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طعنااا فااا ال ُحكاام الصااادر ماان محكمااة القضاااء اإلدارى بالقاااهرة (الاادائرة السااابعة ـااـ دائاارة ال ُمنايعااات
اإلقتصادية واإلستثمار) فا الدعوي َين رقما ( )9098 ، 8032لسنة  67ق بجلسة . 2013/1/12
اإلجـــــراءات
إنه فا يوم اإلثناين ال ُموافا  2013/2/4أودع األساتااذ /محماد عيساا الناادى ال ُمحااما باالنقض واإلدارياة العُلياا هيئاة
قضاايا الدولااة بصاافته وكايال عاان الطاااعن بصافته تقرياار الطعاان الماثاال قلام ُكتاااب المحكماة اإلدارياة العُليااا قُيّااد بجاادولها
العموما تحت الرقم ال ُم ّوضح بصدر هاذا التقرير طعنا فا ال ُحكم الصاادر مان محكماة القضااء اإلدارى بالقااهرة (الادائرة
السااابعة ـااـ دائاارة ال ُمنايعااات اإلقتصااادية واإلسااتثمار) فااا الاادعوييَن رقمااا ( )9098 ، 8032لساانة  67ق بجلسااة
 2013/1/12والقاضا ":بقبول الدعوى شكال ،وبوقف تنفياذ القرار المطعون فيه فيما تض ّمنه من إلغاء ال ُموافقة علا
ّ
بث برامج قنوات دريم من استديوهات الشركة المدعية بمدينة دريم الند بمدينة السادس من أكتاوبر ،وماا يترتاب علاا
صها السماح للشركة المدعية ّ
ببث برامجها ُمباشرة من االستديو ،واذلك علاا النحاو ال ُمبايّن باألساباب،
اذلك من آثار ،أخ ّ
وأليمت المدعا عليهم مصروفات هاذا الطلب ،وأمرت بإحالة الادعوى إلاا هيئاة مفوضاي الدولاة إلعاداد تقريار باالرأ
القانوني في الموضوع " .
وطلب الطاعن بصفته فا ختام تقريار طعناه ـاـ لألساباب الاواردة بتقريار الطعان ـاـ ال ُحكام :بقباول الطعان شاكال ،وبصافة
ُمستعجلة بوقاف تنفيااذ ال ُحكام المطعاون فياه ،وفاا الموضاوع بإلغااء ال ُحكام المطعاون فياه والقضااء ُمجا ّددا :بعادم قباول
الدعوي َين النتفاء القرار اإلدارى السلبا ،ورفض طلب وقف تنفياذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علا اذلك من آثاار،
مع إليام المطعون ض ّدهما األول والثانا المصروفات و ُمقابل أتعاب ال ُمحاماة عن درجتا التقاضا .

الواقعـــــــات
ومـن حـيث إن عـناصر ال ُمنايعة قد أحاط بها ال ُحكم المطعون فيه علا النحو الااذى نُحيال إلياه منعاا مان التكارار ،وهاا
تخلص بالقدر الاليم لحمل منطاوق التقريار الماثال علاا األساباب فاا أناه بتااري  2012/11/18أقاام المطعاون ضا ّد
الثااانا (الماادعي ابتااداء) الاادعوى رقاام ( )8032لساانة  67ق ،وبتاااري  2012/11/22أقااام المطعااون ضاا ّد األول
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(المدعا ابتداء) الدعوى رقم ( )9098لسانة  67ق؛ بإياداع عريضاتيهما قلام ُكتّااب محكماة القضااء اإلدارى بالقااهرة
طلبا فا ختاميهما ال ُحكم :بقبول الدعوى شكال ،وبصفة ُمستعجلة بوقف تنفياذ القرارالمطعون فيه فيما تض ّمنه من إلغاء
ال ُموافقة علا ّ
بث برامج قنوات دريم من استديوهات الشركة المدعية بمدينة دريم الند بمدينة السادس من أكتوبر ،وما
صها السماح للشركة المدعية ّ
ببث برامجها ُمباشرة مان االساتديو ،وفاي الموضاوع بإلغااء
يترتب علا اذلك من آثار ،أخ ّ
القرار المطعون فيه سالف الاذكر مع ما يترتب علاا اذلاك مان آثاار ،وإلايام المادعا علايهم بالمصاروفات و ُمقابال أتعااب
ال ُمحاماة .
واذكر المدعيان شرحا لدعويهما ،أنه بتاري  ،2012 /11/14ورد إلا شاركة دريام لإلعاالم خطااب مان السايد رئايس
تقرر إلغاء ال ُموافقة السابقة من السيد رئيس مجلاس أمنااء
اإلدارة المركيية للمنطقة ال ُح ّرة اإلعالمية يُفيد الشركة بأنه ّ
ّ
ببث بعض برامج لبعض القنوات من خارج المنطقة ال ُحا ّرة اإلعالمياة ،واإللتايام باأن
إت ّحاد اإلاذاعة والتليفييون الساب
يكون ّ
بث كافة القنوات من داخل المنطقة ال ُحا ّرة تحقيقاا لل ُمسااواة والشافافية فاي التعا ُمال ماع الجمياع ،واذلاك بال ُمخالفاة
للقانون ،إاذ أنه بتاري  2001/11/22تعاقدت الشركة المدعية مع الشركة المصرية لألقمار الصناعية علا تخصيص
ُجيء من قناة قمرية (قناة تليفييونية) بالقطاع الفضائي ألقمار النايل سات ّ
لبث قناة دريم الفضائية الثانية وف الشروط
والضااوابط الااواردة بالعقااد ،وطبقااا لاانص المااادة الرابعااة ماان هاااذا العقااد يلتاايم الطاارف األول بتمكااين الطاارف الثاااني ماان
صارح بهاا وفقاا للشاروط الاواردة فاي
استخدام سعة القطاع الفضاائي ال ُماؤ ّجرة لاه دون إنقطااع ،ويُقا ّدم لاه الخادمات ال ُم ّ
ّ
البث الرقمي والوصلة الصاعدة بمدينة الساادس
ال ُملح (ب) ،كما يلتيم الطرف األول بأن يُوفّر أجهية وخدمات محطة
من أكتوبر ،كما ح ّددت المادة الثانية عشرة من العقد الحاالت التي يجوي فيها للطرف األول إنهاء العقد ،وظلّت الشاركة
ّ
تبث برامجها من داخل مدينة اإلنتاج اإلعالمي من استديو ( )602حتا عام  ،2006وكاذلك من استديو آخر في مدينة
صنعها وبثّها واكتسابها مصداقية
سع في برامج الشركة التا تقوم ب ُ
السينما التابعة لمدينة اإلنتاج اإلعالمي ،ونظرا للتو ُ
كبيرة وتحقيقها نسب ُمشاهدة عالية ،فقد رأت الشركة تجهيي استديو علا مستوى عال من التقنية الحديثة ،واستثمرت
ّ
البث في قناتي دريم ،بعد أن تق ّدمت بطلب إلا إت ّحاد
في اذلك مئات الماليين من ال ُجنيهات حتا تتم ّكن من تغطية ساعات
اإلاذاعة والتليفييون للسماح لها بإنشاء هاذا االستديو وإرسال اإلشارة ال ُمتعاقد عليهاا مان اساتوديو القنااة بمديناة دريام
النااد ،وبتاااري  2006/2/3حصاالت علااا ُموافقااة مجلااس أمناااء إت ّحاااد اإلاذاعااة والتليفييااون بتوصاايل إشااارة البا ّ
اث إلااا
المحطااة األرضااية الناياال سااات عباار شاابكة األلياااف الضااوئية للشااركة المصاارية لإلت ّصاااالت مااع تحم ال الشااركة كافااة
اإلجراءات والتكاليف ال ُمترتبة علا اذلك .
واسات ّ
طرد المادعيان أن القنااة ظلّات ت ُماارس نشااطها إلااا أن ورد إليهاا خطااب رئاايس اإلدارة المركيياة للمنطقاة ال ُحا ّرة
ّ
البث ال ُمباشر خارج المنطقة ال ُح ّرة داخال مصار عان طريا األقماار
ؤرخ  2012/10/24مفاد أن
العامة اإلعالمية ال ُم ّ
الصااناعية ياتم ب ُموافقااة إتّحااد اإلاذاعاة والتليفييااون ،وبتااري  2012/10/30قاماات الشاركة باالر ّد علااا هااذا الخطاااب
بخطابها ال ُمتض ّمن ُموافقة اإلتّحاد علا السماح لقنوات دريم بإرساال اإلشاارة إلاا الشاركة المصارية لألقماار الصاناعية
(النايل سات) ،وعلا الرغم من إرساال ال ُموافقاة ،إال أن الجهاة اإلدارياة المادعا عليهاا أصادرت القارار المطعاون فياه،
وتنعا الشركة علا القرار المطعون فيه ُمخالفتاه القاانون والخطاأ فاي تطبيقاه وتأويلاه ،حياث إناه يُخاالف العقاد ال ُمبارم
بينهااا وبااين الشااركة المصاارية لألقمااار الصااناعية ،والاااذى ال يتطلّااب أن يااتم تنفياااذ أو با ّ
اث باارامج القناااة داخاال المنطقااة
ّ
البث مان اساتوديوهاتها خاارج المنطقاة
اإلعالمية ،إضافة إلا أنها حصلت علا ُموافقة إت ّحاد اإلاذاعة والتليفييون علا
سالطة بقصاد اإلضارار
اإلعالمية بتاري  ،2006/3/3فضال عن بُطالن القرار النعدام أسبابه واإلنحراف في استعمال ال ُ
بالشركة دون غيرها من الشركات التي ّ
تبث من خارج المنطقة اإلعالمية ،وقد ترتّب علا القرار المطعاون فياه أضارار
جساايمة بالقناااة وبكافااة العاااملين فيهااا وبجميااع إرتباطاتهااا مااع عُمالئهااا بشااأن اإلعالنااات ،واختااتم الماادعيان عريضااتا
دعويهما بالطلبات سالفة الاذكر .
وقد نظرت المحكمة الش العاجال مان الادعوييَن علاا النحاو الثابات بمحاضار الجلساات ،وفاا خاللهاا قا ّدم المادعي فاا
الدعوى األولا حافظة ُمساتندات ُ
طويات علاا ماا هاو ُمساكّر بغالفهاا ،وقادّم الحاضار عان الجهاة اإلدارياة ُمااذكرة دفااع،
سسة ُح ّريّة الفكر والتعبير ال ُمتد ّخلة تد ّخال إنضاماميا للمادعا فاا الادعوى وقادّمت حافظاة ُمساتندات ُ
طويات
وتد ّخلت ُمؤ ّ
علا ما هو ُمسكّر بغالفها ،وأودع الحاضر عن الشركة المدعية فا الدعوى الثانية ثالث حوافظ ُمساتندات ُ
طويات علاا
سسة ُح ّريّة الفكر والتعبير حافظة ُمستندات ،كما ق ّدم الحاضر عن
ال ُمستندات ال ُمعالة بغالفهن ،كما أودع الحاضر عن ُمؤ ّ
الجهة اإلدارياة ُمااذكرة دفااع ،وقا ّدم الحاضار عان الشاركة المصارية لألقماار الصاناعية (النايال ساات) حافظاة ّمساتندات
و ُماذكرة دفاع ،وق ّدم الحاضر عن إت ّحاد اإلاذاعة والتليفييون حافظاة ُمساتندات و ُمااذكرة دفااع ،وبجلساة 2012/12/29
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قا ّاررت المحكمااة ":ضاام الاادعوى الثانيااة رقاام ( )9098لساانة  67ق إلااا الاادعوى األولااا رقاام ( )8032لساانة  67ق
نو عنه بصدر هاذا التقرير .
ليصدر فيهما ُحكم واحد " ،وبجلسة  2013/1/12قضت المحكمة بقضائها ال ُم ّ
وشيّدت المحكمة قضائها الساب  ،أن الباد من ظاهر األوراق أنه بتاري  2001/11/22تعاقدت الشركة المدعية مع
الشركة المصرية لألقمار الصناعية  -وهي ال ُمختصة قانونا باذلك طبقا لقرار تأسيساها  -علاا تخصايص ُجايء مان قنااة
قمرية (قناة تليفييونية) بالقطاع الفضائي ألقمار النايل سات ّ
لبث قناة دريام الفضاائية الثانياة وفا الشاروط والضاوابط
الواردة بهاذا العقد ،وطبقا لنص المادة الرابعة منه يلتيم الطرف األول بتمكين الطرف الثاني من اساتخدام ساعة القطااع
صرح بها وفقاا للشاروط الاواردة فاي ال ُملحا (ب) ،كماا يلتايم
الفضائي ال ُمؤ ّجرة له دون إنقطاع ،ويُق ّدم له الخدمات ال ُم ّ
ّ
البث الرقمي والوصلة الصاعدة بمدينة السادس من أكتوبر ،أ أن العقد
الطرف األول بأن يُوفّر أجهية وخدمات محطة
ّ
بالبث من المنطقة ال ُح ّرة بمدينة اإلنتاج اإلعالمي ،بل ات ّسع مجالها ليكون بمدينة الساادس مان أكتاوبر،
لم يُليم الشركة
كما أن البيّن بااألوراق أن الشاركة المدعياة ساب أن أرسالت خطاباا إلاا رئايس إت ّحااد اإلاذاعاة والتليفيياون تطلاب مناه
صراحة السماح لها بإرسال إشارة قناة دريم من استوديو دريم بمدينة دريم الند ،وبتاري  2006/2/21أرسل رئايس
مجلس األمناء خطابا إلا الشركة مفاد أنه ال يُوجد ما يمنع من قياام شاركتكم بتوصايل إشاارتها إلاا المحطاة األرضاية
(النايل سات) عبر شبكة األلياف الضوئية للشركة المصارية لإلت ّصااالت ماع تحمال شاركتكم كافاة اإلجاراءات والتكااليف
ال ُمترتبة علا اذلك .
ّ
بالبث التليفييوني ،ولم يُليمها
وحيث إن ُمقتضا ما تق ّدم ،أن الشركة المدعية تعاقدت مع الشركة ال ُمختصة للسماح لها
ّ
ّ
البث من مدينة  6أكتوبر ،كما حصلت علا ُموافقة
بالبث من داخل المنطقة اإلعالمية ال ُح ّرة ،بل أجاي لها صراحة
العقد
ّ
بالبااث ماان
مجلااس أمناااء إت ّحاااد اإلاذاعااة والتليفييااون ـااـ وهااو الجهااة ال ُمختصااة باااذلك طبقااا للقااانون ـااـ علااا قيامهااا
استوديوهاتها بمدينة دريم الند ،وهاذ ال ُموافقة ت ُع ّد ُجيءا من العقد و ُمك ّملة له ،وقد استثمرت في اذلك عشرات الماليين
ّ
الباث فاي قنااتي دريام ،وبُنااء علاا ماا
من ال ُجنيهات – وفقا لل ُمستندات ال ُمق ّدمة منها ــ حتا تتم ّكن مان تغطياة سااعات
تق ّدم يكون ما تقوم به الشركة المدعية من ّ
بث برامجها من مدينة دريم الند ُمتفقا وأحكام القانون ،و ُمستندا إلا أساباب
صحيحة ،حيث إن العقد شريعة ال ُمتعاقدين وال يجوي نقضه أو تعديله إال بات ّفاق الطرفين ،ومن ثم ال يجوي لجهة اإلدارة
سحب ال ُموافقة السابقة للشركة بإرادة ُمنفردة ،ويكون القرار المطعاون فياه بإلغااء الموافقاة السااب صادورها للشاركة
غير ُمتف وأحكام القانون وغير قائم علا سند صحيح .
سلطة التقديرية في الترخيص ،ومن ثم له
وحيث إنه ال يُحا ّ
ج في اذلك القول بأن إت ّحاد اإلاذاعة والتليفييون هو صاحب ال ُ
سلطة تقديرية في مانح التارخيص طبقاا
ال ُموافقة أوالرفض ،إاذ
استقرت أحكام القضاء اإلدار علا أن جهة اإلدارة لها ُ
ّ
جرد تغير شاخص
للقانون ،وأنها إاذا وافقت علا الترخيص أصبح لل ُمر ّخص حقا ومركيا قانونيا ال يجوي المساس به ل ُم ّ
عدّل القانون اذاتاه فإناه ال يسار علاا التاراخيص السااب صادورها فاي ظال القاانون
المسئول أو تغير مياجه ،بل ولو ُ
استقرت أحكام المحكمة اإلدارية العُليا علا أن األصل في التراخيص أنها دائمة ،ما لم يُانص علاا توقيتهاا
الساب  ،كما
ّ
بأجل ُمعيّن ،بمعنا أن تلك ال ُرخصة واستمرارها هو من المراكي القانونية الاذاتياة التاي ال يجاوي المسااس بهاا علاا أ
وجه سحبا أو إلغاء إال إاذا قامت حالة من الحاالت التي أوردها القانون علا سبيل الحصر .
