع أحكامه ،إال أن صدوره على سند من تلك اإلجراءات التً اتبعتها الشركة القابضة للصناعات
الهندسٌة ال ٌنفى عن القرار المطعون فٌه صفة القرار اإلداري باعتباره إفصاحا لئلدارة بما لها من سلطة عن إرادتها الملزمة
بقصد إحداث مركز قانونً معٌن متى كان ذلك جابزاً وممكنا ابتؽاء تحقٌق مصلحة عامة ،ومن ثم ال ٌُخرج الدعوى الماثلة عن
نطاق االختصاص الوالبً المقرر لمحاكم مجلس الدولة ،أو ٌجعلها ؼٌر مقبولة النتفاء القرار اإلداري  ،ذلك أن الدولة لم تترك
سدى  ،كما لم تترك أمر تحدٌد المشروعات والشركات التً تطر للخصخصة وتلك التً تبقى تحت سٌطرة
أمر الخصخصة ُ
الدولة  ،وتنفٌذ خطتها ،لتوسٌع قاعدة ملكٌة شركات قطاع األعمال العام من خبلل تنفٌذ برنام الخصخصة والتحول إلى القطاع
الخاص وتطوٌر أداء الشركات فً إطار السٌاسة العامة للدولة  ،لم تترك ذلك كله لشركات قطاع األعمال العام ذاتها ،سواء
كانت من الشركات القابضة أو التابعة لتقرر بشؤنها ما تشاء من قرارات  ،وإنما حرصت على أن ٌكون تنفٌذ هذه الخطة من
اختصاص الد ولة ووزاراتها ولجانها وأجهزتها اإلدارٌة بموجب قرارات تصدر عنها وتحت رقابتها وإشرافها ،وهو أمر لٌس
بؽرٌب فالمال محل الخصخصة هو مال عام وحصٌلة بٌع المال العام هً من نصٌب الخزانة العامة للدولة ولٌس من نصٌب
خزانة الشركات القابضة أو الشركات التابعة  ،ومن ثم فقد أشركت الدولة معها الشركات القابضة فً بعض إجراءات عملٌات
الخصخصة بمنحها قدر من اختصاصات الجهة اإلدارٌة بتفوٌضها نٌابة عن وزارة قطاع األعمال العام فً اتخاذ إجراءات البٌع
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والخصخصة وإبرام عقد البٌع تحت إشراؾ ورقابة ومتابعة واعتماد وزٌر قطاع األعمال العام وفقا ً لقرارات تنظٌمٌة صادرة
عن الدولة  ،وتحت إشراؾ ومراقبة ومتابعة وموافقة واعتماد مجلس الوزراء المنوط به تنفٌذ برنام الخصخصة  ،ومن ثم ال
تكون الشركات القابضة حٌن تمارس وتباشر هذا االختصاص المفوضة به من قبل الجهات اإلدارٌة  ،مباشرة له بصفتها
شخص من أشخاص القا نون الخاص  ،وإنما تباشره بصفتها مفوضة من الدولة فً اتخاذ إجراءات محددة ضمن برنام
الخصخصة وفقا ً لموافقات سابقة وأخرى الحقة واعتماد من الجهات اإلدارٌة المسبولة عن الخصخصة للخطوات التمهٌدٌة
والنهابٌة  ،وعلى ذلك فالشركات القابضة ال تملك أي حق فً بٌع أي قدر من المال العام إال وفقاً لقرارات إدارٌة تصدر من
السلطات اإلدارٌة بالدولة ضمن برنام الخصخصة تبدأ بتحدٌد الدولة للمشروعات والشركات التً ٌمكن طرحها للخصخصة،
وما ٌتعٌن أن ٌبقى منها تحت سٌطرة الدولة  ،ووضع خطة شاملة للخصخصة مدعمة ببرنام زمنً فً ضوء ما تقدمه
الج هات المختصة من بٌانات أو تقارٌر ،واقترا المعاٌٌر والضوابط التً تتم على أساسها الخصخصة  ،وتوجٌه صرؾ أو
استثمار نات الخصخصة إلى الخزانة العامة  ،ثم اعتمادها لتوصٌات الوزراء المعنٌٌن بشؤن تقٌٌم الشركات واألصول
المطروحة للبٌع وتحدٌد قٌمتها والجدول الزمنً لطر هذه الشركات واألصول  ،وتنتهً بتولً باعتماد مجلس الوزراء الذي
ٌتعٌن علٌه اعتماد لعملٌة البٌع التً تتم فً إطار برنام الخصخصة.
وحٌث إن مفاد ما تقدم أن الجهات التً تتولى بٌع مساهمات المال العام المملوكة للدولة والبنوك وشركات قطاع األعمال العام
واألشخاص االعتبارٌة العامة ،ومنها الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة إنما تقوم بإجراءات البٌع نٌابة عن الدولة
وأشخاصها االعتبارٌة العامة ،وبتفوٌض منها ،ومن ثم فإن القرارات التً تصدرها تلك الجهات ما هً فً حقٌقة األمر ،إال
تعبٌراً عن اإلرادة الملزمة للدولة بقصد تنمٌة وتشجٌع االستثمار من خبلل توسٌع قاعدة ملكٌة شركات قطاع األعمال العام
تحقٌقا ً للمصلحة العامة ،وتعد بهذه المثابة صادرة عن هذه الجهات باعتبارها سلطة عامة  ،وتكون القرارات الصادرة فً
شؤنها قرارات إدارٌة مما ٌندرج الطعن علٌها ضمن اختصاص مجلس الدولة بهٌبة قضاء إداري.
وحٌث إنه وفضبلً عما تقدم  ،فإن األموال التً تتولى تلك الجهات اتخراذ إجرراءات طرحهرا وبٌعهرا نٌابرة عرن الدولرة ،فهرً وإن
كانت من األموال المملوكة للدولة ملكٌة خاصة ،وفقا لما تقضى به المادة ( )62من قانون قطاع األعمرال العرام الترً ترنص علرى
أن " تعتبر أموال الشركة من ا ألموال المملوكة للدولة ملكٌة خاصرة ،"............إال أن ذلرك ال ٌحرول دون إضرفاء صرفة القررار
اإلداري على القرارات التً تصدرها تلك الجهرات للتصررؾ فرً هرذه األمروال ،إذ ٌتعرٌن فرً هرذا الشرؤن التمٌٌرز برٌن نروعٌن مرن
األعمال:
النوع األول :وٌشمل األعمال التً تإدى إلى اكتساب الدولة لملكٌة أموالها الخاصة أو التصرؾ فٌهرا برؤي تصررؾ ناقرل للملكٌرة
كالبٌع أو الهبة ،أو مقٌد لها كتقرٌر حق من الحقوق العٌنٌرة األصرلٌة علٌهرا كحرق االنتفراع أو حرق االرتفراق أو الحقروق العٌنٌرة
التبعٌة كالرهن الرسمً أو حقوق االمتٌاز:
وتصرردر هررذه األعمررال عررن الدولررة باعتبارهررا "سررلطة عامررة" وفقررا للقرروانٌن واللرروابح الت رً تررنظم كٌفٌررة قٌامهررا بهررذه األعمررال،
واإلجراءات والقواعد التً ٌتعٌن علٌها االلتزام بها عند إجرابها لهذه التصرفات ،كقوانٌن ولوابح المناقصات والمزاٌدات ،وذلك
بقصد إحداث مركز قانونً معٌن فً شؤن المال المملوك لها ملكٌة خاصة ،بؽٌة تحقٌق مصلحة عامة .وبهذه المثابرة تعتبرر هرذه
األعمال قرارات إدارٌة مما ٌختص قضاء مجلس الدولة بالفصل فً المنازعات المتعلقة بوقؾ تنفٌذها وإلؽاءهرا والتعروٌض عرن
األضرار الناتجة عنها.
النوع الثانً :وٌشمل األعمرال الترً بموجبهرا تمرارس الدولرة الحرق فرً إدارة واسرتعمال واسرتؽبلل األمروال المملوكرة لهرا ملكٌرة
خاصة واالنتفاع بها ،مثلها فً ذلك مثل عموم األفراد العادٌٌن من األشخاص الطبٌعٌٌن أو االعتبارٌٌن:
ومرن ثررم ال ٌصردق علررى هرذه األعمررال وصرؾ القرررار اإلداري ،وتخررج المنازعررات الترً تثررور بشرؤنها عررن االختصراص الرروالبً
لمحاكم مجلس الدولة لتختص بها جهة القضاء العادي.
وقد اشترط قضاء مجلس الدولة الفرنسرً لعردم إضرفاء صرفة األعمرال اإلدارٌرة علرى القررارات ؼٌرر البلبحٌرة الترً تتعلرق برإدارة
األموال المملوكة للدولة وأشخاصها االعتبارٌة العامة ملكٌرة خاصرة Les decisions non reglementaires relatives a
 la gestion du domaine priveأال تكرون هرذه القررارات منفصرلة " "Detachableعرن إدارة المرال الخراص ،أو تتعلرق
بتسٌٌر مرفق عام " ."se rattache a l'execution d'un service publicومن ثم قضى مجلرس الدولرة الفرنسرً باعتبرار
القرارات الصادرة بتقسٌم استعمال بعض األماكن الواقعة بمبانً مملوكة للدولة ملكٌة خاصة بٌن بعض النقابات قرارات إدارٌة،
كما قضى باعتبار القرار الصادر بالترخٌص بقطع األخشاب بإحدى الؽابات المملوكة للدولة ملكٌرة خاصرة قرراراً إدارٌرا ً الرتباطره
بمرفق حماٌة الؽابات(Rene Chapus, Droit Administratif General, tom1, 11edition, p480-482) .
وحٌث إنره فرً ضروء مرا تقردم ،فرإن القررار المطعرون فٌره ،ولربن تعلرق ضرمن مراحلره برإجراءات خصخصرة وبٌرع شرركة النصرر
للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط كمال مملوك للدولة ملكٌة خاصة التً تولتها ـ فً مرحلة من مراحل إجراءات البٌرع ـ الشرركة
القابضة للصناعات الهندسٌة رؼم كونها شخص مرن أشرخاص القرانون الخراص  ،إال أنره ٌُعرد قرراراً إدارٌرا ً بامتٌراز ،باعتبرار أنره
جرراء تعبٌرررا عررن اإلرادة الملزمررة لجهررة اإلدارة التررً حددتتت شررركة النصررر للمراجررل البخارٌررة وأوعٌررة الضررؽط ضددمن نرمددام
الخصخصة وقررت معايير وضوانط خصخصتها  ،وأنابت وفوضت الشركة القابضة المذكورة فرً التعبٌرر عرن هرذه اإلرادة برل
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واعتمدت تلك اإلجراءات وأقرت بما انتهت إلٌره برالعرض علرى كرل مرن وزٌرر قطراع األعمرال العرام ومجلرس الروزراء  ،وتضرمن
تصرفا ناقبل للملكٌة ببٌع كافة األصول الثابترة والمخرزون السرلعً لشرركة النصرر للمراجرل البخارٌرة وأوعٌرة الضرؽط إلرى شرركة
بابكوك لند ولكوكسانترناشٌونال انفستمنت إنك  ،ومن ثم ال ٌكون ثمة شك فً الطبٌعة القانونٌة للقرار المطعون فٌره  ،وبالترالً
تختص هذه المحكمة بالفصل فً طلب إلؽاءه  ،األمر الذي ٌتعٌن معه رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة والبٌرا ً بنظرر الردعوى
والقضاء باختصاصها.
وح ٌررث إنرره وعررن الرردفع بعرردم قبررول الرردعوى النتفرراء الصررفة والمصررلحة بالنسرربة للمرردعٌن ،فإنرره مررن المقرررر أن المصررلحة هررً
المساس بالمركز القانونً للمدعً فً الدعوي الموضروعٌة أو االعترداء علرً حقره الرذاتً فرً الردعوي الذاتٌرة ،أمرا الصرفة فرً
الدعوي فهً "قدرة الشخص علً المثول أمام القضاء فً الدعوي كمدعً أو كمدعى علٌه "فهً بالنسبة للفرد كونره أصرٌبلً أو
وكٌبلً ،ممرثبلً أو وصرٌا ً أو قٌمراً ،وهرً بالنسربة للجهرة اإلدارٌرة كرون المردعى علٌره صراحب االختصراص فرً التعبٌرر عرن الجهرة
اإلدارٌة أو الشخص االعتباري العام المدعً علٌه فً الردعوي والمتصرل بهرا موضروعاً ،والرذي تكرون لره القردرة الواقعٌرة علرً
مواجهتها قانونا ً بالرد وبتقدٌم المستندات  ،ومالٌا ً بالتنفٌذ  ،وبٌنمرا الصرفة مسرؤلة شركلٌة تتضرح قبرل الردخول فرً الردعوي فرإن
المصلحة مسؤلة ذات صفة موضوعٌة ال تتضح وال تبٌن إال عند فحص موضوع الدعوي فٌها ،ومن ثم فإن التعررض للمصرلحة
ٌكون تالٌا ً للتعرض للصفة ،فالمصلحة شرط لقبول الدعوي ،بٌنما الصفة شرط لمباشرة هذه الدعوي أمام القضراء وإبرداء دفراع
فٌها ،ذلك أنه قد ٌكون الشخص صاحب مصلحة تجٌز له طلب إلؽاء القرار ،ومع ذلك ال ٌجوز له مزاولة هذه الدعوي بنفسره لقٌرام
سبب من أسباب عدم األهلٌة  ،ومن المسلم أن شرط المصلحة هو شرط جوهري ٌتعٌن توافره ابترداء عنرد إقامرة الردعوى ،كمرا
ٌتعرٌن اسرتمراره قابمرا حترى صردور حكرم نهرابً فٌهرا  ،وأنره علرى القاضرً اإلداري بمرا لره مرن هٌمنرة إٌجابٌرة علرى إجرراءات
الخصومة اإلدارٌة التحقق من توافر شرط المصرلحة وصرفة الخصروم فٌهرا واألسرباب الترً بنٌرت علٌهرا الطلبرات ،ومردى جرواز
االستمرار فً الخصومة فً ضوء تؽٌر المراكز القانونٌة ألطرافها ،وذلرك حترى ال ٌشرؽل القضراء اإلداري بخصرومات ال جردوى
من ورابها  ،كما أن دعوى اإللؽاء دعوى عٌنٌه تنصب على مشروعٌة القرار اإلداري فً ذاته وتستهدؾ إعرادة األوضراع إلرى
ما كانت علٌه قبل صردور القررار المطلروب إلؽراإه فرإذا حرال دون ذلرك مرانع قرانونً ال ٌكرون ثمرة وجره لبلسرتمرار فرً الردعوى
وٌتعٌن الحكم بعدم قبولها النتفاء شرط المصلحة.
(الطعن رقم  62965لسنة  52ق  -جلسة  - 2116/66/66مكتب فنً س  - 52الجزء  -6ص  629ـ والطعن رقم  9622لسنة
 48ق  -جلسة  -2116/66/25س  - 52الجزء  - 6ص 642
كما أن المستقر علٌه أن الصفة تندم فً المصلحة فً الدعاوى اإلدارٌة وبخاصة دعاوى المشروعٌة  ،وهو ما ٌعبر عنه
بالمصلحة المانحة للصفة فً التقاضً  ،وهو ما أوجبته الطبٌعة القانونٌة لهذه الدعاوى ،كما فرضه هدفها األسمى الذي
استنت من أجله هذه الوسٌلة القضابٌة لتكون ضمانا ً لمبدأ المشروعٌة الذي ٌرتكز علٌه بناء الدول المتحضرة ،والذي ٌإسس
علٌه البنٌة التحتٌة التً ٌإسس علٌها بناء الحقوق والحرٌات المكفولة دستورٌا ً ودولٌا ً  ،األمر الذي ال ٌجوز معه تطبٌق نص
المادة ( )3من قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة معدلة بالقانون رقم ( )86لسنة  6996فً النزاع المثال وعلى النحو الذي
ٌطبق بالدعاوى لما ٌمثله فً ذلك من تعارض مع طبٌعة المنازعة اإلدارٌة وهو ما ٌفقد النص المشار إلٌه شرط انطباقه حرفٌاً
على روابط القانون العام ،وهو ما أكدته المحكمة اإلدارٌة العلٌا – دابرة توحٌد المبادئ فً حكمها الصادر فً الطعن رقم
 6522لسنة 27ق علٌا بجلسة  ، 2117/4/9وفً حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً الطعنٌن رقمً  5546و  6163لسنة  55ق
علٌا بجلسة . 2161/2/27
وحٌث إن المادة ( )6من اإلعبلن الدستوري المعمول به حالٌا (المقابلة للمادة ( )33من دستور جمهورٌة مصر العربٌة
الساقط) قد نصت على أن (للملكٌة العامة حرمة ،وحماٌتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون)  ،وبذلك فقد ألقى
المشرع الدستوري على عاتق كل مواطن التزاما ً بحماٌة الملكٌة العامة من أي اعتداء والذود عنها ضد كل من ٌحاول العبث
بها أو انتهاك حرمتها ،األمر الذي من شؤنه أن ٌجعل لكل مواطن صفة ومصلحة أكٌدة فً اللجوء للقضاء مطالبا بحماٌة
الملكٌة العامة ،سواء بإقامة الدعوى ابتداء أو بالتدخل فً دعوى مقامة بالفعل .ومتى كانت شركة النصر للمراجل البخارٌة
وأوعٌة الضؽط من األموال المملوكة للدولة ،فقد أصبح على كل مواطن ،بما فً ذلك المدعٌن والخصم المتدخل ،واجب حماٌتها
بالمطالبة بالتحقق من مشروعٌة اإلجراءات التً اتخذت للتصرؾ فٌها ومدى صحة عقد بٌع أسهمها ،ومن ثم ٌتوافر للمدعٌن
فً الدعوى الصفة والمصلحة كما ٌتوفر للخصم المتدخل الصفة والمصلحة فً تؤٌٌد المدعٌن فً طلباتهم واالنضمام إلٌهم
للقضاء بهذه الطلبات ،وبالتالً ٌؽدو الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء شرطً المصلحة والصفة ؼٌر قابم على أساس سلٌم من
القانون مما ٌتعٌن القضاء برفضه.
وحٌث إنه وعن الدفع المبدى من شركة الشركة القابضة للصناعات المعدنٌة (المدعى علٌها الخامسة) بعدم قبول الدعوى
بالنسبة إلٌها لرفعها على ؼٌر ذي صفة وإخراجها من الدعوى بؽٌر مصروفات  ،تؤسٌسا ً على أن الشركة القابضة للصناعات
الهندسٌة لم تحل محلها الشركة القابضة للصناعا ت المعدنٌة (المدعى علٌها الخامسة)  ،وإنما حل محلها الشركة التً اندمجت
فٌها وهً الشركة القابضة للصناعات الكٌماوٌة (المدعى علٌها الثامنة والخصم ال ُمدخل فً الدعوى)  ،فقد جاء هذا الدفع قابماً
على سند صحٌح من القانون  ،ذلك أن الشركة القابضة للصناعات المعدنٌة لم تقم بؤي إجراء من إجراءات البٌع للشركة التابعة
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حتى ٌكون لها صفة فً الدعوى ،وإنما القابم بتلك اإلجراءات هً الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة التً صدر قرار ربٌس
مجلس الوزراء رقم  941لسنة  2113بدمجها فً الشركة القابضة للصناعات الكٌماوٌة (المدعى علٌها الثامنة)  ،ومن ثم
ٌضحً الدفع المشار إلٌه قابما على سنده من القانون األمر الذي ٌتعٌن معه قبوله والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على
ؼٌر ذي صفة بالنسبة للشركة القابضة للصناعات المعدنٌة.
وحٌث إنه وعن الدفع المبدي من الهٌبة العامة لبلستثمار والمناطق الحرة (المدعى علٌها الخامسة) بعدم قبول الدعوى بالنسبة
إلٌها لرفعها على ؼٌر ذي صفة أو مصلحة وإخراجها من الدعوى بؽٌر مصروفات  ،فإنه لما كانت الهٌبة المشار إلٌها هً من
أصدرت القرارات رقم  231لسنة  6989بالترخٌص بتؤسٌس شركة بابكوك و وٌلكوكس مصر والتً تعدل اسمها بقرار الجمعٌة
العامة ؼٌر العادٌة بتارٌخ  211/66/26إلى(الشركة الدولٌة لتصنٌع المراجل واألعمال المعدنٌة  ،والقرار رقم  2/6684لسنة
 2116بالترخٌص بتقسٌم الشركة الدولٌة لتصنٌع المراجل واألعمال المعدنٌة إلى شركتٌن  ،وكانت تلك القرارات ذات أثر على
إجراءات بٌع شركة النصر للمراجل ال بخارٌة وأوعٌة الضؽط  ،سواء فً قرارات الخصخصة أو ما عسى أن ٌترتب علٌها من
عبلقات عقدٌة وتراخٌص بتؤسٌس شركات وبتعدٌل بعض مواد نظمها األساسٌة  ،األمر الذي تكون معه للهٌبة العامة لبلستثمار
والمناطق الحرة الصفة فً الدعوى فً هذه الحدود وٌكون للمدعٌن مصلحة فً اختصامها بهذه الصفة لٌصدر الحكم فً
مواجهتها  ،ومن ثم ٌؽدو الدفع فاقداً سنده وأساسه من القانون جدٌراً بالرفض.
وحٌث إنه وعن الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار اإلداري  ،فإنه دفع مردود بما سلؾ بٌانه من توافر القرار اإلداري
الجابز الطعن علٌه وفقا ً للتكٌٌؾ القانونً لطلبات المدعٌن  ،بما ٌكون معه هذا الدفع خلٌقا ً بالرفض.
وحٌث إنه وعن الدفع المبدى من شركة الخلود للتنمٌة العقارٌة والسٌاحٌة بسقوط الحق فً إقامة الدعوى لمضً خمسة عشر
سنة مدة التقادم الطوٌل المسقط  ،فإن المادة ( )374من القانون المدنً تنص على أن (ٌتقادم االلتزام بانقضاء خمس عشرة
سنة فٌما عدا الحاالت التً ورد عنها نص خاص فً القانون ، )...وتنص المادة ( )6/386من القانون ذاته على أن (ٌترتب
على التقادم انقضاء االلتزام ومع ذلك ٌتخلؾ فً ذمة المدٌن التزام طبٌعً)  ،كما أن المادة ( )87من القانون المدنً ـ
بحسبانها نصا ً خاصا ً ٌقٌد القاعدة العامة المنصوص علٌها فً المادة ( )374من القانون المدنً قد نصت على أن ( 6ـ تعتبر
أمواالً عامة العقارات والمنقوالت التً للدولة أو لؤلشخاص االعتبارٌة العامة  ،والتً تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو
بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزٌر المختص.
 2ـ وهذه األموال ال ٌجوز التصرؾ فٌها أو الحجز علٌها أو تملكها بالتقادم).
وحٌث إن الثابت أن أراضً ومصنع ومبانً شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط هً من األموال العامة بموجب
قرار ربٌس الجمهورٌة رقم  2461لسنة  6962باعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط
بناحٌة منٌل شٌحة مركز الجٌزة محافظة الجٌزة من أعمال المنفعة العامة  ،والذي نصت المادة ( )6منه على أن (ٌعتبر من
أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط بناحٌة منٌل شٌحة مركز الجٌزة
محافظة الجٌزة الموضح بٌانه وموقعه بالمذكرة والرسم المرافقٌن)  ،ونصت المادة ( )2منه على أن ( ٌُستولى بطرٌق التنفٌذ
المباشر على األرض البلزمة إلنشاء المشروع المذكور والبالػ مساحتها  634343متراً مربعا ً "  36فدان و  23قٌراط و 63
سهم " )  ،ومن ثم فإن اعتبا ر مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط على المساحة المشار إلٌها
بناحٌة منٌل شٌحة والمنزوع ملكٌتها من المواطنٌن من أعمال المنفعة العامة ٌجعل المشروع بؤصوله المادٌة والمعنوٌة
وأراضٌه ومبانٌه من األموال العامة المملوكة للدولة ـ بصرؾ النظر عن مدى مشروعٌة قرار البٌع ـ وبالتالً ال ٌتم تملك ذلك
المشروع أو أراضٌه بالتقادم وال ٌسري فً شؤنه أحكام انقضاء االلتزام بالتقادم أٌا ً كان نوعه وفقا ً لحكم المواد ( )87و ()374
و ( )6/386من القانون المدنً  ،األمر الذي ٌؽدو معه هذا الدفع فاقداً أساسه وسنده من صحٌح حكم القانون خلٌقا ً بالرفض.
وحٌث إنه وعن مدى مراعاة المواعٌد المقررة قانونا ً لدعوى اإللؽاء ،فإن المحكمة ترجا الفصل فً هذه المسرؤلة لحرٌن الفصرل
فً موضوع طلب اإللؽاء.
وحٌث إن الفصل فً طلب اإللؽاء ٌؽنً ـ بحسب األصل ـ عن الفصل فً طلب وقؾ التنفٌذ.
وحٌث إنه وعن موضوع طلب إلؽاء القرار المطعون فٌه ،فإنه على الرؼم من قٌادة القطاع العام لنجاحات مهمة مكنت مصر
من بناء أعظم مشروعاتها علً مر العصور ومنها السد العالً ،وبناء قواعد هامة للصناعة الثقٌلة والصناعات
االستهبلكٌة ،وتنمٌة وتطوٌر قطاع الصناعة ومنه ذلك المشروع العمبلق محل البٌع فً هذه الدعوى (المراجل البخارٌة
وأوعٌة الضؽط)  ،بل ومكنت تلك النجاحات مصر من مواجهة التحدٌات الخارجٌة المتمثلة فً األطماع اإلسرابٌلٌة خبلل
الفترة الحرجة ما بٌن حربً  ،6967و ،6973التً أثبت االقتصاد المصري خبللها وبالذات قطاعه الصناعً ،قدرته علً
تشكٌل ركٌزة أساسٌة للدولة ،إال أنه ومنذ بدء االنفتا االقتصادي فإن الحكومات المصرٌة المتتابعة ،قد تركت هذا القطاع
ٌؽرق فً سوء األداء وسوء اإلدارة وضعؾ كفاءة قٌاداته وتفشً الفساد فً أرجابه ،مما عرضه للخسابر وللتدخبلت
الخارجٌة من البنك الدولً وصندوق النقد الدولً  ،وكان ذلك تمهٌداً لطر هذا القطاع للبٌع للقطاع الخاص المصري
واألجنبً ضمن عملٌة التحول نحو االقتصاد الرأسمالً الحر فً مصر ،تنفٌذاً لسٌاسات ومتطلبات البنك الدولً وصندوق
النقد الدولً  ،بدال من إصبل هذا القطاع ،مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل فً جمٌع قطاعات االقتصاد.
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وحٌث إن الخصخصة فً ذاتها لٌست شراً مستطٌراً ٌجب مقاومته  ،كما أنها لٌست خٌراً مطلقا ً ٌتعٌن أن تذلل أمامه الطرق
وتفتح األبواب على مصراعٌها  ،فالخصخصة إنما تعنً فً مفهومها الفنً قٌام الدولة بتحوٌل ملكٌة المإسسات العامة أو
المشروعات العامة جزبٌا ً أو كلٌا ً إلى القطاع الخاص ،وتهدؾ الخصخصة إلى تحسٌن الكفاءة االقتصادٌة من خبلل االعتماد
على للٌات السوق والمنافسة ،وتخفٌؾ األعباء المالٌة عن الدول التً تعانً من الخسارة الكبٌرة فً شركات القطاع العام،
وتوسٌع حجم القطاع الخاص ،واالعتماد علٌه أكثر فً عملٌة النمو والتنمٌة ،وعلى هذا فإن أسلوب الخصخصة ٌتضمن – إلى
جانب تحوٌل ملكٌة المنشآت العامة إلى خاصة – التحول أٌضا فً أسالٌب العمل حٌث ٌتم إتباع أسالٌب عمل جدٌدة تهتم فً
المقام األول بالمنافسة وتلبٌة احتٌاجات السوق وهو ما ٌإدي إلى االرتقاء بكفاءة وإنتاجٌة المإسسات ،كما أنه ٌتضمن إعطاء
السوق الحر والقطاع الخاص الدور األكبر فً المجتمع ،وتتمٌز الخصخصة باستهدافها رفع الكفاءة اإلنتاجٌة للمنشؤة التً تم
تخصٌصها وتحسٌن أدابها ،وتحسٌن نوعٌة وجودة الخدمات والسلع المقدمة للعمبلء ،وذلك من خبلل االقتراب من حاجات
ورؼبات العمبلء ،وترشٌد التكالٌؾ ،وزٌادة المنافسة بٌن الشركات ،وزٌادة فعالٌة اإلدارة من خبلل تقلٌص دور الدولة فً
إدارة المإسسات العامة والتخلص من القٌود الحكومٌة والروتٌنٌة والبٌروقراطٌة ،وتوسٌع فرص االستثمار المحلً والدولً،
من خبلل اجتذاب رإوس األموال المحلٌة والعالمٌة لشراء أو تؤجٌر المشروعات أو الخدمات العامة ،وإعادة توزٌع مصادر
وإٌرادات الدولة بشكل أفضل  ،إال أن الشر المستطٌر الذي ٌصاحب الخصخصة المدمرة القتصاد الوطن هو الخصخصة القابمة
على اإلذعان لبٌع القطاع العام بشروط المإسسات الدولٌة إلعطاء القروض والتسهٌبلت الجدٌدة والسما بإعادة الجدولة
لبعض الدٌون الخارجٌة ،سعٌا ً نحو تصفٌة القطاع العام  ،وهً الخصخصة التً بدأت الحكومة برنامجها فً مصر عام 6996
بإعبلن جمهوري فً خطاب ربٌس الجمهورٌة السابق بمناسبة االحتفال بعٌد العمال فً األول من ماٌو 6996بؤن (الحكومة
سوؾ تتبنً الخصخصة كسٌاسة رسمٌة بهدؾ خلق اقتصاد أكثر حرٌة)  ،وعلى إثر ذلك تم إنشاء مكتب قطاع األعمال العام
فً  6992بموجب اتفاقٌة بٌن برنام التنمٌة لؤلمم المتحدة  UNDPوالحكومة المصرٌة لئلشراؾ على برنام الخصخصة
ومتابعة تنفٌذه  ،والتنسٌق لضمان توفٌر بٌبة تنظٌمٌة مبلبمة للخصخصة وتسهٌل عملٌة الرقابة ورفع التقارٌر للجهات العلٌا
فً الداخل والخارج ،والتنسٌق بٌن الجهود التً تبذلها األطراؾ المتعددة من جانب الحكومة (بما فٌها الشركات القابضة
والشركات التابعة لها) والمانحٌن ومستشارٌهم من الدول األجنبٌة ،ومن ثم اتضحت اإلرادة األجنبٌة فً إخضاع السٌادة
المصرٌة لسٌاسات الخصخصة فً تقرٌر أصدرته السفارة األمرٌكٌة بالقاهرة فً  6996دعت فٌه مباشرة إلى التخلً عن
الملكٌة العامة حٌث ورد بالتقرٌر " :إن انتشار نظام ملكٌة الدولة فً القطاع الصناعً قد وضع عببا ً ثقٌبلً على االقتصاد
القوم ً وعلى مٌزانٌة الدولة ،بما خلقه من مشروعات عدٌدة تتسم بقلة الكفاءة ،وتضخم العمالة ببل مبرر ،ومن نظام الدعم
والتحكم فً تفاصٌل النشاط االقتصادي ،بهدؾ حماٌة القطاع العام من المنافسة ،األمر الذي شجع على تبدٌد الموارد وشوه
مسارها ،وخنق الحافز على زٌادة 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
وحٌث إنه من المقرر أن أسالٌب الخصخصة وأشكالها تتحدد أهمها فٌما ٌلً:
أوالً ـ البٌع المباشر أو التجاري وهو البٌع الذي ٌتم فً حاالت الشركات الخاسرة أو بٌع الشركات العامة كوحدات منفصلة أو
فً حالة عدم وجود سوق مالٌة نامٌة تصلح لتنفٌذ عملٌات الخصخصة ،وؼالبا ً ما ٌستخدم البٌع المباشر لما ٌعرؾ بالمستثمر
االستراتٌجً أو المستثمر الربٌسً.
ثانٌا ً ـ البٌع للجمهور) (IPOأو لمستثمر ربٌسً من خبلل بورصة األوراق المالٌة ،وٌتم هذا النوع من البٌع من خبلل طر
أسهم الشركات العامة فً بورصة األوراق المالٌة ألكبر عدد من الجمهور ،وٌحقق هذا النوع من البٌع مفهوم توسٌع قاعدة
الملكٌة فً عملٌات الخصخصة ،وٌتوقؾ نجاحه على عوامل كثٌرة منها أسالٌب التقٌٌم والقٌم التً تطر بها األسهم ومدى
نمو وتطور سوق المال ومإسساته وأسالٌب إدارة السوق وكذلك نظافة البرنام وعبلنٌة وشفافٌة جمٌع اإلجراءات.
ثالثا ً ـ البٌع لمستثمر ربٌسً بالتفاوض المباشر.
ً
رابعا ً ـ البٌع التحادات العاملٌن المساهمٌن ،والذي ؼالبا ما ٌكون بتسهٌبلت ومزاٌا خاصة ومشجعة  ،وٌتطلب نجا هذا
األسلوب تدرٌب العاملٌن والمدٌرٌن على التحول إلى إدارة المشروعات الخاصة.
خامسررررررررررررررررا ً :التصررررررررررررررررفٌةالقانونٌة للشررررررررررررررررركات العامررررررررررررررررة وبٌررررررررررررررررع مكوناتهررررررررررررررررا كوحرررررررررررررررردات منفصررررررررررررررررلة أو
كؤصول منتجة لشركات ومستثمري القطاع الخاص.
سادسا ً ـ تؤجٌر الشركات والوحدات اإلنتاجٌة واألصول للقطاع الخاص ،لتشؽٌلها حٌث تبقى الملكٌة للحكومة وتإجر األصول
بمقابل لبلستؽبلل من قبل المستثمرٌن.
وحٌث إنه وعن اإلجراءات التً ٌمر بها البٌع لمستثمر ربٌسً  ،فإنها تتحصل فٌما ٌلً:
تقوم الشركات القابضة ـ بعد تخٌر مجلس الوزراء للمشروع أو الشركة محل الخصخصة ـ بإسناد عملٌات تقٌٌم
الشركات التابعة المراد بٌعها الستشارٌٌن محلٌٌن وعالمٌٌن ،وٌتم التقٌٌم من خبلل االستشارٌٌن باألسلوب الذي ٌتفق
مع طبٌعة نشاط الشركة .وٌقوم المكتب الفنً لوزٌر قطاع األعمال العام بدور المنسق بٌن االستشارٌٌن  ،كما ٌقوم
خبراء من الشركات التابعة تحت إشراؾ الشركة القابضة المعنٌة بإجراء تقٌٌمات مماثلة .
ٌ .6تم اعتماد هذه التقٌٌمات من الجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره بٌت الخبرة المالً الوطنً ،والمراقب
الوطنً لحسابات الشركات العامة .وٌتم هذا االعتماد بعد المراجعة وأخذ كافة مبلحظاته موضع االعتبار.
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 .2تعرض هذه التقٌٌمات بعد اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات على الجمعٌة العامة للشركة التابعة
لدراستها واعتمادها ،وتصدر القرارات باإلجماع.
 .3تعرض التقٌٌمات بعد ذلك على مجلس إدارة الشركة القابضة للدراسة واالعتماد وٌصدر القرار باإلجماع.
 .4بعد اعتماد تقٌٌم الشركة من الجهات المذكورة تتم وزٌر قطاع األعمال العام على بٌع الشركة لمستثمر
ربٌسً  ،وبعد موافقة الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة للشركة القابضة على البٌع تقوم الشركة القابضة باختٌار
المروج أو تتولى القٌام بنفسها عملٌة التروٌ والبٌع.
ٌ .5قوم المروج أو الشركة القابضة (حسب الحالة) بإعداد مذكرات البٌانات ومواد التروٌ وإعبلنات التروٌ
والبٌع.
رٕشو إػالٔبد اٌزو٠ٚظ ٚاٌج١غ ف ٟاٌصؾف اٌّؾٍ١خ ٚاٌؼبٌّ١خ اٌز ٟرز١ؼ ٌٍَّزضّو اإلطالع ػٍ ٝوبفخ اٌج١بٔبد ٚاٌٛصبئك ٚاإلفصبػ
ػٓ اٌشووخ اٌّطوٚؽخ ٚرؾلك ٌٗ شوٚط اٌج١غ ٚرَّؼ ٌٗ ثبٌفؾص اٌفٕ ٟوالمالً والقانونً للشركة المطروحة وإجراء التقٌٌمات
البلزمة من وجهة نظره كمشترى . Due Delegence
ٌتقدم المشترى قبل نهاٌة المدة المحددة فً اإلعبلن بعرضه الفنً والمالً.
تقوم الشركة القابضة بتشكٌل لجنة لتلقى العروض وفضها وٌدعى لها ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة اإلدارٌة
وٌتم فض العروض فً جلسة علنٌة.
( )61تشكل لجنة للبت فً العروض المقدمة بنفس الطرٌقة والتكوٌن الخاص بلجنة تلقى العروض .وتتم عملٌة البت بعد تقٌٌم
فنً ومالً دقٌق.
( )66تحدد لجنة البت أفضل العروض من الناحٌة الفنٌة والمالٌة وٌتم مفاوضة المشترى إذا كان العرض أقل من قٌمة الشركة
المعتمدة  ،وتقدم اللجنة توصٌاتها.
( )62تعرض توصٌة لجنة البت على مجلس إدارة الشركة القابضة الذي ٌدرس توصٌة اللجنة وٌصدر قراره (باإلجماع).
(ٌ )63عرض قرار مجلس اإلدارة على العّؼ١خ اٌؼبِخ ٌٍشووخ اٌمبثضخ اٌز ٟرصله لواه٘ب (ثبإلعّبع).
(ٌ )64عرض قرار الجمعٌة العامة للشركة القابضة على وزٌر قطاع األعمال  ،ثم تتم موافقة مجلس الوزراء على عملٌة البٌع.
( )65تقوم الشركة القابضة بإعداد عقد البٌع الذي ٌتم توقٌعه مع المشترى ـ نٌابة عن الدولة مالكة المال العام ـ بعد أن ٌكون
قد سدد الثمن المتفق علٌه .
( فً هذا المعنى :اإلصبل االقتصادي والخصخصة (التجربة المصرٌة) ـ بحث لوزٌر قطاع األعمال العام /د .مختار خطاب ـ
 2113ـ مجلس الوزراء ـ وزارة قطاع األعمال العام باعت فً عهد الوزٌر الباحث  213شركة تمتلكها الدولة)
وحٌث إن القاعدة المستقرة هً أن القرار اإلداري ٌجب أن ٌقوم على سبب ٌبرره فً الواقع وفى القانون ،وذلك كركن من
أركان انعقاده ،والسبب فً القرار اإلداري هو حالة واقعٌة أو قانونٌة تحمل اإلدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونً هو
محل القرار ابتؽاء الصالح العام الذي هو ؼاٌة القرار .وأنه ولبن كانت اإلدارة ؼٌر ملزمة بتسبٌب قراراها وٌفترض فً القرار
ؼٌر المسبب أنه قام على سببه الصحٌح ما لم تكشؾ األوراق عن عدم مشروعٌة السبب ،إال أنها إذا ذكرت أسباباً له فإنها
تكون خاضعة لرقابة القضاء اإلداري للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك فً النتٌجة التً انتهى إلٌها
القرار.
وحٌث إنه وعن مدى مشروعٌة القرار المطعون فٌه  ،فإن بحث مدى سبلمة القرار أو عدم مشروعٌته ٌتصل اتصاالً مباشراً
بالمراحل التً اكتنفت إصدار القرار بدءاً من مدى جواز خضوع الشركات واألصول المإممة أو المنزوع ملكٌتها للخصخصة
وما ٌنجم عنه ا من مخاطر تؽٌٌر ؼاٌات التؤمٌم أو نزع الملكٌة أو التصرؾ فً األراضً المقام علٌها الشركات أو المشروعات
محل التؤمٌم أو نزع الملكٌة للمنفعة العامة  ،ومدى مشروعٌة تخٌر وتحدٌد شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط
كؤحد الشركات التً ٌتعٌن بٌعها على وجه السرعة ضمن برنام توسٌع قاعدة الملكٌة (الخصخصة)  ،ومروراً بمدى
مشروعٌة تحوٌل فكرة خصخصة تلك الشركة من أسلوب الخصخصة على أساس مشاركة الشركات العالمٌة مع شركة النصر
للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط فً شركة مشتركة لتحقٌق ؼاٌات خطة الدولة ووزارة الكهرباء لدعم إنشاء عدد من محطات
القوى الكهربابٌة الضخمة الستخدام المراجل ذات السعات الكبٌرة لتولٌد الطاقة الكهربابٌة إلى أسلوب البٌع الكامل لكافة
األصول الثابتة للشركة ومخزونها السلعً ومدى تحقق ؼاٌات الخصخصة بإتباع األسلوب الثانً  ،ثم مدى مشروعٌة الضوابط
والقواعد التً قررها المكتب االستشاري لتقٌٌم الشركة  ،ومدى سبلمة تقٌٌم الشركة  ،وانتها ًء بمدى مشروعٌة الترسٌة والبت
على المشتري وسبلمة بنود التعاقد فً ضوء هدؾ حماٌة المال العام واستمرار النشاط ورعاٌة حقوق العاملٌن.
ومن حٌث إنه وعن مدى جواز خضوع الشركات واألصول المإممة أو المنزوع ملكٌتها للخصخصة وما ٌنجم عنها من مخاطر
تؽٌٌر ؼاٌات التؤمٌم أو نزع الملكٌة أو التصرؾ فً األراضً المقام علٌها الشركات أو المشروعات محل التؤمٌم أو نزع الملكٌة
للمنفعة العامة  ،فقد ذهبت المحكمة الدستورٌة العلٌا إلى أن التؤمٌم إنما ٌعنً نقل ملكٌة أموال المشروع الخاص إلً الدولة
بؤكملها أو فً جزء منها وفقا لما ٌقرره قانون التؤمٌم بتعوٌض تإدٌه الدولة التً لل إلٌها المشروع المإمم ألصحابه وفقا
ألنصبتهم فً رأس ماله  ،ولم ٌتدخل المشرع بقوانٌن التؤمٌم لتصفٌة المشروعات التً أخضعتها ألحكامها أو إلنهاء الشخصٌة
االعتبارٌة ا لتً كانت لها من قبل التؤمٌم وإنما نقل المشرع مباشرة ملكٌتها جزبٌا أو كلٌا إلً الدولة مإكدا فً الحالتٌن
احتفاظها بشخصٌتها االعتبارٌة السابقة واستمرارها فً مباشرة نشاطها وٌظل نظامها القانونً وذمتها المالٌة مستقلٌن عن
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شخصٌة الدولة وذمتها المالٌة ومن ثم فإن ال تؤمٌم إذا ما فرض علً المنشؤة ال ٌنصرؾ إلى ما ال تملكه هذه المنشؤة ،فإذا كان
العقار الذي تشؽله المنشؤة المإممة مإجراً لها فإن التؤمٌم ال ٌرد علً العقار إنما فقط ٌرد علً حق اإلٌجار باعتباره عنصرا
من عناصر المنشؤة المإممة .
(الطعن رقم  66لسنــة  9ق ـ تنازع  -جلسة  6992/3/7ـ المكتب الفنً س  - 5الجزء  - 6الصفحة .)436
وحٌث إن إفتاء الجمعٌة العامة لقسمً الفتوى والتشرٌع قد استقر على أن األموال التً تنزع ملكٌتها للمنفعة العامة تعتبر من
أموال الدولة العامة ،وهذه األموال طبقا ً للمادة ( )87من القانون المدنً ال ٌجوز التصرؾ فٌها  ،أو الحجز علٌها  ،أو تملكها
بالتقادم  .ومن ثم فإن األراضً المنزوع ملكٌتها للمنفعة العامة ال تدخل ضمن أصول الشركة  ،وأن نقل المال العام من جهة
إلى أخري لٌس نقبلً لملك ٌتمكن به المنقول إلٌه من استؽبلله والتصرؾ فٌه  ،وإنما هو فً حقٌقته نقل إشراؾ ورعاٌة
وصٌانة وإدارة لمال هو خارج عن مجال التعامل بموجب تخصٌصه للنفع العام  ،وقد انتهت الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى
والتشرٌع فً ختام فتواها إلى أن( :األراضً التً نزعت ملكٌتها للمنفعة العامة لصالح الهٌبة القومٌة لبلتصاالت السلكٌة
والبلسلكٌة ُتعد من األموال العامة  ،وال تدخل ضمن أصول الشركة المصرٌة لبلتصاالت) .
(فتوى الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع ـ ملؾ رقم )275 / 2 / 7
كما أن كل من إدارة الفتوى لوزارتً الخارجٌة والعدل والجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع فً فتوٌٌن لها بمناسبة
طلب الرأي حول مدى جواز مساهمة إحدى المحافظات فً تؤسٌس شركة استثمارٌة بالمشاركة فً رأسمالها بحصة عٌنٌة
عبارة عن قطعة أرض تمثل جزءاً من مسطح منزوع ملكٌته للمنفعة العامة  ،فانتهت إدارة الفتوى لوزارتً الخارجٌة والعدل
فً فتواها رقم  261بتارٌخ  6987/7/21إلى عدم جواز ذلك وعدم جواز السٌر فً إجراءات تسجٌل قطعة األرض على سند
من القول بؤنه ( كان ٌتعٌن على المحافظة احترام الؽرض الذي نزعت من أجله ملكٌة العقار وهو إقامة مشروع لئلسكان
العاجل وعدم مجاوزته بتقدٌم قطعة األرض كحصة عٌنٌة فً إحدى شركات االستثمار )  ،وبجلسة الجمعٌة العمومٌة لقسمً
الفتوى والتشرٌع فً  6989/6/26انتهت إلى تؤٌٌد فتوى إدارة الفتوى المشار إلٌها  ،وأعٌد عرض الموضوع ذاته على
الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع بناء على الطلب المقدم من وزٌر العدل إلى المستشار ربٌس مجلس الدولة للعرض
على الجمعٌة للعدول عن ذلك الرأي واإلفتاء بقانونٌة التخصٌص  ،وبإعادة العرض بتارٌخ  6991/61/67استبان للجمعٌة أن:
" ما انتهت إلٌه بجلستها سالفة البٌان من عدم قانونٌة تخصٌص المسطح المنزوعة ملكٌته للمنفعة العامة كحصة عٌنٌة من
المحافظة فً رأسمال شركة استثمارٌة ٌقوم على ما حرص الدستور على تؤكٌده من صون للملكٌة الخاصة وعدم المساس بها
إال للمنفعة العامة ومقابل تعوٌض وفقا ً للقانون  ،وأن ربٌس الجمهورٌة فً الحالة المعروضة قد أصدر قراره رقم  6176لسنة
 6969بنزع ملكٌة العقارات الكابنة بزمام ناحٌة ساقٌة مكً بمدٌنة الجٌزة للمنفعة العامة إلقامة "مشروع اإلسكان العاجل
لتوفٌر السكن الصحً للمواطنٌن " ومن ثم فقد كان ٌتعٌن على جهة اإلدارة (محافظة الجٌزة ) احترام الؽرض من نزع ملكٌة
المسطح المشار إلٌه وعدم مجاوزته إلى حد تقدٌم جزء من المسطح كحصة عٌنٌة فً رأس مال الشركة االستثمارٌة  ،وأنه ال
ٌنال من ذلك القول بؤن المشرع فً الت قنٌن المدنً نص على حاالت إنهاء تخصٌص المال العام للمنفعة العامة كوسٌلة لتحوٌله
إلى مال خاص  ،ومن بٌن هذه الحاالت صدور قرار من الوزٌر المختص بإنهاء التخصٌص  ،وأن المحافظ بمقتضى قانون نظام
اإلدارة المحلٌة أضحت له بالنسبة لجمٌع المرافق العامة التً تدخل فً اختصاصه جمٌع السلطات واالختصاصات التنفٌذٌة
المقررة للوزراء فً القوانٌن واللوابح  ،مما ٌجوز معه صدور قرار من المحافظ بإنهاء تخصٌص المال للمنفعة العامة وتحوٌله
إلى مال خاص ثم استخدامه كحصة عٌنٌة فً شركة  ،فهذا القول مردود علٌه بؤن :حاالت إنهاء تخصٌص المال العام للمنفعة
العامة المشار إلٌها فً المادة ( ) 88من القانون المدنً ال تنطبق إال على األموال العامة المملوكة لؤلشخاص العامة بهذا
الوصؾ (ابتدا ًء)  ،دون تلك التً ُنزعت ملكٌتها من األفراد لتحقٌق ؼرض معٌن ذي نفع عام ،والتً ال تفقد صفتها كؤموال
عامة إال بانتهاء الؽرض الذي ُخصصت من أجله تلك األموال للمنفعة العامة طبقا ً لصرٌح نص المادة ( )88المشار إلٌها ،
استثناء وفً حدود معٌنة مما ٌتعٌن
والقول بؽٌر ذلك ٌشكل انتهاكا ً صارخا ً ألحكام نزع الملكٌة للمنفعة العامة التً لم تتقرر إال
ً
معه االقتصار على تلك الحدود وعدم مجاوزتها"  ،وارتؤت الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع أن تلك األسباب التً قام
علٌها إفتاإها السابق صحٌحة فً الواقع والقانون وأكدت الفتوى على مسابل ومبادئ متعددة منها ( :أن الجهة اإلدارٌة لٌست
شركة وال تاجراً)  ،وأنه (ال ٌحق للجهة اإلدارٌة أن تخرج عن الؽرض المحدد لنزع الملكٌة للمنفعة العامة جرٌا ً وراء تحقٌق
مصلحتها المالٌة  ،فذلك مما ٌتسم بعدم المشروعٌة لما فٌه من إهدار للضمانات التً حددها الدستور لنزع الملكٌة وانحراؾ
بهذه الوسٌلة عن الؽرض الذي ُ
شرعت من أجله)  ،وأنه( :ال ٌصح فً هذا المقام التعلل بالمصلحة العامة  ،إذ لٌست هناك
مصلحة عامة تتحقق بمخالفة أحكام القانون والدستور)  ،وعقبت الفتوى على القول بؤن قرار ربٌس الجمهورٌة بنزع ملكٌة
تلك األراضً للمنفعة العامة قد انقضى علٌه ما ٌزٌد على عشرٌن عاما ً  ،وأن مبلك تلك األراضً تقاضوا مقابل نزع الملكٌة
رضاء بقٌمته أو قضا ًء  ،فؤكد اإلفتاء على( :أن ذلك ال ٌؽٌر من وجه الرأي الصحٌح فً المسؤلة فً شًء ،من حٌث أثر القرار
ً
فً ضم ملكٌتها إلى ملكٌة الدولة العامة  ،وتخصٌصها للؽرض الذي حدده ذاك القرار  ،ولٌس فً القانون ما ٌجعل للمحافظة أو
لئلدارة العامة أن تخرجها من تلك الملكٌة إلى الملكٌة الخاصة للشركة الخاصة التً أرادت المحافظة أن تسهم فً رأسمالها
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بقٌمة تلك األرض كحصة عٌنٌة فٌه)  ،وانتهى رأي الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع إلى تؤٌٌد فتواها السابقة بجلسة
 6987/6/26فً هذه المسؤلة.
(فتوى الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع رقم  6176بتارٌخ  6991/62/68ـ ملؾ رقم  73/6/611برباسة المستشار
عبد الفتا محمد صقر ربٌس الجمعٌة)
ومن حٌث إن المستفاد مما تقدم أن كل من التؤمٌم و نزع الملكٌة للمنفعة العامة ٌتم بهما نقل ملكٌة األموال المملوكة ملكٌة
خاصة إلً ملكٌة الدولة وفقا لما ٌقرره قانون التؤمٌم أو القرار الجمهوري بنزع الملكٌة للمنفعة العامة وذلك بتعوٌض تإدٌه
الدولة التً للت إلٌها الملكٌة الخاصة إلى مالكً األرض أو المشروع  ،وتحتفظ تلك المشروعات بشخصٌتها االعتبارٌة السابقة
وتستمر فً مباشرة نشاطها وٌظل نظامها القانونً وذمتها المالٌة مستقلٌن عن شخصٌة الدولة وذمتها المالٌة  ،وبذلك فإن
األموال التً تنزع ملكٌتها للمنفعة العامة تعتبر من أموال الدولة العامة  ،وال ٌجوز التصرؾ فٌها  ،أو الحجز علٌها  ،أو تملكها
بالتقادم  ،وبالتالً ال تدخل ضمن أصول الشركة  ،كما أنه من المتعٌن احترام الؽرض الذي نزعت من أجله ملكٌة العقار وعدم
مجاوزته إلى أي ؼرض مؽاٌر ،وأساس ذلك هو ما حرص الدستور على تؤكٌده من صون للملكٌة الخاصة وعدم المساس بها
إال للمنفعة العامة ومقابل تعوٌض وفقا ً للقانون  ،وأن حاالت إنهاء تخصٌص المال العام للمنفعة العامة المشار إلٌها فً المادة
(ابتداء) دون تلك التً
( )88من القانون المدنً ال تنطبق إال على األموال العامة المملوكة لؤلشخاص العامة بهذا الوصؾ
ً
نزعت ملكٌتها من األفراد لتحقٌق ؼرض معٌن ذي نفع عام  ،والتً ال تفقد صفتها كؤموال عامة إال بانتهاء الؽرض الذي
ُخصصت من أجله تلك األموال للمنفعة العامة طبقا ً لصرٌح نص المادة ( )88المشار إلٌها  ،والقول بؽٌر ذلك ٌشكل انتهاكاً
صارخا ً ألحكام نزع الملكٌة للمنفعة العامة التً لم تتقرر إال استثنا ًء وفً حدود معٌنة مما ٌتعٌن معه االقتصار على تلك الحدود
وعدم مجاوزتها"  ،وبالتالً فإن الجهة اإلدارٌة المالكة للمال العام المنزوع ملكٌته أو المإمم لٌست شركة ولٌست تاجراً  ،وال
ٌحق لها أن تخرج عن الؽرض المحدد لنزع الملكٌة للمنفعة العامة جرٌا ً وراء تحقٌق مصلحتها المالٌة حتى ولو كانت سداد
دٌون الشركات التابعة الخاسرة وفق برنام الخصخصة ،فبل ٌجوز لها السما بتؽٌٌر النشاط الذي تقررت له نزع الملكٌة
للمنفعة العامة أو الذي تقرر تؤمٌمه لؽاٌات محددة  ،سواء بنفسها أو بفعل الؽٌر تحت سمعها وبصرها  ،فذلك مما ٌتسم بعدم
المشروعٌة لما فٌه من إهدار للضمانات التً حددها الدستور لنزع الملكٌة والتؤمٌم وانحراؾ بهاتٌن الوسٌلتٌن عن الؽرض
الذي ُ
شرعتا من أجله  ،وال ٌصح فً هذا المقام التعلل بالمصلحة العامة الداعٌة إلتباع أسلوب الخصخصة ،إذ لٌست هناك
مصلحة عامة تتحقق بمخالفة أحكام القانون والدستور ،ومن ثم ال ٌجوز فً مجال سٌاسات الخصخصة أن تكون األرض
المإممة أو المنزوع ملكٌتها للمنفعة العامة المقام علٌها المشروع أو الشركة التابعة المراد خصخصتها وطرحها للبٌع محبلً
للبٌع من الدولة ممثلة فً وزٌر قطاع األعمال العام أو وزٌر المالٌة أو وزٌر االستثمار أو مجلس الوزراء أو الشركات القابضة
إلى المستثمر أو المشتري للشركة أو المشروع  ،أو محبلً للبٌع من جانب المستثمر أو المشتري إلى الؽٌر سواء احتفظ ذلك
الؽٌر بنشاط الشركة أو المشروع أو لم ٌحتفظ بذلك النشاط  ،فالمال محل التؤمٌم أو المال محل نزع الملكٌة قد صار فً الملكٌة
العامة للدولة  ،مخصصا ً للؽرض الذي حدده القانون أو القرار  ،ولٌس فً القانون ما ٌجعل للدولة ـ أٌا ً من كان ٌمثلها ـ أن
تخرجها من تلك الملكٌة إلى الملكٌة الخاصة للمشتري أو المستثمر أو للشركة الخاصة المشترٌة  ،وبالتالً ال ٌجوز لؤلموال
التً تنزع ملكٌتها للمنفعة العامة أو التً تكون محبلً للتؤمٌم بحسبانها من أموال الدولة العامة  ،أن تكون محبلً للتصرؾ فٌها ،
أو الحجز علٌها  ،أ و تملكها بالتقادم  ،أو تؽٌٌر الؽرض الذي تم على مقتضاه التؤمٌم أو نزع الملكٌة  ،كما ال تخضع تلك األموال
للتسجٌل للؽٌر بالشهر العقاري أو السجل العٌنً أو للرهن أٌا ً كان نوعه وال ٌترتب علٌها للؽٌر أي من الحقوق العٌنٌة التبعٌة
سواء أكان رهنا ً رسمٌا ً أو رهنا ً حٌازٌا ً أو حق اختصاص أو حق امتٌاز .
وحٌث إنه وبإنزال ما تقدم على القرار المطعون فٌه بالموافقة على بٌع شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط إلى
شركة بابكوك لند ولكوكس انترناشٌونال انفستمنت إنك  ،شاملة األرض  ،فإن الثابت من األوراق أن أراضً ومصنع ومبانً
شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط هً من األموال العامة بموجب قرار ربٌس الجمهورٌة رقم  2461لسنة 6962
باعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط بناحٌة منٌل شٌحة مركز الجٌزة محافظة الجٌزة
من أعمال المنفعة العامة  ،والذي نصت المادة ( )6منه على أن (ٌعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مصنع شركة
النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط بناحٌة منٌل شٌحة مركز الجٌزة محافظة الجٌزة الموضح بٌانه وموقعه بالمذكرة
والرسم المرافقٌن)  ،ونصت المادة ( )2منه على أن ( ٌُستولى بطرٌق التنفٌذ المباشر على األرض البلزمة إلنشاء المشروع
المذكور والبالػ مساحتها  634343متراً مربعا ً "  36فدان و  23قٌراط و  63سهم " )  ،ومن ثم فإن اعتبار مشروع إقامة
مصنع شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط على المساحة المشار إلٌها بناحٌة منٌل شٌحة والمنزوع ملكٌتها من
المو اطنٌن من أعمال المنفعة العامة ٌجعل المشروع بؤصوله المادٌة والمعنوٌة وأراضٌه ومبانٌه من األموال العامة المملوكة
للدولة وبالتالً ٌُعد المشروع من األموال التً ال ٌجوز التصرؾ فٌها أو الحجز علٌها أو تملكها بالتقادم  ،وفقا ً لحكم المادة
( )87من القانون المدنً  ،ومن ثم تكون شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط ـ بجمٌع أصولها المادٌة والمعنوٌة
ومصنعها ومبانٌها ـ هً إحدى الشركات المنزوع ملكٌة أراضٌها للمنفعة العامة ألؼراض محددة ـ وفقا ً للمادة ( )3من نظامها
األساسً تتحدد فً:
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 6ـ إنتاج المراجل البخارٌة بكافة أنواعه ا سواء مراجل مواسٌر اللهب أو مراجل مواسٌر المٌاه لكافة األؼراض سواء كانت
صناعٌة أو خدمٌة  ،وكذا محطات القوى الكهربابٌة بجمٌع سعاتها.
 2ـ إنتاج أوعٌة الضؽط لؤلؼراض الصناعٌة والبترول من مختلؾ السعات.
 3ـ إنتاج أوعٌة نقل وتخزٌن الؽازات السابلة من جمٌع السعات.
 4ـ إنتاج وحدات تحلٌة مٌاه البحر من السعات المختلفة.
 5ـ إنتاج وحدات معالجة مٌاه الشرب ومٌاه الصرؾ الصحً ومخلفات المصانع.
 6ـ إنتاج وحدات معالجة مٌاه المراجل من السعات المختلفة.
 7ـ إنتاج المبدالت الحرارٌة.
 8ـ إنتاج المعدات االستثمارٌة.
 9ـ االتجار فً تلك المنتجات وتصدٌرها وتقدٌم الخدمات البلزمة لهذه األؼراض.
وبالتالً تظل تلك الشركة المنزوع ملكٌة أراضٌها والمعتبرة قانونا ً بكافة أصولها ومصنعها ومبانٌها من األموال العامة
ال مملوكة للدولة ملكٌة عامة  ،وال ٌجوز للجهة اإلدارٌة المالكة للمال العام المنزوع ملكٌته والمخصص للمنفعة العامة أن
تخرجه عن الؽرض المحدد للمنفعة العامة ،أو تسمح بالتعامل علٌه بنفسها أو عن طرٌق الؽٌر جرٌا ً وراء تحقٌق مصلحتها
المالٌة  ،حتى ولو كانت سداد دٌون الشركات التابعة الخاسرة وفق برنام الخصخصة ،كما ال ٌجوز لها السما بتؽٌٌر النشاط
الذي تقررت له نزع الملكٌة للمنفعة العامة ولؽاٌات محددة  ،كما ال ٌجوز لها بٌع أراضً تلك الشركة ألٌة جهة أو السما
للؽٌر بالتعامل أو بٌع تلك األراضً  ،فذلك مما ٌتسم بعدم المشروعٌة لما فٌه من إهدار للضمانات التً حددها الدستور للتؤمٌم
وانحراؾ بهذه الوسٌلة عن الؽرض الذي ُ
شرعت من أجله  ،كما ال ٌجوز للجهة اإلدارٌة إنهاء تخصٌص المال العام المنزوع
ملكٌته أو الذي تقرر اعتباره من أعمال المنفعة العامة لؽاٌات معٌنة  ،إذ ال تنطبق المادة ( )88من القانون المدنً إال على
األموال العامة المملوكة لؤلشخاص العامة بهذا الوصؾ (ابتدا ًء)  ،دون تلك التً تم نزع ملكٌتها من األفراد لتحقٌق ؼرض
معٌن ذي نفع عام  ،والتً ال تفقد صفتها كؤموال عامة إال بانتهاء الؽرض الذي ُخصصت من أجله تلك األموال للمنفعة العامة
طبقا ً لصرٌح نص المادة ( )88المشار إلٌها  ،والقول بؽٌر ذلك ٌشكل انتهاكا ً صارخا ً ألحكام نزع الملكٌة للمنفعة العامة التً لم
تتقرر إال استثنا ًء وفً حدود معٌنة مما ٌتعٌن معه االقتصار على تلك الحدود وعدم مجاوزتها ،ومن ثم فمتى قامت الجهة
اإلدارٌة ببٌع أراضً شركة النصر للمراجل البخارٌة ضمن طر الشركة فً مزاٌدة عامة  ،وسمحت ولو ضمنا ً للمستثمر
المشتري بالتصرؾ فً األرض أو استعمالها فً ؼٌر األؼراض الصناعٌة  ،أو نقل عاملٌها إلى مصانع أخرى  ،وتفكٌك معداتها
ولالتها وأدواتها وهدم مبانٌها وتفرٌػ المشروع من ؼاٌاته وأهدافه المقررة لؽاٌات تقرٌر المنفعة العامة  ،فإن قرارها
المطعون فٌه ٌكون قد خرج عن نطاق المشروعٌة خروجا ً جسٌما ً  ،وصار فعبلً مادٌا ً معدوما ً ٌجعله والعدم سواء.
وحٌث إن هذا العمل المادي المتخذ صورة قرار إداري تحت ستار ما أسمته الحكومات المتعددة توسٌع قاعدة الملكٌة ٌجد كذلك
سند وصمه باالنعدام فً أن تقرٌر المنفعة العامة لمشروع إقامة مصنع شركة النصر لصناعة المراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط
لم ٌتم على أموال مملوكة ابتدا ًء للدولة  ،ولم ٌكن الطرٌق مفروشا ً بالورود وإنما دفع ثمنه المبلك األصلٌٌن لتلك األراضً
بتعوٌض ضبٌل طوعا ً أو اختٌاراً  ،ولم ٌكن ٌواسً فقدهم لملكٌتهم الخاصة سوى ما ٌتطلعون إلٌه ومعهم جموع المواطنٌن من
نهضة تنموٌة وعدالة اجتماعٌة  ،فإذا بهم ٌجدون ملكهم الخاص ال ُمسلم إلى الدولة لؽاٌات المنفعة العامة ٌستؤثر به مستثمر أو
مشتري بؽٌر سند من القانون وبمعاونة بعض الساسة الذٌن لم ٌتفهموا كٌؾ تكون الخصخصة مصدر خٌر للمجتمع وقصروا
معناها على مجرد تصفٌة المال العا م دون اعتبار للمبلك المنزوعة ملكٌة أراضٌهم للمنفعة العامة الذٌن إن تؽٌرت ؼاٌات نزع
الملكٌة وأعلنت الدولة أنها قد أنهت التخصٌص للمنفعة العامة فإنهم ٌكونون أولى بؤراضٌهم من الدولة ذاتها عندما تنزل عنها
للؽٌر  ،وأولى من مستثمر لم ٌحقق استمرار الؽاٌات من المنف عة العامة واستهدؾ مجرد الربح على أشبلء كل من منفعة الببلد
وحقوق المنزوعة ملكٌة أراضٌهم من العباد  ،وهو أمر ٌنحدر بقرار من هذا النوع إلى مدارج االنعدام فبل ٌنت أثراً وٌصٌر
والعدم سواء.
وحٌث إنه وعن تخٌر وتحدٌد شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط كإحدى الشركات التً ٌتعٌن بٌعها لتكون من
سبل
بواكٌر تجارب الخصخصة  ،فإنه ولبن كان للجهة اإلدارٌة سلطة تقدٌر التصرؾ فً المال المملوك للدولة أو تخٌر ُ
استعماله  ،إال أن هذه السلطة لٌست سلطة مطلقة  ،وإنما هً سلطة ٌحدها عٌب االنحراؾ فً استعمال السلطة فٌتعٌن أن
تكون ثمة ضرورة ملحة أوجبت التصرؾ فً المال العام المطلوب التصرؾ فٌه لما ٌمثله من عبء على خزانة الدولة ٌعوق
أدابها لواجباتها المقررة قانونا ً  ،وأال تكون الدولة ممثلة فً الحكومات المصرٌة المتتابعة ،قد تركت هذا الشركة التً تقرر
بٌعها تؽرق فً سوء األداء وسوء اإلدارة وضعؾ كفاءة القٌادات وتفشً الفساد بما ٌعرضها للخسابر  ،وأن تكون الدولة قد
بذلت من الجهد ما ٌكفً إلصبلحها وإعادة هٌكلتها  ،وأال ٌكون البٌع لمجرد االنصٌاع لمتطلبات جهات أجنبٌة أو اتفاقات دولٌة
تمس سٌادة القرار السٌاسً واالقتصادي للببلد بؽاٌة طر الشركة ضمن قطاع األعمال العام للبٌع للقطاع الخاص المصري
واألجنبً ضمن عملٌة التحول نحو االقتصاد الرأسمالً الحر فً وقت لم تكن الشركة تحتاج سوى بعض اإلصبل الرشٌد.
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وحٌث إن الثابت من األوراق أنها أجدبت عن مبرر واحد ٌدعو إلى تخٌرها ضمن الشركات الواجب خصخصتها حٌث لم تكن
ثم ة ضرورة ملحة أوجبت التصرؾ فً المال العام المملوك للدولة ببٌع شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط ،
وبالتالً لم تكن خصخصة تلك الشركة إال استجابة لمتطلبات تموٌل الجهات األجنبٌة لقرارات الخصخصة فً مصر والتً كانت
خٌر شاهد على التدخل السافر فً الشبون االقتصادٌة الداخلٌة للببلد وتسخٌر أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسٌادة
الوطن وتحقٌق ؼاٌات الخصخصة دون النظر ألٌة اعتبارات اجتماعٌة  ،وذلك على ما تكشؾ عنه (اتفاقٌة منحة مشروع
الخصخصة بٌن حكومتً جمهورٌة مصر العربٌة والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة) ـ ممثلة فً الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة ـ
الموقعة بالقاهرة بتارٌخ  ، 6993/9/31والصادر بالموافقة علٌها قرار ربٌس الجمهورٌة رقم  534لسنة  6993والتً حظٌت
بموافقة مجلس الشعب المنحل وذلك بتارٌخ  6994/3/8وتصدٌق ربٌس الجمهورٌة السابق بتارٌخ  6994/3/62ونشرت
بالجرٌدة الرسمٌة بقرار وزٌر الخارجٌة رقم  39لسنة  6994بتارٌخ  6994/5/5والتً استهدفت مساعدة الممنو (جمهورٌة
مصر العربٌة) فً تنفٌذ برنامجه للخصخصة من خبلل التطوٌر المإسسً وتقدٌم المساعدة لبٌع مشروعات وأصول عامة تبلػ
 651مشروعا ً وأصل من األصول الكبٌرة التً تمتلكها الحكومة المصرٌة  ،وهو ما ٌصم تخٌر شركة النصر للمراجل البخارٌة
وأوعٌة الضؽط باالنحراؾ فً استعمال السلطة بما ٌجعل القرار المطعون فٌه فٌما تضمنه من تقرٌر بٌعها ضمن فاقداً سنده
وأساسه من القانون.
وحٌث إنه وعن مدى توافق القواعد التً حكمت خصخصة شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط مع أحكام قانون
قطاع األعمال الصادر بالقانون رقم  213لسنة  ، 6996فإن الثابت من استقراء المجلدات الثبلث التً قدمتها الجهة اإلدارٌة
وما تضمنته من قواعد وضوابط تم على أساسها تقٌٌم هذه الشركة أنها قد خالفت الفقرة األخٌرة من المادة ( )61من قانون
قطاع األعمال الصادر بالقانون رقم  213لسنة  6996التً ال تجٌز التصرؾ بالبٌع فً أصل من خطوط اإلنتاج الربٌسٌة إال بعد
موافقة الجمعٌة العامة وطبقا للقواعد التً تحددها البلبحة التنفٌذٌة ،حٌث لم ترد تلك الضوابط ضمن البلبحة التنفٌذٌة لقانون
قطاع األعمال العام ال مشار إلٌه  ،كما خالفت تلك الضوابط والقواعد المادة ( )26من البلبحة التنفٌذٌة لقانون قطاع األعمال
العام الصادرة بقرار ربٌس مجلس الوزراء رقم  6591لسنة  6996التً نصت على أنه " ال ٌجوز للشركة التصرؾ بالبٌع فً
أصل من خطوط اإلنتاج الربٌسٌة إال بموافقة الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة وطبقا ً لما ٌؤتً:
 6ـ أن تكون الشركة عاجزة عن تشؽٌل هذه الخطوط تشؽٌبل اقتصادٌا أو أن ٌإدي االستمرار فً تشؽٌلها إلى تحمٌل الشركة
خسابر مإكدة.
 2ـ أال ٌقل سعر البٌع عن القٌمة التً تقدرها اللجنة المنصوص علٌها فً المادة ( )69من القانون "  ،إذ الثابت أن شركة
النصر للمراجل البخارٌة لم تكن من الشركات العاجزة عن تشؽٌل خطوط اإلنتاج الربٌسٌة تشؽٌبلً اقتصادٌا ً  ،كما لم ٌثبت أن
االستمرار فً تشؽٌلها من شؤنه أن ٌإدي إلى تحمٌل الشركة خسابر مإكدة  ،وإنما على العكس فقد ثبت أن الشركة من
الشركات التً أدت دوراً رابداً فً صناعة المراجل البخارٌة ،حٌث قامت وزارة الكهرباء باالشتراك مع المإسسات العالمة
بإجراء دراسات مٌدانٌة على العدٌد من الشركات المحلٌة منذ عام  ،6989انتهت إلى تخٌر شركة النصر للمراجل البخارٌة ـ من
بٌن قابمة تضم أربعون شركة ـ لما لدٌها من قدرات وإمكانٌات فنٌة تإهلها لتعمٌق نسبة التصنٌع المحلً عن طرٌق إنشاء
شركة مشتركة بٌن شركة المراجل البخارٌة وإحدى الشركات األجنبٌة ذات الخبرة ( المجلد األول من الجلدات الثبلث المقدمة
للمحكمة من جهة اإلدارة ـ المقدمة ـ ومذكرة الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة المعروضة على مجلس إدارة الشركة برقم
 92/6315الموافق علٌها من مجلس اإلدارة بجلسته المنعقدة بتارٌخ  ، )6992/62/67وبالتالً ال ٌكون ثمة مبرر لتخٌر تلك
الشركة للخصخصة بؤسلوب البٌع بما ٌنحدر معه قرار تخٌرها للبٌع إلى مرتبة العدم.
وحٌث إنه وعن مدى مشروعٌة تحوٌل أسلوب خصخصة شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط من أسلوب (المشاركة
مع شرٌك أجنبً) إلى أسلوب (بٌع أصول الشركة بالكامل إلى مستثمر أجنبً وتصفٌة شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة
الضؽط)  ،فإن الثابت من األوراق قرار الجهة اإلدارٌة بخصخصة شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط وإدراجها
ضمن ما سمً ببرنام توسٌع قاعدة الملكٌة  ،هو ما هدفت إلٌه وزارة الكهرباء من زٌادة الطاقة الكهربابٌة بمقدار ستة لالؾ
مٌجا وات بما ٌعادل ( 21مرجل جدٌد) بطاقة  311مٌجا وات للمرجل الواحد والذي تبلػ قٌمته بؤسعار عام  6991مبلػ (611
ملٌون جنٌه) ستمابة ملٌون جنٌه  ،وان تبدأ الوزارة برنامجها للتصنٌع المحلً من عام  6993بمناقصة ألربعة مراجل هً:
 311مٌجا وات ؼاز/وقود سابل
 6ـ عدد ( )2مرجل لمحطة سٌدي كرٌر
 311مٌجا وات ؼاز/وقود سابل
 2ـ عدد ( )2مرجل لمحطة عٌون موسى
لذلك تخٌرت وزارة الكهرباء ـ بعد دراسة استؽرقت من عام  6989حتى  6992مع العدٌد من المإسسات العالمٌة (شركة
النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط) من بٌن ( )41شركة محلٌة للمشاركة مع إحدى الشركات العالمٌة فً شركة تنشؤ فً
مصر تقوم بؤعمال التصمٌم والتصنٌع واإلشراؾ على التركٌب وتشؽٌل مراحل محطات تولٌد الكهرباء  ،على أن ٌُسند للشركة
المشتركة أعمال المناقصات المتعلقة بإقامة المراجل األربعة المشار إلٌها لتكون نسبة التصنٌع للمراجل  %51على األقل مع
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التركٌز على األجزاء المعرضة للضؽط لكون األجزاء األخرى ٌتم تصنٌعها محلٌا ً بالكامل  ،ومن ثم فإنه لم ٌكن مستهدفا ً بٌع
أصول الشركة أو تصفٌتها ،وإنما كانت الؽاٌة تدعٌم الصناعة المحلٌة بالخبرات العالمٌة بؤسلوب (المشاركة).
وحٌث إن الثابت باألوراق أن وزٌر قطاع األعمال العام الدكتور عاطؾ عبٌد (ربٌس الجمعٌة العامة للشركة القابضة للصناعات
الهندسٌة)  ،والمهندس عبد الوهاب أحمد الحباك (ربٌس مجلس إدارة ذات الشركة) ومعهم أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء
الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة للشركة القابضة قد أحدثوا تعدٌبلً فً ؼاٌات انتقاء واختٌار شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة
الضؽط للقٌام بدورها مع وزارة الكهرباء فً تنفٌذ خطتها لتنمٌة وزٌادة الطاقة الكهربابٌة للبلد والمشاركة مع شركة عالمٌة
لتصنٌع المراجل لمحطات تولٌد الطاقة  ،وتمثل ذلك التعدٌل الباطل فً أنه رؼم موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات
الهندسٌة بتارٌخ  6992/62/29على دعوة الشركات العالمٌة المتخصصة لتقدٌم عروضها لمشاركة شركة النصر للمراجل
البخارٌة وأوعٌة الضؽط  ،فً إدخال صناعة مراجل محطات القوى محلٌا ً وإسناد تقٌٌم الشركة إلى المكتب االستشاري (كوبرز
لند لٌبرنت) وتشكٌل لجنة لمراجعة التقٌٌم  ،فقد تم إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمزاٌدة المتعلقة بدعوة الشركات
العالمٌة إلنشاء الشركة المشتركة وتضمنت خٌاراً لخر بشراء أصول شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط بالكامل ،
وأوصت لجنة التفاوض لما ُقدم من عروض بقبول العرض المقدم من شركة بابكوك لند وٌلكوكس انترناشٌونال انفستمنت إنك
حٌث وافق مجلس إدارة الشركة القابضة على ذلك  ، 6994/2/2ووافقت الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة للشركة القابضة بتارٌخ
 ، 6994/2/63وتم توقٌع العقد بتارٌخ  ، 6994/9/27ثم وافقت الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة لشركة النصر للمراجل البخارٌة
وأوعٌة الضؽط بعد ذلك وبتارٌخ  6995/8/6على تصفٌة الشركة وصرؾ ( )%61من صافً حصٌلة البٌع للعاملٌن بالشركة ،
وهو ما ٌصم جمٌع تلك اإلجراءات باالنعدام لتؽٌٌر الؽاٌة التً استهدفتها المزاٌدة من (المشاركة) مع شركة عالمٌة لتصنٌع
المراجل لمحطات تولٌد الطاقة  ،إلى بٌع لكامل أصول الشركة بالمخالفة للمزاٌدة العامة التً طرحت لهذا الؽرض ولما خضع له
الق ابمون على خصخصة تلك الشركة من ضؽوط من المتقدمٌن للمزاٌدة استهدفت تصفٌة شركة المراجل البخارٌة وأوعٌة
الضؽط والسطو على أصولها وتدمٌر كٌانها وتعطٌل مسٌرتها فً خدمة مجموعة كبٌرة من الصناعات المحلٌة وقفاص إلنتاج
ممٌز ٌسهم فً نهضة التصنٌع المحلً وهو ما كشفت عنه األوراق لمراحل أخرى من مراحل استهداؾ تلك الشركة وتلك
الصناعة االستراتٌجٌة  ،األمر الذي ٌضحً معه القرار المطعون فٌه مخالفا ً للقانون ومنطوٌا ً على عٌب االنحراؾ بالسلطة
وؼصبها بما ٌجعل القرار والعدم سواء.
ومن حٌث إنه وعن مدى سبلمة تقٌٌم شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط والتزام التقٌٌم بضوابط وقواعد التقٌٌم
سواء المقررة بقانون قطاع األعمال العام أو القواعد والضوابط المتعارؾ علٌها محاسبٌا ً للتقٌٌم  ،ومدى إهدار التقٌٌم للمال
العام  ،فإن الثابت من األوراق أن تقٌٌم أصول شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط وإعادة التقٌٌم قد تم وفقا ً ألسس
باطلة ومهدرة للمال العام على النحو السالؾ بٌانه  ،وتتمثل أهم مخالفات التقٌٌم فٌما ٌلً:
المخالفة األولى ـ أن تقٌٌم شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط الذي أعده المكتب االستشاري (كوبرز لند لٌبرنت) قد
شابه عٌب فنً ومالً تبٌنته لجنة مراجعة أسس تقٌٌم الشركة المشكلة بالقرار رقم  619لسنة  6993الصادر بتارٌخ
 6993/8/26تمثل فً أن المكتب االستشاري اتخذ من بعض طرق التقٌٌم وسٌلة لتحدٌد قٌمة الشركة حال كونها ال تصلح وهً
التقٌٌم بؤسلوب القٌمة الدفترٌة وهً قٌمة تارٌخٌة  ،وأسلوب القٌمة االستبدالٌة وهً قٌمة ؼٌر واقعٌة .
المخالفة الثانٌة ـ أن تقٌٌم المكتب االستشاري للشركة على أساس (قٌمة التدفقات النقدٌة المخصومة)  D.C.Fقد تم باحتساب القٌمة على
أساس  25عاما ً من عام  6993حتى عام  ، 2167إال أن الدراسة بٌنت أسس التقدٌرات حتى عام  ، 2111ولم تبٌن أسس التقدٌرات من
عام  2116حتى عام  2167إنما كررت ذات تقدٌرات عام  2111على باقً السنوات بما أثر على قٌمة التقٌٌم وأورد لها قٌمة ؼٌر حقٌقٌة
(تقرٌر اللجنة المإرخ  6993/9/2ـ المجلد األول السالؾ الذكر).

