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 مقدمه
أ التاريخ الميالدي الذي نعـيش منـه ولد السيد المسيح وأمه السيدة مريم العذراء في بيت لحم بفلسطين وبد 

 .عامنا الحادي عشر بعد األلفية الثانية 
ًحينما فاجأتها اآلم المخاض فجلست إلي جذع النخلة ووضعته نبيا وهزت الجذع فتساقط عليها رطبا   ً. 

قامــت ماشــية تحمــل علــي كلتــا يــديها هــذا النبــي حــديث الــوالدة فمــا كــان مــن أهلهــا إال واجهوهــا بالســخط 
كيـف نكلـم مـن كـان فـي : ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشـارت إلـي وليـدها فاسـتنكروا: االستنكار و

المهد صبيا فعاجلهم عيسي عليه السالم سالم علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أنا نبيكم من اهللا أداوي 
ًوكــان هـنـاك حاكمــا .. م مــن آمــن ومــنهم مــن كـفـر  فهــاموا عـلـي وجــوههم مــنه– ـبـإذن اهللا –األـبـرص وأـبـره األكمــه 

ًكافرا حينما تنامي إلي علمه إيمان رهط من الناس جمعهم في مكان وأحاط بهـم النـار حتـى أحـرقهم جميعـا وشـهد  ً
 .القرآن الكريم علي هذه الواقعة التي راح ضحيتها عباد آمنوا برسالة السيد المسيح 

أمـه السـيدة مـريم بنـت عمـران جاءتهـا رسـالة السـماء أن أذهبـي وعندما اشتد الوطيس علي النبـي عيسـي و
 .إلي مصر وكانت مصر هي البداية الحقيقية لنشر رسالة المسيحية 

ًومازال مقعد مرقص هو الرئاسة البابوية للمسيحيين الشرقيين حتى اليوم موازيا لمقعد المسيحيين الغربيين 
 .في الفاتيكان 

ية بالعباســية التـي تعتـبـر هـي بـيـت البابويـة للشــرقيين والبابـا شــنودة الثالـث باـبـا وتـم بنـاء الكاتدرائـيـة المرقسـ
 .اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية هو األعلى واألب لهم أجمعين 

 – صــلي اهللا علـيــه وســـلم -ًإن رســالة اإلســـالم والــدين الخـــاتم للنــاس جميـعــا فبعــث رســـولنا الكــريم محـمــد 
 حــاكم مصــر - مــن المــيالد عـلـي رأس وـفـد إـلـي المقــوقس ٦٢٧ هـــ الموافــق ٦ام رســوله حاطــب بــن أـبـي بلتعــة عــ

وبعـض الهـدايا واألمتعـة " سـيرين " الذي أحسن االستقبال وعاودهم بهديتين هما ماريـة القبطيـة وشـقيقتها ) قيرس(
ـتـدمع والقـلـب إن العــين ل: ًوـتـزوج ســيدنا محمــد مــن مارـيـة الـتـي أنجـبـت ـلـه وـلـده إـبـراهيم اـلـذي مــات صــبيا وـقـال ـلـه 

إلـي شـاعره حسـان بـن ثابـت الـذي كـان " سـيرين " وزوج رسولنا الكـريم .. ٕليخشع وانا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون 
 .يكن لمصر كل تقدير واحترام في كل أشعاره 
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إن مصر هي مبعث األمن واألمان ألهلها وكل زائريها فلم تري المسيحية االنتشار الحقيقـي سـوي عنـدما 
فكمـــا أمـــن عـــدد كبـيــر .. ليـهــود ومـلــيكهم ـفــي فلســـطين هـــاجرت العائـلــة المقدســـة إـلــي مصـــر هرـبــا مـــن اضـــطهاد ا

بالرسالة المسـيحية أمـن عـدد كبيـر برسـالة اإلسـالم وهـذا مـا رأينـاه فـي إيضـاح األسـقف يوحنـا النقيوسـي فـي كتابـه 
 .الذي يعد رؤية قبطية لفتح مصر) تاريخ مصر(

رمــوا مــن االشــتراك ـفـي إن المســيحيين ـلـم تكــن لهــم أي مشــاركات ـفـي حكــم اـلـبالد أو أي حـقـوق مدنـيـة وح
الجـيش ولـم يعتـرف الحكـام بلغـتهم وغلبـوا علـيهم اللغـة اليونانيـة التـي هـي الرسـمية للـبالد منـذ عهـد البطالمـة حـتـى 

 هـ لقد أطلق بعض المؤرخين اسم الفتح العربي عليه ألن اللغة العربية كانت هي ٢٠ – ١٨الفتح اإلسالمي سنة 
 سـرعان مـا اسـتراح – وأيما كان األمـر –م لقتال الكفار الذين ال دين لهم المتسيدة والنضمام بعض النصارى معه

 .المصريون لدين اإلسالم الذي لم يكن دين سيف أو إكراه بل كان وسيظل دين الرحمة والعدالة 
قدر المسلمون الدين المسيحي كدين سماوي وحاربوا األديان األخرى التي كانت تعج بهـا مصـر وغالبتهـا 

 بهـــا مـــن ســـلطان وتمـــت إزالـــة أثـــار اإلمبراطوريـــة الرومانيـــة وعاشـــت المســـيحية إلـــي جـــوار اإلســـالم مـــا أنـــزل اهللا
 .واستمرت اليهودية علي استحياء 

لــم تكــن مصــر للمســيحيين فقــط بــل كانــت لكثيــرين ولــم تتمتــع بــالوجود الحقيقــي ســوي بــالفتح اإلســـالمي 
كل آثـار األديـان األخـرى منـذ عهـد الفراعنـة فطلـت األهـرام العربي لتلك البالد وحمي المسلمون الكنائس واألديرة و

والمعروفــة باآلثــار الفرعونيــة ومثيالتهــا الكثيــر وظلــت آثــار الرومــان والبطالمــة وظلــت الكنــائس واألديــرة والمعابــد 
ل عـام ًومازلنا نري رفات الكاهن اليهودي أبو حصيرة في قرية دمتيوه بدمنهور مزارا لهـم كـ.. اليهودية حتى اليوم 

 .يوم مولده الذي أتي علي حصيرة من المغرب 
إن أول من بشر بمبعث سيدنا محمد هي راهبة من بالد الشام التي غازلت عبد اهللا بن عبد المطلب والد 
سيدنا محمد حينما رأت في وجهة نور آخر األنبياء وطلبت منه الزواج وكانت تبيـع لـه بـأرخص األثمـان وتشـتري 

ًحلة الصيف عبر بالد الشـام وأمـر اهللا كـان مفعـوال فلـم يسـتطع الـزواج منهـا وعـاد إلـي قـريش بأعلى األسعار في ر
وتزوج أمنة بنت وهب وحملت منه وعـاد إلـي رحلـة الشـام فلـم يجـد مـن هـذه الراهبـة مـا كـان يلقـاه فـألح فـي سـؤالها 

ًك تزوجــت فردهــا متعجـبـا نعــم وـلـم إـنـ: ًمتعجـبـا لمــاذا ـلـم أري مــا كـنـت أراه مــن اهتمــام ـفـي البـيـع والشــراء فقاـلـت ـلـه 
: ولكــن ـلـم يمنعــه ذـلـك مــن ســؤالها .. يســتطع النكــران فعاجلـتـه وزوجــك حمـلـت فتعجــب أكـثـر وـلـم يســتطع اإلنكــار 

إن وجهـك كـان فيـه نـور وهـو بشـارة آخـر األنبيـاء وبحمـل زوجـك ذهـب هـذا النـور : كيف لك كل هذا فردتـه قائلـة 
ابـن عـم السـيدة " ورقـة بـن نوفـل " شـرف المـروم ولكـن اهللا لـم يشـأ لـي ذلـك إلي رحمها وكنت أتمني أن أنال هذا ال

.. خديجة وهو راهب حينمـا ذهبـت إليـه أبنـه عمـه تسـأله عـن سـبب قـول رسـول اهللا صـلي اهللا عليـه وسـلم زملينـي 
 .زمليني فعاجلها بالبشارة بأن ذلك كله عالمة البنوة ألخر األنبياء وبارك لها 

ــديانتين إن المســـيحيين هـــم أـقــر ب الـنــاس مـــودة إـلــي اإلســـالم مـنــذ فجـــر الرســـاالت ومصـــر هـــي انتشـــار اـل
 .ومبعثهما إلي العالم كله 

م توقفـت الحملـة عنـد بلـده صـغيرة فـي حضـن الجبـل ١٧٩٨وحينما أتت الحملة الفرنسـية إلـي مصـر عـام 
 بـبـدو اإلســالم لمواجهــة كــان يعمرهــا الرومــان وســكنها رهــط مــن المســيحيين وقبـيـل أن ـتـدور هــذه الموقعــة اســتعانوا
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م وأتــي النصــر لهمــا علــي هــذه الحمـلـة المتغطرســة وعرفــت بموقعــة ١٧٩٩الفرنســيين فــي العاشــر مــن أبريــل ســنة 
جهينــة نســبة للبــدو المســلمين وأطلــق هــذا االســم علــي تلــك القريــة التــي مازالــت شــاهد عيــان علــي وحــدة اإلســالم 

 .والمسيحيين غرب طهطا بسوهاج 
ى منطقة نزة الحاجر بناء كنيسـة شـرع معهـم البنـاؤن المسـلمون فـي الجـدار ولمـا أحسـوا وحينما أراد نصار

بالحكومــة آتـيـة لهــدمها ـفـي عهــد المـلـك ـفـاروق نهــض المســلمون لحمايتهــا بتقطـيـع جرـيـد النخـيـل ـفـي الليـلـة وحمـلـوه 
 الملكيــة حــالفين علــي الجمــال وســقفوا الكنيســة ومهــدوا جــدرانها وحينمــا ألــم بهــم الصــبح نهضــوا فــي وجــه الشــرطة

ومؤكدين أنها مبنية من سنوات وفيها تؤدي الصالة وأمام إصرار المسلمون خارج الكنيسة والمسيحيون داخلهـا تـم 
بجهيـنـة الســوهاجية " ـنـزة الحــاجر" ًاعتمادهــا رســميا حـتـى يومـنـا هــذا أو تـلـك األقصوصــة مازاـلـت متداوـلـة ـفـي قرـيـة 

 ـفــي أواـئــل الثمانينــات خـــرج الجمـيــع ـيــؤدون المحـيــا بـعــد أن افترشـــوا ـلــه وحينمــا زار هـــذه البـلــد قداســـة الباـبــا شـــنودة
ًاألرض ســجادا وهــو مــازال حيــا يــرزق ويشــهد علــي ذلــك  إن أحــداث قريــة صــول بــأطفيح التــي أتــت علــي هــدم .. ً

ًالكنيســة لــم يكــن هــذا طابعــا لإلســالم ولــم يكــن النــزاع طائفيــا ولكــن تــدخل الشــيطان لكــي ينمــو حجــم هــذه الفتنــة  ً
 !. يقول أنظروا إلي صول وأين الحرية ؟– قاتل شعبه –ترعرع بهذا القدر مما جعل القذافي وي

إن طابع أهالي أطفيح من النظام القبلي وهناك مشكالت متعددة وخالفات سـواء بـين المسـلمين وبعضـهم 
 –ي محاهــا اهللا وـبـين النصــارى وبعضــهم وازدادت الحــدة حينمــا نشــبت بــين أهــل اـلـديانتين ودارت رحــى الفتنــة التــ

 وهجر بعض األقباط ديارهم وتركوا أموالهم أمانة عند بعض المسلمين واستأمنوا المسلمين علي –سبحانه وتعالي 
أرضهم فسقاها لهم جيرانهم فلم تموت الزراعات ولم تبور األرض وصـول هـي قريـة مـن قـري مركـز أطفـيح السـبع 

ذ مئـات السـنين ومـا حـدث مـا هـو إال نظـره حسـود للمصـريين يعيش فيها المسلمين والمسيحيين جنبا إلي جنـب منـ
 .أراد بها فتنة تقضي علي األخضر واليابس 

إن الـتـاريخ هــو المعـلـم وهــو الناصــح األمــين وـفـي عـيـد القيامــة المجـيـد نتنســم العبـيـر وعـبـق الـتـاريخ ونشــتم 
الشــعانين حينمــا أهــدي كــل النســيم ونحتفــل بعيــد تحريــر ســيناء الحبيبــة فــي خضــم احتفــاالت مصــرية بــدأت بعيــد 

بـارك اهللا فـي األعيـاد .. ًالمسلمين عيدان السعف من قلوب النخيل التي لم تصير جريدا إلـي إخـوانهم المسـيحيين 
 .. وبارك اهللا في المسلمين والمسيحيين 

وقـد تقبـل القيناويـة .. إن ما تشهده احتجاجات محافظة قنا ضد محافظها الجديـد لـيس للديانـة فيـه مسـلك 
ًمحافظا مسيحيا هو اللواء مجدي أيوب الذي وضع في أوليات اهتماماته تجميل مسجد سيدي عبد الرحيم القناوي  ً
واهتم بعيد قنا القومي وكان يدعو شيخ األزهر ويصر علي حضوره ليؤم المسلمين في صالة الجمعة وكان يضع 

 أبـو قرقـاص لـيس للديانـة فيـه مـن نسـيم ًإن المطـب الصـناعي الـذي يشـهد صـراعا فـي مركـز ..اسمه فوق الدعوة 
إنما هو صراع ضد محامي أتـي علـي قـوائم الحـزب الحـاكم فـي انتخاباتـه األخيـرة ولـم يصـلح مـن شـأنه أمـام أهلـه 

 إن ما يحدث لهي حوادث طبيعية ليست عقائدية أيها النافخون في الكير .. وعشيرته فقامت عليه الدنيا ولم تقعد 
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   مكتب         
 سليمان حامد سليمان             

  للمحاماة واالستشارات القانونية             
 محكمة النقض 
 الدائرة الجنائية 

 مذكرة بأسباب الطعن بالنقض 
محكــوم /.......... (قض الوكـيـل عــن المحــامي ـبـالن– س��ليمان حام��د س��ليمان/ مقدـمـه مــن الســيد األســتاذ  

 ) .عليها
  ١٩/١١/٢٠٠٣عن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف أحداث القاهرة بتاريخ 

  ٢٠٠٣لسنة ... في قضية الجنحة المستأنفة برقم 
 .جنح مستأنف أحداث القاهرة 

 والقاضي منطوقه

 حكمت المحكمة حضوريا بقبول االستئناف شكال (( 
 غاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بسجن وفي الموضوع بإل

 / ........................ المتھمة 

 ))بالسجن عشرة سنوات ومصادرة المضبوطات 
 :وحيث أن المحكمة المطعون علي حكمھا حصرت واقعة القضية بقولھا 

 وجـدانها وحيث إنه عن موضوع االستئناف فإن الدعوى حسبما استقرت في يقـين المحكمـة واطمـئن إليهـا 
مستخلصا من مطالعة األوراق وما تـم فيهـا مـن تحقيقـات ومـا دار بشـأنها بالجلسـة بـأن نشـأت عالقـة غراميـة بـين 
ٕالمجـنـي علـيـه والمتهمــة اســتمرت قراـبـة الســنتين واذ تنصــل المجـنـي علـيـه مــن االرتـبـاط بالمتهمــة ـبـالزواج منهــا فمــا 

بعـد أن فشـلت فـي العثـور علـي ) سـكين(ء المجني عليه بـأداة م علي إيذاعزالنية وعقدت التت كان منها أنها قد بي
 انتهـزت وجودهمـا معـا بمحـل الحـادث وبعـد أن رفـض ٦/١/٢٠٠٣مادة كاويـة لتهديـده وفـي يـوم الحـادث الموافـق 

االرتباط بهـا فطعنتـه بسـكين كـان بحوزتهـا طعنـه واحـدة فـي صـدره ولـم تقصـد مـن ذلـك قتلـه إال أن إصـابته أودت 
 . ثبت ذلك للمحكمة من اعترافات المتهمة أمام النيابة العامة وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وقد. بحياته 

إذ ـقـررت المتهمــة ـبـأن هـنـاك عالـقـة عاطفـيـة نشــأت بينهــا وـبـين المجـنـي علـيـه مـنـذ ســنتين وكاـنـا يتـبـادالن  
فأحضـرت سـكين يـوم الحـادث القبالت والعناق ، وقـد بـدأ المجنـي عليـه يتنصـل مـن وعـوده فقـررت االنتقـام منـه ، 

من مسكنها وأخفته بطيات مالبسها وتقابلت مع المجنـي عليـه فاصـطحبها إلـي شـقة تحـت التشـطيب وجلسـا علـي 
ففك المجني عليه أزرار قميصها ونام علي فخدها وعندما سألته المتهمة عن ارتباطهما ببعض فأجابها ) حصيره(

 .ر لها ذلك عدة مرات فطعنته طعنة واحده في صدره المجني عليه أن يظال أصدقاء دون ارتباط وكر
 وحيث أن تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه اثبت أن إصابته ذات طبيعة حيوية حديثة تحدث من  

الطعــن بجســم صــلب ذو حاـفــة حــادة وطــرف ـمــدبب وجــائزة الحــدوث ـمــن مثــل الســكين المرســـل مــن النيابــة وـفــق 
 وأن الوفاة حدثت نتيجة اإلصابة الطعنية بالصدر وما أحدثته قطع بالشريان التصوير الوارد بمذكرة النيابة ، 



 ١٠

 .التاجي للقلب مما ترتب عليه توقف لعضلة القلب والدورة الدموية 
وحـيـث أن المحكمــة المطعــون عـلـي حكمهــا اســتطردت ـبـالقول وحـيـث أن مــا آـثـاره اـلـدفاع بمحضــر تجدـيـد  

تهمة ارتكبت جريمتها دفاعا عن الـنفس والشـرف فمـردود عليـه بـأن تلـك الحبس وجلسة المرافعة األخيرة من أن الم
 عقوبــات ألن أقــوال ٢٤٩الواقعــة ال تنطبــق عليهــا أي حاـلـة مــن الحــاالت الــواردة عـلـي ســبيل الحصــر فــي المــادة 

المتهمة في جميع مراحل التحقيق بينت أن ما أتاه المجني عليه مع المتهمة قد تكـررت عـدة مـرات دون اعتـراض 
أو ممانعة منها وأن هذا الدفع لم يكن إال محاولة من الدفاع لدرء االتهـام عـن المتهمـة ، ومـن ثـم تلتفـت المحكمـة 
عن ذلك الدفع ، حيث أن الثابت من األوراق أن المتهمة ارتكبـت جريمتهـا انتقامـا مـن المجنـي عليـه ولـيس دفاعـا 

 .عن النفس والشرف 
ن األمور التي يستقل بها قاضي الموضوع وقد توافر في حق وحيث أنه عن ظرف سبق اإلصرار فهي م 

المتهمــة إذ أن الثابــت مــن اعترافــات المتهمــة بتحقيقــات النيابــة العامــة بأنهــا فكــرت فــي هــدوء ورويــة وبيتــت النيــة 
 .م علي ارتكاب جريمتها انتقاما من المجني عليه عزوعقدت ال
النيابــة العامــة فيمــا ذهبــت إليــه فــي هــذا الشــأن إذ أن وحيــث أنــه وعــن نيــة القتــل فــإن المحكمــة ال تســاير  

الثابــت مــن األوراق ومــا اســتقر فــي يقــين المحكمــة ووجــدانها أن المتهمــة طعنــت المجنــي عليــه طعنــة واحــدة ولــم 
تحاول االعتداء عليه مرة أخري وطعنة في مواضع أخري رغم أن حالته الصحية كانت تنبئ بأنه لم يقضي عليه 

ه أمامها وسـار متوجهـا لصـديقه لمحاولـة إسـعافه وال يقـدح فـي ذلـك مـا جـاء بمحضـر التحريـات إذ نهض من مكان
وأقوال مجريها من أن المتهمة كانـت تقصـد إزهـاق روح المجنـي عليـه فتلـك التحريـات جـاءت مرسـلة لـم تتأيـد بـأي 

واليـقـين أن المتهمــة دلـيـل مــادي ، وحـيـث أـنـه وعـلـي مــا تـقـدم فإـنـه يكــون ـقـد ثـبـت ـلـدي المحكمــة عـلـي وجــه القطــع 
فأحدثت به اإلصابة الموصـوفة بتقريـر الصـفة ) سكين( ضربت المجني عليه عمدا بآلة حادة ٦/١/٢٠٠٣بتاريخ 

وهــو األمــر . التشــريحية وـلـم تقصــد مــن ذـلـك ـقـتال ولكــن الضــرب أفضــي إـلـي موـتـه كــان ذـلـك مــع ســبق اإلصــرار 
 ٩٦ لســنة ١٢ مــن القــانون رقــم ٢و١١٢/١ ، ٩٥تين  مــن قــانون العقوبــات والمــاد٢٣٦/١المعاـقـب عليــه بالمــادة 

وإذ خ�الف الحك�م  عقوبـات ٣٠/٢ إجراءات جنائية مع مصادرة المضبوطات عمال بالمادة ٣٠٤/٢وعمال بالمادة 

ة عش��رة س��نوات ومص��ادرة المس��تأنف ذل��ك النظ��ر فالمحكم��ة تقض��ي بإلغائ��ه والقض��اء مج��ددا بس��جن المتھم��
 المضبوطات 

ون فيه قد انتهي إلي تكييف الواقعة علـي أنهـا ضـرب أفضـي إلـي مـوت مـع سـبق وحيث أن الحكم المطع 
 .اإلصرار واستبعدت نية القتل 

وحيث أنه ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تتعرض للرد علي الدفوع المبداه من دفاع المتهمة  
ى عليـه بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام المحكمة المطعـون علـي حكمهـا ممـا ينعـ

 :والقصور في التسبيب والفساد في االستدالل وذلك لألسباب التالية 
 ا�سباب 

حيــث أن الحكــم المطعــون عليــه قــد شــابه عيبــا بالقصــور فــي التســبيب والفســاد فــي االســتدالل بــالرغم أن  
ا واقعــة ضــرب أفضــي إـلـي مــوت مــع ســبق المحكمــة االســتئنافية اســتبعدت نـيـة القـتـل وـتـم تكيـيـف الواقعــة عـلـي أنهــ

اإلصــرار ، ـفـإذا كــان جانبهــا الصــواب ـفـي تكيـيـف الواقعــة ـبـالتكييف آـنـف البـيـان إال أنهــا ـلـم يجانبهــا الصــواب ـفـي 
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فضــال عــن أنهــا لــم تتعــرض لكافــة الــدفوع المبــداه مــن دفــاع المتهمــة أمــام محكمــة . اقتــران ذلــك بســبق اإلصــرار 
لــف نفســها بــالرد علــي تلــك الــدفوع ممــا يوصــم هــذا الحكــم بالقصــور فــي التســبيب الدرجــة األولــي وأمامهــا ولــم تك

 -:والفساد في االستدالل ولبيان ذلك 
 القصور في التسبيب والفساد في استدل 

لما كان الدفاع قد دفع أمام محكمة أول درجة والمحكمة االستئنافية بطالن اعتراف المتهمـة وتـوافر حالـة  
الشرعي إال أن المحكمـة لـم تـرد علـي هـذين الـدفعين ممـا يكـون الحكـم باإلدانـة معيبـا بالقصـور من حاالت الدفاع 
 :وأية ذلك ما يأتي 

 الدفع ببط�ن اعتراف 

فاالعتراف هـو قـول صـادر مـن المـتهم يقـر فيـه بصـحة ارتكابـه للوقـائع المكونـة للجريمـة بعضـها أو كلهـا  
ر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في األخذ باعتراف المتهم فـي أي ومن المقر. وهو بذلك يعتبر أقوي األدلة 

دور مــن أدوار التحقـيـق وأن عــدل عـنـه بعــد ذـلـك مـتـي اطمأـنـت المحكمــة إـلـي صــحته ومطابقـتـه للحقيـقـة والواـقـع ، 
 وطبقا لمبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته فله أن يعول علي اعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيـق

ومـن المقـرر أن . متى اطمأن إلي أنه يمثل الواقع وصار تقرير قيمة االعتراف أمرا مـن شـئون قاضـي الموضـوع 
الدفع ببطالن االعتراف ال تجوز إثارته ألول مرة أمام محكمة النقض ومن ثـم ال يـدخل فـي عـداد الـدفوع المتعلقـة 

 ألول مـــرة أمـــام محكمـــة اـلــنقض إذ يمكـــن لهـــذه بالنظـــام العـــام ولكـــن هـــذا ال يعـنــي عـــدم إمكانـيــة طـــرح هـــذا اـلــدفع
 :المحكمة نظر الدفع ببطالن االعتراف في الحاالت اآلتية 

 .إذا دفع المتهم أو المدافع عنه ولم تقم محكمة الموضوع بمناقشته والرد عليه وتفنيده  - أ

ا سـبق فـإن وحيـث أنـه وعلـي هـدي مـ. إذا لم تقم محكمة الموضوع بتحقيـق دفـاع المـتهم بـبطالن اعترافـه  - ب
الدفاع عن المتهمة قد دفع أمـام محكمـة الدرجـة األولـي بـبطالن اعترافهـا تأسيسـا علـي عـدم تـوافر شـروط 

  : والتي نوجزها في أربعة شروط هي–صحة هذا االعتراف 

 .األهلية اإلجرائية للمعترف  -١
 .أن يتمتع المتهم بحرية االختيار  -٢

 .أن يكون االعتراف صريحا ومطابقا للحقيقة  -٣

 .ستناد االعتراف إلي إجراءات صحيحة ا -٤

فـإذا تـوافرت تلـك الشـروط ـكـان االعتـراف صـحيحا وللمحكمـة أن تأخـذ ـبـه متـي اطمأنـت إليـه ، أمـا إذا ـلـم 
 يستكمل االعتراف عناصر صحته وافتقد شرطا من شروطه فعلي القاضي أن يطرحه وال يستند عليه في قضاءه 

ري فـي الـدعوى ولـو كانـت مؤيـدة بـذاتها إلـي الحكـم باإلدانـة ، ألن األدلـة فـي وال يبرر االستناد إليه توافر أدلـة أخـ
 .المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض وتكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعة 

وحيث أنه وفي هذا الخصوص فيجـب أن يـدلي المـتهم بـاالعتراف وهـو فـي كامـل إرادتـه فيجـب أن يكـون 
ية بعيدا عن كل ضغط فـأي تـأثير يقـع علـي المـتهم سـواء كـان عنـف أو تهديـد أو وعـد صادرا عن إرادة حرة وواع

يعيب إرادته بالتالي يفسـد اعترافـه ويتعـين أن يكـون االعتـراف واردا علـي الواقعـة اإلجراميـة المسـندة إلـي المعتـرف 
ي أنـه تحـت تـأثير في صـراحة ووضـوح ومطابقـا للحقيقـة ، ويـري بعـض علمـاء علـم الـنفس الجنـائي أنـه ال ريـب فـ
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الخوف وأال لم يقر الشخص علي نفسه بغير الحقيقة وأنه تحت هذا التـأثير قـد يفقـد التمييـز بـين الـذكري الحقيقيـة 
ومجــرد اـلـوهم ، فــالخوف الشــديد قــد يحــدث انفصــاال عقليــا يجعــل اإلنســان ـفـي شــبه حاـلـة تـنـويم يكــون معهــا قــابال 

ويترتـب علـي هـذا االعتـراف إذا جـاء غيـر واضـح .  بما يوحي إليه لإليحاء إلي درجة كبيرة بحيث يقر علي نفسه
أو غـيـر مطــابق للحقيـقـة اـلـبطالن وهــو بطــالن متعـلـق بالنظــام العــام يجــوز التمســك ـبـه ـفـي أي حاـلـة كاـنـت عليهــا 

 .الدعوى 
تعامـلــت معامـلــة حســـنة مـــن قبـــل الســـيد ) الطاعـنــة(وحـيــث أنـــه وـفــي المقـــام فعـنــدما قـــبض عـلــي المتهمـــة 

وا إـلـي المتهـمـة مســتغلين حداـثـة ســنها بأنـهـا فعـلـت ـمـا يجــب أن تفعـلـه ـكـل فـتـاه عــزوالمـعـاونين ـلـه إذ أو.... /.العقيـد
شــريفة وأنهــا ثــأرت لشــرفها وســمعتها وأن اعترافهــا ســيخفف عنهــا العقوبــة وأنهــا إذا مــا قــررت هــذا االعتــراف أمــام 

 .العتراف النيابة ستعفي من العقاب فأدخلوا في نفسها الوهم لإلقرار بهذا ا
وحيــث أنــه وعــن حقيقــة الواقعــة ، فــإن المتهمــة كانــت بالفعــل علــي عالقــة بــالمجني عليــه إذ أنــه وعــدها 

 تقابل معها واصـطحبها إلـي مكـان الواقعـة وحـاول ٦/١/٢٠٠٣باالرتباط بها إال أنه لم ينال من جسدها وفي يوم 
ك المجنـي عليـه يحمـل السـكين التـي أحـدثت أن ينال منها إال أنهـا رفضـت ذلـك وتمسـكت بهـذا الـرفض وكـان آنـذا