كمااا ال يُغيّار ماان اذلااك مااا جاااء باادفاع إت ّحاااد اإلاذاعااة والتليفييااون ماان أن التاارخيص الصااادر للشااركة ماان الهيئااة العامااة
ّ
بالبث من داخل المنطقاة اإلعالمياة ،وأن ال ُموافقاة السااب صادورها لهاا مان اإلت ّحااد
لإلستثمار ينص علا قيام الشركة
ّ
البث من خارج المنطقاة اإلعالمياة ماع تحمال الشاركة كافاة اإلجاراءات
تنص علا أنه ال مانع من الناحية الهندسية من
والتكاليف ،وأن من اإلجاراءات حصاول الشاركة علاا ُموافقاة المنطقاة اإلعالمياة ال ُحا ّرة ،وهااذا لام يحادث ،كماا أن قياام
ّ
بالبث من خارج المنطقة يُع ّد ُمخالفة للقانون رقم ( )13لسنة  1979في شأن إت ّحاد اإلاذاعة والتليفييون الااذ
الشركة
ّ
البث اإلاذاعاي والمارأ علاا إت ّحااد اإلاذاعاة والتليفيياون ،اذلاك أن العبارة فاي تحدياد حقاوق
قصر إنشاء وتملك محطات
ُ
ّ
بالبث مان
والتيامات الشركة يكون طبقا للعقد الاذ أبرم مع الشركة ال ُمختصة ال ُمر ّخص لها باذلك ،وهاذا العقد ال يُليمها
داخل المنطقة اإلعالمية ،فضال عن أن ال ُموافقة الصادرة لهاا مان إت ّحااد اإلاذاعاة والتليفيياون ،وماا تكبّدتاه الشاركة مان
سلطتها ،وترتب عليها مركي اذاتي
مبالغ طائلة نتيجة اذلك يحول دون سحب هاذ ال ُموافقة ،بعد أن استنفدت جهة اإلدارة ُ
سالطة
وحا شخصاي للشااركة ،كماا أن ُموافقااة مجلاس أمنااء اإلت ّحاااد كانات صااريحة ور ّدا علاا طلاب الشااركة ،وهاو ال ُ
ال ُمختصة باذلك ،فضال عن أن عبارة (مع تحمل الشركة كافة اإلجراءات والتكاليف) ال تحمل في معناها وسياقها المعنا
ّ
الباث ،أ إنشااء
الاذ ي ّدعيه دفاع اإلت ّحااد ،إاذ أن الثابات مان الانص أن اإلجاراءات والتكااليف تعناي إجاراءات وتكااليف
3
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األستديو وتجهيي  ....إل  ،فيكون اذلك ُكلّه عن طري الشركة وعلا حسابها ،وال تعني أبدا الحصول علاا ال ُموافقاات،
سلطة ال ُمختصة قانونا ،الاذ ما كان يعييه النص صراحة علا طلاب الحصاول علاا ُموافقاة
بعد أن واف اإلت ّحاد وهو ال ُ
أقر
جهة ُمعيّنة – إاذا رغب في اذلك ــ فضال عن أن القرار المطعون فيه ينص صراحة علا إلغاء ال ُموافقة السابقة ،أ
ّ
جرد ُموافقة فنية ُمعلّقة علا ُموافقة جهات أخرى كما ييعم الدفاع .
صراحة بأنها ُموافقة ،وليس ُم ّ
ّ
بالبث من خارج المنطقة يُع ّد ُمخالفة للقانون رقام ( )13لسانة  1979فاي
وحيث إنه عن دفاع اإلت ّحاد بأن قيام الشركة
ّ
الباث اإلاذاعاي والمرئاي علاا اإلت ّحااد ،اذلاك أن هااذا
شأن إت ّحااد اإلاذاعاة والتليفيياون الااذ قصار إنشااء وتملاك محطاات
ّ
البث األرضي ،وقبل عصر السماوات المفتوحة والقنوات الفضائية ،فضال عن أن إت ّحااد اإلاذاعاة
القانون صدر في يمن
خولاة الت ّحااد
والتليفييون قاد تناايل عان هااذا الحا فيماا يخاص القناوات الفضاائية ،حياث إناه واساتنادا إلاا ال ُ
سالطة ال ُم ّ
اإلاذاعااة والتليفييااون فااي المااادة الثالثااة ماان القااانون صاادر قاارار ويياار اإلقتصاااد رقاام ( )456لساانة  1996بتاااري
 1996/6/27بااالترخيص بتأساايس الشااركة المصاارية لألقمااار الصااناعية ناياال سااات شااركة ُمساااهمة مصاارية بنظااام
اإلسااتثمار الااداخلي ،وب ُموجااب قاارار رئاايس مجلااس الااويراء رقاام ( )411لساانة  2000أ ُنشاائت المنطقااة ال ُحا ّرة العامااة
اإلعالميااة ،وبجلسااته ال ُمنعقاادة فااي  2000/9/17صاادر قاارار مجلااس إدارة المنطقااة ال ُح ا ّرة العامااة اإلعالميااة بمدينااة
السادس من أكتوبر رقم (1/4ـ  )2000ال ُمعتمد محضرها من رئيس مجلس الويراء في  2000/9/25بال ُموافقة علا
تحويل مشروع الشركة للعمل بنظام المناط ال ُح ّرة بالمنطقاة ال ُحا ّرة العاماة اإلعالمياة بمديناة الساادس مان أكتاوبر ماع
اإللتيام بالضوابط الخاصة بال ُموافقة علا األنشطة التي يُسمح ب ُمياولتها داخل المنطقة والصادر بشاأنها قارار المجلاس
قرهااا مجلااس إدارة المنطقااة ،وكاااذلك
رقاام (1/2ـا  ،)2000واإللتاايام بضااوابط العماال وميثاااق الشاارف اإلعالمااي التااي يُ ّ
اإللتيام بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافي اإلستثمار الصادر بالقانون رقم ( )8لسنة  1997والئحته التنفياذية والئحة
ص ات
نظام العمل داخل المناط ال ُح ّرة والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة وال ُمتعلّقاة بالمنااط ال ُحا ّرة ،وقاد ن ّ
المادة ( )3من النظام األساسي للشركة المصرية لألقمار الصناعية (نايل سات) علا أن " نشاط الشركة :
 1ـ إنشاء وتملك النُظم الفضائية بقطاعيها الفضاائي واألرضاي بماا فاي اذلاك تصانيع وإطاالق وتملاك األقماار الصاناعية
وإنشاء وتملك المحطات األرضية و ُملحقاتها وتشغيل هاذ النُظم وإدارتها .
 2ـ تأجير السعات القمرية والوسائل األرضية ال ُملحقة بها .
 3ـ أ خدمات أخرى تتصل بغرض الشركة" .
وحيث إن ُخالصة ما تق ّدم ،أن القرار المطعون عليه غير قاائم علاا ساند صاحيح و ُمخالفاا ألحكاام القاانون ،خاصاة وأن
ّ
جرد إرساال اإلشاارة مان اساتديوهاتها
الثابت باألوراق أن التصريح للشركة ال يعني
البث ُمباشرة للقمر الصناعي ،بل ُم ّ
ّ
الباث ال يحاول
إلا المحطة األرضية للنايل سات عبر شبكة األلياف الضوئية للشركة المصارية لإلت ّصااالت ،كماا أن هااذا
دون رقابتهااا والتفتاايع عليهااا ماان قباال الجهااات المعنيااة ،وتوقيااع الجاياءات لاادى ُمخالفااة القااانون أو العقااد أو مواثيا
الشرف اإلعالمية ،ويُضاف إلا ما تق ّدم أن الثابت بال ُمستندات ال ُمق ّدمة في الدعوى أنه ت ُوجد قنوات فضائية أخرى ت ُ ّ
باث
من خارج المنطقة اإلعالمية ،بل من خارج مصر أحيانا ،ومن ثم فإن قيام جهة اإلدارة بالتضيي علا الشركة المدعية
دون غيرها من الشركات األخرى التي ت ُ ّ
بث من خارج المنطقاة اإلعالمياة ،يصام القارار المطعاون فياه بإسااءة اساتعمال
سلطة واإلنحراف بها ،وهو يكفي باذاته للهباوط باالقرار إلاا حضايض الابُطالن ،ومان ثام اجتمعات فاي هااذا القارار كال
ال ُ
عيوب القرار اإلدار التي ت ُر ّجح ال ُحكم بإلغائه عند الفصل في الموضوع ،ولاذا يتوافر ُركن الج ّديّة في طلب وقف تنفياذ
هاذا القرار .
كما يتوافر ُركان اإلساتعجال باال جادال ،إاذ أن فاي اساتمرار هااذا القارار إعناات للشاركة المدعياة وتكبّادها خساائر فادحاة
نتيجة عدم تشاغيل اساتديوهاتها وإكراههاا علاا اساتخدام اساتديو مان داخال المنطقاة اإلعالمياة ،وإن كاان مملوكاا لهاا،
فضال عن أن اإلعتداء علا ُح ّريّة اإلعالم يُع ّد إعتداء علا ال ُح ّريّات وحرمانا للمواطنين من حقهم الطبيعي في استقصاء
الخبر من كل القنوات التابعة وال ُمستقلة ،وهاذا اإلعتداء ال يجوي الصمت عنه ولو يوما واحدا ،وال يُغيّار مان اذلاك ساب
صدور أمر علا عريضة لصالح الشركة المدعية ،ألنه بطبيعته أمر وقتي حتا يتم الفصل في النياع ،سواء فاي الطلاب
العاجل أو الموضوعي ،ومن ثم تتكامل أركان وقف تنفياذ القرار المطعون فيه ،وهو ما تقضي به المحكمة .
وخلصت المحكمة فا ختام أسباب ُحكمها إلا ال ُحكم بقضائها السالف اإلشار إليه .
وإاذ لم يل ال ُحكم المطعون فيه قبوال لدى الطاعن بصفته فقد أقام طعنه الماثل ناعيا علا ال ُحكام المطعاون فياه ُمخالفتاه
للقانون والخطأ فا تطبيقه وتأويله والقصور فا التسبيب والفساد فا اإلستدالل ألسباب حاصلها؛
4
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ّ
جارد إرساال اإلشاارة
أوال :أن ما ورد بحيثيات ال ُحكم بأن التصريح للشركة ال يعني
البث ُمباشرة للقمر الصاناعي ،بال ُم ّ
من استديوهاتها إلا المحطة األرضية للنايل سات عبر شبكة األلياف الضاوئية للشاركة المصارية لإلت ّصااالتُ ،متنااقض
ّ
الباث ال ُمباشار مان اساتديوهاتها بادريم الناد (أى مان خاارج المنطقاة ال ُح ّارة
مع منطوقه الاذى قضا بأحقية الشاركة فاا
العامة اإلعالمياة) ،رغام أن نشااط الباث ال ُمباشار ألى قناوات فضاائية ال يجاوي ُمباشارته إال داخال حادود هااذ المنطقاة،
وطبقااا لهاااذا صاادر التاارخيص ماان الهيئااة العامااة لإلسااتثمار بااالقرار رقاام ( )1670لساانة  2001بتأساايس شااركة درياام
نص علا قيام الشركة ب ُمباشرة نشاطها فا المنطقة ال ُح ّرة العامة اإلعالمية طبقا ألحكام قانون ضمانات
لإلعالم ،والاذى ّ
وحوافي اإلستثمار .
ثانياُ :مخالفة ال ُحكم المطعون فيه لصريح الكتاب الصادر عن إتّحاد اإلاذاعة والتليفييون فاا عاام  ،2006حياث إن هااذا
البث ال ُمباشر ،وإنّما هو ُمتعلّ بإعادة ال ّ
ّ
بث للبرامج ال ُمس ّجلة علا وسائط .
الكتاب ال يعدو ُموافقة علا
ّ
الباث
فاوض إتّحااد اإلاذاعاة والتليفيياون التارخيص للغيار ب ُمياولاة نشااط
ثالثا :أن القانون رقم ( )13لسنة  1979لام يُ ّ
ال ُمباشر المسموع والمرئا داخل أراضا الجمهورياة ،األمار الااذى يحااذر علاا الشاركة المطعاون ضادّها ب ُمياولاة نشااط
ّ
البث المسموع والمرئا علا الهواء ُمباشرة ألى من قنواتها ال ُمر ّخص لها بإنشائها وإدارتها من خارج المنطقة ال ُح ّارة
ّ
البث الوجود له ،وهاذا يتناقض تماما مع ما خلُص إليه من
العامة اإلعالمية ،وأن القرار الميعوم بال ُموافقة إبتداء علا
ّ
بالبث ال ُمباشر لقنواتها الفضائية من خارج المنطقاة
أن اإلتّحاد سب أن أصدر موافقة صريحة للشركة المطعون ضدّها
ال ُح ّرة العامة اإلعالمية .
ّ
للبث الفضائا ال يكون للشركة المطعون
رابعا :أن التعاقد مع الشركة المصرية لألقمار الصناعية نايل سات لتوفير حيّي
ّ
البث الفضائا إال حال التارخيص لهاا ب ُمياولاة نشااطها ال ُمار ّخص لهاا باه،
ضدّها أو اى شركات مصرية تعمل فا مجال
ّ
الباث الفضااائا مان داخاال هااذ المنطقااة ال ُح ّارة ،وبالتااالا فاإن العقااد ال ُمبارم بشااأن اساتئجار الحيّااي
وعلاا األخاص نشاااط
الفضائا ليس سندا فا اإلستدالل به علا جواي الب ّ
ث ال ُمباشر للشركة المطعون ضدّها من خارج المنطقة .
خامسا :أن دور إتّحاد اإلاذاعة والتليفيياون هاو المشاورة باالرأى مان الناحياة الهندساية وهاو ماا جااء بتأشايرة رئايس
اؤرخ  2006/1/21إلاا شاركة دريام ال ُمتضا ّمن اإلفاادة باالرأى الهندساا إلعاادة ا ّ
لباث فقاط
اإلتّحاد بُنااء علاا كتاباه ال ُم ّ
اارة العامااة اإلعالميااة والشااركة المصاارية
مشااروطة باتخااااذ اإلجااراءات القانونيااة الاليمااة لاااذلك ب ُموافقااة المنطقااة ال ُح ّ
لإلتّصاالت أو إنشاء شركة وفقا لإلستثمار الداخلا ،وال تُعتبر ُموافقة اإلتّحاد الهندسية من الناحية القانونية موافقاة أو
ّ
بالبث خارج المنطقة ال ُح ّرة ،وبُناء عليه فإن ال ُحكم المطعون فيه إاذ قضا بوقف تنفياذ القرار المطعون
ترخيص للشركة
فيه يكون قد خالف صحيح أحكام القانون ،األمر الاذ يتعيّن معه إلغائه والقضاء ُمجدّدا برفض طلب وقف تنفيااذ القارار
الطعين ،وخلُص الطاعن بصفته فا ختام تقرير طعنه إلا طلب ال ُحكم له بطلباته سالفة البيان .
دوول نظار الطعان أماام المحكماة اإلدارياة العُلياا "الادائرة األولاي فحاص" علاي النحاو الثابات بمحاضار الجلساات،
وقد ت ُ ّ
ُ
وبجلساة  2013/3/18قادّم الحاضار عان الطااعن بصافته ثاالث حااوافظ ُمساتندات طويات علاا ماا هاو ُمساكّر بغالفهااا،
قررت المحكمة ":إحالة الطعن إلي هيئة مفوضي الدولة إلعداد تقرير بالرأ القانوني فيه " .
وباذات الجلسة ّ
دوول نظر الطعان أماام هيئاة مفوضاا الدولاة علاا النحاو الثابات بمحاضار الجلساات ،وفاا خاللهاا قادّم الحاضار عان
وت ُ ّ
الطاااعن بصاافته ُماااذكرة دفاااع ،كمااا ق ادّم الحاضاار عاان الشااركة المصاارية لألقمااار الصااناعية (ناياال سااات) ساابع حااوافظ
ُمساتندات ُ
تقارر حجااي الطعان للتقرياار مااع
طوياات علاا مااا هااو ُمساكّر بغالفهااا و ُمااذكرة دفاااع ،وبجلسااة ّ 2013/10/19
ُ
التصريح ب ُماذكرات ل ُمدّة أسبوعين ،وقد انصرم األجل المضروب دون إيداع أية ُماذكرات ،وبُناء عليه أع ّد التقرير الماثل
بالرأى القانوني .

الــــــــــرأ القانـــــــــونـــــــــي
ومن حيث إن الطاعن بصفته يهدف من طعنه إلا طلب ال ُحكم :بقبول الطعن شكال ،وبصفة ُمستعجلة بوقف تنفياذ ال ُحكم
المطعون فيه ،وفا الموضوع بإلغاء ال ُحكم المطعون فيه والقضاء ُمج ّددا :برفض طلب وقف تنفياذ القرار المطعون فياه
مع ما يترتب علا اذلك من آثار ،مع إليام المطعون ض ّدهما األول والثانا المصروفات عن درجتا التقاضا .
ومن حيث إنه عن شكل الطعن :ول ّما كان ال ُحكام المطعاون فياه صادر بتااري  2013/1/12وأودع تقريار الطعان فياه
قرر بموجب نص المادة ( )44من قانون
بتاري  ،2013/2/4ومن ثم فإن الطعن يكون قد تم خالل الميعاد القانوني ال ُم ّ
قاررة
مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ( )47لسنة  ،1972وإاذ اساتوفا الطعان ساائر أوضااعه الشاكلية األخارى ال ُم ّ
5
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قرر قانونا ــ وبالتالي يتعيّن التقريار للقضااء بقبولاه
قانونا ــ عدا إعالن المطعون ض ّدهم بصحيفة الطعن علا النحو ال ُم ّ
شكال .
ومن حيث إن البحث في موضوع الطعن يُغني بحسب األصل عن البحث في الش العاجل منه .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن :فإن المادة ( )49من القانون رقم ( )47لسنة  1972بشأن مجلس الدولاة تانص
علي أن ":ال يترتب علا رفع الطلب إلا المحكمة وقف تنفياذ القرار المطلوب إلغاؤ علاا أناه يجاوي للمحكماة أن تاأمر
بوقف تنفياذ إاذا ُ
طلب اذلك فا صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفياذ قد يتعاذر تداركها . " ..................
سلطة اإللغاء وت ُعتبار فرعاا
سلطة وقف التنفياذ ُمشتقة من ُ
ومن حيث إن قضاء المحكمة اإلدارية العُليا تواتر علي أنُ ":
منها مر ّدها معا وين القرار بميايان المشاروعية  -يُشاترط لل ُحكام بوقاف تنفيااذ القارار اإلدار تاوافر ُركناين :أولهماا-:
ُركن االستعجال ويتعل بتنفيااذ القارار بحياث يترتاب علاا تنفيااذ نتاائج يتعااذر تاداركها ،ثانيهمااُ -:ركان الج ّدياة ويتعلا
بمشروعية القرار بأن يكون ا ّدعاء الطالب بعدم مشروعية القرار المطعاون فياه قاائم بحساب الظااهر مان األوراق علاا
أسااباب ج ّديااة تحماال علااا تاارجيح إلغاااء القاارار  -إاذا إنتفااا هاااذان الركنااان أو إحااداهما ا ُمتنااع ال ُحكاام بوقااف تنفياااذ القاارار
اإلدار المطعون فيه " .