المخالفة الثالثة ـ مخالفة التقٌٌم للقٌمة الحقٌقٌة ألصول الشركة لقٌامه على تقدٌرات ال أساس لها نتٌجة لعدم وجود البٌانات
األساسٌة للتقٌٌم والمتمثلة فً بٌانات مراجل محطات القوى  ،واالستثمارات اإلضافٌة  ،وحجم اإلٌرادات  ،وهو ما ٌإثر بالسلب
على نتاب الدراسة وعلى تحدٌد القٌمة (التقرٌر المشار إلٌه).
المخالفة الرابعة ـ مخالفة اقتصار حساب التقٌٌم على أساس معدل خصم واحد وثابث هو ( )%62وهو معدل مرتفع بما كان
ٌستوجب قٌام التقٌٌم على أساس بدابل لمعدالت خصم مختلفة.
المخالفة الخامسة ـ أن التقٌٌم أخذ فً االعتبار تخفٌض العمالة بمعدل من  %25إلى  %51بٌنما الثابت أن عدداً من العروض
اشتملت على تشؽٌل العمالة بالكامل.
المخالفة السادسة ـ أن تقٌٌم المكتب االستشاري للشركة على أساس (القٌمة السوقٌة)  M.Vقد تم على أساس مٌزانٌة 6996
وكان من المتعٌن إتمامها على أساس لخر مٌزانٌة معتمدة عند التقٌٌم وهً مٌزانٌة  6993وهو ما ٌجعل التقٌٌم لٌس معبراً عن
حقٌقة القٌمة الفعلٌة للشركة (التقرٌر المشار إلٌه).
المخالفة السابعة ـ أن تقدٌر تقٌٌم المعدات ووسابل النقل الخارجً والعدد واألدوات واألثاث ومعدات المكاتب واألصول المتداولة
قد تم بقٌم محددة  ،دون تحدٌد ألسس التقوٌم وفقا ً لؤلصول المالٌة والمحاسبٌة المتعارؾ علٌها  ،وبؽٌر بٌان لتؤثٌر األسس
المفتقدة على قٌمة كل عنصر منها(التقرٌر المشار إلٌه).
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المخالفة الثامنة ـ مخالفة تدنً تقدٌر تقٌٌم المكتب االستشاري لقٌمة (األراضً)  ،حٌث أورد تقرٌر مكتب صبور المقدم من
شركة كوبر أن سعر الفدان  225ألؾ جنٌه مصري  ،وسعر المتر المربع  5365جنٌه مصري  ،وهو تقدٌر متدنً للؽاٌة بحسب
ما قررته لجنة مراجعة أسس تقٌٌم الشركة المشكلة بالقرار رقم  619لسنة  ،6993التً رأت أن التقٌٌم منخفض جداً وؼٌر
مقبول لعدم سبلمة األسس التً بنٌت علٌها الدراسة بالنسبة لمعدل ارتفاع األسعار أو تقٌٌم العوامل المإثرة على تحدٌد سعر
المتر المربع (التقرٌر الثانً للجنة المإرخ .)6993/9/26
المخالفة التاسعة ـ أن لجنة مراجعة تقٌٌم المكتب االستشاري ألصول شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط قد جاء
تقدٌرها للقٌمة الكلٌة لبٌع الشركة متدنٌا ً للؽاٌة إذ قدره بمبلػ ( 66ملٌون دوالر أمرٌكً)  ،بٌنما ارتؤت لجنة مراجعة التقرٌر
أن نتٌجة التقٌٌم حسب طرٌقة (التدفقات النقدٌة المخصومة)  D.C.Fهً ( 29ملٌون دوالر)  ،وأن نتٌجة التقٌٌم حسب طرٌقة
(القٌمة السوقٌة)  M.Vهً ( 2765ملٌون دوالر).
وحٌث إنه ـ وفضبلً عما تقدم ـ وعن مدى مشروعٌة إجراءات طر شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط للبٌع
بالمزاٌدة العامة بالمظارٌؾ المؽلقة وإجراءات المفاوضات والبت والترسٌة على المشتري  ،فإن األصل أن تتم إما على أساس
القواعد الخاصة للشركة التً ٌضعها مجس إدارة الشركة عمبلً بحكم المادة ( )6من قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر
بالقانون رقم  213لسنة  ،6996أو وفقا ً ألحكام القانون العام لتنظٌم المناقصات والمزاٌدات عند عدم وجود لوابح خاصة تنظم
إجراءات المناقصات والمزاٌدات التً تجرٌها الشركات  ،ولما كانت الشركة القابضة لم تقدم ما ٌفٌد خضوع مناقصاتها
ومزاٌداتها ألٌة لوابح تنظمها بالشركة  ،ومن ثم تعٌن رقابة إجراءات تلك المزاٌدة وفقا ً ألحكام القانون العام المنظم إلجراءات
طر المناقصات والمزاٌدات الساري فً تارٌخ اإلعبلن عن المزاٌدة.
وحٌث إن طر شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط ـ فً إطار برنام الحكومة لتوسٌع قاعدة الملكٌة
"الخصخصة" ـ فً مزاٌدة عامة قد تم وفقا ً للقواعد والنصوص الحاكمة للتصرؾ فً األموال المملوكة للدولة  ،لذلك تم النص
صراحة فً البند (سابعاً) ـ (القانون الواجب التطبٌق ):من كراسة الشروط لبٌع على أن  ( :تخضع عملٌة البٌع ألحكام القانون
المصري  ،وٌتم تفسٌرها وفقا ً له )  ،ومن ثم تخضع عملٌة البٌع بكامل إجراءاتها طرحا ً وبتا ً وترسٌة وتعاقداً ألحكام قانون
تنظٌم المناقصات والمزاٌدات الصادر بالقانون رقم  9لسنة  6983بحسبانه أحد القوانٌن المصرٌة التً تخضع لها عملٌة بٌع
وخصخصة شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط  ،وقد أفرد المشرع فً قانون تنظٌم المناقصات والمزاٌدات الصادر
بالقانون رقم ( )9لسنة  ،6983بابا ً كامبلً من هذا القانون لؤلحكام التً أوجب العمل بها فً بٌع المنقوالت وتؤجٌر المقاصؾ،
حٌث جعل األصل فً التصرؾ فً األراضً المملوكة للدولة ووحدات اإلدارة المحلٌة لؤلفراد سواء بالبٌع أو التؤجٌر أو
الترخٌص باالنتفاع بها أو باستؽبلل العقارات أمبلك الدولة أن ٌتم عن طرٌق مزاٌدة علنٌة ،عامة أو محلٌة أو بالمظارٌؾ
المؽلقة ،واستثناء إما بطرٌق الممارسة المحدودة فً حاالت محددة أو التعاقد بطرٌق االتفاق المباشر فً حاالت عاجلة معٌنة
حصراً على أن تتبع فً هذه الحاالت اإلجراءات المنصوص علٌها فً القانون والبحته التنفٌذٌة  ،وعلى ذلك فإن جمٌع
التصرفات المتصلة بالتصرؾ فً المال العام الذي تجرٌه الدولة عن طرٌق الشركات القابضة ٌ ،تعٌن أن تتم وفقا ً ألحكام هذا
القانون ( .فً هذا المعنى حكم المحكمة اإلدارٌة فً الطعن رقم  9821لسنة 48ق.ع جلسة  ،2113/7/6وإفتاء الجمعٌة
العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع بمجلس الدولة رقم  55بتارٌخ  2116/5/66جلسة 2116/2/67ملؾ  ، 58/6/96رقم 224
بتارٌخ  2114/3/22جلسة  2114/6/64ملؾ  7/2/227ـ وحكم محكمة القضاء اإلداري فً قضٌة مدٌنتً ـ الدعوى رقم
 62622لسنة  63القضابٌة ـ جلسة  2161/6/22ـ وحكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً ذات القضٌة تؤٌٌداً لحكم محكمة القضاء
اإلداري ـ الطعنان رقما  31952و  36364لسنة  56القضابٌة علٌا ـ جلسة .) 2161/9/64
وحٌث إن المستقر فً قضاء مجلس الدولة وإفتاء الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع أن المشرع حدد حصراً فً أحكام
قانون تنظٌم المناقصات والمزاٌدات أسالٌب التعاقد وهً المزاٌدة العامة  ،والمناقصة العامة والمناقصة المحدودة والمناقصة
المحلٌة والممارسة واألمر المباشر ،ورسم لكل أسلوب منها حدوده وبٌن حاالته واإلجراءات التً ٌقتضٌها األخذ به ومن
خبلله ،ومن ثم ٌكون لكل من هذه األسالٌب مجال إعماله الذي ال ٌجوز أن تختلط خبلله بؽٌره من األسالٌب  ،وعلى ذلك
فالقاعدة فً المزاٌدة العامة هً قٌامها على أساس من مبادئ العبلنٌة والمساواة وحرٌة المنافسة ،بما ٌسمح باشتراك أكبر
عدد ممكن من مقدمً العطاءات والعروض للتوصل إلى أفضل الشروط وأقل األسعار فً حالة المناقصة ،وأعلى األسعار فً
حالة المزاٌدة  ،ومن ثم فإنه مما ٌتعارض مع هذه المبادئ إجبار المتزاٌدٌن على الدخول فً الممارسة بعد أن تعلقت حقوقهم
بالمزاٌدة التً ٌجب أن تكون األساس فً اختٌار العرض األفضل شروطا واألعلى سعراً  ،ذلك أن للممارسة حاالتها ولٌس من
بٌنها تحوٌل المزاٌدة العامة إلى ممارسة  ،وأنه بفتح المظارٌؾ المؽلقة المقدمة فً المزاٌدة العامة ٌحظر الدخول فً
مفاوضات مع أحد مقدمً العروض فً شؤن تعدٌل عرضه إال فً الحدود المقررة للجنة البت والتً ال تجاوز مفاوضة مقدم
العرض األعلى المقترن بتحفظ أو بتحفظات للنزول عنها كلها أو بعضها ومفاوضة صاحب العطاء األعلى ؼٌر المقترن
بتحفظات للوصول إلى مستوى أسعار السوق أو الثمن أو القٌمة األساسٌة لمحل البٌع  ،وتلؽى المزاٌدة قبل البت فٌها إذا
استؽنى عنها نهابٌاً ،أو اقتضت المصلحة العامة ذلك ،أو لم تصل نتٌجتها إلى الثمن أو القٌمة األساسٌة  ،ولذلك فإنه ال ٌجوز
للجنة البت وال للسلطة المختصة باالعتماد أن تحول المزاٌدة العامة إلى ممارسة  ،وكل ما ٌمكن إتباعه إذا ما تبٌن أن
االستمرار فً المزاٌدة ٌتعارض مع الصالح العام أو أن أعلى المتزاٌدٌن لم ٌصل عرضه إلى الثمن أو القٌمة األساسٌة السرٌة
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أن توصً لجنة البت بإلؽاء المزاٌدة بعد التثبت من قٌام إحدى الدواعً المبررة لئللؽاء ،وٌعقب ذلك صدور قرار مسبب من
السلطة المختصة ،فإذا ما حدث ذلك ،أمكن للسلطة المختصة طر العملٌة فً ممارسة متً تحققت إحدى الحاالت التً ٌجوز
إجراء الممارسة فٌها طبقا ألحكام قانون تنظٌم المناقصات والمزاٌدات.
(انتهى رأي الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع فً شان إحدى المناقصات العامة وتحوٌلها إلى ممارسة إلى ما ٌؤتً:
أوال :عدم جواز تحوٌل المناقصة العامة إلى ممارسرة فرً الحالرة المعروضرة(.وهرو مرا ٌسرري علرى المزاٌردة العامرة بالمظرارٌؾ
المؽلقة).
ثانٌاٌ :جوز للسلطة المختصة فً هرذه الحالرة أن تلؽرً المناقصرة ثرم تعٌرد طرر العملٌرة فرً ممارسرة إذا تروافرت الشرروط الترً
ٌتطلبها القانون.
ٌراجع فً ذلك على سبٌل المثال :الفتوى رقم  414لسنة  44ـ جلسة  6991/3/26بتارٌخ  6991/4/66ـ رقم الملؾ
 54/6/281الصفحة رقم )765
وحٌث إن الثابت من األوراق أنه بتارٌخً  31و  6992/62/36أعلنت الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة ـ فً إطار
برنام الحكومة لتوسٌع قاعدة الملكٌة (الخصخصة) ـ عن مزاٌدة عامة لتقدٌم عروض للشركات العالمٌة للمشاركة مع شركة
النصر للمراجل البخارٌة فً تكوٌن شركة مشتركة  ،ولم ٌتضمن اإلعبلن أي خٌار بشؤن بٌع األصول الثابتة للشركة  ،وإنما
تضمنت كراسة الشروط هذا الخٌار فً وقت الحق  ،فتقدم على إثرها  6شركات عالمٌة بعروضها  ،ولم ٌصل أي من العروض
إلى القٌمة األساسٌة لتقٌٌم الشركة  ،وعقدت لجنة التفاوض المنشؤة بالقرار رقم  94لسنة  6993عدد ( )62اجتماعا ً اعتباراً
من  6993/8/25حتى  6993/66/21وتشكلت لجنة فرعٌة من بٌن أعضاء لجنة التفاوض وخبراء الشركة القابضة وشركة
المراجل لمراجعة أسس التقٌٌم وأسفرت عن أن قٌمة شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط فً حدود  66ملٌون
دوالر أمرٌكً  ،واستمرت المفاوضات مع الشركات الثبلثة األعلى سعراً التً تقدمت بطلب شراء كامل األصول الثابتة عدا
أرصدة العمبلء بدالً من إنشاء شركة مشتركة  ،وعلى إثر ذلك قامت الشركة القابضة بتعدٌل الشروط العامة للمزاٌدة  ،تنفٌذا
لتعلٌمات وزٌر قطاع األعمال العام الدكتور عاطؾ عبٌد (ربٌس الجمعٌة العامة للشركة القابضة للصناعات الهندسٌة) ،
والمهندس عبد الوهاب أحمد الحباك (ربٌس مجلس إدارة ذات الشركة) ومعهم أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الجمعٌة العامة
ؼٌر العادٌة للشركة القابضة الذٌن أحدثوا تعدٌبلً فً ؼاٌات انتقاء واختٌار شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط
للقٌام بدورها مع وزارة الكهرباء فً تنفٌذ خطتها لتنمٌة وزٌادة الطاقة الكهربابٌة للببلد والمشاركة مع شركة عالمٌة لتصنٌع
المراجل لمحط ات تولٌد الطاقة  ،وتمثل ذلك التعدٌل فً أنه رؼم موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة
بتارٌخ  6992/62/29على دعوة الشركات العالمٌة المتخصصة لتقدٌم عروضها لمشاركة شركة النصر للمراجل البخارٌة
وأوعٌة الضؽط  ،فً إدخال صناعة مراجل محطات القوى محلٌا ً وإسناد تقٌٌم الشركة إلى المكتب االستشاري (كوبرز لند
لٌبرنت) وتشكٌل لجنة لمراجعة التقٌٌم  ،فقد تم إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمزاٌدة المتعلقة بدعوة الشركات العالمٌة
إلنشاء الشركة المشتركة وتضمنت خٌاراً بشراء أصول شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط بالكامل  ،وأوصت لجنة
التفاوض لما قُدم من عروض بقبول العرض المقدم من شركة بابكوك لند وٌلكوكس انترناشٌونال انفستمنت إنك  ،وبتارٌخ
 6994/6/36أسفر اجتماع وزٌر قطاع األعمال ووزٌر الكهرباء وربٌس هٌبة كهرباء مص وربٌسً مجلس إدارة الشركة
القابضة والشركة التابعة عن موافقة ممثلً شركة بابكوك و وٌلكوكس على زٌادة العرض إلى ( 67ملٌون دوالر) منها (66
ملٌون دوالر) مقابل األصول الثابتة و ( 6ملٌون دوالر) مقابل المخزون على أساس رصٌده فً  ، 6993/6/31وعلى أن ٌتم
تصوٌب قٌمة المخزون نقصا ً أو زٌادة فً تارٌخ التسلٌم  ،وتم الحصول على موافقات مجلسً إدارة الشركتٌن القابضة والتابعة
والجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة لهما بموافقة ومتابعة وزٌر قطاع األعمال العام ربٌس الجمعٌة العامة للشركة القابضة وبموافقة
مجلس الوزراء على التقٌٌم وعلى القٌمة وتم توقٌع العقد بتارٌخ  ، 6994/9/27ثم وافقت الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة لشركة
النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط بعد ذلك وبتارٌخ  6995/8/6على تصفٌة الشركة وصرؾ ( )%61من صافً حصٌلة
البٌع للعاملٌن بالشركة  ،وقد تبٌن فً  6995/4/3من المٌزانٌة أن نتاب عملٌة البٌع قد أسفرت عن أن قٌمة األصول الثابتة
والمخزون السلعً (بعد تصوٌبه) بلؽت ( 6663ملٌون دوالر) بما ٌعادل ( 5564ملٌون جنٌه مصري) تم سداد مقابل مدٌونٌات
البنوك وااللتزامات األخرى وقدرها ( 3968ملٌون جنٌه)  ،وبلؽت حصٌلة البٌع ( 6566ملٌون جنٌه) وبعد خصم دٌون أخرى
بلؽت الحصٌلة (9ملٌون جنٌه مصري)  ،تم صرؾ  %61منها كمكافآت للقٌادات والعاملٌن.
وحٌث إن الثابت مما تقدم أن إجراءات طر المزاٌدة العامة للمشاركة مع شركة عالمٌة  ،قد تحولت دون مبرر قانونً أو سند
شرعً لتكون لبٌع األصول الثابتة والمخزون السلعً للشركة بما ٌبطل المزاٌدة وما أسفرت عنه من نتاب على ما سلؾ بٌانه
،كما قد شابها العدٌد من المخالفات الجسٌمة التً أهدرت مبادئ العبلنٌة والمساواة وحرٌة المنافسة  ،وأخصها
 6ـ عدم اتخاذ إجراءات إلؽاء المزاٌدة العامة لتحقق أحد األسباب الوجوبٌة إللؽابها وفقا ً لقانون تنظٌم المناقصات والمزاٌدات
المتمثل فً عدم وصول قٌمة عروض المزاٌدة إلى الثمن أو القٌمة األساسٌة .
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 2ـ عدم اتخاذ إجراءات إلؽاء المزاٌدة العامة القتران العروض المقدمة كلها بتحفظات ولقٌام لجنة المفاوضات بالكشؾ
ألصحاب العروض عن السعر األساسً لبٌع الشركة وفقا ً للتقٌٌم المعتمد وهو السعر المتعٌن اإلبقاء علٌه سرٌا ً بالمخالفة
للقا نون  ،وقد تم ذلك لدى تحوٌل المزاٌدة إلى ممارسة وإجراء التفاوض مع جمٌع العروض ثم السما لثبلثة عروض منها
بتقدٌم عروض بدٌلة لشراء األصول الثابتة والمخزون السلعً بعد تعدٌل كراسة الشروط التً خالفت اإلعبلن عن المزاٌدة.
 4ـ تحوٌل المزاٌدة العامة إلى ممارسة محدودة للعروض جمٌعها ثم لثبلثة عروض منها من العروض المتنافسة بالمخالفة
للقانون وللمبادئ القانونٌة المستقرة سالفة البٌان
 5ـ السما لؽٌر المتزاٌدٌن المتقدمٌن للمزاٌدة العامة بالمشاركة فً الممارسة المحدودة بعد انتهاء مواعٌد التقدم للمزاٌدة
وانتهاء فض المظارٌؾ والتفاوض مع العروض المقدمة فً المٌعاد والكشؾ عن السعر األساسً لبٌع الشركة وفقا ً للتقٌٌم
المعتمد  ،وذلك بدعوة مستثمرٌن جدد للتنافس وذلك بالمخالفة للقانون ولقواعد العبلنٌة والمساواة وحرٌة المنافسة  ،حٌث ال
ٌجوز إجبار المتزاٌدٌن على الدخول فً الممارسة بعد أن تعلقت حقوقهم بالمزاٌدة التً ٌجب أن تكون األساس فً اختٌار
العرض األفضل شروطا واألعلى سعراً  ،ذلك أن للممارسة حاالتها ولٌس من بٌنها تحوٌل المزاٌدة العامة إلى ممارسة  ،وأنه
بفتح المظارٌؾ المؽلقة المقدمة فً المزاٌدة العامة ٌحظر الدخول فً مفاوضات مع أحد مقدمً العروض فً شؤن تعدٌل
عرضه إال فً الحدود المقررة للجنة البت والتً ال تجاوز مفاوضة مقدم العرض األعلى المقترن بتحفظ أو بتحفظات للنزول
عنها كلها أو بعضها ومفاوضة صاحب العطاء األعلى ؼٌر المقترن بتحفظات للوصول إلى مستوى أسعار السوق أو الثمن أو
القٌمة األساسٌة لمحل البٌع  ،ولذلك فإنه ال ٌجوز للجنة البت وال للسلطة المختصة باالعتماد أن تحول المزاٌدة العامة إلى
ممارسة  ،وكل ما ٌمكن إتباعه إذا ما تبٌن أن االستمرار فً المزاٌدة ٌتعارض مع الصالح العام أو أن أعلى المتزاٌدٌن لم ٌصل
عرضه إلى الثمن أو القٌمة األساسٌة السرٌة أن توصً لجنة البت بإلؽاء المزاٌدة بعد التثبت من قٌام إحدى الدواعً المبررة
لئللؽاء ،وٌعقب ذلك صدور قرار مسبب من السلطة المختصة ،فإذا ما حدث ذلك ،أمكن للسلطة المختصة طر العملٌة فً
ممارسة متً تحققت إحدى الحاالت التً ٌجوز إجراء الممارسة فٌها طبقا ألحكام قانون تنظٌم المناقصات والمزاٌدات.
 6ـ الترسٌة على صاحب عرض ٌقل سعره عن السعر األساسً المحدد بمعرفة لجنة مراجعة التقٌٌم  ،فالعبرة فً مدى مناسبة
سعر العرض محل الترسٌة واإلسناد إلٌه إنما تكون بالسعر األصلً للتقٌٌم الذي تتم على أساسه خصخصة الشركة قبل إدخال
أٌة تعدٌبلت علٌه بعد المفاوضة فً شؤنه ،باعتبار أن المفاوضة فً شروط وأسعار العروض ال ٌجب أن تتم إال مع صاحب
العرض المقبول مالٌا ً وفنٌا ً المستوفً لشروط المزاٌدة العامة ؼٌر المقترن عرضه بؤي تحفظات أو اشتراطات خاصة لم ترد
بكراسة الشروط  ،وذلك للحصول على شروط وأسعار أفضل.
 7ـ مخالفة العرض المقبول لؤلحكام الواردة بكراسة الشروط  ،فمن المقرر أنه ٌشترط لقبول أي عرض ،أن ٌكون العرض
مطابقا للشروط الواردة بكراسة الشروط ،ؼٌر أنه بدراسة العرض المقدم فً المزاٌدة المشار إلٌها تبٌن أنه ؼٌر مطابق
للشروط لؤلسباب اآلتٌة:
السبب األول ـ أن الجهاز المركزي للمحاسبات أورد فً تقرٌره السنوي مبلحظة حول طر الشركة فً مزاٌدة لتكوٌن شركة
مشتركة لتصنٌع وتورٌد وتركٌب وحدات تولٌد البخار وهً عدم القٌام بإجراء دراسة جدوى اقتصادٌة  ،إال أن الشركة ردت
بؤن الهدؾ األول كان تكوٌن شركة مشتركة  ،إال أنه تحول إلى بٌع للشركة بالكامل فؤصبحت دراسة الدوى االقتصادٌة تهم
المشتري(.تقرٌر الجهاز والرد علٌه ـ حافظة مستندات الجهاز المركزي للمحاسبات ـ المستند رقم  6والمستند رقم )3
السبب الثانً ـ أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد عاب على كراسة الشروط تضمنها إمكانٌة بٌع أصول الشركة بالكامل
بالمخالفة لئلعبلن عن المزاٌدة بالصحؾ الٌومٌة ٌومً  31و  6992/62/36التً لم ٌرد بها سوى تقدٌم العروض على أساس
التعاون مع شرٌك أجنبً لتكوٌن (شركة مشتركة)  ،األمر الذي ال ٌعطً الفرصة الكاملة لكافة المستثمرٌن الوطنٌٌن واألجانب
لدراسة عرض بٌع كامل األصول  ،وٌحرم الشركة من تلقً عروض متعددة لدراستها واختٌار األنسب واألفضل لها شروطا ً
وقٌمة وأسلوبا ً (المستند رقم  4ـ حافظة مستندات الجهاز المركزي للمحاسبات).
السبب الثالث ـ أن نتاب عملٌة البٌع تثبت أن المشاركة كانت األسلوب األكثر جدوى ،حٌث أظهرت مٌزانٌة الشركة التً
استعرضها مجلس إدارة شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط بتارٌخ  6995/4/3أن قٌمة بٌع األصول الثابتة
سدد منها مقابل
والمخزون السلعً (بعد تصوٌبه) بلؽت  6663ملٌون دوالر أمرٌكً  ،بما ٌعادل ( 5564ملٌون جنٌه مصري) ُ ،
مدٌونٌات البنوك وااللتزامات المستحقة مبلػ ( 3968ملٌون جنٌه) وتبقى كحصٌلة للبٌع مبلػ ( 6566ملٌون جنٌه)  ،تم صرؾ
 %61منها للعاملٌن بالشركة بموافقة الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة المنعقدة بتارٌخ  ، 6995/8/6بما ٌكشؾ بطبلن البٌع وعدم
تحقٌق أي نتٌجة إٌجابٌة سوى الرؼبة المحمومة للتخلص من هذه الصناعة وتلك الشركة(.ص  4من المجلد األول ـ حافظة
مستندات الجهة اإلدارٌة).
السبب الرابع ـ أن لجنة البت ومجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة والجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة للشركة قد
أهدروا عرضا ً أعلى قٌمة تقدمت به شركة براون بوفٌري  ABB-CEقدره ( 6765ملٌون دوالر أمرٌكً) بسبب عدم استكمال
قٌمة خطاب الضمان وهو سبب كان ٌوجب استبعاد الشركة من المزاٌدة ابتدا ًء ال االستمرار فً فحص عرض الشركة
ومفاوضتها ثم عند تقدمها بعرض أعلى من شركة بابكوك لند وٌلكوكس تلو لها باالستبعاد بسبب خطاب الضمان .
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السبب الخامس ـ بطبلن البٌع لعدم موافقة مجلس إدارة شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط باإلجماع وفقا ً لضوابط
الخصخصة المقررة لموافقات الشركات القابضة والتابعة باإلجماع  ،حٌث لم ٌوافق فً اجتماع المجلس بجلسته رقم ()23
بتارٌخ  6994/2/3على بٌع األصول الثابتة والمخزون للشركة إلى شركة بابكوك لند وٌلكوكس كل من المهندس/محمود علً
الساعً العتراضه على األسلوب واإلجراءات التً تمت  ،والسٌد/سٌد إمام عبد ربه الجٌار  ،والسٌد/محمد علً عبد السمٌع
بسبب انخفاض سعر بٌع األصول الثابتة (المجلد الثالث من الكتاب األبٌض المقدم من الجهة اإلدارٌة بجلسة .)2166/9/66
السبب السادس ـ أن الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة لشركة النصر للمراجل البخارٌة قد تطوعت بعد المفاوضات ـ وبؽٌر سند من
القانون أو كراسة الشروط للموافقة على البٌع وتقرٌر تٌسٌر للشركة المشترٌة لم ٌسبق التفاوض حوله وتقدٌر قٌمته وهو
الموافقة على شروط الدفع بسداد ( )%25من ثمن الشراء األساسً عند توقٌع العقد  ،وباقً ثمن الشراء عند التسلٌم  ،وعلى
الرؼم من ذلك فقد قامت شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط بتسلٌم األصول الثابتة والمخزون للشركة المشترٌة بعد
توقٌع العقد فً  6994/9/27إال أن الشركة المشترٌة لم تسدد باقً قٌمة العقد وقدرها ( 66546165دوالر أمرٌكً) أحد عشر
ملٌون وخمسمابة واحد وأربعون ألؾ وخمسة وستون دوالر أمرٌكً مما ترتب علٌه أن ضاع على الشركة تخفٌض السحب
على المكشوؾ بهذه القٌمة  ،وبالتالً تخفٌض قٌمة الفوابد المتعلقة بها خبلل المدة من تارٌخ التسلٌم حتى تارٌخ التحصٌل
الفعلً وهو ما ٌبلػ ملٌون جنٌه  ،فضبلً عن فوات الفرصة على الشركة لسداد دٌون البنوك وؼٌرها  ،وتحمل المشتري لجمٌع
أجور العاملٌن من تارٌخ (التسلٌم) ،وأنه ال مجال للقول بؤن العبرة بالتسلٌم النهابً إذ لم ٌتضمن قرار الجمعٌة العامة سوى
عبارة " التسلٌم " وال أساس للحدٌث عن تارٌخ لخر مجهول ٌسمى التسلٌم النهابً لما فً ذلك من إهدار للمال العام (مذكرة
مراقب الحسابات ومحضر اجتماع لجنة المفاوضة فً  6994/62/62ـ المجلد الثالث للكتاب األبٌض المقدم من الجهة اإلدارٌة).
السبب السابع ـ مخالفة تمكٌن المشتري من عدم سداد الثمن المتفق علٌه للتساهل معه فً دراسة خطاب االعتماد المستندي
المقدم منه حٌث لم ٌتم تحصٌل قٌمة االعتماد وقدره ( 66546165دوالر أمرٌكً) أحد عشر ملٌون وخمسمابة واحد وأربعون
ألؾ وخمسة وستون دوالر أمرٌكً) بسبب (وجود خبلؾ) فً المستندات المقدمة من المشتري بابكوك لند وٌلكوكس إلى البنك
التجاري الدولً عن المستندات التً وقعها ممثل الشركة على نفس هذه المستندات عند التوقٌع (محضر اجتماع المفاوضة
السالؾ اإلشارة إلٌه).
ومن حٌث إنه وعن انعدام قرار البٌع لقٌامه على إجراءات شابها البطبلن والفساد  ،فإن بٌع كافة أصول شركة النصر للمراجل
البخارٌة الذي تم بموافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة قد شابه (عٌب تعارض المصالح) لما هو ثابت من
أوراق الدعوى أن المهندس  /محمد عبد المحسن هبلل شتا كان عند البٌع عضواً بمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات
الهندسٌة (الشركة البابعة)  ،ووافق على البٌع لشركة بابكوك لند وٌلكوكس انترناشٌونال انفستمنت إنك و (شركة بابكوك و
وٌلكوكس مصر ـ شركة مساهمة مصرٌة) الصادر بتؤسٌسها قرار وزٌر االقتصاد والتجارة الخارجٌة رقم  649لسنة ،6994
وقد أثبتت األوراق أن نجلً محمد عبد المحسن شتا وهما (هشام محمد شتا ) و (خالد محمد شتا) كانا من المشاركٌن بكل من
الشركتٌن المشترٌتٌن المشار إلٌهما ،وهما من الموقعٌن لعقد شراء شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط (طرؾ
رابع و طرؾ خامس) ضمن نسبة المشاركة المصرٌة وقدرها  ، %49والتً تعدلت بقرار ربٌس الهٌبة العامة لبلستثمار رقم
 354لسنة  2116بتعدٌل اسم الشركة إلى (الشركة الدولٌة لتصنٌع المراجل واألعمال المعدنٌة) والتً تملك أسهمها بالكامل
وقدرها  23579سهما ً كل من (محمد عبد المحسن هبلل شتا) و (هشام محمد شتا) و (خالد محمد شتا)  ،وهً الشركة التً
انقسمت إلى شركتٌن بقرار ربٌس الهٌبة العامة لبلستثمار رقم  2/6684لسنة  ، 2116فصارت الشركة األولى (القاسمة) هً
(الشركة الدولٌة لتصنٌع المراجل واألعمال المعدنٌة) وٌرأس مجلس إدارتها (خالد محمد شتا)  ،والشركة الثانٌة (المنقسمة)
هً (شركة الخلود للتنمٌة العقارٌة والسٌاحٌة) وٌرأس مجلس إدارتها (محمد عبد المحسن هبلل شتا) ومن ثم ٌثبت أن عضو
مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة المهندس  /محمد عبد المحسن هبلل شتا كان عند بٌع شركة النصر للمراجل
البخارٌة وأوعٌة الضؽط عضواً بمجلس إدارة الشركة القومٌة للصناعات الهندسٌة  ،وأسهم فً بٌعها لشركة بابكوك و
وٌلكوكس التً ساهم فٌها نجلٌه هشام محمد شتا و خالد محمد شتا  ،اللذٌن انفردا بالشركة بعد تخارج الشرٌك األجنبً ثم
إنضم إلٌهما والدهما عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة (البابعة) ،لٌؽٌرا اسم الشركة المملوكة لثبلثتهم
إلى (الشركة الدولٌة لتصنٌع المراجل واألعمال المعدنٌة) ثم لٌقسموها إلى شركتٌن قاسمة وهً (الشركة الدولٌة لتصنٌع
المراجل واألعمال المعدنٌة) برباسة (خالد محمد شتا)  ،ومنقسمة وهً (شركة الخلود للتنمٌة العقارٌة والسٌاحٌة) برباسة
(محمد عبد المحسن هبلل شتا)  ،وعلى ذلك فقد شاب إجراءات البٌع عٌب الفساد واالنحراؾ بالسلطة وتعارض المصالح
وإهدار قواعد اإلفصا والشفافٌة  ،وانتهاك أسس وقواعد حوكمة الشركات التً تحظر على أعضاء مجالس إدارة الشركات
والمدٌرٌن والعاملٌن بها التعامل فً أسهم الشركة لمدد تسبق اإلعبلن عن نتاب نشاطها المالً ومدد تالٌة لؤلحداث المإثرة
على نشاط الشركة ومركزها المالً  ،ولمخالفة صرٌح نص المادة ( )618من القانون المدنً التً حظرت على الشخص التعاقد
مع نفسه باسم من ٌنوب عنه سواء أكان هذا التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص لخر  ،ومخالفة المادة ( )76من قانون
الشركات الصادر بالقانون رقم  659لسنة  6986التً تبطل كل قرار ٌصدر من الجمعٌة العامة بالمخالفة للقانون أو لنظام
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الشركة  ،وتجٌز إبطال كل قرار ٌصدر لصالح فبة معٌنة من المساهمٌن أو لئلضرار بهم أو لجلب نفع خاص لعضو أو أعضاء
مجلس اإلدارة أو ؼٌرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة  ،فضبلً عن مخالفة المادة ( )97من قانون الشركات المشار إلٌه التً
أوجبت على كل عضو فً مجلس إدارة الشركة وكل مدٌر من مدٌرٌها تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة فً عملٌة
تعرض على مجلس اإلدارة إلقرارها أن ٌُبلػ المجلس ذلك وأن ٌُثبت إببلؼه فً محضر الجلسة  ،وال ٌجوز له االشتراك فً
الت صوٌت الخاص بالقرار الصادر فً شؤن هذه العملٌة  ،وال ٌؽٌر من ذلك أن ٌكون المذكور قد اعتذر عن عدم حضور بعض
الجلسات إذ ٌتعٌن علٌه اإلفصا عن تعارض المصالح  ،وإببلغ مجلس اإلدارة بؤوجه التعارض رسمٌا ً وصراحة  ،وأن ٌثبت
هذا اإلببلغ فً محضر الجلسة  ،وكذا ثبت تعارض المصالح من مخالفة المادة ( )99من القانون ذاته التً حظرت ـ بؽٌر
ترخٌص خاص من الجمعٌة العامة ـ على عضو مجلس اإلدارة لشركة مساهمة أو لمدٌرها االتجار لحسابه أو لحساب ؼٌره فً
أحد فروع النشاط التً تزاولها الشركة  ،وإال كان للشركة أن تطالبه بالتعوٌض أو باعتبار العملٌات التً باشرها لحسابه
الخاص كؤنها أجرٌت لحسابها هً  ،وهً مخالفات تجعل العقد المبرم عن عملٌة البٌع متحصبلً علٌه بطرٌق الفساد  ،كما أنها
مخالفات تلقً بظبلل كثٌفة على إدارة عملٌة الخصخصة فً مصر وبخاصة فً بٌع تلك الشركة ،ودور رأس المال المستؽل فً
نهب ثروات الشعب بمعاونة السلطات القابمة على الخصخصة  ،وتجعل من قرار بٌع كافة أصول شركة النصر للمراجل
البخارٌة قراراً منعدما ً ال ٌرتب أي أثر.