إصابته فأخرج األداة وهدد المتهمة بإيذائها فلم تجد وسـيلة إال أن تظـاهرت بالموافقـة وهمـت بـالتجرد مـن مالبسـها 
وعندما استشعر المجني عليه موافقتها تخلي عن السكين وشرع في التجرد من مالبسه هو األخر فغافلته المتهمة 

هددتـه ـبـه إذا مـا لـم يســمح لهـا بمغـادرة المـكـان وعنـدما سـارعت لمـغـادرة المكـان الحقهـا وجــذبها وأمسـكت السـكين و
وتأييـدا لـذلك ، فـإن الثابـت مـن األوراق . من شعرها بعنف فاستدارات تجاهه وبيـدها السـكين وحـدثت اإلصـابة بـه 

ا الشــاهد أي شــيء عـلــي ولــم يالحـــظ هــذ) شــاهد.......... (أن المجنــي عليــه عقــب إصــابته توجـــه إلــي صــديقه 
. المجني عليه بـل تحـدث معـه ، فلـو أن المتهمـة طعنتـه بالسـكين بغـرض قتلـه لقـرر المجنـي عليـه لصـديقه بـذلك 

 .وأيضا إذا كانت تريد قتله أو ضربه لعاجلته بعدة طعنات أخري متتالية 
إذا ـكــان وحيــث أنــه وعــن اســـتناد االعتــراف إلــي إجــراءات صـــحيحة وهــو مــن شــروط صـــحة االعتــراف فــ

 .االعتراف نتيجة إجراء باطل فال يجوز االستناد علي هذا االعتراف لتوافر بطالنه 
 : وأية ذلك فيما يلي –وفي هذا الشأن فإن القبض والتفتيش الواقع علي المتهمة كانا باطلين أيضا 

ي ، تحرر فقد ورد بالغ من مستشفي الزاوية الحمراء بوصول المجني عليه مصاب ومتوفى إلي المستشف
ـبــذلك محضـــر وـتــم إـبــالغ النياـبــة والـتــي طلـبــت تحرـيــات المباحـــث حـــول  الواقعـــة وظروفهـــا ومالبســـاتها وشـــخص 

وحــرر محضـر تحرياـتـه الستصــدار /.....  فتشـكل فرـيـق بحـث بقـيـادة العقيـد٦/١/٢٠٠٣مرتكبيهـا وـكـان ذلـك ـيـوم 
 :همة قبل استصدار هذا اإلذن وأية ذلك اإلذن بالقبض علي المتهمة وتفتيشها ، إال أن المذكور قبض علي المت

أن محضر التحريات أورد به أن هناك عالقة عاطفية بـين المجنـي عليـه والمتهمـة وتطـورت هـذه العالقـة 
لتكرار التالقي بينهما إلـي حـد أنهـا سـمحت لـه بـالتردد عليهـا بمسـكن أسـرتها خلسـة وأن المجنـي عليـه قـد نـال مـن 

نســـية تـكــررت بمســـكن المــذكورة وأـمــاكن أخـــري اعتــاد المجـنــي علـيــه اصـــطحاب جســدها أفـعــاال إلشـــباع رغبتــه الج
 وبـه شـقق تحـت التشـطيب وأخـرى تحـت اإلنشـاء وأورد أيضـا أن أفـراد –... المتهمة إليها من بينها الشقة الكائنـة 

لزواج وبأنهـا أسرة المتهمة حاولوا منعها من استمرار هذه العالقة ولكنها لم تستجب ألن المجني عليه قد وعدها با
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سـتكون شـريكة حياتـه ولكنـه لـم يـفـي بوعـده فأصـبحت بـين أمـرين بـين افتضــاح أمرهـا وبـين عـدم اسـتجابة المجـنـي 
م والنيــة علــي الخــالص منــه ثــأرا لشــرفها ومــا نالــه مــن التمتــع عــزعليــه لهــا بــالزواج ممــا أثــار حفيظتهــا فعقــدت ال

 .الخ محضر التحريات.......ٕبجسدها واخفاء لفضيحتها 
فقام بـالقبض . وحيث أنه تم عرض هذا المحضر علي النيابة فأذنت له ومن معه بالقبض علي المتهمة 

 .عليها وتفتيش مسكنها 
فإن السيد ضابط الواقعة قد قـام بـالقبض علـي المتهمـة أو ثـم استصـدر . وحيث أنه وفي هذا الخصوص 

ر التحريـات ال يمكـن التوصـل إليهـا إال مـن خـالل اإلذن بذلك وأية ذلك أن تلـك المعلومـات الدقيقـة الـواردة بمحضـ
األمــر الــذي يكــون القــبض والتفتــيش . كــون بــذلك أمــام قــبض وتفتــيش قبــل استصــدار اإلذن ناســتجواب المتهمــة ف

 .باطلين إلتيانهما قبل صدور إذن من النيابة 
ه فهــي تلتــزم وحيــث أن المحكمــة المطعــون عـلـي حكمهــا دفــع أمامهــا بــبطالن هــذا االعتــراف والعــدول عنــ

ٕوجوبا بالرد عليه ردا كافيا صحيحا وان إغفال الرد عليه يعيب الحكم لقصور في تسبيبه وكذلك الرد غيـر السـائغ 
ومــن المقــرر فــي قضــاء الــنقض أن الــدفع بــبطالن االعتــراف لصــدوره تحــت تــأثير إكــراه يعتبــر . أو غيــر الكــافي 

وـقـد خــال الحكــم . قيـقـه حـتـى تـبـين صــحة هــذا االعـتـراف دفاعــا جوهرـيـا يجــب عـلـي المحكمــة أن تـتـولي بنفســها تح
 .المطعون عليه من ذلك 

 الدفع بتوافر إحدى حات الدفاع الشرعي 

 العـدوان إعمـاال ينتصدي المشرع لتنظيم حق الـدفاع الشـرعي ، حتـى يضـع الحـد الفاصـل بـين الـدفاع وبـ 
 بجـراح أو ضـربه أثنـاء اسـتعماله حـق الـدفاع  عقوبات فال عقوبة مطلقا علي من قتل غيـره أو أصـابه٢٤٥للمادة 

وعلي ذلك فإنه يجوز الدفاع الشرعي إذا كان مقصودا به . الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله 
 .دفع أمور معينة منها إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان 

إحـدى حـاالت الـدفاع الشـرعي إال وحيث أنه وفي هذا الخصوص فإن الدفاع عن المتهمـة قـد دفـع بتـوافر  
أن المحكمة المطعون في حكمها اعتبرت هذا الدفع محاولة لـدرء االتهـام ، واسـتندت المحكمـة إلـي أقـوال المتهمـة 
بمرحلة التحقيق بأن بينـت أن مـا أتـاه معهـا المجنـي عليـه قـد تكـرر عـدة مـرات دون أي اعتـراض أو ممانعـة منهـا 

ي أقوالـهــا بتحقيقــات النياـبــة العاـمــة شـــيء عــن محاوـلــة الـمــتهم اغتصـــابها وأن فضــال عـــن أن المتهـمــة لــم ـتــذكر ـفــ
 .المتهمة ارتكبت جريمتها انتقاما من المجني عليه وليس دفاعا عن النفس أو الشرف 

وحيــث أنــه وفــي هــذا المقــام فــالبين أن المحكمــة المطعــون فــي حكمهــا قــد اســتندت إلــي اعتــراف المتهمــة  
ات بالنياـبـة العامـة دون أن تلتفـت باـلـدفع المبـدي بـبطالن هــذا االعتـراف وبالتـالي بطــالن وأقوالهـا بمحضـر التحقيقـ

وـلـو أن مــا عوـلـت عليــه المحكمــة مــن تكــرار إتيــان المجنــي عليــه للمتهمــة عــدة مــرات فمــردود عليــه بــأن . أقوالهــا 
بفحصـها علـي المنطقـة الكشف الطبي الموقع علي المتهمة وضمن األوراق ثابت به بأنه بالكشف علـي المتهمـة و

التناسلية وجدت خاليه من اآلثار اإلصابية وغشاء البكارة سليم وخال من التمزقات القديمة والحديثة وكذا المنطقة 
 .الشرجية لم تبين ثمة آثار إصابية بها قديما أو حديثا 

 مة إلشباع رغبته األمر الذي يؤكد بأن ما ورد بأقوال المتهمة من أن المجني عليه اعتاد إتيان المته 
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الجنسية ال أساس له من الصحة وأن ما اقترفته المتهمة تجاه المجني عليـه ال يعـدو أن يكـون حالـة مـن الحـاالت 
التي تبيح لهـا الـدفاع عـن نفسـها وشـرفها وخاصـة أن المجنـي عليـه قـد سـبق وأن وعـدها بـالزواج وذلـك حتـى ينـال 

ن أن المتهمة لم تسمح له بذلك ألنها تعلم تمام العلم إذا حدث منها من جسدها ولكنه لم يتمكن من ذلك فضال ع
وعندما صمم المتهم علي إتيانها رفضـت ذلـك فـأخرج السـكين الـذي كـان يحملـه معـه . ذلك فلن يقبل الزواج منها 

وحــاول تهدـيـدها فتظــاهرت ـبـالقبول حـتـى باغتـتـه واســتولت عـلـي الســكين وحاوـلـت الهــرب فجــذبها وعـنـدما اســتدارت 
 . اإلصابة حدثت

وعـلـي ذـلـك وباســتقراء أوراق القضــية ومــا أثـيـر مــن دـفـوع أمــام محكمــة أول درجــة أو المحكمــة االســتئنافية  
 .فإن الواقعة ال تعدو أن تكون إما دفاع شرعي عن النفس أو ضرب أفضي إلي موت دون سبق إصرار 

 بناء عليه 

ٕلمطعون فيه واحالة القضية للفصل فيها تلتمس الطاعنة قبول الطعن شكال وفي الموضوع بنقض الحكم ا
                                      .بدائرة مغايرة 

 وكيـل الطاعنـة              
  سليمان حامد سليمان                                                             

                 المحامي بالنقض                                                          
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 باسم الشعب 
 محكمة النقض 
 الدائرة الجنائية 

 )ج(الخميس 
 

 نائب رئيس المحكمة    حسام عبد الرحيم / المؤلفة برئاسة السيد المستشار 
 حمدي ياسين  و    علي فرجاني / وعضوية السادة المستشارين 

 محمد أحمد عبد الوهاب  و   و صبري شمس الدين     
 نواب رئيس المحكمة 

 .محمد العشماوي / وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد 
 .هشام عبد الرجال / وأمين السر السيد 

 .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 
 .م ٢٠٠٧ايو سنة  من م٢٤ هـ الموافق ١٤٢٨ من جماد أول سنة ٧في يوم الخميس 

 أصدرت الحكم اآلتي 
 . القضائية ٧٤لسنة ...  وبجدول المحكمة برقم ٢٠٠٤لسنة ... في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 

 :المرفوع من 
 محكوم عليها         .....................

 ضــد
 النيابة العامة 

 الوقائع 
 قسم الزاوية الحمراء بأنها فـي يـوم ٢٠٠٣لسنة .... اية رقم اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجن 

حال كونها طفلة جـاوزت السادسـة عشـر :  محافظة القاهرة – بدائرة قسم الزاوية الحمراء ٢٠٠٣ من يناير سنة ٦
م علــي قتلــه عــز قتلــت عمــدا مــع ســبق اإلصــرار بــأن بيتــت النيــة وعقــدت ال-١ولــم تبلــغ الثامنــة عشــر مــن العمــر 

ومــا أن ظـفـرت ـبـه حـتـى تعــدت علـيـه بالســالح األـبـيض آـنـف البيــان " ســكين"ذلك الغــرض ســالحا أـبـيض وأعــدت ـلـ
 أحـرزت -٢. قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به اإلصـابة الموصـوفة بتقريـر الصـفة التشـريحية والتـي أودت بحياتـه 

 .سكين " بغير ترخيص سالحا أبيض 
 .قبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر اإلحالة وأحالتها إلي محكمة جنايات أحداث القاهرة لمعا 
 مــن ٢٣١ و٢٣٠ عمــال بالمــادتين ٢٠٠٣ مــن ـنـوفمبر ســنة ١٩والمحكمــة المــذكورة قضــت حضــوريا ـفـي  

المعـــدل بالـقــانونين  ١٩٥٤ لســـنة ٣٩٤ مـــن الـقــانون رـقــم ٣٠/١ و ١/ مكـــرر٢٥ و ١/١ـقــانون العقوـبــات والمـــواد 
 الملحق بالقانون األول والمستبدل ١ من الجدول رقم ١١ والبند رقم ١٩٨١ لسنة ١٦٥ و ١٩٧٨ لسنة ٢٦رقمي 

  من القانون بسجن المتهمة خمسة عشر ٢و١١٢/١ و٩٥ والمادتين ١٩٩٨ لسنة ٧٧٢٦بقرار وزير الداخلية رقم 



 ١٦

 .عاما ومصادرة السالح المضبوط 
  .٢٠٠٣نة سل.... استأنفت المحكوم عليها وقيد استئنافها برقم  
 ٢٠٠٣ مـن نـوفمبر سـنة ١٩ قضـت حضـوريا فـي – بهيئـة اسـتئنافيه –شـمال القـاهرة االبتدائيـة ومحكمة  

عشــر ......... بقـبـول االســتئناف شــكال وـفـي الموضــوع بإلغــاء الحكــم المســتأنف والقضــاء مجــددا بحــبس المتهمــة 
 .سنوات ومصادرة المضبوطات 

 عن المحكوم عليها فـي هـذا الحكـم بطريـق سليمان حامد سليمان المحامي بصفته وكيال/ فطعن األستاذ  
 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ نفسه موقعا عليها منه ٢٠٠٤ من يناير سنة ١٨النقض في 

 .وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضرها  
 المحكمة 

قــرر والمرافعــة وبعــد المداولــة بعــد اإلطــالع علــي األوراق وســماع التقريــر الــذي تــاله الســيد المستشــار الم 
 .قانونا 

 .من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون  
وـمـن حـيـث أن مـمـا تنـعـاه الطاعـنـة عـلـي الحـكـم المطـعـون فـيـه أـنـه إذ دانـهـا بجريـمـة الضــرب المفضــي إـلـي 

لمحكمــة بــأن المــوت مــع ســبق اإلصــرار قــد شــابه القصــور فــي التســبيب ، ذلــك بأنهــا تمســكت فــي دفاعهــا أمــام ا
 إليها قد صدر وليد إكراه ، غير أن الحكم أخذ بهذا االعتراف وعول عليه في إدانتهـا دون أن نسوباالعتراف الم

 .يعني بمناقشة هذا الدفاع الجوهري أو الرد عليه ، مما يعيبه بما يوجب نقضه 
ـتـه الشــفوية أـمـام وـمـن حـيـث أـنـه يـبـين ـمـن محاضــر جلســات المحاكـمـة أن محــامي الطاعـنـة دـفـع ـفـي مرافع

 بهـذه –محكمة أول درجة ببطالن االعتراف المنسوب إليها لصدوره وليد إكراه وقع عليها ، فقد أصبح ذلـك الـدفع 
ٕ واقعــا مســطورا بــأوراق الــدعوى مطروحــا علــي محكمــة ثــاني درجــة وان لــم يعــاود المــدافع عــن الطاعنــة –المثابــة 

الحكــم المطعــون فيــه أنــه اســتند ضــمن مــا اســتند إليــه فــي إدانــة لمــا كــان ذلــك ، وكــان يبــين مــن . إثارتــه أمامهــا 
الطاعنة إلي اعترافها ، وكان األصل أن االعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكـون اختياريـا وهـو ال يعتبـر كـذلك 

 إذا صــدر أثــر إكــراه أو تهديــد كائنــا مــا كــان قــدر هــذا التهديــد أو ذلــك اإلكــراه ، وكــان مــن – وـلـو كــان صــادقا –
مـقـرر أن اـلـدفع بــبطالن االعـتـراف لصــدوره تحــت ـتـأثير التهديــد أو اإلكــراه هــو دـفـع جــوهري يجــب عـلـي محكمــة ال

لمــا كــان ذـلـك ، . الموضــوع مناقشــته واـلـرد علـيـه مــادام الحكــم ـقـد عــول فــي قضــائه باإلداـنـة عـلـي ذـلـك االعـتـراف 
يـر أن يـرد علـي هـذا الـدفاع الجـوهري وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنة علي هذا االعتـراف بغ

، ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ، وال يغني في ذلك ما أوردته المحكمة مـن أدلـة أخـري 
ذلك بأن األدلة في المواد الجنائيـة متسـاندة يكمـل بعضـها بعضـا ومنهـا مجتمعـة تتكـون عقيـدة القاضـي بحيـث إذا 

ذر التعـــرف عـلــي مبـلــغ األـثــر اـلــذي كـــان لـلــدليل الباطـــل ـفــي اـلــرأي اـلــذي انتهـــت إلـيــه ســـقط أحـــدها أو اســـتبعد تعـــ
لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه واإلعادة بغير حاجه إلي بحث سائر ما تثيـره . المحكمة 

 الطاعنة في أوجه طعنها 
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 فلهذه األسباب 
ٕوع ـبـنقض الحكــم المطعــون فـيـه واعــادة القضــية إـلـي بقـبـول الطعــن شــكال وـفـي الموضــ: حكمــت المحكمــة  

 محكمة شمال القاهرة االبتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 
 نائب رئيس المحكمة       أمين السر 
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 الطعن بالنقض مذكرة بأسباب                 

 ةملقدم                

   ةحممد مصطفي محود/   الدكتور من األستاذ                           

 احملامي بالنقض                      
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 محكمه النقض
 الدائره الجنائيه

 :أسباب الطعن بالنقض المقدمه من
محمد مصطفي حسين حموده المحامي / الدكتور علي وهبى السمان المحامي بالنقض واألستاذ/ وراألستاذ الدكت

  - شارع النيل ١٣٢ومحله المختار مكتب وكيليه الكائن في .... / ًبصفتهما وكيال عن المحكوم عليه السيد
قصر النيل والمقيده برقم جنايات ٢٠١١ لسـنه ....  محافظه الجيزه والمحكوم عليه في الجنايه رقم -العجوزه 

 ة جنايات القاهره بجلسةخرين من محكمآً كلي جنوب القاهره والصادر فيها ضده حكما بإدانته و٢٠١١ لسـنه....
 -: والقاضي منطوقه باألتي١٥/٩/٢٠١١

 :ً للثاني والثالث وغيابيا لألولً حضورياهحكمت المحكم"
 ٦٦٠٠٠٠٠٠٠ عشر سنوات وتغريمهما متضامنين ةشدد لمدبالسجن الم ..... و.... بمعاقبه  كل من : ًأوال

 .... وبرد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركه " ستمائه وستين مليون جنيه"جنيه 
مليار وأربعمائه " جنيه ١,٤١٤٠٠٠٠٠٠ خمس عشر سنه وبتغريمه ةبالسجن المشدد لمد.... بمعاقبه : ًثانيا

 ..... و.... والشركه .... وحه لكل من شركه  وبرد الرخص الممن"وأربعه عشر مليون جنيه
 . األول والثاني من وظيفتهماعزلب : ًثالثا
 .ًإلزامهم جميعا المصاريف الجنائيه:  ًرابعا

 ".ٕبعدم قبول الدعوي المدنيه والزام رافعيها مصاريفها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه : ًخامسا
بسجن ) ....( تحت رقم تتابع ٢٠١١ /٢٠/٩متهم بشخصه بتاريخ وقد تم التقرير بالنقض عن طريق ال

 )المزرعه(
 )الطاعن: صفته(

 ضــد
 )مطعون ضدها: صفتها(                                            ة العامةالنياب

  عامملخص
 :وهي ،أساسية محاور أربعة في النقض طلب إليها يستند التي األساسية العناصر تلخيص يمكن
 إجراء وبدون مباشرة للطاعن للطاقة رخصة بتخصيص الثاني المتهم قيام إلىالطعين  الحكم ستنادا •

 . بها المعمول لقوانينل ةخالفبالم علنية مزايدة

       المؤسسة القانونية العربية الدولية للمحاماة                

 قانونية الدولية والمصرية  واالستشارات ال                     

 محمد مصطفي حمودة./ علي السمان                    د./     د          

    دكتوراه الدولة كلية الحقوق          دكتور القانون الخاص والجنائي      

    جامعة باريس                       جامعة السور بون
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 المخصصة الطاقة من قدر أكبر على للحصول السياسي نفوذه باستغالل الطاعن قيام إلى الحكم استناد •
 .حق وجه بدون الدولة من

 للقوانين بالمخالفة رخص ثالثة على الطاعن حصول من المحكمة يقين في استقر ما إلى كمالح استناد •
 . اإلنتاجي نشاطه لتوسيع

 .المحاكمة مسار في الواضح التعسف •
 مباشرة وبدون إجراء مزايدة علنية على للطاعناستناد الحكم إلى قيام المتهم الثاني بتخصيص رخصة للطاقة : المحور األول

 . ذي يخالف القوانين المعمول بهاالنحو ال

 قانون هو يزال وال دائما كان الصناعية الرخص لمنح الحاكم القانوني اإلطار أن نؤكد أن يجب بداية •
 رسم مقابل الصناعي الترخيص منح قيمة التنفيذية الئحته تحدد والذي ،١٩٥٨ لسنة ٢١ رقم الصناعة

 . جنيه ٢ وهو زهيد

 مبالغ أو برسوم ٌتحمل لم مصر فى الصناعات لكافة ًتاريخيا منحت التى الصناعية التراخيص جميع أن •
 شركات لصالح ًمؤخرا الصادر الحكم ًأيضا ذلك ويؤكد الصناعة، قانون عليه نص ما حدود فى إال

 على التراخيص تلك على الحصول مقابل سددتها قد كانت التى التراخيص قيمة باسترداد األسمنت
 .التراخيص هذه لمنح المنظم هو ناعةالص قانون أن اعتبار

 على الحصول اشتراط تم حيث ٢٠٠٦ عام بعد جاء الصناعية الرخص منح مسار في الوحيد التغير أن •
 وهنا....ذلك سنوضح كما المشروع إقامة قبل الصناعية التنمية وهيئة للطاقة األعلى المجلس موافقة
 :نؤكد

 من الصناعية المشروعات تراخيص على الحصول متنظي إلغاء مطلقا يعن لم التغيير هذا أن  �
 .الصناعة قانون خالل

 .الطاقة رخص على الحصول في والمزايدات المناقصات قانون تطبيق يستهدف لم التغيير هذا أن �

 إستهدفت فقط تنظيمية مستتبعات ولكنها مالية أو إقتصادية أبدا تكن لم التغيير هذا مستتبعات أن �
 ذلك؟ حدث فلما المحدودة الطاقة مصادر على الحفاظ في ولةالد إستراتيجية تحقيق

 وزارة دفع الذي األمر. الطاقة على الطلب وتزايد القومي االقتصاد حجم لتوسع نتيجة ذلك حدث •
 الطاقة، من الصناعي القطاع احتياجات بدراسة الحكومة، من بتكليف ، ٢٠٠٦ عام منذ الصناعة

 ،٢٠١٧ عام حتى المحدودة الطاقة مصادر من المصري صاداالقت احتياجات توضح خطة وضع بهدف
 .للدولة واإلجتماعية اإلقتصادية الخطة إطار في إستخداماتها وترشيد المصادر تلك على الحفاظ بهدف

 للطاقة األعلى المجلس إنشاء بإعادة ٢٠٠٦ لعام ١٣٩٥ رقم الوزراء رئيس قرار صدر ذلك ضوء وعلى •
 متطلبات مع يتماشى بما واستهالكها ٕوانتاجها الطاقة مصادر تتناول للطاقة عامة خطة بوضع ليختص
 .للدولة واالجتماعية االقتصادية السياسة

 -كهرباء – طبيعي غاز ( المختلفة الطاقة مصادر من الصناعي القطاع احتياجات لدراسة ًواستنادا  •
 :يلي ما على للطاقة األعلى المجلس رأي استقر ؛)إلخ
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 . للطاقة االستهالك قليلة العمالة كثيفة المختلفة للمشروعات المطلوبة طاقةال توفير إمكانية �

 الحديد -األلومنيوم – اآلزوتية األسمدة – األمونيا (للطاقة االستخدام كثيفة المشروعات حاجة �
 .الطاقة من المشروعات هذه باستخدامات يتعلق فيما خاصة إستراتيجية إلى) األسمنت -والصلب

 للطاقة االستخدام كثيفة الصناعات شأن في دراسة بإجراء الصناعية التنمية هيئة قامت ثم، ومن •
 :باآلتي التوصية إلى خلصت

 في فائض لوجود واألمونيا واألسمدة األلومنيوم صناعات في جديدة مشروعات على الموافقة عدم �
 .الموجودة اإلنتاجية الطاقات

 البترول وزارة من لها المطلوبة الطاقة توفير بشرط وذلك والحديد، األسمنت مشروعات على الموافقة �
 .والمتوسطة الصغيرة للمشروعات الطبيعي بالنمو المرتبطة الحصة خارج ذلك يكون أن على

 عدة للطاقة األعلى المجلس أصدر ،٢٠٠٦/ ١٥/١٠ بتاريخ المنعقد اجتماعه وخالل عليه، وبناء •
 الحديد إنتاج مشروعات بإقامة الخاصة الموافقاتو والضوابط االشتراطات عليها بناء تحدد قرارات

 :أهمها من وكان واألسمنت

 للمشروع الزمة مرافق أي وكذلك للمشروع الالزمة الكهرباء محطات بإقامة وتعهدها الشركة التزام �
 .المستثمر نفقة على

 باعتبارها صالترخي أو الخاصة أو العامة الحرة الصناعية بالمناطق المذكورة المشروعات إقامة عدم �
 .خاصة صناعية حرة منطقة

 التأثير دون المشروع إلقامة الالزمة االحتياجات توفير على البترول وزارة موافقة على الحصول �
 من والمحددة التالية الضوابط يراعى أن على الطاقة من الصناعة الحتياجات الدولة خطة على
 :وهي البترول وزارة

 بيع عقد توقيع من سنوات ٣ بعد والصلب والحديد األسمنت عاتلمشرو الالزمة الطاقة توفير يتم �
 والدفع األخذ بند العقد يتضمن ان على والشركة البترول قطاع بين البترولية المنتجات أو الغاز

Take &Pay) (الرئيسية األنابيب خطوط من قريب المقترح المشروع موقع يكون أن وبشرط) ،غاز 
 .التكرير معامل أحد من بالقرب أو  )سوالر مازوت،

 مع البترولية المنتجات أو الغاز بيع عقد توقيع قبل للمشروع التفصيلي الموقع تحديد الشركة تتولى �
 .اإلمداد خطة لتنفيذ المتاحة البدائل أفضل دراسة يتسنى حتى األقل على شهور بستة البترول قطاع

 االستخدام كثيفة بالمشروعات لقتتع قرارات عدة للطاقة األعلى المجلس أصدر ،٢٢/١/٢٠٠٧ في •
 :أهمها للطاقة

 أو اآلزوتية األسمدة إلنتاج مشروعات ألية التراخيص بمنع قضى والذي ،١٣/٠١/٠٧/١ رقم القرار �
 .للطاقة الشديد الستهالكها نظرا األلومنيوم

 جميع مراعاة شريطة واألسمنت الحديد لمشروعات بالترخيص قضى والذي ١٣/٠١/٠٧/٢القرار �
  البترول وزارتي مع بالتنسيق الصناعية التنمية هيئة تضعها التي والضوابط واالشتراطات اعدالقو



 ٢٢

 .والطاقة والكهرباء

 يمثل للطاقة المستهلكة المنتجات على تصدير رسم فرض بدراسة قضى والذي ١٣/٠١/٠٧/٣القرار �
 . المنتجات لهذه المقدم الطاقة دعم قيمة

 إبرام بعدم وجه والذى ٥/٠٤/٠٧/٦ رقم للطاقة األعلى سالمجل قرار صدر ،١٠/٤/٢٠٠٧ وفى �
 األعلى المجلس على العرض بعد إال للطاقة االستخدام كثيفة للصناعات غاز لبيع جديدة اتفاقيات
 الرخص على الحصول مسار في حدث الذي التغير هو هذا إذن. موافقته على والحصول للطاقة

 أبدا تعن لم للطاقة األعلى المجلس موافقة على حصولال إشتراط ان أخرى مرة نؤكد...الصناعية
 .الصناعة قانون وهو الصناعية الرخص على للحصول المنظم بالقانون العمل إيقاف

 ما تضمن الذى ٦/٠٧/٠٧/١ رقم للطاقة األعلى المجلس قرار صدر ٢/٧/٢٠٠٧ بتاريخ ًوأخيرا، �
 :يلي