[ يُراجع في اذلك ُحكم المحكمة اإلدارياة العُلياا فاي الطعان رقام  2761لسانة  29ق.عُلياا بجلساة  1986/3/15ـ سانة
المكتب الفنا  31ـ الصفحة رقم  1376ـ القاعدة رقم ] 186
ومن حيث إنه عان ُركان الجدّياة :فاإن الماادة ( )48مان دساتور جمهورياة مصار العربياة الجدياد الصاادر فاي 2012
ال ُمع ّ
طاال تاانص علااا أنُ ":ح ّريّااة الصااحافة والطباعااة والنشاار وسااائر وسااائل اإلعااالم مكفولااة .وتُااؤدّى رسااالتها ب ُح ّريّااة
قومات األساسية
واستقالل لخدمة ال ُمجتمع والتعبير عن إتّجاهات الرأى العام واإلسهام فا تكوينه وتوجيهه فا إطار ال ُم ّ
للدولااة وال ُمجتمااع والحفاااظ علااا الحقااوق وال ُح ّريّااات والواجبااات العامااة ،واحتاارام ُحرمااة الحياااة الخاص اة لل ُمااواطنين
و ُمقتضيات األمن القوما؛ ويُحظر وقفها أو غلقها أو ُمصادرتها إال ب ُحكم قضائا . " ......................................
صااحف وتملكهااا ،بجميااع أنواعهااا ،مكفولااة ب ُمجا ّارد
وتاانص المااادة ( )49ماان اذات الدسااتور علااا أنُ ":ح ّريّااة إصاادار ال ُ
اإلخطار لكل شخص طبيعا أو اعتبارى.
ويُن ّ
ّ
البث اإلاذاعا والتليفييونا ووسائط اإلعالم الرقما وغيرها ".
ظم القانون إنشاء محطات
وتنص المادة ( )74من اذات الدستور علي أن ":سيادة القانون أساس ال ُحكم في الدولة . " .............................
ومن حيث إن المادة ( )1من القانون رقام ( )13لسانة  1979بشاأن إت ّحااد اإلاذاعاة والتليفيياون ال ُمعا ّدل بالقاانون رقام
( )223لساانة  1989تاانص علااا أن ":ت ُنشااأ هيئااة قوميااة ت ُسااما إت ّحاااد اإلاذاعااة والتليفييااون ،تكااون لهااا الشخصااية
اإل عتباريااة ،مركيهااا مدينااة القاااهرة ،وتخااتص دون غيرهااا بشاائون اإلاذاعااة المسااموعة والمرئيااة ،ولهااا وحاادها إنشاااء
ّ
البث اإلاذاعي المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية .
وتملك محطات
ّ
وتتولي الهيئة دون غيرها اإلشراف والرقابة علا المواد المسموعة والمرئياة التاي تبثهاا أجهيتهاا ،وتخضاع لرقابتهاا
كل ما ت ُنتجه الشركات المملوكة لها ،وتضع الهيئة القواعد المنظمة لهاذ الرقابة " .
وتنص المادة ( )2من اذات القانون علا أن ":يهدف اإلت ّحاد إلاا تحقيا رساالة اإلعاالم اإلاذاعاي ،المساموع والمرئاي،
سياسة وتخطيطا وتنفياذا ،في إطار السياسة العامة لل ُمجتمع و ُمتطلّباته اإلعالمياة ،آخااذا بأحادث ماا تصال إلياه تطبيقاات
وتطوراته في مجاالت توظيف اإلعالم المرئي والمسموع ،لخدمة ال ُمجتمع وبلوغ أهدافه .
العلم الحديث
ّ
وفي سبيل اذلك يعمل اإلت ّحاد علا تحقي األغراض اآلتية:
1ـ أداء الخدمة اإلاذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة ،وضمان توجيهها لخدماة الشاعب والمصالحة القومياة،
نص عليها الدستور .
في إطار القيم والتقاليد األصيلة للشعب المصر  ،وفقا للمبادئ العامة التي ّ
2ـ .................................................................................................................................
للرؤيااة المصاارية
3ـ ا العماال علااا نشاار الثقافااة ،وتضاامين الباارامج الجوانااب التعليميااة والحضااارية واإلنسااانية ،وفقااا ّ
والعربيااة والعالميااة الرفيعااة لخدمااة كافااة فئااات الشااعب ،وتكااريس باارامج خاصااة للطفولااة والشااباب والماارأة والعُ ّم اال
والفالحين ،إسهاما في بناء اإلنسان حضاريا ،وعمال علا تماسك األسرة .
 4ـ تطوير اإلعالم اإلاذاعي والتليفييوني ،واإللتيام بالقيم الدينية واألخالقية في المواد اإلاذاعية .
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.....................................................................................................................................
 8ـ نشاار اإلرسااال اإلاذاعااا المسااموع والمرئااا بالكفاااءة المطلوبااة ،لتغطيااة جميااع أنحاااء الجمهوريااة ،ودعاام وتطااوير
أجهيته وفقا لألساليب العلمية الحديثة ،مع اإللتيام باإلدارة العلمية واإلقتصادية ل ُمختلف أجهيته ومرافقه .
......................................................................................................................................
10ـ تطوير الخدمات اإلاذاعية ال ُمو ّجهة للخارج وضمان تحقيقها للمصلحة العُليا للدولة . " ...............................
وتنص المادة ( )3علا أن ":لإلت ّحاد أن يتعاقد وأن يُجار جمياع التصارفات واألعماال ال ُمحقّقاة ألغراضاه ،دون التقياد
بالنُظم واألوضاع الحكومية ،وله علا وجه الخصوص ما يأتي-:
شركاء آخرين في المجاالت ال ُمتصلة بأغراضه .
1ـ تأسيس شركات ُمساهمة ب ُمفرد أو مع ُ
2ـ شراء الشركات أو إدماجها فيه والدخول في مشروعات ُمشتركة مع الجهات التي ت ُياول أعماال شابيهة بأعمالاه ،أو
التي قد ت ُعاونه علي تحقي أغراضه سواء في جمهورية مصر العربية أو خارجها .
 3ـ إنتاج المواد الفنية اإلاذاعية والتلفييونية وتسويقها بالبيع أوالتأجير في الاداخل والخاارج وفقاا للشاروط واألوضااع
التي يراها ُمحقّقة ألغراضه .
شهرة الت ُجارية للمواد اإلاذاعية التاي يُنتجهاا أو يساتخدمها ومانح الغيار حا
 4ـ تملّك حقوق التأليف والنشر وأسماء ال ُ
استخدامها . " .....................................................................................................................
وتنص المادة ( )4علا أن ":يتولا وييار اإلعاالم اإلشاراف علاا إتّحااد اإلاذاعاة والتليفيياون و ُمتابعاة تنفيااذ لألهاداف
والخاادمات القوميااة ،....................................... ،ويكااون لإلت ّحاااد مجلااس أمناااء ومجلااس لألعضاااء ال ُمنتاادبين
وجمعيااة عموميااة ،ويتكا ّاون اإلتّحاااد ماان قطاعااات :رئاسااة اإلتّحاااد واإلاذاعااة والتليفييااون والهندسااة اإلاذاعيااة واإلنتاااج
والشئون المالية واإلقتصادية واألمانة العامة . " ........................
وتنص المادة ( )6علا أن ":يختص مجلس األمناء بوضع السياساات العاماة لعمال اإلت ّحااد ،واعتمااد الخطاط الرئيساية
ال ُمتعلّقة بتنفياذها ،و ُمتابعة وتقييم أجهية اإلت ّحاد لمهامها.
وللمجلس أن يت ّخاذ ما يليم من القرارات لتحقي أغراضه وفقا ألحكام هاذا القانون ،وله علا وجه الخصوص ما يأتي:
 1ـ وضع ميثاق شرف للعمل اإلعالمي في اإلاذاعة المسموعة والمرئية وأخالقياات الرساالة اإلاذاعياة ،وتحدياد أسالوب
اإللتيام بهاذا الميثاق .
 2ـ اعتماد القواعد واللوائح والنُظم ال ُمتعلّقة بسير العمل في قطاعات اإلت ّحااد وشاركاته المملوكاة لاه بالكامال بماا يكفال
تقديم الخدمات اإلاذاعية المسموعة والمرئية بأعلا قدر من الكفاية ،علا أساس من اإلدارة اإلقتصادية السليمة .
......................................................................................................................................
 11ـ إبداء الرأ في التشريعات ال ُمتعلّقة باإلاذاعة المسموعة والمرئية " .
ومن حيث إن المادة ( )1من قرار رئيس الجمهورية رقم ( )310لسنة  1986بشأن اختصاصات ويارة اإلعالم تنص
علا أن ":تتولي ويارة اإلعالم في إطار السياسة العامة للدولة إقتراح السياسة والخطة العامة للدولة في كافة مجاالت
اإلعالم الداخلية والخارجية ،كما تتولي تنفياذها و ُمتابعتها واإلشراف عليها بهدف تحقي الخطاة العاماة للدولاة وإرشااد
وإعالم الرأ العام المحلي والعالمي بأبعاد وأهداف هاذ الخطة ،واذلاك بالتعااون الوثيا ماع جمياع الاويارات واألجهاية
المعنيااة وال ُمختصااة ،ولهااا فااي ساابيل اذلااك ُمباشاارة االختصاصااات وجميااع األعمااال التااي ت ُحقّا هاااذ األغااراض وبصاافة
خاصــة:ــ ........................................................................................................................
ـاا تنفيااااذ القااوانين واللاااوائح ال ُمتعلّقاااة بالمطبوعااات ونشااار األنبااااء والبيانااات واإلعالناااات والتحقااا ماان عااادم ُمخالفاااة
تعرضااها لألديااان
المطبوعااات الصااادرة فااي الااداخل أو الااواردة ماان الخااارج للنظااام العااام أو اآلداب العامااة ولمباادأ عاادم ّ
تعرضا من شأنه تكدير السلم العام فيما تعهد به هاذ القوانين من اختصاصات لويير وويارة اإلعالم .
ّ
ــ ُمتابعة تنفياذ اإلاذاعة والتليفييون لألنشطة الخاصة بهاا وماد تحقيقهاا لألهاداف المنصاوص عليهاا فاي القاانون رقام
( )13لسانة  1979فاي شاأن إت ّحاااد اإلاذاعاة والتليفيياون والخاادمات القومياة التاي يُقا ّدمونها ألجهاية الدولاة والهيئااات
العامااة والوحاادات االقتصااادية بمااا يكفاال ربااط هاااذ األهااداف والخاادمات بالسياسااة العُليااا واألهااداف القوميااة والسااالم
اإلجتماعي والوحدة الوطنية والخطة اإلعالمية للدولة . " ...................................................................
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وتنص المادة ( )2من اذات القرار علا أن ":ويير اإلعالم هو الويير ال ُمختص بشئون اإلاذاعة والتليفييون وتتبعاه كال
من الهيئة العامة لإلستعالمات وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وتخضعان إلشرافه ورقابته وتوجيهه " .
ومن حيث إن المادة ( )3من مواد إصدار القانون رقام ( )8لسانة  1997بشاأن ضامانات وحاوافي االساتثمار وال ُمعدّلاة
بالقااانون رقاام ( )13لساانة  2004تاانص علااا أن ":الهيئااة العامااة لإلسااتثمار والمناااط ال ُح ا ّرة هااي الجهااة اإلداريااة
ال ُمختصة ,دون غيرها ,بتطبي أحكام هاذا القانون ,وقانون شركات ال ُمساهمة .............................................
وال تتقيّد الهيئة في المسائل المالية واإلدارية بالنُظم والقواعد الحكومية ،ويصدر بتنظيم هاذ المسائل قارار مان رئايس
الجمهورية . " ...................................................................................................................
وتنص المادة ( )1مان اذات القاانون علاي أن ":تسارى أحكاام هااذا القاانون علاا جمياع الشاركات وال ُمنشاتت ـاـ أيّاا كاان
النظام القانونا الخاضعة له التا ت ُنشأ بعد تاري العمل به ــ ل ُمياولة نشاطها فا أى من المجاالت اآلتية............... :
ويجوي لمجلس الويراء إضافة مجاالت أخرى تتطلّبها حاجة البالد .
وت ُح ّدد الالئحة التنفياذية لهاذا القانون شروط وحدود المجاالت ال ُمشار إليها " .
وتنص المادة ( )29علا أن ":يكون إنشاء المنطقة ال ُح ّرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون .
وت ُنشااأ المناااط ال ُح ا ّرة العامااة بقاارار ماان مجلااس الااويراء بُناااء علااا إقتااراح الجهااة اإلداريااة ال ُمختصااة ،واذلااك إلقامااة
المشروعات التي يُر ّخص بها أيّا كان شكلها القانوني .
ويجوي بقرار من الجهة اإلدارية ال ُمختصة إنشاء مناط ُح ّرة خاصة تقتصر كل منهاا علاا مشاروع واحاد ،إاذا اقتضات
طبيعته اذلك .
كما يجوي للجهة اإلدارية ال ُمختصة الموافقة علا تحويل أحد المشروعات ال ُمقامة داخل البالد إلا منطقاة ُحا ّرة ،خاصاة
في ضوء الضوابط التي ت ُح ّددها الالئحة التنفياذية لهاذا القانون .
ويتض ّمن القرار الصادر بشأن المنطقة ال ُح ّرة بيانا بموقعها وحدودها .
ويتولا إدارة المنطقة ال ُح ّرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة اإلدارية ال ُمختصة .
ويختص مجلس اإلدارة بتنفياذ أحكام هاذا القانون والئحته التنفياذية والقرارات التي ت ُصدرها الجهة ال ُمشار إليها " .
وتنص المادة ( )30علا أن ":تضع الجهة اإلدارية ال ُمختصة السياسة التي تسير عليها المناط ال ُح ّرة ،ولها أن تت ّخااذ
ما ترا اليما من القرارات لتحقي الغرض الاذ ت ُنشأ هاذ المناط من أجله ،وعلا األخص:
(أ) وضع اللوائح والنُظم الاليمة إلدارة المناط ال ُح ّرة .
(ب) وضع شروط منح التراخيص وشغل األراضي والعقارات وقواعد دخول البضاائع وخروجهاا وأحكاام قيادها و ُمقابال
شغل األماكن التي ت ُودع بها وفحص ال ُمستندات وال ُمراجعة ،والنظام الخاص برقاباة هااذ المنااط وحراساتها وتحصايل
الرسوم ال ُمستحقة للدولة " .
وتاانص المااادة ( )31ماان اذات القااانون وال ُمعدّلااة بالقااانون رقاام ( )94لساانة  2005علااا أن ":يخااتص مجلااس إدارة
المنطقة ال ُح ّرة العامة بإصدار موافقة مبدئية علاا إقاماة الشاركات وال ُمنشاتت داخلهاا ،ويصادر بتأسايس هااذ الشاركات
وتلك ال ُمنشتت قرار مان الجهاة اإلدارياة ال ُمختصاة ،كماا يخاتص رئايس مجلاس إدارة المنطقاة باالترخيص لهاا ب ُمياولاة
نشاطها " .
وتنص المادة ( )41علا أن ":ال يجوي أل شخص أن يُياول مهنة أو حرفة في المنطقة ال ُحا ّرة العاماة لحساابه بصافة
دائماة إال بعااد الحصاول علااا تصاريح باااذلك مان رئاايس مجلااس إدارتهاا طبقااا للشاروط واألوضاااع التاي ت ُحا ّددها الالئحااة
التنفياذية لهاذا القانون . " ........................................................................................................
وتنص المادة ( )55علي أن ":تتولا الهيئة إصدار الترخيص النهائا ،واذلك فا ُم ّدة ال ت ُجااوي خمساة عشار يوماا مان
تاري استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات ال ُمختصة مان خاالل عامليهاا بمكاتبهاا فاا الهيئاة أو
فروعها والاذين لهم الصالحية فا إصدارها واذلك بشرط استيفاء ال ُمستندات ال ُموضحة فا الطلاب المنصاوص علياه فاا
المادة ( )54من هاذا القانون ،فإاذا انقضت هاذ ال ُم ّدة دون إصدار التارخيص النهاائا يعارض رئايس الهيئاة األمار خاالل
أسبوع علا اللجنة المنصوص عليها فا المادة ( )65من هاذا القانون التخااذ القرار ال ُمناساب خاالل خمساة عشار يوماا
علا األكثر ،واذلك وفقا للقواعد واإلجراءات التا ت ُح ّددها الالئحة التنفياذية . " ..............................................
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وتنص المادة ( )56علي أن ":للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات و ُمباشرة النشاط وفقاا ألحكاام هااذا
القانون ،الح فا التفتيع علا المشروعات ال ُمرخص بها تطبيقا ألحكامه واذلك للتأكد مان االلتايام بشاروط التارخيص
واإللتاايام بأحكااام التشااريعات ال ُمن ّ
ظمااة ل ُمباشاارة أوجااه نشاااطها ،وات ّخااااذ اإلجااراءات الاليمااة عنااد ُمخالفااة هاااذ الشااروط
واألحكام علا النحو المنصوص عليه فا هاذ التشريعات .
ويكون التفتيع وفقا لبرامج يتم إعدادها وتنفياذها علا نحو ال يخ ّل بحسن سير المشروعات و ُمباشرتها ألوجه نشاطها
وفقا للقواعد والضوابط واإلجراءات التا ت ُح ّددها الالئحة التنفياذية لهاذا القانون " .