وحٌث إنه ومتى كان ما تقدم فإن إجراءات عملٌة بٌع كافة أصول شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط ٌكون
قد شابها عٌ ب تعارض المصالح بمشاركة أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة فً تلك اإلجراءات
التً أسفرت عن ترسٌة البٌع والتعاقد علٌه مع إحدى الشركات التً ٌساهم فٌها نجلٌه ثم انضمامه شخصٌا ً إلى الشركة
المشترٌة باالستحواذ الكامل له ولنجلٌه على كامل أسهم الشركة المباعة وقسمتها إلى شركتٌن إحداها برباسة أحد نجلٌه
والثانٌة برباسته شخصٌا ً مما جعل صفقة البٌع لشركة المراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط مشوبة بالفساد  ،باطلة بطبلنا ً مطلقا ً
وما ترتب علٌها من لثار.
(ٌراجع فً شؤن عضوٌة المهندس محمد عبد المحسن هبلل شتا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة محاضر
جلسات مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة بالكتاب األبٌض ـ المجلد األول المقدم من هٌبة قضاٌا الدولة بجلسة
 ، 2166/9/66وخاصة الجلسة السابعة لعام  6992المنعقدة بتارٌخ  ، 6992/7/8والجلسة التاسعة لعام  6992المنعقدة
بتارٌخ  ، 6992/9/8والجلسة الثالثة عشر لعام  6992المنعقدة بتارٌخ  ، 6992/62/67والجلسة الخامسة عشر لعام 6992
المنعقدة بتارٌخ  6992/62/29ـ وفً قرارات تؤسٌس الشركات وتعدٌل نظمها األساسٌة ودمجها وانقسامهاٌ :راجع المجلد
األول والثانً والثالث للكتاب األبٌض المشار إلٌه  ،وكذلك حافظة مستندات الحكومة المقدمة بجلسة  ،2166/7/66وحافظة
مستندات الهٌبة العامة لبلستثمار والمناطق الحرة المقدمة بجلسة  2166/9/66ـ المستندات أرقام ( )6و ( )2و ( )3و ( )4ـ
وحافظة مستندات المدعون المقدمة بجلسة  2166/7/4ـ المستندات أرقام ( )4لبٌان مساهمة كل من هشام محمد شتا و خالد
محمد شتا لشركة بابكوك و وٌلكوكس (المشترٌة)فً إبرام عقد شراء شركة المراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط  ،والمستندات
أرقام  7و  8و  66و عقد إٌجار أرض الشركة بمنٌل شٌحة من شركة الخلود برباسة محمد عبد المحسن هبلل شتا إلى الشركة
الدولٌة لتصنٌع المراجل واألعمال المعدنٌة برباسة خالد محمد عبد المحسن هبلل شتا ص ) 62
وحٌث إنه وترتٌبا ً على ما تقدم ٌ ،بٌن أن القرار المطعون فٌه بالموافقة على بٌع كامل األصول الثابتة والمخزون السلعً
لشركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط إلى شركة بابكوك لند وٌلكوكس  ،قد شابه العدٌد من العٌوب التً تهبط به إلى
مدارج االنعدام فوقع باطبلً بطبلنا ً مطلقا ً  ،النطوابه على بٌع ألراضً وأصول شركة النصر للمراجل البخارٌة حال كونها من
الشركات المنزوع ملكٌتها والمعتبرة من المنافع العامة التً ال تخضع أراضٌها للتصرؾ فٌها على أي نحو وال ٌجوز تؽٌٌر
الؽرض من تؤمٌمها بؤي صورة  ،ولتخٌر وتحدٌد النصر للمراجل البخارٌة كؤحد الشركات التً ٌتعٌن بٌعها على وجه السرعة ،
ولتدنً قٌمة الشركة محل البٌع وفقاً للتقٌٌم المعتمد  ،ولما عاصر عملٌة البٌع من مظاهر التفرٌط والفساد فً تقٌٌم المال العام
للتخلص منه وفقا ً لسٌاسات الخصخصة سالفة البٌان  ،وما شاب مراحل إجراءات البٌع من فساد تعلق بتعارض المصالح وعدم
الشفافٌة واإلفصا ومخالفات لمبادئ حوكمة الشركات  ،ولبطبلن تقٌٌم شركة النصر للمراجل البخارٌة وعدم االلتزام بضوابط
وقواعد التقٌٌم سواء المقررة بقانون قطاع األعمال العام أو القواعد والضوابط الباطلة اتبعتها المكاتب االستشاري للتقٌٌم،
وإلهدار التقٌٌم للمال العام  ،ولمخالفة التقٌٌم للفقرة األخٌرة من المادة ( )61من قانون قطاع األعمال الصادر بالقانون رقم
 213لسنة  6996التً حظرت التصرؾ بالبٌع فً أي أصل من خطوط اإلنتاج الربٌسٌة إال بعد موافقة الجمعٌة العامة وطبقا
للقواعد التً تحددها البلبحة التنفٌذٌة دون ؼٌرها من القواعد  ،وإلجراء تقٌٌم شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط
على أساس مركز مالً قدٌم مر علٌه عام كامل وال ٌعبر عن حقٌقة الوضع المالً لؤلصول محل التقٌٌم بما ٌفسد التقٌٌم وٌبطله
 ،ولجنو التقٌٌم إلى تحمٌل الدولة دٌون الشركة مخصومة من نات التقٌٌم دون تحمٌله للمستثمر المشتري ضمن صفقة البٌع
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 ،ولعدم مدى مشروعٌة إجراءات طر شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط للبٌع بالمزاٌدة العامة وإجراءات
المفاوضات والبت والترسٌة على المشتري بالمخالفة لئلعبلن عن المزاٌدة وتعدٌل كراسة الشروط بعد فض المظارٌؾ وتلقً
عروض جدٌدة بعد المٌعاد  ،بما ٌجعل القرار الطعٌن باطبلً بطبلنا ً مطلقا ً ٌصل إلى حد العدم.
وحٌث إنه وعن شكل الدعوى ومٌعاد قبولها الذي أرجؤته المحكمة لحٌن الفصل فً موضوع الدعوى لتبٌن طبٌعة القرار
المطعون فٌه ومدى ما عسى أن ٌكون قد لحقه من بطبلن ودرجة هذا البطبلن إن وجد  ،فإن القرارات التً تولد حقا أو مركزاً
شخصٌا ً لؤلفراد ال ٌجوز سحبها فً أي وقت متى صدرت سلٌمة وذلك استجابة لدواعً المصلحة العامة التً تقتضى استقرار
تلك األوامر ،أما بالنسبة للقرارات الفردٌة ؼٌر المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذ ٌجب على جهة اإلدارة أن تسحبها التزاماً
منها بحكم القانون وتصحٌحا ً لؤلوضاع المخالفة له .إال أن دواعً المصلحة العامة أٌضا تقتضى أنه إذا صدر قرار إداري فردى
معٌب من شؤنه أن ٌولد حقا ً فإن هذا القرار ٌجب أن ٌستقر عقب فترة من الزمن بحٌث ٌسرى علٌه ما ٌسرى على القرار
الصحٌح الذي ٌصدر فى الموضوع ذاته .وقد استقر الرأي على تحدٌد هذه الفترة بستٌن ٌوما ً من تارٌخ نشر هذا القرار أو
إعبلنه قٌاسا ً على مدة الطعن القضابً ،بحٌث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلؽاء أو تعدٌل
وٌصبح عندبذ لصاحب الشؤن حق مكتسب فٌما تضمنه القرار ،إال أن هناك ثمة استثناءات من موعد الستٌن ٌوما تتمثل أوال
فٌما إذا كان القرار معدوما ً أي لحقت به مخالفة جسٌمة للقانون تجرده من صفته كتصرؾ قانونً لتنزل به إلى حد ؼصب
السلطة وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادي المنعدم األثر قانونا وال تلحقه أي حصانه ،وثانٌا فٌما لو حصل أحد األفراد على قرار
إداري نتٌجة ؼش أو تدلٌس من جانبه ،إذ أن الؽش ٌعٌب الرضاء وٌشوب اإلرادة ،والقرار الذي ٌصدر من جهة اإلدارة نتٌجة
الؽش والتدلٌس ٌكون ؼٌر جدٌر بالحماٌة .وفى هذه األحوال االستثنابٌة التً توجب سحب القرار دون التقٌد بموعد الستٌن
ٌوما ،وٌكون لجهة اإلدارة سحب قرارها فً أي وقت حتى بعد فوات هذا الموعد  ،كما تكون دعوى إزالة الفعل واألثر المادي
للقرار مقبولة دون تقٌد بمواعٌد دعوى اإللؽاء.
وحٌث إ نه فً ضوء ما تقدم فإنه ٌكون من الثابت أن القرار المطعون فٌه قد خالؾ أحكام القانون والقرارات المنظمة لبٌع
مساهمات المال العام المملوكة للدولة والبنوك وشركات قطاع األعمال العام واألشخاص االعتبارٌة العامة ،وقد بلؽت هذه
المخالفات على نحو ما سلؾ بٌانها حداً من الجسامة أدى إلى إهدار المال العام والتفرٌط فٌه ببٌع األصول الثابت لشركة النصر
للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط بثمن ال ٌتناسب مطلقا ً وقٌمة األصول والحقوق واالمتٌازات التً حصل علٌها المشترى،
وؼٌرها من المخالفات السالؾ بٌانها  ،وهً مخالفات من شؤنها أن تهوى بالقرار المطعون فٌه إلى درك االنعدام ،لٌصبح هو
والعمل المادي سواء ،فبل تلحقه أي حصانة ،وال ٌتقٌد من ثم بالمواعٌد المقررة لسحب وإلؽاء القرارات اإلدارٌة ،األمر الذي
ٌتعٌن معه قبول الدعوى شكبلً.
ومما ٌإكد انعدام القرار المطعون فٌه أن وزٌر قطاع األعمال العام والجمعٌات العامة للشركة القابضة والمسبولٌن عن ملؾ
الخصخصة تصرفوا فً شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط لٌس باعتبارها صرحا ً صناعٌا ً عظٌما ً ساهم على مدار
تارٌخه الطوٌل تلبٌة الحاجات األساسٌة لقطاعات عرٌضة من الشعب فً عدد وفٌر من الصناعات المعتمدة على هذا المشروع
العمبلق وفً تلبٌة متطلبات التصدٌر للخارج وتحقٌق االكتفاء الذاتً من هذه الصناعة االستراتٌجٌة  ،ولكن تصرفوا فٌها
باعتبارها رجس من عمل الشٌطان ٌجب التطهر منه بؤي ثمن  ،أو بوصفها ذنبا ً ٌلقً على الشركة والدولة واجب تقدٌم القربان
لبلستؽفار عن ارتكابه ،وتعاملت مع شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط  ،بكل ما اشتملت علٌه من لالؾ من العمال
والموظفٌن وأراض وعقارات ومبانً ومصانع ولالت ومعدات ،وكؤنها كما ً من المهمبلت أو كؤنها أصنافا ً سرٌعة التلؾ ٌتعٌن
التصرؾ فٌها على وجه السرعة قبل نهاٌة تارٌخ الصبلحٌة .األمر الذي من شؤنه أن ٌثٌر الشك والرٌبة حول حقٌقة التصرفات
التً قام بها جمٌع المسبولٌن عن إتمام تلك الصفقة ،فلقد بلؽت تلك التصرفات حداً كبٌراً من الجسامة ٌصل إلى شبهة التواطإ
لتسهٌل تمرٌر الصفقة بكل ما شابها من مخالفات  ،وقد كشؾ عن تلك المثالب السابقة على البٌع ذلك المصٌر الذي لحق
بالعاملٌن ومعدات ولالت المصنع التً تم تفكٌكها على مرأى ومسمع من أجهزة الدولة وبمعاونة جهات تملك القرار لوقؾ
تدمٌر تلك الصناعة وتجهٌز أراضٌها المملوكة للشعب لمشروعات سٌاحٌة كان من الممكن توفٌرها للمستثمرٌن وفقا ً لؤلسالٌب
المحددة لبلست ثمار السٌاحً والعقاري ال على حساب التصنٌع المحلً وتنمٌة الصادرات الصناعٌة التً ؼابت عن مهندسً
الخصخصة القابمة على مجرد التخلص من األصول وإنفاق حصٌلة الخصخصة فً ؼٌر ما ٌقٌم مجتمع التنمٌة الصناعٌة
واالقتصادٌة.
وحٌث إن أوراق الدعوى قد كشفت عن مخالفات صارخة لل قانون مارستها أجهزة الدولة سواء عن عمد أو عن فهم ؼٌر
مستقٌم للقانون  ،سواء فً مجال تؤسٌس شركات ودمجها وقسمتها للتحضٌر لبٌع األموال العامة دون تدقٌق فً طبٌعة العبلقة
العقدٌة ووجوب استمرار النشاط  ،والتنسٌق مع القابمٌن على الخصخصة  ،فكانت قرارات الهٌبة العامة لبلستثمار السالؾ
بٌانها  ،والتً اعتمدت على اإلجراءات الباطلة التً نشؤت عن عملٌة البٌع المنعدمة والتً قامت بها مصلحة الشهر العقاري
بتسجٌل أراضً شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط باسم المستثمرٌن المشترٌن رؼم أن الصحٌفة العقارٌة الخاصة
بتلك األرض قد تضمنت أن األرض (منافع عامة عن مشروع  65صناعة لمصنع شركة المراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط
بناحٌة منٌل شٌحة 9وهو ما تم تسجٌله بنظام السجل العٌنً على القسم المساحً الخاص بمنٌل شٌحة اعتباراً من 6993/7/6
 ،إال أن مؤمورٌة الشهر العقاري قد سجلت العقد بالطلب رقم  525فً  6996/66/62المقٌد بالسجل العٌنً بالجٌزة برقم 264
فً  6997/61/9باسم الشركة المشترٌة بإدعاء أن مشروع مصنع المراجل البخارٌة قد تم تصفٌته وهو أمر ٌناقض الواقع
وٌخالؾ القانون  ،فالواقع أن الشركة المشترٌة قد اشترت األصول لتتعهد باستمرار نشاطها  ،والثابت أن البند ( )5/7من العقد
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تضمن تدرٌب العاملٌن  ،وأن البند ( )2/7منه تضمن المحافظة على نشاط الشركة المباعة ولٌس تصفٌتها  ،كما قامت مصلحة
الشهر العقاري بتسجٌل عقد تنازل نهابً بدون مقابل عن ذات األرض من الشركة الدولٌة لتصنٌع المراجل واألعمال المعدنٌة
(بابكوك و وٌلكوس سابقاً) لصالح شركة الخلود للتنمٌة العقارٌة السٌاحٌة بموجب الطلب رقم  69مؤمورٌة الشهر العقاري
باألهرام فً  2117/2/4وقٌدته بالسجل العٌنً بالجٌزة برقم  563فً  ،2117/9/25ومن ثم فإن تلك القٌود والتسجٌبلت تكون
قد ترتبت على بطبلن شاب خصخصة الشركة على النحو السا لؾ بٌانه بما ٌتعٌن معه الحكم ببطبلن تسجٌل أرض شركة النصر
للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط فً الطلب رقم  525بتارٌخ  6996/66/62المقٌد بالسجل العٌنً بالجٌزة برقم  264فً
 ، 6997/61/9وفً الطلب رقم  69بتارٌخ  2117/2/4المقٌد بالسجل العٌنً بالجٌزة برقم  563فً  ، 2117/9/25كؤثر
لبطبلن التصرؾ فً األرض المذكورة وما ٌترتب على ذلك من لثار.
وحٌث إنه ومتى ثبت بطبلن إجراءات بٌع شركة المراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط  ،فإنه وبالضرورة تبطل جمٌع اإلجراءات
والتصرفات التً تمت الحقة للبٌع والتعاقد ومنها قٌام الشركة المشترٌة بتارٌخ  2118/2/27ببٌع أسهم الشركة الدولٌة
لتصنٌع المراجل إلى الشركة الوطنٌة للصناعات الحدٌدٌة (إحدى مجموعة شركات أوراسكوم) ،بما فٌها بٌع كامل اآلالت
والمعدات والعقود المبرمة بٌن الشركة البابعة والؽٌر وما اشتمله البٌع من حصول الشركة الوطنٌة للصناعات الحدٌدٌة على
خدمات كافة العاملٌن بالشركة فً تارٌخ الشراء ـ دون األرض المقام علٌها مصنع الشركة الكابنة بمنطقة منٌل شٌحة  ،بطبلنا ً
مطلقا ً وما ٌترتب على ذلك من لثار  ،على أن ٌعٌد البابع إلى المشتري كامل ثمن الشراء  ،وإعادة اآلالت والمعدات والعقود
المشتراة والعاملٌن إلى شركة الن صر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط نفاذا لما لحق إجراءات وقرارات بٌع تلك الشركة من
بطبلن وانعدام.
وحٌث إنه وترتٌبا ً على ثبوت انعدام القرار المطعون فٌه لؤلسباب سالفة البٌان ،فإن أثر ذلك ٌنعكس بالضرورة بالبطبلن
على العقد الذي تمخض عن هذا القرار ،فٌنسحب هذا البطبلن بحكم اللزوم على كامل االلتزامات التً ترتبت على العقد ،وذلك
وفقا لحكم الفقرة األولى من المادة ( )642من القانون المدنً التً تنص على أنه " فً حالتً إبطال العقد وبطبلنه ٌعاد
المتعاقدان إلى الحالة التً كانا علٌها قبل التعاقد .فإذا كان هذا مستحٌبلً جاز الحكم بتعوٌض معادل " .ذلك أن بطبلن إجراءات
البٌع على النحو السالؾ بٌانه تجعل جمٌع ما ٌترتب على هذه اإلجراءات والعدم سواء فٌضحً العقد المبرم بٌن الشركة
القابضة للصناعات الهندسٌة بصفتها مفوضة عن وزٌر قطاع األعمال الممثل للدولة مالكة األموال محل البٌع وبٌن شركة
بابكوكس و وٌلكوكس هو اآلخر والعدم سواء وال ٌنت ثمة أثر قانونً ،بما ٌستوجب إعادة المتعاقدٌن إلى الحالة التً كانا
علٌها قبل التعاقد ،فتسترد الدولة جمٌع أصول ومصانع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من أي رهون أو
التزامات ٌكون قد أجراها ا لمشترى ،وإعادة العاملٌن إلى أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم  ،وٌتحمل
المشتري وحده كامل الدٌون وااللتزامات التً رتبها خبلل فترة نفاذ العقد ،وكذا جمٌع الخسابر التً عساها تكون قد نجمت
خبلل مدة إدارته للشركة وسداد جمٌع المستحقات الضرٌبٌة شاملة الضرابب الناشبة خبلل فترة نفاذ العقد ،وسداد جمٌع
القروض التً حصل علٌها من البنوك بضمان العقد ،وبطبلن بٌع المستثمر ألي نسبة من رأس مال الشركة إلى أي جهة كانت
وما ٌترتب على ذلك من لثار ،وبطبلن جمٌع ما عسى أن ٌكون قد أبرمه المستثمر مع الؽٌر من عقود أو اتفاقات بشؤن أي من
الحقوق أو االلتزامات الناشبة عن العقد خبلل فترة نفاذه شاملة أٌة اتفاقات تتعلق ببٌع أو بالوعد ببٌع شركة النصر للمراجل
البخارٌة وأوعٌة الضؽط أو أي جزء منها للؽٌر فً الماضً أو فً الحال أو المستقبل ،وبطبلن جمٌع اإلجراءات والتصرفات
التً تمت الحقة للبٌع والتعاقد ومنها قٌام الشركة المشترٌة بتارٌخ  2118/2/27ببٌع أسهم الشركة الدولٌة لتصنٌع المراجل
إلى الشركة الوطنٌة للصناعات الحدٌدٌة (إحدى مجموعة شركات أوراسكوم) ،بما فٌها بٌع كامل اآلالت والمعدات والعقود
المبرمة بٌن الشركة البابعة والؽٌر وما اشتمله البٌع من حصول الشركة الوطنٌة للصناعات الحدٌدٌة على خدمات كافة العاملٌن
بالشركة فً تارٌخ الشراء  ،وبطبلن أٌة قٌود أو تسجٌبلت بالسجل العٌنً أو بالشهر العقاري ألٌة أراضً تتعلق بهذا العقد ،
وتحمل المستثمر لجمٌع أعباء وتكالٌؾ فترة نفاذ العقد وسداد قٌمة حقوق اإلٌجار أو االنتفاع بالعقارات أو األصول أو المعدات
سلمت له  ،وفً المقابل إجراء المقاصة بٌن ما أداه المستثمر للدولة من مقابل للصفقة وبٌن ما حصل
واآلالت وؼٌرها التً ُ
علٌه وما استحق علٌه من أموال أو دٌون ،وحصول كل من طرفً التعاقد على حقوقه الناتجة عن المقاصة.
وحٌث إن المحكمة وقد فحصت مدى مشروعٌة القرار المطعون فٌه كؤحد القرارات التً تمخض عنها بٌع أحد قبلع الصناعة
فً مصر  ،لتلحظ أن ثمة لثار ونتاب اقتصادٌة لبرنام الخصخصة الذي تم تنفٌذه من عام  6996وحتى اآلن  ،تهٌب بحكومة
ثورة الخامس والعشرٌن من ٌناٌر  2166أن تضعها محل الدراسة واالهتمام سعٌا ً نحو مجتمع العدالة االجتماعٌة وحماٌة المال
العام وتحفٌزاً لبلستثمار الجاد العامل على المشاركة فً النهضة االقتصادٌة ومحاسبة لكل من أسهم فً تجرٌؾ االقتصاد
القومً  ،فلقد كان لسٌاسات الخصخصة وسبل تنفٌذها تؤثٌر جد خطٌر على االستثمار  ،وعلى البطالة  ،وفً إهدار المال العام
وشٌوع الفساد  ،ثم على سٌطرة رأس المال األجنبً وتؤثٌره على متطلبات حماٌة األمن القومً المصري  ،فقد أثر التنفٌذ
السلبً لسٌاسة الخصخصة على االستثمار بقطع الطرٌق على تنفٌذ استثمارات جدٌدة ،حٌث تحولت االستثمارات إلى تموٌل
تداول أصول قابمة فعلٌاً ،وهو ما دفع االقتصاد إلى الجمود والركود ،كما لم تستخدم الدولة حصٌلة الخصخصة فً بناء
مشروعات إنتاجٌة جدٌدة ،ذلك أن برنام الخصخصة كان أقرب ما ٌكون إلى استهبلك رصٌد األصول الذي بنته األجٌال
والحكومات السابقة لصالح تموٌل اإلنفاق الجاري للحكومة لتؽطٌة عجزها عن توفٌر التموٌل الضروري لهذا اإلنفاق وبخاصة
بسبب التهرب الضرٌبً لرجال األعمال  ،وؼٌاب المسبولٌة االجتماعٌة لهم  ،والعمل على حماٌة المستثمر الحق حسن النٌة
بحصوله على ما عسى أن ٌكون قد أنفقه من أموال بؽٌر إضرار بالمال العام  ،وبؽٌر فساد فً الحصول على العقود أو تخرٌب
لبلقتصاد.
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وحٌث إنه فٌما ٌتعلق بمدى امتداد لثار بطبلن العقد إلى شرط التحكٌم المحلً المنصوص علٌه بالمادة الرابعة عشر من العقد،
فً ضوء بطبلن العقد واستقبلل شرط التحكٌم عن العقد األصلً وفقا لنص المادة ( )23من القانون رقم  27لسنة  6994بشؤن
التحكٌم فً المواد المدنٌة والتجارٌة التً تقضى بؤن (ٌعتبر شرط التحكٌم اتفاقا ً مستقبلً عن شروط العقد األخرى ،وال ٌترتب
على بطبلن العقد أو فسخه أو إنهابه أي أثر على شرط التحكٌم الذي ٌتضمنه إذا كان هذا الشرط صحٌحا ً فً ذاته) .فإن ذلك
ٌتوقؾ على الطبٌعة القانونٌة لعقد بٌع أسهم شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط  ،وهل ٌعتبر عقداً مدنٌا ً أم من
العقود اإلدارٌة.
وحٌث إن المستقر علٌه أن العقد اإلداري ٌتمٌز عن العقد المدنً أو التجاري من ثبلثة وجوه .أولها :أنه عقد ٌبرمه شخص
معنوي من أشخاص القانون العام .وثانٌها :أنه ال ٌنزل فٌه عند إبرامه منزلة األفراد وأشخاص القانون الخاص من بٌع وإٌجار
ونحوه ولكنه ٌبرمه فً إطار استخدامه لسلطته وما نٌط به من أمانة إدارة المصالح العامة وإنشاء المرافق العامة وتنظٌمها
وتسٌٌرها ،أي ٌبرمه بمناسبة تصدٌه للشؤن العام للجماعة وممارسته لوسابط الرعاٌة والتنظٌم والضبط الذي ما قامت
األشخاص المعنوٌة العامة أو الهٌبات العامة وما تبوأت مكانتها فً المجتمع على رأس الجماعة إال للقٌام به .وثالثها :أن ٌظهر
الشخص المعنوي العام نٌته فً األخذ بؤسلوب القانون العام وأحكامه بتضمٌن العقد شروطا ً استثنابٌة ؼٌر مؤلوفة فً القانون
الخاص . Clauses Exorbitantes
وحٌث إن عقد بٌع األصول الثابتة لشركة النصر للمراجل البخارٌة قد جرى إبرامه بٌن كل من الشركة القابضة للصناعات
الهندسٌة وهً شركة من شركات قطاع األعمال العام المفُوضة من وزٌر قطاع األعمال فً اتخاذ إجراءات طر الشركة
للخصخصة وإجراءات إبرام عقد البٌع نٌابة عن الدولة مالكة رأس مال الشركة بالكامل ،وبٌن شركة بابكوك و وٌلكوكس وقد
تمت إجراءات التفوٌض للشركة فً إبرام العقد وفقا ً للقواعد التً قررها مكتب قطاع األعمال العام والمعتمدة من وزٌر قطاع
األعمال العام ومجلس الوزراء  ،ومن ثم فإن إبرام الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة للعقد موضوع النزاع ٌكون قد تم باسم
الدولة مالكة المال العام وبالتالً ٌكون أحد أطراؾ العقد شخصا ً من أشخاص القانون العام  ،وقد تعلق العقد بتسٌٌر مرفق عام
ٌتمثل فى مرفق الصناعة واإلسهام فً تنمٌة الصناعات المحلٌة وتحقٌق االكتفاء الذاتً والتصدٌر إلنتاج وتصنٌع المراجل
البخارٌة وأوعٌة الضؽط وتسوٌقها داخلٌا ً وخارجٌا ً  ،وذلك وفقا ً للبرنام الذي قررته الدولة إلدارة األصول المملوكة لها
وٌهدؾ إلى تسٌٌر مرفق الصناعة والتنمٌة الصناعٌة لتلبٌة حاجات المواطنٌن من تلك الصناعات ،وإلى استمرار النشاط
الصناعً للشركة المباعة وتطوٌره لخدمة جموع المواطنٌن والمحافظة على اسم المنشؤة والعاملٌن فٌها وحقوقهم ومزاٌاهم.
كما تضمن العقد شروطا ً استثنابٌة ؼٌر مؤلوفة فً مجال القانون الخاص منها ما ورد فً البندٌن ( )4/7و ( )5/7و ( )2/7و
( )3/7من العقد من التزام المشتري بالحفاظ على جمٌع العمالة الموجودة بالشركة وعلى كافة مزاٌاها وأجورها وعدم جواز
االستؽناء عن أي عامل إال وفقا ً لقانون العمل ،التزام المشتري باستمرارٌة نشاط الشركة والعمل على تطوٌره فً جمٌع
المواقع طبقا ً لخطة التطوٌر والتحدٌث  ،وترتٌبا ً على ما تقدم ٌكون العقد المبرم بٌن كل من الشركة القابضة للصناعات
الهندسٌة بصفتها مفوضا ً من وزٌر قطاع األعمال لتمثٌل الدولة المالكة ألموال شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط
وبٌن شركة بابكوك و وٌلكوكس هو عقد إداري تكاملت له جمٌع الشروط البلزمة للعقد اإلداري.
وحٌث إنه ال ٌنال من اعتبار العقد محل النزاع عقداً إدارٌاً ،القول بؤن األموال محل العقد (أسهم شركة النصر للمراجل البخارٌة
وأوعٌة الضؽط) من األموال المملوكة للدولة ملكٌة خاصة ،متى تضمن العقد تصرفا ً ناقبلً لملكٌة هذه األموال ،عمبلً بالتفرقة
سالفة البٌان بٌن األعمال التً تإدى إلى اكتساب الدولة لملكٌة أموالها الخاصة والتصرؾ فٌها بؤي تصرؾ ناقل للملكٌة كالبٌع
أو الهبة ،أو مقٌد لها كتقرٌر حق من الحقوق العٌنٌة األصلٌة علٌها كحق االنتفاع أو حق االرتفاق أو الحقوق العٌنٌة التبعٌة
كالرهن الرسمً أو حقوق االمتٌاز ،واعتبار هذه األعمال أعماال إدارٌة ،واألعمال التً بموجبها تمارس الدولة الحق فً إدارة
واستعمال واستؽبلل األموال المملوكة لها ملكٌة خاصة واالنتفاع بها ،ال ٌصدق علٌها وصؾ األعمال اإلدارٌة.
وحٌث إن الفقرة الثانٌة من المادة ( )6من القانون رقم  27لسنة  6994بشؤن التحكٌم فً المواد المدنٌة والتجارٌة المضافة
بالقانون رقم  9لسنة  6997تنص على أنه (وبالنسبة إلى منازعات العقود اإلدارٌة ٌكون االتفاق على التحكٌم بموافقة الوزٌر
المختص أو من ٌتولى اختصاصه بالنسبة لؤلشخاص االعتبارٌة العامة ،وال ٌجوز التفوٌض فً ذلك)
وتنص المادة ( )66من ذات القانون على أنه ( ال ٌجوز االتفاق على التحكٌم إال للشخص الطبٌعً أو االعتباري الذي ٌملك
التصرؾ فً حقوقه ) ......
وحٌث إن مفاد ما تقدم أن األصل هو عدم جواز التحكٌم فً منازعات العقود اإلدارٌة ،وأن (موافقة الوزٌر) على شرط التحكٌم
فً منازعات العقود اإلدارٌة هً شرط جوهري ٌترتب على تخلفه بطبلن الشرط ذاته ،فقد أورد تقرٌر لجنة الشبون الدستورٌة
والتشرٌعٌة أن تلك الموافقة (وجوبٌة) وأنها ال تكون إال من (الوزٌر المختص) أو من ٌتولى اختصاصه بالنسبة لؤلشخاص
االعتبارٌة العامة ،وحدد التقرٌر األشخاص االعتبارٌة العامة التً تتولى اختصاص الوزٌر بؤنها (األشخاص االعتبارٌة العامة
التً ال تتبع الوزٌر كالجهاز المركزي للمحاسبات) ولٌست الهٌبات العامة التً تتبعه .وإحكاما ً لضوابط االلتجاء إلى التحكٌم فً
منازعات العقود اإلدارٌة حظر المشرع التفوٌض فً ذلك االختصاص فبل ٌباشره إال من أوكل له القانون هذه المهمة ،إعبل ًء
لشؤنها وتقدٌراً لخطورتها ،والعتبارات الصالح العام ،وباعتبار أن الوزٌر ٌمثل الدولة فً وزارته( .تقرٌر لجنة الشبون
الدستورٌة والتشرٌعٌة المقدم إلى ربٌس مجلس الشعب بتارٌخ .)6997/4/26
وحٌث إن البٌن مما تقدم أن موافق ة الوزٌر المختص على شرط التحكٌم فً منازعات العقود اإلدارٌة بالتطبٌق على المنازعة
الماثلة تحكمها ضوابط تشرٌعٌة ال فكاك منها:
26