 إقامة أو مصنع أى إلنشاء) الصناعية التنمية هيئة (والصناعة التجارة وزارة موافقة على الحصول �
 األسمنت مثل للطاقة االستخدام كثيفة المشروعات وخاصة عامة، بصفة صناعية مشروعات أية

 . للطاقة األعلى المجلس يقررها التى المحددات ضوء فى الموافقات تتم أن على والحديد، واألسمدة

 على العرض يتم بحيث للطاقة؛ المستهلكة اتالمنتج من منتج لكل خاصة سياسة وضع على العمل �
 . إقرارها يتسنى حتى للطاقة األعلى المجلس

 مذكرة بتقديم – ٤/٦/٢٠٠٧ في بصفته الثانى المتهم قيام ضوء على المزايدة موضوع مالبسات بدأت  •
 في توالمزايدا المناقصات قانون من) ٣٠ (المادة بتطبيق ًاقتراحا تضمنت األول المتهم على  عرضها

 قرار صدر  المذكرة تلك على فبناء. للطاقة رخص للحصول الحديد شركات من المقدمة الطلبات شأن
 صناعة لشركات بالطاقة الترخيص بشأن. ١٤/١١/٢٠٠٧ فى ٢٠٠٧ لسنة ٨٩٤ رقم الصناعة وزير

 كافة واعتماد استيفاء "يتم أن على الثانية مادته من) ٢ (البند فى اليه المشار القرار نص وقد. الحديد
 إعطاء مراعاة مع موافق" مفادها حاكمة تأشيرة الوزير فأشر". العلنى بالمزاد للطرح الالزمة اإلجراءات

 يجب هناو ".اإلنتاجية عملياتها في التكامل وتحقيق التوسع في الراغبة المحلية للصناعات أولوية
 :ومهمة أساسية نقاط عدة على التأكيد

 قبل المتبع المسار يكن لم غيره أو الحديد من الصناعي اإلنتاج رخص منحل مزايدة إجراء مسار أن �
 يتعلق وال للطاقة برخصة يتعلق الوزاري فالقرار. اعاله اليه المشار الوزاري القرار صدور بعد أو

 المجلس لقرارات ًووفقا الصناعة قانون أحكام خالل من تتم الصناعية فالرخصة صناعية، برخصة
 .الصناعية التنمية وهيئة للطاقة األعلى

أنه  اليه المشار الوزاري القرار أن في الشك مجرد حتى أو الجزم األحوال من حال بأي يمكن ال أنه �
 شركات ومنها التكامل وتحقيق التوسع في الراغبة المحلية الشركات على المزايدة إجراء استهدف

 :أسباب لعدة نظرا الثالث المتهم

  التي االنتاجية الطاقات فى التوسع وطلبات الجديدة الطلبات بين التفرقة يةأهم القرار تضمن :أوال 
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 نصت حيث الصناعي، التكامل يزعزت وهدف الدولة إستراتيجية مع تتواءم التي بالشركات تتعلق
 تحديد "عاتقها على يقع البت لجنة أن على ٢٠٠٧ لسنة ٨٩٤ رقم الوزارى القرار من الثانية المادة
 االنتاجية والطاقات الطرح قواعد أن يعنى الذى األمر ؛"رخصة لكل االنتاجية والطاقات حالطر قواعد

 .المقدمة الطلبات طبيعة حسب تختلف قد للرخص

 للشك مجاال يدعو ال بما يعني وهذا المحلية للشركات أولوية إعطاء الوزير تأشيرة إشترطت :ثانيا
 الوقت نفس في ويتم الشركات تلك مراعاة يتم فكيف...الشركات تلك حالة في المزايدة شرط إنتفاء

 .المزايدة عملية في الشركات تلك تضمين

 زيادة حالة فى "بأنه يقضى ًحاكما ًابند تضمنت الرخص بتلك الخاصة الشروط كراسة أن :ثالثا
 بمعنى ". المؤهلين جميع بين علنى مزاد إجراء سيتم الدولة من المعروضة المشروعات عن الطلبات

 حجم عن الطاقة على للحصول المقدمة الطلبات زيادة حالة في إليه اللجوء سيتم المزايدة إجراء أن
 لم القائمة المحلية الشركات من المطلوب الطاقة حجم ألن ونظرا. الدولة من المعروض الطاقة
 كاتالشر بمراعاة الخاص الشرط جانب إلى الشرط هذا وضعنا ٕواذا... الطاقة من المعروض يتعدى
 الشركات وليس بالمزايدة مخاطبة كانت التي هي والعربية األجنبية الشركات أن يتضح المحلية
 األساس من تدعى لم المحلية الشركات نأ ذلك على والدليل...بالفعل حدث ما وهذا القائمة المحلية
 .المزايدة في للدخول

 كافة واعتماد استيفاء "يجب العلنى دالمزا إلى اللجوء حالة فى أنه على الوزاري القرار نص :رابعا
 ١٤٨ القانون ألحكام ًطبقا والتصرف االستغالل منهجية خاصة وبصفة للطرح، الالزمة االجراءات

 لسنة ١٤٨ القانون أن إلى اإلشارة تجدر وهنا. والمزايدات المناقصات لقانون والمعدل" ٢٠٠٦ لسنة
 المناقصات بشأن ١٩٩٨ لسنة ٨٩ رقم للقانون) ًمكررا ٣١ (برقم مادة إضافة تضمن ٢٠٠٦

 لم العلنى المزاد أن إلى يشير ام ؛المباشر االتفاق بطريق والترخيص التصرف أجازت والمزايدات
 .الطرح أسلوب فى األصل يكن

 ال للحديد، مصانع إقامة في ترغب التي للشركات خاللها من اإلعالن تم التي الدعوة أن :خامسا
 نشرت والتي للتأهيل فالدعوة. مزايدة لدخول للتأهيل، حتى أو للتقدم، دعوة أنها على تفسيرها يمكن

 الطرح عملية أن إلى بعيد من أو قريب من تشر ولم ٢/٨/٢٠٠٧ بتاريخ كانت األهرام صحيفة في
 بتاريخ مزاد دون الطرح على الوزير موافقة على سابقة أنها عن فضال.  مزايدة خالل من ستكون

 إستيفاء  على الحقا جاء للمزايدة الطاقة من الباقية الكمية طرح ان يعني الذي األمر. ٥/٢/٢٠٠٨
 . المجانية الرخص على المبدئية الموافقات على بالفعل وحصولها المحلية الشركات طلبات

 هذا فإن المزايدة في بالدخول مخاطبة كانت المحلية الشركات أن جدال إفترضنا ولو حتى :سادسا
 قانون من ٣٠ فالمادة. خاصة بصفة ..ال مجموعة شركات على ينطبق أن يمكن ال األمر

 وتأجير بيع يكون" : أن على تنص ١٩٩٨ لسنة ٨٩ رقم بالقانون الصادر والمزايدات المناقصات
 أو باالنتفاع والترخيص، االعتبارية الشخصية لها ليس التي والمشروعات والمنقوالت العقارات
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 أو عامة علنية مزايدة طريق عن، والمقاصف السياحية المنشآت ذلك في بما العقارات باستغالل
 ، المختصة السلطة من مسبب وبقـرار ، استثناء يجوز ذلك ومـع .المغلقة بالمظاريف أو محلية
 : يلي فيما المحدودة الممارسة بطريق التعاقد

 . تخزينها ببقاء التلف من عليها يخشى التي األشياء - أ
 . المزايدة إجراءات إتباع تحتمل ال التي طارئةال االستعجال حاالت - ب

 الثمن إلى ثمنها يصل لم التي أو المزايدات في عروض أية عنها تقدم لـم التي األصناف -ج
 .األساسي

 .ه جني ألف خمسين األساسية قيمتها تجاوز ال التي الحاالت -د
 المزايـدة تحويـل حال أية في يجوز الو التنفيذية الالئحة تبينها التي واألوضاع للشروط وفقا ذلك ويتم
 ."محدودة ممارسة إلى

 بتخصيص الدولة قامت ما إذا المزايدة شرط تطبيق يتم أن هنا المقبول من كان فإنه السابق، للنص ًووفقا
 فى أنه إال. عليها التوسعية مشروعاتها إلقامة ..ال مجموعة شركات ألحد االستغالل أو االنتفاع بحق ارض
 المادة نص تطبيق ًقانونا يمكن فال التوسعية مشروعاتها عليها ستقام التى لألراضى المجموعة امتالك ظل

 أو االنتفاع حق بنظام الدولة من ممنوحة أراض وجود النتفاء والمزايدات المناقصات قانون من) ٣٠(
 اإلطار هو الصناعة قانون فإن وبالتالي. االتهام موضوع ..ال مجموعة مشروعات إلقامة االستغالل
 للمتهم الممنوحة التراخيص على ًقانونا تنطبق ال وزارية قرارات إلى اللجوء قبل إعماله األولى التشريعى

 اإلطار هو إليه المشار الوزارى القرار بأن اإلقرار يمكن ال خاصة بصفة ..ال مجموعة حالة ففى. الثالث
 المناقصات قانون من) ٣٠ (المادة نص نطبقي ال حيث المجموعة؛ لشركات الرخص منح عملية يحكم الذى

 . ... مجموعة حالة فى قانونى غير ٢٠٠٧ لسنة ٨٩٤ رقم القرار نص إعمال فإن وبالتالى والمزايدات،
 باستغالل موقعه المتميز بالحزب الحاكم السابق وقربه من القيادة السياسية الطاعنإستناد الحكم إلى قيام : المحور الثاني

 .للحصول على أكبر قدر من الطاقة بالمجان" ر وكافة رموز النظام السابقوصانعي القرا

 :يلي ما إلى اإلشارة يجب الشأن هذا وفي
 أو) النيابة مرافعة (في يرد لم أنه كما اإلحالة، قرار في يرد لم السياسي واالستدالل التكييف هذا أن •

 عن القاضي عبر العبارات بهذه. اللاالستد هذا إلى التوصل تم فكيف المحاكمة، في الشهود أقوال
 .المحاكمة في لها أثر يأت لم سياسية، بتهم َيواجه الثالث المتهم وأن السياسي، توجهه

 الحصول على ترخيص ....الستطاعت مجموعة .... أنه لو كان هناك استغالل نفوذ من جانب  •
تح الباب للتقدم لمنح  وقبل اإلعالن عن ف٢٠٠٦الطاقة الذى تقدمت بطلب به في ديسمبر عام 

ًالتراخيص، إال أن وزارة الصناعة رأت عندئذ أن يكون المنح مفتوحا للجميع، وفقا لعملية مؤسسية وفنية،  ً
مبدأ تكافؤ الفرص، وهو نهج قويم ينفي في نفس الوقت أي شبهة تواطؤ، خاصة أنه في هذه  في ظل

 والتى لرخص للشركات األربعة بعد ذلكالفترة كانت أسعار الغاز أقل عما كانت عليه وقت منح ا
 .  ألسعار العالميةًأصبحت وفقا ل
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 ،٢٢/١/٢٠٠٨ بتاريخ وذلك للطاقة، األعلى المجلس إلى مذكرة برفع قام الذي هو الصناعة وزير أن •
 المقدمة اإلنتاجية للطاقات ًوفقا القائمة المحلية الشركات لجميع الترخيص منح على الموافقة تضمنت

 قانون ألحكام ًتطبيقا وذلك وحدها، .... وليست لمجموعة  ًمجانا، التصنيع مراحل تكمالالس منهم
 .التنفيذية والئحته ١٩٥٨ لسنة ٢١ رقم الصناعة

التمييز من لجنة البت لصالح الشركات الثالثة أخرى التي منحت التراخيص بالمجان على حساب  •
لثالثة بالحصول على رخص إلنتاج حديد ؛ حيث تم السماح لتلك الشركات ا....شركات مجموعة 

موافقة وزير الكهرباء على هذا باإلضافة إلى . بذلك... التسليح المدرفل ولم يسمح لشركات مجموعة 
إعفاء شركتين حصلتا على الرخص بالمجان من شرط إقامة محطة لتوفير الطاقة الكهربائية، وهي ميزة 

 . وال تتحملها هاتين الشركتين.. لها مجموعة ، وهى تكلفة كبيرة تتحم.. لم تمنح لشركات 

 إن بل ، الذى يتناسب مع حصتها السوقية وقدراتها االنتاجيةالطاقة قدر على حصللم ت... مجموعة  ان •
 الراغبة المحلية الشركات كافة حال ذلك في حالها طلبتها التي الطاقة على فقط حصلت.. ال مجموعة

 التنمية هيئة من المعتمدة البت لجنة قرارات ضوء على وذلك تكامل،ال وتحقيق عملياتها في التوسع في
 .للطاقة األعلى والمجلس الصناعية

 منحت التي األخرى الثالثة الشركات لصالح البت لجنة من واضح تمييز هناك أن ذلك من واألكثر •
 مجموعة اتشرك دون الثالثة، الشركات لتلك السماح تم حيث ،...  مجموعة مع بالمجان التراخيص

 إعفاء على الكهرباء وزير وموافقة..  المدرفل التسليح حديد إلنتاج رخص على بالحصول ،.... 
 لم ميزة وهي ، الكهربائية الطاقة لتوفير محطة إقامة شرط من بالمجان الرخص على حصلتا شركتين

 .الشركتين نهاتي تتحملها وال ،...  مجموعة تتحملها كبيرة تكلفة وهى ،....  لشركات تمنح

. الحديد سوق في النسبي حجمها مع يتوافق الطاقة من نصيب على تحصل لم....  مجموعة أن •
 إجمالي من% ٤٦ يعادل وبما المطروحة الطاقة حجم إجمالي من% ٣٣ على حصلت .. ال فمجموعة
 :أن أي ،%٦٥ حوالي كان مصر في الحديد سوق في النسبي وزنها أن حين في المجانية، الطاقات

 وزنها من% ٥٠ من أكثر يتعدى لم للشركات الممنوحة الطاقات إجمالي من....  مجموعة نصيب �
 .مصر في الحديد سوق في النسبي

 في النسبي وزنها من% ٧١ من أكثر يتعدى لم المجانية الطاقات إجمالي من....  مجموعة نصيب �
 .مصر في الحديد سوق

 للقيام رخص على للحصول تقدمت التي المصرية األربعة للشركات بالمجان التراخيص منح أن وأخيرا، •
 :ًمستهدفا جاء المزايدة، دخلت التي األجنبية الشركات من غيرها ودون توسعية، بعمليات

 تتكامل أن من المصرية الحديد صناعة وتمكين الصناعي، التكامل يزعزلت الدولة إستراتيجية تحقيق �
 على اإلعتماد يقلل وبما الياء، إلى األلف من الصناعة هذهل المختلفة اإلنتاجية المراحل تنفيذ في

 في األسعار تقلبات في الرئيسي العامل تعد التي الخارج، من المستوردة طةيالوس المدخالت
 .المحلية األسواق
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 وزعت الرخص تكن لم لو ألنه الحديد، سوق فى االحتكار وكسر المحلية الصناعة تنافسية دعم �
 ولحصلت رخص، من عليه حصلت ما قيمة دفع المحلية الشركات بعض تاستطاع لما بالمجان
 يؤكد ومما....السوقية حصتها من ُتزيد رخص على األكبر المالية المالءة ذات....  مجموعة

 من البت لجنة أعضاء اليه أشار ما إلحتكار كسر في المتمثل األصيل لهدفها الرخص طرح تحقيق
 األهداف حققت اليه المشار النحو على الطاقة رخص طرح عملية نأ إلى أشاروا فقد  القانونيين،
 من بالفعل حصتها وتخفيض DRI إلنتاج .. ال مجموعة احتكار كسر عليها ترتب حيث المنشودة،

 .مصر فى التسليح وحديد البيليت إنتاج

 على ثالثة رخص بالمخالفة لطاعنا من حصول محكمة الموضوع إلى ما استقر في يقين  الطعيناستناد الحكم: المحور الثالث

 للقوانين لتوسيع نشاطه اإلنتاجي

 :إلى للواقع، وخالفا المحكمة، نظر وجهة من أدى الذي األمر وهو

 .للطاقة رخص ثالثة على الطاعن حصول •

  غير بشكل رباحاأل من قدر أكبر لتحقيق مساهمته فيها ترتفع التي الشركات على الطاقة رخص تقسيم •

 .قانوني

 ترخيص من أكثر الشركة منح تجيز ال التي القوانين يخالف وبما ترخيص من ألكثر شركة منح •
 ."واحد لمستثمر

 :يلي ما على التأكيد يجب وهنا
 ثالثة على حصلت .... مجموعة شركات أن الحقيقة، غير وعلى خطأ، تفهم قد محكمة الموضوع أن •

 ما متضمنا الحكم جاء حيث الحكم، طوقمن في منهجي خطا إرتكاب إلى به أودى الذي األمر رخص
 :يلي

 لحديد .... لشركة منحت أنها خطأ القاضي فهم التي الشركة (باألساس منحها يتم لم رخصة سحب �
 .المزعومة الرخصة تلك مقابل جنيه مليون ٦٦٠ مبلغ األول المتهم وتغريم) التسليح

 تم التي الرخصة قيمة -جنيه مليون ٦٦٠ متضامنين وتغريمها والثالث الثاني المتهمين سجن �
  الرخصتين ورد -المسطح للصلب.. و للدرفلة .... شركتي بين رخصتين إلى تقسيمها

 رخصة على حصلت ... مجموعة شركات بأن الجازمة الحقيقة تستوعب محكمة الموضوع لم وبالتالي •
 في ما فكل. ١٩٩٩ عام منذ رخص أية على تحصل لم التسليح حديد لصناعة .... شركة وأن. واحدة
 الشفافية لمبدأ تحقيقا - شركاتها بكامل المجموعة عن نيابة تقدمت التسليح لحديد....  شركة أن األمر

. للطاقة رخصة على الحصول بطلب -اإلحتكارية الممارسات ومنع المنافسة قانون أحكام مع والتوافق
 للدرفلة، ...و المسطح للصلب .. لا شركتي بين تقسيمها تم التي ذاتها الرخصة هي الرخصة هذه وان

 . رخص أية على التسليح لحديد .... شركة حصول ودون

 بنصيب الثالث المتهم فيهما يساهم شركتين بين تقسيما تم....  مجموعة عليها حصلت التي الرخصة أن •
 .التسليح لحديد ... شركة في مساهمته من أكبر وليس أقل
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 الفنية األمانة توصيات ولكن رخصتين، على للحصول نفسها تلقاء من تتقدم لم....  مجموعة أن •
 التابعة الشركات على اإلنتاجية الطاقات تقسيم .... مجموعة من طلبت التي هي البت لجنة وقرارات

 تم التي الطاقة كمية نفس على حصلت .... مجموعة فإن الشركتين على الطاقة تقسيم وبرغم لها،
 الطاقة من إضافية كمية أي على تحصل ولم التأهيل، مرحلة منذ عليها للحصول والتقدم تخصيصها

 .الشركتين على الطاقة كمية نفس تقسيم مجرد هو حدث ما ألن التقسيم، هذا جراء

 إضافة منفعة أية عليها يترتب لم كما القومي، باالقتصاد ضرر أي عليه يترتب لم الطاقة تقسيم أن •
 تلك في اإلنتاج أو المبيعات زيادة على الرخص لمنح مالي أثر أي يوجد فال. .... مجموعة لشركات
 . الشركات

 ... مصانع شركة إلى اإلشارة تكرار منالطعين  الحكممدونات  فيته محكمة الموضوع أورد ما أن •
 . األساس من اإلسم بهذا شركة توجد ال حيث ومالبستها القضية لمسار فهمه عدم يعني للصلب،

 فكراسة. باأللفاظ التالعب باب من واحد شرط في مختلفة شروطا دمج لىإ لجأ محكمة الموضوع أن •
 عدم بشرط موقع من ألكثر التقدم في الحق للمستثمر "أنه على مختلفين موقعين في نصت التأهيل
 الشركة منح يجوز ال "أنه إلى آخر موقع في أشارت ثم ،"واحد لمشروع واحدة رخصة على إال حصوله

 األول، للشرط شارحا الثاني الشرط وكأن لبعضهما، مكمالن الشرطين أن أي". واحد ترخيص من أكثر
 كيان لها التي الواحدة، الشركة أن هو بالفعل والحاصل ،"الشركة "هو" بالمستثمر "المقصود أن أي

 . ترخيص من أكثر على تحصل لم مستقل، قانوني
 . التعسف الواضح في مسار المحاكمة: المحور الرابع

 بدفاع الخاصة الطلبات لكافة تقريبا االستجابة وعدم المحكمة من الواضح التعنت يعكس القضية مسار فتتبع
 :ذلك ومن المتهمين،

 .النفى شهود شهادات من أى إلى تلتفت محكمة الموضوع لم •

 . بالفعل منحها تم التى الرخص لشروط  تلتفت محكمة الموضوع لم •

 .قانونيينمستشارين الال من البت لجنة عضاءأ مذكرات إلى محكمة الموضوع لتفتت لم •

 البند بند هى والتى الهيئة، من عليها والرد الشركات من المقدمة االستفساراتالموضوع  محكمة تجاهلت •
 الشهود اطالع وعدم إلمام لعدم الواضح تجاهلها عن ًفضال. التأهيل كراسة من يتجزأ ال جزء) ١-٦(

 .عليها

 الـذى األمـر" للـنقض األمـر هـذا أتـرك " : محكمـة الموضـوع قولـهقاضـى لقـو الجلسات محاضر تثبت لم •
 .رده لطلب المحامى على أبو أحمد السيد دعا

 الشهود أقوال أن من بالرغم وذلك للشهادة، البت لجنة أعضاء استدعاء طلب ت محكمة الموضوعرفض •
 وليس ،)....  الخبير أقوال (بالمجان الرخص منح عن المسئولة هي الفنية واألمانة البت لجنة أن تؤكد
 .وحده.... 

  مع األمانة اتخذتها التى اإلجراءات وبيان الفنية األمانة أعضاء أقوال سماع محكمة الموضوع ترفض •



 ٢٨

 الشركات في المسئولين باقي لسماع التحقيقات باقي باستكمال النيابة وتكليف المؤهلة العشرة الشركات
 . العشرة

 أن كما. الدفاع لحق ًتحقيقا فنيا الثالث المتهم سؤال من الثاني المتهم ينتمك محكمة الموضوع ترفض •
 له السماح المحكمة من طلب الثالث، المتهم مع الحاضر الملط، المحسن عبد المرحوم المحامي
 لقانون صريحة مخالفة وهو ذلك، رفضت والمحكمة الشاهد، سؤال يتم لكي جزئية في موكله بمراجعة

 في الواقعة هذه أثبتت وعليه ومحاميه، المتهم بين الفصل يجوز ال بأنه يقضي الذي ائية،الجن اإلجراءات
 . الجلسة محضر

  ووقائع فنية مواضيع فى – الشهود بسؤال الثانى للمتهم السماح فى االستمرار محكمة الموضوع ترفض •

 .بها أعلم هو

 العالمى السعر بين الفارق لبيان البترول وزارة من خبير المحكمة تستدعى أن مباشرة الثانى المتهم طلب •
 .المحكمة تلتفت لم. السارى والسعر

 المجانية الرخص بتبعية خاص دفع أى الجلسات أثناء النيابة من فج بتدخل – محكمة الموضوع ترفض •
 ثم بهذا، القاضى وسمح – فقط األول المتهم إلى موجه اتهام هذا أن مرة من أكثر النيابة وكيل كرر -
 ). ..../ ....  بالتضامن غرامة جنيه مليون ٦٦٠. (لذلك ًمناقضا الحكم ءجا

 :ومنها القضية، فى حاسمة أسئلة توجيه محكمة الموضوع ترفض •

 .الرخصة تقسيم كنتيجة العام للعمل ضرر أى تحقق مدى عن الخبراء لجنة سؤال -

 .السارى السعر من ًبدال للغاز ىالعالم السعر تطبيق من للدولة المحقق العائد عن الخبراء لجنة سؤال -

 األمور فى يشهد بأنه دخوله قبل القاضى تنبيه رغم ،....  الفنى للشاهد المحكمة بسؤال السماح �
 .إلخ قانونية لموضوعات بتطرقه السماحو – فقط الفنية

 –  محكمة الموضوعقاضى من اصرار ب- واختصارها) حمودة. د (الطاعن دفاع مرافعة مقاطعة �
 .مخل اختصار

 كان البحث هذا المؤهلة، العشرة الشركات لملفات متكامل بحث بإجراء ًطلبا ت محكمة الموضوعرفض •
 االستجابة يتم لم الثانى المتهم من طلب(....  مجموعة لشركات إستثناء أى يحدث لم أنه إلى سينتهى

 ).إليه

 مركز فى األربعة ركاتالش أن من للتأكد األخرى الشركات ملف دراسة طلب  الموضوعمحكمة رفضت •
 الرخص والغي األخرى الشركات هذه طال القاضي حكم فإن ذلك من الرغم وعلى واحد، قانوني

 .لهم الممنوحة

 :بينها ومن القضية أوراق إلى لتضم الدفاع طلبها التي البيانات طلبات محكمة الموضوع ترفض •

 فى....  مساهمات حقيقة تبرز التى....  مؤسسة من المقدمة الشهادة  الموضوعمحكمة تجاهلت �
 بيان بإحضار الدفاع طلب رفضت حيث وتعنتها؛ رفضها فى استمرت أنه كما المجموعة، شركات

 من والصلب للحديد....  شركات بأسماء لالستثمار العامة والهيئة الشركات مصلحة من كل من
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 ونسب الشركات كتل من كل في مساهمته ونسبة أسمائها وتعديل ،٢٠١٠ عام وحتى ٢٠٠٦ عام
 .  اآلخرين المساهمين مساهمة

 من الغاز لتوصيل المطلوبة التكاليف جميع تسدد الحديد شركات أن يوضح البترول وزارة من بيان �
 يفيد الكهرباء وزارة من وبيان. شكل بأى دعمها الدولة تتولى وال المصنع وحتى قائمة نقطة أقرب
. لمشروعاتها الالزمة الكهرباء محطات إلنشاء ستثماريةاال التكلفة بسداد الحديد شركات بالتزام

 وأن ،....  لمجموعة مملوكة األرض وأن المستثمر على التزام هو المشروع ترفيق وبالتالى
 لقانون التراخيص القاضى ُيخضع أين فمن الكهرباء محطة إقامة عن مسئولة....  مجموعة

 !!!!والمزايدات المناقصات

 شركات، عدة له مستثمر مع التعامل كيفية يوضح االحتكار ومنع المنافسة حماية جهاز من بيان �
 على يجب أنه لبيان وذلك كمجموعة؛ تعامل أم حدة على شركة كل هل) ....  شركات مجموعة(

 والالئحة القانون عليه نص ما بموجب كمجموعة التأهيل كراسة فى يتقدم أن المستثمر هذا
 . التنفيذية

 جاز شركة بها قامت والتى -  الطاعندفاع قدمها التى الدراسةموضوع ال محكمة تجاهلت �
 الفترة فى -العالمية واألسعار الطبيعى للغاز السائدة المحلية ألسعارل مالى تقييم عن ستراتيجيز

 طوال الطبيعى للغاز السائدة األسعار مستويات أن تؤكد التى الدراسة وهى ).٢٠٠٧ – ٢٠٠٠(
 .العالمية أسعاره عن تقل ًمادائ كانت الفترة هذه

 الوقائع
 :ما يلى.... / أسندت النيابه العامه للطاعن

 بصفته رئيس ة القاهرة  محافظ- بدائره قسم قصر النيل ٢٠١٠ حتي عام ٢٠٠٧أنه خالل الفتره من عام  -
كه  للصلب المسطح والمساهم الرئيسي لشر..  حديد التسليح ومصانع الةلصناع....  ةمجلس إداره شرك

 التربح محل ةللدرفله إشترك بطريق اإلتفاق والمساعده مع المتهم  الثاني في إرتكاب جريم.... مصانع 
 .تهاماال

الصــلب و الطاقــه المخصصــه مــن الدولــه لمشــروعات الحديــد ةتفــق معــه علــي منحــه أكبــر قــدر مــن كميــأنــه ا -
أس مجـلـس إدارتهــا مرفــق ـبـه تصــميم  لصــناعه حديــد التســليح التــي ـيـر... ةســم شــركان قــدم ـلـه طـلـب بأوســاعده ـبـ

 ةلصـــناع.... ســم شـــركتي ا البـيــان ثــم منحـــه رخصـــتين بة الطـــرف الـثــاني بصــفته ســـالفةالمشــروع المقـتــرح وموافقــ
 : باآلتى للدرفله مع علمهما....الصلب المسطح ومصانع 

 .سم هاتين الشركتينا طلب للحصول علي هاتين الرخصتين بأىبأنهما لم يسبق لهما التقدم ب �
ًبأن المؤسسين فيها لم يوقعوا علي تعهد بعدم التصرف في األسهم المملوكه لهم طبقا لإلشتراطات الفنيه  �

 .المعده لذلك

 يختلف مؤسسوها ومساهموها عن ىخرأ ةسم شركا صادر بةقدم له خطاب ضمان رفق مستنداته السابق �
 .الشركتين الصادر لهما الترخيص
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 ةجتاز شروط التأهيل الفني الخاص بشركامخالفين التصميم الذي قدم له تصميم عن هاتين الشركتين  �
 .لى الطلب األصة حديد التسليح مقدمة لصناع...