وتنص المادة ( )63علا أن ":في حالة ُمخالفة المشروع أل من أحكام القاوانين واللاوائح والقارارات ،يكاون للجهاات
اإلدارية إناذار ال ُمستثمر بإيالة أسباب ال ُمخالفة في ُم ّدة يُح ّددها اإلنااذار فاي ضاوء حجام ال ُمخالفاة وطبيعتهاا ،ماع إخطاار
الهيئة بال ُمخالفة وبال ُم ّدة ال ُمح ّددة في هاذا اإلناذار ،فإاذا انقضت هااذ ال ُما ّدة دون إيالاة ال ُمخالفاة كاان للهيئاة إصادار قارار
ُمسبّب بإيقاف نشاط المشروع .
ولل ُمستثمر أن يتظلّم من قرار اإليقاف أمام إحدى اللجان التي ت ُش ّكل في الهيئة وفي فروعها . " .........................
وماان حيااث إن المااادة ( ) 1ماان الالئحااة التنفياذيااة للقااانون سااالف الاااذكر الصااادرة بقاارار رئاايس مجلااس الااويراء رقاام
( )1247لسنة  2004تنص علا أن ":تكون ُمياولة النشاط في المجاالت المنصوص عليها في المادة ( )1من قانون
ضمانات وحوافي اإلستثمار ال ُمشار إليه بنظام اإلستثمار الداخلا ،بالشروط وفا الحدود اآلتي بيانها................... :
ثانيا :الصناعة وتنمية المناط الصناعية:
( )1الصناعة والتعدين......................................................................................................... :
(ج) النشاط الشامل لصناعة السينما الاذ يجمع بين إقاماة أو إساتئجار اساتوديوهات ومعامال اإلنتااج الساينمائي ودور
العرض وتشغيلها ،بما في اذلك مان تصاوير وتحمايض وطباع وإنتااج وعارض وتويياع ،وبشارط أن يُاياول النشااط مان
خالل شركة ُمساهمة أو ُمنشأة ُكبرى ال يقل رأس المال ال ُموظف في أ منهما عن مائتي مليون ُجنيه .
.....................................................................................................................................
شرب وصرف صحا وكهرباء و ُ
طرق وات ّصاالت ........................................
سادسا :البنية األساسية من ميا ُ
.....................................................................................................................................
(هـ) إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات اإلت ّصاالت السلكية والالسلكية واألقماار الصاناعية بعاد الحصاول
علا ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها وال يشمل اذلك اإلاذاعة والتليفييون .
(و) إقامااة شاابكات نقاال الصااوت والصااورة والمعلومااات المكتوبااة وتقااديم خاادمات القيمااة ال ُمضااافة بعااد الحصااول علااا
ترخيص من الجهات المعنية ،وفقا للقوانين المعمول بها ،ويشمل اذلك شبكات الهاتف المحمول .
. " ..................................................................................................................................
وتنص المادة ( )2من اذات الالئحة علي أن ":يُشترط فا النشاط الاذى يُياول فاا أى مان المجااالت ال ُمحا ّددة فاا الماادة
السابقة أن يستوفا ما تتطلّبه القوانين واللوائح المعمول بها من تراخيص بحسب طبيعة النشاط ومكان ُمياولته " .
وتنص المادة ( )9علا أن ":يصدر بالترخيص بتأسيس الشركة قارار مان الهيئاة ُمتضا ّمنا البياناات الخاصاة بهاا واذلاك
سسين أو الشركاء بحسب األحوال . " ....................................
بعد تمام ال ُمراجعة والتصدي علا توقيعات ال ُمؤ ّ
وتنص المادة ( )10علا أن ":ت ُقيّد بالسجل الت ُجار الشركات التي يُار ّخص بتأسيساها وتكتساب الشخصاية اإلعتبارياة
من تاري قيدها في هاذا السجل " .
وتنص المادة ( )11علا أن ":ت ُنشر قرارات الترخيص بتأسيس الشركات مع عقود تأسيسها وأنظمتها األساساية علاا
نفقة أصحاب الشأن في صحيفة اإلستثمار التي ت ُصدرها الهيئة " .
وتنص المادة ( )16علا أن ":يصدر بقرار من رئيس الهيئة دليل نوعي لكل نشاط من األنشطة التي تشملها المجاالت
المنصوص عليها في المادة ( )1من هاذ الالئحة ،يتض ّمن البيانات اآلتية:
 -1بيان ال ُمستندات المطلوبة من ال ُمستثمر .
 -2بيان باإلجراءات المطلوبة للحصول علا خدمات اإلستثمار .
 -3التراخيص والموافقات والعقود والتصاريح المطلوبة ل ُممارسة النشاط وبيان الجهات اذات الصلة بالنشاط .
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 -4الرسوم المطلوبة لكل خدمة .
 -5توقيتات أداء الخدمات .
 -6الضوابط العامة والخاصة ل ُممارسة النشاط النوعي .
ّ
ويجااب أن يُرفا بهاااذا الاادليل نمااواذج لطلااب اإلسااتثمار والتاارخيص ال ُمؤقات ونمااواذج لطلااب التأساايس المنصااوص عليااه
بالمادة ( )53من قانون ضمانات وحوافي االستثمار " .
وتاانص المااادة ( )20علااا أن ":لل ُمسااتثمر بعااد صاادور القاارار ال ُمار ّخص بالتأساايس وقيااد الشااركة أو ال ُمنشااأة بالسااجل
الت ُجاار أن يتقا ّدم إلااا الهيئااة أو أحااد فروعهااا بطلااب للحصااول علااا التاارخيص ال ُمؤقّات إلقامااة المشااروع ،واذلااك علااا
النمواذج ال ُمع ّد لهاذا الغرض ُمرفقا به ال ُمستندات ال ُمبيّنة بدليل النشاط النوعي وفقا لطبيعة كل نشاط .
ويُرف بطلب الحصول علا هاذا الترخيص تعهد باإلتيام الشاركة أو ال ُمنشاأة بكافاة الضاوابط واإلشاتراطات واإلجاراءات
والتشريعات التي ت ُنظم نشاطها وكاذلك أعمال البناء الاليمة إلقامتها .
فوضه تحت مسئولية صاحب الشأن ترخيصا ُمؤقتا إلقامة المشروع ويكون هاذا الترخيص
ويمنح رئيس الهيئة أو من يُ ّ
ُمليما لجميع الجهات ال ُمختصة من حيث عدم جواي التعرض للشركة أو ال ُمنشأة أو إيقاف ُمباشرتها لنشاطها أو منحهاا
التيسيرات والموافقات الاليمة لها ،ويكون هاذا الترخيص ساريا إلا أن يصدر الترخيص النهائي " .
فوضااه التاارخيص النهااائي للمشااروع فااي ُما ّدة ال ت ُجاااوي
وتاانص المااادة ( )22علااا أن ":يُصاادر رئاايس الهيئااة أو ماان يُ ّ
خمسة عشر يوما من تاري ورود جميع التراخيص والموافقات للهيئة أو فروعها من الجهات ال ُمختصة " .
وتاانص المااادة ( )40علااا أن ":لمجلااس إدارة الهيئااة فااي حالااة ُمخالفااة المشااروع ألحكااام قااانون ضاامانات وحااوافي
قررة إت ّخااذ أيّا من اإلجراءات التالية بعد التحق من
اإلستثمار والئحته التنفياذية أو عدم اإللتيام بالشروط والضوابط ال ُم ّ
إرتكاب المشروع لل ُمخالفة وفقا لطبيعتها وجسامتها ومدى األضرار الناتجة عنها:
(أ) إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافي .
(ب) تقصير ُم ّدة تمتع المشروع بالضمانات والحوافي .
(جااـ) إنهاااء تمت اع المشااروع بالضاامانات والحااوافي ،مااع مااا يترتااب عل اا اذلااك ماان آثااار بالنساابة للقاارارات والتااراخيص
الصادرة للمشروع " .
وتنص المادة ( )47علا أن ":تكون ُمياولة األنشطة بنظام المناط ال ُح ّرة وفقاا لماا يُار ّخص باه مان رئايس الهيئاة أو
مجلس إدارة المنطقة ال ُح ّرة العامة ال ُمختص . " ...........................................................................
وتنص المادة ( )56علا أن ":يُصدر رئيس الهيئة ترخيص ُمياولة النشاط لمشاروعات المنااط ال ُحا ّرة الخاصاة ،كماا
يُصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة ال ُح ّرة العامة ترخيص ُمياولة النشاط لمشروعات المنااط ال ُحا ّرة العاماة ،ويتضا ّمن
الترخيص بيانات بأغراض المشروع المواف عليه و ُما ّدة ساريانه وحادود الموقاع ومقادار الضامان الماالي الااذ يُؤ ّدياه
ال ُمر ّخص له ل ُمقابلة ما قاد يُساتح علاا المشاروع مان إلتياماات وفقاا للقواعاد التاي يُحا ّددها مجلاس إدارة الهيئاة ،وال
يجوي التنايل عن الترخيص ُكليا أو ُجيئيا أو إشتراك الغير فيه إال بموافقة الجهة التي أصدرته .
وال يتمتااع ال ُم ار ّخص لااه باإلعفاااءات أو الميايااا المنصااوص عليهااا فااي القااانون إال فااي حاادود األغااراض ال ُمبيّنااة فااي
الترخيص " .
وتنص المادة ( )88علي أن ":يجوي للهيئة في حالة ُمخالفة المشروع ألحكاام القاانون أو هااذ الالئحاة أو الئحاة نظاام
العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التي ت ُصادرها ،وقاف نشااط المشاروع ل ُما ّدة ُمحا ّددة أو إلغااء التارخيص الصاادر
للمشروع بحسب جسامة ال ُمخالفاة وظاروف إرتكابهاا ومادى األضارار التاي ت ُصايب اإلقتصااد القاومي ،واذلاك إاذا لام يقام
المشروع بإيالة ال ُمخالفة خالل ال ُم ّدة التي ت ُح ّددها الهيئة " .
ومن حيث إنه استنادا إلاا ناص الماادة ( )30مان القاانون رقام ( )8لسانة  1997بشاأن ضامانات وحاوافي االساتثمار،
صدر قرار رئيس الهيئة العامة لإلستثمار والمناط ال ُح ّرة رقم ( )2365لسنة  2004بشأن إصدار الئحة نظاام العمال
صت المادة ( )1منه علا أن ":يكاون اإلساتثمار بنظاام المنااط ال ُح ّارة العاماة أو الخاصاة فاا
داخل المناط ال ُح ّرة ،ون ّ
المجاالت التا تُحدّدها الهيئة العامة لإلستثمار والمناط ال ُح ّرة فا ضوء الحاجة إليهاا ،والتاا ياتم ال ُموافقاة عليهاا مان
مجلس إدارة المنطقة ال ُح ّرة العامة أو رئيس الهيئة بالنسبة للمناط الخاصة " .
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وتنص المادة ( )2من اذات الالئحة علا أن ":تُشكّل لجنة فنياة دائماة لشائون المنااط ال ُح ّارة بقارار مان رئايس الهيئاة
وعضوية كل من. " ........................................................................................................... :
وتاانص المااادة ( )3علااا أن ":تخااتص اللجنااة المنصااوص عليهااا فااا المااادة ( )2ماان هاااذ الالئحااة بإبااداء الاارأى ف اا
الموضوعات التا تُحال إليها من رئيس الهيئة ،أو من نائباه أو ُمسااعد رئايس الهيئاة للمنااط ال ُح ّارة أو رئايس قطااع
شئون المناط أو رؤساء المناط ال ُح ّرة العامة ،ولها علا األخص ما يأتا:
(أ) إقتراح السياسات التا تسير عليها المناط ال ُح ّرة توطئة لعرضها علا مجلس إدارة الهيئة .
(ب) دراسة طلبات إنشاء مشروعات المنااط ال ُح ّارة العاماة وطلباات إقاماة مشاروعات بنظاام المنااط ال ُح ّارة الخاصاة
تحول المشروعات ال ُمقامة داخل البالد للعمل بنظام المناط ال ُح ّرة الخاصة . " .................
وطلبات ال ُموافقة علا ّ
وتنص المادة ( )4علا أن ":تجتمع اللجنة إسبوعيا ،وتُبلغ قراراتها إلا ال ُمستثمر خالل ثالثة أيام من تاري اإلعتماد،
وعلا إدارة المنطقة ال ُح ّرة العامة إبالغ القرارات إلا ال ُمستثمر خالل ثالثة أيام عمل من تاري إخطارها " .
وتنص المادة ( )5علا أن ":يُشكّل مجلس إدارة المنطقة ال ُح ّرة العامة بقرار من رئيس الهيئة ............................
وتُرسل قرارات مجلس إدارة المنطقة بعد اذلك إلا قطاع شئون المناط ال ُح ّرة بالهيئة خالل ثالثة أيام من تاري التوقيع
للتأكّد من إتفاقها مع أحكام قانون ضمانات وحوافي اإلستثمار والئحته التنفياذية ،وأحكام هاذ الالئحة ،والسياساة العاماة
واألهداف واألولويات التا يضعها مجلس إدارة الهيئة علا أن تُعتمد تلاك ال ُمالحظاات التاا أسافرت عنهاا ال ُمراجعاة مان
رئيس الهيئة . " ........................................................... ........................................................
وتنص المادة ( )6علا أن ":يُقدّم طلب الترخيص بإقامة المشروع بنظام المناط ال ُح ّرة إلا إدارة المنطقة ال ُح ّرة العامة
ال ُمختصة إو إلا قطاع شئون المناط  ،بحسب األحوال ،علا النمواذج ال ُمع ّد بمعرفة الهيئاة العاماة لإلساتثمار والمنااط
ال ُح ّرة . " ........................................................................................................................ .
وتنص المادة ( ) 9علاا أن ................................. ":وعلاا قطااع شائون المنااط ال ُح ّارة وإدارة المنطقاة ال ُح ّارة
العامة ال ُمختصة بحسب األحوال ُمتابعة ج ّديّة تنفياذ المشروعات فا ضوء ال ُموافقات الصادرة لها .........................
وتتم إحاطة رئيس الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة ال ُح ّرة ال ُمختص باذلك بحسب األحوال . " ..............................
وتنص المادة ( )17علا أن ":يُنشر قرار ترخيص ُمياولة النشاط وتعديالتاه وإلغائاه علاا نفقاة المشاروع فاا صاحيفة
اإلستثمار التا تُصدرها الهيئة ويتم إبالغ الجهات المعنية بهاذا القرار وعلا األخص:
1ـ قطاعات المناطقة ال ُح ّرة واألمانة العامة والشئون القانونية وإدارات المناط ال ُح ّرة العامة . " ...................... .
وتاانص المااادة ( )43علااا أن ":فااي حالااة ُمخالفااة المشااروع ألحكااام قااانون ضاامانات وحااوافي اإلسااتثمار أو والئحتااه
التنفياذية أو أحكام هاذ الالئحة أو قرارات مجلس اإلدارة تتخاذ الهيئة اإلجراءات التالية:
1ـ إناذار المشروع ال ُمخالف بخطاب ُموصا عليه بعلم الوصول إليالة ال ُمخالفة خالل شهر من تاري وصول اإلناذار .
2ـ فا حالة عدم إيالة المشروع ال ُمخالفة خالل ال ُمدّة ال ُمحدّدة تُع ّد إدارة المنطقة ال ُمختصاة ُمااذكرة بالموضاوع يعرضاها
ُمساعد رئيس الهيئة للمناط ال ُح ّرة علا اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناط ال ُح ّرة للنظر فاا التوصاية بوقاف العمال
بترخيص ال ُمياولة ل ُمدّة تُحدّد فا ضوء جسامة ال ُمخالفة أو لحين قيام المشروع بإيالتها .
وتُصدر اللجنة التوصية وترفعها لرئيس مجلس الويراء للنظر فا إتّخااذ الاليم طبقا للقانون " .
خولة الت ّحاد اإلاذاعة والتليفييون في المادة الثالثة مان القاانون رقام ( )13لسانة  1979بشاأن
واستنادا إلا ال ُ
سلطة ال ُم ّ
إت ّحاد اإلاذاعة والتليفييون ال ُمعادّل بالقاانون رقام ( )223لسانة 1989؛ صادر قارار وييار اإلقتصااد رقام ( )456لسانة
 1996بتاري  1996/6/27باالترخيص بتأسايس الشاركة المصارية لألقماار الصاناعية (نايال ساات) شاركة ُمسااهمة
مصاارية بنظااام اإلسااتثمار الااداخلي ،والتااي تاام تحوياال مشااروعها للعماال بنظااام المناااط ال ُح ا ّرة بالمنطقااة ال ُح ا ّرة العامااة
اإلعالمية بمدينة السادس من أكتوبر بقرار مجلس إدارة هاذ المنطقة رقم ( 1/4ـ  )2000الصاادر فاي 2000/9/17
ال ُمعتمد محضرها مان رئايس مجلاس الاويراء فاي  ،2000/9/25وحياث إن الماادة ( )3مان النظاام األساساي للشاركة
صت علا أن ":نشاط الشركة:
ن ّ
 1ـ إنشاء وتملك النُظم الفضائية بقطاعيها الفضاائي واألرضاي بماا فاي اذلاك تصانيع وإطاالق وتملاك األقماار الصاناعية
وإنشاء وتملك المحطات األرضية و ُملحقاتها وتشغيل هاذ النُظم وإدارتها .
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 2ـ تأجير السعات القمرية والوسائل األرضية ال ُملحقة بها .
 3ـ أ خدمات أخرى تتصل بغرض الشركة .
واذلك في إطار اإللتيام بالقوانين ال ُمن ّ
ّ
للبث اإلاذاعي والتليفييوني داخل جمهورية مصر العربية والقرارات ال ُمنظ ّماة
ظمة
لدخول القنوات ال ُمشفّرة وأجهية اإلستقبال وفكّ الشفرة الاليمة لها " .
ونفااذا لنص المادة ( )29من قانون ضمانات وحوافي االستثمار ال ُمشار إليه؛ أصدر رئيس مجلس الاويراء القارار رقام
صت الماادة
( )411لسنة  2000بشأن إنشاء منطقة ُح ّرة عامة بمدينة اإلنتاج اإلعالما بمدينة السادس من أكتوبر،ون ّ
األولااا منااه علااا أنااهُ ":ووفا علااا إنشاااء منطقااة ُحا ّرة عامااة اذات طبيعااة خاصااة بمدينااة  6أكتااوبر ب ُمحافظااة الجيااية
صص لنشاط اإلنتاج الفني واإلعالمي واألنشطة اإلنتاجية والخدمية ال ُمرتبطة به ،واذلك علا مساحة . " .............