أولها :أن موافقة الوزٌر المختص الممثل للدولة فً وزارته هً موافقة من النظام العام ال ٌصح شرط التحكٌم فً منازعات
العقد اإلداري إال بوجودها بضوابطها المقررة قانوناً ،وبتخلفها على أي نحو ٌبطل الشرط وٌصٌر عدما ً ال تتؽٌر به والٌة أو
اختصاص وٌبطل كل إجراء جرى حال تخلؾ تلك الموافقة .
وثانٌها  :أن الوزٌر المختص وحده دون ؼٌره هو المنوط به الموافقة على شرط التحكٌم المشار إلٌه بالنسبة لوزارته
وال هٌبات العامة والوحدات اإلدارٌة التابعة له سواء تمتعت تلك الهٌبات العامة بالشخصٌة االعتبارٌة أو لم تتمتع بها ،أما
األشخاص االعتبارٌة العامة التً تتولى اختصاص الوزٌر فهً لٌست الهٌبات العامة أو الوحدات اإلدارٌة التً تتبع الوزٌر،
وإنما هً األشخاص االعتبارٌة العامة التً ال تتبع وزٌراً بذاته كالجهاز المركزي للمحاسبات ،ذلك أن الهٌبات العامة التابعة
للوزٌر ال تستقل عنه وإنما تخضع إلشرافه علٌها وموافقته واعتماده لقراراتها أو رفضها بوصفه السلطة الوصابٌة على تلك
الهٌبات .ومن ثم ال ٌؽنً عن موافقة الوزٌر المختص على شرط التحكٌم فً منازعات العقد اإلداري توقٌع ربٌس مجلس إدارة
الهٌبة العامة التابعة له على العقد أو اتفاق التحكٌم أو المفوض منه فً توقٌع العقد فلبن جاز التفوٌض فً بنود العقد
اإلجرابٌة والموضوعٌة فإنه ال ٌجوز التفوٌض فً التوقٌع أو الموافقة على شرط التحكٌم ومن ثم فبل اختصاص قانونً ألي
من هإالء فً ذلك وال جواز لتفوٌض لهم أو لؽٌرهم فً هذا االختصاص.
وثالثها  :أن الخطاب التشرٌعً بمضمون القاعدة القانونٌة موجه لطرفً التعاقد ممن رؼبوا فً إدراج شرط التحكٌم فً
منازعات العقود اإلدارٌة المبرمة بٌنهما ،فلٌس لطرؾ أن ٌلقً بعبء التؤكد من تحقق الموافقة على الطرؾ اآلخر ،وإنما على
كلٌهما السعً لوضع الشرط المتفق علٌه فٌما بٌنهم موضع التطبٌق وإال كان ذلك تقاعسا ً عن تلبٌة الخطاب التشرٌعً،
وانصٌاعا ً وقبوالً لبلختصاص األصٌل للمحكمة المختصة أصبلً بنظر النزاع.
وحٌث إنه متى كان ما تقدم جمٌعه ،وكان العقد المقضً ببطبلنه تبعا ً لبطبلن وانعدام إجراءات بٌع شركة النصر للمراجل
البخارٌة وأوعٌة الضؽط قد تضمن فً المادة ( )6/62منه شرطا ً للتحكٌم بٌن الطرفٌن فً أي نزاع ٌنشؤ عن العقد أو ٌتعلق به،
وكان هذا الشرط لم ٌنل موافقة الوزٌر المختص وهو وزٌر قطاع األعمال العام ،بؽٌر خبلؾ فً ذلك بٌن جمٌع أطراؾ العقد
وأطراؾ الدعوى الماثلة ،وإنما وقع العقد متضمنا ً الشرط ربٌس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة ،ومن ثم
ٌكون شرط التحكٌم المشار إلٌه قد وقع باطبلً بطبلنا ً مطلقا ً ال أثر له وٌكون هو والعدم سواء وما ٌترتب على ذلك من لثار.
وحٌث إنه ال ٌنال مما تقدم  ،وال ٌجعل فً ُمكنة المستثمر اللجوء إلى التحكٌم الدولً أن تكون جمهورٌة مصر العربٌة قد
انضمت إلى االتفاقٌة الخاصة بتسوٌة المنازعات الناشبة عن االستثمار بٌن الدول ورعاٌا دول أخري ) (ICSIDالموقع علٌها
بواشنطن بتارٌخ  66فبراٌر  6972والتً عمل بها اعتباراً من ٌ 2ونٌه  ،6972والتً دخلت حٌز التنفٌذ بالنسبة لجمهورٌة
مصر العربٌة بتارٌخ ٌ 2ونٌه  ، 6972ذلك ألمور ثبلثة :
األمر األول ـ أن المستثمر المشتري لشركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط ال تسري فً شؤنه االتفاقٌة الخاصة
بتسوٌة المنازعات الناشبة عن االستثمار بٌن الدول ورعاٌا دول أخري ) (ICSIDالمشار إلٌها التً تستوجب لسرٌانها أن
تتضمن المنازعة طرفان أولهما من دولة مضٌفة لبلستثمار وثانٌهما مستثمر من رعاٌا دولة أخرى منضمة إلى االتفاقٌة ،
والحال هنا أن المستثمر المشتري من الم ستثمرٌن المصرٌٌن  ،فالثابت أنه ولبن تم إبرام العقد الباطل بٌن الشركة القابضة
للصناعات الهندسٌة وبٌن (شركة بابكوك و وٌلكوكس مصر ـ شركة مساهمة مصرٌة) الصادر بتؤسٌسها قرار وزٌر االقتصاد
والتجارة الخارجٌة رقم  649لسنة  ،6994والمشتملة على مساهمً مصرٌٌن هما (هشام محمد شتا ) و (خالد محمد شتا)  ،إال
أن تلك الشركة المشترٌة تعدلت بقرار ربٌس الهٌبة العامة لبلستثمار رقم  354لسنة  2116لتكون (الشركة الدولٌة لتصنٌع
المراجل واألعمال المعدنٌة) وٌتملك أسهمها بالكامل كل من (محمد عبد المحسن هبلل شتا) و (هشام محمد شتا) و (خالد محمد
شتا)  ،وجمٌعهم من المصرٌٌن  ،وإذ انقسمت إلى شركتٌن بقرار ربٌس الهٌبة العامة لبلستثمار رقم  2/6684لسنة ، 2116
فصارت الشركة األولى (القاسمة) هً (الشركة الدولٌة لتصنٌع المراجل واألعمال المعدنٌة) وٌرأس مجلس إدارتها (خالد محمد
شتا) وهو مصري  ،والشركة الثان ٌة (المنقسمة) هً (شركة الخلود للتنمٌة العقارٌة والسٌاحٌة) وٌرأس مجلس إدارتها (محمد
عبد المحسن هبلل شتا) وهو مصري  ،ومن ثم افتقد النزاع ـ إن وجد ـ ألي عنصر أجنبً من رعاٌا أي دولة أجنبٌة من
المنضمٌن لتلك االتفاقٌة.
األمر الثانً ـ أن االختصاص المعقود للمركز الدولً لتسوٌة المنازعات الناشبة عن االستثمار المنصوص علٌه فً المادة ()6
من االتفاقٌة المشار إلٌها بنظر أٌة طلبات للتحكٌم الدولً عن أٌة خبلفات قانونٌة تنشؤ مباشرة عن استثمار بٌن دولة متعاقدة
وبٌن مواطن من دولة أخرى متعاقدة وفقا ً للمادة ( )25من االتفاقٌة ال ٌتحقق إال إذا وافق طرفً النزاع "كتابة" على تقدٌمها
للمركز  ،فإذا أعطى الطرفٌن موافقتهما ال ٌحق ألي منهما أن ٌسحب تلك الموافقة دون قبول من الطرؾ اآلخر  ،والثابت أن
أحداً من طرفً التعاقد حول بٌع وشراء شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط لم ٌُعط موافقته "كتابة" على تقدٌم
المنازعات عن هذا العقد للمركز الدولً لتسوٌة المنازعات الناشبة عن االستثمار المنصوص علٌه فً المادة ( )6من االتفاقٌة ،
بل على العكس من ذلك فقد اتفق الطرفان على اللجوء عند النزاع إلى التحكٌم المحلً الذي ثبت بطبلنه للسبب السالؾ بٌانه ،
كما أنه وفقا ً لحكم المادة ( ) 26من االتفاقٌة ذاتها تعتبر موافقة األطراؾ على التحكٌم فً ظل هذه االتفاقٌة موافقة على استبعاد
أي عبلج لخر ما لم ٌنص على خبلؾ ذلك  ،ومن ثم فقد تخٌر المتعاقدان التحكٌم المحلً مستبعدٌن التحكٌم الدولً المنصوص
علٌه فً االتفاقٌة الخاصة بتسوٌة المنازعات الناشبة عن االستثمار بٌن الدول ورعاٌا دول أخري ). (ICSID
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واألمر الثالث ـ أن المستقر علٌه فً نزاعات التحكٌم أمام مركز تسوٌة منازعات االستثمار بواشنطن (اإلكسٌد)  ،أن " العقد
المتحصل علٌه بطرٌق الفساد ؼٌر جدٌر بالحماٌة الدولٌة المقررة لبلستثمارات األجنبٌة والتً ٌؽطٌها وٌنظر منازعاتها مركز
تسوٌة منازعات االستثمار فً واشنطن  ،لما فٌها من مخالفة للنظام العام الدولً ، ordre public international
وللنظام العام الداخلً فً جمهورٌة مصر العربٌة ".
وٌإكد ذلك وٌدعمه السوابق التحكٌمٌة الصادرة عن هٌبات التحكٌم وفقا ً ألحكام االتفاقٌة الخاصة بتسوٌة المنازعات الناشبة
عن االستثمار بٌن الدول ورعاٌا دول أخري ) (ICSIDالموقع علٌها بواشنطن بتارٌخ  66فبراٌر  ،6972ومنها ما صدر عن
مركز تسوٌة منازعات االستثمار بواشنطن (اإلكسٌد)  ،من هٌبة التحكٌم فً القضٌة التحكٌمٌة رقم [ ICSID Case No.
 ، ]ARB/00/7بتارٌخ  2116/61/4فً النزاع القابم بٌن شركة  World Duty Free Limitedضد الجمهورٌة الكٌنٌة
حول قٌام الحكومة الكٌنٌة بفسخ عقد التزام تطوٌر مطار كٌنٌا الدولً  ،فقد بٌنت هٌبة التحكٌم فً الفقرة  657من الحكم أنه :
"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.
ومفاد هذه الفقرة أنه :
"وهدٌا ً ب ما ورد فً كل من القوانٌن الداخلٌة واالتفاقٌات الدولٌة المتعلقة بالفساد ،وفً ضوء األحكام الصادرة فً الخصوص
من المحاكم وهٌبات التحكٌم  ،فإنه ٌكون قد وقر فً ضمٌر هذه الهٌبة أن جرٌمة الرشوة تخالؾ النظام العام الدولً فً معظم ،
إن لم ٌكن فً جمٌع  ،دول العالم  ،ولهذا فإن الدعاوى المبنٌة على عقود الفساد أو على عقود تم التحصل علٌها بطرٌق الفساد
 ،ال ٌمكن أن تحظى بتؤٌٌد هٌبة التحكٌم الماثلة ".
األمر الذي خلصت معه هٌبة التحكٌم فً نهاٌة حكمها إلى أن:
"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.
" أن الشركة المدعٌة لٌس لها قانونا ً الحق فً طلباتها المقدمة أثناء هذه اإلجراءات نتٌجة للنظام العام الدولً والنظام العام
الداخلً للقانون واجب التطبٌق لكل من دولتً العقد ".وعلى ذلك فإن ما شاب اإلجراءات السابقة على التعاقد من مواطن
الفساد والبطبلن ٌكشؾ أن عقد بٌع شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط قد تم إبرامه مشوبا ً بالفساد وإهدار المال
العا م والمساس واإلضرار باالقتصاد القومً  ،ووفق سٌاسات اقتصادٌة قام علٌها عدد كبٌر من المسبولٌن عاثوا فً األرض
فساداً فطالتهم االتهامات الجسٌمة بإهدار المال العام والتربح وتخرٌب االقتصاد المصري حٌث شاركهم نفر من المستثمرٌن لم
ٌكن ؼاٌتهم االستثمار الحق وإنما زٌا دة أرباحهم على حساب التزاماتهم العقدٌة وعلى حساب حقوق العمالة وإهدار المال العام
واستباحته  ،األمر الذي ٌجعل هذا العقد الباطل وفقا ً لما استقر فً مجال التحكٌم الدولً أمام مركز تسوٌة منازعات االستثمار
بواشنطن (اإلكسٌد) عقداً تم التحصل علٌه بطرٌق الفساد  ،وهو ما ٌجعله ومنازعات المستثمر فٌه ؼٌر جدٌر بالحماٌة الدولٌة
المقررة لبلستثمارات األجنبٌة والتً ٌؽطٌها وٌنظر منازعاتها ذلك المركز  ،لما فً ذلك من مخالفة للنظام العام الدولً
 ،ordre public internationalوللنظام العام الداخلً فً جمهورٌة مصر.
وحٌث إنه وترتٌبا ً على ما تقدم تظل أمور تصفٌة لثار عقد بٌع شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط واستحقاقات كل
طرؾ من اختصاص القضاء المصري صاحب الوالٌة المقررة دستوراً وقانونا ً وٌسقط اإلدعاء بوجود أي سبٌل للجوء للتحكٌم
المحلً بعد ثبوت بطبلن شرط التحكٌم وفقا ً لحكم الفقرة الثانٌة من المادة ( )6من القانون رقم  27لسنة  6994بشؤن التحكٌم
فً المواد المدنٌة والتجارٌة المضافة بالقانون رقم  9لسنة  ،6997كما ٌسقط أي إدعاء بؤي اختصاص للتحكٌم الدولً وفقا ً
ل بلتفاقٌة الخاصة بتسوٌة المنازعات الناشبة عن االستثمار بٌن الدول ورعاٌا دول أخري ) ، (ICSIDالموقع علٌها بواشنطن
بتارٌخ  66فبراٌر  6972والتً عمل بها اعتباراً من ٌ 2ونٌه  ، 6972ووفقا ً للسوابق التحكٌمٌة أمام مركز تسوٌة منازعات
االستثمار بواشنطن (اإلكسٌد) التً تجعل منازعات عقود االستثمار المبنٌة على الفساد أو المتحصلة عن طرٌق الفساد ؼٌر
جدٌرة بالحماٌة الدولٌة .
وحٌث إنه ولبن كانت العولمة دافعا ً لخصخصة الشركات والملكٌة العامة فً مصر  ،فإن هذه المحكمة وقد هالها ما انطوت
علٌه الدعوى من معالم الفساد الذي عاث فً أمبلك الدولة وأموالها فاستباحها وأهدرها لتنوه إلى فساد جد خطٌر صاحب تنفٌذ
صفقة بٌع شركة النصر للمراجل البخارٌة أال وهو تموٌل الجهات األجنبٌة لقرارات الخصخصة فً مصر الذي جاء ضمن حزمة
من اإلجراءات التزمت بها مصر للوصول إلى اتفاق مع البنك الدولً وصندوق النقد الدولً  ،للتخلص من نصؾ دٌونها
الخارجٌة مطلع تسعٌنٌات القرن الماضً  ،والتً كانت خٌر شاهد على التدخل السافر فً الشبون االقتصادٌة الداخلٌة للببلد
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وتسخٌر أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسٌادة الوطن وتحقٌق ؼاٌات الخصخصة دون النظر ألٌة اعتبارات
اجتماعٌة  ،وٌبٌن ذلك من خبلل اإلطبلع على (اتفاقٌة منحة مشروع الخصخصة بٌن حكومتً جمهورٌة مصر العربٌة
والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة) ـ ممثلة فً الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة ـ الموقعة بالقاهرة بتارٌخ  ، 6993/9/31والصادر
بالموافقة علٌها قرار ربٌس الجمهورٌة رقم  534لسنة  6993والتً حظٌت بموافقة مجلس الشعب بتارٌخ 6994/3/8
وتصدٌق ربٌس الجمهورٌة بتارٌخ  6994/3/62ونشرت بالجرٌدة الرسمٌة بقرار وزٌر الخارجٌة رقم  39لسنة  6994بتارٌخ
 6994/5/5وتم العمل بها اعتباراً من  ، 6994/9/31وقد أوردت االتفاقٌة أن هدفها مساعدة الممنو (جمهورٌة مصر
العربٌة) فً تنفٌذ برنامجه للخصخصة من خبلل التطوٌر المإسسً وتقدٌم المساعدة لبٌع مشروعات وأصول عامة تبلػ 651
مشروعا ً وأصل من األصول الكبٌرة التً تمتلكها الحكومة المصرٌة  ،وأن المشروع سٌوفر الخبرات وتنمٌة قدرات مكتب قطاع
األعمال العام والشركات القابضة وبنوك الدولة لتنفٌذ المهام الخاصة بالخصخصة  ،وسوؾ ٌتطلب المشروع تموٌبلً من الوكالة
األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة قدره  35ملٌون دوالر أمرٌكً ،وأن المشروع سٌركز على تموٌل خمسة مجاالت ربٌسٌة :أولها
(التروٌ للبرنام )  .وثانٌها (التطوٌر التنظٌمً)  .وثالثها (المبٌعات) بتوفٌر خدمات للشركة القابضة عن طرٌق مكتب قطاع
األعمال العام ولبنوك الدولة عن طرٌق البنك المركزي المصري لتقٌٌم صبلحٌة العناصر المرشحة للخصخصة للعرض فً
السوق والمساعدة فً المهمة الملحة الخاصة ببٌع هذه العناصر  .ورابعها (تطوٌر األدوات المالٌة)  .وخامسها (تدعٌم اتخاذ
القرار) .
وقد أدٌرت مسبولٌات تنفٌذ الخصخصة بواسطة (مكتب الشبون المالٌة واالستثمار التابع إلدارة التجارة واالستثمار بالوكالة
األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة) وهً جهة أجنبٌة تحكمت تماما ً فً المسبولٌات الخاصة بالتنفٌذ  ،وعن أسلوب المساعدة فً عملٌة
البٌع نص الملحق رقم ( )6من االتفاقٌة على أن الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة ستبرم عقداً لمساعدة الحكومة المصرٌة فً
عملٌة البٌع مع كونسورتٌوم من بنوك أعمال أمرٌكٌة ٌدٌره بنك أمرٌكً واحد  ،وسٌوفر العقد مجموعة من الحوافز للمقاول
لتنفٌذ ومتابعة عملٌات البٌع فً مصر  ،ونظم عملٌات الدفع عند التوصل إلى اتفاق بٌن (السلطة المختصة بالخصخصة فً
الحكومة) سواء الشركة القابضة أو مكتب قطاع األعمال العام أو بنك الدولة مع مقاول خدمات القٌام بالبٌع  ،كما تبرم عقوداً
مستقلة مع الحكومة المصرٌة تشمل هٌاكل أتعاب محددة سلفا ً تبعا ً للنجا أو اإلخفاق وأتعاب (المفاوضات المتعلقة بعملٌة
البٌع)  ،ومنحت االتفاقٌة للجان ب األمرٌكً (الوكالة) حق المتابعة والمراجعة والتقٌٌم باالشتراك بصفة منتظمة مع موظفً مكتب
قطاع األعمال العام والشركات القابضة  ،وكذلك عن طرٌق (التقارٌر) وخولت لجانب األمرٌكً حق (تحدٌد القٌود على استمرار
الحكومة المصرٌة فً عملٌة التخصٌصٌة) (البند رابعا ً من الملحق رقم  ، )6وأشارت االتفاقٌة إلى أنها تضع فً اعتبارها
مساهمات الحكومة المصرٌة المقررة لذات الؽرض التً تبٌنتها من توفٌر الحكومة المصرٌة لمبلػ  23ملٌون جنٌه لصالح
مكتب قطاع األعمال العام من حساب الباب الثالث من مٌزانٌة الحكومة المصرٌة عن السنة المالٌة( 6993 / 6992البند سادسا ً
من الملحق رقم  6من االتفاقٌة) وما تبلها من مٌزانٌات  ،ثم أشارت االتفاقٌة فً ختام الملحق رقم ( )6منها إلى ( التزام
الحكومة المصرٌة بتقدٌم تقارٌر سنوٌة إلى الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة عن عدد المشروعات العامة والعناصر المرشحة
للخصخص ة التً تم بٌعها بنجا نتٌجة لبرنام التخصٌصٌة وعملٌات البٌع التً تضمنت مساعدة الوكالة الخاصة بعملٌات البٌع
 ،وإببلغ الوكالة األمرٌكٌة عن طرٌق مكتب قطاع األعمال العام عند إتمام كل عملٌة من عملٌات البٌع وبقٌمة أتعاب النجا
المدفوعة )  ،وأورد الملحق رقم ( )2من االتفاقٌة بعض أحكام الشراء من المنحة فؤوجب على الحكومة المصرٌة عند تموٌلها
لسٌارات من المنحة أن تكون من صنع الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  ،وأن ٌكون النقل الجوي الممول من المنحة للملكٌة أو
األشخاص وأمتعتهم الشخصٌة على ناقبلت تحمل عبلمة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .
وعلى ذلك فإن عملٌات الخصخصة ومنها خصخصة شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط قد دارت بإشراؾ ورقابة
وتموٌل جهات أجنبٌة ووفقا ً لتعلٌماتها وتوجٌهاتها  ،وأسهمت أموال المنحة فً الرؼبة الجامحة إلتمام الخصخصة فً أسرع
وقت وعلى أي نحو بلوؼا ً الستنفاد المبا لػ المحدد بالمنحة وتجنب ما قد ٌسمى اإلخفاق الذي من شؤنه استرداد ما عساه قد
صرؾ من تلك المنحة األمر الذي ما كان ٌنبؽً على مجلس الشعب المنحل الذي كان ٌمثل األمة أن ٌوافق على مثل تلك المنحة
الماسة بسٌادة الدولة والتدخل فً شبونها الداخلٌة ،وهو ذات ما كان ٌتعٌن معه على ربٌس الجمهورٌة السابق أال ٌوافق علٌها
ابتداء فً  6993/62/28مع التحفظ بشرط التصدٌق ثم ٌتولى التصدٌق على االتفاقٌة فً . 6994/3/62
ً
وحٌث إنه وعن أثر الحكم القضابً على مناخ االستثمار فإن الحماٌة القانونٌة للمستثمر هً من أبرز الضمانات التً تحدو
بالمستثمرٌن إلى إن ٌقرروا اتخاذ قرار االستثمار  ،ومن ثم ٌكون تحفٌز المستثمر الجاد بمنحه ضمانات الحماٌة من التعرض
لمخاطر البلد المضٌؾ ،كالحروب أو التؤمٌم أو المنع من تحوٌل نات االستثمار إلى الخارج  ،هذه المخاطر ال تتعلق بالتعامل
سبل حصوله ع لى تعاقداته فً الدولة المضٌفة ومدى حرصه على مصالحها الوطنٌة واالقتصادٌة  ،ومن
التجاري للمستثمر و ُ
ثم فإن المستثمر المخطا والذي تعتري تعاقداته شبهات الفساد ال ٌمكن اعتباره مستثمراً حسن النٌة ،سٌما عندما ٌتكشؾ
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الؽرض من التعاقد وأسالٌبه فً انتهاك قوانٌن الدولة المضٌفة وعدم المحافظة على النشاط محل االستثمار والتقاعس عن
تطوٌره ورعاٌة العاملٌن به  ،ومدى اإلفساد والتخرٌب والتدمٌر الذي ألحقه بالمشروع المسند إلٌه  ،وعندما تشوب عملٌة
التعاقد الفساد الفاحش  ،فإن صمت القضاء عن هذه الجرابم ـ فٌما هو معروض علٌه من أقضٌة ـ وعدم القضاء بما هو حق
بداع الحفاظ على المستثمر  ،أو بذرٌعة الحفاظ على مناخ االستثمار  ،ال ٌكون إال إنكاراً للعدالة ٌُعاقب علٌه القاضً ،كما ٌعاقب
علٌه المدافعون عن المال العام والمطالبون بمستثمر حرٌص على حماٌة ورعاٌة مصالح الدولة المضٌفة والمشاركة فً
تنمٌتها  ،ومن ثم ال ٌكون القضاء بالحق والعدل إال حماٌة للمستثمر الجاد وتشجٌعا ً لبلستثمار وتنقٌة لمناخه من المتسلقٌن
والساعٌن لتدمٌر اقتصادٌات الدولة المضٌفة لبلستثمار ،ومن هنا فإنه ٌقع على عاتق الدولة ممثلة فً السلطة التنفٌذٌة تخٌر
المستثمر الجاد ومنحه أقصى الضمانات  ،وأال تسمح للمنتمٌن إلٌها أن ٌتربحوا على حساب الدولة واالستثمار بؤي إسهام فً
تخٌر مستثمر ؼٌر جاد  ،وأن تسارع إلى اتخاذ القرارات البلزمة والسرٌعة والحاسمة لتنقٌة أجواء االستثمار من الؽث
والخبٌث  ،قبل أن تصل المنازعة إلى القضاء  ،وأن تنفذ ما ٌصدر من األحكام القضابٌة التً تصدر لمواجهة ذلك الفساد  ،وأن
ٌطمبن المستثمر الجاد أنه فً حماٌة الدولة المضٌفة  ،وحماٌة قضاء المشروعٌة ال ٌضٌع له حق وال ٌحرم من حافز أو مٌزة
أو ضمان طالما التزم القانون واحترم حقوق العمل وحقوق الدولة المضٌفة.
وحٌث إنه لٌس من شك فً أن (المستثمر الحق) هو من ٌسهم فً تنمٌة المجتمع الذي ٌستثمر أمواله فٌه وٌعمل على النهوض
بالمشروع المكلؾ بتنمٌته وتطوٌره ولٌس فقط تنمٌة أمواله واستثماراته على حساب التعاقدات التً التزم بها .ففضٌلة
االستثمار الحق إنما تتمثل فً قدر من التوازن بٌن رإٌة جادة للدولة المضٌفة لبلستثمار بالحرص على رعاٌة مصالحها
الوطنٌة وعلى رأسها الحفاظ على الممتلكات العامة وعلى العاملٌن بها وحقوقهمٌ ،قابله مسلك جاد من المستثمر فً تعاقده مع
سلطات الدولة المضٌفة ،مسلك ٌخلو باألقل من شبهات الفساد أو اإلفساد  ،فضبل عن تنفٌذ االلتزامات بحسن نٌة بحسبان تعدد
أوجه وأهداؾ الخصخصة االقتصادٌة والمالٌة واالجتماعٌة ،كل ذلك ٌعتبر مفترضا أولٌا ً لكونه أصبح من العلم العام فً عقود
االستثمار التً تبرم فً إطار الخصخصة ،تحوالً من اقتصاد موجه إلى نظام االقتصاد الحر.
وحٌث إنه وعن مسبولٌة الدولة عن تنفٌذ األحكام القضابٌة فهً مسبولٌة تقوم على مبادئ الشرعٌة وخضوع الحاكم والمحكوم
للقانون  ،فؤساس الوجود الشرعً للسلطة الحاكمة هو احترام وتنفٌذ األحكام القضابٌة  ،وتؽدو تلك المسبولٌة أكثر أهمٌة فً
جمٌع مراحل الحكم وعلى رأسها المراحل االنتقالٌة عندما تتعلق بؤمرٌن جوهرٌٌن أولهما حماٌة المال المملوك للدولة ومنع
سلبه أو نهبه واسترداد ما كان محل اعتداء ؼٌر مشروع  ،وثانٌهما مراحل اإلصبل السٌاسً واالجتماعً واالقتصادي التً
تتطلب تحقٌق اإلصبل المحقق للتنمٌة واالستقرار األمنً واالجتماعً  ،ومن هنا فإنه ولبن كان القضاء هو ملجؤ من ٌلوذ به
وٌستؽٌث لحماٌة مبدأ الشرعٌة وحماٌة المال العام  ،فإنه ومهما أوتً من عزم وعزٌمة على أداء دوره ٌعاونه فً ذلك كل
جهات الرقابة على المال العام  ،فإنه لن ٌُلبً متطلبات إعمال مبدأ الشرعٌة إال باستجابة فورٌة وإرادة فعالة من السلطة
التنفٌذٌة على أن تنفذ أحكام القضاء وأن تنهض بمسبولٌاتها الدستورٌة فً هذا الشؤن  ،خاصة بعد أن فوضت السلطة التنفٌذٌة
قضاء مجلس الدولة فً الحكم بما ٌراه محققا ً للمصلحة العامة وحماٌة المال العام.
وحٌث إنه ولحٌن التنفٌذ الكامل للحكم فإن واجبا ً هاما ً ٌضحً واقعا ً على كاهل (الجهة اإلدارٌة) وربٌس مجلس الوزراء ونابب
ربٌس مجلس الوزراء ووزٌر قطاع األعمال العام وعلى (محافظً الجٌزة و 6أكتوبر)  ،أال وهو حماٌة مقار وأماكن الشركة
محل تنفٌذ الحكم القضابً من أي عبث بمستنداتها ووثابقها الرسمٌة أو عقود خصخصتها أو أي تبلعب منتظر لها  ،وحماٌة
ما بقً منها من أطبلل أرا ض أو مبانً أو معدات ولالت أو عمالة ماهرة أٌنما كان مكانها  ،وأن تتخذ السلطات المختصة من
اإلجراءات التحفظٌة الفورٌة ما ٌحول دون اإلهدار أو اإلضرار بالمزٌد من المال المملوك للدولة  ،وأن تسارع إلى وضع للٌات
تسلم الشركة على النحو المبٌن باألسباب  ،وبما ال ٌحول دون استمرار تشؽٌل الشركة على النحو المحقق لحماٌة المستندات
والوثابق ومعدات ولالت الشركة والصالح العام .
وحٌث إن المحكمة وهً تإدي رسالتها القضابٌة قد تكشؾ لها ما تقدم من إهدار جسٌم للمال العام وتجرٌؾ ألصول االقتصاد
المصري تم تحت قٌادة العدٌد من الوزارات ألكبر عملٌات تخرٌب لبلقتصاد المصري وهً جرابم جنابٌة ـ إن ثبتت بعد تحقٌقها
ـ فضبلً عن كونها تمثل فساداً إدارٌا ً ٌستوجب المساءلة  ،وتضاربا ً للمصالح فً إسناد عملٌة البٌع إلى الؽٌر من ذوي القربى ،
وعمبلً بحكم المادة ( )25من قانون اإلجراءات الجنابٌة التً أوجبت على كل من علم بوقوع جرٌمة ٌجوز للنٌابة العامة رفع
الدعوى عنها بؽٌر شكوى أو طلب أن ٌبلػ النٌابة العامة أو أحد مؤموري الضبط القضابً عنها  ،والمادة ( )26من القانون
ذاته التً أوجبت على كل من علم من الموظفٌن العمومٌٌن أو المكلفٌن بخدمة عامة أثناء تؤدٌة عمله أو بسبب تؤدٌته بوقوع
جرٌمة من الجرابم ٌجوز للنٌابة العامة رفع الدعوى عنها بؽٌر شكوى أو طلب ،أن ٌبلػ عنها فورا النٌابة العامة  ،أو أقرب
مؤمور من مؤموري الضبط القضابً"  ،فإن المحكمة تعتبر حكمها القضابً هذا ببلؼا ً لكل جهات التحقٌق بالدولة  ،للنٌابة
العامة  ،ونٌابة األموال العامة  ،وإدارة الكسب ؼٌر المشروع  ،والنٌابة اإلدارٌة  ،لتتخذ كل جهة حٌال هذا األمر ما أوجبه
علٌها القانون وما ٌقً الببلد شر الفساد.
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وحٌث إن هذا الحكم صادر بإلؽاء القرار المطعون فٌه بالموافقة على كافة األصول الثابتة لشركة النصر للمراجل البخارٌة ،وما
ٌترتب على ذلك من لثار ،أخصها بطبلن عقد البٌع المبرم بٌن كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة كناببة عن الدولة ،
وبٌن شركة بابكوك و وٌلكوكس (أٌا ً كان المسمى الذي صارت علٌه وقت تنفٌذ الحكم ـ وبطبلن جمٌع القرارات والتصرفات
التً تقررت وترتبت خبلل مراحل إعداد العقد ونفاذه،وبطبلن أٌة قٌود أو تسجٌبلت بالشهر العقاري أو بالسجل العٌنً ألٌة
أراضً تخص هذا العقد  ،وبطبلن شرط التحكٌم الوارد بالمادة ( )6/62من العقد المشار إلٌه  ،وإعادة المتعاقدٌن إلى الحالة
التً كانا علٌها قبل التعاقد ،واسترداد الدولة لجمٌع أصول الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من أي حقوق
عٌنٌة تبعٌة ٌكون المشترى قد أجراها  ،وإعادة العاملٌن إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم ،
وتحمل المشتري وحده كامل الدٌون وااللتزامات التً رتبها خبلل فترة نفاذ العقد ،وما ٌترتب على ذلك من لثار ،وذلك على
النحو المبٌن باألسباب ،وكانت المادة ( )686من قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة توجب ختم صورة الحكم التً ٌكون التنفٌذ
بموجبها بخاتم المحكمة وٌوقعها الكاتب بعد أن ٌذٌلها بالصٌؽة التنفٌذٌة  ،وال ُتسلم إال للخصم الذي تعود علٌه منفعة من تنفٌذ
الحكم  ،وإذا تعدد المحكوم لهم أو تعدد من تعود علٌه منفعة من تنفٌذ الحكم كان لكل منهم الحق فً الحصول على صورة
تنفٌذٌة للتنفٌذ بمقتضاها فٌما ُحكم به ،ومن ثم فإن الدولة ممثلة فً هٌبة قضاٌا الدولة (ناببة عن كل من ربٌس الوزراء
ووزٌر المالٌة ووزٌر قطاع األعمال العام ووزٌر العدل ممثبلً لمصلحة الشهر العقاري) وقد فوضت المحكمة فً الحكم بما تراه
محققا ً للمصلحة العامة وحماٌة المال العام ،والشركة القابضة للصناعات الكٌماوٌة (الهندسٌة سابقا)ٌ ،كونوا من الخصوم الذٌن
"تعود علٌهم منفعة من تنفٌذ الحكم" ،باستعادة أصول شركة ا لنصر للمراجل البخارٌة على النحو المبٌن باألسباب ،األمر الذي
ٌحق لكل من هذه الجهات الحصول على صورة تنفٌذٌة للحكم مذٌبلً بالصٌؽة التنفٌذٌة.

وإذا لم ٌلق الحكم قبوال لدى الشركة الطاعنة فقد طعنت علٌه لؤلسباب اآلتٌة:
أوال :الخطؤ فً تطبٌق القانون وتؤوٌله.
ومن حٌث إن المادة " "61من قانون مجلس الدولة رقم  47لسنة  6972حددت اختصاص مجلس الدولة دون ؼٌره بالفصل
فى سابر المنازعات اإلدارٌة التً ٌشترط فً طلبات إلؽاإها أن ٌكون مرجع الطعن عدم االختصاص أو عٌب فً الشكل أو
مخالفة القوانٌن واللوابح .
ومن حٌث إن القرار االدارى هو إفصا اإلدارة بوصفها سلطة عامة عن إرادتها الملزمة بموجب القوانٌن واللوابح فً إحداث
اثر قانونً معٌن ابتؽاء المصلحة العامة.
وحٌث إن المستبان من جماع ما تقدم أن أركان القرار االدارى الذي ٌتوجب توافرها إلضفاء هذا الوصؾ علٌه تقتضى وجوب
صدوره من شخص عام وان ٌكون إدارٌا بفحواه ومضمونه فإذا صدر عن شخص خاص ولم ٌكن فحواه أو مضمونه إدارٌا بان
تعلق بمسالة من مسابل القانون الخاص خرج من عداد القرارات اإلدارٌة  ،وقد جرى قضاء المحكمة اإلدارٌة العلٌا بؤنه ٌتعٌن
التفرقة بٌن أموال الدولة الخاصة كل حقوق الملكٌة ومن بٌنها نقل ملكٌتها إلى المواطنٌن وبٌن األموال المخصصة للنفع العام
وهى أموال ال ٌجوز التصرؾ فٌها أو الحجز علٌها .
ومن حٌث انه قد صدر قانون قطاع األعمال العام رقم  213لسنة  6996والذي نص فً المادة األولى من مواد إصداره على أن
ٌعمل فً شان قطاع األعمال العام بؤحكام القا نون المرافق وٌقصد بهذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة ألحكام
هذا القانون وتتخذ هذه الشركات شكل شركات المساهمة وبما ال ٌتعارض مع أحكام نصوص قانون شركات المساهمة وشركات
التوصٌة باألسهم والشركات ذات المسبولٌة المحدودة .
وتنص المادة الثانٌة من القانون على أن تتولى الشركات القابضة من خبلل الشركات التابعة لها استثمار أموالها كما ٌكون لها
عند االقتضاء أن تقوم باالستثمار بنفسها وللشركة أٌضا فً سبٌل تحقٌق أؼراضها القٌام باألعمال اآلتٌة:
 تؤسٌس شركات المساهمة شراء أسهم شركات المساهمة أو بٌعها للمساهمٌن فً رأس مالها تكوٌن وإدارة محفظة األوراق المالٌة.وتنص المادة " " 62من ذا القانون على انه "  ...........وتعتبر أموال الشركة من األموال المملوكة للدولة ملكٌة خاصة
"...............
وبتطبٌق ما تقدم انه بتارٌخ  6992/7/8تم عرض موضوع إنشاء شركة مشتركة مع شركة المراجل على مجلس إدارة الشركة
القابضة للصناعات الهندسٌة وقرر مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة الموافقة من حٌث المبدأ على مشاركة
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شركة النصر لصناعة المراجل وأوعٌة الضؽط فً إنشاء شركة مشتركة وقد تم تشكٌل لجنة لدراسة العروض والتً انتهت فً
تقرٌرها فً  6993/7/6إلى مفاوضة ثبلث شركات انتهت اللجنة فً تقرٌرها إلى التوصٌة بالبت وإرساء عملٌة البٌع على
شركة بابكوك أند وٌلكوكس وبتارٌخ  6994/2/3قرر مجلس إدارة شركة النصر لصناعة المراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط
الموافقة على بٌع األصول الثابتة والمخزون لشركة بابكوك أند وٌلكوكس بالشروط العامة للمزاٌدة ودعوة الجمعٌة العامة ؼٌر
العادٌة وبذلك ٌتضح أن كل ما اتخذ من إجراءات بشان عقد بٌع شركة النصر لصناعة المراجل البخارٌة كانت طبقا لما نص
علٌه قانون قطاع األعمال العام  213لسنة  6996وتخرج تبعا لذلك عن اختصاص القضاء االدارى.
ثانٌا :الخطؤ فى تطبٌق القاعدة القانونٌة الواجبة لؤلعمال بها سواء بصدد استخبلص الصحٌح من الوقابع وتقرٌره أو بصدد
تكٌٌؾ الوقابع المستخلصة:
وٌتحصل هذا الوجه من وجوه الطعن بان عول الحكم المطعون علٌه فً عدم قبول الدعوى بالنسبة للشركات القابضة
للصناعات المعدنٌة وبقبولها بالنسبة للشركة الطاعنة تؤسٌسا على أن الشركة القابضة للصناعات المعدنٌة لم تقم باى إجراء
من إجراءات البٌع للشركة وإنما القابم بتلك اإلجراءات هى الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة التً صدر قرار ربٌس مجلس
الوزراء رقم  941لسنة  2113بدمجها فً الشركة القابضة للصناعات الكٌماوٌة وهذا االستخبلص ؼٌر صحٌح حٌث أن قرار
ربٌس مجلس الوزراء المشار إلٌه بدم الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة فً الشركة القابضة للصناعات الكٌماوٌة لم
ٌشمل جمٌع الشركات التابعة للشركة القابضة الهندسٌة وإنما تم توزٌع الشركات التابعة للقابضة الهندسٌة على عدة شركات
قابضة أخرى وبموجب هذا القرار تم نقل تبعٌة شركة النصر لصناعة المراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط تحت التصفٌة الى
الشركة القابضة للصناعات المعدنٌة التً تولت استكمال تصفٌة الشركة وتسوٌة االستحقاقات المالٌة الخاصة بها واحتفاظها
بكافة الدفات ر والسجبلت والمستندات المعلقة بالشركة وظلت الشركة محتفظة بشخصٌتها المعنوٌة البلزمة إلتمام أعمال
التصفٌة بمعرفة الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة.

الــــــــــراى القانوني
ومن حٌث أن ما تهدؾ إلٌه الشركة الطاعنة هو الحكم بقبول الطعن شكبل وفى الموضروع بإلؽراء الحكرم المطعرون فٌره والقضراء
مجددا
أصلٌا :بعدم اختصاص المحكمة والبٌا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة
احتٌاطٌا :إلؽاء الحكم المطعون فٌه والقضاء مجرددا بعردم قبرول إدخرال الشرركة القابضرة للصرناعات الكٌماوٌرة فرً الردعوى لعردم
توافر شرط الصفة وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ومن باب االحتٌاط الكلى  :رفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .

ومن حيث انو عن شكل الطعن:
ومن حٌث إن الحكم المطعون فٌه صدر بجلسة  2166/9/26وحٌث إن تقرٌر الطعن تم إٌداعره بترارٌخ  2166/66/2أمرر الرذي
ٌضحى معره الطعرن قرد أقرٌم فرً المواعٌرد القانونٌرة عمربل بحكرم المرادة  44مرن قرانون مجلرس الدولرة ومرن حٌرث إن الطعرن قرد
استوفى سابر أوضاعه الشكلٌة فإنهما ٌضحً مقبوال شكبل.

ومن حٌث انه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة والبٌا بنظر الدعوى
ومرن حٌررث أن اإلدارة العامرة ٌمكنهررا أن تخترار لممارسررة نشرراطها ولتحقٌرق المصررلحة العامرة  ،بررٌن طرررٌقتٌن
للتعاقررد  ،فهررً إمررا أن تلجررؤ إلررى طرٌقررة التعاقررد العررادي كمررا تلجررؤ إلررى طرٌقررة التعاقررد اإلداري  .لررذلك كرران مررن
الضروري تكٌٌؾ أي عقد تبرمه اإلدارة وتحدٌرد الوصرؾ القرانونً لره لمرا لهرذه التفرقرة برٌن العقرود اإلدارٌرة
والعقود العادٌة من أهمٌة بالؽة حٌث إن العقود اإلدارٌة تخضع لقواعرد خاصرة هرً قواعرد القرانون اإلداري ،
بٌنما العقود العادٌة تخضع لقواعد القانون المدنً  ،وتكون األولى من اختصاص القضاء اإلداري والثانٌة من
اختصررررررررررررررراص القضررررررررررررررراء العرررررررررررررررادي برررررررررررررررالرؼم مرررررررررررررررن كرررررررررررررررون اإلدارة طرفرررررررررررررررا ً فٌهرررررررررررررررا .
وتتمٌز العقرود اإلدارٌرة عرن العقرود المدنٌرة بطرابع خراص مناطره احتٌاجرات المرفرق وٌبررز فٌهرا تؽلٌرب وجره
المصلحة العامة على وجه المصلحة الفردٌة.
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فمن األمور المسلمة أن االختصاص الوالبً ٌعتبر من النظام العام ،وٌكون مطروحا دابما على المحكمة كمسؤلة أولٌة وأساسرٌة
تقضى فٌها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم بما ٌكفل أال تقضى المحكمة فً الدعوى أو فً شق منها
على حٌن تكون المنازعة برمتها مما ٌخرج عن اختصاصها ووالٌتها.
فى ىذا المعنى الطعن رقم  382لسنة  34ق – جمسة  6994/6/21والطعن رقم  6597لسنة  31ق – جمسة "6996/6/8

ومن حٌث إن استخبلص الرد على هذا الدفع إنما ٌتطلب منا بداٌة بحث ودراسة مسؤلتٌن أساسرٌتٌن إلمكانٌرة
تبٌان النتٌجة النهابٌة لذلك الدفع وذلك على النحو التالً:
المسؤلة األولى :بٌان الطبٌعة القانونٌة لؤلموال المملوكة لشركات قطاع األعمال العام:
المسؤلة الثانٌة  :الطبٌعة القانونٌة للعقد موضوع الطعن.

أوال :بٌان الطبٌعة القانونٌة لؤلموال المملوكة لشركات قطاع األعمال العام
ومن حٌث انه وفقا لما جرى علٌه إفتاء الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع بمجلرس الدولرة " إن قرانون قطراع األعمرال
العام وان كان قد ؼاٌر فً أسلوب إدارة الشركات التً أخضعها ألحكامه وأعاد تنظٌمهرا بمرا ٌكفرل لهرا قردرا مرن وسرابل التسرٌٌر
الذاتً واإلدارة الذاتٌة وقدرا اقل من هٌمنة السلطات الوصابٌة وبما ٌكفل قٌام عبلقة التبعٌرة برٌن مسرتوٌاتها بؤسرلوب التترابع إذ
ٌنراط بكررل مسررتوى تشركٌل مررا دونرره ال بؤسررلوب التروازي الررذي ٌتررٌح للمسررتوى األعلرى الترردخل المباشررر فررً شربون مررا تتررابع مررن
مستوٌات ادنً بما ٌكفل تعررٌض هرذه الوحردات لؤلوضراع االقتصرادٌة للسروق ومسراءلتها حسرب النتراب وتٌسرٌر إمكران توسرٌع
قاعدة الملكٌة مستقببل وان كان القانون األخٌر قد ؼاٌر فرً كرل ذلرك فربل ترزال الطبٌعرة القانونٌرة لشرركات القطراع العرام بحسربان
معٌررار وصررؾ الشررركة بؤنهررا مررن شررركات القطرراع العررام ٌتعلررق بالملكٌررة العامررة ألموالهررا ال بؤسررلوب إدارتهررا وإمكانررات نشرراطها
وبحسبان ما ترتبه الملكٌة العامة من وجوب التعبٌر عنها فً إطار اإلدارة العامة التً تمثل الشخص المعنوي العام المالك للمال
وؼنى عن البٌان أن الجمعٌة العامة للشركات المساهمة طبقا للقانون رقم  659لسرنة  6986تتكرون مرن والمربلك حملرة األسرهم
أنفسهم  ،بٌنما الجمعٌة العامة للشركات المنظمة بالقانون رقم  213لسنة  6996فتتكون من ممثلٌن للشخص العام المالك للمال
العام وعضو هذه الجمعٌة العامة األخٌرة ال ٌملك بنفسه وإنما ٌمثل المالك وٌعبر عن إرادته .كمرا اسرتظهرت الجمعٌرة العمومٌرة
أٌضا وما استقر علٌه إفتاإها من كرون أوضراع التشررٌع المصرري تكشرؾ عرن ان القطراع العرام ال ٌخرتص بره تنظرٌم وحٌرد ورد
بالقانون رقم  97لسنة  6983وما سبق من قوانٌن حل محلها وان القطاع العام عرؾ العدٌد من النظم التى تنوعرت حسرب نروع
النشاط مثل قطاع البنوك وقطاع البترول او حسب المناسبات التارٌخٌة مثرل الشرركات القابضرة لربعض الهٌبرات العامرة او بعرض
شركات المقاوالت وان انتقال عدد من الشركات مرن الخضروع للقرانون  97لسرنة  6983بشران هٌبرات القطراع العرام وشرركاته و
الخضوع لقانون قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم  213لسنة  996ال ٌفٌرد بذاتره انحسرار وصرؾ القطراع العرام عرن هرذه
الشركات كما أن عدم انطباق أحكام القانون رقم  97لسنة  6983على هذه الشركات ال ٌفقدها بذاته ذلك الوصؾ مرا بقٌرت فرً
إطار الملكٌة العامة بالمعنى الوارد بالمادة " "29من الدستور.
فتوى الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع رقم  596بتارٌخ  2114/7/8ملؾ رقم  238/6/47جلسة 3114/7/8
كما استقر قضاء المحكمة اإلدارٌة العلٌا على انه " المواد  6و  2و  63و  41و  46من القانون رقرم  213لسرنة 6996
بإصدار قانون شركات قطاع األعمال العام قبل العمل بالقانون رقم  213لسنة  6996المشار إلٌه كانت منازعات شركات القطاع
العام تعرض على هٌبات التحكٌم دون ؼٌرها  -منذ العمل بهذا القانون فى  6996 /7 /21حلت الشركات القابضة محرل هٌبرات
القطاع العام والشركات التابعة حلت محل الشرركات الترً كانرت تشررؾ علٌهرا الهٌبرات المرذكورة  -حرل التحكرٌم اإلختٌرارى محرل
التحكٌم اإلجباري  -مإدى ذلرك :أن المنازعرات الترً أقٌمرت أمرام هٌبرات التحكرٌم اإلجبراري قبرل العمرل بالقرانون رقرم  213لسرنة
 6996تستمر فً نظرها إلى أن تفصل فٌها  -المنازعات اإلدارٌة التً تثرور بعرد العمرل برذلك القرانون ٌنعقرد االختصراص بشرؤنها
لمجلس الدولة بعد انحسار التحكٌم اإلجباري عنها  -أساس ذلك :أن مجلس الدولة هو صراحب االختصراص األصرٌل بالمنازعرات
اإلدارٌة وأن دخول بعضها فى اختصاص جهات أخرى بناء على قانون هو استثناء الٌجوز التوسع فٌه أو القٌاس علٌه .

فى هذا المعنى الطعن رقم  3461لسمة  32ق.ع  -جلسة  -6992 -3 -22المكتب الفني  73الجزء الثاني ص  6642ومـن
حيث أن المادة األولـى مـن قـانون قطـاع اإلعمـال العـام رقـم " "213لسـنة  6996ترنص علرى انره "ٌصردر بتؤسرٌس
الشركة القابضة قرار من ربٌس مجلس الوزراء بناء على اقترا الوزٌر المختص ،وٌكون رأسرمالها مملوكرا ً بالكامرل للدولرة أو
لؤلشخاص االعتبارٌة العامة ،وتثبت لها الشخصٌة االعتبارٌة من تارٌخ قٌدها فً السجل التجاري.
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وتؤخذ الشركة القابضة شركل شرركة المسراهمة ،وتعتبرر مرن أشرخاص القرانون الخراص وٌحردد القررار الصرادر بتؤسٌسرها اسرمها
ومركزها الربٌسً ومدتها والؽرض الذى أنشبت من أجله ورأس مالها.
وٌنش ر ر القرررار الصررادر بتؤسررٌس الشررركة مررع نظامهررا األساسررً علررى نفقتهررا فررً الوقررابع المصرررٌة وتقٌررد الشررركة فررً السررجل
التجاري".
وتنص المادة الثانٌة من ذات القانون على انه " تتولى الشرركة القابضرة مرن خربلل الشرركات التابعرة لهرا اسرتثمار أموالهرا ،كمرا
ٌكون لها عند االقتضاء أن تقوم باالستثمار بنفسها.
وتتررولى الشررركة القابضررة فررً مجررال نشرراطها ومررن خرربلل الشررركات التابعررة لهررا المشرراركة فررً تنمٌررة االقتصرراد القررومى فررً إطررار
السٌاسة العامة للدولة"..............

ومن حيث إن مفاد ما تقدم ووفقا لممـذكرة اإلياـاحية لمقـانون وتقريـر لجنـة الاطـة والموازنـة لمجمـس الشـعب
والذي جاء ٌهما أن تحرٌر القطاع العام هو مرن المطالرب الملحرة الترً طالمرا نرادي بهرا الكثٌررون وأوصرت بره خبلصرة التجرارب
والبحوث باعتبار ذلك ٌمثل الركٌزة األساسٌة فى تطوٌر القطاع العام بهدؾ تحقٌرق النتراب االقتصرادٌة المرجروة  ،وٌتحقرق ذلرك
بالفصل بٌن الملكٌة واإلدارة حٌث ٌقتصر دور الدولة بصفتها المالكة للقطاع العام على المحاسربة علرى النتراب وتمرارس اإلدارة
فً ذات الوقت نشاطها فرى االسرتثمار برذات األسرلوب والمرنه الرذي تردار بره االسرتثمارات الخاصرة بعٌردا عرن سرٌطرة األجهرزة
الحكومٌة والتعقٌدات اإلدارٌة.

وانطالقا مما تقدم اعد مشروع القانون المرافق في شان قطاع األعمال العام متوايا تحقيق األىداف التالية:
 -6تقلٌص دور األجهزة الحكومٌرة الترً تمرارس حالٌرا شركبل مرن إشركال األشرراؾ والتردخل والرقابرة علرى الوحردات االقتصرادٌة
لٌقتصر اإلشراؾ على جهة واحدة تمثل المالك.
 -2أن تتوافر للوحدات االقتصادٌة إدارة ال تختلؾ فً نوعٌتهرا وشركلها عرن اإلدارة المسرتخدمة فرً المشرروعات الخاصرة ،وان
تمنح هذه اإلدارة القدر من الحرٌة الذي ٌتوفر لنظٌرها فً المشروعات الخاصة سعٌا إلى أن تكرون العبلقرة برٌن المالرك واإلدارة
شبٌهة بالعبلقة التعاقدٌة والتً ٌوكل فٌها المالرك لرئلدارة مهمرة االسرتثمار وٌمنحهرا فرى ذلرك صربلحٌات وحرٌرات كاملرة دون ان
ٌفقد حقه فى الرقابة والمحافظة على ماله.
 -3أن تصبح شركات القطاع العام قادرة على تجدٌد طاقاتها وقدرتها على اإلنتاج إذ ٌستحٌل تجدٌد هذه الطاقات فرً ظرل التزاٌرد
المستمر فً األسعار العالمٌة لآلالت والمعدات دون أن تتوافر المصادر اآلمنة لتموٌل هذا التجدٌد.
 -4أن تتمكن شركات القطراع العرام مرن تصرحٌح هٌاكلهرا التموٌلٌرة فرى خربلل االعتمراد علرى الرذات بعرد أن أصربح االعتمراد علرى
إضافة استثمارات جدٌدة من الدولة أمررا ٌكراد ٌكرون صرعبا نتٌجرة نردرة المرواد المتاحرة وبعرد أن برات مرن المتعرذر االلتجراء إلرى
الجهاز المصرفً.
 -5تدوٌر جزء من االستثمارات الحالٌة حتى ٌمكن تعببة المزٌد من األموال إلنشاء مشروعات جدٌدة وخلق فرص عمل جدٌدة.
 -6أن تتوافر الرقابة القادرة على منع الخطؤ قبل حدوثه والخطر قبل حلوله  ،وان تكون لدى هرذه الرقابرة الخبررة علرى أن تمٌرز
بٌن الخطؤ المبلزم للمماسة الحادة والخطؤ الذي ٌخفى وراءه رؼبة فً التكسب وإصرار على االنحراؾ.
 -7أن ٌتم اإلصبل من اجل مساهمة الوحردات االقتصرادٌة فرً زٌرادة اإلنتراج و زٌرادة القٌمرة المضرافة وزٌرادة دخرول العمرل فرً
إطررار الخطررة القومٌررة للتنمٌررة االقتصررادٌة للدولررة لزٌررادة قرردرة المجتمررع علررى ترروفٌر الرفاهٌررة ألفررراده والعرراملٌن فررً مشررروعاته
االقتصادٌة.

وتحقيقا لألىداف المتقدمة فقد تامن المشروع الملادئ األساسية اآلتية:
أوال :إنشاء شركات قابضة تكون مملوكة بالكامل للدولة وؼٌرها من األشخاص االعتبارٌة العامة و تتخذ شكل شركات مسراهمة
وتمث ل الجهات المالكة لرأسمالها فً ملكٌة الشركات التابعة لها  ،وتتولى من خبلل هذه الشركات استثمار أموالها كما ٌكون لهرا
مباشرة النشاط بنفسها والقٌام بكافة األعمرال بمرا فرى ذلرك تؤسرٌس شرركات المسراهمة بمفردهرا أو باالشرتراك مرع الؽٌرر وشرراء
وبٌع أسهم الشركات المساهمة وتكوٌن وإدارة محفظة األوراق المالٌة
ثانٌا:إنشاء شركات تابعة تمتلرك الشرركة القابضرة  %56مرن رأس مالهرا علرى األقرل بمفردهرا أو باالشرتراك مرع شرركات قابضرة
وأخرى أو أشخاص اعتبارٌرة عامرة أو بنروك القطراع الخراص وأسسرها فٌمرا زاد علرى النسربة المشرار إلٌهرا تكرون قابلرة للترداول
وٌتول هذه الشركات عملٌة االستثمار الفعلٌة بصفة أساسٌة.
ثالثا :الوزٌر المختص ٌكون حلقرة الوصرل برٌن كرل مرن الشرركات القابضرة والتابعرة وبرٌن للحكومرة وٌقردم إلرى مجلرس الروزراء
تقارٌر دورٌة عن نشاط هذه الشركات وٌكون ربٌس الجمعٌة العامة للشركة القابضة.
رابعا....................... :
خامسا.....................:
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سادساٌ :تولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة القابضة والتابعة وتقٌٌم أدابها طبقا لقانونه.
ومن ثم بات من الواضح والمإكد أن األموال المملوكة لشركات القطاع العام إنما هً فً طبٌعتها أموال عامة وان كان المشررع
قد ؼ اٌر فً أسلوب إدارتها فإنما كان األساس هو خصخصة اإلدارة فقط فهً عملٌة قصد بها إعطاء الجهات اإلدارٌة ممثلة فرً
الشركات القابضة سلطة أوسع فً ممارسة نشاطها المتعلرق برإدارة تلرك المرافرق ولرم ٌسرحب ذلرك األثرر أو الحكرم علرى الطبٌعرة
القانونٌة لتلك األموال وأٌه ذلك تتركز فً النقاط التالٌة:
أوال :نررص القررانون علررى حررق الجهررات اإلدارٌررة فررً إنشرراء شررركات قابضررة تكررون مملوكررة بالكامررل للدولررة أو ألحررد األشررخاص
االعتبارٌة العامة األخرى.
ثانٌا :حق الشركة القابضة على إنشاء شركات تابعرة لهرا و معاونرة شررٌطة أن تمتلرك هرً نسربة  %56مرن رأس المرال إلحكرام
السٌطرة على اتخاذ القرار والحفاظ على أموال الدولة.
ثالثا :تكون رباسة الشركات القابضة والشركات التابعة لها للوزٌر المختص وٌكون حلقة الوصل بٌن كل مرن الشرركات القابضرة
والتابعة وبٌن للحكومة وٌقدم إلى مجلس الوزراء تقارٌر دورٌة عن نشاط هذه الشركات ولٌس أدل على ذلك أن الدولة لم تتررك
سدى  ،كما لم تترك أمر تحدٌرد المشرروعات والشرركات الترً تطرر للخصخصرة وتلرك الترً تبقرى تحرت سرٌطرة
أمر الخصخصة ُ
الدولة  ،وتنفٌذ خطتها ،لتوسٌع قاعدة ملكٌة شركات قطاع األعمال العام من خبلل تنفٌذ برنام الخصخصة والتحول إلى القطاع
الخاص وتطوٌر أداء الشركات فى إطار السٌاسة العامرة للدولرة  ،لرم تتررك ذلرك كلره لشرركات قطراع األعمرال العرام ذاتهرا ،سرواء
كانت من الشركات القابضة أو التابعة لتقرر بشؤنها ما تشاء من قررارات  ،وإنمرا حرصرت علرى أن ٌكرون تنفٌرذ هرذه الخطرة مرن
اختصاص الدولة ووزاراتها ولجانها وأجهزتها اإلدارٌة بموجب قرارات تصردر عنهرا وتحرت رقابتهرا وإشررافها ،وهرو أمرر لرٌس
بؽرٌب فالمال محل الخصخصة هو مال عام وحصٌلة بٌع المرال العرام هرً مرن نصرٌب الخزانرة العامرة للدولرة ولرٌس مرن نصرٌب
خزانة الشركات القابضة أو الشركات التابعة .
رابعا :خضوع األموال المملوكة لتلك الشركات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتبارها من األموال العامة
وفى ىذا المعنى ذىلت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشـري لمجمـس الدولـة فرى هرذا االتجراه وأكدتره عنردما
أقرت " بؤن المادة األولرى مرن قرانون الجهراز المركرزي للمحاسربات الصرادر بالقرانون رقرم  344لسرنة  6988ترنص علرى انره "
الجهرراز المركررزي للمحاسرربات هٌبررة مسررتقلة ذات شخصررٌة اعتبارٌررة عامررة ٌلحررق بمجلررس الشررعب  ،وٌهرردؾ أساسررا إلررى تحقٌررق
الرقابررة علررى أمرروال الدولررة  ،وعلررى أمرروال األشررخاص العامررة األخرررى وؼٌرهررا مررن األشررخاص المنصرروص علٌهررا فررً هررذا
القانون"............
وتنص المادة "  "3من ذات القانون على انه " ٌباشر الجهراز اختصاصراته بالنسربة للجهرات اآلتٌرة -2 ......... -6.....الهٌبرات
العامررة والمإسسررات العامررة وهٌبررات القطرراع العررام وشررركاته والمنشررات والجمعٌررات التعاونٌررة التابعررة الى منهمررا فررً األنشررطة
المختلفة بكافة مستوٌاتها طبقا للقوانٌن الخاصة بكل منها.
 -3الشرك ات التً ال تعتبر من شركات القطاع العام التً ٌساهم فٌها شخص عام أو شركة من شركات القطراع العرام أو بنرك مرن
بنوك القطاع العام بما ال ٌقل عن  %25من رأسمالها".............
 -7اى جهررة أخرررى تقرروم الدولررة بإعانتهررا او ضررمان حررد ادنررً للررربح فٌهررا أو ٌررنص القررانون علررى اعتبررار أموالهررا مررن األمرروال
المملوكة للدولة.
واستظهرت الجمعٌة العمومٌة مما تقدم أن المشرع أناط بالجهاز المركزي للمحاسبات سلطة الرقابة على أموال الدولة كما حردد
الجهات التً ٌباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لها ومن بٌنها الشركات إلى ال تعتبر من شركات القطاع العام والتً تساهم فٌها
شركة من شركات القطاع العام بما ال ٌقل عن  %25من رأسرمالها وإذا كران إفتراء الجمعٌرة العمومٌرة فرً مجرال تحدٌرد الطبٌعرة
القانونٌة لشركات قطاع األعمال العام استقر واضطراد على أن قانون قطاع األعمال العام قدؼاٌر فرً كرل ذلرك فربل ترزال الطبٌعرة
القانونٌة لشركات الق طاع العام بحسبان معٌار وصؾ الشركة بؤنها مرن شرركات القطراع العرام ٌتعلرق بالملكٌرة العامرة ألموالهرا ال
بؤسلوب إدارتها وإمكانات نشاطها وبحسبان ما ترتبه الملكٌة العامة من وجوب التعبٌر عنها فرً إطرار اإلدارة العامرة الترً تمثرل
الشخص المعنوي العام المالرك للمرال وؼنرى عرن البٌران أن الجمعٌرة العامرة للشرركات المسراهمة طبقرا للقرانون رقرم  659لسرنة
 6986تتكررون مررن والمرربلك حملررة األسررهم أنفسررهم  ،بٌنمررا الجمعٌررة العامررة للشررركات المنظمررة بالقررانون رقررم  213لسررنة 6996
فتتكون من ممثلٌن للشخص العام المالك للمال العام وعضو هذه الجمعٌة العامة األخٌرة ال ٌملك بنفسه وإنما ٌمثل المالك وٌعبرر
عن إرادته .كما استظهرت الجمعٌة العمومٌة اٌضا وما استقر علٌه إفتاإها من كرون أوضراع التشررٌع المصرري تكشرؾ عرن ان
القطاع العام ال ٌختص به تنظرٌم وحٌرد ورد بالقرانون رقرم  97لسرنة  6983ومرا سربق مرن قروانٌن حرل محلهرا وان القطراع العرام
عرؾ العدٌد من النظم الترى تنوعرت حسرب نروع النشراط مثرل قطراع البنروك وقطراع البتررول او حسرب المناسربات التارٌخٌرة مثرل
الشركات القابضة لبعض الهٌبرات العامرة او بعرض شرركات المقراوالت وان انتقرال عردد مرن الشرركات مرن الخضروع للقرانون 97
لسنة  6983بشان هٌبات القطاع العام وشركاته و الخضوع لقانون قطاع األعمال العرام الصرادر بالقرانون رقرم  213لسرنة 996
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ال ٌفٌد بذاته انحسار وصؾ القطاع العام عن هذه الشركات كما أن عدم انطباق أحكرام القرانون رقرم  97لسرنة  6983علرى هرذه
الشركات ال ٌفقدها بذاته ذلك الوصؾ ما بقٌت فً إطار الملكٌة العامة بالمعنى الوارد بالمادة " "29من الدستور.
وترتٌبا على ما تقدم فان شركات قطاع االعمال العام المنظمة بالقانون المشار إلٌه تعتبر مرن حٌرث الطبٌعرة القانونٌرة داخلره فرى
عموم ما عبر عنه المشرع فى الدستور بالقطاع العام ومن ثم فان ما تساهم فٌه تلك الشركات من شركات ال تعتبرر مرن شرركات
القطاع العام بما ال ٌقل عن  %25من راس المال إنما ٌنبسرط إلٌره حكرم المرادة " "3/3مرن قرانون الجهراز المركرزي للمحاسربات
وبالترالً تخضرع لوالٌررة الجهراز باعتبرراره مراقبرا لحسرراباتها – وٌردعم ذلرك وٌإٌررده أن للجهراز اختصاصررا عامرا فررى الرقابرة علررى

أموال جمٌرع الجهرات الترى ٌرنص القرانون علرً اعتبارهرا مرن األمروال المملوكرة للدولرة – وهرو مرا ٌتحقرق كؤصرل عرام فرً
شررركات قطرراع األعمررال العررام باسررتثناء مررا ٌسرراهم برره القطرراع الخرراص فررً بعررض الشررركات التابعررة خاصررة ان
نصوص القانون  644لسنة  6988المشار إلٌه ال تمنع من ممارسرة هرذه الرقابرة برل وتحرض علٌهرا مادامـت
األموال المستثمرة قد ساىمت فييا الدولة لطريق ملاشر او غير ملاشر.
" فتوى الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع رقم  863بتارٌخ  6994/62/65ملؾ رقم  238/6/47جلسة 6994/62/7

ومن جماع مما تقدم فان األموال المملوكة لشركات القطاع العام والتً انتقلت إلى شركات قطاع اإلعمال العرام هرً أمروال عامرة
باعتبررار ان الدولررة بؤجهزتهررا المختلفررة هررً المهٌمنررة والمسررٌطرة علررى اسررتثمار تلررك األمرروال والتصرررؾ فٌهررا وبالتررالً ف رؤن

الجهررات الت رً تتررولى بٌررع مسرراهمات المررال العررام المملوكررة للدولررة والبنرروك وشررركات قطرراع األعمررال العررام
واألشخاص االعتبارٌة العامة ،ومنها الشركة القابضة للصرناعات الكٌماوٌرة إنمرا تقروم برإجراءات البٌرع نٌابرة
عن الدولة وأشخاصها االعتبارٌة العامة ،وبتفروٌض منهرا ومرن ثرم فران صرفة النفرع العرام لرم تنتفرً عرن تلرك
الشركات وظل مع نقل تبعٌتها خاضعة إلشراؾ ورقابه الدولة ومالها مال عام.
المسألة الثانية  :الطليعة القانونية لمعقد مواوع الطعن.
من الثابت فقهاء وقضاء أن العقد االدارى "هو كل اتفاق ٌعقد بٌن طرفٌن احدهما شخصا معنوٌا عاما وذلرك بهردؾ إدارة
تنظٌم أو استؽبلل مرفق عام  ،وتظهر فً العقد نٌة تطبٌق أحكام القانون العرام وهرذا ٌظهرر بجربلء فرً احترواء مثرل هرذا االتفراق
شروطا ؼٌر مؤلوفة فً التعاقد الخاص سواء بتمتع اإلدارة بامتٌرازات وسرلطات ال ٌتمترع بهرا األفرراد أو بمرنح المتعاقرد سرلطات
استثنابٌة فً مواجهة الؽٌر ال ٌتمتع بها لو تعاقد مع ؼٌره من اإلفراد كجعله صاحب احتكرار فعلرى أو حرق نرزع الملكٌرة للمنفعرة
العامة إلى ؼٌر ذلك من السلطات.
وعرفه قضاء مجلس الدولة الفرنسً بؤنها" العقود التً ٌبرمها شخص معنوي عام  ،بقصد تسٌٌر مرفق عرام  ،وتظهرر
فٌها نٌته فرً األخرذ بؤحكرام القرانون العرام  ،وٌتجلرى ذلرك إمرا بتضرمٌن تلرك العقرود شرروطا ً ؼٌرر مؤلوفرة فرً القرانون الخراص أو
بالسما للمتعاقد مع اإلدارة باالشتراك مباشرة ف ً تسرٌٌر المرفرق العرام " .اسرتمر قضراء المحكمرة اإلدارٌرة العلٌرا علرى أن حرق
استعداء القضاء اإلداري بموضوع النزاعات الناشبة عن العقود اإلدارٌة سابػ لكل مرن المتعاقرد واإلدارة علرى السرواء باعتبراره
مستمداً من أصل عام مصون فً المبادئ الدستورٌة  ،وهذا الخبلؾ بعكرس النزاعرات المنصروص علٌهرا فرً المرادة الثامنرة مرن
قانون مجلس الدولة لم تقٌد ممارسته بؤي نص من القانون " .

وهذا هرو المعٌرار الرذي تبنتره محكمرة القضراء اإلداري فرً مصرر  .ومرن أوضرح أحكامهرا فرً هرذا الخصروص
حكمها الصادر فً  ( 6957 / 2 / 24القضٌة رقم  ) 779حٌث تقول  … " :وقد استقر قضراء هرذه المحكمرة علرى
أن العقد المبرم برٌن شرخص معنروي عرام وبرٌن أحرد األفرراد ال ٌسرتلزم بذاتره اعتبرار العقرد مرن العقرود اإلدارٌرة  ،برل إن المعٌرار
الممٌز لهذه العقود مما عداها من عقود القانون الخاص لٌس فً صفة المتعاقد  ،بل فً موضوع العقد نفسه متى اتصل بمرفرق
عام من حٌث تنظٌم المرفق وتسٌٌره أو إدارته أو استؽبلله أو المعاونة أو المساهمة فٌه مشتركا ً فً ذلك وعلى درجة متسراوٌة
بظهور نٌة الشخص المعنوي العام فً أن ٌؤخذ بؤسلوب القانون العام وأحكامه فٌضمن العقد شرروطا ً اسرتثنابٌة ؼٌرر مؤلوفرة فرً
القانون الخاص … " .