 ، لصناعه حديد التسليح إلنتاج الحديد اإلسفنجي والبيليت...سم شركه اأن الرخصه المقدم عنها الطلب ب -
خصص بها قدر من الطاقه "  لصناعه الصلب المسطح...شركه "سم ا بة الصادرةفي حين أن الرخص

 .إلنتاج البالطات الذي يختلف عن نوعيه المنتج محل الطرح الوارد باإلشتراطات الخاصه للعطاء

 وقد طلبت النيابه العامه .تفاق وتلك المساعده علي النحو المبين بالتحقيقات علي هذا االًفوقعت الجريمه بناء
ًثانيا وثالثا، / ٤٠د ًستنادا إلي نصوص الموااخرين آعقاب الطاعن و  ١١٨، ١١٨أ، / مكرر١١٦، ١١٥، ٤١ً

 جنايات قصر ة أمام محكمة الجنائية من قانون العقوبات وقد أحالته إلي المحاكم، مكرر١١٩، ١١٩مكرر، 
 . علي النحو سالف الذكرةًالنيل بناء علي الوصف والقيد الوارد في أمر اإلحال

ًجنايات القاهره وحضر المتهم الطاعن ومعه مدافعا عنه وطلب وقد تداولت أوراق القضيه بجلسات محكمه 
ًأصليا ببراءته من اإلتهام المسند إليه تأسيسا علي الدفوع اآل  :تيهً

 المسنده إليه بأمر ة قبل المتهم الثالث إلنتفاء المسئوليه الجنائيه عن الجريمةعدم قبول الدعوي الجنائي -١
فالمسئولية الجنائية توجب أن . ة الجنائية القواعد العامه للمسئولي، والتي ُأسندت إليه علي خالف اإلحاله

 إال بإستثناء ؛ التضامنيه في العقابة المفترضه أو المسئوليةًيكون ثبوتها فعليا وأنه ال يصح القول بالمسئولي
 .ينص عليه القانون وفي حدود ما إستثناه  وأوجبه

 ١١٥اك في جريمة التربح المنصوص عليها في الماده شترإنتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة اال -٢
 .تفاق والمساعده مع المتهم الثانيعقوبات، والمنسوب للمتهم الثالث إشتراكه فيها بطريقي اال

بطالن الدليل المستمد من أقوال شهود اإلثبات لورودها بالتحقيقات وأمام محكمة الموضوع بصوره متخاذله  -٣
 ال وبالتالى ،التى انتهت إليها النيابة العامه بأمر اإلحالهة حوال إلى النتيجمن األ على نحو ال تؤدى بحال

 .يجوز االستدالل بها فى إدانة المتهم الثالث إال عن طريق االفتراض والتعسف فى االستنتاج

ل الثالثة بطالن الدليل المستمد من أقوال شهود اإلثبات الوارده بتحقيقات النيابة العامه وهم خبراء وزارة العد -٤
 . لصدورها تحت تأثير اإلكراه المعنوي؛الوارد أسمائهم بقائمة أدلة الثبوت

بطالن الدليل المستمد من اإلقرار المزعوم صدوره من المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامه والتي استندت  -٥
 .ًتهم وليس إقرارا منه بالجريمةًقائمة أدلة الثبوت ألنه في حقيقته دفاعا للمبعليه النيابة العامه في مالحظتها 

 .ٕ التحريات وانعدامهاة المستمده من تحريات الشرطة والرقابة اإلداريه لعدم جديةبطالن القرين -٦

 :هتي الطلبات اآلة عدم القضاء بالبراءةوقد طلب دفاع الطاعن علي سبيل اإلحتياط الكلي في حال
 . البتة الساده أعضاء لجنةسماع شهاد -١

 الفنـيــه لســـؤالهم بشـــأن مـــا ورد بتقرـيــر لجـنــه خـبــراء وزاره العـــدل ة األماـنــةاده أعضـــاء لجـنــ الســـةســـماع شـــهاد -٢
 .المدعي تسميتهم شهود إثبات من أن المسئوليه تقع عليهم

 أال وهـــو إســتدعاء الســـاده الـقــانونيين ة،بطلــب إحتـيــاطي جــازم إذا ـمــا إرـتــأت المحكمــه القضـــاء بغيــر الـبــراء -٣
 والمودع تقريـرهم بإعطـاء -  وهم يشغلوا مناصب عليا بالقضاء المصري- أعضاء اللجنتين المشار إليهما
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النيابـه العامـه ومن الجـدير بالـذكر هنـا أن .  الموافقه ضمن أوراق القضيهةالتراخيص والموافقه عليها وحجي
 . لسؤاله عن ذلك أعضاء اللجنتين ولم تستدع أي منى هذه التقاريرلم تلتفت إل

  –/ .... المستشار -رئيس النيابه /  األستاذة األموال العامه بمعرفةأجريت بنيابطلب ضم التحقيقات التي  -٤

عــــن مــــنحهم تــــراخيص مجانيــــه بــــذات القواعــــد والشــــروط ،....  ة وشــــرك،....  ة وشــــرك،....  شــــركه مــــع
 ومــن ، وـبـذات الـقـرار،)ةلجــان الـبـت المنعـقـد( ةمتـيـازات الـتـي حصــل عليـهـا المــتهم الثاـلـث مــن ذات الجـهـواال

 المحكمـه حتـي تعلـم وتـري بـأي معيـار تـم ة وذلك حتي تكون تحـت بصـر وبصـير؛ات موقعي الترخيصاتذ
 .إتهام شركات المتهم الثالث علي النحو الذي يرد بمرافعتنا وبمذكرتنا

 طـلـب بطـلـب جــازم إســتدعاء ضــباط  التحرـيـات ـبـاألموال العامــه عـقـب إنتهــاء ،عـلـي ســبيل اإلحتـيـاط الكـلـي -٥
 . لسماعهمة رأت المحكمه الجليله ضرورإذا ما -المرافعه 

 القـرارات التـي ى أصـحاب الحـق فـة؛ حيـث أنهـمعضـاء المجلـس األعلـي للطاقـأسـتدعاء اًطلب جـازم أيضـا  -٦
 ةً وفـقـا للسياســة؛ اإلســتخدام للطاـقـة المـتـوفره عـلـي شــركات ومصــانع الصــناعات كثيـفـةصــدرت بتوزـيـع الطاـقـ

 .ة قرار رئيس الجمهوريالصادر بتشكيله -ة ق إنتهجها المجلس األعلي للطاىالتة الصناعي
عمـلـت بهــا  القواعــد الـتـي ُأبشــأنســتدعاء رـئـيس مجـلـس اـلـوزراء الســابق لســؤاله عــن موافقـتـه الصــادره اطـلـب  -٧

ٕتراخيص الحديد للشركات المحليه مجانا واجراء مزايد نجـاح  ىمـد، وكذا سؤاله عـن  بين الشركات األجنبيهةً
 . لتلك الصناعات تعميق التكامل الصناعيمن حيث ةالوزارو ة الدولةياس سهذه اإلجراءات منه تما حقق

 من إضافيةه كميه ء وذلك لسؤاله عن أسباب إعطا؛ًطلب بطلب جازم أيضا إستدعاء وزير البترول السابق -٨
ة موافقـال ته فـىومناقشـ - ال سيما في مجـال الحديـد -  لدعم التعميق الصناعي للصناعات المحليهة؛الطاق
  . في هذا الشأنأصدرهاالتى 

 وذلـك ة؛تحـاد العـام للصـناع واالة، الصـناعات المعدنيـة مـن غرفـة إنتداب لجنـ،حتياط الكليوعلي سبيل اال -٩
  ذلك وأثر، في الحديد والصلبة في مجال تعميق الصناعة إعطاء رخص مجانيةلتبيان مدي جدوي وأهمي

وتوليـــد  ،ً وخفـــض قيمـــه المنـــتج النهـــائي محليـــاوتنميـــة الصـــادرات، ، المنافســـهة وزيـــاد،عـلــي منـــع اإلحتكـــار
 .من إستفاداتوغيرها  للدولة، يبية ضرإيرادات

ستفاده شركات المتهم الثالث من إعطاء ا لبحث مدي ةخبراء بأحد الكليات المتخصصال من ةوكذلك إنتداب لجن
قسيم الطاقه علي  وكذلك ت، لشركاتهة السوقية للشركات المحليه في إقالل الحصةمجانيالاألربع رخص 

 . ةالقواعد المحاسبي، وذلك على ضوء رخصتين
 وأ بالسلب  المتهم الثالث سواءشركاتى وضع علكل ما سبق ذكره أثر ففى هذا السياق، البد من بيان 

 متخصصين لكونهم غيرمهامهم القيام ب الخبراء المنتدبين من قبل النيابه العامه عن لعجزوذلك  ؛اإليجابب
 ًعلمياًنظرا لعدم تأهلهم  علي الوجه الكاملبه  لم يقومو ؛ وبالتالى قطعوا بعدم تخصصهمفقد ،علي اإلطالق

ة، يكون  وفي النهاي.هذا العمقب في موضوع ةالوزارو ة الدولة الذي يسمح لهم الحكم علي سياس الكافىبالقدر
 النيابه ة بمعرفة المشكل-ة ختصمالغير  - ما إنتهي إليه تقرير اللجان ة تبيان مدي سالمالهدف األساسى هو

  .العامه علي النحو الوارد من قبل بدفاعنا
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  بمنطوق ١٥/٩/٢٠١١ فقد قضت ضده بجلسه ،  جنايات القاهرهة المتهم الطاعن أمام محكمةوبعد سماع مرافع
 .حكمها سالف الذكر

 األمر الذي حدا ؛ًاطالًولما كان الحكم المطعون فيه الصادر ضد الطاعن قد جانب الصواب وجاء معيبا ب
) ٧٤( تحت رقم تتابع ٢٠/٩/٢٠١١  وذلك بالتقرير بالنقض بشخصه بتاريخ،بالطاعن الطعن بطريق النقض

 -:تيهًستنادا إلي أسباب النقض اآلا
 فى التسبيب  الحكم المطعون فيه لإلخالل بحق الدفاع والقصوربطالن: السبب األول
 الموضوع للفصل فى ة أمام محكمة، اإلدارية والرقابة،ألموال العامسماع مجرى تحريات مباحث اًكان لزاما 

 :، وذلك لألسباب التالية التحرياتةالدفع بعدم جدي
 :ًمن المقرر قضاء أن -
الدفاع المكتوب فى مذكره ومصرح بها بجلسه المرافعه هو تتمه للدفاع الشفوى المبدى بجلسه المرافعه أو " �

 " فيهاهو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى
 )٩٩٢ صـ٢٢٠ ق٢٣ مجموعه أحكام النقض س٨/١٠/١٩٧٢نقض جنائى جلسه  (

الدفاع المكتوب فى مذكره مصرح بها هو تتمه للـدفاع الشـفوى أو بـديل عنـه للمـتهم أن يضـمن المـذكره مـا " �
 " دفاعه الشفوىالدعوى إذا لم يسبقها يشاء من أوجه الدفاع وله ان يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجه فى

 )١٢٢ صـ٢٤٩ ق٢٤ مجموعه أحكام النقض س١٦/١٢/١٩٧٣نقض جنائى (
 )١/٦/٢٠٠٣ ق جلسه ٦٥ لسنه ١٣٠٨٤طعن جنائى رقم (
 )١٦/١/٢٠٠٣ ق جلسه ٧٢ لسنه ٣٩٦١٨طعن جنائى رقم (

عه أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المراف" �
ًالزال مفتوحا فنزول الطاعن عن طلب سماع الشاهد اليسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك 

 "هبتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعه دائر
 )٩٠٩ صـ١٢٩ ق٤٧س  مجموعه أحكام النقض٢٩/٩/١٩٩٦نقض جنائى (

أن األصل فى المحاكمات أنها  ه من قانون االجراءات الجنائي٢٨٩لما كان من المقرر وفقا لنص الماده " �
تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمه فى مواجهه المتهم بالجلسه وتسمع فيه الشهود إلثبات 
التهمه أو نفيها واليسوغ الخروج على هذا االصل فإذا كان ذلك وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم 

ًم باب المرافعه لم يزل مفتوحا  فإن نزول المدافع عن يخول إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دا
ٕالطاعن بادىء األمر عن سماع ضابط الشرطة وهو أحد شهود االثبات واسترساله فى المرافعه اليحرمه 
من العدول عن هذا النزول وال يسلبه حقه فى العوده الى التمسك بطلب سماع هذا الشاهد طالما كانت 

عن الطاعن مرافعته عن طلبه  م تتم بعد ولما كان ذلك وكان ما إختتم به المدافعالمرافعه ما زالت دائرة ل
ًأصليا القضاء ببراءته واحتياطيا إستدعاء ضابط الشرطة لسماع شهادته يعد على هذه الصوره بمثابه  ٕ ً

ه طلب جازم تلتزم المحكمه بإجابته عند االتجاه إلى القضاء بغير البراءه فإن الحكم إذا قضى بإدان
 إلى طلب سماعه  الطاعن إكتفاء بإستناده إلى أقوال الضابط فى تحقيقات النيابه العامه دون االستجابه
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 " باالخالل بحق الدفاعًيكون مشوبا 
 )٥٩١ صـ١١٩ ق٣٣ مجموعه أحكام النقض س١١/٥/١٩٨٢نقض جنائى (
 )٦٥٠ صـ١٣١ ق٣٤ مجموعه أحكام النقض س١٨/٥/١٩٨٣نقض جنائى (
 )٤٤٨ صـ٩٨ ق٢٣ مجموعه أحكام النقض س٢٦/٣/١٩٧٢نقض جنائى (

إن حق الدفاع الـذى يتمتـع بـه المـتهم يخولـه إبـداء مـا يعـن لـه مـن طلبـات التحقيـق مـادام بـاب المرافعـه لـم " �
ًيزل مفتوحا ومن ثم فإن نزول المدافع عن الطاعنين بادىء األمر عن سماع ضابط المباحـث وهـو بمثابـه 

ه ـفـى المرافـعـه اليحرمـه ـمـن الـعـدول عـن هــذا الـنـزول واليسـلبه حــق ـفـى الـعـوده ٕأحـد شــهود االثـبـات واسترسـال
الى التمسك بطلب سماع هذا الشاهد طالما كانت المرافعه مازالت دائره لم تتم بعد ولما كان ذلـك وكـان مـا 
ٕإختــتم بــه المــدافع عــن الطــاعنين مرافعتــه مــن طلبــه أصــليا القضــاء ببراءتهمــا واحتياطيــا إســتدعاء ضــابط ً 

المباحث لمناقشته يعد على هذه الصوره بمثابه طلب جازم تلتزم المحكمه بإجابته عند االتجاه إلى القضـاء 
ًون االستجابه الى طلب سماعه يكون مشوبا باالخالل بحدالعامه  النيابهبغير البراءه فإن الحكم إذا قضى بإدانه الطاعنين إكتفاء بإستناده الى اقوال الضابط فى تحقيقات 

 )٩٨٠ صـ٢٠٣ ق٢٩ مجموعه أحكام النقض س٢٨/١٢/١٩٧٨نقض جنائى (
 )٤٢٠ صـ٧٦ ق٣١ مجموعه أحكام النقض س١٧/٣/١٩٨٠نقض جنائى (
  )٦٤٧ صـ١٣٦ ق٢٨ مجموعه أحكام النقض س٢٣/٥/١٩٧٧نقض جنائى (

 )٤٥٦ صـ٩٣ ق٢٤ مجموعه أحكام النقض س١/٤/١٩٧٣نقض جنائى (
 )٤١٢ صـ٨٦ ق٢٤موعه أحكام النقض س مج٢٦/٣/١٩٧٣نقض جنائى (

 أن دفاع الطاعن أنهى مرافعته ةالثابت بمفردات وأوراق القضي من  نجدنا فإن،ًلما كان هذا هو المقرر قضاء -
 كما وردت بتحقيقات ةداري اإلة والرقابةموال العام بأقوال ضباط التحريات من مباحث األًالشفويه مكتفيا
 وذلك قبل قفل باب المرافعه فى ، الموضوع مذكره بدفاعه المكتوبةوقدم لمحكم إال أنه عاد ،النيابه العامه

  . وحجزها للحكمةالقضي

ً دفاعا جوهريا وهو بطالن القرينةتضمنت المذكر -  ة، من مباحث األموال العامة المستمده من تحريات الشرطةً
  .هإ وانعدامة وذلك لعدم الجدي؛ وأقوال مجريهاة، اإلداريةوتحريات الرقاب

قبل حجز  - الموضوع ة أمام محكمة المقدمة المكتوبةإنتهى دفاع الطاعن فى طلباته الختاميه بالمذكر -
 وعلى سبيل االحتياط الكلى بطلب جازم وهو ،سند إليهُأ الطاعن مما ةًوطلب أصليا براء - للحكم ةالقضي

 ة الثبوت لمناقشتهم أمام محكمة أدلة الوارد أسمائهم بقائمةإستدعاء ضباط التحريات بمباحث األموال العام
 قيامهان األصل فى المحاكمات الجنائيه ألجراءات  واإلة المرافعةمبدأ شفهيلًال اعمإ جاء هذا. الموضوع

  أوةثبات التهم وتسمع فيه الشهود إلة، المتهم بالجلسة فى مواجهةعلى التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكم
 .ةجراءات الجنائي من قانون اإل٢٨٩ه  بنص المادً وذلك عمال؛نفيها

  فيما عول نجد أن الحكم المطعون فيه قد عول، ثابت فى أسباب الحكم الطعينعلى ضوء ما سبق وما هو -
 عضو هيئه ،.... / قوال السيدأوة،  لمباحث األموال العامةالضابط باالدارة العام، .... / على أقوال العقيد

 . ة تحقيقات النيابه العام كما وردت فىة، االداريةالرقاب



 ٣٤

 الموضوع فى حكمها الطعين إلى طلب سماع شهادتهما المبدى من المدافع عن الطاعن ةتتعرض محكملم  -
  .ه المرافعة والتى هى مكمله لدفاعه الشفوى المبدى بجلسة،بطلباته الختاميه الوارده بمذكره دفاعه المكتوب

 األصل فى المحاكمات أنها تقوم على ة،جراءات الجنائياإل من قانون ٢٨٩ لنص الماده ًمن المقرر وفقا -
،  أو نفيهاة وتسمع فيه الشهود إلثبات التهمة المتهم بالجلسةالتحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمه فى مواجه

 .واليسوغ الخروج على هذا االصل
ل ايزال ةام باب المرافعحق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ماد -

 وهم بمثابه -  فإن نزول المدافع عن الطاعن بادىء األمر عن سماع ضباط التحريات؛ وبالتالىًمفتوحا
يسلبه حقه فى   ال يحرمه من العدول عن هذا النزول والةفى المرافع ٕ واسترساله-ة شهود إثبات فى القضي

وهو ما تقدم . ة اإلدارية الرقابة وأعضاء هيئة، العام إلى التمسك بطلب سماع ضباط مباحث األموالةالعود
 - ةمت بتصريح من المحكمدُ والتى ق، لدفاعه الشفوىةالمتممو ة دفاعه المكتوبة فى مذكربه دفاع الطاعن

 .ها مازالت دائرة ولم تتم بعدة تم تقديمها عندما كانت المرافعوبذلك فإنه –  للحكمةوقبل حجز القضي

رفض فإن ة؛ وبالتالى  اإلدارية والرقابة،عن هو عدم جديه تحريات مباحث األموال العامأساس دفاع الطا -
 . وفيه إخالل بحق الدفاع، طلب المدافع عن الطاعن بإستدعاء ضباط التحريات يكون غير سائغةالمحكم
ى الدعوى يتغير وجه الرأى ف لما ينطوى عليها من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها الحتمال أن وذلك

على الرغم من  . الرأىممناقشتهلللدفاع كذلك إفساح المجال قوال هؤالء الشهود وأل نتيجة سماع المحكمة
؛ حيث لم تتعرض محكمة الموضوع البته فى أسباب حكمها الطعين إلى طلب سماع ضباط التحرياتذلك، 

  .ة العامةكتفت بأقوالهم فى تحقيقات النيابا
 وعلى سبيل ة الطاعنًطلب أصليا القضاء ببراء(المدافع عن الطاعن مرافعته  به الذى اختتمعد الطلب ُي -

 لسماع شهادتهم أمام ة، اإلدارية وعضو الرقابة،االحتياط الكلى إستدعاء ضباط مباحث األموال العام
 .لبراءهلى القضاء بغير اإ بإجابته عند االتجاه ة على هذه الصوره بمثابه طلب جازم تلتزم المحكم)ةالمحكم

 ة،موال العاملى أقوال ضباط مباحث األإستناده اً الطاعن إكتفاء بةن الحكم الطعين قد قضى بإدانأل ًونظرا
 ةلى طلب سماعهم المبدى بمذكرإ ة دون االستجابة العامة كما وردت فى تحقيقات النيابة،داري اإلةوالرقاب

 يعيب الحكم ًاأمرُفإن ذلك يعد  ، للحكمةجز القضي وقبل حة، من دفاع الطاعن بجلسه المرافعةالدفاع المقدم
 . ةعادالطعين باإلخالل الجسيم بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يستوجب معه نقضه واإل

 بطالن الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب والفساد فى االستدالل: السبب الثانى
 بأنه دفع ة، وبدفاعه المقدم منه بمذكرته المكتوبة،م المحاكةالثابت بدفاع المدافع عن الطاعن بمحضر جلس

 ة العدل الثالثة وهم خبراء وزارة، العامة بتحقيقات النيابةثبات الواردببطالن الدليل المستمد من أقوال شهود اإل
 :، وذلك لألسباب التالية لصدورها تحت تأثير االكراه المعنوى؛ الثبوتة أدلةالوارد أسمائهم بقائم

 :ًرر قضاء أنمن المق -
ٕاألصل أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وان كان مرجعه "

إلى محكمه الموضوع تنزله المنزله التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه إال أنه يشترط فى أقوال الشاهد 
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ً وهى التعتبر كذلك إذا صدرت أثر إكراه أيا كان نوعه وكائنـا ما ًالتى يعول عليها أن تكون صادره عنه إختيارا
كان قدره وأن الدفع ببطالن أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير اإلكراه هو دفع جوهرى يتعين على محكمه 
الموضوع أن تتعرض له بالمناقشه والتفنيد للوقوف على وجه الحق فيه وبيان مدى صحته فإذا ما أطرحته تعين 

ً تقيم ذلك على أسباب سائغه واال كان حكمها مشوبـا بالقصور فى التسبيب والفساد فى االستداللأن ٕ" 
 )٩٠ صـ١٩ ق٢٧ مجموعه أحكام النقض س٢٥/١/١٩٧٦نقض جنائى (
 )٤٢٣ صـ٩٨ ق٢٦ مجموعه أحكام النقض س١٢/٥/١٩٧٥نقض جنائى ( 
 ) ٩٠٦ صـ٢٠٣ ق٢٣ مجموعه أحكام النقض س١١/٦/١٩٧٢نقض جنائى ( 

 :ما يلىًمن المقرر قانونا  -

يسمع القاضى كل شاهد  ": أن والتى تنص علىةجراءات الجنائي من قانون اإل)١١٢( ةوفقا لنص الماد �
 ......" على إنفراد 

 المحقق أن يعمل على ةيجب على عضو النياب ": بأنهة العامة من تعليمات النياب٢١٦نصت الماده  �
ًلين بعضهم عن بعض وعن الناس وذلك ضمانـا عزان يكونوا فيه منوضع المتهمين وشهود اإلثبات فى مك

 ....." لعدم تلفيق الشهادات 

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأه شىء  ": من الدستور المصرى على أنه٤٢نصت الماده  �
 " ما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر وال يعول عليه

 ة من خبراء وزارة العدل بتحقيقات النيابةد أقوال الشهود الثالثإستدل دفاع الطاعن بصحه دفاعه على ورو -
 .خر من أقوال الخبير اآلة كأن أقوال كل خبير منهم منسوخ؛ بصوره كربونيه واحده بالحرفه متطابقةالعام

  بحيث تطابقت اإلجابات كلها؛ًجاءت أقوالهم جميعا متفقه مع بعضها بالحرف والكلمه واللفظ والمعنىقد ف
 . واحدهةشكل واحد ونسخفى 

 ، وذلك واحدهة وكربونيه بالحرف الواحد كأنها نسخة لهؤالء الشهود بصوره متطابقة العامة النيابةجاءت أسئل -
. ةجوب واألةبصوره واضحه وضوح الشمس لكل من يطالع االسئلوفى كافه مراحل التحقيق مع هؤالء الشهود 

ى نسبت لهؤالء الشهود بالتحقيقات قد ُأمليت عليهم دون إرادتهم  التةجوبأن األإلى ما يشير وهو األمر الذى 
 ة وليست معبره عن إراد، المحققةفجاءت األقوال الوارده بالتحقيقات والمنسوبه لهؤالء الشهود معبره عن إراد

 . الشهود

 ، لهمكان هؤالء الشهود يقتصر دورهم فى تلك التحقيقات على التوقيع فقط على محضر التحقيق المنسوب -
 الطاعن إلى ة واحالة التصرف فى القضيةوهو ما يندرج تحت مفهوم التحقيق الوهمى مع الشهود لسرع

 . ةالمحاكمه الجنائي

 والتى غيرت ٢٠١١ يناير عام ٢٥تحت وطأه ظروف قهريه مرت بها البالد نتيجه أحداث ثورة حدث ذلك  -
 ومنها سلطات ، بالدولةة السلطات المعني كافهة الشعب فوق إرادة وأصبحت إراد،نظام الحكم فى مصر

 ة بترتيب وتسلسل واحد بصورةثبات من خبراء وزارة العدل الثالث فجاءت أقوال شهود اإل.ةالتحقيق القضائي
 قتصر دور الخبراء فى تلك التحقيقات على التوقيع فقط على ا و،كربونيه منسوخه من بعضها البعض
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  . لهمةمحاضر التحقيق المنسوب 

 وقوع الخبراء تحت وطأه اإلكراه المعنوى أثناء التحقيق فأصبح التحقيق معهم هو ًاء على ما سبق، يتأكدبن
  .تحقيق وهمى اليجوز االستدالل به فى إدانه الطاعن

 الثابت فى مدونات الحكومن ة، دفاعه المكتوبة الموضوع بمذكرةبداه المدافع عن الطاعن أمام محكمألما كان هذا هو ما و -
 العدل بالتحقيقات لصدورها تحت تأثير اإلكراه ة خبراء وزارةطالن شهادوحيث أنه عن الدفع بب ":تفيد بأنه

 واالجابات فمردود عليه بأنه دفع قانونى ظاهر البطالن وعار من الدليل على صحته ةلتطابق االسئل
لى شهاده الخبراء بالتحقيقات لصدورها عن إراده حره وسليمه وجاءت مسترسله ومتطابقه إ تطمئن ةوالمحكم
 ."تندات الدعوى إضافه إلى تطابقها مع شهادتهم أمام المحكمه ومن ثم يتعين رفض ذلك الدفعمع مس

ٕوان كان ، األصل أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها -
إال أنه يشترط ، ليه إ–  وتقدره التقدير الذى تطمئن، التى تراهاة تنزله المنزل-  الموضوعةمرجعه إلى محكم

 تعتبر كذلك إذا صدرت أثر إكراه  وهى ال،ًفى أقوال الشاهد التى يعول عليها أن تكون صادره عنه إختيارا
ًأيا كان نوعه وكائنا(   ). ما كان قدرهً

 ة يتعين على محكم، وبالتالىأن الدفع ببطالن أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير اإلكراه هو دفع جوهرى -
 فإذا ما أطرحته تعين ، وبيان مدى صحته،أن تتعرض له بالمناقشه للوقوف على وجه الحق فيهالموضوع 

 .أن تقيم ذلك على أسباب سائغه

 ةًلما كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا إلطراحه دفاع الطاعن بوقوع إكراه معنوى بتحقيقات النياب -
  . وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه، غير سائغ فهو رد، على الشهود من خبراء وزارة العدلةالعام

 وجاءت ، حره وسليمهة الخبراء بالتحقيقات لصدورها عن إرادةلى شهادإن قول الحكم الطعين بإطمئنانه أ -
 ة ال يصلح ردا على القول بصدورها نتيج،مسترسله ومتطابقه مع مستندات الدعوى وشهادتهم أمام المحكمه

  . على المطلوبةصادرُ من الحكم م ألن فى ذلك؛إكراه

 اقتصر دور ؛ حيث بصوره كربونيه ومنسوخهةأن هذه األقوال ينعى الطاعن عليها بأنها جاءت متطابق -
 وهو ما يعبر عنه قانونا بالتحقيق ،دالء بتلك األقوالالخبراء على التوقيع على محاضر التحقيق فقط دون اإل