ت ُخ ّ
قارر قواعاد
ومن حيث إن مجلس الويراء بجلسته ال ُمنعقدة بتاري  2000/9/18ــ وبُناء علا ُماذكرة ويارة اإلعالم ــ ّ
ّ
وضوابط العمل بالمنطقة ال ُح ّرة العامة بمدينة اإلنتاج اإلعالما بمدينة السادس من أكتوبر ،فقد حادّد الجهاات ال ُمارخص
لها ب ُمياولة األنشطة فا المنطقة علا النحو التالا:
ـ شركات األموال المصرية واألجنبية .
ـ فروع شركات األموال المصرية واألجنبية .
ـ هيئات اإلاذاعة والتليفييون العربية وأجنبية وفروعها .
ـ شركات البنية األساسية والشركات التابعة لها .
ـ الهيئات اإلعالمية العربية واألجنبية وفروعها .
وحصر األنشطة التي يُسمح ب ُمياولتها بالمنطقة فا:
ّ
البث الفضائي التليفييوني واإلاذاعي والمعلوماتي عبر األقمار الصناعية .
ـ
ـ تأسيس القنوات التليفييونية واإلاذاعية والمعلوماتية بكافة أنواعها .
ـ إنتاج ال ُمصنفات اإلاذاعية والتليفييونية واألعمال السينمائية وكافة أشكال اإلنتاج الفني والمواد اإلعالمية .
ـ إقامة دور الطباعة .
ـ إنتاج وتصنيع وتجميع األدوات وال ُمه ّمات الاليمة لألنشطة الماذكورة .
ـ خدمات اإلعالن والدعاية والعالقات العامة .
ـ إقامة المعارض الدائمة للشركات العالمية والمحلية ال ُمنتجة ألجهية تكنولوجيا اإلت ّصال واإلنتاج اإلعالمي .
ـ إقامة الفنادق وال ُمنشتت السياحية والمحالت الت ُجارية التي تخدم المنطقة .
ـ الخدمات البنكية طبقا للقوانين ال ُمن ّ
ظمة لاذلك .
ـ ما يتم الموافقة عليه ُمستقبال من رئيس مجلس الويراء .
وأوضح األسلوب والقواعد التا يتم إتّباعها فا إدارة المنطقة علا النحو التالا ،ومنها:
ـ ُمراعاة القوانين ال ُمن ّ
ظمة للعمل بالمنطقة اإلعالمية ال ُح ّرة بشأن ضمانات وحوافي اإلستثمار وقوانين الجمارك .
ـا يتااولا مجلااس إدارة المنطقااة ال ُحا ّارة العامااة اإلعالميااة الحصااول علااا الموافقااات الاليمااة ماان كاال ماان إتّحاااد اإلاذاعااة
والتليفييون وجهاي تنظيم مرف اإلتّصاالت علا الطلبات التا تُقدّمها الشركات العاملة فاا المنطقاة فاا شاأن طلاب أيّاة
صصاة حالياا و ُمساتقبال لشاركات وهيئاات
تردّدات لإلستخدام داخل جمهورية مصر العربية ،واذلك بخالف التردّدات ال ُمخ ّ
البنية األساسية .
وحدّد ضوابط العمل بالمنطقة فيما يلا:
ـ ال يجوي الترخيص للعمل بالمنطقة ال ُح ّرة لقنوات اذات صبغة دينية أو طائفية أو حيبية أو تدعو إلا الجنس أو العُنف.
ـ تلتيم الشركات التي يُر ّخص لها بالعمل في المنطقة بميثاق الشرف اإلعالمي .
ـ ال يجوي لل ُمر ّخص له التنايل عن الترخيص الممنوح له للغير إال بموافقة الجهة اإلدارية ال ُمختصة .
ـ يُراعا عند القيام بأعمال التوييع والتشفير ّ
لبث البرامج والخدمات أن تتم عبر الشركات ال ُمر ّخص لها باذلك .
ـ يُكلّف مجلس إدارة المنطقاة ال ُح ّارة الجهاة التاا يراهاا ل ُمتابعاة تنفيااذ الضاوابط الموضاوعة بالنسابة للماواد التاا تبثّهاا
القنوات المصرية العاملة بالمنطقة .
ـ يُراعا عند البتّ في الطلبات ال ُمق ّدمة إلقامة المشروعات كفاية و ُمالئمة رأس المال لألنشطة المطلوب ُمياولتها بحيث
ال يقل رأس المال أنشطة ّ
صصاة ع ّماا يُعاادل  20ملياون ُجنياه مصارى وتُايداد إلاا  50ملياون ُجنياه
بث القناوات ال ُمتخ ّ
مصرى بالنسبة للقنوات العامة ،واذلك فيما عدا الشركات اإلقتصادية وشركات التسوي وشركات اإلنترنت .
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ومن حيث إن مجلس إدارة المنطقة ال ُح ّرة العامة اإلعالمية قد أصدر بجلسته ال ُمنعقدة بتاري  2000/9/17القرار رقم
( 1/2ـ  )2000بشأن ضوابط الموافقة علا األنشطة التي يُسمح ب ُمياولتها داخل المنطقة ،والتي تض ّمنت اذات القواعد
والضوابط سالفة الاذكر .
وماان حيااث إن قاارار رئاايس الهيئااة العامااة لإلسااتثمار والمناااط ال ُحا ّارة رقاام ( )1670لساانة  2001بشااأن التاارخيص
بتأسيس شركة دريم لإلعالم (شركة ُمساهمة مصرية) بالمنطقة ال ُح ّرة العامة اإلعالمية ،والمنشور بصحيفة اإلساتثمار
نص فا المادة األولا من مواد إصدار علا أن ":يُار ّخص بتأسايس
السنة السابعة العدد ( )4568فا ّ ،2001/7/26
شركة دريم لإلعالم شركة ُمساهمة مصرية بنظام المناط ال ُح ّرة العامة اإلعالمية وفقا ألحكاام القاانون رقام ( )8لسانة
 1997بإصدار قانون ضمانات وحوافي اإلستثمار والئحته التنفياذية والعقد والنظام األساسا ال ُمارافقين برأسامال قادر
 7800000دوالر أمريكا وتبلغ نسبة ال ُمساهمة المصرية . " %100
وتاانص المااادة الثانيااة ماان اذات القاارار علااا أن ":نشاااط الشااركة :القيااام فااا المنطقااة ال ُحا ّارة العامااة اإلعالميااة ب ُمياولااة
األنشطة التالية:
1ـ إنتاج ال ُمصنفات اإلاذاعية والتليفييونية واألعمال السينمائية وكافة أشكال اإلنتاج الفنا والمواد اإلعالمية .
اث قنااوات علااا الشااركة المصاارية لألقمااار الصااناعية (ناياال سااات) يشاامل البا ّ
 2ـ ا با ّ
اث الفضااائا والتليفييااونا واإلاذاعااا
والمعلوماتا عبر األقمار الصناعية .
3ـ خدمات اإلعالن والدعاية والعالقات العامة .
واذلك باستخدام إمكانيات شركات البنية األساسية ال ُمتاحة وفا حالة التشافير والتويياع فياتم عان طريا شاركات البنياة
األساسية ال ُمر ّخص لها باذلك " .
وتنص المادة الثالثة علا أن ":موقع الشركة :المنطقة ال ُح ّرة العامة اإلعالمية " .
وتنص المادة الرابعة علا أن ":ال يترتب علا هاذا الترخيص منح أى إحتكار أو إمتياي للشركة " .
وماان حيااث إن ال ُمسااتفاد م ان النصااوص ال ُمتقدّم اة :أوال :أن الدسااتور كفاال ُح ّريّااة الصااحافة والطباعااة والنشاار وسااائر
وسائل اإلعالم ،علا أن تُؤدّى رسالتها ب ُح ّريّة واستقالل لخدمة ال ُمجتمع والتعبير عن إتّجاهات الرأى العام واإلسهام فا
قومات األساساية للدولاة وال ُمجتماع والحفااظ علاا الحقاوق وال ُح ّريّاات والواجباات العاماة،
تكوينه وتوجيهه فا إطار ال ُم ّ
واحترام ُحرمة الحياة الخاصة لل ُمواطنين و ُمقتضيات األمن القوما ،وعلاا أن يُحظار وقفهاا أو غلقهاا أو ُمصاادرتها إال
ب ُحكم قضائا ،ويُن ّ
ّ
البث اإلاذاعا والتليفييونا ووسائط اإلعالم الرقما وغيرهاا ،ومان مظااهر
ظم القانون إنشاء محطات
الدولة الحديثة ال ُمتمدينة الديمقراطية أن يكون سيادة القانون أساس ال ُحكم فيها .
ثانيا :أن ال ُمشرع فا القانون رقم ( )13لسانة  1979بشاأن إت ّحااد اإلاذاعاة والتليفيياون ال ُمعا ّدل بالقاانون رقام ()223
يتكاون مان
لسنة  1989أنشأ هيئة قومياة تُساما (إتّحااد اإلاذاعاة والتليفيياون) لهاا شخصايتها اإلعتبارياة ال ُمساتقلّة ،و ّ
قطاعات ُمتع ّددة لكل قطاع ُمواينة خاصة وهيكل تنظيمي ومجموعات نوعية مان الوظاائف ال ُمختلفاة حساب ناوع العمال
واحتياجاته ،وقد ناط باإلتّحاد اإلشراف والرقابة علا الماواد المساموعة والمرئياة التاي تبُث ّهاا أجهاية اإلت ّحااد ،وتخضاع
لرقابته كل ما ت ُنتجه الشركات المملوكة لها ،ويضع اإلتّحاد القواعاد ال ُمن ّ
ظماة لهااذ الرقاباة ،وحا ّددت الماادة الثانياة مان
القانون أهداف اإلت ّحاد بأنه يهدف إلا تحقي رسالة اإلعالم اإلاذاعي المسموع والمرئي ،سياسة وتخطيطا وتنفياذا ،فاي
وتطوراتاه فاي
إطار السياسة العامة لل ُمجتماع و ُمتطلّباتاه اإلعالمياة ،آخااذا بأحادث ماا تصال إلياه تطبيقاات العلام الحاديث
ّ
مجاااالت توظيااف اإلعااالم المرئااي والمسااموع لخدمااة ال ُمجتمااع وبلااوغ أهدافااه ،وأنااه فااي ساابيل اذلااك يعماال علااا تحقيا
أغراض ُمتع ّد دة منها أداء الخدماة اإلاذاعياة المساموعة والمرئياة بالكفااءة المطلوباة ،وضامان توجيههاا لخدماة الشاعب
ناص عليهاا الدساتور،
والمصلحة القومية في إطار القيم والتقاليد األصيلة للشعب المصر ووفقا للمباادئ العاماة التاي
ّ
ساك األسارة ،وتطاوير اإلعاالم اإلاذاعاي
والعمل علا نشر الثقافة ،واإلسهام في بناء اإلنسان حضااريا ،والعمال علاا تما ُ
والتليفييوني ،واإللتيام بالقيم الدينية واألخالقية في المواد اإلاذاعية ،وناط ال ُمشارع بمجلاس أمنااء اإلت ّحااد أن يت ّخااذ ماا
يليم من القرارات لتحقي أغراضه وفقا ألحكام القانون ،وله علا وجه الخصوص وضع ميثاق شرف للعمال اإلعالماي
في اإلاذاعة المسموعة والمرئية وأخالقيات الرسالة اإلاذاعية ،وتحديد أسلوب اإللتيام بهاذا الميثاق .
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ثالثا :أن ال ُمشرع فا قانون ضمانات وحوافي اإلستثمار الصادر بالقاانون رقام ( )8لسانة  1997نااط بمجلاس الاويراء
إنشاء المناط ال ُح ّرة العامة بُناء علا إقتراح الهيئة العامة لإلستثمار والمناط ال ُح ّرة إلقامة المشروعات التي يُر ّخص
بها أيّا كان شكلها القانوني ،وأجاي بقرار من الهيئة إنشاء مناط ُح ّرة خاصة تقتصر كل منهاا علاا مشاروع واحاد إاذا
اقتضت طبيعته اذلك ،كما أجاي لها الموافقة علا تحويل أحد المشروعات ال ُمقامة داخل البالد إلا منطقاة ُح ّارة ،علاا أن
تضع السياسة التي تسير عليها المناط ال ُح ّرة واللوائح والنُظم الاليمة إلدارتها ،ولها أن تضع شروط منح التراخيص
والنظااام الخاااص برقابتهااا وحراسااتها ،ويخااتص مجلااس إدارة المنطق اة ال ُحا ّارة العامااة بالموافقااة المبدئيااة علااا إقام اة
الشااركات وال ُمنشااتت داخلهااا ،والتااا يصاادر بتأسيسااها قاارار ماان الهيئااة ،كمااا يخااتص رئاايس مجلااس إدارة المنطقااة
خولات الماادة ( )56مان القاانون
بالترخيص لها ب ُمياولة نشاطها ،علا أن تتولا الهيئة إصدار الترخيص النهائا ،وقد ّ
للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات و ُمباشرة النشاط الحا فاي التفتايع علاا المشاروعات ال ُمار ّخص
بها تطبيقاا ألحكاماه واذلاك للتأكاد مان اإللتايام بشاروط التارخيص واإللتايام بأحكاام التشاريعات ال ُمن ّ
ظماة ل ُمباشارة أوجاه
نشاطها ,وات ّخااذ اإلجراءات الاليمة عند ُمخالفة هاذ الشروط واألحكام علا النحو المنصوص عليه في هاذ التشريعات،
وأليماات المااادة ( )63ماان القااانون الجهااات اإلداريااة فااي حالااة ُمخالفااة المشااروع أل ماان أحكااام القااوانين واللااوائح
والقرارات بإناذار ال ُمستثمر بإيالة أسباب ال ُمخالفة في ُم ّدة يُح ّددها اإلناذار في ضوء حجم ال ُمخالفة وطبيعتها ماع إخطاار
الهيئة باذلك ،فإاذا انقضت هاذ ال ُم ّدة دون إيالة ال ُمخالفة كان للهيئة إصدار قرار ُمسبّب بإيقاف نشاط المشروع ،وح ّددت
المادة ( )1من الالئحة التنفياذياة للقاانون الصاادرة بقارار رئايس مجلاس الاويراء رقام ( )1247لسانة  2004مجااالت
ُمياولة النشاط ومنها مجال البنية األساسية الاذ تض ّمن إقاماة أو إدارة وتشاغيل وصايانة محطاات وشابكات اإلت ّصااالت
السلكية والالسلكية واألقمار الصناعية بعد الحصول علا ترخيص من الجهات المعنياة وفقاا للقاوانين المعماول بهاا وال
يشمل اذلك اإلاذاعة والتلفييون ،وأوجبت المادة ( )16من الالئحة علا رئيس الهيئة العامة لإلستثمار والمنااط ال ُحا ّرة
إصدار قرار بدليل نوعا لكل نشاط من األنشطة التي تشملها المجاالت المنصاوص عليهاا فاي الماادة ( )1مان الالئحاة؛
يتض ّمن بيانات منها (الضوابط العامة والخاصة ل ُممارسة النشاط النوعي( ،كما أوجبت الماادة ( )20علاا ال ُمساتثمر أن
يرف ا بطلااب الحصااول علااا التاارخيص تعهااد ب اإلتيام الشااركة أو ال ُمنشااأة بكافااة الضااوابط واإلشااتراطات واإلجااراءات
والتشاريعات التاي تُانظم نشااطها ،وأوجبات الماادة ( )40علاا مجلاس إدارة الهيئاة فاي حالاة ُمخالفاة المشاروع ألحكاام
قااانون ضاامانات وحااوافي اإلسااتثمار والئحتااه التنفياذيااة أو عاادم اإللتاايام بالشااروط والضااوابط ال ُمقا ّاررة إت ّخااااذ أيّ اا ماان
اإلجراءات التالية بعد التحق من إرتكاب المشروع لل ُمخالفة وفقا لطبيعتها وجسامتها ومدى األضرار الناتجة عنها:
(أ) إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافي (ب) تقصير ُم ّدة تمتع المشروع بالضمانات والحوافي (جـ) إنهااء تمتاع
المشروع بالضمانات والحوافي ،مع ما يترتب علا اذلك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للمشروع ،كماا
أجااايت المااادة ( )88للهيئااة فااي حالااة ُمخالفااة المشااروع ألحكااام القااانون أو الالئحااة أو الئحااة نظااام العماال أو شااروط
الترخيص أو القرارات التي ت ُصدرها ،وقف نشاط المشروع ل ُم ّدة ُمحا ّددة أو إلغااء التارخيص الصاادر للمشاروع بحساب
جسامة ال ُمخالفاة وظاروف إرتكابهاا ومادى األضارار التاي ت ُصايب اإلقتصااد القاومي ،واذلاك إاذا لام يقام المشاروع بإيالاة
ال ُمخالفة خالل ال ُم ّدة التي ت ُح ّددها الهيئة .