ووفقا ً لهذا المعٌار ال ٌكون العقد إدارٌاً ،تختص محكمرة القضراء اإلداري دون ؼٌرهرا بالفصرل فرً المنازعرات
المتعلقة به ،إال إذا توافرت فٌه الخصابص التالٌة:
 -6أن تكون اإلدارة طرفا ً فً العقد.
 -2أن ٌتصل العقد بمرفق عام .
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 -3أن تظهر نٌة اإلدارة المتعاقدة فً األخذ بوسابل القانون العام .
وٌجب اإلشارة إلى أن العقرود الترً تبرمهرا اإلدارة العامرة مرع الؽٌرر ال تعرد لهرذا السربب وحرده عقروداً إدارٌرة  ،ألن اإلدارة تملرك
حرٌة اختٌار الوسابل التً تستخدمها فً إدارة المرافق والمشروعات العامة  ،ولها تبعا ً لذلك أن تستخدم فً تحقٌق هرذه الؽاٌرة
وسرابل القرانون ا لخراص وأن تتعامرل مرع األفرراد بمقتضرى عقرود مدنٌرة  .فهرً فٌمرا ٌتعلرق بتصررٌؾ منتجرات المرافرق التجارٌرة
والصناعٌة مثبلً أو فٌما ٌختص بشراء األدوات والمواد البلزمرة لسرٌر هرذه المرافرق تعقرد فرً معظرم األحٌران عقرود بٌرع وشرراء
مدنٌة
أمررا بالنسرربة للشرررط الثررانً فؤنرره ٌجررب ان ٌررتم إبررر ام العقررد مررن جانررب أحررد أشررخاص القررانون العررام بهرردؾ تنظررٌم المرفررق العررام
وتسرٌٌره .وقرد توسرع القضرراء اإلداري الفرنسرً فرً تفسررٌر مردلول عبرارة " المرفررق العرام " تفسرٌراً أدى إلررى عردم التمٌٌرز مررن
الناحٌة العملٌة بٌن مفهوم المرفق العام وفكررة النفرع العرام إذا نظرر إلرى المرفرق العرام باعتبراره نشراطا ً تقروم بره الهٌبرات العامرة
بقصد تحقٌق نفع عام .
ومن ناحٌة أخرى فان فكرة المرفق العام والتً تناولها الشرط الثانً من شروط اعتبار العقد إدارٌا هً من األفكار المطاطة والتً اختلفت
وتباٌنت فٌها اآلراء الفقهٌة والقانونٌة وحدث فٌها جدل واسع وذلك الختبلؾ طرٌقة تعرٌؾ كل فرٌق فهناك من ٌعتمد على الناحٌة الشكلٌة
أو العضوٌة فٌعرؾ " بؤنه كل مشروع أو منظمة تنشإه اإلدارة لتحقٌق مصلحة عامة إما التعرٌؾ األخر فٌرتكز على الناحٌة الوظٌفٌرة أو
الموضوعٌة فٌعرؾ " بؤنه النشاط التً تقوم به اإلدارة لتحقٌق خدمة عامة"
وفى الحقٌقة فان كبل من المعنٌٌن ٌكمل بعضهما البعض لكً نصل إلى تعرٌؾ المرفق العامة الذي ال ٌبدو فً حقٌقته سوء مشروع تنشإه
الدولة بداءة أو تنقله من الملكٌة الخاصة إلى الملكٌة العامة بالتؤمٌم مستهدفة بذلك تحقٌق مصلحة عامة.
ومن هذا المعنى تبنت محاكم مجلس الدولة منذ فجر والٌتها القضابٌة تلك الفكرة فعمدت إلى توسٌع فكررة المرفرق العرام
حتى لو تم إبرام العقد من قبل شخصا خاصا ولكن عمله ٌنصرؾ إلى تسٌر مرفق عام ذات نفع عام فذهبت محكمة القضاء االدارى إلى انه
" طالما أن وزارة التموٌن قد تدخلت فً تنظٌم وتداول وتوزٌع سلعة الشاي و عهدت فرً ذلرك إلرى لجنرة توزٌرع الشراي ثرم المعببرٌن الرذٌن
أصبحوا مسبولٌن عن توصٌل هذه السلعة بعرد تعببتهرا إلرى التجرار فهرذا ٌتضرمن أمررا بتكلٌرؾ هرذه اللجنرة بخدمرة عامرة وتكرون االتفاقرات
والعقود التً تعقدها اللجنة هً عقودا إدارٌة ٌبلحظ فٌها تؽلٌب المصالح العامة على المصالح التجارٌة الخاصة وان الحكومة تشرؾ على
تنفٌذ هذه العقود وتراقبها ضمانا لتحقٌق المصرلحة العامرة الترً تهردؾ إلٌهرا  ،وهرذا ٌجرب أن ٌسرود شرروط العقرد وعبلقرة المتعاقردٌن فرً
تطبٌقه وتفسٌره وإنهاإه.
فً هذا المعنى حكم محكمة القضاء االدارى السنة العاشرة – جلسة  -6956/4/24مجموعة األحكام ص317
كما استقر قضاء المحكمة اإلدارٌة العلٌا علرى أن " مترى اسرتبان أن تعاقرد الفررد أو الهٌبرة الخاصرة إنمرا كران فرً الحقٌقرة لحسراب اإلدارة
ومصلحتها فان هذا التعاقد ٌكسب صفة العقد االدارى إذا ما توافرت العناصر األخرى التً ٌقوم علٌها معٌرار تمٌٌرز العقرد االدارى ومرن ثرم
فانه متى كان الثابت أن شركة شل تعاقدت لحساب ومصلحة الحكومة فً العقدٌن موضوع النزاع فبل نرزاع فرً إن العقردٌن المرذكورٌن قرد
ابرما بقصد تسٌٌر مرفق عام وفى أنهما اتبعت فٌها وسابل القانون العام"
حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا – الطعن رقم  -6558جلسة  -6963/6/7السنة التاسعة ص763
ومن حٌث إن المستقر علٌه فً إفتاء الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع بمجلس الدولة أن " األصل فً ملكٌة الدولة أو مصالحها
أو هٌباتها العامة أنها ملكٌرة عامرة تتؽٌرا منهرا أدارة المرافرق العامرة الترً تضرطلع بؤعبابهرا وان نقرل االنتفراع بالمرال العرام برٌن أشرخاص
القانون العام ٌكون بنقل األشراؾ االدارى علٌها وال ٌعد ذلك من قبٌل النزول عن أموال الدولة أو التصرؾ فٌها إنما هو نقرل للتخصرٌص
من وجه من وجوه النفع العام إلى وجه أخر من هذه الوجوه"
فتوى الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع رقم  466ملؾ رقم  -639/6/7جلسة 27/6/25
وأٌا كان األمر فان العقد ٌعتبر إدارٌرا إذا تعلرق واتصرل بؤحرد المرافرق العامرة برالمفهوم الواسرع لهرا سرواء تتصرل بؤحرد المرافرق التقلٌدٌرة
"اإلدارٌة" أو احد المرافق العامة المستحدثة " االقتصادٌة" أو المهنٌة وأٌا كان صورة االتصال بٌن العقد والمرفق عن طرٌق تنظٌمره أو
إدارته أو استؽبلله أو المساهمة والمعاونة فً إدارته"

وأخٌرا فانه بالنسبة للشرط الثالث فانه ٌجب أن تظهرر نٌرة اإلدارة المتعاقردة فرً األخرذ بوسرابل القرانون العرام وذلرك ٌتجلرى برؤن
ٌتضمن العقد شروطا ً استثنابٌة أي ؼٌر مؤلوفة فً القانون الخاص  .وٌبلحظ أن هذا الشرط الثالث هرو األسراس الجروهري الرذي
ٌعول علٌه القضاء الفرنسً فً تمٌٌز العقد اإلداري عن العقد المدنً  ،ولكرن فكررة الشرروط االسرتثنابٌة لٌسرت األسراس الوحٌرد
للكشؾ عن العقد اإلداري  ،إذ قد ٌخلو العقد منها ومع ذلك ٌعدّه القضاء عقداً إدارٌا ً  ،وٌحدث ذلك إذا كان العقد ؼٌرر عرادي فرً
موضوعه أي إذا كان ٌإدي إلى مساهمة أحد األفرراد مسراهمة مباشررة فرً إدارة المرفرق العرام  ،وكران هرذا المرفرق ٌسرٌر وفقرا ً
لقواعد القانون العام  .وهذا ٌمكن مبلحظته من التطور الذي طرأ على قضراء مجلرس الدولرة الفرنسرً  ،فبعرد أن

قضررى فررً حكررم لرره بتررارٌخ  6924/3/7بررؤن " العقررد ٌعررد إدارٌ را ً إذا اتصررل بمرفررق عررام وإن لررم ٌكررن متضررمنا ً
نصوصا ً خارجة عن نطاق القانون الخاص "  ،رجع عن هذا المبدأ وقضى فرً حكرم بترارٌخ 6948 / 6 / 66
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بؤن " مثل هذا العقد ال ٌكون إدارٌا ً إال إذا كان المرفق ذاته ٌخضع فً سٌره لقواعرد القرانون العرام أي ٌسرٌر
وفقا ً لؤلسلوب اإلداري " .
وٌبدو أن القضاء اإلداري لم ٌصل إلى وضع ضوابط دقٌقة للمقصود بالشروط االسرتثنابٌة  .وقرد حراول الفقره
الفرنسً وضع تعرٌؾ للشروط االستثنابٌة  ،فذهب العمٌد " فٌدل " إلى القول بؤنها "الشرروط ؼٌرر المؤلوفرة وؼٌرر
المعتادة فً عقود القانون الخاص " بٌنما ٌعرفها األستاذ " فالٌن " بؤنها " الشروط التً لو وضعت فرً عقرد مرن عقرود القرانون الخراص
لقضً ببطبلنها لمخالفتها للنظام العام " .

وفى تعلٌق العمٌد سلٌمان الطماوى ذهب إلى أن العقود اإلدارٌة تختلؾ اختبلفرا جوهرٌرا ً عرن عقرود القرانون الخراص الترً
تبرمها اإلد ارة  ،ذلك أن هذا النوع األخٌر من العقود تحكمه من الناحٌة الموضوعٌة قواعد القانون الخاص  ،وٌسررى علٌره فرى
هذا الصدد ما ٌسرى على العقود التً ٌبرمهرا األفرراد فٌمرا بٌرنهم  .أمرا العقرود اإلدارٌرة فتتجلرى فٌهرا امتٌرازات السرلطة العامرة ،
والتً ال نظٌر لها فً عبلقات األفراد فٌما بٌنهم  ،نظراً لمقتضٌات سٌر المرافق العامة.
وفى مجال تعلٌقه على البنرد ( )66مرن المرادة ( )61مرن قرانون مجلرس الدولرة  ،إذ جراء فٌهرا ذكرر العقرود اإلدارٌرة
الثبلثة على سبٌل التمثٌل ٌ ،إٌد ذلك نهاٌة المادة التً تقول ” ……….أو باى عقد إداري لخر ”  ،وانتهى إلرى اسرتبعاد فكررة
“العقود اإلدارٌة بتحدٌد القانون” من نطاق القرانون المصرري  .وحسرنا ً فعرل المشررع ،ألن اختصراص القضراء اإلداري ٌجرب أن
ٌقتصر علرى مجراالت القرانون العرام .أمرا تطبٌرق قواعرد القرانون الخراص ،فالمحراكم القضرابٌة أدرى بره وبمقتضرٌاته مرن القضراء
اإلداري .وهررذا هررو مررا انتهررت إلٌرره محكمررة القضرراء اإلداري فررً حكمهررا الصررادر فررى  9دٌسررمبر سررنة  …“ 6956لررم ٌعررد هررذا
االختصاص مقصوراً علرى عردد معرٌن مرن عقرود اإلدارة  ،برل انطروى علرى كافرة العقرود اإلدارٌرة وامترد إلرى مختلرؾ المنازعرات
المتعلقة بتلك العقرود … فقرد أصربحت العقرود اإلدارٌرة فرى مصرر عقروداً إدارٌرة بطبٌعتهرا  ،ووفقرا ً لخصابصرها الذاتٌرة ال بتحدٌرد
القانون وال وفقا ً إلرادة الشارع…”
د سلٌمان الطماوى األسس العامة للعقود اإلدارٌة “دراسة مقارنة”الطبعة الثالثرة  6975دار الفكرر العربرً
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ذهب قضاء النقض إلى أنه ولبن كان القانون لم ٌعرؾ العقود اإلدارٌة و لم ٌبٌن خصابصها التً تمٌزها عن ؼٌرهرا
من العقود التً ٌهتدي بها فً القول بتوافر الشرروط البلزمرة لهرا و لحصرانتها و صرٌانتها مرن تعررض المحراكم لهرا بالتعطٌرل أو
بالتؤوٌل إال أن إعطاء العقود التً تبرمها جهة اإلدارة وصفها القانونً الصحٌح باعتبارها عقوداً إدارٌة أو مدنٌة إنمرا ٌرتم علرى
هدى ما ٌجرى تحصٌله منها و ٌكون مطابقا ً للحكمة من إبرامها  .لما كان ذلك و كانت العقود التى تبرمها اإلدارة مرع األفرراد –
و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ال تعتبر عقوداً إدارٌة إال إذا تعلقرت بتسرٌٌر مرفرق عرام أو بتنظٌمره و أظهررت اإلدارة
نٌتها فً األخذ بشؤنها بؤسلوب القانون العام و أحكامه و اقتضاء حقوقها بطرٌق التنفٌرذ المباشرر و ذلرك بتضرمٌن العقرد شرروطا ً
استثنابٌة ؼٌر مؤلوفة بمنؤى عن أسلوب القانون الخاص  ،أو تحٌل فٌها اإلدارة على اللوابح الخاصة بها .
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وفى ذلك درجت أٌضا أحكرام المحكمرة اإلدارٌرة العلٌرا مرن أن " وحٌرث إن المسرتقر علٌره أن العقرد اإلداري ٌتمٌرز عرن
العقد المدنً أو التجاري من ثبلثة وجوه .أولها :أنه عقد ٌبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام .وثانٌها :أنره ال ٌنرزل
فٌه عند إبرامه منزلة األفراد وأشخاص القانون الخاص من بٌع وإٌجرار ونحروه ولكنره ٌبرمره فرً إطرار اسرتخدامه لسرلطته ومرا
نٌط به من أمانرة إدارة المصرالح العامرة وإنشراء المرافرق العامرة وتنظٌمهرا وتسرٌٌرها ،أي ٌبرمره بمناسربة تصردٌه للشرؤن العرام
للجماعة وممارسته لوسابط الرعاٌة والتنظٌم والضبط الذي ما قامت األشرخاص المعنوٌرة العامرة أو الهٌبرات العامرة ومرا تبروأت
مكانتها فً المجتمع على رأس الجماعة إال للقٌام به .وثالثها :أن ٌظهر الشخص المعنوي العام نٌته فً األخرذ بؤسرلوب القرانون
العام وأحكامه بتضمٌن العقد شروطا ً استثنابٌة ؼٌر مؤلوفة فً القانون الخاص . Clauses Exorbitances
" حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً الطعن رقم  3713لسنة 37ق.ع – جلسة 6993/2/9

ومن حٌث إن منازعات العقود اإلدارٌة التً تبرمها الدولة بوصرفها سرلطة عامرة مقٌردة فٌمرا تجرٌره مرن تعرامبلت ترتم
طبقا ألصول وثوابت قانونٌة قاطعة الداللة على ضررورة مراعراة الصرالح العرام فلرٌس مرن سرلطة عامرة إال وهرو مقٌردة ومحرددة
بسند شرعٌتها والعقد اإلداري ثانً وسٌلتٌن للجهات القوامة على المرال العرام فرً التصررؾ وتسرٌٌر المصرالح العامرة – وإدارة
الشبون العامة وأولى الوسٌلتٌن هما القرار اإلداري وهما ٌتفقان فً ضوابط باعتبارهما صادرتٌن عرن والٌرة تسرتند الختصراص
مفوض بإجراء التصرؾ فً شؤن ٌتعدى ذات مصدر القرار إلى مال ومصالح وشبون هو أمٌن علٌها بموجب حكم شرعً.
ومما ال شك فٌه إن هذا األمر ٌجد مردوده الطبٌعرً اسرتناداً إلرى أن الدولرة كتنظرٌم شرخص للجماعرة ٌسرتمد مرن هرذا التشرخٌص
مبرر قٌامه وٌستمد منه شرعٌة نفاذ القول على الؽٌر بشؤن أو ضاع الجماعة حفظا ً وضربطا ً وتسرٌٌراً وتنمٌرة فرً كرل المجراالت
هررذه الدولررة تقرروم علررى مفهرروم النٌابررة عررن الجماعررة والتمثٌررل لهررا وهررو تمثٌررل ٌخضررع ألصررول ثبلثررة أولهمررا :تعرردد التنظٌمررات
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األساسٌة التً تشكل منها الدولة فبل تكون كٌانا ً تنظٌمٌا واحداً .وثانٌهمرا :اخرتبلؾ أسرالٌب التشركٌل لهرذه التنظٌمرات .وثالثهمرا:
أن وظابؾ التقرٌر والتنفٌذ ال تستمد أي من الجهات شرعٌة ممارستها إال بوصؾ الجهد ممثلة أو ناببة عن ؼٌرها.
ومن حٌث إن أجهزة الدولة المنوط بها إدارة المرافق العامة تكون ملتزمة بحزمة من الضوابط القانونٌة الترً تكفرل لهرا تنفٌرذ
تلررك السٌاسررات بمررا ٌحقررق التكافررل وتكررافإ الفرررص بررٌن أفررراد الرروطن الواحررد وهررى كررذلك المعنٌررة بالخطرراب القررانونً بررااللتزام
بالشرعٌة والعدالرة االجتماعٌرة فٌمرا تتخرذه مرن إجرراءات أو تصررفات وهرى بصردد القٌرام بردورها المنروط بهرا فرً إدارة وتسرٌر
المرافق العامة من أراضى الدولة وممتلكاتها العامة والخاصة والتً هرً فرً األسراس مملوكرة للدولرة والمفوضرة والوكٌلرة مرن
قبل أفراد الشعب على إدارتها واستؽبللها بما ٌحقق الصالح العام.

وهو نفس ما رددته الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع حٌنما أفتت بؤن:
"العقد االدارى أوالً تبرمه هٌبة عامرة مرن أشرخاص القرانون العرام والهٌبرة العامرة تبرمره ثانٌرا ً ال فٌمرا تنرزل فٌره منزلرة األفرراد
وأشخاص القانون الخاص من بٌع و إٌجار ونحروه ولكنهرا تبرمره فرً إطرار اسرتخدامها لسرلطتها ومرا نرٌط بهرا مرن أمانرات إدارة
المصالح العامة وإنشاء المرافق العامة وتنظٌمها وتسٌٌرها اى أنها تبرمه بمناسبة تصردٌها للشرؤن العرام للجماعرة وممارسرتها
لوسابط الرعاٌة والتنظٌم والضبط التً ما قامت الهٌبات العامرة ومرا تبروأت مكانتهرا فرً المجتمرع علرى رأس الجماعرة إال للقٌرام
بها.والعقد االدارى ثالثا ً وبموجب األمررٌن السرابقٌن ٌتضرمن شرروطا ً اسرتثنابٌة ممرا ال ٌعتراد فرً العقرود المدنٌرة الترً تبررم برٌن
طرفٌن نرد نٌن وهنرا تخرتلط عبلقرات التعاقرد الترً ٌعرفهرا فقره القرانون الخراص تخرتلط بؤوضراع اإلمرارة والسرلطة الترً ترترد فرً
مرجعٌتها لٌس فقط إلى الرضاء االتفاقى فرً صرٌاؼة عقرد مرا ولكنهرا ترترد فرً بعرض وجروه مرجعٌتهرا إلرى قوامرة الدولرة علرى
المجتمع وسلطانها علٌه لحماٌة الجماعة وتنظٌم شبونها العامة وتسٌٌر مصالحها العامة ومرن قوامرة الدولرة علرى الشرؤن العرام
نروع نشراط ومكرانن إقلرٌم ومجرال ن تخصرص.ومن جهرة
تتفرع التفارٌع إلى الهٌبات والمصالح وسابر الوحدات العامرة الترً تنقسرم
ن
صرها الدولرة وتقروم علٌهرا مرن الناحٌرة
تشخ
والجماعرة
فؤن الشؤن العام هو شؤن الجماعة مصرالح وأوضراعا ً ومقاصرد منشرودة
ه
المإسسرٌة التنظٌمٌرة والدولرة الترً ٌدرسرها القرانون الردولً العرام بوصرفها شرعبا ً علرى إقلرٌم علٌره حكومرة هرذه الدولرة ٌرسرم
الدستور كٌانها التنظٌمً العام وهى ال تتشكل من هٌبرة واحردة ولكنهرا تتكرون مرن الناحٌرة التنظٌمٌرة مرن هٌبرات كبررى تتروزع
علٌها مراحل تشكل العمل العام وذلك بما عررؾ مرن سرلطات التنفٌرذ والتشررٌع والقضراء وهرى مرع تشركلها بالتنسرٌق برٌن هرذه
الجهررات فهررو تنسررٌق ٌحفررظ قرردراً مررن الترروازن ال ٌم هكررن أحررداها مررن اسررتٌعاب مكنررة القٌررام وحرردها بالعمررل العام.فالدولررة كتنظررٌم
ه
مشخص للجماعة ٌستمد من هرذا التشرخٌص مبررر قٌامره وٌسرتمد منره شررعٌة نفراذ القرول علرى الؽٌرر بشرؤن أوضراع الجماعرة
حفظا ً وضبطا ً وتسٌٌراً وتنمٌة فً كرل المجراالت هرذه الدولرة تقروم علرى مفهروم النٌابرة عرن الجماعرة والتمثٌرل لهرا وهرو تمثٌرل
ٌخضع ألصول ثبلثة أولها :تعدد التنظٌمات األساسٌة التً تتشكل منها الدولة فربل تكرون كٌانرا ً تنظٌمٌرا ً واحرداً وثانٌهرا :اخرتبلؾ
أسالٌب التشكل لهذه التنظٌمات وفقا ً الختبلؾ المهام الموزعة علٌها باعتبار أن سرلطة التقرٌرر تكرون باالنتخراب وسرلطة التنفٌرذ
ذات القوة المادٌة تكون بالتعٌٌن من أعلى مع خضوعها لقرارات السلطة األولرى وسرلطة الرقابرة علرى الشررعٌة تقروم اسرتقبلالً
بمراعاة توازن السلطتٌن األولٌٌن وكل ذلك هرو الدولرة.وثالثها :ان وظرابؾ التقرٌرر والتنفٌرذ ال تسرتمد اى مرن الجهرات شررعٌة
ممارستها اال بوصؾ هذه الجهة ممثلة أو ناببة عن ؼٌرها .فبل ٌوجد من ٌتصرؾ فً شؤن عام إال وهرو مفروض برذلك ال أصرٌبل
قروام علرى شرؤن عرام بموجرب وصرؾ تمثٌلرً وصرفة
عن نفسه وال صاحب شرؤن بذاتره هٌبرة كران أو مجلسرا ً أو فررداً إنمرا هرو ّ
تفوٌضٌة أتته من مستند عام دستوراً كان أو قانونا ً أو البحة أو قراراً فردٌا وهو ما ٌعبرر عنره باالختصراص فرً مجرال القرانون
العام لهٌبة أو فرد هو تفوٌض تستمد منه الجهات المختصة هٌبة كانت أو فرداً صبلحٌتها فً إصردار العمرل العرام أو التصررؾ
فً أي شان عرام .ومرن جهرة أخررى فرؤن اى تصررؾ ٌصرح وٌنفرذ علرى نفرس المتصررؾ ومرا لره بموجرب تروافر شرروط أهلٌرة
المتصرؾ التً تمكنه من إلزام نفسه بقول ٌصردر عنره و اى تصررؾ ٌصرح وٌنفرذ فرً حرق ؼٌرر المتصررؾ بموجرب مرا ٌتروافر
للمتصرؾ من والٌة إمضاء القول على هذا الؽٌر .والوالٌة خاصة أو عامة وهى خاصة أن كانت توافر فٌهرا مكنرة إمضراء قرول
على الؽٌر إذا كان شخصا ً معٌنا ً أو جماعة محصورة وقابلة للتعٌٌن كل بذاته .وهذه الوالٌة أما أن تكون نٌابرة مصردرها القرانون
كالولً الشرعً على طفله أو مصدرها القضاء كالوصً المعٌن على الصبً أو مصدرها االتفاق كالوكالرة أو التفروٌض ونحروه.
وإما أن تكرون والٌرة عامرة أن تروافر لهرا مكنرة إمضراء القرول علرى ؼٌرر لرٌس محردداً و ال محصروراً وال معٌنرا ً وهرى مرا ٌتعلرق
بالدولة فً الشبون العامة وما ٌتفرع عن أجهزتها وتنظٌماتهرا وهٌباتهرا ووحرداتها وإفرادهرا .وهرو ال تقروم وال بمسرتند شررعً
من دستور أو قانون أو البحة أو قرار فردى .واألصرل المرجروع إلٌره حالرة عردم وجرود الرنص هرو اإلباحرة فٌمرا ٌتعلرق بتصررؾ
الشخص فً شبون ذاته وماله أما فً أحوال الوالٌة خاصها وعامها فإن األصل الرجوع إلٌه بشؤنها إذا لم ٌوجد مستند شرعً
قول لشخص على ؼٌره إال بمستند ٌجٌز هرذا المضراء وال سرلطان ألحرد علرى ؼٌرره وال
األصل ساعتها هو المنع ألنه ال نمضاء ٍ
أمرة لشرخص علرى مرن سرواه إال بحكرم شررعً ٌجٌرز هرذا النفراذ علرى الؽٌرر .فلرٌس مرن سرلطة عامرة إال وهرى مقٌردة ومحردودة
بمستند شرعٌتها.والعقد االدارى ثانً وسٌلتٌن للجهات القوامة علرى العمرل العرام فرً التصررؾ وتسرٌٌر المصرالح العامرة وإدارة
الشبون العامة وأولى الوسٌلتٌن هو القرار االدارى وهما ٌتفقان فرً ضروابط إعمالهمرا باعتبارهمرا صرادرٌن عرن والٌرة تسرتند
وشربون هرو أمرٌن علٌهرا بموجرب حكرم
ومصالح
مال
الختصاص مفوض بإجراء التصرؾ فً شؤن ٌتعدى ذات مصدر القرار إلى ٍ
ٍ
ٍ
شرعً .وفى نطاق ما جرى شرعا ً تخوٌلره بره وتفوٌضره فٌره .وبقردر مرا تكرون السرلطة وبقردر مرا تتفسرح المكنرة بقردر مرا تررد
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القٌود والضوابط وقد تسنح الروادع والسلطة المكفولة لئلدارة العامة فرً العقرد االدارى تقابلهرا القٌرود الترً تررد علرى ارداتهرا
فررً التعاقررد وممارسررة الشرربون العامررة وملكٌررة الدولررة للمررال العررام والخرراص الررذي تشرررؾ علٌرره أشررخاص القررانون العررام إدارة
واستؽبلال وتصرفا ً أنما ترد علٌه من القٌود والضوابط ما تصل مخالفة بعضه إلى حد الجرٌمة وكل ذلك بحسبان أن مال الدولة
عاما ً كان أو خاصا ً مملوك ال لمن ٌدٌره وال لمن هو مخول مكنرة اسرتؽبلله أو التصررؾ فٌره إنمرا هرو للدولرة كشرخص اعتبراري
عرام .والدولررة ال تسرتوعب إراداتهررا كاملرة فررً إرادة اى مررن مكوناتهرا العامررة أو الوحردات التررً تنقسررم إلٌهرا الوظررابؾ المرإداة
واإلرادة العامة للدولة هً جماع ما توزعت علٌه أعباء القٌام بالعمل العام بحكم الدستور والتشرٌعات والقررارات .وتصرح إرادة
اى مررن الوحرردات العامررة فررً االسررتؽبلل والتصرررؾ باعتبررار مررا هررً مفوضررة فٌرره مررن اختصرراص زمرران أو مكرران أو مجررال عمررل
وتخصص وبحسبانها أمٌنة وناببة فٌما تقوم به من أعمال وهذا هو مفهوم االختصاص الحاكم لوجوه نشاط األشخاص العامرة
وال تصح إراداتها مفوضة فً العمل إال بشروط التفوٌض الصادر إلٌها والمنظم إلرادتها من أحكام موضوعٌة وإجرراءات وردت
بالتشرٌعات وهذا هو أساس االلتزام بؤحكام التشرٌع واإلجرراءات المرسرومة عنرد إعمرال إرادة اى مرن الجهرات العامرة .واألمرر
أمر والٌة عامة وال تمارس والٌة عامرة إال بشررطها المضرروب وفرى نطاقهرا المعرٌن وبرالقٌود الضرابطة لهرا .وهرو أمرر نٌابرة ال
تمارس إال بشرطها المضروب وفى نطاقها المعٌن وبالقٌود الضابطة لها .وعلى اى من وصرفى الوالٌرة أو اإلنابرة فلرٌس للرولً
أن ٌولى ؼٌره فٌما ولى علٌه إال بإذن من والّه ولٌس لنابب ان ٌنٌب ؼٌره فٌما فروض فٌره إال برإذن مرن أنابره ومرن هنرا تظهرر
قاعدة أن التفوٌض ال ٌرد على تفوٌض.والعقد االدارى ٌرد فى نطاق االختصاص المعٌن للجهة العامرة المتعاقردة فربل ٌجراوز هرذا
االختصاص ولٌس لجهة عامة مسبولً عن مرفق معٌن أن تنزل عنه لؽٌرها على خربلؾ مرا أجرازه التشررٌع الرذي أقامهرا علرى
هذا المرفق ولٌس لها أن تعدل من أسلوب اإلدارة والتسرٌٌر بمرا ٌجراوز مرا رخرص التشررٌع لهرا بره وال أن تفروض ؼٌرهرا فرى
شؤن لم ٌجز لها التفوٌض فٌه صراحة .وجهة اإلدارة العامة أٌضا ً مقٌدة فرً تعاقرداتها بمرا رسرمه التشررٌع مرن إجرراءات تتعلرق
بطرٌقة اختٌار المتعاقد معهــــــا وطرٌقة إتمام التعاقد معه وشرروط ذلرك وضروابطه وأحوالره .كمرا إنهرا مقٌردة بؤوضراع ورسروم
تتعلق بممارستها لسلطاتها التعاقدٌة واستٌفاء حقوقها العقدٌة مرن الطررؾ المتعاقرد معهرا وأسرلوب اسرتخدامها إلمكانرات إنهراء
العبلقة العقدٌة أو فسخها أو ؼٌر ذلك"
فرررً هرررذا المعنرررى فتررروى الجمعٌرررة العمومٌرررة لقسرررمً الفتررروى والتشررررٌع بمجلرررس الدولرررة فتررروى رقرررم  661بترررارٌخ  -6997/2/22جلسرررة
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وحٌث إنه بتطبٌق ما تقدم إن مجلس الوزراء قد أقر فً بداٌة التسعٌنات برنام الخصخصة فً مختلؾ المجاالت وناط بكل مرن
مجلس الوزراء وربٌس مجلس الوزراء ووزٌر قطاع األعمال العام مسبولٌة تنفٌذ البرنام بتحدٌد المشروعات والشركات الترً
ٌمكن طرحها للخصخصة ،وما ٌتعرٌن أن ٌبقرى منهرا تحرت سرٌطرة الدولرة ،واقتررا المعراٌٌر والضروابط الترً ترتم علرى أساسرها
الخصخصة  ،واقترا أوجه صرؾ أو استثمار نات الخصخصة  ،ثم اعتماد تقٌٌم الشرركات واألصرول المطروحرة ورفرع النتراب

بعد موافقتهما علٌها إلى مجلس الوزراء  ،وفً نطاق هذا االختصاص نشؤت فكرة خصخصة شركة النصر للمراجرل
البخارٌررة وأوعٌررة الضررؽط حٌنمررا وضررعت وزارة الكهربرراء خطررة مسررتقبلٌة إلنشرراء عرردد مررن محطررات القرروى
الكهربابٌة الضخمة التً تستخدم بها المراجل ذات السعات الكبٌررة لتولٌرد الطاقرة الكهربابٌرة  ،وقامرت وزارة
الكهرباء باالشتراك مع المإسسات العالمٌة بإجراء دراسات مٌدانٌة على العدٌد من الشرركات المحلٌرة انتهرت
منهررا إلررى أن " شررركة النصررر للمراجررل البخارٌررة وأوعٌررة الضررؽط لرردٌها القرردرات واإلمكانٌررات الفنٌررة التررً تإهلهررا
لتعمٌق نسبة التصنٌع المحلً عن طرٌرق إنشراء شرركة مشرتركة مرع إحردى الشرركات األجنبٌرة ذات الخبررة" ،فرتم عررض األمرر
شدركة النصرر
على مجلرس الروزراء ووزٌرر قطراع األعمرال العرام وربرٌس مجلرس الروزراء ومجلرس الروزراء حيث قرث را
للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط ضمن برنام توسٌع قاعدة الملكٌة (الخصخصة)  ،وفً هذا اإلطار تم تكلٌؾ كرل مرن الشرركة
القابضة للصناعات الهندسٌة والشركة التابعة (شركة النصرر للمراجرل البخارٌرة وأوعٌرة الضرؽط ) باتخراذ إجرراءات الخصخصرة
لصدور قرارات اعتماد تلك اإلجراءات من كل من وزٌر قطاع األعمال العام وربٌس مجلس الوزراء بالتنسٌق مرع وزٌرر الكهربرا
ء إلقرار خصخصة الشركة بمعرفة مجلس الوزراء القرابم علرى تنفٌرذ برنرام توسرٌع قاعردة الملكٌرة (الخصخصرة)  ،وعلرى إثرر
ذلك وافق مجلس را ة لش كة لرابضة للصثاااا لناايثية بقثا ي 6992/62/29الث ااث ة لشث كا لمال يثة ل ق صصثة
حليثا
لقرايم ا ضنا (ل شا كة) ش كة لاص لل جل لب ا ية أ ايثة لضث ف ثد را ثال صثاااة جثل حفثا لرث
قم ريااا قرييم لش كة ايا اليثا رلث ل كقثال شيقشثا و (كث ب ياثا ليب اث ) نا ث لجاثة ب جمثة لقريثيم قثم راثا ا
إلاالن ان ل ياة إلاشاء ( لش كة ل شق كة) بج ياة أله م ي د 6992/62/36 31
ك ية لش ف ل صفا
قم لقفا ض ع را د لم ض حق اقن لجاة لقفا ض د قر ي هثا بقثا ي  6993/66/27رلث لق صثية بال رثة الث
لم ض ل رام ن ش كة بابك ك يلك كس بيم  6662لي ن ا ش أ يكد ( 66لي ن ا ش رابل شث ء ألصث ل لبابقثة
لش كة لاص للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط  ،و  562ملٌون دوالر أمرٌكً مقابل "المخزون" علرى أسراس رصرٌد المخرزون
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فً  ، 6993/6/31وعلى أن ٌتم تصوٌب قٌمة المخزون على ضوء رصٌده فً ترارٌخ التسرلٌم) بقثا ي  6994/6/36باثاء
حضث كثل ثن يث نفثاع ألا ثال
ء قم ارا جق اع ب كقال ل نااس ي لكن باء بحضث
ال ق جينا جلس ل
ثثيس جلثثس را ة شددركة
ثثيس جلثثس را ة لشث كة لرابضثثة للصثثاااا لناايثثية
لمثثام ث يس هي ثثة كن بثثاء صث
ث ن
ضث ع بيثع كا ثل أصث ل
بلثد شث كة بثابك ك يلكث كس اانشث
النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌرة الضرؽط
رثة بلثد شث كة بثابك ك يلكث كس الث يثااة
ش كة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌرة الضرؽط أيثف شجق ثاع اثن
ليم ل رام انا رل  67لي ن ا ش أ يكد ( 66لي ن ا ش رابل ش ء ألص ل لبابقة لش كة لاص للمراجرل البخارٌرة
وأوعٌة الضؽط  ،و  6ملٌون دوالر أمرٌكً مقابل "المخرزون" علرى أسراس رصرٌد المخرزون فرً  ، 6993/6/31وعلرى أن ٌرتم
تصوٌب قٌمة المخزون على ضوء رصٌده فً تارٌخ التسلٌم) بقا ي  6994/2/6ر لج مية لما ة غيث لماايثة لشرركة
النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط ال بيع قلك ألص ل لبابقثة ل ث ن رلث شث كة بثابك ك يلكث كس ك ثا ث
جلس را ة لش كة لرابضة للصاااا لناايية بقا ي  6994/62/64رث لج ميثة لما ثة غيث لماايثة للشث كة لرابضثة
ذ قنا بقا ي  6995/5/27ب ايثة يث نفثاع ألا ثال لمثام لثاكق اثافع ابيثا الث ج يثع رجث ء لبيثع اقا جث ك ثا
اق ا ص صة ش كة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط ال هذ ألياس.
ء ال ا لية لبيع
جلس ل

ضال ال ذلك

حي را

ان إلج ء

لقد ي

بنا لبيع ل يقب

ييد

إانا ققحصل ي ا يلد:

ء لل ش ع أ لش كة حل ل ص صة ـ بإيااا ا ليثا قريثيم لشث كا
أ ش :قر م لش كا لرابضة ـ بما ق ي جلس ل
لقابمة ل ا بيمنا شيقشا يين حليين اال يين يقم لقرييم ن ثالل شيقشثا يين باأليثل ال لثذو يقفث ثع فبيمثة اشثاف
لش كة .ير م ل كقال لفاد ل ي نفاع ألا ال لمام با ل اي بين شيقشا يين ك ا ير م بث ء ثن لشث كا لقابمثة
ابلة .
قح رش ع لش كة لرابضة ل ماية بإج ء قريي ا
باايثثا :يثثقم اق ثثاا هثثذ لقريي ثثا ثثن لجنثثا ل ك ث و لل حايثثبا بااقبثثا بي ث ل ب ث ة ل ثثالد ل ث فاد ل نثثال ل ث فاد
ضع شاقبا .
لحيابا لش كا لما ة .يقم هذ شاق اا بما ل جمة أ ذ كا ة الحظاق
بالبثثا :قم ث ض هثثذ لقريي ثثا بمثثا اق ااهثثا ثثن لجنثثا ل ك ث و لل حايثثبا ال ث لج ميثثة لما ثثة للش ث كة لقابمثثة لا يثثقنا
باإلج اع.
اق ااها قصا لر
بما :قم ض لقريي ا بما ذلك ال جلس را ة لش كة لرابضة للا ية شاق اا يصا لر باإلج اع.
ييثد بمثا
ا يا :بما اق اا قرييم لش كة ن لجنا ل ذك ة ققم ي نفاع ألا ال لمام ال بيثع لشث كة ل يثقب
أ ققث ل لريثام بافيثنا
رة لج مية لما ة غي لمااية للش كة لرابضة ال لبيثع قرث م لشث كة لرابضثة با قيثا ل ث
ا لية لق يج لبيع.
ا لق يج راالاا لق يج لبيع.
لبيااا
أ لش كة لرابضة (حيال لحالة) بإاا ا ذك
ياايا :ير م ل
ل با
يابما  :قاش راالاا لق يج لبيع د لصحع ل حلية لمال ية لقد ققيح لل يقب إلفالع ال كا ة لبيااا
إل صاح ان لش كة ل ف حة قحاا ل ش ف لبيع قي ح ل بالفحص لفاد ل الد لراا اد للش كة ل ف حة
رج ء لقريي ا لال ة ن جنة اظ ك شق .
با اا :يقرام ل شق نبل اناية ل اة ل حااة د إلاالن بم ض لفاد ل الد.
ل نابة
قايما :قر م لش كة لرابضة بقشكيل لجاة لقلر لم ض ضنا ياا لنا بل لجنا ل ك و لل حايبا
إلا ية يقم ض لم ض د جلية الاية.
ااش  :قشكل لجاة للب د لم ض ل را ة بافس لف يرة لقك ين ل اص بلجاة قلر لم ض .ققم ا لية لب بما
قرييم اد الد اني .
حاا اش قحاا لجاة لب أ ضل لم ض ن لااحية لفاية ل الية يقم فا ضة ل شق رذ كان لم ض أنل ن ني ة
لش كة ل مق اة قرام للجاة ق صياقنا.
بااد اش  :قم ض ق صية لجاة لب ال جلس را ة لش كة لرابضة لذو يا س ق صية للجاة يصا ن
(باإلج اع).
جلس إلا ة ال لج مية لما ة للش كة لرابضة لقد قصا ن ها (باإلج اع).
بال اش  :يم ض ن
ء ال ا لية
رة جلس ل
ي نفاع ألا ال بم ققم
لج مية لما ة للش كة لرابضة ال
بع اش يم ض ن
لبيع.
ا س اش قر م لش كة لرابضة بإاا ا ارا لبيع لذو يقم ق نيم ع ل شق ـ ايابة ان لا لة الكة ل ال لمام ـ بما أن
يك ن نا ياا لب ن ل قف الي .
د هذ ل ما  :إلصالح شنقصااو ل ص صة ( لقج بة ل ص ية) ـ بح ل ي نفاع ألا ال لمام /ا .قا فاال ـ
ة نفاع ألا ال لمام باا د انا ل ي لباح  213ش كة ق قلكنا لا لة
ءـ
 2113ـ جلس ل
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وعلررى ذلررك فالشررركات القابضررة ال تملررك أي حررق فررً بٌررع أي قرردر مررن هررذا المررال إال وفقرا ً لقرررارات إدارٌررة تصرردر مررن
السرلطات اإلدارٌررة بالدولررة ضررمن برنررام الخصخصررة تبرردأ بتحدٌرد اللجنررة العلٌررا للخصخصررة المشررار إلٌهررا وحرردها ودون ؼٌرهررا
المشروعات والشركات الترً ٌمكرن طرحهرا للخصخصرة ،ومرا ٌتعرٌن أن ٌبقرى منهرا تحرت سرٌطرة الدولرة  ،ووضرع خطرة شراملة
للخصخصة مدعمة ببرنام زمنً فً ضوء ما تقدمه الجهات المختصة من بٌانات أو تقارٌر ،واقترا المعاٌٌر والضروابط الترً
تتم على أساسها الخصخصة  ،وتوجٌه صرؾ أو استثمار نات الخصخصة إلى الخزانة العامة ،ثرم اعتمادهرا لتوصرٌات الروزراء
ال معنٌررٌن بشررؤن تقٌررٌم الشررركات واألصررول المطروحررة للبٌررع وتحدٌررد قٌمتهررا والجرردول الزمنررً لطررر هررذه الشررركات واألصررول ،
وتنتهً بتولً اللجنة رفع تقارٌرها وتوصرٌاتها شرهرٌا ً إلرى مجلرس الروزراء الرذي ٌتعرٌن علٌره اعتمراد أو رفرض اعتمراد عملٌرة
البٌع التً تتم فً إطار برنام الخصخصة.

سدى  ،كمرا لرم تتررك أمرر تحدٌرد المشرروعات والشرركات الترً تطرر
ذلك أن الدولة لم تترك أمر الخصخصة ُ
للخصخصة وتلك التً تبقى تحت سٌطرة الدولة  ،وتنفٌذ خطتها ،لتوسٌع قاعدة ملكٌة شركات قطاع األعمال العرام مرن خربلل
تنفٌذ برنام الخصخصة والتحول إلى القطاع الخاص وتطوٌر أداء الشركات فى إطار السٌاسة العامة للدولة  ،لم تترك ذلرك كلره
لشركات قطاع األعمال العرام ذاتهرا ،سرواء كانرت مرن الشرركات القابضرة أو التابعرة لتقررر بشرؤنها مرا تشراء مرن قررارات  ،وإنمرا
حرصت على أن ٌكون تنفٌذ هذه الخطة من اختصاص الدولة ووزاراتها ولجانها وأجهزتها اإلدارٌة بموجب قرارات تصدر عنها
وتحت رقابتها وإشرافها ،وهو أمر لٌس بؽرٌب فالمال محل الخصخصة هو مرال عرام وحصرٌلة بٌرع المرال العرام هرً مرن نصرٌب
الخزانررة العامررة للدولررة ولررٌس مررن نصررٌب خزانررة الشررركات القابضررة أو الشررركات التابعررة  ،ومررن ثررم فقررد أشررركت الدولررة معهررا
الشركات القابضرة فرً بعرض إجرراءات عملٌرات الخصخصرة بمنحهرا قردر مرن اختصاصرات الجهرة اإلدارٌرة بتفوٌضرها نٌابرة عرن
وزارة االستثمار فً اتخاذ إجراءات البٌع والخصخصة وإبرام عقد البٌع وفقا ً لقرارات تنظٌمٌرة صرادرة عرن الدولرة  ،ولٌرتم ذلرك
تحت إشراؾ ومراقبة ومتابعة وموافقة واعتماد الجهات اإلدارٌة المنوط بها تنفٌذ برنام الخصخصة ممثلة فً مجلس الوزراء
 ،ومن ثم ال تكون الشركات القابضة حٌن تمارس وتباشر هذا االختصاص المفوضة بره مرن قبرل الجهرات اإلدارٌرة  ،مباشررة لره
بصرفتها شررخص مرن أشررخاص القرانون الخرراص  ،وإنمرا تباشررره بصرفتها مفوضررة مرن الدولررة فرً اتخرراذ إجرراءات محررددة ضررمن
برنررام الخصخصررة وفق را ً لموافقررات سررابقة وأخرررى الحقررة واعتمرراد مررن الجهررات اإلدارٌررة المسرربولة عررن الخصخصررة للخطرروات
التمهٌدٌة والنهابٌة ،

وحٌث إن مفاد ما تقدم أن الجهات التً تتولى بٌع مسراهمات المرال العرام المملوكرة للدولرة والبنروك وشرركات
قطاع األعمرال العرام واألشرخاص اال عتبارٌرة العامرة ،ومنهرا الشرركة القابضرة للصرناعات الكٌماوٌرة إنمرا تقروم
بإجراءات البٌع نٌابة عن الدولة وأشخاصها االعتبارٌة العامة ،وبتفوٌض منها ،ومرن ثرم فرإن القررارات الترً
تصدرها تلك الجهات ما هرً ،فرً حقٌقرة األمرر ،إال تعبٌرراً عرن اإلرادة الملزمرة للدولرة بقصرد تنمٌرة وتشرجٌع
االسرتثمار مررن خرربلل توسرٌع قاعرردة ملكٌررة شررركات قطراع األعمررال العررام تحقٌقرا ً للمصرلحة العامررة ،وتعررد بهررذه
المثابة صادرة عن هذه الجهات باعتبارهرا سرلطة عامرة  ،ممرا ٌنردرج الطعرن علٌهرا ضرمن اختصراص مجلرس
الدولة بهٌبة قضاء إداري.
فضبل على كل ذلك فان الثابت من األوراق أن الطرٌقة التً اتبعتها الشركة القابضة فً الترروٌ لتلرك الصرفقة بداٌرة مرن اإلعربلن
عنها فً مناقصة عامة وطر كراسة الشروط الخاصة برالبٌع وكرذلك تحدٌرد موعردا لفرتح المظرارٌؾ فمثرل تلرك اإلجرراءات ؼٌرر
متعارؾ علٌها فً العقود التً تبرم بٌن أشخاص القانون الخاص وهو ما ٌصب فً نهاٌته أن الجهة اإلدارٌة تعاملت منذ البداٌة
مع تلك الصفقة على أنها من المال العام ومن ثم فان العقد ٌعد من العقود اإلدارٌرة كمرا أن الطررؾ األخرر تعامرل معهرا علرى تلرك
الصفة وإال لو كان األمر على عكسه لما اضطرت الجهة اإلدارٌة إلى إتباع تلك اإلجراءات واكتفت بطرٌرق االتفراق المباشرر إنمرا
حقٌقة األمر أنها أرادت إلباس تلك الصفقة ثوب المشروعٌة والشفافٌة مرن حٌرث إتباعهرا اإلجرراءات القانونٌرة بٌرد أنهرا تعاملرت
مع المال العام باعتباره صرفقه خاصرة أرادت تحقٌرق مكاسرب شخصرٌة لمرن أجراهرا وناضرل فرً سربٌل إخراجهرا إلرى النرور دون
معرفة السبب الحقٌقً لذلك اإلصرار على الرؼم من بٌع تلك األصول بثمن بخس.
ٚرور١جب ػٍِ ٝب رملَ ٌّٚب وبْ ػمل ث١غ وبًِ األصٛي اٌّبك٠خ ٚاٌّؼٕ٠ٛخ لل عو ٜإثواِٗ ث ٓ١وً ِٓ اٌشووخ اٌمبثضخ
للصناعات الكٌماوٌة وهً من شركات قطاع األعمال العام كطرؾ بابع وبٌن شركة بابكوك لند ولكوكسانترناشٌونال انفستمنت
إنك  ،وال ٌعد هذا العقد بٌعا ً مما تنزل به اإلدارة منزلة األفراد العادٌٌن ،متى كان ٌهدؾ إلى تسٌٌر مرفق الصناعة والتنمٌة
الصناعٌة لتلبٌة حاجات المواطنٌن من تلك الصناعات ،وحٌث إن عقد بٌع األصول الثابتة لشركة النصر للمراجل البخارٌة قد
جرى إبرامه بٌن كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة وهً شركة من شركات قطاع األعمال العام المفُوضة من وزٌر
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قطاع األعمال فً اتخاذ إجراءات طر الشركة للخصخصة وإجراءات إبرام عقد البٌع نٌابة عن الدولة مالكة رأس مال الشركة
بالكامل ،وبٌن شركة بابكوك و وٌلكوكس وقد تمت إجراءات التفوٌض للشركة فً إبرام العقد وفقا ً للقواعد التً قررها مكتب
قطاع األعمال العام والمعتمدة من وزٌر قطاع األعمال العام ومجلس الوزراء  ،ومن ثم فإن إبرام الشركة القابضة للصناعات
الهندسٌة للعقد موضوع النزاع ٌكون قد تم باسم الدولة مالكة المال العام وبالتالً ٌكون أحد أطراؾ العقد شخصا ً من أشخاص
القانون العام  ،وقد تعلق العقد بتسٌٌر مرفق عام ٌتمثل فى مرفق الصناعة واإلسهام فً تنمٌة الصناعات المحلٌة وتحقٌق
االكتفاء الذاتً والتصدٌر إلنتاج وتصنٌع المراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط وتسوٌقها داخلٌا ً وخارجٌا ً  ،وذلك وفقا ً للبرنام
الذي قررته الدولة إلدارة األصول المملوكة لها وٌهدؾ إلى تسٌٌر مرفق الصناعة والتنمٌة الصناعٌة لتلبٌة حاجات المواطنٌن
من تلك الصناعات ،وإلى استمرار النشاط الصناعً للشركة المباعة وتطوٌره لخدمة جموع المواطنٌن والمحافظة على اسم
المنشؤة والعاملٌن فٌها وحقوقهم ومزاٌاهم .كما تضمن العقد شروطا ً استثنابٌة ؼٌر مؤلوفة فً مجال القانون الخاص منها ما
ورد فً البندٌن ( )4/7و ( )5/7و ( )2/7و ( )3/7من العقد من التزام المشتري بالحفاظ على جمٌع العمالة الموجودة بالشركة
وعلى كافة مزاٌاها وأجورها وعدم جواز االستؽناء عن أي عامل إال وفقا ً لقانون العمل ،التزام المشتري باستمرارٌة نشاط
الشركة والعمل على تطوٌره فً جمٌع المواقع طبقا ً لخطة التطوٌر والتحدٌث  ،وترتٌبا ً على ما تقدم ٌكون العقد المبرم بٌن كل
من الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة بصفتها مفوضا ً من وزٌر قطاع األعمال لتمثٌل الدولة المالكة ألموال شركة النصر
للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط وبٌن شركة بابكوك و وٌلكوكس هو عقد إداري تكاملت له جمٌع الشروط البلزمة للعقد
اإلداري.

وحٌث إنه ال ٌنال من اعتبار العقد محل النزاع عقداً إدارٌاً ،القول بؤن األموال محل العقد (أسهم شركة النصر
للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط) من األموال المملوكة للدولة ملكٌة خاصة ،متى تضرمن العقرد تصررفا ً نراقبلً
لملكٌرة هررذه األمرروال ،عمربلً بالتفرقررة سرالفة البٌرران بررٌن األعمررال الترً تررإدى إلررى اكتسرراب الدولرة لملكٌررة أموالهررا الخاصررة
والتصرؾ فٌها برؤي تصررؾ ناقرل للملكٌرة كرالبٌع أو الهبرة ،أو مقٌرد لهرا كتقرٌرر حرق مرن الحقروق العٌنٌرة األصرلٌة علٌهرا كحرق
االنتفاع أو حق االرتفاق أو الحقروق العٌنٌرة التبعٌرة كرالرهن الرسرمً أو حقروق االمتٌراز ،واعتبرار هرذه األعمرال أعمراال إدارٌرة،
واألعمال التً بموجبها تمارس الدولة الحق فً إدارة واستعمال واستؽبلل األموال المملوكة لها ملكٌرة خاصرة واالنتفراع بهرا ،ال
ٌصدق علٌها وصؾ األعمال اإلدارٌة.