قوال خبراء وزارة أ ة الموضوع قراءة يجب على محكموهنا كان .ةيقالوهمى الذى ال وجود له فى واقع الحق
 والوقوف على ، فى الدعوىة ومطابقتها ببعضها الستجالء وجه الحقيق،ً جيداة العامةالعدل بتحقيقات النياب

 لم تفعل ذلك أن المحكمة إال . وبيان مدى صحته،وجه الحق فى الدفاع الجوهرى المبدى من دفاع الطاعن
ان اقوال خبراء وزاره العدل جاءت مسترسله ومتطابقه مع مستندات الدعوى   قاصره مفادهاةلوقمت بكتفاو

 .ةوشهادتهم أمام المحكم

 ة أمام محكمةالشهود الواردهؤالء ن أقوال جاء اطمئنان المحكمة لشهادة خبراء وزارة العدل على الرغم من أ  -
 –ة على غير الحقيق - عن أقوالهم المنسوبه لهم ةوهريختلفت تماما فى العديد من النقاط الجاالموضوع 

د تطابق بينها كما ذكر الحكم الطعين فى ووجعدم  وهو األمر الذى يتأكد معه. ة العامةبتحقيقات النياب
  ، الموضوعةأمام محكمتلك الواردة  أقوال شهود اإلثبات الوارده في التحقيقات وةنه بمطالعأ حيث ؛أسبابه
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 : وذلك علي النحو األتي ة،خالف واضح بينهما في بعض النقاط الجوهريه  في القضينجد أنه يوجد  -
  :... / بالنسبه لشاهد اإلثبات -١
نه بسؤاله أ إال ،للدرفله... من أسهم شركه % ٩١ بأن الطاعن يمتلك ة العامةبتحقيقات النيابالشاهد قرر  �

 وما ؟للدرفله...  مصانع ةرك من شة المالكةمن هو المالك للحص" ٧/٥/٢٠١١في محضر جلسه 
 وهو األمر الذي يؤكد أن أقوال ".ةنا ذكرت ذلك بأقوالي في النيابأًال أتذكر حاليا " أجاب "..مقدارها؟
  . الموضوعةنه لم يتذكرها أمام محكمأمليت عليه بالتحقيقات والدليل علي ذلك الشاهد ُأ

البليت أو " أجاب بأن "..رق بين البليت والبالطات؟ماهو الفا" ة العامةعند سؤال الشاهد بتحقيقات النياب �
مربعات الصلب هي الخامات المستخدمه بمنتجات حديد التسليح وتستخدم في إنتاج حديد التسليح 

 أما بالطات الصلب فهي تستخدم بعد درفلتها في إنتاج شرائط علي هيئه ،والقطاعات الطوليه األخري
 ة فنيةفإن هذا الشاهد قد أبدي رأيه أمام النيابه العامه في  مسأل وبالتالي ".لفائف وصاج علي الساخن

 ة العامةتفقت هذه اإلجابه بالتحقيقات أمام النيابا وقد .بحته رغم أنه خبير حسابي وليس خبير فني
 ).خبير هندسي(...  و)سبياحمخبير (... خرين وهما وتطابقت مع إجابات شاهدي اإلثبات اآل

هل يعد اإلطالع " عند سؤاله ٧/٥/٢٠١١أمام محكمه الموضوع بجلسه .... شاهد بالنظر إلي أقوال ال �
علي هذه المستندات تستطيع أن تحدد لنا المنتجات الحديديه التي وافقت عليها األمانه الفنيه ولجنه 

عضو مهندس فني ، ٕ التي تولت الفحص واعداد التقريرة، قرر بأنه من ضمن أعضاء اللجن"البت؟
 بتحديد ة الخاصة الفنية بما يعني أن الشاهد رفض أن يتطرق إلي المسأل؛"هندس الفني في ذلكويسأل الم"

 برغم أنه إستفاض في شرح الفرق بين البليت والبالطات علي النحو سالف الذكر ، منتجات الحديدةنوعي
مليت عليه ولم  ُأةعام الة التي أدلي بها أمام النيابة وهو ما يؤكد أن الشهاد.في تحقيقات النيابه العامه

 .تصدر منه

هل إطلعت علي المستندات المرفقه بكراسه " ٧/٥/٢٠١١عند سؤال الشاهد أمام محكمه الموضوع بجلسه  �
أنا كلفت " أجاب ".. ورقه وقدمت لتثبت خط اإلنتاج؟٣١٠ الصناعيه والتي تضم ....تأهيل مجموعه 

 الموضوع باإلدالء بأي رأي يتعلق ة يتطرق أمام محكم بما يعني أن هذا الشاهد لم؛" فقطة الحسابيةبالخبر
 ةنه تطرق إلي تلك المسائل الفنيه أمام النيابأ علي الرغم من ، وذلك متعلقه بأنواع الحديدة فنيةبمسأل
 .أن أقواله بالتحقيقات لم تصدر منهب وة، العامةأقواله أمام النيابً وهو ما يؤكد إكراهه معنويا علي .ةالعام

للصلب المسطح... للدرفله وشركه  ....ال يمكن تحديد الضرر الناتج عن منح شركه "شاهد بتحقيقات النيابه العامه بأنه قرر ال �
للدرفله ...  أن الضرر الذي نتج من منح شركه ة العامةما قولك فيما قررت بتحقيقات النياب"عند سؤاله  �

 قد تقبل الزياده والنقصان وقررت اليوم ةللصلب المسطح ال يمكن تحديده ألن المزايد.... شركه و
 إجابتي أنه بالقياس علي ما ةفي بداي" فأجاب "..ً مليون جنيه تقريبا؟٦٦٠بشهادتك أن قيمه الضرر 

 مليون جنيه ٦٦٠ تكون قيمه الرخصتين ةالهندسي...  التي تم ترسيتها علي شركه ةإنتهت إليه المزايد
 ".الواقع وهذا هو الضرر

 ًفي كال من تحقيقات النيابه العامه وأمام محكمه ... ختالف الواضح بين إجابات الشاهد  يتضح االمما سبق
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 وهو األمر الذي يؤكد أن أقوال هذا الشاهد .الموضوع في العديد من النقاط الجوهريه التي بني عليها اإلتهام
يقات النيابه ولم تصدر منه وتؤكد صحه دفاع الطاعن ببطالن أقوال الخبراء لإلكراه قد ُأمليت عليه بتحق

 .المعنوي

 :.... / بالنسبه لشاهد اإلثبات -٢
 بتحقيقات النيابه العامه بأنه قرر بأن هناك فارق بين البليت والبالطات ألن البليت أو  الشاهدنسب ألقوال �

ت حديد التسليح وتستخدم في إنتاج حديد التسليح مربعات الصلب هي الخامات المستخدمه بمنتجا
 أما بالطات الصلب فهي تستخدم بعد درفلتها في إنتاج شرائط علي هيئه ،والقطاعات الطوليه األخري
بتحقيقات النيابه ..... / والشاهد..... / هي ذات إجابه الشاهدة وهذه اإلجاب.لفائف وصاج علي الساخن

 .العامه

 ة الصناعية التنميةورد في إجابات هيئ"نه أ ب٧/٥/٢٠١١ الموضوع بجلسه ةم محكمماأعند سؤال الشاهد  �
 وهل هذه المنتجات ؟ علي سؤال أحد الشركات المتقدمه للتأهيل عن منتجات الحديد والصلبةعند اإلجاب

تعد من قبيل المنتجات الوسيطه أم من المنتج النهائي وكانت إجابه الهيئه علي ذلك هي أن هذه 
 والمنتجات ة المنتجات الوسيطةالمقصود بعبار تجات تعد من قبيل المنتجات الوسيط والنهائيه فماالمن

 وهو العضو الفني في ةسأل في ذلك شاهد اإلثبات الخامس أمين عضو اللجنُي"جاب بأنه أ ف"..؟ةالنهائي
بالرغم من أنه ...  /هندسي وأحالها إلي الخبير الة الفنيةلأ وبالتالي فإن الشاهد لم يتطرق للمس،"ةاللجن

 وهو ما .....  و.... خرين وهما تحدث عنها بإستفاضه بالتحقيقات وتطابقت إجابته مع الشاهدين اآل
 .الء الشهود علي اإلدالء بتلك األقوال أمام النيابه العامهؤيؤكد معه إكراه ه

ن الفرق بين البالطات أ بشامة النيابة الععندما قام دفاع الطاعن بمواجهه الشاهد بما قرره بتحقيقات �
 عند سؤالك ماهو الفارق بين البالطات والبليت ١٦٢بماذا تبرر إجابتك في التحقيقات صـ "والبليت بسؤاله 

فكانت إجابتك البليت أو مربعات الصلب هي الخامات المستخدمه لمنتجات حديد التسليح ويستخدم 
عد درفلتها في إنتاج شرائط علي هيئه لفائف وصاج لشركات حديد التسليح أما بالطات الصلب تستخدم ب

 . الموضوع توجيه هذا السؤال بدون مبررة محكمرفضت "علي الساخن؟

 ةمن أين توصلت في تقريركم إلي التعريفات الفني" ١٢/٦/٢٠١١ًبسؤال الشاهد أيضا بمحضر جلسه  �
العضو ... صاص المهندس ختاهو كان من " فأجاب ".. بالبالطات والبليت رغم كونك محاسب؟ةالخاص

 بالرغم من أن هذا الشاهد تطرق للتعريفات الفنيه بتحقيقات النيابه عند التفرقه بين ،"ةالفني في اللجن
 . ُأمليت عليه بتحقيقات النيابه العامه الشاهد وهو ما يؤكد أن اقوال.البالطات والبليت

 همن أسهم الشركه إال أن% ٩١ للدرفله بلغت .. في أسهم ال.. ..قرر الشاهد بتحقيقات النيابه بأن حصه  �
 للدرفله ..  في شركه ال..  وقرر بأنه ال يتذكر حصه  ١٢/٦/٢٠١١جاء أمام محكمه الموضوع بجلسه 

 . للصلب المسطح.. وال

سأل عن منح الرخصه لشركه ُي... ُنسب ألقوال هذا الشاهد بتحقيقات النيابه العامه بأن المتهم الثاني  �
 وقرر بأن المسئول عن المخالفات ١٢/٦/٢٠١١ إال أنه جاء أمام محكمه الموضوع بجلسه ،فله للدر.. ال
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 وهو ما يؤكد التناقض الواضح بين أقواله أمام النيابه وأمام محكمه .هي األمانه الفنيه ولجنه البت
 .الموضوع

 .. سم الاترخيص بقرر الشاهد بتحقيقات النيابه بأنه لم يرد بمحاضر لجنه البت موافقه علي منح  �
 علي الرغم من أنه قرر أمام محكمه الموضوع بأن لجنه األمانه الفنيه ولجنه البت هم المسئولين ،للدرفله

 .عن هذه المخالفه

األمانه  ً بأكملها طبقا لتقرير.. قرر الشاهد أمام محكمه الموضوع بأنه تم التقدم بنظام النقاط لمجموعه  �
 حيث أنه قرر بالتحقيقات أن الشركتين اللتين ؛قرر ذلك القول أمام النيابه العامه إال أنه لم ي،الفنيه األول

 ثم جاء هذا الشاهد أمام محكمه الموضوع بذات ..حصلتا علي الترخيصين لم يتقدما بمستندات تأهيلهما
سه  في كراة نقطه الوارد١٠٠٠ً وقرر أيضا بأن ،دمت عن المجموعه كلهاُالجلسه وقرر بأن الدراسه ق

 لشركاتها ة تقدمت بقوائم مجمع..  ةوعم وأن مج، بأكملها.. شتراطات حصلت عليها مجموعه اال
ُ الموضوع يناقض تماما ما نسب إليه في ة قرره الشاهد أمام محكموبذلك فإن ما .ستحقت عنها التأهيلا ً

 وهو ".بمستندات تأهيلهماالشركتين اللتين حصلتا علي الرخصتين لم يتقدما "أنه قرر أن بتحقيقات النيابه 
مام النيابه العامه في العديد من أ وةاألمر الذي يؤكد التناقض الواضح بين أقوال هذا الشاهد أمام المحكم

 .النقاط الجوهريه المتعلقه بعناصر اإلتهام الموجه للطاعن

 :)خبير هندسي(... / بالنسبه  لشاهد اإلثبات -٣
 قرر بأنه ال يستطيع تحديد قيمه الضرر الواقع نتيجه منح  بتحقيقات النيابه أنهى الشاهدُنسب إل �

 وقرر بأن ١٢/٦/٢٠١١ إال أنه جاء أمام محكمه الموضوع بمحضر جلسه ،الرخصتين محل اإلتهام
وهو األمر الذي يؤكد التناقض الواضح .. ً مليون جنيه قياسا علي سعر رخصه شركه ٦٦٠الضرر هو 

 .ه وأمام محكمه الموضوعفي أقواله بتحقيقات النيابه العام

التراخيص وتنفيذ قرارات لجنه البت ومتابعه تنفيذ الرخصه هيئه التنميه الصناعيه هي المنوط بها إصدار" الشاهد بتحقيقات النيابه بأنه قرر بأن  إلىسبُن �
 إال أنه ،"علي الترخيصين لم يتقدما بمستندات تأهيلهما الشركتين الحاصلتين" قرر الشاهد بالتحقيقات بأن  �

ن يتقدم كمجموعه الوارده بالفقره وماهو مفهوم عباره أن للوكيل أ"جاء أمام محكمه الموضوع عند سؤاله 
يرجع في ذلك إلي كاتب العباره وواضع الشرط " فقرر بأن ".. من البند الثاني من كراسه التأهيل؟١٢

 وهو األمر الذي يؤكد التناقض الواضح في ".ويسأل عن قصده منه حيث أن ذلك خارج نطاق مأموريتي
 للطاعن هي عدم تقدم الشركتين ة المنسوبةن المخالفنه قرر أمام النيابه بأأ حيث ؛أقوال هذا الشاهد

 ثم يأتي ويقرر أمام محكمه الموضوع ، بتأهيلهماةتهام بالمستندات الخاصالممنوحتين للترخيصين محل اال
الشاهد دلي بها أقوال التي األ وهو ما يؤكد معه أن . خارجه عن إختصاص مأموريتهةبأن هذه المسأل
 .يه ولم تصدر منهمليت علُأبالتحقيقات قد 

 شملت المقومات الماديه والمعنويه كأرض ةالرخص"سب إلي الشاهد بتحقيقات النيابه العامه بأنه قرر أن ُن �
 للصلب المسطح ..  للدرفله وال.. شركتي ال" إال أنه جاء أمام محكمه الموضوع وقرر بأن ،"المشروع

ن أً وقد تناقض أيضا هذا الشاهد بش.ل الشاهدمما يؤكد التناقض الواضح في أقوا، "لديها أرض للمشروع



 ٤٠

 وذلك عند تحصيلها ألقوال ،تلك المسأله الهامه التي إعتمدت عليها محكمه الموضوع في إدانه الطاعن
 حيث وردت أقوال هذا الشاهد بتحقيقات النيابه العامه وأمام محكمه الموضوع بصوره ؛.. / الشاهد

.  االقوال المتناقضةهذهالص صورة صحيحة لواقعة الدعوى من  إستخامتناقضة ومتخاذلة يستحيل معه
وما هو االثر "بتحقيقات النيابة العامة ) خبير هندسى(.. / ال شاهد االثبات الخامس السيدؤسفقد تم 

 للدرفلة هاتين الرخصتين ..  لصناعة الصلب المسطح وال.. المادى المترتب على منح الشركتين ال
 ."بأنها أدت إلى زيادة المقومات المادية و المعنوية للشركتين"أجاب ف "..يل؟بالمخالفة لشرط التأه

  عن المخالفات التى ظهرت له بعد فحص كافة االجراءات ١٢/٥عند سؤال الشاهد أمام المحكمة بجلسة  �

ل العملية محل التأهيل هى عبارة عن شراء حق إستغال"التى تمت بمنح الرخصتين للمتهم الثالث قرر بأن 
والمقومات المادية والمعنوية لمشروعات إنتاج حديد إسفنجى وبليت وليس عملية منح ترخيص فقط وأن 
عملية التأهيل هى شراء حق إستغالل المقومات المادية والمعنوية إلنتاج الحديد اإلسفنجى والبليت وأن 

د االسفنجى والبليت المقومات المادية شملت أربعة عناصر وهى الترخيص بإقامة خطوط إنتاج الحدي
وتوفير كمية الغاز الالزمة وتوصيله عند أقرب نقطة إلقامة المشروع وتوفير الطاقة الالزمة لتشغيل 

 .محطة توليد الكهرباء والترخيص بإستغالل مساحة االرض للمشروع
ورد بشهادتك امام ") ١٢/٥الجلسة  بمحضر ١١٣ص (ًعند سؤال الشاهد أيضا أمام محكمة الموضوع  �

لمحكمة بأن إصدار الترخيص محل االتهام تضمن المقومات المادية والمعنوية فهل المبلغ المفروض ا
المبلغ المقدر من لجنة الخبراء هو "أجاب بأن ".. والمقدر من خالل لجنتكم يشمل مقابل تلك المقومات؟

انة الفنية من أن قيمه ى أقرته لجنة البت ولجنة االمذ مليون جنيه وتم حسابه وفقا للمبدأ ال٦٦٠بواقع 
ساس سعر المزاد وهو الذي فيما  أالقابضة للصناعة سيكون على... الترخيص الذى سيمنح الى شركة 

 ٨٥٠ مليون جنيه على أساس توفير كمية من الطاقة قدرها ٣٤٠ بمبلغ ..بعد تمت الترسية على شركة 
 أساس كمية الطاقة المخصصة مليون متر مكعب غاز ويتم حساب قيمة المشروعين محل الفحص على

  ".لهما قياسا على سعر المزايدة

وهل يلتزم المرخص له بسداد مقابل االنتفاع "عند سؤال الشاهد بذات محضر الجلسة سالف الذكر  �
ما ورد بكراسة التأهيل تحت بند التعريفات بأن المقومات "فأجاب ".. لالرض المشيد عليها المصنع؟

ة المشروع تشمل الترخيص بإستغالل مساحة االرض الالزمة للمشروع بأحد المادية والمعنوية إلقام
المناطق الصناعية المخصصة للصناعات الثقيلة وذلك بموجب عقد تنمية يرخص بموجبه االنتفاع 

 ."باالرض
... ما قولك فى أن الغاز وفقا للعقد المحرر بين شركة "عند سؤال هذا الشاهد بذات محضر الجلسة  �

 .. خر الخاص بالشركة األخرى ثابت فيهما تحميل شركة ال للدرفلة وكذلك العقد اآل.. نع الوشركة مصا
هو ضمن المقومات المادية والمعنوية الخاصة بالمشروع محل موضوع التأهيل "فأجاب ".. بكافة التكاليف؟

أقرب نقطة القامة هو التزام جهة االدارة و هى وزارة الصناعة والهيئة توفير كمية الغاز الالزمة عند 
المشروع وكذا توفير الطاقة الالزمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء أى أن الجهة الزمت نفسها بموجب هذه 
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الكراسة بذلك وعن التأهيل ومنح الرخصة يكون له الحق فى هذه المقومات المادية و المعنوية التى قام 
 ."بشرائها

 ..  يمتلك المقومات المادية والمعنوية أصال بشركة من"عند سؤال هذا الشاهد بذات محضر الجلسة  �
 للدرفلة التى اعطيت الترخيصين وما هو المقصود بالمفهوم المادى .. للصلب المسطح وشركة ال

 توفير الغاز عند أقرب نقطة إلقامة المشروع وتوفير الطاقة "فأجاب الشاهد بأن ".. والمعنوى ومن يملكه؟

 ." االرض هى المقومات المادية القامة المشروعوالترخيص بإستغالل مساحة 
 ة الصناعيةوهل وفرت هيئة التنمي" ١٢/٦/٢٠١١مام المحكمة ثانى مرة بجلسة أعند سؤال الشاهد  �

 أية أرض القامة مصانعها عليها وهل يلتزم المؤهل للترخيص بسداد مقابل الكهرباء .. لمجموعة 
ن الشركتين الصادر ألتوفير األرض فقد ثبت من واقع الملف بالنسبه " فأجاب الشاهد بأنه "..والطاقه؟

لهما الترخيص لديهما قطعتين أرض فى منطقة خليج السويس ولكن المقوم المادى والمعنوى محل الشراء 
رض وليس فى صورة إصدار ترخيص بالنسبه لعنصر األرض هو الترخيص باستغالل المساحه لأل

 والترخيص فى إقامة ة والمعنويةول للمقومات الماديلعنصر األرض مثله مثل اعفاء من قيمة األلإل
 فالمقوم المادى والمعنوى يتمثل فى التوفير ة للطاقة فى هذه الخطوط وبالنسبةخطوط انتاج وليس المساهم

 ". توصيالتى تضم أةو مساهمأذاته وليس إعفاء من سداد قيمة استهالك 

 أية ..  لمجموعة ة الصناعيةوهل وفرت هيئة التنمي"ًوبسؤال الشاهد أيضا فى ذات محضر الجلسه  �
ً وهل يلتزم المؤهل للترخيص بسداد مقابل الكهرباء والطاقه متمثال فى ؟أراضى إلقامة مصانعها عليها

رض فقد ثبت من بالنسبه لتوفير األ" فأجاب الشاهد بأنه "..خرى؟الغاز ومصروفات توصيل المرافق األ
لصادر لهما الترخيص لديهما قطعتين أرض فى منطقة خليج السويس ولكن واقع الملف أن الشركتين ا

رض هو الترخيص  لعنصر األةصدار ترخيص بالنسبإالمقوم المادى والمعنوى محل الشراء فى صورة 
ول للمقومات الماديه رض مثله مثل العنصر األعفاء من قيمة األرض وليس لإلباستغالل المساحه لأل

 للطاقه فالمقوم ة فى هذه الخطوط وبالنسبةيص فى اقامة خطوط انتاج وليس المساهموالمعنويه وهو الترخ
 أى ة بقيمةالمادى والمعنوى يتمثل فى التوفير ذاته وليس إعفاء من سداد قيمة استهالك أو مساهم

 ."توصيالت
 بأقواله أمام  حيث أنه ورد؛ الموضوعةتناقض الشاهد مع نفسه فى أقواله الوارده بالتحقيقات وأمام محكم �

محكمة الموضوع بأن المقصود من توصيل الغاز ألقرب نقطه للمشروع بأن توصيل الغاز يتم عن طريق 
 ..  ثم جاء فى أقواله مره أخرى وقرر بأن شركات مجموعة ...  للترخيص وليس لشركات ة المانحةالجه

 وكان ة واضحةواله بصورن الشاهد عدل عن أقأ أى ؛هى التى تتحمل تكاليف التوصيل ألقرب نقطه
 .لصاق االتهام بالطاعنإالقصد منها هو 

 التى توفرها الجهه المانحه للترخيص ة والمعنوية بأنه من ضمن المقومات الماديةقرر الشاهد أمام المحكم �
رض المزمع رض التى يقام عليها المشروع وعندما قدم دفاع الطاعن أمام المحكمة ما يفيد أن األهى األ

 عاد الشاهد وعدل عن أقواله أمام ثم.  الصناعيه.. لمشروع عليها تم شراؤها من أموال مجموعة قامة اإ



 ٤٢

ن الشركتين الصادر لهما أقرر بأنه ثبت من واقع الملف بحيث  ١٢/٦/٢٠١١المحكمه بمحضر جلسة 
يتضح بأن الشاهد الخامس قد تناقض وهنا .  أرض فى منطقة خليج السويسىالترخيص لديهما قطعت

ًتناقضا صريحا فى أقواله وذلك بصوره تؤكد الكيدي   والتلفيق الواضحين المتعمدين من جانب شاهد ةً

 .االثبات الخامس بقصد إلصاق االتهام بالطاعن 

 على أن الطرح لم يكن على أساس المقومات المادية والمعنوية للمشروع وأن ًمؤكدانفسه الشاهد ناقض  �
إصدار "بشأن أن ) ١١٣(ففى سؤال الحق فى صفحة  .ساسية للمشروع األالمستثمر يتحمل بتكلفة البنية

 فهل المبلغ المفروض والمقدر من خالل ،الترخيصين محل االتهام تضمن المقومات المادية والمعنوية
 مليون جنيه ٦٦٠ أجاب الشاهد أن المبلغ المقدر من اللجنة هو "..لجنتكم يشمل مقابل تلك المقومات؟

 مليون جنيه نظير توفير كمية من الطاقة قدرها ٣٤٠مقابل المزايدة بقيمة ... ا سددته شركة ًقياسا على م
يتم حساب قيمة المشروعين محل الفحص على  " بأنه مليون متر مكعب غاز وأجزم فى نهاية إجابته٨٥٠

 وأن ذكره وهو األمر الذى يناقض ما سبق". أساس كمية الطاقة المخصصة لهما قياسا على سعر المزايدة
ستغالل المقومات المادية والمعنوية اعبارة عن شراء حق "الشاهد من أن العملية محل التأهيل هي 

  ."لمشروعات إنتاج حديد إسفنجي وبليت وليست عملية منح ترخيص فقط

سم ا بأن ..  من ملف التأهيل المقدم من شركات ١٢ الملحق رقم ىقد ورد ف"بسؤال الشاهد بأنه و �
نتاجه هو اختزال المباشر ومصنع إنتاج البليت والبالطات وأن المطلوب هو مصنع االالمشروع 

 وهو األمر الذي يؤكد أن ".ة طن بليت وبالطات وذلك لسد طاقات المصانع التابعه للمجموع١٧٠٠٠٠٠
 لملف التأهيل الخاص بها حصلت علي ..  وعندما قدمت شركات ،جميع منتجات الحديدلالطرح كان 

 . أن منتج البالطات كان ضمن الطرح أى . إلنتاج البالطاتة نقط٢٠٠التأهيل بعدد درجات 

ن البالطات أ ب١٢/٦/٢٠١١ الموضوع بمحضر جلسه ةعند مواجهه شاهد اإلثبات الخامس أمام محكم �
 ..  كانت تشمل إنتاج البالطات وأن شركات ..  من شركات ة التأهيل المقدمةكانت محل الطرح وأن كراس

 نقطه الواردين بنموذج ٢٠٠ لعدد ة نقطه إلنتاج البالطات فقرر الشاهد بأنه بالنسب٢٠٠ ى علحصلت
 هذا ى الشاهد تهرب من اإلجابه علوهنا يتضح أن .ن وال يتذكر هذا الرقمالتأهيل ليس تحت بصره اآل

مستمر  الصب الةن ملف التأهيل ورد به عبارأ الموضوع بةالرغم من أنه قرر أمام محكمبالسؤال 
 . البتة محاضر لجنى فةً سقط سهوا ورود تلك العبارإال أنهًللبالطات وحدد شكله تفصيليا 

 وهو الصلب ، منتجات من منتج واحدى الموضوع أن البليت والبالطات هةقرر الشاهد أمام محكم �
 ىض الشاهد ف يؤكد تناقى األمر الذ. ولهما نفس ورقم الكودة، الجمركية ويعمالن بنفس التعريف،المنصهر

ً بما ال يدع مجاال للشك بأن منتج البالطات كان محل الطرح وهو ما يؤكد. أقواله بشأن منتج البالطات
 ، ملف التأهيل إلنتاج البالطاتى نقطه عل٢٠٠ ى حصلت عل..  وأن شركات ى،خربجانب المنتجات األ

 . وأن البليت والبالطات هما منتجات من منتج واحد

 العدل ة دفاع الطاعن ببطالن أقوال خبراء وزارةقض الواضح في أقوال الشاهد مما يؤكد صحالتناوهنا يبرز 
 . النحو سالف الذكرى وأن هذا الدفاع هو دفاع سديد وله ما يبرره من خالل الثابت باألوراق على،لإلكراه المعنو
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 أنها جاءت متناقضه يتضح ،ما تقدم من أقوال شاهد اإلثبات الخامس أمام محكمة الموضوعفمن خالل 
ال يجوز االستدالل بها ؛ وبالتالى ومتخاذله على نحو ال يمكن معه استخالص صوره صحيحه لواقعة الدعوى

 وهو محضر جلسة ة، رسميةتعمد شاهد االثبات الخامس تغيير الحقيقه فى ورقفقد . دانة المتهم الثالثإفى 
ًقانونا فى حق هذا الشاهد  والذى أراد من شهادته الزج  بما تتوافر معه جناية التزوير المؤثمه ة،المحاكم

قوال هذا الشاهد أيستوجب طرح وهو ما . بالطاعن في إتهام غير حقيقي وليس إلدالئه بالحقيقه وخدمه العداله
 . لعدم مشروعيتهاوًدانه لعدم صالحيتها قانونا وعدم االستدالل عليها فى اإل

 الموضوع لم ة محكماقض فى أقوال شهود اإلثبات الوارد بيانها، إال أنعلى الرغم مما تقدم، ومن وضوح التن
ً ردا سائغاعلى طلب دفاع الطاعنترد   سالف – القاصر بقولهاكتفت ا و، ولم تقسطه حقه بالبحث والتمحيص،ً