رابعا :أن رئيس الهيئة العامة لإلستثمار والمناط ال ُح ّرة أصدر القرار رقام ( )2365لسانة  2004بشاأن الئحاة نظاام
العمل داخل المناط ال ُح ّرة ،وتض ّمنت الالئحة أن اإلستثمار بنظام المناط ال ُح ّرة العامة أو الخاصة يكون فاا المجااالت
التا تُحدّدها الهيئة العامة لإلستثمار والمناط ال ُح ّارة فاا ضاوء الحاجاة إليهاا ،وتاتم ال ُموافقاة عليهاا مان مجلاس إدارة
المنطقة ال ُح ّرة العامة أو رئيس الهيئة بالنسبة للمناط الخاصة ،وعلا أن تختص اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناط
ال ُحا ّارة بإبااداء الاارأى فاا الموضااوعات التااا تُحااال إليهااا ،وإقتااراح السياسااات التااا تسااير عليهااا المناااط ال ُحا ّارة توطئااة
لعرضها علا مجلس إدارة الهيئة ،ودراسة طلبات إنشاء مشاروعات المنااط ال ُح ّارة العاماة وطلباات إقاماة مشاروعات
تحول المشروعات ال ُمقامة داخل البالد للعمل بنظام المناط ال ُح ّرة
بنظام المناط ال ُح ّرة الخاصة وطلبات ال ُموافقة علا ّ
الخاصة ،وعلا إدارة المنطقة ال ُح ّرة العامة إباالغ القارارات إلاا ال ُمساتثمر خاالل ثالثاة أياام عمال مان تااري إخطارهاا،
ويصدر بتُشكيل مجلس إدارة المنطقة ال ُح ّرة العامة قرار من رئيس الهيئة ،علا أن تُرسل قرارات مجلس إدارة المنطقة
إلا قطاع شئون المناط ال ُح ّرة بالهيئة خالل ثالثة أيام من تاري التوقيع للتأكّد من إتفاقهاا ماع أحكاام قاانون ضامانات
وحوافي اإلستثمار والئحته التنفياذية ،وأحكام هاذ الالئحة ،والسياسة العامة واألهداف واألولويات التاا يضاعها مجلاس
إدارة الهيئة علا أن تُعتمد تلك ال ُمالحظاات التاا أسافرت عنهاا ال ُمراجعاة مان رئايس الهيئاة ،ون ّ
ظمات الالئحاة إجارءات
طلب الترخيص بإقامة المشروع بنظام المناط ال ُح ّرة بأن يُقدّم إلا إدارة المنطقة ال ُح ّرة العامة ال ُمختصاة إو إلاا قطااع
شئون المناط  ،بحسب األحوال ،علا النمواذج ال ُمع ّد بمعرفة الهيئة ،وعلا قطاع شئون المناط ال ُح ّرة وإدارة المنطقة
14

تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم  9598لسنة  59القضائية عُليا صفحة 21 /14

ال ُح ّرة العامة ال ُمختصة بحسب األحوال ُمتابعة ج ّديّة تنفياذ المشروعات فا ضاوء ال ُموافقاات الصاادرة لهاا ،وتاتم إحاطاة
رئيس الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة ال ُح ّرة ال ُمختص باذلك بحسب األحاوال ،وياتم نشار قارار تارخيص ُمياولاة النشااط
وتعديالته وإلغائه علا نفقة المشروع فا صحيفة اإلستثمار التاا تُصادرها الهيئاة ،وياتم إباالغ الجهاات المعنياة ومنهاا
قطاعاات المناطقااة ال ُحا ّارة واألمانااة العاماة والشاائون القانونيااة وإدارات المناااط ال ُحا ّارة العاماة بهاااذا القاارار ،وفااي حالااة
ُمخالفااة المشااروع ألحكااام قااانون ضاامانات وحااوافي اإلسااتثمار أو والئحتااه التنفياذيااة أو أحكااام هاااذ الالئحااة أو قاارارات
مجلس اإلدارة فإن للهيئة إناذار المشروع ال ُمخالف بخطاب ُموصا عليه بعلم الوصاول إليالاة ال ُمخالفاة خاالل شاهر مان
تاري وصول اإلناذار ،وفا حالة عدم إيالة المشروع ال ُمخالفة خالل ال ُمدّة ال ُمحدّدة تُعا ّد إدارة المنطقاة ال ُمختصاة ُمااذكرة
بالموضوع يعرضها ُمساعد رئيس الهيئة للمناط ال ُح ّرة علا اللجناة الفنياة الدائماة لشائون المنااط ال ُح ّارة للنظار فاا
التوصية بوقف العمل بترخيص ال ُمياولة ل ُمدّة تُحدّد فا ضوء جسامة ال ُمخالفة أو لحين قيام المشروع بإيالتها ،وتُصدر
اللجنة التوصية وترفعها لرئيس مجلس الويراء للنظر فا إتّخااذ الاليم طبقا للقانون .
خامسا :أنه ب ُموجب قرار وييار اإلقتصااد رقام ( )456لسانة  1996تام التارخيص بتأسايس الشاركة المصارية لألقماار
الصناعية (نايل سات) شركة ُمساهمة مصرية بنظام اإلساتثمار الاداخلي ،وتام تحويال مشاروعها للعمال بنظاام المنااط
ال ُح ا ّرة بالمنطقااة ال ُح ا ّرة العامااة اإلعالميااة بمدينااة السااادس ماان أكتااوبر بقاارار مجلااس إدارة هاااذ المنطقااة رقاام ( 1/4ـ
 ،)2000وطبقا لنظامها األساسا ،فإن نشاط الشركة هو إنشااء وتملاك الانُظم الفضاائية بقطاعيهاا الفضاائي واألرضاي
بما في اذلك تصنيع وإطالق وتملك األقمار الصناعية وإنشاء وتملاك المحطاات األرضاية و ُملحقاتهاا وتشاغيل هااذ الانُظم
وإدارتها ،وتأجير السعات القمرية والوسائل األرضية ال ُملحقة بها ،وأ خدمات أخرى تتصل بغرض الشركة ،واذلك في
إطار اإللتيام بالقوانين ال ُمن ّ
ّ
للبث اإلاذاعاي والتليفيياوني داخال مصار والقارارات ال ُمنظ ّماة لادخول القناوات ال ُمشافّرة
ظمة
وأجهية اإلستقبال وفكّ الشفرة الاليمة لها ،وب ُموجب قرار رئيس مجلس الويراء رقم ( )411لسنة  2000تام إنشااء
ص اص لنشاااط اإلنتاااج الفنااي واإلعالمااي
منطقااة ُح ا ّرة عامااة بمدينااة اإلنتاااج اإلعالمااا بمدينااة السااادس ماان أكتااوبر ت ُخ ّ
واألنشطة اإلنتاجية والخدمية ال ُمرتبطة به ،وقد واف ك ٌل من :مجلس الويراء بجلسته ال ُمنعقدة بتاري ،2000/9/18
ومجلس إدارة المنطقاة ال ُحا ّرة العاماة اإلعالمياة بجلساته ال ُمنعقادة بتااري  ،2000/9/17علاا قواعاد وضاوابط العمال
بالمنطقة ال ُح ّرة العامة بمدينة اإلنتاج اإلعالما بمدينة الساادس مان أكتاوبر ،فقاد حادّدا الجهاات ال ُمار ّخص لهاا ب ُمياولاة
األنشطة فا المنطقة ،وحصرا األنشطة التي يُسمح ب ُمياولتها ،واألسلوب والقواعد التا يتم إتّباعها فا إدارتها ،وحادّدا
ضوابط العمل بالمنطقة علا النحو السالف بيانه ،وب ُموجب قرار رئيس الهيئة العاماة لإلساتثمار والمناطقاة ال ُح ّارة رقام
( )1670لساانة  2001تاام التاارخيص بتأساايس شااركة درياام لإلعااالم (شااركة ُمساااهمة مصاارية) بنظااام المناااط ال ُحا ّارة
العامااة اإلعالميااة للقيااام ب ُمياولااة أنشااطة إنتاااج ال ُمصاانفات اإلاذاعيااة والتليفييونيااة واألعمااال السااينمائية وكافااة أشااكال
ّ
اإلنتاج الفنا والمواد اإلعالمية ،و ّ
البث الفضائا
بث قنوات علا الشركة المصرية لألقمار الصناعية (نايل سات) يشمل
والتليفييااونا واإلاذاعااا والمعلوماااتا عباار األقمااار الصااناعية ،وخاادمات اإلعااالن والدعايااة والعالقااات العامااة ،واذلااك
باسااتخدام إمكانيااات شااركات البنيااة األساسااية ال ُمتاحااة وفااا حالااة التشاافير والتوييااع فيااتم عاان طري ا شااركات البنيااة
األساسية ال ُمر ّخص لها باذلك ،علا أن يكون موقاع الشاركة ونشااطها فاا المنطقاة ال ُح ّارة العاماة اإلعالمياة ،وال يترتاب
علا هاذا الترخيص منح أى إحتكار أو إمتياي للشركة .
ومن حيث إن قضاء المحكمة اإلدارية العُليا اذهب إلي أن )1(:ال ُمشرع أناط بمجلاس إدارة الهيئاة الموافقاة علاا إنشااء
وخول هاذا المجلس إصادار
المشروع اإلستثمار وعلا إنشاء منطقة ُح ّرة عامة وإنشاء منطقة ُح ّرة خاصة للمشروع،
ّ
القرارات الاليمة لاذلك ،األمر الاذ يُسبغ عليه اختصاصا أصيال سواء فا منح الترخيص ابتداء أو ُمراقبة تنفياذ بعدئااذ
أو إلغائه انتهاء علا أساس من الغرض الاذ قام عليه المشروع اإلستثمار وفقا للسياسة التا رسمتها الهيئة العامة
لإلستثمار عامة ،وللمناط ال ُح ّرة خاصة ،تحقيقا ألهداف التنمية فاا إطاار السياساة العاماة للدولاة وخطتهاا القومياة –
فكما لمجلس اإلدارة ح إصدار الترخيص ابتداء فإن له أيضا ح إلغاء هاذا الترخيص انتهاء تبعاا لتخلّاف هااذا المنااط،
سالطة مجلاس اإلدارة فاا إصادار القارارات الاليماة لتحقيا أغاراض الهيئاة بصافة عاماة ،كماا
إاذ حارص علاا إطاالق ُ
سلطة إصدار القرارات الاليماة لتحقيا األغاراض ال ُمساتهدفة مان المنااط ال ُحا ّرة بصافة خاصاة،
حرص علا تخويلها ُ
وفا حالة عدم اإللتيام بالشروط واألهداف األساسية التي تض ّمنها طلب اإلستثمار وحصلت الموافقة بُناء عليها يُعرض
بر ّمته إاذا ثبُت أن
األمر علا مجلس اإلدارة إلصدار القرارات الاليمة حياله ،وهو قرار قد يصل إلا ح ّد إلغاء الترخيص ُ
المشروع اإلستثمار تن ّكب األغراض ال ُمح ّددة له أو األهداف المنشودة من الهيئة .
عليا بجلسة ] 1996/4/14
[ يُراجع في اذلك ُحكم المحكمة اإلدارية العُليا في الطعن رقم  2149لسنة  35قُ .
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( )2الح ا فااي اسااتخدام الطيااف التااردد بإعتبااار أحااد المااوارد الطبيعيااة وبحساابانه هااو حيّ اي الموجااات التااي يُمكاان
استخدامها في اإلت ّصال الالسلكي ومنه ّ
البث السمعي والبصر  ،إنّما هو مورد طبيعي محدود ،ومن ثم كان من الحقوق
المكفولة دستوريا استخدام اذلك الطيف التاردد الااذ هاو بطبيعتاه ماورد طبيعاي محادود يحكماه مبادأ تقسايم التارددات
وتخصيصها ،وبالتالي يخضع لفكرة الترخيص ال ُمساب الااذ يُعا ّد فاي مجاال اإلت ّصاال السامعي والبصار وسايلة رقاباة
ّ
الباث السامعي والبصار ت ُعتبار ـ
تهدف بالدرجة األولا إلاا ال ُمحافظاة علاا النظاام العاام ،اذلاك أن ُح ّريّاة اإلت ّصاال عبار
وبح ـ حجر الياوية في ال ُممارسة الديمقراطياة ،م ّماا يساتوجب تنظيمهاا مان عساف اإلدارة وساوء اساتعمال القاائمين
سالطة تقديرياة ُمقيّادة بقياد عاام هاو عادم إعاقاة
سلطة فاي فارض نظاام التارخيص هاي ُ
عليها وال ُممارسين لها ،وهاذ ال ُ
إنتفاع األفراد بالمال العام ال ُمك ّمل ل ُح ّريّات التجارة والصناعة وغيرها ،واإللتيام بضوابط العمل اإلعالمي .
سالطة وأقااوال
سالطة) وهااي الصااحافة واإلعااالم الااداعم لل ُ
ـاـ إن ُح ّريّاة اإلت ّصااال الساامعي والبصاار ال يحكمهااا (نظريااة ال ُ
وأفعال الحاكم أيّا ما كانت ،وال يحكمها كاذلك (نظرية ال ُح ّريّة) القائمة علا إطالق حا الفارد فاي المعرفاة بحسابانه حقاا
صاحف والقناوات الفضاائية دون تارخيص أو
طبيعيا ال يخضع لرقابة أو قيد من أ نوع ومن ثم ح الفرد في إنشااء ال ُ
تصريح ،وإنّما يحكمها (نظرياة المسائولية اإلجتماعياة) وهاي النظرياة التاي قامات لت ُواجاه نظرياة ال ُح ّريّاة ال ُمطلقاة بماا
ق ّدمته من مواد الجريمة والجنس والعُنف واقتحام خصوصيات األفراد والتشهير بهم ونشر اإلشاعات واألكااذيب ،ولتنبُاذ
إعالم اإلبتاذال واإلبتياي وال ُمبالغة ،ومان ثام ارتكايت نظرياة المسائولية اإلجتماعياة علاا أن لإلعاالم المقاروء والمرئاي
ُ
التاواين باين ُح ّريّاة الارأ والتعبيار وباين مصالحة ال ُمجتماع
والمسموع والرقمي وظيفاة إجتماعياة ،وأناه يتعايّن إقاماة
وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والح في الخصوصية ،فال ُح ّريّاة وفقاا لهااذ النظرياة حا وواجاب ومسائولية فاي وقات
واحد ،وإلتيام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة ،وتقديم ما يهام عماوم النااس بماا يساهم فاي تكاوين
س امعتهم ،واإللتاايام بالضااوابط األخالقيااة
رأ عااام ُمسااتنير ،وعاادم اإلعتااداء علااا خصوصااية األفااراد وال ُمحافظااة علااا ُ
والقانونية الحاكمة للعمل اإلعالمي .
ّ
بالبث السمعي والبصر ـ في ضوء النصوص القانونية السالف بيانهاا
ــ وحيث إن إنشاء مشروعات اإلت ّصال ال ُمتعلّقة
ّ
الباث الفضاائي داخال المنطقاة ال ُحا ّرة العاماة
والمبادئ والضوابط التاي تضا ّمنها الادليل الناوعي ال ُمتعلّا ب ُمياولاة نشااط
ّ
البث واإلستقبال الفضاائي اإلاذاعاي والتلفيياوني ال ُمعتمادة مان
اإلعالمية وميثاق الشرف اإلعالمي ووثيقة مبادئ تنظيم
صها (الح في ال ُموجه) أ الح فاي
ويراء اإلعالم العرب في  2007/6/20ـ إنّما تحكمه مجموعة من المبادئ :أخ ّ
ّ
البث السمعي والبصار وفقاا ل ُحكام الماادة ( )19مان ميثااق حقاوق اإلنساان ،و(الحا فاي التعددياة ودعام
التعبير عبر
ّ
الباث السامعي والبصار فاي ُمواجهاة
ال ُمنافسة وعدم اإلحتكار) ،و(الح في الشافافية) ،و(ومبادأ إساتقالل مشاروعات
الخارج) ،كما تحكماه كااذلك مجموعاة مان القياود :أولهاا قياد ُمراعااة إعتباارات المصالحة العاماة ،وثانيهاا قياد التعددياة
اإلعالمية ،وثالثها قيد الح في الار ّد ،ورابعهاا قياد الحا فاي الخصوصاية ،وخامساها قياد إلتايام الموضاوعية وال ّدقاة،
وسادسها قيد عدم الخلط بين اإلعالم والدعاية .
ــ المحكمة وهاي تنتصار للمباادئ والقايم األخالقياة التاي يقاوم عليهاا اإلعاالم المرئاي والمساموع والمقاروء فاي نطااق
نو إلا أن مسائولية الجهاة اإلدارياة جا ّد خطيارة فاي أال تقهار رأياا أو
اإلنحياي ل ُح ّريّة الرأ والتعبير المسئولة ،فإنها ت ُ ّ
فكرا وأال تحول بينه وبين ُح ّريّاة الوصاول إلاا جمهاور ال ُمشااهدين وال ُمساتمعين ،وأن تحماي اإلعاالم ال ُمساتنير الاداعم
ل ُح ّريّة التعبير وال ُمحافظ علا تقاليد وأعراف وحقوق ال ُمشاهد وال ُمساتمع والقاارئ ،وفاي اذات الوقات يقاع علاا كاهلهاا
سامعة ال ُماواطنين بغيار
حماية القيم واألخالق وحماياة األسارة المصارية مان انتشاار الغاث مان التشاهير واإلسااءة إلاا ُ
ُمقتضااا  ،وأن تكااون القاادوة فااي تحقي ا هاااذ الحمايااة فااي وقاات سااادت فيااه األلفاااظ الهابطااة مسااامع وماارأى األساارة
المصرية ،وتر ّدت فيه لُغة الخطاب والحوار ،وتطايرت األلفاظ الباذيئة والشتائم في كل صوب و َح َدب علاا الهاواء وفاي
سن داخل أروقة
المجالس ال ُمنتخبة وفي غيرها ،وصارت سالطة اللسان وتبادل األلفاظ القبيحة والمعاني الهابطة والتال ُ
المجالس علا اختالف أنواعها وعبر القنوات الفضائية بألفاظ وعبارات خادشاة للحيااء وسايلة الكثيارين فاي اإلنتصاار
لرأيه والح ّ
ط من رأ وكرامة اآلخرين ،خصوما كانوا أو ُمخالفين لاه فاي الارأ  ،وطاال اإلنفاالت قياادات ،األصال فيهاا
دونات
وسب األشخاص فحسب ،بال بوصاف بعضاهم الابعض بأوصااف
أنها القدوة لينفلت اللسان ليس بالشتائم
ّ
ّ
تعاف ُما ّ
ال ُحكم أن تحتويها وبلغ بعضها ح ّد اإلساءة إلا الدين اذاته في ُمناقشات برلمانية وأخرى فاي ُمناقشاات فضاائية ،تشابُثا
تصاوروا علاا غيار الحقيقاة أنهاا قاد تعصامهم مان قضااء
بحصانة قاد تحاول بيانهم وباين أن يناالهم عقااب علاا أفعاال
ّ
المشروعية ،فسادت قيم فاسدة ال ت ُقايم ويناا لمشااعر األسارة المصارية والانعء فيهاا ،فاي وقات كاان مان ال ُمتعايّن أن
والرقي ،وهي ظاواهر مان شاأنها أن
تكون تلك القيادات واألجهية اإلعالمية وغيرها قدوة لجيل يُعلّ عليه آمال التقدم
ُ
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تطاور  ،إن شاعبا بحجام وتااري وحضاارة وأصاالة وعراقاة ورياادة وأخاالق
تهدم البُنيان الاديمقراطي وتعاوق مسايرة
ّ
الشعب المصر لجدير بأن يكون موطنا لألخالق الفاضلة ،وناشارا للقايم اإلنساانية الرفيعاة ولايس مصادرا للساي مان
عس الجهاات اإلدارياة عان
القول والفعل وللكلماات الباذيئاة والعباارات السااقطة والمعااني الهابطاة ،وعلاا اذلاك فاإن تقاا ُ
ات ّخااااذ اإلجااراءات التااي أوجبتهااا القااوانين واللااوائح ومواثيا الشاارف لهااو دعااوة إلطااالق العنااان لباااذاءات ت ُها ّدد السااالم
واألمن اإلجتماعي وتضرب ال ُح ّريّات العامة ال ُملتيمة بالشرعية والقانون في مقتل " .