ومن حٌث انه وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ؼٌر ذي صفه بالنسبة للشرركة القابضرة للصرناعات
الكٌمابٌة.
ومن حٌث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أحكام قانون المرافعات المدنٌرة و التجارٌرة ال تطبرق أمرام
القضاء االدارى إال فٌما لم ٌرد فٌه نص خاص من قانون مجلس الدولة و بالقدر الذي ال ٌتعارض أساسا مع نظام المجلس و
أوضاعة الخاصة به .و إذ كانت الدعوى القابمة على روابط القانون العام ٌملكه القاضرً و هرو الرذي ٌوجههرا و ٌكلرؾ الخصروم
بما ٌراه الزما الستٌفاء تحضٌرها و تحقٌقها و تهٌبتها للفصل فٌها  ،و كانت الدعوى اإلدارٌة تتصل باستقرار حكرم القرانون فرً
عبلقات األفراد مع السلطات العامة  ،فإنه ٌلزم تؤكٌدا للصالح العام تٌسٌر أمرها على ذوى الشؤن و تبسٌط إجراءاتها علرى وجره
ٌتبلءم مع مقتضٌات النظام اإلداري و الطبٌعة العٌنٌة للدعوى اإلدارٌة .و استهدافا لهذه الؽاٌة استقر قضاء هرذه المحكمرة علرى
تؤكٌررد أن صرراحب الصررفة الررذي لررم ٌختصررم أصرربل فررً الرردعوى إذا مررا مثررل فٌهررا أمررام المحكمررة مررن تلقرراء نفسرره أو أبرردى دفاعررا
موضوعٌا فٌها فبل ٌقبل منه بعد ذلرك الردفع بعردم قبرول الردعوى لرفعهرا علرى ؼٌرر ذي صرفة و لرو ترم هرذا اإلجرراء بعرد انقضراء
مواعٌد الطعن باإللؽاء و ذلك رؼما عن أن هذا الدفع من النظام العام الذي ٌجوز لصاحب الشرؤن أن ٌثٌرره فرى أٌرة مرحلرة كانرت
علٌها الدعوى كما ٌجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء ذاتها و لو لم ٌكرن ثمرة دفرع مرن المردعى علٌره أو مرن هٌبرة مفوضرً
الدولة  .و لٌس من شك فً وجوب التسوٌة فً الحكم برٌن حالرة صراحب الصرفة الرذي لرم ٌختصرم فرً الردعوى و مثرل فٌهرا مرن
تلقاء نفسه بعد انقضاء مواعٌد الطعن باإللؽاء و بٌن صاحب الصفة الذي توجه إلٌه الخصومة بعد إقامتهرا فرً المٌعراد القرانونً
إذا تم هذا التوجٌه بعد فوات مواعٌد الطعن باإللؽاء و ذلك التحاد العلة بٌنهمرا و هرً مثرول صراحب الصرفة فرً الردعوى إلرى مرا
قبل الفصل فٌها .كما جرى قضاء هذه المحكمة أٌضا على أن التظلم إلى جهة ؼٌر مختصرة ٌقطرع مٌعراد رفرع الردعوى مترى كران
لهذه الجهة ثمة اتصال بموضوع التظلم .و ؼنى عن البٌان أن التجاء صاحب الشؤن إلى القضاء اإلداري طالبا إلؽاء قررار إداري
و موجها طلباته فً الدعوى إلى جهة لها ثمة اتصال بموضروع المنازعرة و أن لرم تكرن هرً صراحبة الصرفة ٌنطروي علرى داللرة
أقوى فً معنى االستمساك بالحق من مجرد التظلم اإلداري الذي ٌقطع مواعٌد رفع الدعوى و أبلػ فى المطالبة بؤدابه على نحرو
من مقتضاه التسلٌم بؤن إقامة الدعوى على ؼٌر ذي صفة له ثمة اتصال بموضوع المنازعة ٌقطع مٌعاد رفع دعوى اإللؽاء إلرى
أن ٌتم الفصل فٌها.
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و من حٌث أنه باإلضافة إلى مرا تقردم فالثابرت مرن الرجروع إلرى أحكرام قرانون المرافعرات المدنٌرة الجدٌرد أنره قرد أفصرح فرً
مذكرته اإلٌضاحٌة و هو بصدد التعلٌق على نرص المرادة  665منره بؤنهرا اسرتحدثت حكمرا ٌقضرى بؤنره إذا رأت
المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء صفة المدعى علٌه إنما ٌقوم على أساس أجلت الدعوى إلعبلن ذي الصفة بدال مرن
الحكم بعدم القبول  ،و ذلك تبسٌطا لئلجراءات و تقدٌرا من المشرع لتنوع و تعردد فرروع الروزارات و المصرالح و المإسسرات و
الهٌبات على نحو قد ٌصعب معه تحدٌد الجهة التً لها صفة فً التداعً و تسلٌما مرن المشررع بصرعوبة تحدٌرد الجهرة اإلدارٌرة
صاحبة الصفة فً االختصام فً بعض الحاالت فقد استحدث نص المادة  665سرالفة 1الرذكر حكمرا ضرمنه حربل ٌناسرب الردعاوى
العادٌة التً ؼالبا ما تمتد فٌها مواعٌد رفع الدعوى لجاال طوٌلة تتٌح فسرحة مرن الوقرت تسرمح برؤن ٌرتم التصرحٌح خبللهرا علرى
خبلؾ دعوى اإللؽراء الترً حردد المشررع لرفعهرا أجربل قصرٌرا ٌسرتحٌل خبللره اكتشراؾ الخطرؤ فرى تحدٌرد الجهرة اإلدارٌرة صراحبة
الصفة فً التداعً و إجراء تصحٌح شكل الدعوى بمراعاة أن األصل فى التصحٌح أنه ال ٌنت أثرره إال مرن ترارٌخ حصروله و ال
ٌرجررع إلررى تررارٌخ القٌررام برراإلجراء األصررلً الررذي لحقرره التصررحٌح  .و إذ سررلم المشرررع بالصررعوبة المررذكورة و وضررع لهررا الحررل
المناسب بالنسبة للدعوى العادٌة فإن الزم ذلرك و مقتضراه فرً المجرال اإلداري التمراس العرذر للمردعى فرى دعروى اإللؽراء إذا مرا
أخطؤ فى تحدٌد الجهة اإلدارٌة ذات الصفة فى االختصام ثم تدارك فصححه إلى ما قبل الحكم فً الدعوى  ،طالمرا انره قرد اختصرم
بادئ األمر جهة إدارٌة ذات صلة بموضوع المنازعة .
الطعن رقم  6366لسنة 64ق -جلسة  6973-66-61مكتب فنً  69صفحة رقم 6
ومن حٌث إن المادة " "632من القانون رقم  659لسرنة  6986ترنص علرى انره " تعتبرر الشرركة المندمجرة فٌهرا أو
الناتجة عن االندماج خلفا للشركات المندمجة وتحل محلها حلوال قانونٌا وذلك فً حدود ما اتفق علٌه فً عقد االندماج مع عردم
اإلخبلل بحقوق الدابنٌن"

ومرن حٌررث إن مفرراد مررا تقرردم إن االنردماج هررو اسررتحواذ شررركة أو أكثررر علرى ؼالبٌررة أو جررزء كبٌررر مررن أسررهم
حصص شركة أخرى وٌكون لها أو لهم التؤثٌر القاطع على اإلدارة ،وٌنقسم االندماج إلى نوعٌن:
النوع األول  :االندماج عن طرٌق الضم وهو ٌعنى اندماج شركة أو أكثر فً شركة قابمة وذلك بحٌرث تنقضرً شخصرٌة الشرركة
المندمجة وتبتلعها الشركة الدامجة وٌترتب على ذلك أن تنتقل إلى الشركة الدامجة حقوق والتزامات الشركة المندمجة.
النوع الثانً  :االندماج عن طرٌق المزج وفٌه ٌتم فنراء شرركتٌن أو أكثرر وقٌرام شرركة جدٌردة تنتقرل إلٌهرا الرذمم المالٌرة للشرركة
التً فنٌت.
انظر – المستشار الدكتور.عمر حماد – االحتكار والمنافسة ؼٌر المشروعة – دار النهضة العربٌة ط 2119ص88
ومرن حٌررث إن مفراد مررا تقردم ان االنرردماج بطرٌرق الضررم وان كرران ٌترترب علٌرره أن تنقضرً الشررركة المندمجرة و تمحررى
شخصٌتها االعتبارٌة إال أن الشركة الدامجة تحل محلها حلوال قانونٌا فٌما لها من حقوق ومرا علٌهرا مرن التزامرات وتخلفهرا فرً
ذلك خبلفة عامة وتإول إلٌها جمٌع عناصر ذمتها المالٌة ومن ثرم تسرتمر العقرود الترً أبرمتهرا الشرركة المندمجرة قبرل االنردماج
وتحل محلها الشركة الدامجة بمقتضى نص القانون وبالتالً تكون هً المسبولة عرن تنفٌرذ كافرة االلتزامرات المترتبرة علرى هرذه
العقود وبالتالً فان االلتزامات على الدم ٌكون مصدرها القانون
ومن حٌث انه بتارٌخ  2113/6/7صردر قررار ربرٌس مجلرس الروزراء رقرم  941لسرنة  2113ونرص فرً مادتره
األولى على انه " تدم الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة فً الشركة القابضة للصناعات الكٌمابٌة"
وتنص المادة الثانٌة من ذات القرار على انه " تنتقل كل من شرركات قطراع األعمرال العرام التابعرة للشرركة القابضرة للصرناعات
الهندسٌة الواردة بالكشؾ المرافق إلى الشركات القابضة المبٌنة قرٌن كل منها"
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على انه " تتحمل الشركات القابضة المشار إلٌها فً المادة السابقة بما لها وما علٌهرا مرن
حقوق والتزامات وكذلك ما ٌخصها من االلتزامات القابمة على الشركات القابضة للصناعات الهندسٌة بما فٌهرا األرصردة الدابنرة
المستحقة للبنوك التجارٌة وبنك االستثمار القومً فً تارٌخ صدور هذا القرار "..............
ومررن حٌررث انرره وفقررا لقرررار ربررٌس مجلررس الرروزراء سررالؾ البٌرران ومررا برره مررن إفصررا جهٌررر علررى انرردماج الشررركة القابضررة
للصناعات الهندسٌة بطرٌق الضم فً الشركة القابضة للصناعات الكٌمابٌة و ترتٌبا تكون الشخصرٌة القانونٌرة الشرركة القابضرة
للصناعات الهندسٌة قد انم حت وخلفتها الشركة القابضة للصرناعات الكٌمابٌرة خبلفرة عامرة فٌمرا لهرا مرن حقروق ومرا علٌهرا مرن
التزامات وتؽدو الشركة القابضة للصرناعات الكٌمابٌرة هرً الجهرة الترً تختصرم فرً خصروص الحقروق وااللتزامرات الن الشرركة
المندمجة قد انقضت وزالت شخصٌتها القانونٌة ومن ثرم تعردو الشرركة الطاعنرة هرً الشرركة الترً تختصرم دون ؼٌرهرا فرً هرذا
الخصوص وبالتالً ٌكون اختصامها فً الدعوى هو اختصام لرذي صرفة وٌؽردو والحرال كرذلك الردفع بعردم قبرول الردعوى لرفعهرا
على ؼٌر ذي صفة جدٌرا بالرفض.

ومن حٌث انه وعن موضوع الطعن:
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ومن حٌث إن المستقر علٌه أن الطعن أمام المحكمة اإلدارٌة العلٌا ٌطر المنازعة فً الحكم المطعون فٌه برمتها  ،و ٌفتح
الباب أمامها لتزن هذا الحكم بمٌزان القانون وزنا ً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من األحروال الترً تعٌبره
و المنصوص علٌها فى قانون تنظٌم مجلس الدولة فتلؽٌه ثم تنزل حكم القانون فرً المنازعرة علرى الوجره الصرحٌح  ،أم أنره لرم
تقم به حالة من تلك األحوال و كان صاببا ً فً قضابه فتبقى علٌه و ترفض الطعرن  ،و المررد فرً ذلرك هرو إلرى مبردأ المشرروعٌة
نزوالً على سٌادة القانون فى رابطة من روابط القانون العام التى تختلؾ فى طبٌعتها عن روابط القانون الخاص  ،ذلك أن رقابرة
القضاء اإلداري على القرارات اإلدارٌة هى رقابة قانونٌرة تسرلطها علٌهرا لتعررؾ مردى مشرروعٌتها مرن حٌرث مطابقتهرا أو عردم
مطابقته للقانون  ،و من ثم فإنه إذا تبٌنت المحكمة اإلدارٌة العلٌا عند نظر الطعن المطرو علٌها أن الحكم المطعرون فٌره شرابه
البطبلن أو أن إجراء من اإلجراءات التً سبقت عرض الطعن علٌها كران براطبلً فإنهرا فرى هرذه الحالرة ال تقضرى بإعرادة الردعوى
إلى المحكمة التً صدر منها الحكم أو وقع أمامها اإلجراء الباطل  ،بل ٌتعٌن علٌها  -إعماالً للوالٌة التً أسربؽها علٌهرا القرانون
 أن تتصدى للمنازعة لكً تنزل فٌها حكم القانون على الوجه الصحٌح .الطعن رقم 1348لسنة  19مكتب فنً  64صفحة رقم  17بتارٌخ 6968-66-13
وهو ما استقرت علٌه قضاء هذه المحكمة من " إنه متى طعرن علرى الحكرم أمرام هرذه المحكمرة فإنره ٌكرون لهرا أن تنرزل
حكم القانون الصحٌح على المنازعة المطروحة أمامها دون التقٌد بؤسباب الطعن و ما أثاره الخصوم من أوجه له .
فً هذا الطعن رقم  6791لسنة 6ق مكتب فنً السنة  9قضابٌة – جلسة  - 6964/5/36صفحة رقم 6621
ومن حٌث انه وفى خصوصٌة الطعن الماثل فان مجلس الوزراء قد أقر فً بداٌة التسعٌنات برنام الخصخصة فً مختلؾ
المجاالت وناط بكل م ن مجلس الوزراء وربٌس مجلس الوزراء ووزٌر قطاع األعمال العام مسبولٌة تنفٌذ البرنام بتحدٌد
المشروعات والشركات التً ٌمكن طرحها للخصخصة ،وما ٌتعٌن أن ٌبقى منها تحت سٌطرة الدولة ،واقترا المعاٌٌر
والضوابط التً تتم على أساسها الخصخصة  ،واقترا أوجه صرؾ أو استثمار نات الخصخصة  ،ثم اعتماد تقٌٌم الشركات
واألصول المطروحة ورفع النتاب بعد موافقتهما علٌها إلى مجلس الوزراء  ،وفً نطاق هذا االختصاص نشؤت فكرة خصخصة
شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط حٌنما وضعت وزارة الكهرباء خطة مستقبلٌة إلنشاء عدد من محطات القوى
ال كهربابٌة الضخمة التً تستخدم بها المراجل ذات السعات الكبٌرة لتولٌد الطاقة الكهربابٌة  ،وقامت وزارة الكهرباء باالشتراك
مع المإسسات العالمٌة بإجراء دراسات مٌدانٌة على العدٌد من الشركات المحلٌة انتهت منها إلى أن " شركة النصر للمراجل
البخارٌة وأوعٌة الضؽط لدٌها القدرات واإلمكانٌات الفنٌة التً تإهلها لتعمٌق نسبة التصنٌع المحلً عن طرٌق إنشاء شركة
مشتركة مع إحدى الشركات األجنبٌة ذات الخبرة" ،فتم عرض األمر على مجلس الوزراء ووزٌر قطاع األعمال العام وربٌس
مجلس الوزراء ومجلس الوزراء حٌث تقرر إدراج شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط ضمن برنام توسٌع قاعدة
الملكٌة (الخصخصة)  ،وفً هذا اإلطار تم تكلٌؾ كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة والشركة التابعة (شركة النصر
للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط ) باتخاذ إجراءات الخصخصة لصدور قرارات اعتماد تلك اإلجراءات من كل من وزٌر قطاع
األعمال العام وربٌس مجلس الوزراء بالتنسٌق مع وزٌر الكهربا ء إلقرار خصخصة الشركة بمعرفة مجلس الوزراء القابم على
تنفٌذ برنام توسٌع قاعدة الملكٌة (الخصخصة)  ،وعلى إثر ذلك وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة
بتارٌخ 6992/62/29على دعوة الشركات العالمٌة المتخصصة لتقدٌم عروضها (لمشاركة) شركة النصر للمراجل البخارٌة
وأوعٌة الضؽط فً إدخال صناعة مراجل محطات القوى محلٌا ً  ،وتم إسناد تقٌٌم الشركة فنٌا ً ومالٌا ً إلى المكتب االستشاري
(كوبرز لند لٌبرنت)  ،وقامت لجنة بمراجعة التقٌٌم  ،وتم إعداد كراسة الشروط والمواصفات  ،واإلعبلن عن المزاٌدة إلنشاء
(الشركة المشتركة) بجرٌدة األهرام ٌومً  31و  ، 6992/62/36وتم التفاوض مع مقدمً العروض حتى انتهت لجنة التفاوض
فً تقرٌرها بتارٌخ  6993/66/27إلى التوصٌة بالموافقة على العرض المقدم من شركة بابكوك و وٌلكوكس بسعر 6662
ملٌون دوالر أمرٌكً ( 66ملٌون دوالر مقابل شراء األصول الثابتة لشركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط  ،و 562
ملٌون دوالر أمرٌكً مقابل "المخزون" على أساس رصٌد المخزون فً  ، 6993/6/31وعلى أن ٌتم تصوٌب قٌمة المخزون
على ضوء رصٌده فً تارٌخ التسلٌم)  ،وبتارٌخ  ، 6994/6/36بناء على توجٌهات مجلس الوزراء تم عقد اجتماع بمكتب
المهندس وزٌر الكهرباء بحضوره وحضور كل من وزٌر قطاع األعمال العام وربٌس هٌبة كهرباء مصر وربٌس مجلس إدارة
الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة  ،وربٌس مجلس إدارة شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط  ،وممثلً شركة
بابكوك و وٌلكوكس  ،ناقشوا موضوع بٌع كامل أصول ومخزون شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط  ،وأسفر
االجتماع عن موافقة ممثلً شركة بابكوك و وٌلكوكس على زٌادة السعر المقدم منها إلى  67ملٌون دوالر أمرٌكً ( 66ملٌون
دوالر مقابل شراء األصول الثابتة لشركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط  ،و  6ملٌون دوالر أمرٌكً مقابل
"المخزون" على أساس رصٌد المخزون فً  ، 6993/6/31وعلى أن ٌتم تصوٌب قٌمة المخزون على ضوء رصٌده فً تارٌخ
التسلٌم)  ،وبتارٌخ  6994/2/6وافقت الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة لشركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط على بٌع
تلك األصول الثابتة والمخزون إلى شركة بابكوك و وٌلكوكس  ،كما وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة
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بتارٌخ  6994/62/64وافقت الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة للشركة القابضة ذاتها بتارٌخ  6995/5/27برباسة وزٌر قطاع
األعمال العام الدكتور عاطؾ عبٌد على جمٌع إجراءات البٌع ونتابجه  ،كما وافق مجلس الوزراء على عملٌة البٌع  ،واعتمد
خصخصة شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط على هذا األساس.
ولما كان ذلك وحٌث إن قرار طر شركة المراجل البخارٌة قد شابه العدٌد من أوجه البطبلن والتً انحدرت به إلى درجة
االنعدام وانسحبت بحكمها إلى كل ما تبله من إجراءات وتصرفات ارتبطت ارتباطا وثٌقا به وذلك على النحو التالً :

أوال اتخاذ قرار البٌع بالمخالفة للقانون:
ٌعرؾ القرار االدارى بؤنه "إفصا جهة اإلدارة فً الشكل الذي ٌتطلبه القانون عن أرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة
بمقتضى القوانٌن واللوابح ،وذلك بقصد أحدث مركز قانونً معٌن ٌكون ممكنا وجابزا قانونا ابتؽاء مصلحة عامة"
وٌقوم القرار اإلداري ـ باعتباره تصرفا ً قانونٌا ً ـ على أركان أساسٌة ،إذا فقد أحدهم شابه البطبلن أو االنعدام ،وهذه األركان
هً:

6ـ السبب
2ـ المحل
3ـ الشكل
4ـ االختصاص
5ـ الؽاٌة
ومن حٌث انره وعرن ركرن الؽاٌرة مرن القررار اإلداري فتعررؾ " بالهردؾ الرذي ٌسرعى هرذا القررار إلرى تحقٌقره
والؽاٌة عنصر نفسً داخلً لدى مصردر القررار " وؼاٌرة القررارات اإلدارٌرة كافرة تتمثرل فرً تحقٌرق المصرلحة العامرة
للمجتمع،فإذا انحرفت اإلدارة فً استعمال سلطتها هذه بإصدار قرار لتحقٌق أهداؾ تتعارض مع المصلحة العامة فرإن قراراهرا
ٌكون مشوبا ً بعٌب إساءة استعمال السلطة أو االنحراؾ بها ،وٌعد هذا العٌب من أسباب الطعرن باإللؽراء الترى تررد علرى القررار
االدارى واألصل أن كل قرار إداري ٌستهدؾ تحقٌق المصلحة العامة ،وٌفترض فٌه ذلك وعلرى مرن ٌردعً خربلؾ ذلرك اإلثبرات
وعٌب االنحراؾ بالسلطة أو الؽاٌة عٌب قصدي أو عمدي ٌتعلق بنٌة مصدر القرار الذي ٌجرب أن ٌكرون سرًء النٌرة ٌعلرم أنره
ٌسعى إلى ؼاٌة بعٌدة عن المصلحة العامة أو ؼٌر تلك التً حددها القانون .وألن هرذا العٌرب ٌتصرل بالبواعرث النفسرٌة الخفٌرة
لجهة اإلدارة ،وإثباته ٌتطلب أن ٌبحث القضاء فً وجرود هرذه البواعرث وهرو أمرر بعٌرد المنرال  ،فقرد أضرفى القضراء علرى هرذا
العٌب الصفة االحتٌاطٌة فبل ٌبحث فً وجروده طالمرا أن هنراك عٌرب لخرر شراب القررار االدارى مثرل عردم االختصراص او عٌرب

الشكل او مخالفة القانون وٌمكن تحدٌد الؽاٌة من القرار االدارى وفقا لثبلثة اعتبارات:
أوال:اسرتهداؾ المصرلحة العامرة  :السرلطة الترً تتمترع بهرا اإلدارة لٌسرت ؼاٌرة فرً ذاتهرا إنمرا هرً وسرٌلة لتحقٌرق الؽاٌرة
المتمثلة بالمصلحة العامة  ،فإذا حادت اإلدارة عن هذا الهدؾ لتحقٌق مصالح شخصٌة ال تمت للمصلحة العامرة بصرلة كمحابراة
الؽٌرررر أو تحقٌرررق ؼررررض سٌاسرررً أو اسرررتخدام السرررلطة بقصرررد االنتقرررام فرررإن قراراتهرررا تكرررون معٌبرررة وقابلرررة لئللؽررراء
صبٔ١اب :احتررم قاعردة تخصرٌص األهرداؾ  :علرى الررؼم مرن أن اإلدارة تسرتهدؾ تحقٌرق المصرلحة العامرة دابمرا ً فقرد ٌحردد
المشرررع لررئلدارة هرردفا ً خاصرا ً ٌجررب أن تسررعى قراراهررا لتحقٌقرره وإذا مررا خالفررت هررذا الهرردؾ فررإن قراراتهررا ٌكررون معٌبرا ً بإسرراءة
استعمال السلطة ولو تذرعت اإلدارة بؤنها قد قصدت تحقٌق المصلحة العامة  ,وهرذا مرا ٌعررؾ بمبردأ تخصرٌص األهرداؾ ومثرال
ذلك قرارات الضبط اإلداري الترً حردد لهرا القرانون أهردافا ً ثبلثرة ال ٌجروز لرئلدارة مخالفتهرا وهرً المحافظرة علرى األمرن العرام و
السركٌنة العامرة والصرحة العامرة  ،فرإذا خالفرت اإلدارة هرذه األهرداؾ فرً قررارات الضربط اإلداري فرإن قرارهرا هرذا ٌكرون معٌبرا ً
وجدٌرا باإللؽاء.
ثالثا :احترام اإلجراءات المقررة ٌ :تعٌن على اإلدارة احترام اإلجراءات التً بٌنها القانون لتحقٌق الهدؾ الذي تسعى إلٌه
 ،فإذا انحرفت اإلدارة فً اإلجراءات اإلدارٌة البلزمة إلصدار قرار معٌن بإجراءات أخرى لتحقٌق الهدؾ الرذي تسرعً إلٌره فرإن
تصرررررررفها هررررررذا ٌكررررررون مشرررررروبا ً بعٌررررررب إسرررررراءة اسررررررتعمال السررررررلطة فررررررً صررررررورة االنحررررررراؾ برررررراإلجراءات .
وتلجؤ اإلدارة إلى هذا األسلوب أما ألنها تعتقد أن اإلجراء الذي اتبعته ال ٌرإدي لتحقٌرق أهردافها أو أنهرا سرعت إلرى التهررب مرن
اإلجراءات المطولة أو الشكلٌات المعقدة  ،ومثال ذلك أن تلجؤ اإلدارة إلى االستٌبلء المإقت علرى العقرارات بردالً مرن سرٌرها فرً
طرٌق إجراءات نزع الملكٌة للمنفعة العامة تفادٌا ً لطول إجراءات نزع الملكٌة .

وترٌبررا علررى ذلررك فرران شرررط المصررلحة العامررة الظرراهرة هررو األسرراس التررً ٌقرروم علٌرره ركررن الؽاٌررة فرالقرارات
اإلدارٌة هً األعمال القانونٌة التً تتدخل اإلدارة بواسرطتها بهردؾ تنظرٌم الحٌراة داخرل المجتمرع تحرددها فرً ذلرك ؼاٌرة اسرمً
تتمثل فً تحقٌق المصلحة عامة وتتمٌز هذه القرارات بكونها وسٌلة تستعملها انطبلقا مرن إرادتهرا المنفرردة حٌرث تقروم بسرن
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أعمال بمحض إرادتها تترتب علٌها حقوق وواجبات وال ٌتطلب دخولها حٌز التنفٌذ رضا األفراد أو الجماعات المعنٌة بها ونظرا
لكونها تقوم على أساس ما ٌخوله التشرٌع لئلدارة من صبلحٌات ؼٌر مؤلوفة فً القانون العادي .
بٌررد أن أوجرره تحقٌررق ذلررك األمررر ال ٌنحصررر فقررط فررً تلررك االمتٌررازات التررً تعطررى لررئلدارة حرٌررة فررً التقرردٌر بمعنررى اختٌارهررا
فالمصلحة العامة قد تقتضى تدخلها من عدمه وفى حالة تدخلها وفق اى الوسابل أال تحٌرد عرن االشرتراطات الترً ألزمهرا بهرا
القانون وهى قٌود قصد بها المشرع الحد من حرٌة اإلدارة وسلطاتها وبٌن حقوق وحرٌرات اإلفرراد وبالترالً فرالقرارات اإلدارٌرة
خاضعة للسلطة التقدٌرٌة واالختصاص المقٌد اللتان ٌجب التوفٌق بٌنهما لتحقٌق الصالح العام .
وٌجمع النقد فً هذا الخصوص انه ال ٌوجد قررار أدارى تنفررد اإلدارة بتحدٌرد وتقردٌر مجمرل عناصرره برل هنراك بعرض الجوانرب
التقدٌرٌة المختلفة باختبلؾ موضوع القرارات اإلدارٌة الخاضعة لرقابة وتقردٌر القضراء ألنره ٌخشرى أن تتجراوز اإلدارة حردودها
فتتجاوز فً اسرتخدام امتٌازاتهرا لؽٌرر صرالح اسرتهداؾ المصرلحة العامرة وهنرا برات مرن الضررورة مراقبرة نشراط اإلدارة حترى ال
تنصرؾ عن حدود سلطاتها ومن ثم فان واجب القاضً أٌضرا أن ٌحررص كرل الحررص أن تسرتهدؾ اإلدارة مرن وراء تصررفاتها

استهداؾ تحقٌق المصلحة العامة
ومن ثم أصبح شرط استهداؾ المصلحة العامة الظاهرة هو شرطا جوهرٌا مكرون إلرادة الجهرة اإلدارٌرة فٌمرا
تجرٌه من تصرفات قانونٌة متعلقة بالمال العام فهو بتلك الصفة ٌعد شررط بقراء ووجرود لتلرك التصررفات مرن
حٌررث الصررحة والرربطبلن فهررو بررذلك ٌعررد عمرراد مررا تجرٌرره اإلدارة مررن تصرررفات بوصررفها مفوضررة بررإجراء تلررك
التصرفات .
وال ٌقتصر ذلك المعنى على ما تجرٌه الجهات اإلدارٌة من تصرفات تردخل فرً مضرمون العقرود اإلدارٌرة إنمرا ٌنسرحب هرذا األثرر
أٌضا إلى ما تصدره من قرارات إدارٌة سواء كانت تلك القرارات بسٌطة أو مركبة

وبالتالً فإذا ما نص المشرع أو القرانون علرى هردؾ معرٌن أو شررط معرٌن فرً التصررؾ االدارى فانره ٌنبؽرً
وبحكم اللزوم التفطن إلى مراد المشرع من تلك الؽاٌة أو هذا الشرط وما ٌستهدفه من تحقٌق هدؾ معٌن
ومن ثم فإذا ما تطلب القانون شرطا معٌن او استهداؾ تحقٌق هدؾ معٌن فً كل ما ٌصدر من الجهة اإلدارٌة من تصرفات فانه
البد ان ٌكون ذلك الهدؾ هو منراط التصررؾ وعمراده وٌررتبط بره وجرودا وعردما فرإذا مرا تخلرؾ هرذا الشررط وانتفرى ٌكرون منراط
التصرؾ باطبل لعدم تحقق الهدؾ المرجو مرن صردوره وهرو ال ٌكرون كرذلك إال إذا كران هرذا الهردؾ شررطا جوهرٌرا مرن الشرروط
التً تلتزم بها جهة اإلدارة فً تصرفاتها .

وهو ما ذهبت إلٌه محكمة النقض المصرٌة فقضت بان " المشرع قرر التفرقة بٌن حالة البطبلن الذي ٌقررره
القانون بعبارة صرٌحة وحالة عدم النص علٌه فإذا نص القانون على وجروب إتبراع شركل معرٌن أو اوجرب أن
تضمن الورقة بٌانا معٌنا وقرر البطبلن صراحة جزاء على عدم احترامره فران اإلجرراء ٌكرون براطبل – ولرٌس
على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إال أن ٌثبت تحقٌق ؼاٌة معٌنرة مرن الخصرومة  ،فالقرانون عنردما
ٌتطلب شكبل معٌنا أو بٌانا معٌنا فإنما ٌرمى إلى تحقٌق ؼاٌة تحققهرا فرً تروافر هرذا الشركل أو البٌران ذلرك أن
اإلجراء أو العمل االجرابى هو عمل قانونً ٌجب أن تتوافر فٌه شروط معٌنة وترتٌبا على ما تقدم فإذا اوجب
القرانون شرركل معرٌن أو بٌانررا فررً اإلجرراء فرران منرراط الحكرم بررالبطبلن هررو الرتفطن إلررى مررراد المشررع مررن هررذه
البٌانات ٌستهدفه من تحقٌق ؼاٌة معٌنة.
حكم محكمة النقض فً الطعن رقم –  6165لسنة  49ق – جلسة 6988/5/61

وبالتررالً فررا كررل مررا تتخررذه جهررة اإلدارة مررن إجررراءات تمهٌدٌررة سررابقة علررى إبرررام العقررد والتررً تعرررؾ باسررم
القرارات اإلدارٌة المنفصلة البد أن ٌكون هذا الركن هرو جرزء ال ٌتجرزءا مرن تلرك اإلجرراءات لرٌس باعتبراره جرزء مكمربل برل
باعتباره ركنا ركٌنا من إرادة جهة اإلدارة وهدؾ التعاقد من أساسه وبالتالً فإذا ما تخلؾ هذا الشرط منذ التمهٌد لوجود العقرد
أو التصرؾ أضحت جمٌع تصرفات الجهة اإلدارٌة المترتبة على ذلك اإلجراء هً والعدم سواء وال تلحقها أجازه.
ولمررا كرران ذلررك وحٌررث إن القرررارات اإلدارٌررة المنفصررلة هررً جررزء ال ٌتجررزأ مررن العقررد االدارى وان بطرربلن تلررك القرررارات إذا مررا
صدرت بالمخالفة ألحكام القانون ونالت مرن مشرروعٌه اى ركرن مرن األركران األربعرة السرابقة للعقرد وبخاصرة اسرتهداؾ تحقٌرق
المصلحة العامة فان تلك القرارات تضحى باطلة وٌنسحب حكمها على باقً أجزاء العقد باعتبارها تدور مع العقرد وجرود وعردما
وهى األصل فً إبرام العقود اإلدارٌة السٌما أن استهداؾ المصلحة العامة هو المعٌار الذي ٌقراس علٌره صرحة وبطربلن تصررؾ
الجهة اإلدارٌة فان هً لزمت وأعملت على تحقٌق ذلك الشرط منذ بداٌة اإلجرراءات التمهٌدٌرة عرد تصررفها سرلٌما أمرا وان هرً
ؼضت الطرؾ عن ذلك وأؼفلت إعمال هذا الشرط ترتب على ذلك إن كل ما ٌصدر عنها من إجراءات الحقة باطلة .
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ومن ثم فان مخالفة ركن الؽاٌة هو من المخالفات القصدٌة والتً ٌؽلب علٌها القصد العام وهو ما عبرت عنه المحكمرة اإلدارٌرة

العلٌا " بقضابها " أن ركن الؽاٌة هو مرن العٌروب القصردٌة فرً السرلوك االدارى وقوامهرا أن ٌكرون لردى اإلدارة
قصد إساءة السلطة الذي ٌبرر إلؽاء القرار االدارى أو التعوٌض عنه ٌجب أن ٌشوب الؽاٌرة ذاتهرا بران تكرون
جهة اإلدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التً ٌجب أن ٌتبناها القرار أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث
ال ٌمت لتلك المصلحة وعلى هذا األساس فان عٌب إساءة السلطة ٌجب أقامة الدلٌل علٌه ألنره ال ٌفتررض برل
هو من العٌروب القصردٌة فرً السرلوك االدارى قوامره أن ٌكرون لردى اإلدارة قصرد إسراءة اسرتعمال السرلطة أو
االنحراؾ بها فإذا ما تبٌن أن جهة اإلدارة تستهدؾ صالحا عاما فبل ٌكون مسلكها معٌبا بهذا العٌب الخاص.
فى هذا المعنى الطعن رقم –  2919لسنة 36ق – جلسة 6996/2/66
ل ا كان ذلك حي را وعن مدى مشروعٌة تحوٌل أسلوب خصخصة شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط من
أسلوب (المشاركة مع شرٌك أجنبً) إلى أسلوب (بٌع أصول الشركة بالكامل إلى مستثمر أجنبً وتصفٌة شركة النصر للمراجل
البخارٌة وأوعٌة الضؽط)  ،فإن الثابت من األوراق قرار الجهة اإلدارٌة بخصخصة شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة
الضؽط وإدراجها ضمن ما سمً ببرنام توسٌع قاعدة الملكٌة  ،هو ما هدفت إلٌه وزارة الكهرباء من زٌادة الطاقة

الكهربابٌة بمقدار ستة لالؾ مٌجا وات بما ٌعادل ( 21مرجل جدٌد) بطاقة  311مٌجا وات للمرجل الواحد
والذي تبلػ قٌمته بؤسعار عام  6991مبلػ ( 611ملٌون جنٌه) ستمابة ملٌون جنٌه  ،وان تبدأ الوزارة
برنامجها للتصنٌع المحلً من عام  6993بمناقصة ألربعة مراجل هً:
 311مٌجا وات ؼاز/وقود سابل
 6ـ عدد ( )2مرجل لمحطة سٌدي كرٌر
 311مٌجا وات ؼاز/وقود سابل
 2ـ عدد ( )2مرجل لمحطة عٌون موسى
لذلك تخٌرت وزارة الكهرباء ـ بعد دراسة استؽرقت من عام  6989حتى  6992مع العدٌد من المإسسات العالمٌة (شركة
النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط) من بٌن ( )41شركة محلٌة للمشاركة مع إحدى الشركات العالمٌة فً شركة تنشؤ فً
مصر تقوم بؤعمال التصمٌم والتصنٌع واإلشراؾ على التركٌب وتشؽٌل مراحل محطات تولٌد الكهرباء  ،على أن ٌُسند للشركة
المشتركة أعمال المناقصات المتعلقة بإقامة المراجل األربعة المشار إلٌها لتكون نسبة التصنٌع للمراجل  %51على األقل مع
التركٌز على األجزاء المعرضة للضؽط لكون األجزاء األخرى ٌتم تصنٌعها محلٌا ً بالكامل  ،ومن ثم فإنه لم ٌكن مستهدفا ً بٌع
أصول الشركة أو تصفٌتها ،وإنما كانت الؽاٌة تدعٌم الصناعة المحلٌة بالخبرات العالمٌة بؤسلوب (المشاركة).
وحٌث إن الثابت باألوراق أن وزٌر قطاع األعمال العام (ربٌس الجمعٌة العامة للشركة القابضة للصناعات الهندسٌة) ( ،ربٌس
مجلس إدارة ذات الشركة) ومعهم أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة للشركة القابضة قد أحدثوا

تعدٌبلً فً ؼاٌات انتقاء واختٌار شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط للقٌام بدورها مع وزارة
الكهرباء فً تنفٌذ خطتها لتنمٌة وزٌادة الطاقة الكهربابٌة للبلد والمشاركة مع شركة عالمٌة لتصنٌع المراجل
لمحطات تولٌد الطاقة  ،وتمثل ذلك التعدٌل الباطل فً أنه رؼم موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة
للصناعات الهندسٌة بتارٌخ  6992/62/29على دعوة الشركات العالمٌة المتخصصة لتقدٌم عروضها
لمشاركة شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط  ،فً إدخال صناعة مراجل محطات القوى محلٌا ً
وإسناد تقٌٌم الشركة إلى المكتب االستشاري (كوبرز لند لٌبرنت) وتشكٌل لجنة لمراجعة التقٌٌم  ،فقد تم
إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمزاٌدة المتعلقة بدعوة الشركات العالمٌة إلنشاء الشركة المشتركة
وتضمنت خٌاراً لخر بشراء أصول شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط بالكامل  ،وأوصت لجنة
التفاوض لما قُدم من عروض بقبول العرض المقدم من شركة بابكوك لند وٌلكوكس انترناشٌونال انفستمنت إنك حٌث وافق
مجلس إدارة الشركة القابضة على ذلك  ، 6994/2/2ووافقت الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة للشركة القابضة بتارٌخ 6994/2/63
 ،وتم توقٌع العقد بتارٌخ  ، 6994/9/27ثم وافقت الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة لشركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط
بعد ذلك وبتارٌخ  6995/8/6على تصفٌة الشركة وصرؾ ( )%61من صافً حصٌلة البٌع للعاملٌن بالشركة ،

وهو ما ٌصم جمٌع تلك اإلجراءات باالنعدام لتؽٌٌر الؽاٌة التً استهدفتها المزاٌدة من (المشاركة) مع شركة
عالمٌة لتصنٌع المراجل لمحطات تولٌد الطاقة  ،إلى بٌع لكامل أصول الشركة بالمخالفة للمزاٌدة العامة التً
طرحت لهذا الؽرض ولما خضع له القابمون على خصخصة تلك الشركة من ضؽوط من المتقدمٌن للمزاٌدة استهدفت تصفٌة
شركة المراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط والسطو على أصولها وتدمٌر كٌانها وتعطٌل مسٌرتها فً خدمة مجموعة كبٌرة من
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الصناعات المحلٌة وقفاص إلنتاج ممٌز ٌسهم فً نهضة التصنٌع المحلً وهو ما كشفت عنه األوراق لمراحل أخرى من مراحل
استهداؾ تلك الشركة وتلك الصناعة اإلستراتٌجٌة .

ومن حٌث إن أجهزة الدولة المنوط بها إدارة المرافق العامة تكون ملتزمة بحزمة من الضوابط القانونٌة
التً تكفل لها تنفٌذ تلك السٌاسات بما ٌحقق التكافل وتكافإ الفرص بٌن أفراد الوطن الواحد وهى كذلك المعنٌة بالخطاب
القانونً بااللتزام بالشر عٌة والعدالة االجتماعٌة فٌما تتخذه من إجراءات أو تصرفات وهى بصدد القٌام بدورها المنوط بها فً
إدارة وتسٌر المرافق العامة من أراضى الدولة وممتلكاتها العامة والخاصة والتً هً فً األساس مملوكة للدولة والمفوضة
والوكٌلة من قبل أفراد الشعب على إدارتها واستؽبللها بما ٌحقق الصالح العام .األمر الذي ٌضحً معه القرار المطعون

فٌه مخالفا ً للقانون ومنطوٌا ً على عٌب االنحراؾ بالسلطة وؼصبها وعدم استهداؾ المصلحة العامة بما
ٌجعل القرار والعدم سواء هذا من ناحٌة.
ومن ناحٌة ثانٌرة فانره وان كران ال وجره للتحردي فرً مقرام إثبرات عٌرب ركرن الؽاٌرة بوقرابع بعٌردة عرن القررار
وأسرربابه والتررً توخررت فررً مقدمترره وكانررت سررببا إلصررداره فالثابررت والظرراهر مررن قرررار طررر شررركة المراجررل
البخارٌة للبٌع وما تبله من قرارات أخرى ارتبطت ارتباطا وثٌقا باإلنهاء على نشاط الشركة وتصرفٌتها تمامرا
دون أن ٌكون ذاك الهدؾ أو تلك الؽاٌة مطرو من قبل الجهة اإلدارٌرة منرذ بداٌرة اإلعربلن عرن طرر تكروٌن
شركة مشتركة مع إحدى الشركات األجنبٌة لتنمٌة صناعة المراجرل وأوعٌرة الضرؽط وممرا ٌإكرد انحرراؾ القررار
المطعون فٌه بطر أسهم شركة النصر للمراجل البخارٌة للبٌع عرن اسرتهداؾ الصرالح العرام برل انره انقلرب تمامرا وأراد
تدمٌر تلك الشركة بالكامل و هدم معاقل من معاقل الصناعة العرٌقة التً توارثتها األجٌرال جٌرل مرن بعرد جٌرل
وأسهمت فً بناء وتنمٌة الصناعات الثقٌلة فً مصر انه وبقٌام السٌد  /محمد عبد المحسن شتا بشراء حصرة الشررٌك
االجنبى تم تسمٌة الشركة بعد ذلك بالشركة الدولٌة لتصنٌع المراجل واألعمال المعدنٌة لٌتم بعد ذلرك استصردار قررار مرن ربرٌس
الهٌبرة العامررة لبلسررتثمار والمنراطق الحرررة رقررم  6684لسرنة  216بتقسررٌم الشررركة إلرى شررركتٌن األولررى تسرمى شررركة الخلررود
لبلستثمارات العقارٌة وهى تمتلك األرض والمبانً والثانٌة باسم الشرركة الدولٌرة لتصرنٌع المراجرل واألعمرال المعدنٌرة وتمتلرك
المعدات والعمالة لٌتم بعد ذلك تؤجٌر األرض من الشركة األولى الى الشركة الثانٌة بل أن األمر لم ٌقتصر على ذلرك فقرط برل بلرػ
مداه عندما قام ربٌس مجلس إدارة شركة الخلرود للتنمٌرة العقارٌرة باسرتخدام مرا ٌقررب مرن  66فردان مرن ارض الشرركة لصرالح
أؼراض شركته بعٌدا عن النشاط الربٌسً التً كانت تقوم به شركة النصر للمراجل البخارٌرة فقرام بهردم مرا علرى تلرك المسراحة
من مبانً وورش لتصنٌع الؽبلٌات الصؽٌرة ومسرجد الشرركة ومبنرى أدارى مكرون مرن طرابقٌن ومركرز التردرٌب االلمرانى الترابع
للشركة لٌتوقؾ بعد ذلك كل نشاط للشركة وتتحول إلى أنقاض لٌتم بعد ذلك االستحواذ علٌها من قبل الشركة الوطنٌة للصرناعات
الحدٌدٌة ونقل جمٌع معداتها إلى مدٌنة السادس من أكتوبر لتتفرغ شركة الخلود بعد ذلك إلى االسرتثمار العقراري والسرٌاحً فرً
المساحات التً كانت مملوكة للشركة والتً تقع مباشررة علرى كرورنٌش النٌرل وٌرتم تردمٌر ذلرك الصرر الرذي طالمرا كران

عبلمة مضٌبة فً تارٌخ الصناعات الوطنٌة الثقٌلة.
ومن ناحٌة ثالثة وحٌث إنه وعن مدى توافق القواعد التً حكمت خصخصة شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط
مع أحكام قانون قطاع األعمال الصادر بالقانون رقم  213لسنة  ، 6996فإن الثابت من استقراء المجلدات الثبلث التً قدمتها
الجهة اإلدارٌة وما تضمنته من قواعد وضوابط تم على أساسها تقٌٌم هذه الشركة أنها قد خالفت الفقرة األخٌرة من المادة
( )61من قانون قطاع األعمال الصادر بالقانون رقم  213لسنة  6996التً ال تجٌز التصرؾ بالبٌع فً أصل من خطوط اإلنتاج
الربٌسٌة إال بعد موافقة الجمعٌة العامة وطبقا للقواعد التً تحددها البلبحة التنفٌذٌة ،حٌث لم ترد تلك الضوابط ضمن البلبحة
التنفٌذٌة لقانون قطاع األعمال العام المشار إلٌه  ،كما خالفت تلك الضوابط والقواعد المادة ( )26من البلبحة التنفٌذٌة لقانون
قطاع األعمال العام الصادرة بقرار ربٌس مجلس الوزراء رقم  6591لسنة  6996التً نصت على أنه " ال ٌجوز للشركة
التصرؾ بالبٌع فً أصل من خطوط اإلنتاج الربٌسٌة إال بموافقة الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة وطبقا ً لما ٌؤتً:
 6ـ أن تكون الشركة عاجزة عن تشؽٌل هذه الخطوط تشؽٌبل اقتصادٌا أو أن ٌإدي االستمرار فً تشؽٌلها إلى تحمٌل الشركة
خسابر مإكدة.
 2ـ أال ٌقل سعر البٌع عن القٌمة التً تقدرها اللجنة المنصوص علٌها فً المادة ( )69من القانون "  ،إذ الثابت أن شركة
النصر للمراجل البخارٌة لم تكن من الشركات العاجزة عن تشؽٌل خطوط اإلنتاج الربٌسٌة تشؽٌبلً اقتصادٌا ً  ،كما لم ٌثبت أن
االستمرار فً تشؽٌلها من شؤنه أن ٌإدي إلى تحمٌل الشركة خسابر مإكدة  ،وإنما على العكس فقد ثبت أن الشركة من
الشركات التً أدت دوراً رابداً فً صناعة المراجل البخارٌة ،حٌث قامت وزارة الكهرباء باالشتراك مع المإسسات العالمة
بإجراء دراسات مٌدانٌة على العدٌد من الشركات المحلٌة منذ عام  ،6989انتهت إلى تخٌر شركة النصر للمراجل البخارٌة ـ من
بٌن قابمة تضم أربعون شركة ـ لما لدٌها من قدرات وإمكانٌات فنٌة تإهلها لتعمٌق نسبة التصنٌع المحلً عن طرٌق إنشاء
شركة مشتركة بٌن شركة المراجل البخارٌة وإحدى الشركات األجنبٌة ذات الخبرة ( المجلد األول من الجلدات الثبلث المقدمة
للمحكمة من جهة اإلدارة ـ المقدمة ـ ومذكرة الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة المعروضة على مجلس إدارة الشركة برقم
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 92/6315الموافق علٌها من مجلس اإلدارة بجلسته المنعقدة بتارٌخ  ، )6992/62/67وبالتالً ال ٌكون ثمة مبرر لتخٌر تلك

الشركة للخصخصة بؤسلوب البٌع بما ٌنحدر معه قرار تخٌرها للبٌع إلى مرتبة العدم.
ومن حٌث انه وبالبناء على ما تقدم ولما كان شرط استهداؾ تحقٌق المصلحة العامة الظاهرة هو شرطا
جوهرٌا فً كل ما ٌصدر عن الجهة اإلدارٌة من تصرفات أو قرارات ٌمنحها إٌاها القانون وهو الهدؾ الذي
أكده المشرع ونص علٌه صراحة ودرجت علٌه أحكام محاكم مجلس الدولة وحٌث إن الثابت من قرار اللجنة
الوزارٌة للخصخصة بطر لسهم شركة النصر للمراجل البخارٌة وواعٌة الضؽط للبٌع لم ٌلتزم بهذا الهدؾ
وتلك الؽاٌة األمر الذي ٌضحى معه القرار الطعٌن قد فقد ركن ركٌنا من أركان وجوه وصحته وهو ما ٌلحقه باألعمال المادٌة
باعتباره هو والعدم سواء وهو ما ٌجعله جدٌرا باإللؽاء.

ثانٌا  :إهدار المال العام والقضاء تماما على نشاط الشركة:

ومن حٌث إن دستور جمهورٌة مصر العربٌة الدابم  6976قبل إلؽابه باإلعبلن الدستوري الصادر مرن المجلرس األعلرى للقروات
المسلحة – كان ٌنص فً المادة " "4قبل تعدٌلها على انه " األساس االقتصرادي لجمهورٌرة مصرر العربٌرة هرو النظرام
االشتراكً الدٌمقراطً القابم على الكفاٌة والعدل  ،بما ٌحول دون االستؽبلل وٌإدى إلى تقرٌب الفوارق بٌن الدخول ".........
وكانت المرادة "  "29مرن الدسرتور ترنص علرى انره " تخضرع الملكٌرة لرقابرة الشرعب وتحمٌهرا الدولرة وهرى ثبلثرة أنرواع :
الملكٌة العامة والملكٌة التعاونٌة والملكٌة الخاصة"
وكانت المادة " "31من الدستور تنص على انه " الملكٌة العامة هً ملكٌة الشرعب ،وتتؤكرد بالردعم المسرتمر للقطراع العرام،
وٌقود القطاع العام التقدم فً جمٌع المجاالت وٌتحمل المسبولٌة الربٌسٌة فً خطة التنمٌة"
وكانت المادة " "33من الدستور تنص على انه " للملكٌة العامة حرمه ،وحماٌتها ودعمها واجرب علرى كرل مرواطن وفقرا
للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام االشتراكً ومصدرا لرفاهٌة الشعب"
وتنص المادة " "5من اإلعبلن الدستوري الصادر بتارٌخ  2166/3/31على انه " ٌقروم االقتصراد فرً جمهورٌرة مصرر
العربٌة على تنمٌة النشاط االقتصادي والعدالة االجتماعٌة وكفالة اإلشكال المختلفة للملكٌة والحفاظ على حقوق العمال"
ونصت المادة "  "6من ذات اإلعبلن على انه " للملكٌة العامة حرمره ،وحماٌتهرا ودعمهرا واجرب علرى كرل مرواطن وفقرا
للقانون"
ومن حٌث انه بتارٌخ ٌ 31ولٌو  6962صدر قرار ربٌس الجمهورٌة العربٌة المتحدة علرى إنشراء شرركة النصرر العامرة
للمراجل البخارٌة وأوعٌه الضؽط ونص فرً م ادتره األولرى علرى انره " ٌعتبرر مرن أعمرال المنفعرة العامرة إقامرة مشرروع مصرنع
شركة النصر لصناعة المراجل البخارٌة وأوعٌه الضؽط بمنٌل شٌحة"............
و ٌستفاد مما تقدم أن إنشاء مصنع شركة النصر العامة للمراجرل البخارٌرة وأوعٌرة الضرؽط جراء اسرتجابة لردخول مصرر عصرر
الصررناعات الثقٌلررة باعتبررار أن المراجررل البخارٌررة تسررتخدم فررً اؼلررب الصررناعات الؽذابٌررة والكٌمابٌررة واألسررمدة والمنسرروجات
وصررناعة البترررول وؼٌرهررا و تسررتخدم كقرروى محركررة لتسررٌٌر السررفن بجمٌررع أنواعهررا وتمثررل أٌضررا الجررزء الربٌسررً مررن أجررزاء
المحطات الحرارٌة إلنتاج الكهرباء ٌمكن أن تصبح فٌما بعد جزءا من وحدات مشروع نووي متكامل .
ومن ثم أضحت تلك الشركة هً العمود الفقري لكافة الصناعات القومٌة والمحلٌة التً ٌقوم علٌها االقتصاد فً كافرة المجراالت
والتً تعد من الناحٌة اإلستراتٌجٌة من متطلبات ومكمبلت األمن القومً المصري.
إال انه وعلى الرؼم من بطبلن قرار طر تلك الشركة للخصخصة أو بمعنى أدق واو ضح للبٌع فقد تم النص فً عقد البٌرع مرع
المشترى االجنبى على ضرورة االحتفاظ بالنشاط فنص فً البند السادس  6-على انه " مع مراعاة أحكام البند  7-6مرن
هذا العقد ٌقوم البابع – ابتداء من تارٌخ هذا العقرد حترى التسرلٌم بالحفراظ علرى حماٌرة وتشرؽٌل واالحتفراظ بالنشراط علرى النحرو
المعتاد والمتوافق مع الممارسات السابقة ودون الحد من عمومٌة ما سبق.
كما نصت المادة  2-7من العقد المشار إلٌه على انه " ٌلتزم المشترى بإنشاء شركة باسرم برابكوك وٌلكرركس مصرر "
شركة مساهمة مصرٌة وذلك وفقا لقوانٌن جمهورٌة مصر العربٌة تتولى اقتناء األصول المشتراه " ب.و.م" وٌتعهد المشرترى
أٌضررا بؤنرره سرروؾ ٌكتسررب ملكٌررة مررا ال ٌقررل عررن  %6مررن رأسررمال " ب.و.م" وٌكررون ؼرررض " ب.و.م" االسررتثمار فررً كافررة
المجاالت الواردة فً المادة األولى من قانون االستثمار المصري وستحصل " ب.و.م" فٌما بعد علرى موافقرة السرلطات المعنٌرة
على القٌام بتصمٌم وتصنٌع وصٌانة و تركٌب المراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط والمنتجات المرتبطة بذلك لئلؼراض الصناعٌة
ومحطات الطاقة فً مصر والخارج"
بٌد انه وبعد شراء حصة الشرٌك االجنبى مرن قبرل احرد المسرتثمرٌن المصررٌٌن وتحوٌرل الشرركة إلرى الشرركة الدولٌرة لتصرنٌع
األعمال المعدنٌة تم االلتفات تماما عن النشاط االساسى والتً قامت من اجله الشركة لتبدأ بعد ذلك سلسلة من التدابٌر للقضراء
تماما على ذلك الصر القومً واإلجهاز علٌه وهو األمر الذي دفع أمانة رباسة الوزراء إلى استبٌان حقٌقة األمر بعدما تردنى
مستوى اإلنتاج بشكل متعمد وهو األمر الذي دفعها إلى مخاطبة الشركة بتارٌخ  2113/2/8حول بٌان حقٌقة الوضع فجراء رد
الشركة كالتالً:

رد الشركة
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تخفررٌض اإلنترراج المحلررى مررن الؽبلٌررات الصررؽٌرةالى
%65

تخفررٌض العمالررة مررن  6689عررامبل إلررى  271عررامبل
فقط حالٌا

بٌرررع  66فررردانا مرررن أراضرررى الشرررركة وهررردم المبرررانً
المقامة علٌها

التعرٌفة الجمركٌرة علرى المنرت المسرتورد بنسربة  %61فقرط
مقابل  %31على الخامات المسرتوردة لئلنتراج المحلرى ورؼرم
ذلك فقرد ترم تحقٌرق حجرم أعمرال مناسرب باسرتخدام تكنولوجٌرا
حدٌثة فً التصنٌع بالتعاون مع هٌبة كهرباء مصر.
تبررٌن وجررود  %71عمالررة زابرردة وتررم تنفٌررذ برنررام المعرراش
المبكررر باالتفرراق مررع النقابررة العامررة وبرضرراء العرراملٌن الررذٌن
رحبوا بصرؾ تعوٌضات  8.7ملٌون جنٌره وترم تنفٌرذ برنرام
لتحرردٌث اإلدارة وتعٌررٌن  22مررن الكفرراءات و 63مررن الفنٌررٌن
ذوى المهارة العالٌة
لررم ٌررتم بٌررع إٌرره عقررارات تملكهررا الشررركة ومررا ٌررتم حالٌررا هررو
االستؽبلل األمثل لؤلصول فً ضوء استخدام تكنولوجٌا حدٌثرة
للتصررنٌع التررً ال تحترراج إلررى المسرراحات الشاسررعة التررً كانررت
تحتاجها الشركة وقت إنشابها فى الستٌنات