 كما . دفاع الطاعن من عدمهة صحى ألقوال الشهود ومطابقتها ببعضها للوقوف عله جيدةقراء  دون– البيان
كراه  الموضوع ليس من شأنه أن ينفى حتما وقوع اإلةأن سؤال الشهود من خبراء وزارة العدل أمام محكم

ستمسك ببطالن أقوال الشهود من خبراء ا فإذا كان دفاع الطاعن قد .ة العامةالمعنوى عليهم بتحقيقات النياب
 هذه الدعوى دفاعا ةعد فى صورُ فإن دفاع الطاعن ية،ثبات فى القضيوزارة العدل وهم يمثلون شهود اإل

 الموضوع أن ة على محكمً كان الزماومن ثم. ر وجه الرأى فيهايغي ت–لو صح  - يترتب عليه فقد. ًجوهريا
 وأوردت ،لم تفعلًونظرا ألن المحكمة  .مر فيه األةلى غايإ ًتقسطه حقه من التحقيق والبحث والتمحيص بلوغا

لى فساد فى إما يعيب ذلك الحكم الطعين بالقصور فى التسبيب أدى به  ب؛أسباب ال تؤدى إلى ما رتبه عليه
 .ةعاداالستدالل بما يعيبه ويستوجب معه نقضه واإل

  الثابت باألوراقة اإلسناد ومخالفىبطالن الحكم المطعون للخطأ ف:  السبب الثالث
شهدوا بعدم  " مفادهالشهودً نقال عن أقوال هؤالء اة أسباب حكمها الطعين عبارى الموضوع فةأوردت محكم

ًهذا فضال عما تضمنه أسباب الحكم من . " إصدار الترخيصين للشركتينى موافقه من لجنه البت علةصدور أي
 ..  للدرفله وال..  الى إصدار أى تراخيص لكل من شركتىمحاضر لجنه البت قد خلت من أيه موافقه علأن 

 اإلسناد ى فأ وهو الخط، عيب جسيمىع الحكم الطعين ف معه وقويتأكد ىوهو األمر الذ. للصلب المسطح
 :، وذلك لألسباب التالية الثابت باألوراقةومخالف

 ، الموضوعة محكمى وتحصيل تصويرها موكول إلى الدعوةفهم صورفى مر  من المقرر أن مالك األ -
 إال - ألحد عليها فيهمن إطالقاتها فال سلطان   وهو– تحصلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها

 : حيث أنه من المقرر أن؛ ذلك ما أرسته محكمه النقض وتواترت عليه في أحكامهاأن حد
األحكام يجب أن تبني علي أسس صحيحه من أوراق الدعوي وعناصرها فإذا إستند الحكم علي روايه او " �

فاسد متى كانت الروايه أو الواقعه ًواقعه ال أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيبا إلستناده علي أساس 
هي عماد الحكم فإن االمر ينبأ عن ان المحكمه لم تمحص الدعوي ولم تحط بظروفها وقضت بما ال 

 "ةأصل له في األوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه واإلعاد
 )٣٩٧ صـ ٣٣ مجموعه أحكام النقض س ٢٣/٣/١٩٨٣نقض جنائي (

  ال تبني حكمها إال علي الوقائع الثابته في الدعوي وليس لها أن تقيم قضاءها إن األصل أن المحكمه" �
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 "أمور ال سند لها من األوراق المطروحه عليهاعلي     
 )٩٤٢ صـ ٢٥٧ رقم ٧ مجموعه أحكام النقض س٢٦/٦/١٩٥٦نقض جنائي ( 

 )٣٤٩صـ ٩٦رقم ٩مجموعه أحكام النقض س١/٤/١٩٥٨نقض جنائي (
ن تقدر التحقيقات وشهاده الشهود وأن تستخلص منها الوقائع التي تعتقد ثبوتها وتبني أ لمحكمه الموضوع" �

ٕعليها حكمها باإلدانه أو التبرئه وانما يشترط أن تكون هذه الوقائع متمشيه مع تلك التحقيقات  وشهاده 
الصوره يعتبر  هذه ى فى شيئ منها فإن عمل القاضىالشهود كلها أو بعضها بحيث إذا كان ال أثر لها ف

ًإبتداعا للوقائع وانتزاعا من الخيال ًٕ" 
 )٤١٦ صـ ٣٦٨ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٩/١٠/١٩٣٠نقض جنائي (

إذا تدخل الحكم في روايه الشاهد فأخذها علي وجه يخالف صريح عباراتها أو أقام قضاؤه علي فروض " �
 "ًتناقض صريح روايته كان الحكم معيبا بما يستوجب نقضه

 )٧١٧ صـ ١٥٢ رقم ٣٠ مجموعه أحكام النقض س ٢١/٦/١٩٧٩نقض جنائي (
ًإن األصل في شهاده الشاهد أن تكون دليال مستقال من أدله الدعوي فيتعين لذلك إيرادها دون إحاله وال " � ً

 "إجتزاء وال مسخ فيما هو جوهر الشهاده
  )١٦٠ صـ ٣٦ رقم ٢٥ مجموعه أحكام النقض س١٨/٢/١٩٧٤نقض جنائي (

ًإذا أخطأ الحكم في نقطه من نقط اإلستدالل بإستناده إلي دليل ينقضه ماهو ثابت رسميا باألوراق فإنه " �
 "ًيكون معيبا بالخطأ في اإلسناد

 )٨٨٦ صـ ٢١٨ ق ٩ مجموعه احكام النقض س٤/١١/١٩٥٨نقض جنائي جلسه (
 المضمون الذي قصده ال يجوز للمحكمه التدخل في شهاده الشاهد وتأخذها علي مضمون خاص يخالف" �

الشاهد صراحه فكل ما للقاضي هو أن يأخذ بالدليل او يجزء منه ويطرح الباقي دون أن يئوله علي 
 "مفهومه الخاص
 )٧٦ ق ١٤ مجموعه احكام النقض س ٣٠/٤/١٩٦٣نقض جنائي (

 )٨٨٦ صـ ٢١٨ رقم ٩ مجموعه احكام النقض س ٤/١١/١٩٥٨نقض جنائي (
 حكمها يناقض الثابت علي لسانه ىٕمه من شهاده الشاهد واعتمدت عليه فإذا كان ما أثبتته المحك" �

ًبمحضر الجلسه الذي إعتمده رئيسها وكاتبها بالتوقيع عليه وكان الحكم ال يعتبر مكمال لمحضر الجلسه 
 األوراق فإن الحكم ى يجب ان يكون لها مصدر ثابت فى التى الدعوة دون أدلة إجراءات المحاكمىإال ف

 " اإلسناد بما يتعين نقضهىًشوبا بالخطأ فيكون م
 )١٦ صـ ٣٥ رقم ١٠ مجموعه أحكام النقض س ٣/٢/١٩٥٩نقض جنائي (

 أقوال شهود ىستدالله علا الطاعن بىسند اإلتهام إلأ مدونات الحكم الطعين أنه ةالثابت من مطالع �
 الرغم من ى عل وذلك. تدوين حكمها الطعينىً الموضوع عمادا فة جعلت منها محكمى والت،اإلثبات
 أسبابه ى حيث جاء الحكم الطعين فة؛ المحاكمة األوراق وبمحضر جلسى هذه األقوال للثابت فةمخالف

 .) من أسباب الحكم الطعين١٢، ١١صـ ( حق الطاعن ىتهام ف ثبوت االىللتدليل عل
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 الشهود من خبراء ىال باق وأحال أقو،) العدلةارزخبير بو(... /  أقوال شاهد اإلثبات السيدىستند علأنه ا -
ً عمادا ا وجعلته، الطاعنة إدانى الموضوع فةمحكمعليه عتمدت ، والذى ا أقوال هذا الشاهدى العدل إلةوزار

 . الطاعنى نسب اإلدانه إلى وأساس منطقها ف،لحكمها الطعين

 موافقه عن لجنه ةوشهد بعدم صدور أي":  أسبابه عن أقوال هذا الشاهد قاله مفادهاىنقل الحكم الطعين ف -
 شهود اإلثبات من ى وباق،.../ ًنقال عن أقوال شاهد اإلثبات، ....." إصدار الترخيصين للشركتينىالبت عل

 . العدلةخبراء وزار

عليها ت ٕ واعتمد -  العدلةً أسبابه نقال عن أقوال شهود خبراء وزراى أوردها الحكم الطعين فىأن األقوال الت -
 ى العدل فة لسان شهود اإلثبات من خبراء وزارىً تماما مع الثابت علةمتناقض  جاءت–  الطاعنة إدانىف

عتمده رئيسها وكاتبها بالتوقيع عليه فإكتسب بذلك حجيه ال يحل بعد ا ىالذ(ة  المحاكمةمحضر جلس
 ).ة دون الثابت بمحضر الجلسى ما سمعته هى قضائها على أن تطرحه وتعتمد فةللمحكم

 يجب أن يكون لها ى التى الدعوة دون أدلة إجراءات المحاكمى لمحضر الجلسه إال فًالحكم ال يعتبر مكمال -
 العدل بمحضر جلسه ة لسان شهود اإلثبات من خبراء وزارىن الثابت علأ حيث ؛ األوراقىمصدر ثابت ف

 ٥٦صـ (  الموضوعة عند سؤاله أمام محكم)الخبير( ... / أن شاهد اإلثبات السيديتمثل فى ٧/٥/٢٠١١
 ) ة المحاكمةمن محضر جلس

 وتقرير لجنه ١٣/٣/٢٠٠٨وما تعليلك بما ورد بمحضر اإلجتماع الخامس للجنه البت المنعقد بتاريخ "
 "؟١٠/٣/٢٠٠٨االمانه الفنيه المؤرخ في 

 :نهأ ى فقد تضمن اإلشاره إل١٠/٣/٢٠٠٨ لتقرير األمانه الفنيه المؤرخ في ةبالنسب فأجاب الشاهد بأنه
 الطاقه ى إلصدار الموافقه على والمتضمن تقدمها بطلب شفه.. قتراح المقدم من مجموعه  بالنسبه لإل �

 ،اإلنتاجيه السابق إعتمادها من لجنه البت دون تحديد حجم الطاقه اإلنتاجيه لكل شركه من المجموعه
 ة؛ الهيئى إجتماع بحضور العضو المنتدب وممثلى الطلب فةفإنه تم مناقش

 إلنتاج حديد ..  تتضمن عدد أربع شركات وهي شركه ال.. ًنه نظرا ألن مجموعه أب اإلجتماع ىوذكر ف �
 إلنتاج الصلب باإلسكندريه وشركه الدرفله بالعاشر من رمضان .. التسليح بمدينه السادات وشركه ال

 ؛وشركه الصلب المسطح بالسويس المقامه بنظام المناطق الحره

 وتأجيل ة الحرة تتنازل عن المنطقى إصدار الموافقه للمجموعه حت" تأجيل "ٕوانتهت األمانه الفنيه إلي  �
  شركات ىً تخاطب المجموعه الهيئه رسميا بتوزيع الطاقات اإلنتاجيه على حتةالموافق

  ة للمجموعةلمجموعه وبعد ذلك تصدر الموافقا 

 :اآلتى ١٣/٣/٢٠٠٨ البت الخامس بتاريخ ةمحضر إجتماع لجنتضمن 
 إلصدار الموافقه ى المتضمن تقدمها بطلب شفو.. ثالث الطلب المقدم من مجموعه ستعرض بالبند الا �

 ؛ الطاقه اإلنتاجيهىعل

 لم ترد ضمن مستندات التأهيل ىًنه نظرا ألن شركه خليج السويس لإلستثمار الصناعأ ةوجاء قرار اللجن �
 لصناعه حديد التسليح .. ًالمقدمه من المجموعه ونظرا ألن مستندات التأهيل مقدمه بإسم شركه ال
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 فقد قررت اللجنه ، ألربعه شركات السالف ذكرهاىإلستكمال الطاقات اإلنتاجيه وتحقيق التكامل الصناع
 لصناعه حديد التسليح ..  إصدار الترخيص بإسم شركه الىاإللتزام بقرارات لجنه البت بشأن الموافقه عل

من % ٥٠إلنتاج الصلب المسطح بالسويس وقدرها  .. ن يتم إرجاء منح الطاقه الخاصه بشركه الأ ىعل
 لحديد التسليح وذلك لحين إحضار الشركه خطاب من الهيئه العامه .. الطاقه المخصصه لشركه ال

 للصلب المسطح عن المنطقه الحره الخاصه .. لإلستثمار والمناطق الحره بالموافقه علي تنازل شركه ال
 ى؛بالسويس وتحوله للعمل بنظام اإلستثمار الداخلبمصنعها المقام إلنتاج الصلب المسطح 

باإلشتراطات العامه أنه غير مسموح بإقامه هذه المشروعات بنظام " ٢"وأنه قد ورد بكراسه التأهيل بالماده  �
 المناطق الحره العامه أو الخاصه وكذا تحويلها فيما بعد لنظام المناطق الحره والخاصه

 ى التقرير المقدم فى فة األمانه الفنيأىماذا كان ر" الجلسه الشاهد بذات محضرنفس وعند سؤال  -
 فأجاب هذا الشاهد بأنه "..؟..  المقدم من مجموعه ى شأن الطلب الشفهى من لجنه البت ف١٠/٣/٢٠٠٨

 عن ة تنازل المجموعة قد أقرت ضرورة اإلجراءات المشكلةن لجنأ بعد ما ذكرت ة الفنيةقد إنتهت اللجن"
 ة إصدار الموافقة دراسة وعرضت الشركة بالسويس قبل إصدار الموافقة المقامة للشركةبالنسب ة الحرةالمنطق

 أن ى بالسويس وعل..  الة شركة من الموافقى أن يستثنى المعتمده علة اإلجمالية بكامل الطاقةللمجموع
 ..  ة لمجموعةار الموافق تأجيل إصدى ذلك المحضر إلى فة الفنيةمان وقد إنتهت األ.ةيتقدم  بمقترحاتها للهيئ

 الحره الخاصه بالشركه وتأجيل الموافقه حتي تخاطب المجموعه الهيئه ة عن المنطقة تتنازل المجموعىحت
 . "ةًرسميا بتوزيع الطاقات اإلنتاجيه علي شركات المجموعه وبعد ذلك تصدر الموافقه للمجموع

هل من ") ٨١صـ  (٨/٥/٢٠١١ ةمحضر جلس الموضوع بةمام محكمأ... / بسؤال شاهد اإلثبات المدعوو -
 طلب لى بعدم موافقتها ع١٠/٣/٢٠٠٨خالل فحصك للمستندات تبين سبب رفض األمانه الفنيه المؤرخ في 

 من ى أى وطلب منها أن تتقدم بتقسيم الرخصه علة واحده للمجموعة رخصى للحصول عل..  ةمجموع
ولكنه " ًليس رفضا" بأنه كان ة فأجاب هذا الشاهد صراح".. الوارده بكراسه التأهيل؟ةاألربع شركات القائم

 لها ة لإلستثمار عن األرض المخصصة العامة تنازل للهيئ..  ة لحين تقديم شركةطلب الموافق" تأجيل"
ً رسميا بتوزيع الطاقات ة الهيئة بمخاطب..  ة أن تقوم مجموعى خليج السويس وعلة الحره بمنطقةبالمنطق
 ى مع تحديد التوزيع المذكور علة للمجموعةت المجموعه وبعد ذلك تصدر الموافق شركاى علةاإلنتاجي
 للصلب ..  الة شركى وهة الرابعة للشركة حجب الطاقة مع مراعاة الشركات األربعة كافى علةالمجموع

  نظام إستثمارى عنها ودخول إستثمارها إلة تتنازل المجموعىالمسطح الموجوده بنظام المناطق الحره حت
 ."ى األخرة الشركات الثالثىو توزع الطاقه المخصصه لها علأ ىداخل

 ة البت ولجنةً الموضوع بأن كال من لجنة اإلثبات سالف الذكر أمام محكمىيتضح من خالل أقوال شاهد
 ة، شركات المجموعى علة بتقسيم الطاقه اإلنتاجي..  المقدم من مجموعه ى لم يرفضا الطلب الشفهة الفنيةاألمان

 :وأن قراراتهما جاءت على النحو التالى
 شركات ى علة اإلنتاجية تقسيم الطاقى علة تأجيل إصدار الموافقى قرارها إلىنتهت األمانه الفنيه فا -

 ة لحين مخاطبة مع تأجيل الموافق، الحرهة للصلب المسطح عن المنطق..  الة تتنازل شركى حتةالمجموع
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 تصدر الموافقه ة، على أن شركات المجموعى علةالطاقات اإلنتاجيً رسميا بتوزيع ة للهيئ..  الةمجموع
 . بعد ذلكةللمجموع

 ة المخصصة بإرجاء منح الطاق١٣/٣/٢٠٠٨جتماعها الخامس بتاريخ ا محضر ىنتهت لجنه البت فا -
 لحديد .. من الطاقه المخصصه لشركه ال% ٥٠ إلنتاج الصلب المسطح بالسويس وقدرها ..  الةلشرك

ستثمار والمناطق الحره بالموافقه علي  لالة العامة خطاب من الهيئةلحين إحضار الشركوذلك  ،التسليح
  . عن المنطقه الحره بمصنعهاةشركالتنازل 

 : يؤكد أنىمر الذ وهو األ، بما يفيد هذا التنازل قبل إصدار التراخيصةتقدمت الشركوقد 
 ةنتاجي الطاقه اال، للصلب المسطح..  وال،ه للدرفل..  الى منح شركتى وافقت على التىلجنه البت ه -

 . لحديد التسليح..  الة لشركهالممنوح

 ةحتكاري ومنع الممارسات االة المنافسةمن قانون حماي" أ"بند " ٢ "ةنص المادل ًجاءت هذه الموافقة إعماال -
 ؛ حيثالقانونتعريف األشخاص المخاطبين بأحكام هذا فيما يتعلق ب ٢٠٠٥ لسـنه ٣الصادر بالقانون رقم 

 .ة المرتبطاألطراف تعريف ى فة ومعيار اإلدارة يأخذ بمعيار الملكيىأن القانون المصر

 جميعها أطراف مرتبطه ..  شركات ُتعد ةحتكاري ومنع الممارسات االة المنافسةقانون حمايًوفقا ألحكام  -
 .ًا ألحكام هذا القانون رخصتين وفقى ولهذا تم تقسيم الطاقه إلة؛ واإلدارة الملكيىًطبقا لمعيار

 تقسيم ىوافقت عل بأن لجنة البت  الموضوعة العدل أمام محكمة اإلثبات من خبراء وزارىشاهدأقوال  أقرت -
 للصلب ..  شرط وهو تنازل شركه الى علةمعلقكانت هذه الموافقه ، إال أن  الشركتينىهذه الطاقه عل

  .ة الحرةالمسطح عن المنطق

 البت قد أهلت ة ولجنة الفنيةأمام محكمه الموضوع بأن األمانبات سالفى الذكر ى اإلثأقوال شاهدأكدت  -
 ىهذين الشاهدين ففقد أشار  . لحديد التسليح وحدها..  وليس شركه الة، بشركاتها األربع..  ةمجموع

  أنها لم ترد ضمنة بحجىسثمار الصناع منح الترخيص لشركه خليج السويس لالة رفض اللجنىأقوالهما إل
 ولجنة الفنيةاالمان ة فإن لجنة، شركات المجموعىقلبا  أما بالنسبه . المقدم عنها مستندات التأهيلة األربعةشركات المجموع

 . الحرهة للصلب المسطح عن المنطق.. ال    

 العدل أمام ة لسان شهود اإلثبات من خبراء وزارى وردت علىاالقوال الت يمكن القول بأن من خالل ما تقدم،
ً الموضوع تناقض تماما ما أثبته الحكم الطعين بأسبابه نقال عن أقوال هؤالء الشهودةمحكم  وهو ما يعيب ،ً

 :؛ حيث اإلسنادىالحكم الطعين بالخطأ ف
 : أمام محكمه الموضوع بأنة الشهود صراحقرر -
 ..  الة الممنوحه لشركةنتاجي بتقسيم الطاقه اال..  ة ولجنه البت لم يرفضا طلب مجموعة الفنيةاالمان �

 .ة شركات المجموعى باقىلحديد التسليح عل

 لحديد التسليح ..  وليس شركه الة،ربع بشركاتها األ..  ة ولجنه البت قد أهلت مجموعة الفنيةاالمان �
 لحين تنازل شركه الصلب المسطح ة شركات المجموعى اإلنتاجيه علةالطاق أن يرجأ تقسيم ى عل،بمفردها

 . الحره بالسويسةعن المنطق
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 وجدان ى واقعه إرتسمت صورتها فى الطاعن بإستدالله علىأسند الحكم الطعين اإلتهام إلًفضال عما سبق، 
،  تدوينهىًوضوع عمادا ف المة وجعلت منها محكم، قضائه بالحكم الطعينىستقر عليها فا الموضوع وىقاض
 :، على النحو التالى الرغم من مخالفتها للثابت باألوراقى علوذلك

 محاضر ًاستنادا على حق الطاعن ىتهام ف ثبوت االىللتدليل عل) ١٥صـ (أسبابه ى جاء الحكم الطعين ف -
 تراخيص لكل ى إصدار أى البت خلوها من أيه موافقه علة لجنةوثبت من مطالع"لجنه البت قاله مفادها 

 ." للصلب المسطح..  للدرفله وشركه ال.. من شركة ال

 ة تقدمت كمجموع..  البت أن شركات الة ولجنة الفنيةيتضح من تقارير محاضر إجتماعات االمان -
 :؛ حيث التراخيصىللحصول عل

صلب  لل..  مجموعه ى إلة صراح١٠/٣/٢٠٠٨جتماعها بتاريخ ا محضر ى فة الفنيةأشار تقرير األمان �
 اإلنتاجيه السابق إعتمادها ة الطاقىً بطلب شفهيا إلصدار الموافقه عل.. تقدمت شركه  "على أنكد أو

تقرير الشركات الكما حدد . " البت دون تحديد حجم الطاقه اإلنتاجيه لكل شركه من المجموعهةبلجن
 إنتاج ة وشرك،مدينه السادات شركه إنتاج حديد التسليح بى وه، تقدمت بها المجموعه للتأهيلى التةاألربع

 . وشركه الصلب المسطح بالسويس، وشركه الدرفله بالعاشر من رمضان،الصلب باإلسكندريه

 ..  البت لمجموعه ة لجنة مطالبى علً بناء١٣/٣/٢٠٠٨أثبت تقرير إجتماع لجنه البت المنعقد بتاريخ  �
ًتاجيه المخصصه لها وفقا للرخصه التي  بتوزيع الطاقات اإلنً بمخاطبه الهيئه رسميا١٠/٣/٢٠٠٨بتاريخ 

 :حصلت عليها شركات المجموعه األربعه ونصه

ً تخاطب الهيئه رسميا بتوزيع الطاقات اإلنتاجيه علي شركات المجموعه ىحت.. بتأجيل الموافقه لمجموعه "
ت  كافه الشركاىوبعد ذلك تصدر الموافقه للمجموعه مع تحديد التوزيع المذكور من المجموعه عل

 ."ةاألربع
 ى لم تتقدم من تلقاء نفسها بطلب تقسيم الطاقات اإلنتاجيه الممنوحه ف.. مجموعه ن أ يؤكد ىوهو األمر الذ
ً وانما جاء ذلك بناء، شركاتهاىالترخيص عل  ى أى أن شركت. توصيات االمانه الفنيه وقرارات لجان البتى علٕ

ًخصتين محل اإلتهام وفقا إلجراءات وتوصيات  الرى للصلب المسطح حصلتا عل..  للدرفله وال.. ال
 : ىت النحو اآلى وذلك عل،إعتمدتها االمانه الفنيه ولجنه البت

 بتشكيل ٢٧٢رئيس هيئة التنمية الصناعية القرار اإلدارى رقم ... /  أصدر المهندس٢٠/٩/٢٠٠٧بتاريخ  -
 فى إقامة مشروعات الحديد االسفنجى األمانة الفنية لدراسة مستندات التأهيل المقدمة من الشركات الراغبة

DRI والبيلت، والتى تختص بصفة أساسية فى إعداد التوصيات للعرض على لجنة البت متضمنة الرأى 
 . بشأن الطلبات الجديدة والتوسعات والموقف التنفيذى للحاالت المطلوب تقنينها

ً محددا تشكيل لجنة للبت فى ١٤/١١/٢٠٠٧ فى ٢٠٠٧ لسنة ٨٩٤صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم  -
 والبيلت برئاسة رئيس DRIالطلبات المقدمة من الشركات الراغبة فى إقامة مشروعات الحديد االسفنجى 

هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن وزارات المالية واالستثمار والتنمية المحلية واالسكان والبيئة 
، وكذلك لعالى ومدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولةوالبترول والكهرباء والطاقة والتعليم ا
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عضوية كل من السادة المستشارين القانونيين أحمد نصار، ومحسن كلوب، وشاكر أنور عن الجانب 
 .القانونى للجنة

، ورفعت تقريرها إلى لجنة البت بتاريخ ٢/١٢/٢٠٠٧عقدت األمانة الفنية اجتماعها األول بتاريخ  -
شركات ) ١٠(شركة قد قامت بشراء كراسة التأهيل، فى حين تقدمت ) ١١(، والذى أفاد بأن ٥/١٢/٢٠٠٧

شركات ) ٦(شركات مصرية لديها مشروعات قائمة بالفعل، و) ٤(بكامل مستندات التأهيل المطلوبة، منها 
 . عربية وأجنبية ترغب فى إقامة مشروعات جديدة النتاج الحديد والصلب

انة الفنية أنها تحققت من اجتياز هذه الشركات لنقاط التأهيل، بلغت احتياجات الشركات أكد تقرير األم -
 ٢,٥ غاز، فى حين أن الكميات المطروحة من الطاقة كانت تبلغ ٣ مليار م٨,٥العشرة من الطاقة نحو 

 طرح  غاز من خالل٣ مليار م٢,٨؛ وعندها أوصت األمانة الفنية بتخصيص طاقة تبلغ جملتها ٣مليار م
 ٣ مليون م٩٦٠,٦ مليون طن بيلت مقسمة على ثالثة رخص بواقع ٤,٢ مليون طن حديد اسفنجى، و٤,٨

واقترحت األمانة أن يتم التزايد على احتياجات كل رخصة من الغاز الالزم للصناعة وتوليد . لكل رخصة
 .الطاق الكهربائية

التزايد بين الشركات الجديدة التى اجتازت يتم أن ، ووافقت على ١١/١٢/٢٠٠٧إجتمعت لجنة البت بتاريخ  -
 مليون طن ١,٤، وDRI  مليون طن حديد اسفنجى ١,٦ (التأهيل على رخصة واحدة باقامة مشروع النتاج

 .٣ مليون م١٠٠٠بطاقة ) Billitبيلت 

السويس للصلب بشأن منح /بشاى للصلب/.. عرضت األمانة الفنية توصيات لجنة البت على شركات ال -
 على ممثلى الشركات ٣ مليون م٤٥٠ نصف رخصة مجانية تعادل توفير طاقة من الغاز قدرها كل شركة

ًالثالثة الذين رفضوا هذا االقتراح؛ نظرا لعدم تحقيقه للتكامل الصناعى بشركاتهم، وأكدوا على ضرورة 
 .الموافقة على الطاقات االنتاجية المطلوبة بمستندات التأهيل المقدمة منهم

 لتوفير الطاقة الالزمة للشركات القائمة على ٢٥/١٢/٢٠٠٧ فى ٩٧٤زير البترول بالكتاب رقم تم إخطار و -
، وقد وافقت وزارة البترول ٢٠١١ والنصف اآلخر عام ٢٠١٠أن يتم تدبير نصف كمية الغاز المطلوبة عام 

 .٣٠/١٢/٢٠٠٧ الصادر فى ٨٠٩/١١بكتابها رقم 

موافقة على الطاقات االنتاجية المطلوبة من الشركات الوطنية وبناء على ذلك، أوصت األمانة الفنية بال -
 .٣ مليار م ٣,٦القائمة، وأوضحت أن هذه الطاقات االنتاجية تحتاج طاقة تعادل 

من توصيات ووافقت على الطاقات  ، اعتمدت لجنة البت ما جاء بتقرير األمانة الفنية٢/١/٢٠٠٨بتاريخ  -
 .ل المقدمة من الشركات واحتياجات هذه الشركات من الغازاالنتاجية المطلوبة بمستندات التأهي

، قام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية برفع مذكرة لوزير التجارة والصناعة بشأن ٢٠/١/٢٠٠٨بتاريخ  -
؛ ومن ثم العرض على ١٤/١/٢٠٠٨ و٢اعتماد قرارات لجنة البت بجلستيها الثالثة والرابعة المنعقدتان فى 