عليا بجلسة ] 2010/2/27
[ يُراجع في اذلك ُحكم المحكمة اإلدارية العُليا في الطعن رقم  32440لسنة  63قُ .
سارت جهاة اإلدارة
بارر صادقا وحقّاا فاي الواقاع والقاانون ،فاإاذا ماا ف ّ
( )3القرار اإلدار يجاب أن يقاوم علاا أساباب ت ُ ّ
لقرارها أسبابا فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء اإلدار للتحق من مدى ُمطابقتها للقانون مان عدماه وأثار اذلاك فاي
النتيجة التي انتها إليها القرار  -تجد النتيجاة حا ّدها الطبيعاي فيماا إاذا ساارت ُمستخلصاة استخالصاا ساائغا مان أصاول
ت ُنتجها ماديا وقانونيا ،فاإاذا ساارت ُمنتيعاة مان غيار أصاول موجاودة أو ساارت ُمستخلصاة مان أصاول ال ت ُنتجهاا فاان
القرار فاقد السببية ووقع ُمخالفا للقانون .
علياا بجلساة  ،2001/7/8سانة
[ في هااذا المعناي ُحكام المحكماة اإلدارياة العلياا فاي الطعان رقام  3205لسانة  40قُ .
المكتب الفني  ،46ال ُجيء الثالث ،الصفحة رقم  ،2451القاعدة رقم ] 289
ومن حيث إنه بتطبي ما تقدّم علي واقعات الطعن الماثال ،ول ّماا كاان الباادى مان األوراق ـاـ وبالقادر الااليم للفصال فاا
الش ا العاجاال ماان الاادعوى ودون المساااس بأصاال طلااب اإللغاااء ـااـ أن اه ب ُموجااب قاارار رئاايس الهيئااة العامااة لإلسااتثمار
والمناط ال ُح ّرة رقم ( )1670المنشور بصحيفة اإلستثمار بتااري  2001/7/26تام التارخيص بتأسايس شاركة دريام
لإلعالم ــ المطعون ضدّها ــ شركة ُمساهمة مصارية بنظاام المنااط ال ُح ّارة العاماة اإلعالمياة وفقاا ألحكاام القاانون رقام
( )8لسنة  1997بشأن ضمانات وحوافي اإلستثمار والئحته التنفياذياة والعقاد والنظاام األساساا ،واذلاك للقياام ب ُمياولاة
ّ
وباث
أنشطة إنتاج ال ُمصنفات اإلاذاعية والتليفييونية واألعمال السينمائية وكافة أشكال اإلنتاج الفنا والمواد اإلعالمية،
ّ
البث الفضاائا والتليفيياونا واإلاذاعاا والمعلومااتا
قنوات علا الشركة المصرية لألقمار الصناعية (نايل سات) يشمل
عبر األقمار الصناعية ،وخدمات اإلعالن والدعاية والعالقات العامة ،واذلك باستخدام إمكانيات شاركات البنياة األساساية
ال ُمتاحة وفا حالة التشفير والتوييع فيتم عن طري شركات البنية األساسية ال ُمر ّخص لها بااذلك ،علاا أن يكاون موقاع
الشركة ونشاطها فا المنطقة ال ُح ّرة العامة اإلعالمية ،وال يترتب علا هاذا الترخيص منح أى إحتكار أو إمتياي للشركة،
و ُمناذ هاذا التاري تُباشر الشركة نشااطها ال ُمار ّخص لهاا باه مان داخال المنطقاة ال ُح ّارة العاماة اإلعالمياة ،إال أن الشاركة
ؤرخ  2006/1/19إلا رئيس إتّحاد اإلاذاعة والتليفيياون للساماح لهاا بإرساال إشاارة قنااة دريام مان
أرسلت كتابها ال ُم ّ
استوديوهاتها بمدينة دريم الند إلا الشركة المصرية لألقمار الصناعية إلعادة بثّها فضائيا علاا القمار الصاناعا (نايال
سات) ،وبتاري  2006/1/22أرسل رئيس مجلس األمناء كتاب شركة دريم إلا قطاع الهندساة اإلاذاعياة ،والااذى أفااد
اؤرخ  2006/2/1بأنااه ال يُوجااد هندساايا مااا يمنااع ماان قيااام الشااركة بتوصاايل إشااارتها إلااا المحطااة
ب ُموجااب كتابااه ال ُما ّ
األرضية (النايل ساات) عبار شابكة األليااف الضاوئية للشاركة المصارية لإلتّصااالت ماع تحمال الشاركة كافاة اإلجاراءات
اؤرخ 2006/2/2
والتكاليف ال ُمترتبة علا اذلك ،وبُناء علا اذلك قام رئيس مجلس األمنااء ب ُمخاطباة الشاركة بكتاباه ال ُم ّ
بمفاد اذلك ،وبتواري  2006/9/10و  2008/12/18و  2009/1/21و  2009/3/1أرسل رئيس اإلدارة المركيية
للمنطقااة ال ُحا ّارة اإلعالميااة إلااا الشااركة ع ادّة خطابااات بشااأن قيامهااا بم ُمارسااة أنشااطة خااارج المنطقااة ال ُحا ّارة وإناااذارها
بضرورة ُممارسة أنشطتها من داخال المنطقاة ال ُحارة العاماة اإلعالمياة ولايس خارجهاا ،وبتااري  2010/11/1نااقع
مجلس إدارة المنطقاة ال ُح ّارة العاماة اإلعالمياة باجتماعاه الساابع والثالثاين ُمااذكرة بشاأن موقاف الشاركة مان ُمياولتهاا
لنشاطها داخل المنطقة ،وبعد تداول وجهات النظر الموضوعية والقانونياة والفنياة أصادر القارار رقام ()2010/37/7
قاررة
بشأن ُمخاطبة الشركة لتوفي أوضاعها خالل ثالثة أشهر ل ُمياولة النشاط داخال المنطقاة ال ُح ّارة وفقاا للقواعاد ال ُم ّ
التحول للعمل بنظام اإلستثمار داخل البالد ،وبتاري  2010/11/22تم ُمخاطبة الشركة
للعمل بنظام المناط ال ُح ّرة أو
ّ
بمضمون هاذا القرار ،وبتاري  2011/2/16ناقع المجلس الماذكور باجتماعه األربعين ال ُماذكرة رقم ( )40/3/5بشأن
إعاادة عاارض موقاف الشااركة مان ُمياولااة النشااط داخاال المنطقاة ،وبعااد تاداول وجهااات النظار الموضااوعية والقانونيااة
والفنية أصدر القرار رقم (ُ )2011/40/12متضا ّمنا حااذف نشااط "إنتااج ال ُمصانفات اإلاذاعياة والتليفييونياة واألعماال
السينمائية وكافة أشكال اإلنتاج الفنا والمواد اإلعالمية" من قرار الترخيص ب ُمياولة النشاط الصادر للشركة بعد ثالثة
أشهر مان تاريخاه ماا لام ياتم ُممارساة النشااط داخال المنطقاة دون العارض علاا المجلاس ،وبتااري  2011/2/24تام
ُمخاطبة الشركة بما انتها إليه قرار مجلس إدارة المنطقة ،وبتاري  2011/7/31نااقع المجلاس المااذكور باجتماعاه
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الثالث واألربعين الطلب ال ُمقادّم مان الشاركة بشاأن منحهاا ُمهلاة أخارى لإلنتقاال و ُمياولاة النشااط داخال المنطقاة ،وبعاد
تداول وجهات النظر الموضوعية والقانونية والفنية أصدر القرار رقم ( )2011/43/10بال ُموافقة علا الطلب ومنحها
ُمهلاااة أخااارى تنتهاااا فاااا  2011/12/31لإلنتقاااال و ُمياولاااة النشااااط داخااال المنطقاااة ،وبتاااواري  2011/8/17و
 2011/10/10و  2011/10/24أرساال رئاايس اإلدارة المركييااة للمنطقااة ع ادّة خطابااات إلااا الشااركة بشااأن ُموافقااة
الهيئة العامة لإلستثمار والمناط ال ُح ّرة علا منحها ُمهلة تنتهاا فاا  2011/12/31لإلنتقاال و ُمياولاة النشااط داخال
المنطقة واذلك بالشروط اآلتية:
1ـ تقديم عقد إيجار استوديو قبل إنتهاء ال ُمهلة الممنوحة لضمان الج ّديّة .
2ـ ُممارسة نشاط اإلنتاج داخل المنطقة .
3ـ تقديم مييانية عام . 2010
وبتاااري  2012/10/24أرساال رئاايس اإلدارة المركييااة للمنطقااة خطابااا إلااا الشااركة تض ا ّمن اإلشااارة إلااا أن قاارار
الترخيص ب ُمياولة النشاط الصادر للشركة ينتها فا  ،2013/1/1وأن شركة النيل سات أكّدت أن قنوات دريم لإلعالم
تقوم ّ
ببث بعض برامج الهواء من استوديوهاتها بدريم الند ،والتنبيه عليها بااإللتيام بضاوابط ومباادئ العمال بالمنطقاة
ّ
الباث ال ُمباشار خاارج المنطقاة ال ُح ّارة داخال جمهورياة مصار العربياة عان
للقنوات المصرية العاملة بالمنطقة ومنهاا أن
طري ا األقمااار الصااناعية يااتم ب ُموافقااة إتّحاااد اإلاذاعااة والتليفييااون ،وبتاااري  2012/11/6انعقااد مجلااس األعضاااء
ّ
بالباث مان خاارج
ال ُمنتدبين باتّحاد اإلاذاعة والتليفييون للنظر فا طلبات وتظلّمات بعض القناوات الخاصاة بالساماح لهاا
قارر اإللتايام
المنطقة ال ُحرة بمدينة اإلنتاج اإلعالما أسوة بقناتا التحرير ودريم ،ونظرا ألنه ساب لمجلاس األمنااء أن ّ
بأن يكون ّ
بث القنوات الفضائية ووحدات الــ ( )SNGمن داخل المنطقة اإلعالمياة ال ُح ّارة بمديناة الساادس مان أكتاوبر
تنفياذا للتراخيص التا تصدر من مجلس إدارة المنطقة اإلعالمية ال ُح ّرة لهاذ القنوات وتنفياذا ألحكام القانون رقام ()13
لسنة  1979فا شأن إتّحاد اإلاذاعة والتليفييون ،وبُناء عليه صدر القرار المطعون فيه ُمتض ّمنا إلغاء ال ُموافقة السابقة
ماان رئاايس مجلااس أمناااء إتّحاااد اإلاذاعااة والتليفييااون ببا ّ
اث بعااض باارامج قناااة درياام وقناااة التحرياارمن خااارج المنطقااة
اإلعالميااة ال ُحا ّارة واإللتاايام بااأن يكااون با ّ
اث القناااتيَن وغيرهماا ماان القنااوات ماان داخاال المنطقااة اإلعالميااة ال ُحا ّارة تحقيقااا
لل ُمساواة والشفافية فا التعا ُمل مع الجميع ،وبتاري  2012/11/8تم ُمخاطبة رئيس مجلاس إدارة المنطقاة اإلعالمياة
العامة ال ُح ّرة بمدينة السادس من أكتاوبر بمضامون هااذا القارار ،وبتااري  2012/11/14قاام رئايس اإلدارة المركيياة
للمنطقة بإخطار الشركة المطعون ضدّها بالقرار المطعون فيه .
ومن حيث إن الطاعن بصفته قد استند فا قرار – محل الطعن – إلا أن ّ
بث قنااة دريام ـاـ المملوكاة للشاركة المطعاون
ضدّها ــ وغيرها مان القناوات مان داخال المنطقاة ال ُح ّارة العاماة اإلعالمياة تحقيقاا لل ُمسااواة والشافافية فاا التعا ُمال ماع
الجميع .
ومن حيث إنه طبقا ألحكام القانون رقم ( )13لسنة  1979فإن إت ّحااد اإلاذاعاة والتليفيياون يخاتص دون غيار بشائون
ّ
الباث اإلاذاعاي المساموع والمرئاي فاي جمهورياة مصار
اإلاذاعة المسموعة والمرئية ،وله وحد إنشااء وتملاك محطاات
ّ
العربية ،كما يتولي دون غير اإلشراف والرقابة علا المواد المسموعة والمرئية التي تبثها أجهيته ،وتخضاع لرقابتاه
كاال مااا ت ُنتجااه الشااركات المملوكااة لااه ،وأنااه طبقااا لنصااوص القااانون رقاام ( )8لساانة  1997بشااأن ضاامانات وحااوافي
االستثمار وتعديالته والئحته التنفياذية فإن مجلس إدارة المنطقة ال ُح ّرة العامة يختص بإصدار ُموافقة مبدئية علا إقامة
الشركات وال ُمنشتت التا يصدر بتأسيسها قرار من الهيئة العاماة لإلساتثمار والمنااط ال ُح ّارة ،كماا يخاتص باالترخيص
لها ب ُمياولة نشاطها ،واذلك داخل المنطقة ،وال يجوي ُمياولة مهنة أو حرفة في المنطقة ال ُحا ّرة العاماة إال بعاد الحصاول
علا تصريح باذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقا للشروط واألوضاع التاي ت ُحا ّددها الالئحاة التنفياذياة للقاانون ،وللجهاة
المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات و ُمباشرة النشاط الح فا التفتيع علا المشروعات ال ُمر ّخص بهاا للتأكاد
مان االلتاايام بشااروط التارخيص واإللتاايام بأحكااام التشااريعات ال ُمن ّ
ظماة ل ُمباشاارة أوجااه نشااطها ،ولهااا ات ّخااااذ اإلجااراءات
الاليمة عند ُمخالفة هاذ الشروط واألحكام ،وأنه يُشترط فاا ُمياولاة النشااط أن يساتوفا ماا تتطلّباه القاوانين واللاوائح
المعمول بها من تراخيص بحسب طبيعة النشاط ومكان ُمياولته ،وتكون ُمياولة األنشطة بنظام المناط ال ُح ّرة وفقا لما
يُر ّخص به من رئيس الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة ال ُح ّرة العامة ال ُمختص .
ومان حياث إن كا ٌل مان مجلااس الاويراء ومجلاس إدارة المنطقاة ال ُحا ّرة العامااة اإلعالمياة وضاعا قواعاد وضاوابط العماال
بالمنطقة ال ُح ّرة العامة بمدينة اإلنتاج اإلعالما بمدينة الساادس مان أكتاوبر ،إاذ حصارا األنشاطة التاي يُسامح ب ُمياولتهاا
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ّ
البث الفضائي التليفييوني واإلاذاعي والمعلومااتي عبار األقماار الصاناعية وتأسايس القناوات
بالمنطقة؛ والتا من بينها
التليفييونية واإلاذاعية والمعلوماتية بكافة أنواعها وإنتاج ال ُمصنفات اإلاذاعية والتليفييونية واألعمال السينمائية وكافاة
أشكال اإلنتاج الفني والمواد اإلعالمية وخدمات اإلعاالن والدعاياة والعالقاات العاماة ،واذلاك ب ُمراعااة القاوانين ال ُمن ّ
ظماة
للعمل بالمنطقة اإلعالمية ال ُح ّرة بشأن ضمانات وحوافي اإلستثمار ،علا أن يتاولا مجلاس إدارة المنطقاة ال ُح ّارة العاماة
اإلعالمية الحصول علا ال ُموافقات الاليمة من كل من إتّحاد اإلاذاعة والتليفييون وجهااي تنظايم مرفا اإلتّصااالت علاا
الطلبات التا تُقدّمها الشركات العاملة فا المنطقة فا شأن طلب أيّة تردّدات لإلستخدام داخال جمهورياة مصار العربياة،
وعلااا أن تلتاايم الشااركات التااي يُار ّخص لهااا بالعماال فااي المنطقااة بميثاااق الشاارف اإلعالمااي ،وأن تااتم أعمااال التوييااع
والتشفير ّ
لبث البرامج والخدمات عبر الشركات ال ُمر ّخص لها باذلك .
ومن حيث إن الترخيص الصادر بتأسيس الشركة المطعون ضادّها للعمال بنظاام المنااط ال ُح ّارة العاماة اإلعالمياة وفقاا
ألحكاام القاانون رقام ( )8لسانة  1997بإصادار قاانون ضامانات وحاوافي اإلساتثمار والئحتاه التنفياذياة والعقاد والنظاام
األساسا ،ينص علا أن يكون موقع الشركة و ُمياولتها ألنشطتها فا المنطقة ال ُح ّرة العامة اإلعالمية .