ومما ٌإكد بان عملٌة القضاء على نشاط الشركة كان بؤسرلوب متعمرد وممرنه مرن قبرل المسرتثمر المصرري
لبلستفادة من الموقع المتمٌز للمساحات المقامة علٌها مبانً الشركة انه قرام بعملٌرات هردم المبرانً الحٌوٌرة
والتً ٌعتمد علٌها صناعة المراجل وأوعٌة الضؽط بصورة أساسٌة وهو مرا أثبتتره محاضرر المخالفرات الترً
حررت ضد الشركة ومنها ك تاب وزارة اإلسركان المرافرق والتنمٌرة العمرانٌرة والموجره إلرى وكٌرل أول وزارة
االستثمار انه تم تحرٌر محضر مخالفة لقٌرام الشرركة الدولٌرة لتصرنٌع المراجرل البخارٌرة واإلعمرال المعدنٌرة
بتخرٌب الفرن الحراري وهدم جزء كبٌر من مركرز التردرٌب والمسرجد الواقرع برداخل الشرركة فضربل عرن فرك
أسقؾ اسبستوس من عنابر المصنع بمساحة 6111متر مسطح وتبٌن انره ترم نقرل جمٌرع المعردات فٌمرا عردا
معده واحدة فقط كما تم فك األسقؾ المعدنٌة واألرضٌات وهدم وتخرٌب بداخل المصنع.
 كذلك كتاب وزارة االستثمار إلى محافظ الجٌرزة بترارٌخ 2118/9/63والرذى أحرال إلٌره تقرٌرر جهراز التفترٌش بشران قٌرامالشركة بهدم المبانً وجاء به أٌضا " ونظرا الن القطعة المشار إلٌها تم تقٌٌمها وقت البٌع على أساس اسرتمرار
النشاط الصناعً بحسبانها مخصصة أساسا للمنفعة العامة بموجب قرار ربٌس الجمهورٌة رقم  2461لسنة
6962
لذلك فقط ترون سٌادتكم أن األمر ٌستدعى النظر فً كافة مرا ٌلرزم لضرمن المحافظرة علرى حقروق الدولرة فرً
حالة عدم االلتزام باالستمرار فً النشاط أو طلب تعدٌل استخدام ارض الشركة إلى اى نشاط لخر"
 كذلك كتاب وزارة االستثمار إلى محافظ  6أكتوبر بتارٌخ 21182118/9/66والذى أحال إلٌه تقرٌر جهاز التفتٌش بشرانقٌام الشركة بهردم المبرانً وجراء بره أٌضرا " ونظررا الن القطعرة المشرار إلٌهرا ترم تقٌٌمهرا وقرت البٌرع علرى أسراس
استمرار النشاط الصناعً بحسبانها مخصصرة أساسرا للمنفعرة العامرة بموجرب قررار ربرٌس الجمهورٌرة رقرم
 2461لسنة 6962
لذلك فقط ترون سٌادتكم أن األمر ٌستدعى النظر فى كافة مرا ٌلرزم لضرمن المحافظرة علرى حقروق الدولرة فرً
حالة عدم االلتزام باالستمرار فً النشاط أو طلب تعدٌل استخدام ارض الشركة إلى اى نشاط لخر"
 وأٌضا كتاب وزارة االستثمار إلى وزٌر اإلسكان بتارٌخ 211821182118/4/69والذى أحال إلٌه تقرٌر جهاز التفتٌشبشان قٌام الشركة بهدم المبانً وجاء به أٌضا " ونظرا الن القطعة المشار إلٌها تم تقٌٌمها وقت البٌع على أسراس
استمرار النشاط الصناعً بحسبانها مخصصرة أساسرا للمنفعرة العامرة بموجرب قررار ربرٌس الجمهورٌرة رقرم
 2461لسنة 6962
لذلك فقط ترون سٌادتكم أن األمر ٌستدعى النظر فى كافة مرا ٌلرزم لضرمن المحافظرة علرى حقروق الدولرة فرً
حالة عدم االلتزام باالستمرار فً النشاط أو طلب تعدٌل استخدام ارض الشركة إلى اى نشاط لخر"
إال انره وعلررى الررؼم مررن كررل تلرك المخالفررات وكرل تلررك المخاطبرات والمكاتبررات فرران ذلرك لررم ٌثنرى الشررركة عرن التراجررع عررن
مواقفها بشان تصفٌة الشركة بل على العكس مرن ذلرك صردرت حفنره مرن القررارات الباطلرة والترً أنهرت تمامرا علرى
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نشاط الشركة وأضاعت على الدولة فرصة االحتفاظ بصر صناعً قوى وتنمٌته دون أن ٌكرون الهردؾ مرن
ذلك الصالح العام إنما لتحقٌق مكاسب شخصٌة ومؽانم مالٌرة حترى لرو أدى ذلرك إلرى تشررٌد أالؾ العمرال مرن
ناحٌررة وتخرٌررب صررناعة مررن اقرروي الصررناعات الثقٌلررة والتررً جعلررت أكثررر مررن عشرررون شررركة عالمٌررة ترٌررد
المشاركة فً تلك الصناعة فضبل على القضاء على االٌدى العاملرة المراهرة والمدربرة حترى برات األمرر وكران
الشٌطان هو الذي ٌدٌر تلك الصفقة وهو ما أفصحت عنه األوراق ونطقت بره فنجرد أن قررار ربرٌس الهٌبرة العامرة
لبلستثمار والمناطق الحرة رقم  2116/2/ 6684بشان الشركة الدولٌة لتصنٌع المراجل واألعمال المعدنٌة " اى.برى.أس.أؾ"
ش.م.م قاسمة إلى شركتٌن وتعدٌل بعض مواد من النظام االساسى للشركة القاسمة فنص فً مادته األولى على انره " ٌررخص
بتقسٌم الشركة الدولٌة لتصنٌع المراج ل واألعمال المعدنٌة " اى.برى.أس.أؾ" ش.م.م شرركتٌن قاسرمة ومنقسرمة بحٌرث تكرون
الشررركة المنقسررمة شررركة الخلررود للتنمٌررة العقارٌررة والسررٌاحٌة " ش.م.م وعرردٌل المررواد أرقررام 3و 6و  7مررن النظررام االساسررى
للشررركة وهررى الشررركة الدولٌررة لتصررنٌع المراجررل واألعمررال المعدنٌررة " اى.بررى.أس.أؾ" ش.م.م والقاسررمة وذلررك علررى النحررو

التالً:
المادة الثالثة :نشاط الشركة.
االستثمار فً كافة المجاالت المقبولة وفقا ألحكام المادة األولرى مرن قرانون االسرتثمار رقرم  231لسرنة 6989وبشررط أال ٌكرون
من أؼراضها قبول ودابع أو القٌام باألعمال المصرفٌة.
 تصنٌع المراجل وكافة األعمال المعدنٌة المرتبطة بها وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.ومن حٌث انره وبراالطبلع علرى عقرد التقسرٌم والرذي ترم اعتمراده مرن الهٌبرة العامرة لبلسرتثمار والمنراطق الحررة وترم نشرره فرً
صحٌفة االستثمار – السنة الثالثة عشر – العدد " "467فً ٌ 27ولٌو  2116تبٌن انه ورد فً التمهٌد تحت بنرد ثانٌرا –

مبررات التقسٌم :
فً ضوء الرؼبة فً فصل نشاط التصنٌع والمتمثل فً مصنع المراجل عن األنشطة األخرى التً ٌمكن للشركة القٌام بها وهرو
النشاط العقاري والسرٌاحً والمتمثرل فرً مسراحة األرض والمبرانً بمنطقرة منٌرل شرٌحة ،فقرد تمرت الموافقرة علرى فصرل نشراط
التصنٌع فً الشركة الدولٌة لتصنٌع المراجل واألعمال المعدنٌة " اى.بى.أس.أؾ" ش.م.م قاسمة وان تكون األنشطة العقارٌرة
والسٌاحٌة فً الشركة األخرى المنقسمة منها وهى شركة الخلود للتنمٌة العقارٌة والسٌاحٌة ش.م.م الشركة المنقسمة"
ونص البند السابع من العقد على انره " بموجرب عملٌرة التقسرٌم للشرركة الدولٌرة لتصرنٌع المراجرل واألعمرال المعدنٌرة "
اى.بى.أس.أؾ" ش.م.م إلى شركتٌن فسٌتم تؤسٌس الشركة المقسمة باسرم شرركة الخلرود للتنمٌرة العقارٌرة والسرٌاحٌة ش.م.م
بنظام االستثمار الداخلً – وفقا لقانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم  231لسنة  6989والبحتره التنفٌذٌرة وٌرتم إعرداد العقرد
االبتدابً والنظام االساسى للشركة وفقا للبٌانات المٌدانٌة اآلتٌة والتً تخص الشركة المنقسمة:
 إقامة الفنادق الثابتة والعابمة والموتٌبلت والشقق واألجنحة الفندقٌة والقرى السٌاحٌة واألنشرطة المكملرة أو المرتبطرة برذلكمن خدمٌة وترفٌهٌة .
 تخطٌط وإقامة المناطق العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافق والخدمات أنشطة البناء لئلسكان العابلً االدارى والتجاري.لتنتقل بعد ذلك األرض والتً كانت مملوكة لشرركة النصرر للمراجرل البخارٌرة ومرا علٌهرا مرن مبرانً إلرى شرركة الخلرود للتنمٌرة
العقارٌة والسٌاحٌة لٌعاد تؤجٌرها مرة أخرى إلى الشركة الدولٌة لتصنٌع المراجل الخلؾ العام لشركة النصر للمراجل البخارٌرة

دون أن توضح الجهات اإلدارٌة والتً أنهت وأتمت تلك الصفقة ما هً الؽاٌرة ومرا هرو الهردؾ مرن بٌرع تلرك
المساحات ثم إعادة تؤجٌرها مرة أخرى؟
ولعل اإلج ابة على هذا التساإل باترت واضرحة فرً أخرر خطروه فعلٌره مرن خطروات مسلسرل القضراء علرى تلرك
الصناعة بإعبلن إفبلس الشركة الدولٌة لتصنٌع المراجل واألعمال المعدنٌة واستحواذ الشرركة الوطنٌرة للصرناعات الحدٌدٌرة
على الشرركة تمامرا ونقلهرا إلرى مقرهرا بمدٌنرة السرادس مرن أكتروبر مرع جمٌرع معرداتها لتتفررغ بعرد ذلرك شرركة الخلرود للتنمٌرة
العقارٌة فرً التخطرٌط السرتثمار كامرل مسراحة األرض الفضراء بعرد إزالرة مرا علٌهرا مرن مبرانً فرً إنشراء المنتجعرات السرٌاحٌة
والترفٌهٌة والفنادق الثابتة والعابمة .
إضافة إلى تلك المخالفات الصارخة فان بٌرع كافرة أصرول شرركة النصرر للمراجرل البخارٌرة الرذي ترم بموافقرة مجلرس إدارة
الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة ومن بعده قرار التقسٌم قد شرابه "عٌرب تعرارض المصرالح" لمرا هرو ثابرت مرن أوراق
الطعن أن المهندس  /محمد عبد المحسن هبلل شتا كان عنرد البٌرع عضرواً بمجلرس إدارة الشرركة القابضرة للصرناعات الهندسرٌة
(الشركة البابعة)  ،ووافق على البٌع لشركة بابكوك لنرد وٌلكروكس انترناشرٌونال انفسرتمنت إنرك و (شرركة برابكوك و وٌلكروكس
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مصر ـ شركة مساهمة مصرٌة) الصادر بتؤسٌسها قرار وزٌر االقتصراد والتجرارة الخارجٌرة رقرم  649لسرنة  ،6994وقرد أثبترت
األوراق أن نجلً محمد عبد المحسن شتا وهما (هشام محمد شتا ) و (خالد محمد شتا) كانا مرن المشراركٌن بكرل مرن الشرركتٌن
المشترٌتٌن المشار إلٌهما ،وهما من الموقعٌن لعقد شراء شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط (طررؾ رابرع و طررؾ
خامس) ضمن نسبة المشاركة المصررٌة وقردرها  ، %49والترً تعردلت بقررار ربرٌس الهٌبرة العامرة لبلسرتثمار رقرم  354لسرنة
 2116بتعرردٌل اسررم الشررركة إلررى (الشررركة الدولٌررة لتصررنٌع المراجررل واألعمررال المعدنٌررة) والتررً تملررك أسررهمها بالكامررل وقرردرها
 23579سهما ً كل من (محمد عبد المحسن هبلل شتا) و (هشام محمد شتا) و (خالرد محمرد شرتا)  ،وهرً الشرركة الترً انقسرمت
إلى شركتٌن بقرار ربٌس الهٌبة العامة لبلستثمار رقم  2/6684لسنة  ، 2116فصارت الشركة األولى (القاسرمة) هرً (الشرركة
الدولٌة لتصنٌع المراجل واألعمال المعدنٌة) وٌرأس مجلس إدارتها (خالد محمد شتا)  ،والشركة الثانٌة (المنقسمة) هً (شركة
الخلود للتنمٌة العقارٌة والسٌاحٌة) وٌرأس مجلس إدارتها (محمد عبد المحسن هبلل شتا) ومن ثم ٌثبت أن عضو مجلرس إدارة
الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة المهندس  /محمد عبرد المحسرن هربلل شرتا كران عنرد بٌرع شرركة النصرر للمراجرل البخارٌرة
وأوعٌة الضؽط عضواً بمجلس إدارة الشركة القومٌة للصناعات الهندسٌة  ،وأسهم فً بٌعهرا لشرركة برابكوك و وٌلكروكس الترً
سراهم فٌهررا نجلٌرره هشررام محمررد شررتا و خالررد محمررد شررتا  ،اللررذٌن انفررردا بالشررركة بعررد تخررارج الشرررٌك األجنبررً ثررم أنضررم إلٌهمررا
والدهما عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة (البابعة) ،لٌؽٌرا اسم الشركة المملوكرة لثبلثرتهم إلرى (الشرركة
ا لدولٌة لتصنٌع المراجل واألعمال المعدنٌة) ثم لٌقسموها إلى شركتٌن قاسمة وهً (الشركة الدولٌة لتصرنٌع المراجرل واألعمرال
المعدنٌة) برباسة (خالد محمد شتا)  ،ومنقسمة وهً (شركة الخلود للتنمٌة العقارٌرة والسرٌاحٌة) برباسرة (محمرد عبرد المحسرن
هبلل شتا)  ،وعلى ذلك فقد شاب إجراءات البٌرع عٌرب الفسراد واالنحرراؾ بالسرلطة وتعرارض المصرالح وإهردار قواعرد اإلفصرا
والشفافٌة  ،وانتهاك أسس وقواعد حوكمة الشركات التً تحظر على أعضاء مجرالس إدارة الشرركات والمردٌرٌن والعراملٌن بهرا
التعامررل فررً أسررهم الشررركة لمرردد تسرربق اإلعرربلن عررن نترراب نشرراطها المررالً ومرردد تالٌررة لؤلحررداث المررإثرة علررى نشرراط الشررركة
ومركزها المالً  ،ولمخالفة صرٌح نص المادة ( )618من القانون المدنً التً حظرت على الشخص التعاقد مع نفسه باسم من
ٌنروب عنرره سررواء أكران هررذا التعاقررد لحسرابه هررو أو لحسرراب شررخص لخرر  ،ومخالفررة المررادة ( )76مرن قررانون الشررركات الصررادر
بالقانون رقم  659لسنة  6986التً تبطل كل قرار ٌصدر من الجمعٌة العامة بالمخالفة للقانون أو لنظام الشركة  ،وتجٌز إبطال
كل قرار ٌصدر لصالح فبة معٌنة من المساهمٌن أو لئلضرار بهم أو لجلب نفع خاص لعضو أو أعضاء مجلس اإلدارة أو ؼٌرهم
دون اعتبار لمصلحة الشركة  ،فضبلً عن مخالفة المادة ( )97من قانون الشركات المشار إلٌه الترً أوجبرت علرى كرل عضرو فرً
مجلس إدارة الشركة وكرل مردٌر مرن مردٌرٌها تكرون لره مصرلحة تتعرارض مرع مصرلحة الشرركة فرً عملٌرة تعررض علرى مجلرس
اإلدارة إلقرارهررا أن ٌُبلررػ المجلررس ذلررك وأن ٌُثبررت إببلؼرره فررً محضررر الجلسررة  ،وال ٌجرروز لرره االشررتراك فررً التصرروٌت الخرراص
بالقرار الصادر فً شؤن هذه العملٌة  ،وال ٌؽٌر من ذلك أن ٌكون المذكور قد اعترذر عرن عردم حضرور بعرض الجلسرات إذ ٌتعرٌن
علٌرره اإلفصررا عررن تعررارض المصررالح  ،وإبرربلغ مجلررس اإلدارة بؤوجرره التعررارض رسررمٌا ً وصررراحة  ،وأن ٌثبررت هررذا اإلبرربلغ فررً
محضر الجلسة  ،وكذا ثبت تعارض المصالح من مخالفة المادة ( )99من القانون ذاتره الترً حظررت ـ بؽٌرر تررخٌص خراص مرن
الجمعٌة العامة ـ على عضو مجلس اإلدارة لشركة مساهمة أو لمدٌرها االتجار لحسابه أو لحساب ؼٌرره فرً أحرد فرروع النشراط
التً تزاولها الشركة  ،وإال كان للشركة أن تطالبره برالتعوٌض أو باعتبرار العملٌرات الترً باشررها لحسرابه الخراص كؤنهرا أجرٌرت
لحسابها هً  ،وهً مخالفات تجعل العقد المبرم عن عملٌة البٌع متحصبلً علٌه بطرٌق الفسراد  ،كمرا أنهرا مخالفرات تلقرً بظربلل
كثٌفة على إدارة عملٌة الخصخصة فً مصر وبخاصة فً بٌع تلك الشركة ،ودور رأس المال المستؽل فرً نهرب ثرروات الشرعب
بمعاونة السلطات القابمة على الخصخصة  ،وتجعل من قرار بٌرع كافرة أصرول شرركة النصرر للمراجرل البخارٌرة قرراراً منعردما ً ال
ٌرتب أي أثر.
ومن حٌث إن المسرتقر علٌره فرً قضراء المحكمرة" أن رقابرة القضراء اإلداري لصرحة الحالرة الواقعٌرة أو القانونٌرة الترً
تكون ركن السبب تجد حدها الطبٌعً فً التحقق مما إذا كان النتٌجة الترً انتهرى إلٌهرا القررار مستخلصرة استخبلصرا سرابؽا ً مرن
أصول موجودة تنتجها مادٌا ً أو قانونٌا ً  ،فإذا كانت مستخلصة من أصول ؼٌر موجودة أو ال تنتجها أو كان تكٌٌرؾ الوقرابع علرى
فرض وجودها مادٌا ً ال تنت النتٌجة التً ٌتطلبها القانون كران القررار فاقرداً لرركن مرن أركانره و هرو ركرن السربب و وقرع مخالفرا ً
للقانون أما إذا كانت النتٌجة مستخلصرة استخبلصرا سرابؽا ً مرن أصرول تنتجهرا مادٌرا و قانونٌرا ً فقرد قرام القررار علرى سرببه و كران
مطابقا ً للقانون  ،و إذا كران للقضراء اإلدارى أن ٌراقرب صرحة الوقرابع الترى تكرون ركرن السربب و صرحة تكٌٌفهرا القرانونً إال أن
لجهة اإلدارة حرٌة تقدٌر أهمٌة الحالة و الخطورة الناجمة عنها و التصرؾ الذى تتخذه حالٌا ً .
فى هذا المعنى  -الطعنان رقما  546لسنة  9ق  6364 ،لسنة  61ق  ،جلسة 6967/2/25
و مررن حٌررث أن قرروام دفرراع اإلدارة والسرربب التررً اتكررؤت علٌرره فررً إصرردار قرررار التقسررٌم هررو الرؼبررة فررً فصررل النشرراط العقرراري
والسررٌاحً عررن نشرراط التصررنٌع والتررً تقرروم برره الشررركة والحقٌقررة أننررا ال نرردرى مررا هررً العبلقررة بررٌن صررناعة المراجررل

البخارٌة وأوعٌة الضؽط وبٌن النشاط السٌاحً والعقاري فالعبلقة فٌما بٌنهم شاسعة تماما.
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من حٌث أن هذا القول من جانب اإلدارة ٌنقصه الكثٌر مرن التحدٌرد ذلرك أن الرقابرة القضرابٌة علرى تصررفات اإلدارة
لٌست حقٌقة على قدر واحد بالنسبة لجمٌع التصرفات اإلدارٌة بحسب المجال الذي تتصرؾ فٌه و مدى ما تتمتع بره مرن حرٌرة
و تقدٌر فً التصرؾ ،و هً تضٌق حقٌقة فً مجال السلطة التقدٌرٌرة حٌرث ال ٌلرزم القرانون اإلدارة برنص ٌحرد مرن سرلطتها أو
ٌقٌد من حرٌتها فً وسٌلة التصرؾ أو التقدٌر أال أن هذا الٌعنى أبدا سلطة مطلقة و أن الرقابة القضابٌة تكون فً هذه الحالة
منعدمة ،بل أن الرقابة القضابٌة موجودة دابما على جمٌع التصرفات االدراٌة ال تختلؾ فى طبٌعتها و أن تفاوتت فقط فً مداها
و هً تتمثل فً هذا المجال التقدٌري فى التحقق من أن التصرؾ محل الطعن ٌستند إلى سربب موجرود مادٌرا وصرحٌح قانونرا و
أنه صدر مستهدفا الصالح العرام ،األمرر الرذي ٌضرحى معره السربب الرذي اعتمردت علٌره الجهرة اإلدارٌرة هرو سربب منعردم لرم
ٌستهدؾ الصالح العام بتنمٌة تلك الصناعة او تطوٌرها إنما كان الباعث االساسى والمحررك الربٌسرً لره هرو تردمٌر الصرناعات
المحلٌة والوطنٌة بخطط ممنهجة ؼرضها االساسى تجرٌؾ االقتصاد الوطنً من ثرواته ومن مضمونه و من ثم فإنه فً ضوء
هذه المبادئ المسلمة ٌتعٌن القضاء ببطبلن قرار التقسٌم و كل اثر من أثاره التً ترتبت علٌه وأصبحت جزء منه.
أما ما تتعلل به الجهة اإلدارٌة فً دفاعها من أنها قامرت برذلك اسرتنادا إلرى قرانون قطراع األعمرال العرام رقرم  213لسرنة 6996
وكؤنها وجردت فرً ذاك القرانون ضرالتها المنشرودة لتبرٌرر مسرلكها المخرالؾ للقرانون فهرذا القرول أرٌرد بره باطرل وال ٌسرتقٌم مرع

القانون ذاته حيث أن المادة األولى من قانون قطاع اإلعمال العام رقم " "213لسنة  6996تنص على انه "ٌصردر
بتؤسٌس الشركة القابضة قرار من ربٌس مجلس الوزراء بناء على اقترا الوزٌر المختص ،وٌكون رأسرمالها مملوكرا ً بالكامرل
للدولة أو لؤلشخاص االعتبارٌة العامة ،وتثبت لها الشخصٌة االعتبارٌة من تارٌخ قٌدها فً السجل التجاري.
وتؤخذ الشركة القابضة شكل شركة المسراهمة ،وتعتبرر مرن أشرخاص القرانون الخراص وٌحردد القررار الصرادر بتؤسٌسرها اسرمها
ومركزها الربٌسً ومدتها والؽرض الذى أنشبت من أجله ورأس مالها.
وٌنشررر القرررار الصررادر بتؤسررٌس الشررركة مررع نظامهررا األساسررً علررى نفقتهررا فررً الوقررابع المصرررٌة وتقٌررد الشررركة فررً السررجل
التجاري".
وتــنا المــادة الثانيــة مــن ذات القــانون عمــى انــو " تتررولى الشررركة القابضررة مررن خرربلل الشررركات التابعررة لهررا اسررتثمار
أموالها ،كما ٌكون لها عند االقتضاء أن تقوم باالستثمار بنفسها.
وتتولى الشرركة القابضرة فرً مجرال نشراطها ومرن خربلل الشرركات التابعرة لهرا المشراركة فرً تنمٌرة االقتصراد القرومى فرً إطرار
السٌاسة العامة للدولة"..............

ومن حيث إن مفاد ما تقدم ووفقا لممـذكرة اإلياـاحية لمقـانون وتقريـر لجنـة الاطـة والموازنـة لمجمـس الشـعب
والذي جاء ٌهما أن تحرٌر القطاع العام هو مرن المطالرب الملحرة الترً طالمرا نرادي بهرا الكثٌررون وأوصرت بره خبلصرة التجرارب
والبحوث باعتبار ذلك ٌمثل الركٌزة األساسٌة فى تطوٌر القطاع العام بهدؾ تحقٌرق النتراب االقتصرادٌة المرجروة  ،وٌتحقرق ذلرك
بالفصل بٌن الملكٌة واإلدارة حٌث ٌقتصر دور الدولة بصفتها المالكة للقطاع العام على المحاسربة علرى النتراب وتمرارس اإلدارة
فً ذات الوقت نشاطها فرى االسرتثمار برذات األسرلوب والمرنه الرذي تردار بره االسرتثمارات الخاصرة بعٌردا عرن سرٌطرة األجهرزة
الحكومٌة والتعقٌدات اإلدارٌة.

وانطالقا مما تقدم اعد مشروع القانون المرافق في شان قطاع األعمال العام متوايا تحقيق األىداف التالية:
 -6تقلٌص دور األجهزة الحكومٌرة الترً تمرارس حالٌرا شركبل مرن إشركال األشرراؾ والتردخل والرقابرة علرى الوحردات االقتصرادٌة
لٌقتصر اإلشراؾ على جهة واحدة تمثل المالك.
 -2أن تتوافر للوحدات االقتص ادٌة إدارة ال تختلؾ فً نوعٌتهرا وشركلها عرن اإلدارة المسرتخدمة فرً المشرروعات الخاصرة ،وان
تمنح هذه اإلدارة القدر من الحرٌة الذي ٌتوفر لنظٌرها فً المشروعات الخاصة سعٌا إلى أن تكرون العبلقرة برٌن المالرك واإلدارة
شبٌهة بالعبلقة التعاقدٌة والتً ٌوكل فٌها المالرك لرئلدارة مهمرة االسرتثمار وٌمنحهرا فرى ذلرك صربلحٌات وحرٌرات كاملرة دون ان
ٌفقد حقه فى الرقابة والمحافظة على ماله.
 -3أن تصبح شركات القطاع العام قادرة على تجدٌد طاقاتها وقدرتها على اإلنتاج إذ ٌستحٌل تجدٌد هذه الطاقات فرً ظرل التزاٌرد
المستمر فً األسعار العالمٌة لآلالت والمعدات دون أن تتوافر المصادر اآلمنة لتموٌل هذا التجدٌد.
 -4أن تتمكن شركات القطراع العرام مرن تصرحٌح هٌاكلهرا التموٌلٌرة فرى خربلل االعتمراد علرى الرذات بعرد أن أصربح االعتمراد علرى
إضافة استثمارات جدٌدة من الدولة أمررا ٌكراد ٌكرون صرعبا نتٌجرة نردرة المرواد المتاحرة وبعرد أن برات مرن المتعرذر االلتجراء إلرى
الجهاز المصرفً.
 -5تدوٌر جزء من االستثمارات الحالٌة حتى ٌمكن تعببة المزٌد من األموال إلنشاء مشروعات جدٌدة وخلق فرص عمل جدٌدة.
 -6أن تتوافر الرقابة القادرة على منع الخطؤ قبل حدوثه والخطر قبل حلوله  ،وان تكون لدى هرذه الرقابرة الخبررة علرى أن تمٌرز
بٌن الخطؤ المبلزم للمماسة الحادة والخطؤ الذي ٌخفى وراءه رؼبة فً التكسب وإصرار على االنحراؾ.
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 -7أن ٌتم اإلصبل من اجل مساهمة الوحردات االقتصرادٌة فرً زٌرادة اإلنتراج و زٌرادة القٌمرة المضرافة وزٌرادة دخرول العمرل فرً
إطرار الخطررة القومٌررة للتنمٌررة االقتصررادٌة للدولررة لزٌررادة قرردرة المجتمررع علررى ترروفٌر الرفاهٌررة ألفررراده والعرراملٌن فررً مشررروعاته
االقتصادٌة.

وتحقيقا لألىداف المتقدمة فقد تامن المشروع الملادئ األساسية اآلتية:

أوال  :إنشاء شركات قابضة تكون مملوكة بالكامل للدولة وؼٌرها من األشخاص االعتبارٌة العامة و تتخذ شكل شركات مسراهمة
وتمثل الجهات المالكة لرأسمالها فً ملكٌة الشركات التابعة لها  ،وتتولى من خبلل هذه الشركات استثمار أموالها كما ٌكون لهرا
مباشرة النشاط بنفسها والقٌام بكافة األعمرال بمرا فرى ذلرك تؤسرٌس شرركات المسراهمة بمفردهرا أو باالشرتراك مرع الؽٌرر وشرراء
وبٌع أسهم الشركات المساهمة وتكوٌن وإدارة محفظة األوراق المالٌة
ثانٌا:إنشاء شركات تابعة تمتلك الشركة القابضرة  %56مرن رأس مالهرا علرى األقرل بمفردهرا أو باالشرتراك مرع شرركات قابضرة
وأخرى أو أشخاص اعتبارٌرة عامرة أو بنروك القطراع الخراص وأسسرها فٌمرا زاد علرى النسربة المشرار إلٌهرا تكرون قابلرة للترداول
وٌتول هذه الشركات عملٌة االستثمار الفعلٌة بصفة أساسٌة.
ثالثا ا :الوزٌر المختص ٌكون حلقة الوصل بٌن كرل مرن الشرركات القابضرة والتابعرة وبرٌن للحكومرة وٌقردم إلرى مجلرس الروزراء
تقارٌر دورٌة عن نشاط هذه الشركات وٌكون ربٌس الجمعٌة العامة للشركة القابضة.
رابعا....................... :
خامسا.....................:
سادساٌ :تولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة القابضة والتابعة وتقٌٌم أدابها طبقا لقانونه.

ومن ثم لات من الوااح والمؤكد أن األموال الممموكة لشركات القطاع العام إنما ىي في طليعتيا أمـوال عامـة
وان كان المشرع قد غاير في أسموب إدارتيا فإنما كان األسـاس ىـو اصاصـة اإلدارة فقـط فيـي عمميـة قصـد
ليا إعطاء الجيات اإلدارية ممثمة في الشركات القالاة سمطة أوس في ممارسة نشاطيا المتعمق لـإدارة تمـك
المرافق ولم يسحب ذلك األثر أو الحكم عمى الطليعة القانونية لتمك األموال وأيو ذلك تتركز في النقاط التالية:
أوال :نررص القررانون علررى حررق الجهررات اإلدارٌررة فررً إنشرراء شررركات قابضررة تكررون مملوكررة بالكامررل للدولررة أو ألحررد األشررخاص
االعتبارٌة العامة األخرى.
ثانٌا :حق الشركة القابضة على إنشاء شركات تابعة لها و معاونرة شررٌطة أن تمتلرك هرً نسربة  %56مرن رأس المرال إلحكرام
السٌطرة على اتخاذ القرار والحفاظ على أموال الدولة.
ثالثا :تكون رباسة الشركات القابضة والشركات التابعة لها للوزٌر المختص وٌكون حلقة الوصل بٌن كل من الشركات القابضرة
والتابعة وبٌن للحكومة وٌقدم إلى مجلس الوزراء تقارٌر دورٌة عن نشاط هذه الشركات ولٌس أدل على ذلك أن الدولة لم تتررك
سدى  ،كما لم تترك أمر تحدٌرد المشرروعات والشرركات الترً تطرر للخصخصرة وتلرك الترً تبقرى تحرت سرٌطرة
أمر الخصخصة ُ
الدولة  ،وتنفٌذ خطتها ،لتوسٌع قاعدة ملكٌة شركات قطاع األعمال العام من خبلل تنفٌذ برنام الخصخصة والتحول إلى القطاع
الخاص وتطوٌ ر أداء الشركات فى إطار السٌاسة العامرة للدولرة  ،لرم تتررك ذلرك كلره لشرركات قطراع األعمرال العرام ذاتهرا ،سرواء
كانت من الشركات القابضة أو التابعة لتقرر بشؤنها ما تشاء من قررارات  ،وإنمرا حرصرت علرى أن ٌكرون تنفٌرذ هرذه الخطرة مرن
اختصاص الدولة ووزاراتها ولجانها وأجهزتها اإلدارٌة بموجب قرارات تصردر عنهرا وتحرت رقابتهرا وإشررافها ،وهرو أمرر لرٌس
بؽرٌب فالمال محل الخصخصة هو مال عام وحصٌلة بٌع المرال العرام هرً مرن نصرٌب الخزانرة العامرة للدولرة ولرٌس مرن نصرٌب
خزانة الشركات القابضة أو الشركات التابعة .
رابعا :خضوع األموال المملوكة لتلك الشركات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتبارها من األموال العامة
فضبل على ذلرك أْ اٌغّؼ١اخ اٌؼبِاخ ر١او اٌؼبك٠اخ ٌشاووخ إٌصاو ٌٍّواعاً اٌجقبه٠اخ لال رطٛػاذ ثؼال اٌّفب ٚابد ـ ٚث ١او ٍإل ِآ
اٌمبٔ ْٛأ ٚوواٍخ اٌشاوٚط ٌٍّٛافماخ ػٍا ٝاٌج١اغ ٚرمو٠او رَ١ا١و ٌٍشاووخ اٌّشازو٠خ ٌاُ َ٠اجك اٌزفاب ٚؽٌٛاٗ ٚرمال٠و لّ١زاٗ ٘ٚاٛ
اٌّٛافمخ ػٍ ٝشوٚط اٌلفغ ثَلاك ( ِٓ )% 25صّٓ اٌشواء األٍبٍ ٟػٕل رٛل١غ اٌؼمل ٚ ،ثبل ٟصّآ اٌشاواء ػٕال اٌزَاٍٚ ، ُ١ػٍاٝ
اٌورُ ِٓ مٌه فمل لبِذ شووخ إٌصو ٌٍّواعً اٌجقبه٠خ ٚأٚػ١خ اٌض ظ ثزٍَ ُ١األصٛي اٌضبثزخ ٚاٌّقايٌٍ ْٚشاووخ اٌّشازو٠خ ثؼال
رٛل١غ اٌؼمل ف 1994/9/27 ٟإال أْ اٌشووخ اٌّشزو٠خ ٌُ رَلك ثابل ٟلّ١اخ اٌؼمال ٚلاله٘ب ( 11541065كٚاله أِو٠ىا )ٟأؽال ػشاو
ٍِٚ ْٛ١فَّّبئخ ٚاؽل ٚأهثؼ ْٛأٌف ٚفَّخ ٍٚز ْٛكٚاله أِو٠ىِّ ٟب رورت ػٍ ٗ١أْ بع ػٍ ٝاٌشووخ رقف١ض اٌَؾت ػٍاٝ
اٌّىشٛف ثٙنٖ اٌمّ١خ ٚ ،ثبٌزبٌ ٟرقف١ض لّ١خ اٌفٛائل اٌّزؼٍماخ ثٙاب فاالي اٌّالح ِآ رابه٠ـ اٌزَاٍ ُ١ؽزا ٝرابه٠ـ اٌزؾصا ً١اٌفؼٍاٟ
ِ ٛ٘ٚب ٠جٍغ ٍِ ْٛ١عٕ ، ٗ١فضالً ػٓ فٛاد اٌفوصخ ػٍا ٝاٌشاووخ ٌَالاك ك٠ا ْٛاٌجٕاٛن ٚر١و٘اب ٚ ،رؾّاً اٌّشازوٌ ٞغّ١اغ أعاٛه
اٌؼبٍِ ِٓ ٓ١ربه٠ـ (اٌزٍَٚ، )ُ١أٔٗ ال ِغبي ٌٍمٛي ثأْ اٌؼجوح ثبٌزٍَ ُ١إٌٙبئ ٟإم ٌُ ٠زضآّ لاواه اٌغّؼ١اخ اٌؼبِاخ ٍا ٜٛػجابهح
اٌزٍَٚ ُ١ال أٍبً ٌٍؾل٠ش ػٓ ربه٠ـ آفو ِغٛٙي  َّٝ٠اٌزٍَ ُ١إٌٙبئٌّ ٟب ف ٟمٌه ِٓ إ٘لاه ٌٍّبي اٌؼبَ

وحٌث إنه ومتى كان ما تقدم فإن إجراءات عملٌة بٌرع كافرة أصرول شرركة النصرر للمراجرل البخارٌرة وأوعٌرة
الضؽط ومن بعده قرار التقسٌم رقم  6684لسنة ٌ 2116كرون قرد شرابهما عٌرب تعرارض المصرالح بمشراركة
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أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة فرً تلرك اإلجرراءات الترً أسرفرت عرن ترسرٌة
البٌع والتعاقد علٌه مع إحدى الشركات الترً ٌسراهم فٌهرا نجلٌره ثرم انضرمامه شخصرٌا ً إلرى الشرركة المشرترٌة
باالس تحواذ الكامل له ولنجلٌه علرى كامرل أسرهم الشرركة المباعرة وقسرمتها إلرى شرركتٌن إحرداها برباسرة أحرد
نجلٌرره والثانٌررة برباسررته شخصررٌا ً ممررا جعررل صررفقة البٌررع لشررركة المراجررل البخارٌررة وأوعٌررة الضررؽط مشرروبة
بالفساد  ،باطلة بطبلنا ً مطلقا ً وما ترتب علٌها من لثار.
ثالثا  :مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزاٌدات وعدم إلؽاء المناقصة.
ومن حٌث إن الثابت فقهاء وقضاء إن مناط تطبٌق اى تشرٌع أو قانون إنمرا ٌررتبط فرً المقرام األول بتحقٌرق
الهدؾ المنشود من تطبٌقه وإخضاع المخاطبٌن به ألحكامه.
نروع
ومن حٌث إن قوامة الدولة على الشؤن العرام تتفررع التفرارٌع إلرى الهٌبرات والمصرالح وسرابر الوحردات العامرة الترً تنقسرم
ن
نشاط ومكانن إقلٌم ومجال ن تخصص.ومن جهة فؤن الشؤن العام هو شؤن الجماعة مصالح وأوضاعا ً ومقاصد منشودة والجماعرة
تشخصها الدولة وتقوم علٌها من الناحٌة المإسسٌة التنظٌمٌة والدولة التً ٌدرسرها القرانون الردولً العرام بوصرفها شرعبا ً علرى
ه
إقلٌم علٌه حكومة هذه الدولة ٌرسم الدستور كٌانها التنظٌمً العام وهى ال تتشكل من هٌبة واحردة ولكنهرا تتكرون مرن الناحٌرة
التنظٌمٌة من هٌبات كبرى تتوزع علٌها مراحل تشكل العمل العام وذلك بما عرؾ من سلطات التنفٌذ والتشرٌع والقضراء وهرى
مع تشكلها بالتنسٌق بٌن هرذه الجهرات فهرو تنسرٌق ٌحفرظ قردراً مرن التروازن ال ٌم هكرن أحرداها مرن اسرتٌعاب مكنرة القٌرام وحردها
ه
مشخص للجماعة ٌستمد من هذا التشخٌص مبرر قٌامه وٌستمد منه شرعٌة نفاذ القرول علرى الؽٌرر
بالعمل العام.فالدولة كتنظٌم
بشرؤن أوضراع الجماعرة حفظرا ً وضربطا ً وتسرٌٌراً وتنمٌرة فرً كرل المجراالت هرذه الدولرة تقروم علرى مفهروم النٌابرة عرن الجماعرة
والتمثٌل لها وهو تمثٌل ٌخضع ألصول ثبلثة أولها :تعدد التنظٌمات األساسٌة التً تتشكل منها الدولرة فربل تكرون كٌانرا ً تنظٌمٌرا ً
واحداً وثانٌها :اختبلؾ أسالٌب التشكل لهذه التنظٌمات وفقا ً الخرتبلؾ المهرام الموزعرة علٌهرا باعتبرار أن سرلطة التقرٌرر تكرون
باالنتخاب وسلطة التنفٌذ ذات القوة المادٌة تكون بالتعٌٌن من أعلى مع خضوعها لقرارات السلطة األولى وسرلطة الرقابرة علرى
الشرعٌة تقوم استقبلالً بمراعاة توازن السلطتٌن األولٌٌن وكل ذلك هو الدولة.وثالثها :ان وظابؾ التقرٌر والتنفٌذ ال تسرتمد اى
من الجهات شرعٌة ممارستها اال بوصؾ هذه الجهة ممثلة أو ناببة عن ؼٌرهرا .فربل ٌوجرد مرن ٌتصررؾ فرً شرؤن عرام إال وهرو
قروام علرى شرؤن عرام بموجرب
مفوض بذلك ال أصٌبل عن نفسه وال صراحب شرؤن بذاتره هٌبرة كران أو مجلسرا ً أو فررداً إنمرا هرو ّ
وصررؾ تمثٌلررً وصررفة تفوٌضررٌة أتترره مررن مسررتند عررام دسررتوراً كرران أو قانون را ً أو البحررة أو قررراراً فردٌررا وهررو مررا ٌعبررر عنرره
باالختصاص فً مجال القانون العام لهٌبة أو فرد هو تفوٌض تستمد منه الجهات المختصة هٌبرة كانرت أو فررداً صربلحٌتها فرً
إصدار العمل العام أو التصرؾ فً أي شان عام.

ومناط ذلك فان جهة اإلدارة ال تماثل اإلفراد حٌث ال تستطٌع التصرؾ فً الوقرت الرذي تشرؤ علرى النحرو الرذي
ٌحلو لها مع الشخص الذي ترٌد التعاقرد معره برل ٌجرب علٌهرا ضررورة التقٌرد فرً هرذا الشرؤن بضروابط وقٌرود
وتنظمها القوانٌن واللوابح المعنٌة بهذا األمر بمعنى انره علرى الررؼم بمرا تتمترع بره جهرة اإلدارة مرن سرلطات
واختصاصات واسعة عند مباشرة وظابفها خاصة فٌما ٌتعلق بإنشاء وتسرٌر المرافرق العامرة الترً تهردؾ إلرى
إشباع الحاجات العامة للمواطنٌن  ،إال إن مثل هرذه القروانٌن واللروابح تتجره نحرو التطبٌرق مرن هرذه السرلطات
وتلك االختصاصات فً مجال الع قود اإلدارٌة وٌتمٌز هذا التطبٌق فً إتباع أسالٌب محرددة عنرد إبرامهرا وهرى
فً مجال هذا التطبٌق علٌها إدراك هدفٌن أساسٌن:
األول :تحقٌق اكبر وفر مالً لخزانه العامة وهذا ٌستلزم بداهة التزام اإلدارة اختٌار المتعاقد الذي ٌقدم أفضل
الشروط والضمانات المالٌة.
الثانً :مراعاة استهداؾ المصلحة العامة المراد تحقٌقها من هذا التصرؾ
وهذا ما ذهبت إلٌه أحكام المحكمة اإلدارٌة العلٌا من أن " مرن األصرول المسرلمة أن اإلدارة ال تسرتوي مرع اإلفرراد فرً
حرٌة التعبٌر عن اإلرادة فرً إبررام عقودهرا إدارٌرة كانرت أو مدنٌرة وذلرك بؤنهرا تلترزم فرً هرذا السربٌل برإجراءات وقٌرود رسرمها
المشرع فً القوانٌن واللوابح لكفالة اختٌار أفضل األشخاص.

ومن حٌث إن روابط القانون العام تختلؾ عن روابط القانون الخاص فاألولى ٌحكمها وٌنظمها القانون العرام،
بحسانها روابط تقوم بٌن أشخاص اعتبارٌة عامة مثل الوزارات والهٌبات وبرٌن اإلفرراد أو الشرركة الخاصرة.
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وبالتالً فان إرادة الشخص االعتباري المذكورة مقٌردة برإجراءات وضروابط تسرتهدؾ ابترداء وانتهراء تحقٌرق
المصلحة العامة وتنفٌذ أحكام القانون..
ومن حٌث أن قرانون قطراع األعمرال العرام وان كران ؼراٌر مرن أسرلوب إدارة الشرركات الترً أخضرعها ألحكامره
وأعرراد تنظٌمهررا بمررا ٌكفررل لهررا قرردر اكبررر مررن وسررابل التسررٌٌر الررذاتً واإلدارة الذاتٌررة وقرردرا اقررل مررن هٌمنررة السررلطات
الوصابٌة وبما ٌكفل قٌام عبلقة التبعٌة بٌن مستوٌاتها بؤسلوب التتابع إذ ٌناط بكل مستوى تشكٌل ما دونه  ،ال بؤسلوب التوازي
الذي ٌتٌح للمستوى األعلى التدخل المباشر فً شبون ما تتابع من مسرتوٌات ادنرً وبمرا ٌكفرل تعررٌض هرذه الوحردات لؤلوضراع
االقتصادٌة للسوق ومساءلتها حسب النتاب وتٌسٌر أمكان توسٌع قاعدة الملكٌة مستقببل وان كان القرانون األخٌرر قرد ؼراٌر فرً
كل ذلك  ،فبل تزال الطبٌعة القانونٌة لشرركات القطراع العرام بحسربان أن معٌرار وصرؾ الشرركة بؤنهرا مرن وشرركات القطراع العرام
ٌتعلق بالملكٌة العامة ألموالها ال بؤسلوب إدارتها وإمكانات نشاط وبحسبان ما ترتبه الملكٌة العامة من وجوب التعبٌر عنهرا فرً
أطار اإلرادة العامة التً تمثل الشخص المعنوي المالك للمال العام.

ولما كان ذلك وحٌث إن الثابت أن شرركة النصرر للمراجرل البخارٌرة وأوعٌرة الضرؽط تعرد مرن شرركات قطراع
األعمال العام و تدخل فً مفهوم شركات قطاع األعمال العام المنظمة بالقرانون رقرم  213لسرنة  6996والترً
لم تنحسر عنها صفة النفع العام وان اختلفت من حٌث طرٌقرة إداراتهرا ومرن ثرم فرإن القررارات الترً تصردرها
تلك الجهات تعت بر من حٌث الطبٌعة القانونٌة داخله فً عموم ما عبر عنه القانون بالقطاع العام وبالتالً فؤن
الجهررات الت رً تتررولى بٌررع مسرراهمات المررال العررام المملوكررة للدولررة والبنرروك وشررركات قطرراع األعمررال العررام
واألشخاص االعتبارٌة العامة ،ومنها الشركة القابضة للصرناعات الكٌماوٌرة إنمرا تقروم برإجراءات البٌرع نٌابرة
عن الدولة وأشخاصها االعتبارٌة العامة ،وبتفوٌض منها وهو ما ٌحتم على تلرك الجهرات إلرى تطبٌرق قرانون
المناقصات والمزاٌدات باعتباره الشرٌعة العامة التً تحكم تصرفاتها.
وترتٌبررا علررى مررا تقرردم فانرره متررى لجررؤت جهررة اإلدارة المعنٌررة برراألمر والقابمررة علررى إدارة عملٌررات الخصخصررة إلررى
استنهاض أحكام قانون المناقصات والمزاٌدات فانه ال تثرٌب علٌها إن لجؤت إلٌه بسرند مرن رإٌتهرا لمعطٌرات
النشاط االقتصادي إلى اختٌرار طرٌرق التنرافس برٌن المتقردمٌن مرن خربلل المزاٌردة للحصرول علرى عابرد ممكرن
والتعاقد مع أفضل العروض المقدمة مالٌا وف نٌا وذلك كله فً ضوء تقدٌرها لكافرة االعتبرارات فرً تلرك اآلثرار
المترتبررة علررى األزمررة االقتصررادٌة  ،السررٌما أن عملٌررة الخصخصررة هررً مررن العملٌررات ذات الطبٌعررة القانونٌررة
المعقدة فاألمر لٌس مجرد تصرؾ فً المال العام باى وجه كران إنمرا هرً عملٌرة ٌنبؽرً أن تقروم علرى تروازن
عرردد مررن ال مصررالح المتعارضررة بحٌررث تسررتطٌع الدولررة االسررتفادة مررن اسررتثمار المشررروعات التررً تطرحهررا
للخصخصررة بررؤكبر عابررد ممكررن وفررى ذات الوقررت إحكررام الرقابررة علررى المسررتثمرٌن فررً عرردم توقررؾ النشرراط
االقتصادي  ،ومن ثم فان من حق الجهة اإلدارٌة أن توازن بٌن أفضرل الطررق االقتصرادٌة وفقرا لمرا ترراه مرن
معطٌات فً هذا األمر وال جنا إن هرً اخترارت تطبٌرق أحكرام قرانون المناقصرات والمزاٌردات وجعلرت عملٌرة
البٌع بنظام المزاٌدة بطرٌق المظارٌؾ المؽلقة باعتبار أن ذلك ٌخضع لتقدٌراتها االقتصادٌة من خبلل معطٌات
السوق وٌتفق وطرق التصرؾ فً المال العام .
ومن حٌث إن األصل أن تتم المزاٌدة إما على أساس القواعد الخاصرة للشرركة الترً ٌضرعها مجرس إدارة الشرركة عمربلً بحكرم
المادة ( )6من قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم  213لسنة  ،6996أو وفقا ً ألحكام القرانون العرام لتنظرٌم
المناقصات والمزاٌدات عند عدم وجود لوابح خاصة تنظم إجراءات المناقصات والمزاٌردات الترً تجرٌهرا الشرركات  ،ولمرا كانرت
الشركة القابضة لم تقدم ما ٌفٌد خضوع مناقصاتها ومزاٌداتها ألٌة لوابح تنظمها بالشركة  ،ومرن ثرم تعرٌن رقابرة إجرراءات تلرك
المزاٌدة وفقا ً ألحكام القانون العام المنظم إلجراءات طر المناقصات والمزاٌدات الساري فً تارٌخ اإلعبلن عن المزاٌدة.
ومن حٌث انه متى كانت القاعدة فً المناقصة العامة هً قٌامها على أساس مرن مبرادئ العبلنٌرة والمسراواة وحرٌرة المنافسرة ،
فانه مما ٌتعارض مع هذه المبادئ إجبار المتناقصٌن على الدخول فً الممارسة بعد أن تعلقت حقوقهم بالمناقصة الترً ٌجرب أن
تكون األساس فً اختٌار العطاء األفضل شروطا واألقل سعرا.
ومن حٌث إن المادة الثانٌة من القانون رقم  9لسرنة  6983بشران المناقصرات والمزاٌردات علرى انره " تخضرع المناقصرة العامرة
لمبادئ العبلنٌة والمساواة وحرٌة المنافسة"...............
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وتنص المادة " "5من ذات القانون على انه " ٌكون التعاقد بطرٌق الممارسة فً األحوال اآلتٌة-:
 -6األشٌاء المحتكر صنعها أو استٌرادها
 -2األشٌاء التً ال توجد إال لدى شخص بذاته
 -3األشٌاء التً ال ٌمكن تحدٌدها بمواصفات دقٌقة
 -4األعمال االستشارٌة أو الفنٌة التً ٌتطلب بحسب طبٌعة أجراها بمعرفة فنٌٌن أو أخصابٌٌن معٌنٌن.
وتنص المادة " "67من ذات القانون على انه " تلؽى المناقصة بعد النشر عنها أو الدعوة إلٌهرا وقبرل البرت فٌهرا بقررار
من السلطة المختصة إذا استؽنى عنها نهابٌا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك كما ٌجوز إلؽاء المناقصة فً الحاالت اآلتٌة-:
"أ" إذا تقدم عطاء وحٌد او لم ٌبقى بعد العطاءات المستبعدة إال عطاء وحٌد.
"ب" إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات
"ج" إذا كانت قٌمة العطاء األقل تزٌد على القٌمة السوقٌة وٌكون اإللؽاء فً هذه الحالة بقرار من السلطة المختصة
ومررن حٌررث انرره ولمررا كرران ذلررك وكرران البررادئ مررن أحكررام قررانون المناقصررات والمزاٌرردات والبحترره التنفٌذٌررة انرره ولرربن كانررت
للممارسة حاالتها ولٌس مرن بٌنهرا تحوٌرل المناقصرة العامرة إلرى ممارسرة عامرة وانره وبفرتح المظرارٌؾ المقدمرة فرً المناقصرة
العامة بحظر الدخول فً مفاوضات مع احد مقدمً العطاءات فً شان تعدٌل عطابه إال فً الحدود المقرررة للجنرة البرت والترً ال
تجاوز مفاوضة مقدم العطاء األقل بتحفظ أو بتحفظات للنزول عنها كلها أو بعضها ومفاوضة صاحب العطاء األقل ؼٌرر المقتررن
بتحفظررات للنررزول عنهررا كلهررا أو بعضررها ومفاوضررة صرراحب العطرراء األقررل ؼٌررر المقترررن بتحفظررات للوصررول إلررى مسررتوى أسررعار
السوق وان إلؽاء المناقصرة لره حاالتره الرثبلث المحرددة قانونرا وٌرتم هرذا اإللؽراء بقررار مسربب مرن السرلطة المختصرة بنراء علرى
توصٌة لجنة البت وان طر العملٌة فً ممارسة ٌتم بقرار من سلطة االعتماد المختصرة ومرن ثرم فانره ال ٌجروز للجنرة البرت وال
السلطة المختصة باالعتماد أن تحول المناقصة العامة إلى ممارسة وكل ما ٌمكن اتباعة إذا ما تبٌن أن االسرتمرار فرً المناقصرة
ٌتعارض مع الصالح العام أن توصى لجنة البت بإلؽاء المناقصة بعد التثبت من قٌام إحدى الدواعً المبرررة لئللؽراء وٌعقرب ذلرك
صدور قرار مسبب من السلطة المختصة فإذا ما حدث ذلك أمكن للسلطة المختصة طر العملٌة فً ممارسة متى تحققرت إحردى
الحاالت التً ٌجوز فٌها إجراء الممارسة.
" فتوى الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع رقم 414ملؾ رقم  -281/6/54جلسة 6991/3/26

وفى ذات المعنى قضت المحكمة اإلدارٌة العلٌا " األصل فً التعاقد هو طرٌق المناقصرات العامرة وطبقرا لئلجرراءات الترً حرددها
القررانون والبحترره التنفٌذٌررة تنفٌررذا ألحكامرره وال ٌجرروز الخررروج علررى هررذا األصررل إال اسررتثناء عنررد تحقررق الضرررورة الملحررة لهررذا
االستثناء فٌتم التعاقد بطرٌق الممارسة وظاهر من هذه األحكام أن المشرع قد استهدؾ حماٌة المال العرام بالحصرول عرن طرٌرق
الم ناقصة العامة على ارخص األسعار وأفضل الشروط وكذلك ٌراعرى الحفراظ علرى حسرن سرٌر وانتظرام المرافرق العامرة بضرمان
تورٌد وتوفٌر كل األصناؾ والمهمات التً تلزمها ألداء مهامهرا وتروفٌر خردماتها فرً خدمرة المرواطنٌن وٌتعرٌن لرذلك ان تتحقرق
الضرورة التً تعلق بصالح حسن سٌر المرفق العام وأدابه لواجباته فً المواعٌد المحددة لذلك بإقرار السلطة المالٌرة واإلدارٌرة
المختصة بذلك حتى ٌتسنى اللجإ إلى الطرٌق االستثنابً للتعاقد على التورٌد وهو طرٌق الممارسرة العامرة حٌرث ٌؽلرب السررعة
التً تحتمها الضرورة فً الشراء على االعتبارات المالٌة التً توفرها المناقصة العامة.
في ىذا المعنى حكم المحكمة اإلدارية العميا – فى الطعنين رقمي  68و  74لسنة  32ق -جمسة 6988/61/22

وحٌث إن طر شركة النصر للمراجل البخارٌرة وأوعٌرة الضرؽط ـ فرً إطرار برنرام الحكومرة لتوسرٌع قاعردة
الملكٌررة "الخصخصررة" ـ فررً مزاٌرردة عامررة قررد تررم وفقرا ً للقواعرد والنصرروص الحاكمررة للتصرررؾ فررً األمرروال
المملوكة للدولة  ،لذلك تم النص صراحة فً البند (سابعاً) ـ (القانون الواجرب التطبٌرق ):مرن كراسرة الشرروط لبٌرع علرى
أن  ( :تخضع عملٌة البٌع ألحكام القانون المصري  ،وٌتم تفسٌرها وفقرا ً لره )  ،ومرن ثرم تخضرع عملٌرة البٌرع بكامرل إجراءاتهرا
طرحرا ً وبترا ً وترسررٌه وتعاقررداً ألحكررام قررانون تنظررٌم المناقصررات والمزاٌرردات الصررادر بالقررانون رقررم  9لسررنة 6983
بحسبانه أحد القوانٌن المصرٌة التً تخضع لها عملٌة بٌرع وخصخصرة شرركة النصرر للمراجرل البخارٌرة وأوعٌرة الضرؽط  ،وقرد
أفرد المشرع فً قانون تنظٌم المناقصات والمزاٌدات الصادر بالقانون رقم ( )9لسنة  ،6983بابا ً كامبلً من هذا القرانون لؤلحكرام
التررً أوجررب العمررل بهررا فررً بٌررع المنقرروالت وتررؤجٌر المقاصررؾ ،حٌررث جعررل األصررل فررً التصرررؾ فررً األراضررً المملوكررة للدولررة
ووحدات اإلدارة المحلٌة لؤلفراد سواء بالبٌع أو الترؤجٌر أو التررخٌص باالنتفراع بهرا أو باسرتؽبلل العقرارات أمربلك الدولرة أن ٌرتم
عن طرٌق مزاٌدة علنٌة ،عامة أو محلٌة أو بالمظارٌؾ المؽلقة ،واستثناء إما بطرٌق الممارسة المحدودة فرً حراالت محرددة أو
التعاقد بطرٌق االتفاق المباشر فً حاالت عاجلة معٌنة حصراً على أن تتبرع فرً هرذه الحراالت اإلجرراءات المنصروص علٌهرا فرً
القانون والبحته التنفٌذٌة  ،وعلى ذلك فإن جمٌع التصرفات المتصلة بالتصررؾ فرً المرال العرام الرذي تجرٌره الدولرة عرن طرٌرق
الشركات القابضة ٌ ،تعٌن أن تتم وفقا ً ألحكام هذا القانون.
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وحٌث إن الثابت من األوراق أنه بتارٌخً  31و  6992/62/36أعلنت الشركة القابضة للصرناعات الهندسرٌة
ـ ر فررً إطررار برنررام الحكومررة لتوسررٌع قاعرردة الملكٌررة (الخصخصررة) ـ عررن مزاٌرردة عامررة لتقرردٌم عررروض للشررركات العالمٌررة
للمشاركة مع شرركة النصرر للمراجرل البخارٌرة فرً تكروٌن شرركة مشرتركة  ،ولرم ٌتضرمن اإلعربلن أي خٌرار بشرؤن بٌرع األصرول

الثابتررة للشررركة  ،وإنمررا تضررمنت كراس رة الشررروط هررذا الخٌررار فررً وقررت الحررق  ،فتقرردم علررى إثرهررا  6شررركات عالمٌررة
بعروضها  ،ولم ٌصل أي من العروض إلى القٌمة األساسٌة لتقٌٌم الشركة  ،وعقردت لجنرة التفراوض المنشرؤة
بالقرار رقم  94لسنة  6993عدد ( )62اجتماعا ً اعتباراً من  6993/8/25حتى  6993/66/21وتشكلت لجنة
فرعٌررة مررن بررٌن أعضرراء لجنررة التفرراوض وخبررراء الشررركة القابضررة وشررركة المراجررل لمراجعررة أسررس التقٌررٌم
وأسفرت عن أن قٌمة شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌرة الضرؽط فرً حردود  66ملٌرون دوالر أمرٌكرً ،
واستمرت المفاوضات مع الشركات الثبلثة األعلى سعراً الترً تقردمت بطلرب شرراء كامرل األصرول الثابترة عردا
أرصدة العمبلء بدالً من إنشاء شركة مشتركة  ،وعلى إثر ذلك قامت الشركة القابضرة بتعردٌل الشرروط العامرة
للمزاٌدة  ،تنفٌذا لتعلٌمات وزٌر قطاع األعمال العام الدكتور عاطؾ عبٌرد (ربرٌس الجمعٌرة العامرة للشرركة القابضرة
للصناعات الهندسٌة)  ،والمهندس عبد الوهاب أحمد الحباك (ربرٌس مجلرس إدارة ذات الشرركة) ومعهرم أعضراء مجلرس اإلدارة
وأعضاء الجمعٌة العامرة ؼٌرر العادٌرة للشرركة القابضرة الرذٌن أحردثوا تعردٌبلً فرً ؼاٌرات انتقراء واختٌرار شرركة النصرر للمراجرل
البخارٌة وأوعٌة الضؽط للقٌام بدورها مع وزارة الكهرباء فً تنفٌرذ خطتهرا لتنمٌرة وزٌرادة الطاقرة الكهربابٌرة للرببلد والمشراركة
مع شركة عالمٌة لتصنٌع المراجل لمحطات تولٌد الطاقة  ،وتمثل ذلك التعدٌل فً أنه رؼم موافقة مجلس إدارة الشركة القابضرة
للصناعات الهندسٌة بتارٌخ  6992/62/29على دعوة الشرركات العالمٌرة المتخصصرة لتقردٌم عروضرها لمشراركة شرركة النصرر
للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط  ،فً إدخال صناعة مراجل محطات القوى محلٌا ً وإسناد تقٌٌم الشركة إلى المكتب االستشراري

(كوبرز لند لٌبرنت) وتشركٌل لجنرة لمراجعرة التقٌرٌم  ،فقرد ترم إعرداد كراسرة الشرروط والمواصرفات للمزاٌردة المتعلقرة
برردعوة الشررركات العالمٌررة إلنشرراء الشررركة المشررتركة وتضررمنت خٌرراراً بشررراء أصررول شررركة النصررر للمراجررل
البخارٌة وأوعٌة الضؽط بالكامل  ،وأوصت لجنة التفاوض لما قُدم من عروض بقبول العرض المقدم من شركة برابكوك
لند وٌلكوكس انترناشٌونال انفستمنت إنك  ،وبتارٌخ  6994/6/36أسرفر اجتمراع وزٌرر قطراع األعمرال ووزٌرر الكهربراء
وربررٌس هٌبررة كهربرراء مررص وربٌسررً مجلررس إدارة الشررركة القابضررة والشررركة التابعررة عررن موافقررة ممثلررً شررركة بررابكوك و

وٌلكوكس على زٌادة العرض إلى ( 67ملٌون دوالر) منها ( 66ملٌرون دوالر) مقابرل األصرول الثابترة و ( 6ملٌرون
دوالر) مقابل المخزون على أساس رصٌده فً  ، 6993/6/31وعلى أن ٌتم تصوٌب قٌمة المخزون نقصرا ً أو زٌرادة فرً
تررارٌخ التسررلٌم  ،وتررم الحصررول علررى موافقررات مجلسررً إدارة الشررركتٌن القابضررة والتابعررة والجمعٌررة العامررة ؼٌررر العادٌررة لهمررا
بموافقة ومتابعة وزٌر قطاع األعمال العام ربٌس الجمعٌة العامة للشركة القابضة وبموافقة مجلس الروزراء علرى التقٌرٌم وعلرى
القٌمة وتم توقٌع العقد بتارٌخ  ، 6994/9/27ثم وافقت الجمعٌة العامرة ؼٌرر العادٌرة لشرركة النصرر للمراجرل البخارٌرة وأوعٌرة
الضؽط بعد ذلك وبتارٌخ  6995/8/6علرى تصرفٌة الشرركة وصررؾ ( )%61مرن صرافً حصرٌلة البٌرع للعراملٌن بالشرركة  ،وقرد
تبررٌن فررً  6995/4/3مررن المٌزا نٌررة أن نترراب عملٌررة البٌررع قررد أسررفرت عررن أن قٌمررة األصررول الثابتررة والمخررزون السررلعً (بعررد
تصرروٌبه) بلؽررت ( 6663ملٌررون دوالر) بمررا ٌعررادل ( 5564ملٌررون جنٌرره مصررري) تررم سررداد مقابررل مرردٌونٌات البنرروك وااللتزامررات
األخرررى وقرردرها ( 3968ملٌررون جنٌرره)  ،وبلؽررت حصررٌلة البٌررع ( 6566ملٌررون جنٌرره) وبعررد خصررم دٌررون أخرررى بلؽررت الحصررٌلة
(9ملٌون جنٌه مصري)  ،تم صرؾ  %61منها كمكافآت للقٌادات والعاملٌن.