 .٣٠/١٢/٢٠٠٧ الصادر فى ٨٠٩/١١لى للطاقة على ضوء موافقة وزير البترول بكتابه رقم المجلس األع

وبناء عليه، قام وزير التجارة والصناعة برفع مذكرة بهذا الشأن للعرض على المجلس األعلى للطاقة وذلك  -
 للطاقات ً تضمنت الموافقة على منح الترخيص لجميع الشركات المحلية القائمة وفقا٢٢/١/٢٠٠٨بتاريخ 
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ًاالنتاجية المقدمة منهم الستكمال مراحل التصنيع مجانا وذلك تطبيقا ألحكام قانون الصناعة رقم   لسنة ٢١ً
 . والئحته التنفيذية١٩٥٨

 حتى .. ، أوصت األمانة الفنية بتأجيل الموافقة لمجموعة ١٠/٣/٢٠٠٨ًوفقا لتقرير األمانة الفنية بتاريخ  -
ع الطاقات االنتاجية على شركات المجموعة، وبعد ذلك تصدر الموافقة للمجموعة  ًتخاطب الهيئة رسميا بتوزي

مع تحديد التوزيع المذكور من المجموعة على كافة الشركات األربعة مع مراعاة حجب الطاقة المخصصة 
 من المجموعة للشركة الرابعة القائمة بنظام المنطقة الحرة حتى تتنازل المجموعة عنها وتحول نظامها

اإلستثمارى إلى نظام االستثمار الداخلى أو توزيع الطاقة المخصصة للشركة الرابعة على الشركات الثالثة 
 .١٣/٣/٢٠٠٨ولقد اعتمدت لجنة البت هذه التوصيات بتاريخ . األخرى

 مليون طن ١,٦٥ بطلب إلقامة ٢/٧/٢٠٠٨ للدرفلة بتاريخ .. بناء على ما سبق، تقدمت شركة مصانع ال -
ُ ألف طن سنويا من البيلت؛ وبما يمثل ٨٥٠من الحديد االسفنجى وًسنويا  من الطاقة المخصصة % ٥٠ً

 .١١/١٢/٢٠٠٧ والمعتمدة من لجنة البت فى .. لمجموعة 

الطاقات   للصلب لباقي.. وحيث أن الموافقة المبدئية لمجموعة " أنه ٢٠٠٨/ ٨/ ٣جاء فى محضر  -
سنة / ألف طن٨٥٠سنة حديد إسفنجى و/ مليون طن١,٦٥تتضمن اإلنتاجية السابق الموافقة عليها والتي 

 للصلب .. الموافقة على إستكمال إصدار الموافقة المبدئية لمجموعة "وجاء القرار بأن " بيليت بالسويس
 ٨٥٠سنة حديد إسفنجي و/ مليون طن ١,٦٥لباقي الطاقة اإلنتاجية السابق الموافقة عليها والتى تتضمن 

وهنا يجب اإلشارة إلى أن الموافقة المبدئية الوحيدة . ت وذلك لمصنع البالطات بالسويسسنة بالطا/الف طن
 للدرفلة بالعاشر من رمضان بمصنعها .. الصادرة للمجموعة في هذا التوقيت كانت تلك الصادرة لشركة ال

قت على منح أي أن الموافقة المشار إليها هي موافقة واضحة على تؤكد أن لجنة البت قد واف. بالسويس
من الطاقة المخصصة للمجموعة، وذلك خالفا لما جاء في % ٥٠ للدرفلة رخصة بــ .. شركة مصانع ال

خلت محاضرها من الموافقة على منح " وفي إشارة واضحة إلى لجنة البت أن ٢٠حيثيات الحكم في صفحة 
 .تأي من الشركتين سالفتي الذكر أى ترخيص إلنتاج الحديد اإلسنفجي والبيلي

 لصناعة الصلب المسطح، بعد أن تحولت إلى نظام االستثمار .. ، تقدمت شركة ال١٢/٨/٢٠٠٨وبتاريخ  -
وتجدر اإلشارة . .. المتبقية من الطاقة المخصصة لمجموعة % ٥٠الداخلى، بطلب الحصول على نسبة الـ 

ئة العامة لالستثمار للتنازل إلى أن ملف التأهيل المقدم من المجموعة للهيئة قد تضمن مستند مقدم إلى الهي
 للصلب المسطح، وهذا الطلب ممهور بخاتم شركة .. عن ميزة االستثمار بنظام المناطق الحرة لشركة ال

 لصناعة حديد التسليح للتوافق مع شروط التأهيل، باإلضافة إلى شهادة من مكتب حازم حسن تفيد .. ال
 . للصلب المسطح.. المناطق الحرة لشركة المتابعته إلجراءات إنهاء ميزة االستثمار بنظام 

ً للصلب المسطح حصلتا على الترخيص وفقا إلجراءات ..  للدرفلة وال..  أن شركتى ال، القولخالصة
 ذلك فقد جاء قرار تقسيم الطاقة إلى رخصتين من ىباإلضافه إل .وتوصيات اعتمدتها األمانة الفنية ولجنة البت

 الصناعية منحها رخصة واحدة بإجمالى الطاقة .. فقد طلبت مجموعة  .البتداخل األمانة الفنية ولجنة 
 بتحديد التوزيع .. ًالمخصصة لها، إال أن رأى األمانة الفنية الذى اعتمدته لجنة البت جاء مطالبا مجموعة 
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شركتين من ًوبناء على إفادة المجموعة بالتوزيع المقترح للطاقة على . المقترح للطاقة على شركات المجموعة
إلى منح نصف كمية الطاقة  ١٣/٣/٢٠٠٨فى  انتهى رأى األمانة الفنية وقرارات لجنة البت ،شركات المجموعة

 للصلب .. إلحدى شركات المجموعة مع إرجاء النصف اآلخر لحين استكمال إجراءات تحويل شركة ال
 .المسطح للعمل بنظام االستثمار الداخلى

 ة حصةلن يترتب عليها زيادوبالتالى  ، وليست رخص إنتاجة رخص طاقىه ةألن الرخص الممنوحًونظرا 
 حصلت عليها الشركات ىالرخص الت، جاءت الموافقة على منح  السوقى أو السيطره علة اإلنتاجيةالمجموع

 :؛ حيثة الصناعي..  ة لمجموعةالتابع
ًة، ثم قدمت المجموعة ملفا لصناعي ا..  ةمجموعالتأهيل نيابة عن بطلب  لحديد التسليح .. تقدمت شركة ال -

 ..  الدخيلة وال..  لصناعة حديد التسليح و.. المجموعة وهى ال اتشركمجمعة عن بيانات للتأهيل شمل 
 لصناعه حديد التسليح .. من الطلب المقدم من شركه ال للدرفلة، وهو الثابت .. للصلب المسطح وال
  ." الصناعيه.. ويعلوه أسم مجموعه "مختوم بخاتم الشركة 

 بأنها كلها تخص أسماء ٦ الى ١ البت من المحضر رقم ة للجنة الفنيةمانورد فى المحاضر الخاصه باأل -
  الوارده بالعرض ولهذا صدرت الطاقه االنتاجيه وكميه الغاز المطلوبه لهذه الشركات اهت وشركا.. مجموعه 

 . للمجموعةلتحقيق التكامل الصناعى -

 لم ينالها نصيب من الطاقه محل ..  ة المقدم من مجموعملف التأهيلاسمها فى الشركات التى لم يرد  -
 بتخصيص جزء من ..  حيث رفضت لجنه البت أحد طلبات مجموعه ؛.. التراخيص الممنوحه لمجموعه 

 هى هذه الشركة. ١٣/٩/٢٠٠٧ بتاريخ ملف التأهيل، وذلكالحصه بإحدى الشركات الغير وارد إسمها فى 
 .السويس لالستثمار الصناعى والتى تم رفضها نهائيا فى محضر االجتماع الخامس للجنه البتشركة خليج 

منحت لجنه البت التراخيص توطؤ الطاعن مع المتهم الثانى، فقد  ة معه إنتفاء شبهيتأكدهو األمر الذى و
 ذلك فإن جميع لىإ باالضافه . فقط دون غيرها..  ةللشركات الوارد اسمها فى العرض المقدم من مجموع

 للتسليح والشركات .. محاضر األمانه الفنيه ومحاضر لجان البت جزء اليتجزء وجميعها تذكر شركة حديد ال
ًوبناء عليه،  ).ولورد بمحضر لجنه البت الثالث ومحضر االمانه الفنيه األ( ة الصناعي..  ةالتابعه لمجموع
 المجموعة، النتاج كامل الطاقه باسم ةفنيه بإصدار الموافق الةمان الصناعيه بطلب شفاهه لأل..  ةتقدمت مجموع

لجنه البت رفضت  ولكن ةً الحقا بحوث تحديد الطاقه االنتاجيه لكل شركة من المجموعُتقدم المجموعةعلى أن 
 . تتضمن أربع شركات مذكوره بالمحضر..  ألن مجموعه جاء هذا الرفض من جانب لجنة البت. هذا الطلب

 بإصدار الرخصه ١٣/٣/٢٠٠٨قدم طلب إلى لجنه البت فى ُ الصناعيه ت.. ذى جعل مجموعه مر الهو األو
 لصناعه حديد التسليح وشركة خليج السويس لالستثمار الصناعى ..  وهما شركه ال،لشركتان من الشركات

ألنها ليست  الموافقه إلحدى هذه الشركات وهى خليج السويس لالستثمار الصناعى ةرفضت اللجن وقد .ًةمناصف
هذا الرفض يعنى الموافقه على تخصيص الطاقه االنتاجيه ألى من فإن  وبالتالى ؛إحدى األربع شركات المؤهله

جاء فى الصفحه األخيره من قد  ف. المؤهل أحداهما أو عده شركات بناء على طلب الشركهةالشركات األربع
 لصناعه حديد التسليح بطاقه من ..  شركة التقرير لجنه البت بشأن الموافقه على إصدار التراخيص بإسم
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 وجاء بالفقره الالحقه أن . مليون متر مكعب غاز لتوليد الكهرباء٣٣٠ متر مكعب للتصنيع و١٣٢٠الغاز قدرها 
من الطاقه % ٥٠ إلنتاج الصلب المسطح بالسويس وقدرها .. يتم إرجاء منح الطاقه الخاصه لشركه ال

 وهذا يتفق مع أى من األربع شركات .التسليح لحين التنازل عن المنطقه الحره للحديد .. المخصصه لشركة ال
ة  تحدد من هى الشركة التى تأخذ كميأن لحديد التسليح ..  على طلب شركة الً فإن لها الحق بناءة،المؤهل

كة  لشرمن الطاقه% ٥٠ وهنا جاء طلب الشركة الالحق إلصدار . الصناعية.. الطاقة المخصصة لمجموعة 
  .٧/٧/٢٠٠٨ لصناعه الصلب المسطح الصادر فى .. سم شركة الاب% ٥٠ و للدرفلة.. ال

د عليــه فــى إصــدار اعتمــتــم االوقــد اشــار المختصــين فــى الموافقــه المبدئيــه للمحضــر الخــامس للجنــه البــت الــذى 
ناد لمحضـر  بعد االست١٩/٨/٢٠٠٨ لصناعه الصلب المسطح فى .. إصدار ترخيص لشركه التم م ث. الموافقه

 للصـــلب وذـكــر فـيــه بأـنــه ـتــم إصـــدار .. لجـنــه الـبــت الســـادس اـلــذى عـــرض ـفــى البـنــد خامســـا موـقــف مجموعـــه ال
 عـلـى عــرض المجموعــة؛ مــن الطاقــه الجدـيـده ممــا يعنــى الموافـقـه% ٥٠ بنســبه .. الموافـقـه المبدئيــه لمجموعــه ال

كمــا ). لجنــه البــت الســادسمحضــر كمــا هــو وارد ب ( للدرفلــه..  لشــركه ٧/٧/٢٠٠٨فــي ت الموافقــة صــدرحيــث 
للصلب لباقي الطاقه اإلنتاجيه السابق الموافقه .. قرر الموافقه علي إستكمال إصدار الموافقه المبدئيه لمجموعه ت

 .عليها
 بما يؤكد عدم وجود شبهه ، محضر لجنه البت السادسى للدرفله ف.. سم شركه الا يؤكد ورود ىوهو األمر الذ
 ٤ لعدد ..  ة تأهيل مجموعى البت بجميع محاضرها تعنة حيث أن لجنالمتهم الثانى؛الطاعن وتواطؤ بين 

 ...  أو متكامل للحصه الخاصه بمجموعه أ الترخيص مجزى شركات مؤهله للحصول عل٤شركات وجميعها 
 الفنيه  وبالتحديد بمحضر األمانهة،وهذا المفهوم واضح بجميع محاضر األمانه الفنيه السته ولجان البت السبع

بمحضر  اتهاقراروعلى ضوء المناقشات التى دارت داخل اجتماعات لجنة البت و. ١٠/٣/٢٠٠٨المؤرخ في 
نتهت إليه فقد ا ، محضر األمانه الفنيهى علًبناءو االجتماع الخامس،السادس وما فهم من محضر االجتماع 

 الرخصتين ى كان من حقها الحصول علالى؛ وبالت بأكملهاةل المجموعي تأهى أنه تمهيئه التنميه الصناعيه إل
  .ة للمجموعةالتابعاألربعة الواردة بملف التأهيل وسم أى شركه من الشركات اب

 ً وبناء. حيث تقدمت بطلبين لمنح الشركتين الممنوحتين رخصتين بإسمهما؛ً فعالة المجموعالتزمت بهوهذا ما 
ة والوارد ذكرها  الشركات التابعى إحدى للدرفله ه.. شركه الً هذا الشأن نظرا ألن ى مخالفه فة ال توجد ثم،عليه

وبالتالى .  حديد التسليحة لصناع.. لشركه ال% ٩٠ مملوكه بنسبه تزيد عن ةن هذه الشركأ وبملف التأهيل،
 الطاقه ى الجزء الخاص بها من إجمالى للدرفله إصدار الترخيص بإسمها عل.. من حق شركه مصانع الكان 

به تقدمت  والذى  بكامل مستنداته٢٠٨٤١رقم بموجب الطلب  وذلك .ة عليها لجان البت للمجموعتوافقتى ال
 ،٧/٧/٢٠٠٨ ىصدرت الموافقه المبدئيه فقد و.  للدرفله.. ستصدار الترخيص بإسم شركه مصانع الالالشركه 

جزء ال ى هذاخيص عل إصدار الترى عل١٣/٣/٢٠٠٨ وزارات بخبرائها بتاريخ ٨ووافقت لجنه البت المشكله من 
 .٢٤/٤/٢٠٠٨ًمن الطاقه وفقا لما ورد بخطاب الهيئه في 

 ى حيث أن رأ؛ البتة ولجنة الفنيةمان رخصتين قد صدر من داخل األىقرار تقسيم الطاقه إلأن جماع ما تقدم 
ه علي شركات  بتحديد التوزيع المقترح للطاق.. ً إعتمدته لجنه البت جاء مطالبا مجموعه ىاالمانه الفنيه الذ
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 ىوبالتال،  إفاده المجموعه بالتوزيع المقترح للطاقه علي شركتين من شركات المجموعهىً وبناء عل... مجموعه ال
 ولم يرد ، للصلب المسطح..  للدرفله وال..  الى إصدار الترخيصين لشركتىفإن لجنه البت هي التي وافقت عل

 . الذكرتى سالف رفض إلصدار هاتين الرخصتين للشركتينةفيها ثم
 :من كل ما تقدم، يمكن الجزم باآلتى

شهدوا  " مفادهاً نقال عن أقوال هؤالء الشهودة أسباب حكمها الطعين عبارى الموضوع فة محكمهأوردتأن ما  -
 ىوقوع الحكم الطعين ف د يؤك" إصدار الترخيصين للشركتينى موافقه من لجنه البت علةبعدم صدور أي

 ة محكمة عقيدىًن هذا الخطأ مؤثرا ففقد كا.  الثابت باألوراقة اإلسناد ومخالفىف أ وهو الخط،عيب جسيم
 ى التربح التة جريمىٕ الطاعن واثبات مساهمته فةستخالصها إداناالموضوع ومنطقها بالحكم الطعين عند 

 أو ى الموضوع لم تمحص أوراق الدعوةمر ينبئ بأن محكم األهذا .أسندتها إليه بأسباب حكمها الطعين
 إستدالل وتصور خاطئ للجريمه ى مسنده إدانتها نحو الطاعن بناء علىمحاضر جلساتها التمحيص الكاف

 بما يعيب حكمها الطعين ويستوجب معه نقضه ؛شتراكه فيها فأدانته بالمخالفه للثابت باألوراقاالمزعوم 
 .ةواإلعاد

 إصدار أى ىخلت من أيه موافقه علأن محاضر لجنه البت قد من  أسباب الحكم الطعين ى جاء فأن ما -
سناد  االى للصلب المسطح يعيب الحكم الطعين بالخطأ ف..  للدرفله وال..  الىتراخيص لكل من شركت

 فإن ما إستندت عليه محكمه الموضوع من أدله للتدليل بها علي ثبوت ى وبالتال. الثابت باألوراقةومخالف
ًين قد جاء مخالفا للثابت باألوراق ومشوبا بعيب الخطأ ف حكمها الطعى إعتنقتها فىصحه الواقعه الت  ىً

 إعتمد عليها ى وسرده لألدله الت، تصويره للواقعهى إعتنقه الحكم الطعين بأسبابه فىأن هذا الذكما  .اإلسناد
 منطقها المعيب عند إستخالصها واقعه ى الموضوع ومؤثر فة محكمة عقيدىً كان مؤثرا ف، إدانه الطاعنىف

 محاضر لجنه ى ما ورد فة الموضوع لحقيقةلو فطنت محكمو . أسندتها للطاعن وأدانته عليهاىهام التاإلت
ً ومحصته تمحيصا كافياة الفنيةمانالبت واأل  ىلما إنتهت إلة،  بالقضية مع تمحيص كافه المستندات المرفق،ً

هو ما يعيب معه الحكم الطعين  و.النتيجه التي توصلت إليها بإدانه الطاعن بالمخالفه للثابت باألوراق
ستدالل بما يستوجب معه نقض الحكم  االى فساد فى الثابت باألوراق أسلس إلة اإلسناد ومخالفىبالخطأ ف

 .ةالطعين واإلعاد
دون أن   بطالن الحكم المطعون فيه نتيجه قصور الحكم الطعين فى تسبيبه بإدانه الطاعن : السبب الرابع

 ةالتى تتكون منها عناصر وأركان جريمه اإلشتراك فى جنايه التربح المزعوميثبت األفعال والمقاصد 
  -:باألوراق

 باألوراق بقاله أن الطاعن قدم ة التربح المزعومة جنايىشتراك ف ثبوت االىإن ما أورده الحكم الطعين للتدليل عل
 ما إنتهت إليه ى إلىوال يؤد ،ستدالل قاصر ومعيبا هو ، رخصتينى لتقسيم الطاقه الممنوحه له علىطلب شفه

 جنايه التربح ىشتراك ف أسباب ومنطوق حكمها الطعين بإدانه الطاعن عن جريمه االى الموضوع فةمحكم
 :، وذلك لألسباب التاليةالمزعومه باألوراق
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 :ًمن المقرر قضاء أنه -
الواقعه  يان إجراءات جنائيه أن يشتمل على ب٣١٠ًيجب على كل حكم باإلدانه عمال بنص الماده " �

المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها واألدله التى إستخلصت منها 
ًالمحكمه ثبوت وقوعها من المتهم وكان من المقرر أنه ينبغى أال يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام ما 

انونى على واقعه الدعوى وهو يكون كذلك يتعذر معه تبين مدى صحه الحكم من فساده فى التطبيق الق
كلما جاءت أسبابه مجمله أو غامضه فيما إثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر أركان 
الجريمه أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامه أو كانت متصله بعناصر اإلدانه على 

اب الذى ينبىء عن إختالل فكرته من حيث تركيزها فى موضوع وجه العموم أو كان يشوبها اإلضطر
الدعوى وعناصر الواقعه مما ال يمكن إستخالص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعه الدعوى أو بالتطبيق 

 "القانونى ويعجز بالتالى محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح
 )٣٦٥ صـ٥١ ق٤٧م النقض س مجموعه أحكا١٧/٣/١٩٩٦نقض جنائى جلسه (

ًمناط جواز إثبات اإلشتراك بطريق اإلستنتاج إستنادا إلى القرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعه " �
ًالتحريض أو اإلتفاق فى ذاته وأن يكون إستخالص الحكم للدليل المستمد منها سائغا ال يتجافى مع 

ليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى إستخلص المنطق أو القانون فإذا كانت األسباب التى إعتمد ع
منها وجود اإلشتراك ال تؤدى إلى ما إنتهت إليه فعندئذ يكون لمحكمه النقض بما لها من حق الرقابه على 

 "صحه تطبيق القانون إن تتدخل وتصحح هذا اإلستخالص بما يتفق مع المنطق والقانون
  )٤٦٧ صـ٩٠ ق١١نقض س مجموعه أحكام ال١٧/٥/١٩٦٠نقض جنائى (

شتراك فى الجريمه اليتحقق إال إذا كان اإلتفاق والمساعده قد تما من قبل وقوع تلك الجريمه وأن يكون اال" �
أن تكون الجريمه وقتيه أو مستمره فإذا كان الحكم قد دان  وقوعها ثمره لهذا اإلشتراك يستوى فى ذلك

ريمه فإن ذلك ال يؤدى إلى قيام اإلتفاق والمساعده فى شتراك عن أفعال أتاها بعد وقوع الجالمتهم باال
ٕمقارفه الجريمه واذا خال الحكم من بيان قصد اإلشتراك فى الجريمه التى دان المتهم بها وأنه كان وقت 

ًوقوعها عالما بها قاصدا اإلشتراك فيها فإن ذلك يكون من الحكم قصورا ويعيبه مما يستوجب نقضه ً " 
 )٢٦٤ صـ٧٩ ق٧ مجموعه أحكام النقض س٢٧/١١/١٩٥٦نقض جنائى (

ال يتحقق اإلشتراك فى الجريمه إال إذا كان اإلتفاق والمساعده قد تما قبل وقوع تلك الجريمه فإنه متى " �
أدان الحكم الطعين الطاعن بجريمه اإلشتراك باالتفاق والمساعده مع الفاعل األصلى دون أن يبين الرابطه 

عل األصلى للجريمه أو يدلل على قصد اإلشتراك لديه وكانت األفعال التى التى تصل هذا الطاعن بالفا
أتاها المتهم باإلشتراك هى أفعال الحقه للجريمه ويصح فى العقل أن تكون منفصله عنها فإن الحكم يكون 

 "ًمشوبا بالقصور
 )٣٩ صـ٨ ق٩ مجموعه أحكام النقض س ١٤/١/١٩٥٨نقض جنائي (

    ه الطاعن الثاني في جريمه اإلشتراك في التربح بطريقي اإلتفاق  دان الحكم المطعون فيىمت" �
ًن يبين األدله علي ذلك بيانا يوضحها أوالمساعده فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا اإلشتراك بطريقيه و



 ٥٥

ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوي وظروفها ولما كان ذلك وكان المستفاد من مطالعه نصوص 
 من قانون العقوبات أنها تتضمن قصد اإلشتراك ٤٢ ، ٤١ ، ٤٠ه في اإلشتراك بالمواد القانون العام

يجب أن ينصب علي جريمه أو جرائم معينه فإذا لم يثبت اإلشتراك  في جريمه معينه أو فعل معين فال 
 "تعتبر الجريمه التي يرتكبها الفاعل نتيجه مباشره لإلشتراك ألنه لم يقع عليها

  )١١/١٠/١٩٦٤ ق جلسه ٦٢ لسـنه ٢٠٧٤٣م  رقىطعن جنائ(
ًإن التشريع الجنائي المقارن يولي إهتماما خاصا بجريمه التربح وعليه حصلت الصياغه الواره في " � ً

ً من قانون العقوبات لتتسع وتشمل حاله كل موظف عام أيا كان وجه نشاطه يحصل ١١٥المشروع للماده 
ه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته ومن ثم روعي أو يحاول الحصول لنفسه أو لغيره بدون وج

ًأن يكون تربح الموظف مؤثما علي إطالقه وأن يكون تظفير غيره بالربح  محل عقاب إن كان حدث بدون 
 "وجه حق

 )١١/١٠/١٩٩٤ ق جلسه ٦٢ لسـنه ٢٠٤٣الطعن رقم (
 فيجب أن ة، جريمى فىك جنائ محكمه الموضوع إذا إقتنعت بوجود إشتراىًمن المقرر فقها بأنه يجب عل -

ٕ هذا اإلشتراك بدليل مباشر واذا إستدلت عليه بطريق اإلستنتاج من القرائن يجب أن يكون هذا ىتستدل عل
 وأال ، وأال يشوبه تعسف وال تنافر مع حكم العقل والمنطق،ًاإلستنتاج مستساغا مع مقتضيات العقل والمنطق

ويجب أن تكون هذه القرائن منصبه علي واقعه اإلتفاق والمساعده  ى الدعوىًيكون مخالفا لصحيح األوراق ف
 " مع المنطق أو القانونىًفي ذاتها وأن يكون إستخالص الحكم للدليل المستمد منها سائغا وال يتجاف

 )١٩٨٣الطبعه العاشره    القسم العام-محمود مصطفي في شرح قانون العقوبات / الدكتور(
 عن طريق المساعده فيجب علي محكمه الموضوع ة الجريمى المتهم إشتراكه فى إل إذا أسندت النيابه العامه -

ً ســائغا قانونــاًإستخالصــاأن تســتخلص عناصــر هــذا اإلشــتراك وذلــك مــن ظــروف الــدعوي ومالبســاتها  ٕ واذا .ً
ً ومالبساتها يجب أن يكون هذا اإلستنتاج سائغا يبرره ىإعتقدت محكمه الموضوع حصوله من ظروف الدعو

ٕ واذا إستدلت عليه . ويجب أن يستدل الحكم علي توافر هذه المساعده بدليل مباشر. أثبتها الحكمىوقائع التال
 ويتعـــين أن ،ً فيجـــب أن يكـــون هـــذا اإلســـتنتاج مستســـاغا مـــع العـقــل والمنطـــق،بطرـيــق اإلســـتنتاج مـــن الـقــرائن

مــــع بـيـــان وســــيله اإلشــــتراك  ثمــــره للمســــاعده الســــابقه ال المعاصــــره لهــــا ىتوضــــح المحكمــــه ـبـــأن الجريمــــه هــــ
 .بالمساعده واألدله الداله عليها

 )١٩٢٥السعيد مصطفي في األحكام العامه في قانون العقوبات طبعه / الدكتور(
 :أن ًمن المقرر قضاء -
ًمناط جواز إثبات اإلشتراك بطريق اإلستنتاج إستنادا إلي القرائن أن تكون القرائن منصبه علي واقعه " �

ً وان يكون إستخالص الحكم للدليل المستمد منها سائغا ال يتجافي مع حكم المنطق أو اإلتفاق في ذاتها
القانون فإذا كانت األسباب التي إعتمد عليها الحكم في إدانه المتهم والعناصر التي إستخلص منها وجود 

 يكون لمحكمه اإلشتراك ال تؤدي إلي ما إنتهي إليه لوجود تعسف واضح في اإلستنتاج فإنه في هذه الحاله
 النقض بمالها من حق الرقابه علي صحه تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا اإلستخالص بما يتفق 
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 "مع المنطق والقانون 
 )١٧/٥/١٩٦٠ ق جلسه ٢٩ لسـنه ١٧٤٢الطعن  رقم (

ًاإلتفاق الجنائي يتطلب تقابل اإلرادات تقابال صريحا علي أركان الواقعه الجنائيه التي تكون" �  "ً محال لهاً
 )٧١٨ صـ ١٣٦ ق ١٦س   مجموعه أحكام النقض١٩/١٠/١٩٦٥نقض جنائي (

ًلما كان مناط جواز إثبات اإلشتراك بطريق اإلستنتاج إستنادا إلي القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه " �
سباب التي ًعلي واقعه اإلتفاق والمساعده ذاتها وأن يكون إستخالص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لأل

إعتمد عليها الحكم في إدانه المتهم والعناصر  التي إستخلص منها وعندئذ يكون لمحكمه النقض بمالها 
من حق الرقابه علي صحه تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا اإلستخالص بما يتفق مع المنطق 

م واليقين من الواقع الذي والقانون وكان من المقرر كذلك أن األحكام الجنائيه يجب أن تبني علي الجز
يثبته الدليل المعتبر وال تؤسس علي الظن واإلحتمال من الفروض واإلعتبارات المجرده وكان ما أثبته 
الحكم المطعون فيه من االدله التي تساند عليها في إدانه المتهم ال تنصب علي واقعتي اإلتفاق والمساعده 

في ثبوت إشتراكه في الجريمه أو العلم بها وال يرفع هذا في إرتكاب الجريمه فإن هذا اليكفي بمجرده 
 "ىخرأالعيب أن يكون الحكم قد إستند في إدانه الطاعن علي أدله 

 )١٥/٢/١٩٩٠ ق جلسه ٥٨ لسـنه ٤٧٢٠الطعن رقم (
ٕاإلشتراك باإلتفاق إنما يتحقق من إتحاد نيه أطرافه علي إرتكاب الفعل المتفق عليه واذا كان القاضي " �

ًئي حرا في ان يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإنه إن لم يستدل علي اإلشتراك بدليل مباشر من الجنا
إعتراف او شهاده شهود أو غيرها من االدله المباشره ان يستدل عليه بطريق اإلستنتاج من القرائن التي 

ه القرائن منصبه علي ًلديه بشرط أن يكون هذا اإلستدالل سائغا من ظروف الدعوي ما يبرره وأن تكون هذ
 "واقعه اإلتفاق أو المساعده ذاتها

  )٨٢٦ صـ ٥٩ ق ٣١ مجموعه أحكام النقض س ٢/١٠/١٩٨٠نقض جنائي ( 
  )٣٤٨ صـ ٧٦ ق ٢٥ مجموعه أحكام النقض س ٣١/٣/١٩٧٤نقض جنائي ( 

 يستظهر  أدان الحكم المتهمين في جريمه اإلشتراك بطريق اإلتفاق والمساعده فإنه يجب عليه أنىمت" �
ً ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من ىعناصر اإلشتراك وطريقته وأن يبين االدله الداله عل

 " وظروفهاىواقع الدعو
 )٢٦/١٠/١٩٦٤ ق جلسه ٣٤ لسـنه ٤٨٠الطعن رقم (

 من قانون العقوبات ال تصح في صحيح القانون إال ١١٥ الماده ى التربح المنصوص عليها فةجريمأن  -
 ؛ وهو التظفير أو التربح دون وجه حق، وثبوت القصد الجنائي الخاص، وهو اإلتفاق،افر الركن الماديبتو

ال تقوم إال إذا ثبت  ١١٥ ذلك بأن جريمه التربح المنصوص عليها في الماده ىًنه من المقرر فقها فأحيث 
 إليه من خالل تداخله ىسع نيه التربح  لنفسه أو تظفير غيره بالربح بدون وجه حق كغرض يى الجانىلد
ً ولما كانت نيه التربح أمرا باطنيا يبطنه الموظف ويضمره في نفسه فيتعين عل.ى العمل الوظيفىف  ىً

ٕ بالتحدث عنه إستقالال واستظهاره بإيراد األدله التي تدل عليه وتكشف عنهى أن يعنىالقاض ً. 