ل ّما كان اذلك كاذلك ،وإاذ صدر القرار المطعون فياه مان رئايس مجلاس أمنااء إتّحااد اإلاذاعاة والتليفيياون ـاـ وهاو الجهاة
ال ُمختصة باذلك طبقا للقانون ــ ُمتض ّمنا إلغاء ال ُموافقة السابقة ّ
ببث بعض برامج قناة دريم من خارج المنطقة اإلعالمية
ال ُح ّرة واإللتيام بأن يكون ّ
بث القناة وغيرها من القنوات من داخل المنطقة اإلعالمية ال ُح ّرة تحقيقا لل ُمساواة والشفافية
فا التعا ُمال ماع الجمياع ،واساتنادا ألحكاام قاوانين إتّحااد اإلاذاعاة والتليفيياون وضامانات وحاوافي اإلساتثمار وتعديالتاه
والئحته التنفياذية والئحة نظام العمل داخل المناط ال ُح ّرة ُملتيما قواعد وضوابط العمل بالمنطقة ال ُح ّرة العاماة بمديناة
اإلنتاج اإلعالما بمدينة السادس من أكتوبر التا وضعها ك ٌل من مجلس الويراء ومجلس إدارة المنطقاة ال ُحا ّرة العاماة
اإلعالمية ووفقا لقرار رئيس الهيئة العامة لإلستثمار والمناطقة ال ُح ّرة رقم ( )1670لسنة  2001الصادر باالترخيص
ساما
بتأسيس الشركة المطعون ضدّها ،وبالتالا يكون قد صدر م ّمن يملك إصادار ُمتفقاا وصاحيح أحكاام القاانون و ُمتر ّ
ُخطا وقائما علا سند صحيح من الواقع والقانون .
اؤرخ  2001/11/22وال ُمبارم
 وال ينال م ّما إنتهينا إليه -:أوال :ما ورد بحيثياات ال ُحكام المطعاون فياه باأن العقاد ال ُم ّ
ّ
بين الشركة المصرية لألقمار الصناعية (نايل ساات) وشاركة دريام لإلعاالم لام يُلايم األخيارة بالباث مان المنطقاة ال ُحا ّرة
العامة بمدينة اإلنتاج اإلعالمي ،بل ات ّسع مجاله ليكون بمدينة السادس من أكتوبر ،كما أن الشركة حصلت علا ُموافقة
ّ
بالبث من استوديوهاتها بمدينة دريم الند ،وهاذ ال ُموافقة ت ُع ّد ُجيءا
مجلس أمناء إت ّحاد اإلاذاعة والتليفييون علا قيامها
ؤرخ  2012/10/1ال ُمبرم بين اذات الطرفين من نص يُلايم الشاركة المطعاون
من العقد و ُمك ّملة له ،ثانياّ :
خلو العقد ال ُم ّ
ّ
بالبث من داخل المنطقة الماذكورة-:
ضدّها
(( اذلك أنّنا لسنا بصدد ُمنايعة ناشئة عن هاذيَن العقديَن ،والاذى ال يتعلّ ب ُمياولة نشاط الشركة أو كيفيته أو طبيعته أو
مكانااه ،وإنّمااا العقااديَن بشااأن تخصاايص ُج ايء ماان قناااة قمريااة (قناااة تليفييونيااة بالنساابة للعقااد األول) و(ثااالث قنااوات
تليفييونية بالنسبة للعقد الثانا) بالقطاع الفضائي ألقمار النايل سات ّ
لبث قنوات دريم الفضائية ،أ تخصايص (تاأجير)
ّ
للبث الفضائا ،واذلك فاي إطاار اإللتايام باالقوانين
ُجيء من السعات القمرية والوسائل األرضية ال ُملحقة بها لتوفير حيّي
ال ُمن ّ
ّ
للباث اإلاذاعاي والتليفيياوني داخال جمهورياة مصار العربياة وضامانات وحاوافي اإلساتثمار والئحتاه التنفياذياة،
ظمة
واإللتاايام بقواعااد وضااوابط العماال بالمنطقااة ال ُحا ّارة العامااة بمدينااة اإلنتاااج اإلعالمااا بمدينااة السااادس ماان أكتااوبر التااا
وضعها ك ٌل من مجلس الويراء ومجلس إدارة المنطقة ،واإللتيام بالترخيص الصادر بتأسيس الشركة المطعون ضادّها،
ّ
البث ــ
والتا جميعها تُحدّد حقوق وإلتيامات الشركة مع الجهات اإلدارية ال ُمختصة ،وت ُليمها ب ُمياولة أنشطتها ــ ومنها
داخاال المنطقااة ال ُح ا ّرة العامااة اإلعالميااة ،كمااا أن إتّحاااد اإلاذاعااة والتليفييااون لاايس طرفااا فااا العقااديَن الماااذكوريَن ،وأن
ّ
ّ
الباث ال ُمباشار
بالبث من استوديوهاتها بمدينة دريم الناد؛ بحسابانه ال ُمخاتص بال ُموافقاة علاا
ُموافقته علا قيام الشركة
خارج المنطقة ال ُح ّرة العامة اإلعالمية داخل جمهورية مصر العربية عن طري األقمار الصناعية طبقا لضوابط ومبادئ
العمل بالمنطقة ،وال ت ُع ّد ُموافقته ُجيءا من العقد أو ُمك ّملة له )) .
ج في اذلك بما إنتها إليه ال ُحكم المطعون فيه من أنه ال يجوي لجهة اإلدارة سحب ال ُموافقاة الساابقة للشاركة
 وال يُحا ّ
بإرادة ُمنفردة بإعتبار أن العقد شريعة ال ُمتعاقدين ،وأنها إاذا وافقت علا الترخيص أصبح لل ُمر ّخص حقا ومركيا قانونيا
اذاتيا ال يجوي المساس به علا أ وجه سحبا أو إلغاء-:
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(( اذلك مردو ٌد بأنه طبقا لنصوص القانون رقم ( )8لسنة  1997بشأن ضمانات وحوافي االساتثمار وتعديالتاه والئحتاه
التنفياذية وضوابط وقواعد العمل بالمنطقة ال ُح ّرة العاماة اإلعالمياة ـاـ وكماا اذكرناا سالفا ـاـ فاإن للجهاة المناوط بهاا مانح
تااراخيص إقامااة المشااروعات و ُمباشاارة النشاااط ـااـ ال ُمتمثّلااة فااا إتُحاااد اإلاذاعااة والتليفييااون والهيئااة العامااة لإلسااتثمار
والمناط ال ُح ّرة ومجلس إدارة المنطقة ال ُح ّرة العامة اإلعالمية ــ الح فا التفتيع علا األنشطة ال ُمرخص بها للشركة
المطعون ضدّها للتأكد من اإللتيام بشروط الترخيص واإللتيام بأحكام التشاريعات ال ُمن ّ
ظماة ل ُمياولاة أوجاه نشااطها وماا
تتطلّبااه القااوانين واللااوائح المعمااول بهااا ماان تااراخيص بحسااب طبيعااة النشاااط ومكااان ُمياولتااه ،ولهااا ات ّخااااذ اإلجااراءات
الاليمة عند ُمخالفاة هااذ الشاروط واألحكاام ،والقاول بغيار اذلاك يغا ّل ياد الجهاات اإلدارياة ال ُمختصاة فاا إعماال رقابتهاا
والتفتيع علا الشركات وال ُمنشتت التا تعمل داخل المنطقة ،ويترتب عليه أن يكون الترخيص ب ُمياولة أنشطتها بمثابة
قويه أن المادة الرابعة من القرار الصادر باالترخيص بتأسايس
إحتكار أو إمتياي للشركة أو ال ُمنشأة ،وم ّما يُعضّد اذلك ويُ ّ
الشركة المطعون ضدّها تض ّمنت أن ال يترتب علا الترخيص منح أى إحتكار أو إمتياي للشركة )) .
 وال وجااه لمااا إنتهااا إليااه ال ُحكاام المطعااون فيااه بااأن القااانون رقاام ( )13لساانة  1979فااي شااأن إت ّحاااد اإلاذاعااة
ّ
ّ
الباث األرضاي ،وقبال
البث اإلاذاعي والمرئي علا اإلت ّحاد؛ صدر في يمان
والتليفييون الاذ قصر إنشاء وتملك محطات
عصاار السااماوات المفتوحااة والقنااوات الفضااائية ،فضااال عاان أن اإلت ّحاااد تنااايل عاان هاااذا الح ا ـااـ فيمااا يخااص القنااوات
الفضائية ــ إلا الشركة المصرية لألقمار الصناعية (نايل سات)-:
(( اذلك أنه ولئِن كان للشركة المصرية لألقمار الصناعية (نايل سات) إنشاء وتملك النُظم الفضاائية بقطاعيهاا الفضاائي
واألرضي بما في اذلك تصنيع وإطالق وتملك األقماار الصاناعية وإنشااء وتملاك المحطاات األرضاية و ُملحقاتهاا وتشاغيل
هاذ النُظم وإدارتها ،إال أن اذلك في إطار اإللتيام بالقوانين ال ُمن ّ
ّ
للباث اإلاذاعاي والتليفيياوني داخال جمهورياة مصار
ظمة
العربية ،وأنه طبقا ألحكام القانون رقم ( )13لسنة  1979فإن إت ّحاد اإلاذاعاة والتليفيياون يتاولي دون غيار اإلشاراف
والرقابة علا المواد المسموعة والمرئية التي تبث ّها أجهيته ،وتخضع لرقابته كل ما ت ُنتجه الشركات المملوكة لاه ،كماا
ّ
البث ال ُمباشر خارج المنطقة ال ُح ّرة العاماة اإلعالمياة داخال جمهورياة مصار العربياة عان طريا
يختص بال ُموافقة علا
سالطة
األقمار الصناعية طبقا لضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة ،فضال عن أنه تم تأسيس شركة نايل سات استنادا إلا ال ُ
خولااة الت ّحاااد اإلاذاعااة والتليفييااون فااي المااادة الثالثااة ماان القااانون رقاام ( )13لساانة  1979بشااأن إت ّحاااد اإلاذاعااة
ال ُم ّ
والتليفييون ال ُمعدّل بالقانون رقم ( )223لسنة  ،198وأخيرا فإن هاذا الوجاه يتنااقض تماماا ماع ماا خلُاص إلياه ال ُحكام
ّ
بالباث ال ُمباشار لقنواتهاا الفضاائية مان
الطعين من أن اإلتّحاد سب أن أصدر ُموافقاة صاريحة للشاركة المطعاون ضادّها
خارج المنطقة ال ُح ّرة العامة اإلعالمية ،واعتبر ُموافقته ُجيءا من عقد تخصيص الساعات القمرياة و ُمك ّملاة لاه ،إاذ إعتا ّد
بحقه فا ال ُموافقة ولم يعت ّد بحقه فا التأسيس واإلشراف والرقابة ــ بالنسبة لشركة نايل سات ــ فا اذات الوقات ،وهااذا
قصور فا التسبيب وفساد فا اإلستدالل)) .
 وال يقدح فيما سب ما أورد ال ُحكم المطعون فيه بأنه ت ُوجاد قناوات فضاائية أخارى ت ُ ّ
باث مان خاارج المنطقاة ال ُح ّارة
العامة اإلعالمية ،ومن ثم فإن قيام جهة اإلدارة بالتضيي علا شركة دريم لإلعالم دون غيرهاا مان الشاركات األخارى
التي ت ُ ّ
سلطة واإلنحراف بها-:
بث من خارج المنطقة ،يصم القرار المطعون فيه بإساءة استعمال ال ُ
(( فاذلك مردو ٌد بأن القرار المطعون فيه صدر ُمتض ّمنا إلغااء ال ُموافقاة الساابقة مان رئايس مجلاس أمنااء إتّحااد اإلاذاعاة
ببث بعض برامج قنااة دريام وقنااة التحريار مان خاارج المنطقاة اإلعالمياة ال ُح ّارة واإللتايام باأن يكاون ّ
والتليفييون ّ
باث
هات َين القنات َين وغيرهما من القناوات مان داخال المنطقاة اإلعالمياة ال ُح ّارة تحقيقاا لل ُمسااواة والشافافية فاا التعا ُمال ماع
الجميع ،أى شمل جميع القنوات التا تبُ ّ
ث خارج المنطقة ال ُح ّرة واستنادا لمبدأ ال ُمساواة والشفافية فا ال ُمعاملاة ،وأعااد
األمور إلا نصابها الصحيح فا اإلحتكام إلا القانون وفرض اإللتيام به علا كافة القنوات ال ُمخالفة ،بما ّمؤدّا أنه تغيّا
سلطة أو اإلنحراف بها )) .
المصلحة العامة ولم يتنكّب عنها بإساءة استعمال ال ُ
 وختاما ال وجه أوال :لما آثار ال ُحكم المطعون فيه بأن القرار الطعين يُمثل إعتداء علا ُح ّريّة اإلعالم و ُح ّريّاة الارأى
والتعبير وحرمانا لل ُمواطنين من حقهم الطبيعي في استقصاء الخبر من كل القنوات التابعة وال ُمستقلة ،وهاذا اإلعتداء ال
يجوي الصمت عنه ولو يوما واحدا ،ثانيا :القول بأنه يتعيّن علا الجهات اإلدارياة ال ُمختصاة أال تقهار رأياا أو فكارا وأال
تحول بينه وبين ُح ّريّة الوصول إلا جمهور ال ُمشاهدين وال ُمستمعين ،وأن تحمي اإلعالم ال ُمستنير الداعم ل ُح ّريّاة الارأى
والتعبير-:
20

تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم  9598لسنة  59القضائية عُليا صفحة 21 /20

ّ
الباث الفضاائا
(( فتلك ُح ّجة داحضة؛ حيث إن ُمياولاة الشاركة المطعاون ضادّها ألنشاطتها فاا مجاال اإلعاالم ـاـ خاصاة
والتليفييونا واإلاذاعا والمعلوماتا عبر األقمار الصناعية ــ إنّما يحكمه اإللتيام بالضوابط والمبادئ القانونية الحاكماة
ّ
البث واإلستقبال الفضائي اإلاذاعي والتلفييوني والتا من بينها ُمياولاة األنشاطة داخال المنطقاة
للعمل اإلعالمي وتنظيم
ال ُح ّرة العامة اإلعالمية ،كما يحكمه كاذلك قيد ُمراعاة إعتبارات المصلحة العامة و(نظرية المسائولية اإلجتماعياة) وهاي
ُ
التاواين باين ُح ّريّاة اإلعاالم والارأ والتعبيار وباين اإللتايام
النظرية التي قامات لت ُواجاه نظرياة ال ُح ّريّاة ال ُمطلقاة بإقاماة
بأحكام الدستور والقانون ،وارتكيت علا أن لإلعالم المقروء والمرئي والمساموع والرقماي وظيفاة إجتماعياة ،ف ُح ّريّاة
اإلعالم والرأى والتعبير وفقا لهاذ النظرية ح وواجب ومسئولية في وقت واحد ،وأن أهم واجباتها اإللتيام بالضاوابط
والمبادئ سالفة الاذكر فا اإلطار التنظيما لها ،وال يُع ّد اذلك إعتداء علا تلاك ال ُح ّريّاات أو حرماناا لل ُماواطنين مان حقهام
عس الجهاات اإلدارياة ال ُمختصاة عان
في استقصاء الخبر من كل القناوات ،والقاول بغيار اذلاك دعاوة إلطاالق العناان لتقاا ُ
ات ّخااااذ اإلجااراءات التااي أوجبتهااا القااوانين واللااوائح ومواثي ا الشاارف اإلعالمااا ،وتضاارب ال ُح ّريّ اات العامااة ال ُملتيمااة
بالدستور والقانون في مقتل )) .
ساما ُخطاا
وترتيبا علا ما تق ّدم ،يكون القرار المطعون فيه بحساب الظااهر قاد صادر ُموافقاا لصاحيح ُحكام القاانون ُمتر ّ
برر لاه قانوناا ،بماا يجعلاه بمنجااة مان اإللغااء لادى نظار الموضاوع ،ويغادو مان ثام طلاب المطعاون
قائما علا سببه ال ُم ّ
برر قانونا جديرا بالرفض ،كما ال يُوجد ث ّمة حاجة
ضدّهما األول والثانا ال ُحكم بوقف تنفياذ غير قائم علا سند ج ّدى يُ ّ
لبحث ُركن اإلستعجال لعدم جدوا .
دونات ال ُحكم المطعون فياه أناه قاد سالك خاالف الوجهاة ال ُمتق ّدماة مان الارأ  ،فإناه يكاون قاد
ومن حيث إن الثابت من ُم ّ
خالف صحيح ُحكم القانون ،األمر الااذ يتعايّن معاه التقريار للقضااء بإلغااء والقضااء ُمجا ّددا بارفض طلاب وقاف تنفيااذ
القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يُليم مصروفاته عمال ب ُحكم المادة ( )184من قانون ال ُمرافعات .

فلهــــــــاذ األسبـــــــــــــــــاب
نـااـرى الحكــــااـم -:بعااد إعااالن المطعااون ضا ّدهم بعريضااة الطعاان علااا النحااو ال ُمقا ّارر قانونااا :بقبااول الطعاان شااكال ،وفااا
الموضوع بإلغاء ال ُحكم المطعون فيه والقضاء ُمج ّددا برفض طلب وقف تنفياذ القرار المطعاون فياه ،علاا النحاو ال ُمبايّن
باألسباب ،وإليام المطعون ض ّدهما األول والثانا المصروفات عن درجتا التقاضا .
قرر
ال ُم ّ
مستشار مساعد "ب"  /أحمد نجد إسماعيل سليمان
عضو مجلس الدولة
حرم  1435هـ  /نوفمبر  2013م
ال ُم ّ

مفوض الدولة
المستشار /سراج الدين عبد الحافظ عثمان حمية
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس الدائرة
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