ومررن حٌررث إن المسررتقر فررً قضرراء مجلررس الدولررة وإفترراء الجمعٌررة العمومٌررة لقسررمً الفترروى والتشرررٌع أن
المشرع حدد حصراً فً أحكام قانون تنظرٌم المناقصرات والمزاٌردات أسرالٌب التعاقرد وهرً المزاٌردة العامرة  ،والمناقصرة العامرة
والمناقصة المحدودة والمناقصة المحلٌة والممارسة واألمر المباشر ،ورسم لكل أسلوب منهرا حردوده وبرٌن حاالتره واإلجرراءات
التً ٌقتضٌها األخذ به ومن خبلله ،ومن ثم ٌكون لكل من هذه األسالٌب مجال إعماله الذي ال ٌجروز أن تخرتلط خبللره بؽٌرره مرن
األسالٌب  ،وعلى ذلك فالقاعدة فً المزاٌدة العامة هً قٌامها على أساس مرن مبرادئ العبلنٌرة والمسراواة وحرٌرة المنافسرة ،بمرا
ٌسمح باشتراك أكبر عدد ممكن من مقدمً العطاءات والعروض للتوصل إلى أفضل الشروط وأقرل األسرعار فرً حالرة المناقصرة،
وأعلى األسعار فً حال ة المزاٌدة  ،ومن ثم فإنه مما ٌتعارض مع هذه المبادئ إجبار المتزاٌدٌن على الردخول فرً الممارسرة بعرد
أن تعلقت حقوقهم بالمزاٌدة التً ٌجب أن تكون األساس فً اختٌار العرض األفضل شرروطا واألعلرى سرعراً  ،ذلرك أن للممارسرة
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حاالتها ولٌس من بٌنها تحوٌل المزاٌدة العامة إلى ممارسة  ،وأنه بفرتح المظرارٌؾ المؽلقرة المقدمرة فرً المزاٌردة العامرة ٌحظرر
الردخول فررً مفاوضررات مررع أحررد مقرردمً العررروض فررً شررؤن تعرردٌل عرضرره إال فررً الحرردود المقررررة للجنررة البررت والتررً ال تجرراوز
مفاوضة مقدم العرض األعلى المقترن بتحفظ أو بتحفظات للنزول عنهرا كلهرا أو بعضرها ومفاوضرة صراحب العطراء األعلرى ؼٌرر
المقترن بتحفظات للوصول إلى مستوى أسعار السوق أو الثمن أو القٌمة األساسٌة لمحل البٌع  ،وتلؽى المزاٌردة قبرل البرت فٌهرا
إذا استؽنى عنها نهابٌاً ،أو اقتضرت المصرلحة العامرة ذلرك ،أو لرم تصرل نتٌجتهرا إلرى الرثمن أو القٌمرة األساسرٌة  ،ولرذلك فإنره ال
ٌجوز للجنة البت وال للسلطة المختصة باالعتماد أن تحول المزاٌدة العامة إلرى ممارسرة  ،وكرل مرا ٌمكرن إتباعره إذا مرا تبرٌن أن
االستمرار فً المزاٌدة ٌتعارض مع الصالح العام أو أن أعلى المتزاٌدٌن لم ٌصل عرضه إلى الرثمن أو القٌمرة األساسرٌة السررٌة
أن توصً لجنة البت بإلؽاء المزاٌدة بعد التثبت من قٌرام إحردى الردواعً المبرررة لئللؽراء ،وٌعقرب ذلرك صردور قررار مسربب مرن
السلطة المختصة ،فإذا ما حدث ذلك ،أمكن للسلطة المختصة طر العملٌة فً ممارسرة مترً تحققرت إحردى الحراالت الترً ٌجروز
إجراء الممارسة فٌها طبقا ألحكام قانون تنظٌم المناقصات والمزاٌدات.
ولما كان ذلك وحٌث إن إجراءات طر المزاٌدة العامة للمشاركة مع شركة عالمٌة  ،قد تحولت دون مبرر قانونً
أو سند شرعً لتكون لبٌع األصول الثابتة والمخزون السرلعً للشرركة بمرا ٌبطرل المزاٌردة ومرا أسرفرت عنره مرن نتراب علرى مرا

سلؾ بٌانه ،كما قد شابها العدٌد من المخالفرات الجسرٌمة الترً أهردرت مبرادئ العبلنٌرة والمسراواة وحرٌرة المنافسرة ،
وأخصها :
أوال ـ عرردم اتخرراذ إجررراءات إلؽرراء المزاٌرردة العامررة لتحقررق أحررد األسررباب الوجوبٌررة إللؽابهررا وفق را ً لقررانون تنظررٌم المناقصررات
والمزاٌدات المتمثل فً عدم وصول قٌمة عروض المزاٌدة إلى الثمن أو القٌمة األساسٌة .
ثانٌا ـ عدم اتخاذ إجرراءات إلؽراء المزاٌردة العامرة القترران العرروض المقدمرة كلهرا بتحفظرات ولقٌرام لجنرة المفاوضرات بالكشرؾ
ألصحاب العرروض عرن السرعر األساسرً لبٌرع الشرركة وفقرا ً للتقٌرٌم المعتمرد وهرو السرعر المتعرٌن اإلبقراء علٌره سررٌا ً بالمخالفرة
للقانون  ،وقد تم ذلك لدى ت حوٌل المزاٌدة إلى ممارسة وإجرراء التفراوض مرع جمٌرع العرروض ثرم السرما لثبلثرة عرروض منهرا
بتقدٌم عروض بدٌلة لشراء األصول الثابتة والمخزون السلعً بعد تعدٌل كراسة الشروط التً خالفت اإلعبلن عن المزاٌدة.
ثالثا ـ تحوٌل المزاٌدة العامة إلى ممارسة محدودة للعروض جمٌعها ثم لثبلثة عروض منهرا مرن العرروض المتنافسرة بالمخالفرة
للقانون وللمبادئ القانونٌة المستقرة سالفة البٌان.
رابعا ـ السما لؽٌر المتزاٌدٌن المتقدمٌن للمزاٌدة العامة بالمشاركة فً الممارسة المحدودة بعد انتهاء مواعٌد التقدم للمزاٌردة
وانتهاء فض المظارٌؾ والتفاوض مع العرروض المقدمرة فرً المٌعراد والكشرؾ عرن السرعر األساسرً لبٌرع الشرركة وفقرا ً للتقٌرٌم
المعتمد  ،وذلك بدعوة مستثمرٌن جدد للتنافس وذلك بالمخالفة للقانون ولقواعد العبلنٌرة والمسراواة وحرٌرة المنافسرة  ،حٌرث ال
ٌجوز إجبار المتزاٌردٌن علرى الردخول فرً الممارسرة بعرد أن تعلقرت حقروقهم بالمزاٌردة الترً ٌجرب أن تكرون األسراس فرً اختٌرار
العرض األفضل شروطا واألعلى سعراً  ،ذلك أن للممارسة حاالتها ولٌس من بٌنها تحوٌل المزاٌردة العامرة إلرى ممارسرة  ،وأنره
بفرتح المظررارٌؾ المؽلقرة المقدمررة فررً المزاٌردة العامررة ٌحظرر الرردخول فررً مفاوضرات مررع أحرد مقرردمً العررروض فرً شررؤن تعرردٌل
عرضه إال فً الحدود المقررة للجنة البرت والترً ال تجراوز مفاوضرة مقردم العررض األعلرى المقتررن برتحفظ أو بتحفظرات للنرزول
عنها كلها أو بعضها ومفاوضة صاحب العطاء األعلى ؼٌر المقترن بتحفظات للوصرول إلرى مسرتوى أسرعار السروق أو الرثمن أو
القٌمة األساسٌة لمحرل البٌرع  ،ولرذلك فإنره ال ٌجروز للجنرة البرت وال للسرلطة المختصرة باالعتمراد أن تحرول المزاٌردة العامرة إلرى
ممارسة  ،وكل ما ٌمكن إتباعه إذا ما تبٌن أن االستمرار فً المزاٌدة ٌتعارض مع الصالح العام أو أن أعلى المتزاٌدٌن لرم ٌصرل

عرضه إلى الثمن أو القٌمة األساسٌة السرٌة أن توصً لجنة البت بإلؽاء المزاٌدة بعد التثبت من قٌام إحدى الردواعً
المبرررة لئللؽراء ،وٌعقرب ذلرك صردور قررار مسربب مرن السرلطة المختصرة ،فرإذا مرا حردث ذلرك ،أمكرن للسررلطة
المختصة طر العملٌة فً ممارسة متً تحققت إحدى الحاالت التً ٌجوز إجراء الممارسة فٌها طبقرا ألحكرام
قانون تنظٌم المناقصات والمزاٌدات.

رابعا اعتماد تقٌٌم الشركة بالمخالفة ألحكام القانون.
ومن حٌث انه من المستقر علٌه ان جهة اإلدارة ال تماثرل اإلفرراد حٌرث ال تسرتطٌع التصررؾ فرً الوقرت الرذي
تشؤ على النحو الذي ٌحلو لها مع الشرخص الرذي ترٌرد التعاقرد معره برل ٌجرب علٌهرا ضررورة التقٌرد فرً هرذا الشرؤن بضروابط
وقٌود وتنظمها القوانٌن واللوابح المعنٌة بهذا األمر بمعنى انه على الرؼم بما تتمتع به جهرة اإلدارة مرن سرلطات واختصاصرات
واسعة عند مباشرة وظابفها خاصة فٌما ٌتعلق بإنشاء وتسٌر المرافق العامة التً تهدؾ إلى إشباع الحاجرات العامرة للمرواطنٌن
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 ،إال إن مثل هذه الق وانٌن واللوابح تتجه نحو التطبٌق من هذه السرلطات وتلرك االختصاصرات فرً مجرال العقرود اإلدارٌرة وٌتمٌرز
هذا التطبٌق فً إتباع أسالٌب محددة عند إبرامها وهى فً مجال هذا التطبٌق علٌها إدراك هدفٌن أساسٌن:

األول :تحقٌق اكبر وفر مالً لخزانه العامة وهذا ٌستلزم بداهة التزام اإلدارة اختٌار المتعاقد الذي ٌقدم أفضل
الشروط والضمانات المالٌة.
الثانً :مراعاة استهداؾ المصلحة العامة المراد تحقٌقها من هذا التصرؾ.
ومن حٌث انه وباالطبلع على قواعد التقٌٌم والترً اعتمردتها لجنرة التفراوض والبرت فرً العرروض المقدمرة لشرراء أسرهم شرركة
النصر العامة لل مراجل البخارٌة نجد أنها تضمنت مخالفات صارخة أدت إلى تدنى سرعر البٌرع وهرو مرا انعكرس بردوره إلرى إهردار

المال العام بصورة مفرطة وقد تمثلت تلك المخالفات فٌما ٌلى:
أوال  :استبعاد العطاء المقدم من شركة ABB- CEعلى الرؼم من انه أعلى العطاءات التً قدمت بشران شرراء
الشركة حٌث بلؽت قٌمة الصفقة  67.5ملٌون دوالر وذلك استنادا إلى عدم تقدٌم خطاب الضمان المطلروب فرً حرٌن أن العطراء
المقدم من الشركة المشترٌة ٌ B&Wقدر بحوالً  67ملٌون دوالر بعد المفاوضات ولٌس بصورة مبدبٌة وهرو األمرر الرذي كران

وٌستتبع على الجهة اإلدارٌة أن تلؽى المزاٌدة وتعٌد طرحها مرة أخررى عمبل بنص المرادة " "67مرن قرانون المزاٌردات
والمناقصات رقم  9لسنة .6983
ثانٌا :اإلٌهام بان العرض المقدم من شركة  B&Wهو أعلى األسعار المقدمة والمقدر بنحرو  67ملٌرون دوالر
فً حٌن أن المبلػ المعروض ابتداء هو  66ملٌون دوالر ٌشمل :
 66ملٌون دوالر امرٌكى ألصول ثابتة
 5.2ملٌون دوالر امرٌكى للمخزون
وقد تم زٌادة المبلػ بعد سلسلة من المفاوضات التً تمت وتحوٌرل المزاٌردة إلرى ممارسرة بالمخالفرة للقرانون مرن ناحٌرة وتحفٌرز
الشركة ودفعها إلى التعاقد وذلك بالسما لها على التعاقد على تورٌرد مرجلرى الكرٌمرات وذلرك قبرل إبررام عقرد البٌرع مرن أساسره

وهو ما ٌمثل فرً حقٌقتره وجره مرن وجروه أهردار المرال العرام وهرو مرا نطقرت بره األوراق وجراء فرً توضرٌح االجتمراع
الخامس من اجتماعات مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة والمنعقرد بترارٌخ  6994/2/2حٌرث
عقب ربٌس مجلس اإلدارة بقوله صراحة " انه باإلضافة إلى األسباب األربعة الموضرحة بتقرٌرر اللجنرة الترً
توصى بالبٌع فان سٌادته ٌرى أن من أهم أسباب تؤٌٌد الختٌار ما ذكره السٌد\ ربرٌس مجلرس اإلدارة وربرٌس
اللجنة بان وزارة الكهرباء قد أسندت إلى شركة  B&Wعملٌة تورٌد مرجلى محطة الكهرباء بالكرٌمات.
ثالثا  :مخالفة كراسة الشروط وعردم السرما للمسرتثمرٌن المصررٌٌن للردخول فرً المزاٌردة حٌرث إن الثابرت مرن
األوراق انه تم إعداد كراسة شروط المزاٌدة بمعرفة مكتب الخبرة "بكتل" وانه قد روعً عند وضرع كراسرة الشرروط أن تسرمح
للشرٌك االجنبى بالمشاركة بنسبة ال تقل عن  %56من قٌمة أسهم الشركة أو بٌع الشركة بالكامل حتى ٌتا لكرل شرركة أجنبٌرة
التقدم بالصورة المناسبة  ،إال انه وعلى الرؼم من انه قد تم اإلعبلن عن فتح باب المنافسة لجمٌرع الشرركات األجنبٌرة العالمٌرة
بهدؾ الحصول على أفضل العروض إال انه قد تم تجاهل الشرركات الوطنٌرة مرن الردخول فرً تلرك المنافسرة وهرو مرا أكرده تقرٌرر
الجهاز المركزي للمحاسبات ؽّٕ١ب ػبة ػٍ ٝوواٍخ اٌشوٚط رضّٕٙب إِىبٔ١خ ث١غ أصٛي اٌشووخ ثبٌىبِاً ثبٌّقبٌفاخ ٌالػاالْ ػآ
اٌّيا٠لح ثبٌصؾف اٌ١ِٛ١خ  1992/12/31 ٚ 30 ِٟٛ٠اٌز٠ ٌُ ٟوك ثٙب ٍ ٜٛرمل ُ٠اٌؼو ٚػٍ ٝأٍبً اٌزؼبِ ْٚغ شو٠ه أعٕجٟ
ٌزى( ٓ٠ٛشووخ ِشزوو خ)  ،األِو اٌن ٞال ٠ؼط ٟاٌفوصخ اٌىبٍِاخ ٌىبفاخ اٌَّازضّو ٓ٠اٌاٛطٕٚ ٓ١١األعبٔات ٌلهاٍاخ ػاو ث١اغ وبِاً
األصٛي ٠ٚ ،ؾوَ اٌشووخ ِٓ رٍم ٟػوِ ٚزؼلكح ٌلهاٍزٙب ٚافز١به األَٔت ٚاألفضً ٌٙب شاوٚطبً ٚلّ١اخ ٚأٍاٍٛثبً
وهرو مرا
انعكس بدوره على قٌمة تقٌٌم الشركة .
رابعا  :الترسٌة على صاحب عرض ٌقل سعره عن السعر األساسرً المحردد بمعرفرة لجنرة مراجعرة التقٌرٌم  ،فرالعبرة
فً مدى مناسبة سعر العرض محل الترسٌة واإلسناد إلٌره إنمرا تكرون بالسرعر األصرلً للتقٌرٌم الرذي ترتم علرى أساسره خصخصرة
الشركة قبل إدخال أٌة تعدٌبلت علٌه بعد المفاوضة فً شؤنه ،باعتبار أن المفاوضة فً شروط وأسعار العروض ال ٌجرب أن ترتم
إال مع صاحب العرض المقبول مالٌا ً وفنٌا ً المستوفً لشروط المزاٌردة العامرة ؼٌرر المقتررن عرضره برؤي تحفظرات أو اشرتراطات
خاصة لم ترد بكراسة الشروط  ،وذلك للحصول على شروط وأسعار أفضل.
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خامسا :مخالفة لجنة التقٌٌم للسعر الذي حددته اللجنة المالٌة لبٌع أصول الشركة حٌث إن الثابت من تقرٌر اللجنة
المالٌة و التً تناولت أسس تقٌٌم شركة المراجل وتحدٌث تقٌٌم الشركة ومناقشة البدابل المختلفة علرى أسراس  D.C.Fمرع عردم
تحمل المشترى دٌون شركة المراجل وان تكون الشركة الجدٌدة مروردا مرن البراطن لمراجرل محطرات القروى مرع اسرتمرار نشراط
الشركة فً منتجاتها الحالٌة مع معدل تطور  %4سنوٌا وبمعدالت خصم مختلفة.
وأسفرت تلك الدراسة عن أن قٌمة الشركة تقع بٌن  66 -21ملٌون دوالر امرٌكى على أساس  D.C.Fإال انره وعلرى الررؼم مرن
ذلك حددت لجنة التقٌٌم سعر  66ملٌون دوالر سعرا أساسٌا بالمخالفة ألحكام القانون والتً تطلبت واستلزمت األخذ بؤعلى سعر
تحقٌقا للمصلحة العامة.

سادسا :مخالفة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات بعدم دعوة الجهاز خبلل كل مراحل البٌع
ومن حٌث ان المادة األولى من قانون الجهراز المركرزي للمحاسربات الصرادر بالقرانون رقرم  344لسرنة  6988ترنص علرى انره "
الجهرراز المركررزي للمحاسرربات هٌبررة مسررتقلة ذات شخصررٌة اعتبارٌررة عامررة ٌلحررق بمجلررس الشررعب  ،وٌهرردؾ أساسررا إلررى تحقٌررق
الرقابررة علررى أمرروال الدولررة  ،وعلررى أمرروال األشررخاص العامررة األخرررى وؼٌرهررا مررن األشررخاص المنصرروص علٌهررا فررً هررذا
القانون"............
وتنص المادة "  "3من ذات القانون على انه " ٌباشر الجهراز اختصاصراته بالنسربة للجهرات اآلتٌرة -2 ......... -6.....الهٌبرات
العامررة والمإسسررات العامررة وهٌبررات القطرراع العررام وشررركاته والمنشررات والجمعٌررات التعاونٌررة التابعررة الى منهمررا فررً األنشررطة
المختلفة بكافة مستوٌاتها طبقا للقوانٌن الخاصة بكل منها.
 -3الشركات التً ال تعتبر من شركات القطاع العام التً ٌساهم فٌها شخص عام أو شركة من شركات القطراع العرام أو بنرك مرن
بنوك القطاع العام بما ال ٌقل عن  %25من رأسمالها".............
 -7اى جهررة أخرررى تقرروم الدولررة بإعانتهررا او ضررمان حررد ادنررً للررربح فٌهررا أو ٌررنص القررانون علررى اعتبررار أموالهررا مررن األمرروال
المملوكة للدولة.
واستظهرت الجمعٌة العمومٌة مما تقدم أن المشرع أناط بالجهاز المركزي للمحاسبات سلطة الرقابة على أموال الدولة كما حردد
الجهات التً ٌباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لها ومن بٌنها الشركات إلى ال تعتبر من شركات القطاع العام والتً تساهم فٌها
شركة من شركات القطاع العام بما ال ٌقل عن  %25من رأسرمالها وإذا كران إفتراء الجمعٌرة العمومٌرة فرً مجرال تحدٌرد الطبٌعرة
القانونٌة لشركات قطاع األعمال العام استقر واضطراد على أن قانون قطاع األعمال العام قدؼاٌر فرً كرل ذلرك فربل ترزال الطبٌعرة
القانونٌة لشركات القطاع العام بحسبان معٌار وصؾ الشركة بؤنها مرن شرركات القطراع العرام ٌتعلرق بالملكٌرة العامرة ألموالهرا ال
بؤسلوب إدارتها وإمكانات نشاطها وبحسبان ما ترتبه الملكٌة العامة من وجوب التعبٌر عنها فرً إطرار اإلدارة العامرة الترً تمثرل
الشخص المع نوي العام المالرك للمرال وؼنرى عرن البٌران أن الجمعٌرة العامرة للشرركات المسراهمة طبقرا للقرانون رقرم  659لسرنة
 6986تتكررون مررن والمرربلك حملررة األسررهم أنفسررهم  ،بٌنمررا الجمعٌررة العامررة للشررركات المنظمررة بالقررانون رقررم  213لسررنة 6996
فتتكون من ممثلٌن للشخص العام المالك للمال العام وعضو هذه الجمعٌة العامة األخٌرة ال ٌملك بنفسه وإنما ٌمثل المالك وٌعبرر
عن إرادته .كما استظهرت الجمعٌة العمومٌة اٌضا وما استقر علٌه إفتاإها من كرون أوضراع التشررٌع المصرري تكشرؾ عرن ان
القطاع العام ال ٌختص به تنظرٌم وحٌرد ورد بالقرانون رقرم  97لسرنة  6983ومرا سربق مرن قروانٌن حرل محلهرا وان القطراع العرام
عرؾ العدٌد من النظم الترى تنوعرت حسرب نروع النشراط مثرل قطراع البنروك وقطراع البتررول او حسرب المناسربات التارٌخٌرة مثرل
الشركات القابضة لبعض الهٌبرات العامرة او بعرض شرركات المقراوالت وان انتقرال عردد مرن الشرركات مرن الخضروع للقرانون 97
لسنة  6983بشان هٌبات القطاع العام وشركاته و الخضوع لقانون قطاع األعمال العرام الصرادر بالقرانون رقرم  213لسرنة 996
ال ٌفٌد بذاته انحسار وصؾ القطاع العام عن هذه الشركات كما أن عدم انطباق أحكرام القرانون رقرم  97لسرنة  6983علرى هرذه
الشركات ال ٌفقدها بذاته ذلك الوصؾ ما بقٌت فً إطار الملكٌة العامة بالمعنى الوارد بالمادة " "29من الدستور.
وترتٌبا على ما تقدم فان شركات قطاع األعمال العام المنظمة بالقانون المشار إلٌه تعتبر مرن حٌرث الطبٌعرة القانونٌرة داخلره فرى
عموم ما عبر عنه المشرع فى الدستور بالقطاع العام ومن ثم فان ما تساهم فٌه تلك الشركات من شركات ال تعتبرر مرن شرركات
القطاع العام بما ال ٌقل عن  %25من راس المال إنما ٌنبسرط إلٌره حكرم المرادة " "3/3مرن قرانون الجهراز المركرزي للمحاسربات
وبالترالً تخضرع لوالٌررة الجهراز باعتبرراره مراقبرا لحسرراباتها – وٌردعم ذلرك وٌإٌررده أن للجهراز اختصاصررا عامرا فررى الرقابرة علررى

أموا ل جمٌع الجهرات الترً ٌرنص القرانون علرً اعتبارهرا مرن األمروال المملوكرة للدولرة – وهرو مرا ٌتحقرق كؤصرل عرام فرً
شررركات قطرراع األعمررال العررام باسررتثناء مررا ٌسرراهم برره القطرراع الخرراص فررً بعررض الشررركات التابعررة خاصررة ان
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نصوص القانون  644لسنة  6988المشار إلٌه ال تمنع من ممارسرة هرذه الرقابرة برل وتحرض علٌهرا مادامرت
األموال المستثمرة قد ساهمت فٌها الدولة بطرٌق مباشر او ؼٌر مباشر.
" فتوى الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع رقم  863بتارٌخ  6994/62/65ملؾ رقم  238/6/47جلسة 6994/62/7

ومررن حٌررث انرره وبتطبٌررق مررا تقرردم ولمررا كرران الثابررت مررن األوراق أن الجهررة اإلدارٌررة قررد تجاهلررت مامررا دعرروة الجهرراز المركررزي
للمحاسبات خبلل للتؤكد والوقوؾ على سبلمة تقٌٌم الشركة خبلل مراحل إتمام إجراءات عملٌة البٌع وهو ما أثبتتره مرذكرة إدارة
مراقبررة حسررابات الصررناعات الهندسررٌة بالجهرراز المركررزي للمحاسرربات بشرران انعقرراد الجمعٌررة العامررة ؼٌررر العادٌررة لشررركة النصررر
للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط والتً بٌنت أن الجهاز لم ٌشرترك فرً اى مرن اإلجرراءات المشرار إلٌهرا بالمرذكرة كمرا لرم ٌطلرع
على المستندات.
سابعا :ثطالْ اٌج١غ ٌؼلَ ِٛافمخ ِغٌٍ إكاهح شووخ إٌصو ٌٍّواعً اٌجقبه٠خ ٚأٚػ١خ اٌض ظ ثبإلعّبع ٚفمبً
ٌضٛاثظ اٌقصقصخ اٌ ّموهح ٌّٛافمبد اٌشووبد اٌمبثضخ ٚاٌزبثؼخ ثبإلعّبع  ،ؽ١ش ٌُ ٛ٠افك ف ٟاعزّبع اٌّغٌٍ ثغٍَزٗ هلُ
( )23ثزبه٠ـ  1994/2/3ػٍ ٝث١غ األصٛي اٌضبثزخ ٚاٌّقيٌٍ ْٚشووخ إٌ ٝشووخ ثبثىٛن آٔل ٍ٠ٚىٛوٌ وً ِٓ إٌّٙلًِ/ؾّٛك
ػٍ ٟاٌَبػ ٟالػزوا ٗ ػٍ ٝاألٍٍٛة ٚاإلعواءاد اٌز ٟرّذ ٚ ،اٌَ١ل١ٍ/ل إِبَ ػجل هثٗ اٌغ١به ٚ ،اٌَ١لِ/ؾّل ػٍ ٟػجل اٌَّ١غ
ثَجت أقفب

ٍؼو ث١غ األصٛي اٌضبثزخ.

ثامناِ :قبٌفخ رّى ٓ١اٌّشزو ِٓ ٞػلَ ٍلاك اٌضّٓ اٌّزفك ػٌٍٍ ٗ١زَبً٘ ِؼٗ ف ٟكهاٍخ فطبة االػزّبك اٌَّزٕلٞ
اٌّملَ ِٕٗ ؽ١ش ٌُ ٠زُ رؾص ً١لّ١خ االػزّبك ٚللهٖ ( 11541065كٚاله أِو٠ى )ٟأؽل ػشو ٍِٚ ْٛ١فَّّبئخ ٚاؽل ٚأهثؼْٛ
أٌف ٚفَّخ ٍٚز ْٛكٚاله أِو٠ى )ٟثَجت (ٚعٛك فالف) ف ٟاٌَّزٕلاد اٌّملِخ ِٓ اٌّشزو ٞثبثىٛن آٔل ٍ٠ٚىٛوٌ إٌ ٝاٌجٕه
اٌزغبه ٞاٌل ٌٟٚػٓ اٌَّزٕلاد اٌزٚ ٟلؼٙب ِّضً اٌشووخ ػٍٔ ٝفٌ ٘نٖ اٌَّزٕلاد ػٕل اٌزٛل١غ.

تاسعا :أْ اٌغ ٙبى اٌّوويٌٍّ ٞؾبٍجبد أٚهك ف ٟرمو٠وٖ إٌَِ ٞٛالؽظخ ؽٛي طوػ اٌشووخ فِ ٟيا٠لح ٌزىٓ٠ٛ
شووخ ِشزووخ ٌزصٕ١غ ٚرٛه٠ل ٚروو١ت ٚؽلاد ر١ٌٛل اٌجقبه  ٟ٘ٚػلَ اٌم١بَ ثإعواء كهاٍخ عل ٜٚالزصبك٠خ ،
إال أْ اٌشووخ هكد ثأْ اٌٙلف األٚي وبْ رى ٓ٠ٛشووخ ِشزووخ  ،إال أٔٗ رؾٛي إٌ ٝث١غ ٌٍشووخ ثبٌىبًِ فأصجؾذ كهاٍخ اٌغلٜٚ
االلزصبك٠خ ر ُٙاٌّشزو.ٞ
عاشرا :أْ ٔزبئظ ػٍّ١خ اٌج١غ أصجزذ أْ اٌّشبهوخ وبٔذ األٍٍٛة األوضو عل ،ٜٚؽ١ش أظٙود ِ١يأ١خ اٌشووخ اٌزٟ
اٍزؼو ٙب ِغٌٍ إكاهح شووخ إٌصو ٌٍّواعً اٌجقبه٠خ ٚأٚػ١خ اٌض ظ ثزبه٠ـ  1995/4/3أْ لّ١خ ث١غ األصٛي اٌضبثزخ
ٍلك ِٕٙب ِمبثً
ٚاٌّقي ْٚاٌٍَؼ( ٟثؼل رص٠ٛجٗ) ثٍ ذ  ْٛ١ٍِ 1663كٚاله أِو٠ى ، ٟثّب ٠ؼبكي ( ْٛ١ٍِ 5564عِٕ ٗ١صوُ ، )ٞ
ِل١ٔٛ٠بد اٌجٕٛن ٚاالٌزياِبد اٌَّزؾمخ ِجٍغ ( ْٛ١ٍِ 3968عٕٚ )ٗ١رجم ٝوؾصٍ١خ ٌٍج١غ ِجٍغ ( ْٛ١ٍِ 1566عٕ ، )ٗ١رُ صوف
ِٕٙ %10ب ٌٍؼبٍِ ٓ١ثبٌشووخ ثّٛافمخ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ر١و اٌؼبك٠خ إٌّؼملح ثزبه٠ـ  ، 1995/8/1ثّب ٠ىشف ثطالْ اٌج١غ ٚػلَ

رؾم١ك أٔ ٞز١غخ إ٠غبث١خ ٍ ٜٛاٌورجخ اٌّؾِّٛخ ٌٍزقٍص ِٓ ٘نٖ اٌصٕبػخ ٚرٍه اٌشووخ.
وحٌث إنه وترتٌبا ً على ما تقدم ٌ ،بٌن أن القرار المطعون فٌه بالموافقة على بٌع كامل األصول الثابتة والمخزون السلعً
لشركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط إلى شركة بابكوك لند وٌلكوكس  ،قد شابه العدٌد من العٌوب التً تهبط به
إلى مدارج االنعدام فوقع باطبلً بطبلنا ً مطلقا ً  ،النطوابه على بٌع ألراضً وأصول شركة النصر للمراجل البخارٌة حال كونها من
الشركات المعتبرة من المنافع العامة التً ال تخضع أراضٌها للتصرؾ فٌها على أي نحو ولتخٌر وتحدٌد النصر للمراجل
البخارٌة كؤحد الشركات التً ٌتعٌن بٌعها على وجه السرعة  ،ولتدنً قٌمة الشركة محل البٌع وفقا ً للتقٌٌم المعتمد ،ولما عاصر
عملٌة البٌع من مظاهر التفرٌط والفساد فً تقٌٌم المال العام للتخلص منه وفقا ً لسٌاسات الخصخصة سالفة البٌان  ،وما
شاب مراحل إجراءات البٌع من فساد تعلق بتعارض المصالح وعدم الشفافٌة واإلفصا ومخالفات لمبادئ حوكمة

الشركات  ،ولبطبلن تقٌٌم شركة النصر للمراجل البخارٌة وعدم االلتزام بضوابط وقواعد التقٌٌم سواء
المقررة بقانون قطاع األعمال العام أو القواعد والضوابط الباطلة اتبعتها المكاتب االستشاري للتقٌٌم ،وإلهدار
التقٌٌم للمال العام  ،ولمخالفة التقٌٌم للفقرة األخٌرة من المادة ( )61من قانون قطاع األعمال الصادر
بالقانون رقم  213لسنة  6996التً حظرت التصرؾ بالبٌع فً أي أصل من خطوط اإلنتاج الربٌسٌة إال بعد موافقة
الجمعٌة العامة وطبقا للقواعد التً تحددها البلبحة التنفٌذٌة دون ؼٌرها من القواعد  ،وإلجراء تقٌٌم شركة النصر للمراجل
البخارٌة وأوعٌة الضؽط على أساس مركز مالً قدٌم مر علٌه عام كامل وال ٌعبر عن حقٌقة الوضع المالً لؤلصول محل
التقٌٌم بما ٌفسد التقٌٌم وٌبطله  ،ولجنو التقٌٌم إلى تحمٌل الدولة دٌون الشركة مخصومة من نات التقٌٌم دون تحمٌله
للمستثمر المشتري ضمن صفقة البٌع  ،ولعدم مدى مشروعٌة إجراءات طر شركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط
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للبٌع بالمزاٌدة العامة وإجراءات المفاوضات والبت والترسٌة على المشتري بالمخالفة لئلعبلن عن المزاٌدة وتعدٌل كراسة
الشروط بعد فض المظارٌؾ وتلقً عروض جدٌدة بعد المٌعاد  ،بما ٌجعل القرار الطعٌن باطبلً بطبلنا ً مطلقا ً ٌصل إلى حد العدم.
وهو االمر الذى ٌتعٌن معه الحكم بإلؽاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على بٌع كافة األصول الثابتة والمخزون السلعً
لشركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط إلى شركة بابكوك لند ولكوكس انترناشٌونال انفستمنت إنك ( & BABCOCK
) WILCOX INTERNATYONAL INVESTMENTS C . INKـ وخلفابها ـ وما لحقه من تصفٌة للشركة المباعة  ،ومن
بٌوع وتصرفات فً تلك األصول إلى الؽٌر  ،وما ٌتصل بذلك من دم أو انقسام أدي إلى توقؾ أو تصفٌة األصول محل البٌع أو
نقل عمالها أو تفكٌك معداتها وأدواتها  ،وما ٌترتب على ذلك من لثار ،أخصها بطبلن عقد بٌع شركة النصر للمراجل البخارٌة
وأوعٌة الضؽط المبرم بٌن كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسٌة وشركة النصر للمراجل البخارٌة وأوعٌة الضؽط من
جهة (كبابع)  ،وبٌن شركة بابكوك لند ولكوكس انترناشٌونال انفستمنت إنك ـ وخلفابها ـ من جهة أخرى (كمشتري) ،وبطبلن
جمٌع القرارات والتصرفات التً تقررت وترتبت خبلل مراحل إعداده ونفاذه ،وبطبلن التعامل على ارض الشركة لكونها منافع
عامة ،وبطبلن أٌة تسجٌبلت بالشهر العقاري أو بالسجل العٌنً بما فٌها الطلبٌن رقم  525فً  6996/66/62المقٌد بالسجل
العٌنً بالجٌزة برقم  264فً  6997/61/9لصالح شركة بابكوك و وٌلكوكس مصر  ،ورقم  69فً  2117/2/4المقٌد بالسجل
العٌنً بالجٌزة برقم  563فً  2117/2/4لصالح شركة الخلود للتنمٌة العقارٌة والسٌاحٌة  ،وبطبلن جمٌع اإلجراءات
والتصرفات التً قامت بها الشركة المشترٌة عام  2118ببٌع أسهم الشركة الدولٌة لتصنٌع المراجل إلى الشركة الوطنٌة
للصناعات الحدٌدٌة (إحدى مجموعة شركات أوراسكوم)(المدعى علٌها السابعة) ،شاملة بٌع كامل اآلالت والمعدات والعقود
المبرمة بٌن الشركة البابعة والؽٌر  ،وحصول الشركة الوطنٌة للصناعات الحدٌدٌة على خدمات كافة العاملٌن بالشركة فً
تارٌخ الشراء  ،واسترداد الدولة لؤلصول محل العقد مطهرة من القٌود والرهون وأي التزامات ٌكون قد أجراها المشتري
وخلفه  ،وإعادة تجهٌز مصانع الشركة على كامل أراضٌها بمنطقة منٌل شٌحة وإعادة العاملٌن بالشركة إلى سابق وضعهم
متمتعٌن بكامل مزاٌاهم وحوافزهم ،

 ٚأف١وا ِّٚب رغله اإلشبهح إٌ ٗ١أْ ِغٌٍ اٌلٌٚخ ِٚب ٠صله ػٕٗ ِٓ أؽىبَ إّٔب ّ٠بهً ٚظ١فزاٗ فا ٟإطابه ِابٔص ػٍ ٗ١اٌلٍازٛه ٚاٌمابٔٚ ْٛفأ ٝطابق اٌضاٛاثظ اٌّؾالكح ٌاٗ فاال ٠ز اٛي ػٍا ٝاٍ ٜاٍطخ ِآ ٍاٍطبد اٌلٌٚاخ
ٚك ْٚافزئبد ػٍ ٝا ٜعٙخ أفو. ٜ
 إْ ِب ٠صله ػٓ ِ غٍاٌ اٌلٌٚاخ ِآ أؽىابَ ثىاً ِاب رؾٍّاٗ ِآ اعزٙابكاد ِٚجابكو لبٔ١ٔٛاخ ٚلضابئ١خ إّٔاب ٘اٛرغَ١ل ٌمٛاػل اٌؼلاٌخ اٌّغوكح ٚاٌؼّ١بء ػٓ إ٠اٗ ِصابٌؼ شقصا١خ ِٕٚي٘اخ ػآ إ٠اٗ أ٘اٛاء  ،فٙاٚ ٛؽالٖ ٠ؾ١اً
ٔصاا ٛاٌماابٔ ْٛاٌ بِضااخ اٌّٙزاايح إٌاا ٝؽماابئك رٕجؼااش ثبٌؾ١اابح ٘ٚااٚ ٛؽاالٖ اٌاانَ٠ ٞاازط١غ أْ ٕ٠فاان إٌاا ٝهٚػ
اٌّشوع ٚإهاكح اٌغّبػخ فٕ١فـ ف ٟإٌص ٛاٌصّبء فإما ثٙب رٕفغو  ٚرٕجضك  ٚرازّقض ػآ ؽماٛق ٚٚاعجابد
٘ٚااٚ ٛؽاالٖ َ٠اازط١غ أْ َ٠ااقو لاا ٜٛاٌلٌٚااخ ٍٚااٍطبْ اٌؾاابوُ فاا ٟهك اٌؾااك ٌصاابؽجٗ ٘ٚاا٠ ٛؼٍااُ كائّااب أْ ٚال٠ااخ
اٌمضبء أّٔب ٘ ٟأِبٔخ ٚوٍذ إٌٌٍ ٗ١فصً ث ٓ١اٌؼجبك ٠صٛي ٠ٚغٛي فاِ ٟؾواثٙاب ِالافؼب ػٕٙاب عب٘الا فا ٟإهٍابء
لٛاػل اٌّشوٚػ١خ ٚاٌنٚك ػٓ اٌؾمٛق ٚاٌؾو٠بد  ًٕٙ٠كائّب ِٓ لٛاػل اٌؼلاٌخ ٌ١ى ْٛاٌؾك أٚي أ٘لافاٗ ٚا اؼب
إ٠بٖ ٔصت ػٌ ٗ١ٕ١زصجؼ أؽىبِٗ لٛح رورؼل ٌٙب اٌضّبئو لجً أْ رورؼال ٌٙاب األفئالح ٌززؾاٛي إٌاِ ٝؼابٚي ٌٙالَ واً
لالع اٌفَبك ٌزَمظ ػٍ ٝوً ِٓ ٠و٠ل أْ ٠غؼً ِٓ ألٛاد اٌشؼت ٚصوٚارٗ ِغبال ٌٍّضبهثخ ٚاٌّغبٍِخ ٔبٍا ٓ١أْ
رٍه اٌمٛاِخ إّٔب ٘ ٟأِبٔخ ٍٛف ٠ؾبٍج ُٙهللا ػٍٙ١ب لجً أْ رؾبٍج ُٙشؼٛث٠ٚ ُٙؾبٍج ُٙاٌزبه٠ـ.
 أِب ِب ٠زوكك ف ٟاال ٗٔٚاألف١وح ِٓ أْ األؽىبَ اٌمضبئ١خ رؼل اٌَجت االٍبٍٚ ٝاٌجبػش اٌٛؽ١ل ٌٙوٚة ٚاِزٕبعاالٍاازضّبه فااِ ٟصااو فٙاانا لااٛي ثبطااً ٠ااواك ثااٗ ؽااك  ،فّاآ اٌّؼااوٚف أْ فاا ٟأ٠ااٗ كٌٚااخ إم ٘اا ٟأهاكد رشااغ١غ
االٍزضّبه كافٍٙب فابْ ٕ٘ابن ِغّٛػاخ ِآ اٌقطاٛاد اٌؼٍّ١اخ اٌٙبِاخ اٌزا٠ ٟغات ػٍٙ١اب إرجبػٙاب ؽزا ٝرصاً إٌاٝ
ِجز ب٘ب فؼٍٙ١ب أٚال أْ رٙا اٌج١ئاخ اٌلافٍ١اخ ٌالٍازضّبه  ٚٚاغ أ٠ٌٛٚابد الزصابك٠خ ٌٍّشاوٚػبد اٌّاواك رّٕ١زٙاب
ٚاالٍزضّبه فٙ١ب ِغ رؾو٠و اٌَٛق ٚرشغ١غ اٌصٕبػبد اٌ ٛطٕ١خ ٚر١ٙئاخ إٌّابؿ اٌؼابَ واً ٘انا فا ٟإطابه لابٟٔٔٛ
ٚرشو٠ؼ٠ ٟزُ اٌؼًّ كافٍٗ ٌ١زُ مٌه ف ٟع ِٓ ٛاٌزقصص ٚاٌلهاٍخ اٌغبكح .
 إْ ِب وبْ ٠ؾلس ف ٟاٌؾمجخ اٌّب ١خ ٌُ ٠ىٓ اٍزضّبه ثابِ ٜؼٕا ٝوابْ ثاً وابْ رفاو٠ظ ٚإ٘الاه فا ٟواً ِمالهاداٌشؼت اٌّصو ٞػٓ طو٠ك رمل ُ٠اوجو لله ِّىٓ ِٓ اٌزٕابىالد إٌا ٝاٌَّازضّو االعٕجا٘ٚ ٝاِ ٛاب أؼىاٌ ثالٚهٖ
ػٍاا ٝراال٘ٛه االلزصاابك اٌّصااوٚ ٞرقو٠اات اٌؼل٠اال ِاآ اٌّشااوٚػبد االلزصاابك٠خ ٚاٌم١ِٛااخ ٔز١غااخ اٌج١وٚلواط١ااخ
اإلكاه٠خ ٚاٌّؾبٚالد اٌؼل٠لح ِٓ ثؼض اٌمبئّ ٓ١ػٍ ٝاألِو ِٓ ػلَ إٌ ٛٙثباللزصبك اٌاٛطٕ ٟك ْٚثؾاش ػآ
اٌلٚافغ ٚاألٍجبة  ٌ١ ٌٚأكي ػٍ ٝمٌه أٗ ِب ِٓ ِشوٚع راُ فصقصازٗ رؾاذ َِاّ ٝاٍازضّبه إال ٚاهراجظ ِٕان
ثلا٠زٗ ثبٌؼل٠ل ِٓ اٌّشبوً ٚاٌز ٟاٌزفذ ػٕٙب اٌؾىِٛبد اٌَبثمخ وّب أٗ ٌُ ٠ضجذ فالي اٌؾمجخ اٌّب ١خ أْ ٕ٘ابن
ِشوٚع رُ االٍزضّبه فٚ ٗ١ؽمك ٔغبؽب ٍِؾٛظب فِ ٟغبٌٗ إّٔب وبْ األِو ٌٍَّازضّو ٌا ٌ١اٍازضّبها ؽم١م١اب إّٔاب
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واابْ ٕ٠ظااو ٚثمااٛح إٌاا ٝوااُ اٌزٕاابىالد اٌزاا ٟرماالِٙب اٌؾىِٛااخ اٌّصااو٠خ ٌااٗ ٌزصااجؼ أِااٛاي اٌشااؼت ثؼاال مٌااه ِغاابال
ِٚورؼب ٌالٍزضّبه ف ٟثٍلاْ أفوٚ ٜاألِضٍخ ػٍ ٝمٌه وض١وح .
 إْ اٌؾّب٠خ اٌمبٔ١ٔٛخ ٌٍَّزضّو ٘ ِٓ ٟأثوى اٌضّبٔبد اٌز٠ ٟؼل رؾل ٚثبٌَّزضّو ٓ٠إٌ ٝإْ ٠موهٚا ارقبم لواهاالٍزضّبه  ِٓٚ ،صُ ٠ى ْٛرؾف١ي اٌَّزضّو اٌغبك ثّٕؾٗ ّبٔبد اٌؾّب٠خ ِٓ اٌزؼو ٌّقابطو اٌجٍال اٌّضا١ف،
وبٌؾوٚة أ ٚاٌزأِ ُ١أ ٚإٌّغ ِٓ رؾٔ ً٠ٛبرظ االٍزضّبه إٌ ٝاٌقبهط ٘ ،نٖ اٌّقابطو ال رزؼٍاك ثبٌزؼبِاً اٌزغابهٞ
ٍجً ؽص ٌٗٛػٍ ٝرؼبللارٗ ف ٟاٌلٌٚخ اٌّض١فخ ِٚل ٜؽوصٗ ػٍِ ٝصبٌؾٙب اٌٛطٕ١خ ٚااللزصبك٠خ ،
ٌٍَّزضّو ُ ٚ
 ِٓٚصُ فإْ اٌَّازضّو اٌّقطا ٚاٌان ٞرؼزاو ٞرؼبللاراٗ شاجٙبد اٌفَابك ال ّ٠ىآ اػزجابهٖ َِازضّواً ؽَآ إٌ١اخ
ٍاّ١ب ػٕالِب ٠زىشااف اٌ او ِاآ اٌزؼبلال ٚأٍاابٌ١جٗ فا ٟأزٙاابن لاٛأ ٓ١اٌلٌٚااخ اٌّضا١فخ ٚػاالَ اٌّؾبفظاخ ػٍااٝ
إٌشبط ِؾ ً االٍزضّبه ٚاٌزمبػٌ ػٓ رط٠ٛوٖ ٚهػب٠خ اٌؼبٍِ ٓ١ثاٗ ِٚ ،ال ٜاإلفَابك ٚاٌزقو٠ات ٚاٌزالِ١و اٌانٞ
أٌؾمٗ ثبٌّشوٚع إٌَّل إٌ.ٗ١
 ٔٚؾآ ِآ عبٔجٕاب ٌآ ٔاأٌ ٛعٙاالا أٔ ٚقزايي ِغٙاٛكا ِّٙاب وبٔاذ صااؼٛثزٗ فا اٌزصالٌ ٞىاً ِؾبٌٚاخ ٌزقو٠ااتااللزصبك اٌّصوٚ ٞرغو٠فٗ رؾذ َِّ ٝاالٍزضّبه أ ٚاٌقصقصخ إما ِب صاله ثبٌّقبٌفاخ ٌٍمابٌٔٚ ْٛآ ٠ضا١ؤب
أْ ٍٔزفذ إٌ ٝاِ ٜؾبٌٚخ روكٔب ػٓ ِمبصلٔب ٚأ٘لافٕب.
 ٚأ٠ب وبْ األِو ٌّٚب وبْ اٌؾىُ اٌّطؼ ْٛف ٗ١لل اٍاز ٞٛػٍاٍ ٝاٛلٗ افان ثانٌه فبٔاٗ ٠ىا ْٛلال صابكف صاؾ١ؼؽىُ اٌمبٔ ٠ٚ ْٛل ٚاٌطؼٓ ػٍ ٗ١فبللا ٌَٕلٖ اٌمبٔ ٟٔٛاٌٍَ ُ١عل٠وا ثبٌوفض.

ِٚاآ ؽ١ااش إْ ِاآ ٠قَااو اٌطؼاآ ٍ٠اايَ اٌّصااوٚفبد ػّااال ثؾىااُ اٌّاابكح ِ 184اآ لاابٔ ْٛاٌّوافؼاابد اٌّلٔ١ااخ
ٚاٌزغبه٠خ.
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