 ٥٧

 )٢٦٨–٢٥٣ صـ ١٩٨٩طبعه  العقوبات القسم الخاص قانون -بو عامرأ ىمحمد ذك/ يراجع مؤلف األستاذ الدكتور(

 ربح أومنفعه أو محاولته ى لنفسه على  حصول الجانى هى، االول: التربح صورتينة لجريمىأن للركن الماد -
 ى يستوى األولة الصورى فإنه ف. لغيره علي ربح أو منفعه أو محاولته ذلكى حصول الجانى ه، والثانيه.ذلك

 ، الصوره الثانيهى أما ف. الربح أو المنفعه بحق أو بغير حقى الحصول علةولمحا أن يكون الحصول أو
 صياغه ى فىقد ورد في المذكره اإليضاحيه بأنه قد روعو.  تظفير الغير يتعين أن يكون ذلك بغير حقىوه

 إطالقه وأن يكون تظفير غيره بالربح محل ىًن يكون تربح الموظف مؤثما علأ عقوبات ١١٥نص الماده 
 أى أنه إذا مكن الموظف الغير من الحصول .ن يكون هذا التظفير قد حدث بدون وجه حقأقاب بشرط ع
 ذلك بحق ى أى كان حصول الغير عل، وجه لعدم المشروعيهى ذلك على منفعه أو ربح دون أن ينطوىعل

 أن من يتعامل  ألنه من طبيعه األمور. عقوبات١١٥ الماده ىفال تقع هنا جريمه التربح المنصوص عليها ف
 التعامل معها ى إلىٕ واال ما سع، ربحى الحصول على إنما يهدف إلى كمقاول أو مورد أو مشترهمع الدول

 وكان ذلك ة، منفعه أو ربح من الدولى فإذا حصل عل.وما كلف نفسه ما قدمه من مواد أو بذله من جهد
 ١١٥تحت النص التجريمي بنص الماده  فإن هذا العمل ال يندرج ة،بحق وغير مخالف للقانون أو الشرعي

 .عقوبات
 ) قانون العقوبات القسم الخاص ٤٠٦ صـ ١٥٠عبد المهيمن بكر رقم / الدكتور(
 ) قانون العقوبات القسم الخاص ٢٦٨ صـ ١٨١أحمد فتحي سرور رقم / الدكتور(
 ) قانون العقوبات القسم الخاص ١٥٦ صـ١٦٢فوزيه عبد الستار رقم / الدكتوره(

 )  قانون العقوبات القسم الخاص- ١٣٠ صـ ١٨٥محمود نجيب حسني رقم / تورالدك(
 ى فإنه يشترط  فة، إطالقه لتعارضه مع واجبات الوظيفه ومصالح اإلدارىًإذا كان تربح الموظف مؤثما عل -

 ى تتوافر العله من التجريم وهة هذه الحالى فف. للغير أن يكون ذلك بدون وجه حقة فائدىحاله الحصول عل
 حصل عليها الغير متفقه مع مصالح ى أما إذا كانت الفائده الت.ستغالل أعمال الوظيفها هذا الغرض ىف

ختص بها أكثر من شخص غيره بذات ا ة ولم يختص بها الغير بمفرده ولكنها ميزه أو فائده عامة،اإلدار
 وبصوره تتفق مع الشرعيه  هذه الميزه أو الفائده بحقى وأن هذا الغير قد حصل عل.المواصفات والشروط

 ولم يكن ،خرين الذين حصلوا عليها من ذات الجهه المانحه لهذه الميزه أو الفائدهوالقانون كغيره من اآل
 كما لم تكن هناك عالقه قرابه أو صداقه ، من وراء ذلكة أو غير مباشرةللموظف مصلحه شخصيه مباشر

 . عقوبات١١٥ح المنصوص عليها في الماده  التربة فال تتوافر هنا عناصر جريم،مع المستفيد

 صحيح القانون إال بتوافر ى عقوبات ال تصح ف١١٥ الماده ىن جنايه التربح المنصوص عليها فأ أى -
 الخاص وهو التظفير أو ىتفاق بين الموظف والمستفيد مع ثبوت القصد الجنائ وهو االى،الركن الماد

ف نيه التربح لنفسه أو تظفير غيره بالربح بدون وجه حق  الموظى وأن يتوافر لد.التربيح دون وجه حق
 .ى العمل الوظيفى إليه من خالل تداخله فىكغرض يسع

 ى أو إتفاق بين الغير والموظف فإنه يصعب معه فة عدم ثبوت وجود عالقة حالىنه فمما سبق يتضح أ
ً وقضاء وقانوناً فقهاالمقرر، وهذا هو  التربح لديهماةستخالص عناصر وأركان جريما ةهذه الحال ً. 
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 االتهام المسنده إلى الطاعن قد ةالثابت بمدونات الحكم الطعين عند تحصيله لواقعمن جانب آخر، فإن  -
 فقرر ،تهام بأمر اإلحالهتهام المسنده إلى الطاعن على ترديد ما جاء بوصف اال االةفى بيانه لواقعقتصر ا

 :قاله مفادها

س إدارة ثالث شركات ويساهم فى تلك الشركات بنصيب حاكم ولم يتقدم بأى وأن المتهم الثالث يرأس مجل"
 ة التنمية للصلب المسطح فى المزايده المطروحه من هيئ..  للدرفله وال.. سم أى من شركتى الاطلب ب

 على الطاقه ة لرخص إنتاج الحديد اإلسفنجى تم تقدم بطلب شفهى إلى لجنه البت للموافقةالصناعي
 لصناعه حديد التسليح دون تحديد حجم الطاقه .. عتمادها من لجنه البت لشركة الاالسابق نتاجيه اال

 للحديد والصلب ولم توافق لجنه البت على ذلك وقررت .. االنتاجيه لكل شركة من مجموعات شركات ال
 ٣مليون م ١٣٢٠ لصناعه حديد التسليح بطاقه .. زام بالموافقه على إصدار الترخيص بإسم شركة التلاال

 لتوليد الكهرباء األمر الذى يتضح معه ضلوع المتهم الثالث فى االشتراك فى ٣مليون م٣٣٠غاز للتصنيع، 
الجريمه المسنده للمتهم الثانى بإتفاقه معه على الحصول على أكبر قدر من الطاقه المخصصه النتاج 

وحه لباقى الشركات ومساعدته فى من إجمالى الطاقه الممن% ٤٦الحديد والصلب والتى بلغت حصته فيها 
األعمال المجهزه والمسهله إلتمام تلك الجريمه فتمت جريمه تسهيل حصوله على منفعه وربح من أعمال 

 ."المتهم الثانى بناء على تلك االتفاق وتلك المساعده
ون هذا  من خالل أقوال المبلغ التى ال صله لها بمضمة هذه الواقعةستدل الحكم الطعين على صحاقد ف -

 عن ة والحسابيةقتصرت أقوالهم على بحث المسائل الفنياأقوال خبراء وزارة العدل التى كذلك  و،تهاماال
ً وجاء بحثهم قاصرا حسابيا وفنيا عل، للمتهمينةالمخالفات المنسوب ً  . النحو سالف الذكرىً

سندتين للطاعن وهما االتفاق شتراك الجنائى الم مباشرة على وسيلتى اال خبراء وزارة العدللم تنصب أقوال -
 .ةوالمساعد

 وأقوال مجريها لم تنصب على واقعتى االتفاق ة ومباحث األموال العامة االداريةأيضا تحريات الرقاب -
 كما إنها هى مجرد رأى لصاحبها تحتمل الصدق والكذب أو الصحه ،والمساعده المسندتين للطاعن

 .هاعززخر يآدون قرينه أو دليل  واليجوز التعويل عليها بمفردها ب،والبطالن

 ،بتظفيره ربح ومنفعه بدون وجه حق) موظفا عاما(د مشتركا مع المتهم الثانى ُ ع)ًليس موظفا عاما(الطاعن  -
 ما أتاه من أفعال وكذا.  التى تصل الطاعن بالمتهم الثانىةوذلك دون أن يستظهر الحكم الطعين الرابط

  .تهامص محل اال حيال إجراءات الحصول على الرخةمادي

 ة ورئيس هيئةوزير الصناع(نتواه المتهمان األول والثانى الم يستظهر الحكم الطعين علم الطاعن بما  -
 :فيما يتعلق باآلتى) ة الصناعيةالتنمي

 . فى التأهيلة لطرح الرخص على الشركات الراغبةجراءات الالزمتخاذ االا �

 .المجلس األعلى للطاقه ووزارة البترولكافه المخاطبات التى تمت بين وزارة الصناعه و �

  وذلك ة، البت والقرارات التى إتخذت بشأن رخص الطاقة ومحاضر لجنة الفنية األمانةكافه محاضر لجن �

 . بالصحف والجرائدةقبل اإلعالن عن طرح رخص الطاق
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طبات التى لم يكشف الحكم الطعين فى أسبابه على أن الطاعن كان على علم مسبق بالمناقشات والمخا -
 ة، والمجلس األعلى للطاق، ووزارة البترولة، وهى وزارة الصناع، بالدولةة الجهات المعنيةتداولت بين كاف

 .بشأن مقترحاتهم للتكامل الصناعى الرأسى وتعميق الصناعه الوطنيه

ل لم يكشف الحكم الطعين فى أسبابه على أن الطاعن كان على علم مسبق بالمناقشات التى دارت داخ -
 . البت قبل اإلعالن عن طرح الرخص بالصحف والجرائدة ولجنة الفنيةمان األةلجن

 فإن عليه أن ،شتراك فى التربح بطريق االتفاق والمساعده االةمن المقرر أنه متى دان الطاعن فى جريم -
 وذلك ، يوضحها ويكشف عن قيامهاًشتراك وطريقته وأن يبين األدلة على ذلك بيانايستظهر عناصر هذا اال

  .من واقع الدعوى وظروفها وأوراقها

الطلب المقدم من "، وتحت البند ثالثا ١٣/٣/٢٠٠٨بالرجوع إلى محضر اجتماع لجنة البت المنعقد بتاريخ  -
 بطلب شفهيا إلصدار الموافقة على الطاقة االنتاجة .. تقدمت شركة "نص المحضر على أنه " .. مجموعة 

ون تحديد حجم الطاقة االنتاجية لكل شركة من المجموعة وقد تم مناقشة السابق اعتمادها بلجنة البت د
أى أن الطاعن لم يتقدم بطلب شفهى كما جاء ، "طلبهم فى اجتماع بحضور العضو المنتدب وممثلى الهيئة
 هو الذى .. كما أن العضو المنتدب لشركة . .. بأسباب الحكم الطعين، بل الذى تقدم بالطلب هو شركة 

جتماع الذى تم خالله مناقشة الطلب، وبالتالى ليس هناك أى دليل على ما أورته المحكمة بأن حضر اال
 .المتهم الثالث هو من تقدم بالطلب الشفهى

 أن قصد ) من قانون العقوبات٤٢، ٤١، ٤٠وهى المواد (شتراك  فى االةتتضمن نصوص القانون العام -
 أو فى فعل ة معينةشتراك فى جريم فإذا لم يثبت االة،ن أو جرائم معيةشتراك يجب أن ينصب على جريماال

 . ألنه لم يقع عليها،التى إرتكبها الفاعل نتيجه مباشرة لالشتراكة معين فال تعتبر الجريم

ً ما أورده الحكم المطعون فيه جاء قاصرا للتدليل على أن الطاعن كان منتويا الحصول على  أننجدوهنا  - ً
 البت لتقسيم الطاقه التى منحت لشركة ةلطاعن تقدم بطلب شفهى إلى لجن حيث أن ا؛ربح بدون وجه حق

 وأن قرار تقسيم الطاقه إلى رخصتين صدر ًخاصة ، ولم يطلب زيادة حجم هذه الطاقه، لحديد التسليح.. ال
 .  البتة ولجنة الفنيةمان على توصيات األًبناء

 ةن رأى األمانأ إال ، لهاةلطاقه المخصص واحده بإجمالى اة منحها رخصة الصناعي..  ةطلبت مجموع -
 على شركات ة بتحديد التوزيع المقترح للطاق..  ةً البت جاء مطالبا مجموعةعتمدته لجنا الذى ةالفني

  .ةالمجموع

 ةنتهى رأى األمانا ة، على شركتين من شركات المجموعة بالتوزيع المقترح للطاقة المجموعة على إفادًبناء -
 مع إرجاء النصف اآلخر ة، الطاقه إلحدى شركات المجموعةه البت إلى منح نصف كمي وقررات لجنةالفني

 .ستثمار الداخلى للصلب المسطح بنظام اال.. ستكمال إجراءات تحويل شركة الالحين 

  للصلب المسطح حصلتا على الترخيصين وفقا ..  للدرفله وال..  يمكن القول أن شركة ال،على ضوء ذلك
كما ذكر الحكم  -ً البت ولم يسع إليها الطاعن مطلقا ة ولجنة الفنيةعتمدتها األماناات الجراءات وتوصي
 .  البت وال عالقه للطاعن بهذا القرارة ولجنة الفنيةن قرار التقسيم نابع من األمان إبل – الطعين فى أسبابه
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 . ن الطاعن بها التى داةشتراك فى الجريمومن ثم يكون الحكم الطعين قد خال من بيان قصد اال
 :؛ بحيثًستنادا إلى القرائناستنتاج شتراك بطريق االثبات االإولما كان ذلك وكان مناط جواز  -

 . على واقعتى االتفاق والمساعده فى ذاتهاةتكون القرائن منصب �

 .ال يتجافى مع المنطق أو القانون ًستخالص الحكم للدليل المستمد منها سائغاايكون  �

 الطاعن والعناصر التى إستخلص منها وجود ةعتمد عليها الحكم فى إداناالتى  كانت األسباب ولما -
 النقض ة ويكون لمحكم،ستدالل فإن هذا يعيب الحكم بالفساد فى اال،نتهى إليهاتؤدى إلى ما  شتراك الاال

ستخالص بما يتفق مع  تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا االة على صحةبما لها من حق الرقاب
  .ق والقانونالمنط

شتراك مع المتهم  الطاعن بتهمه االةأن الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانوعلى ضوء ما تقدم، تبين  -
الثانى فى الحصول على رخصتى الطاقه على قيام الطاعن بتقديم طلب شفهى لتقسيم الطاقه الممنوحه له 

ً كما أشرنا سالفا؛ ١٣/٣/٢٠٠٨ريخ ً، وهو ما لم يحدث وفقا لمحضر اجتماع لجنة البت بتاعلى رخصتين
 التربح ة اإلشتراك فى جريمةثبوت تهمهو فساد فى االستدالل الذى ينتفى معه  فإن ما قاله الحكم وبالتالى

  .المزعومه باألوراق

شأنها فى ً مجانا ة تراخيص الطاقى حصلت علىالثابت فى مدونات الحكم الطعين أن هناك شركات أخرف -
 ). للصلب والسويس للصلب وطيبهى شركه بشاىوهة،  الصناعي .. ة مجموعذلك شأن

 لصناعه حديد التسليح ..  مقدم من شركه الة الرخصىالثابت باألوراق أن الطلب المقدم للحصول علو -
 . الصناعيه.. سم مجموعه اوموجود عليه 

 ة الصناعي..  ة البت بأنها كلها تخص مجموعة ولجنة الفنية باألمانة المحاضر الخاصىوقد ورد ف -
 .اهتوشركا

 لتحقيق ة للمجموعة مجمعة لهذه الشركات كطاقة الغاز المطلوبة وكميةنتاجيولهذا صدرت الطاقه اال
 وجميعها ذكرت ، البت جزء ال يتجزأة ولجنة الفنية األمانة أن جميع محاضر لجنكما. ىالتكامل الصناع

 ى التةمع الطريق ً وهذا يتماثل تماماة الصناعي..  ة لمجموعة لحديد التسليح والشركات التابع..  الةشرك
 . السويس للصلبة للصلب ومجموعى بشاةتعاملت بها لجنه البت مع مجموع

 ة الموافقة تقسيم الطاقى البت وافقت علة أن لجن١٣/٣/٢٠٠٨ البت المؤرخ ةتضح من محضر لجنكما ا -
 . شركتينى علة الصناعي..  ةعليها لمجموع

قد رأت ة، فحتياجات شركات المجموعا يتم توزيعها حسب على أن ة، ثابتة طاقة كمي عنة الموافقتصدر -
  . رخصتين حسب إحتياج المشاريع داخل المجموعهى تقسيمها علةمكانيإ البت ةلجن

 وتم التأهيل على قرار تقسيم الطاقة  وزارات بخبرائها ٨ البت المشكله من ة ولجنة الفنيةمان األةوافقت لجن -

بإعتبار أن القصد ،  السويس للصلبة للصلب ومجموعى بشاة مجموعشأنها فى ذلك شأنه ككل للمجموع
 .ىن التأهيل ومنح التراخيص بالطاقات هو بقصد التكامل الصناعم

  أن بشرط القرائن ىًمن المقرر جواز إثبات اإلشتراك بطريق اإلستنتاج إستنادا إلحيث أنه  ؛ ما تقدممن كل
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ستخالص الحكم للدليل المستمد ا وأن يكون ، ذاتهاى واقعه اإلتفاق والمساعده فى علتكون القرائن منصبه
  . مع المنطق والقانونىًمن هذه القرائن سائغا ال يتجاف

 ،شتراكستخلص منها وجود االا ى والعناصر الت، الطاعنة إدانىعتمد عليها الحكم فا ىولما كانت األسباب الت
 ى علة النقض بما لها من حق الرقابة فعندئذ يكون لمحكم، إليهىنتها ما ىإل حال من األحوال ىبأ ىال تؤد
ما يستوجب وهو  ،ستخالص بما يتفق مع المنطق والقانون تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا االةصح

 .ةمعه نقض الحكم الطعين واإلعاد
قترفته ا التسبيب نتيجه ما ىض ف اإلستدالل والتناقىبطالن الحكم المطعون فيه للفساد ف: السبب الخامس

 إثباتها لإلتهام ى مدى فة متضاربة دالئل متناقضى إدانتها للطاعن على الموضوع بأن إستندت فةمحكم
  الطاعن بأسباب حكمها الطعينىالمسند إل

 بهما الطاعن، دون تاعتمدت محكمة الموضوع على دليلين متناقضين أوردتهما فى أسباب حكمها الطعين فأدان
 :أن تزيل التناقض فى التسبيب، وذلك على النحو التالى

 :هًمن المقرر قضاء أن -
إذا إعتمد الحكم علي دليلين متناقضين دون أن يفسر هذا التناقض بما يرفعه ويسوغ في العقل اإلستناد " �

 غير ى إلى هذين الدليلين كان هذا الحكم فاسد اإلستدالل إذا كان من المحتمل ان المحكمه قد تنتهىإل
 "نتهت إليه لو أنها كانت تنبهت إلي هذا التناقضا ى الذىالرأ

 )٧٥٨ صـ ١٥٨ رقم ٢٤ مجموعه أحكام النقض س١٧/٦/١٩٧٣ ىنقض جنائ(
إنه ف بما يزيل التعارض بينهما ى والفنىإذا كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض للخالف بين الدليلين القول" �

 "ًيكون قاصرا
 )٣٦٣ صـ ١٠٠ رقم ٩جموعه أحكام النقض س  م٨/٤/١٩٥٨نقض جنائي (
 )١٧٣  صـ ٣٥ رقم ١٥ مجموعه أحكام النقض س ٢/٣/١٩٦٤نقض جنائي (

ًإذا تناقضت أسباب الحكم تناقضا بينا في التدليل علي أهم نقطه ف" �  فتماحت فإن هذا يعتبر من ى الدعوىً
 "العيوب الجوهريه التي يترتب عليها نقض الحكم

 )٣٥٧ صـ ٣١٠ رقم ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٣١/١٠/١٩٢٩ ىنقض جنائ(
ًيقع عيب التناقض في التسبيب إذا توافر التناقض بين أسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا وال يعرف " �

ًأى األمرين  قصدته المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا  ال  ً
 "ًكن أن يعد قواما لنتيجه سليمه يصح معه اإلعتماد عليها واألخذ بهاًشيئ فيه باقيا يم

 )٦٠٣ صـ ١٢٠ رقم ١٩ مجموعه أحكام النقض س ٢٧/٥/١٩٦٨نقض جنائي (
 )٣٧٩ صـ ٨٧ رقم  ٢٦س   مجموعه احكام النقض٤/٥/١٩٧٥نقض جنائي (

 ثبوت إدانه المتهم ى فً حكمها دليلين متعارضين وأخذت بهما وجعلتهما عماداىإذا أوردت المحكمه ف" �
 " دليلين متساقطين لتعارضهماىدون أن تتصدي لهذا التعارض بما يرفعه تكون قد إعتمدت عل

 )٤٢٢ صـ ٣٢٤ رقم ٤ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢/١/١٩٣٩نقض جنائي (
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 ى الحكم ببعض األسباب التىتخاذل األسباب من صور التناقض التي تعيب التسبيب وذلك عندما يأت" �
 العقل مع دالله بعضها األخر ى داللتها بحيث تكون دالله بعضها غير ملتئمه فىخر فتخذل البعض اآل

 " أو المستتر بين أسباب الحكم ويعبر عنه بتهاتر األسبابىوهذا هو التناقض الضمن
  )٢٨٦ صـ ٦٣ رقم ١٠ مجموعه أحكام النقض س ٩/٣/١٩٥٩ ىنقض جنائ(
  )٤٤٨ صـ ١٠٩ رقم ٢٢حكام النقض س  مجموعه أ٧/٦/١٩٧١ ىنقض جنائ(

  )١٠٣١ صـ ٢١١ رقم ١٨ مجموعه أحكام النقض س ٣٠/١٠/١٩٦٧ ىنقض جنائ(
 وقد ، قائمه أدله الثبوتى وردت فى من الدالئل التة طياتها مجموعىتهام قد حملت فالثابت أن أوراق اال -

 ىٕا وجدانها وارتاح عليها بالها فطمئن لها ى حكمها الطعين بتلك الدالئل والتىأخذت محكمه الموضوع  ف
ًلك الدالئل دليالن اخذت بهما محكمه الموضوع وفقا لما سطرته ت ولكن من بين ،إثبات اإلدانه للطاعن

 :ى وهما كالتال، الثبوتة أدلة قائمى أوراقها فى علة العامةالنياب
نه عند سرده أ حيث ؛ أسبابهىفوهو أقوال خبراء وزاره العدل والتي أوردها الحكم الطعين : الدليل األول

 ىعل وشهد بعدم صدور أيه موافقه عن لجنه البت"نسب إليه قاله مفادها … / ألقوال شاهد اإلثبات
 ."ر الذكىإصدار الترخيصين للشركتين سالفت

 حيث أنه ؛ للمحاسباتى بالجهاز المركزة حسابات الصناعات الهندسية مراقبةوهو تقرير إدار: ىالدليل الثان
 أوردت قاله ، الطاعن بأسباب حكمها الطعينى اإلدانه إلة الموضوع بهذا التقرير لنسبةد إستدالل محكمعن

ً حره خالفا لقرار ة للصلب المسطح الترخيص رغم وجودها داخل منطق.. وأنه تم منح شركه ال" مفادها
ًيفيد تنازال عن إقامه  بعدم منح الترخيص إال بعد التقدم بما ١٢/٢/٢٠٠٨ ى اإلجراءات فة مراجعةلجن

 ."المشروع بنظام المناطق الحره
ن لجنه البت لم أ ب) العدلةوهو أقوال خبراء وزار(ً ذلك النحو الموضح سلفا أثبت أحدهما ىهذان الدليالن عل -

 فقد أكد ،خر أما الدليل اآل. للصلب المسطح..  للدرفله وال..  الى إصدار الترخيصين لشركتىتوافق عل
 منح الترخيص ى عل١٢/٢/٢٠٠٨ اإلجراءات بلجنه البت وافقت بتاريخ ة بأن لجنه مراجعةخالفبمفهوم الم

  .ًن تقدم هذه الشركه تنازال عن المنطقه الحرهأ بشرط ، للصلب المسطح..  شركه الىإل

 للمحاسبات بأن لجنه ى المستمد من تقرير الجهاز المركزى الموضوع عند سردها للدليل الثانةأكدت محكم -
  وهو ، شرطى علة معلقة ولكن هذه الموافق، للصلب المسطح..  منح الترخيص لشركه الىعل البت وافقت

  .تنازل هذه الشركه عن المنطقه الحره    

 ..  للدرفله وال..  أن لجنه البت لم ترفض منح التراخيص إلي شركتي الىيعنقرار لجنة البت المشار إليه  -
 .ل األول والمستمد من أقوال خبراء وزاره العدل كما جاء بالدلي،لصلب المسطح

 المستمد من أقوال ى أسباب الحكم الطعين بين الدليل القولى وجود تناقض واضح فعلى وهنا يمكن التأكيد -
 المستمد من تقرير إداره مراقبه حسابات الصناعات الهندسيه بالجهاز ى والدليل الفن، العدلةخبراء وزار

 . للمحاسباتىالمركز

 ً إال أن هذا لم يكن حائال بينهما وبين ، الذكرى التناقض الواضح فيما بين الدليلين سالفهذا الرغم من ىلع -
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عرف ُ وال ي،ً نسب اإلدانه للطاعن مع أنهما ينفيان بعضهما بعضاى فأخذت بداللتهما ف؛محكمه الموضوع
 .ة مدونات حكمها الطعين أى الدليلين قصدته في اإلدانىمما سطرته ف

 إيضاح كيفيه تساير الدليالن بشكل متساند ى إزاله ذلك التناقض أو حتى لم تعمل عل محكمة الموضوعنأ -
 .ًيكمل بعضهما بعضا

 بكل ما حماله من  الذى اعتمدت عليهما محكمة الموضوع فى إدانة الطاعن الدليالنىتهاومما سبق يتضح 
 بناء ى أسباب حكمها الطعين فىمحكمه الموضوع ف إقترفته ىذلك الفعل الذ. عتماد عليهادالئل يمكن اال

 لنقض حكمها الطعين هذا لتقاعسها عن تفسير ذلك التناقض بشكل يرفعه ويوضح ىإدانتها هو فعل كاف
ً فضال عما قد يحدثه هذا اإليضاح من . الرغم من تناقضهماىٕ إستساغتها واستنادها لهذان الدليالن علىمد

 ولما كان األمر كذلك وكان الثابت أن الحكم الطعين قد أورد .دانه للطاعن اإلة نسبى المحكمه فىتغير رأ
 إستدالله بهما ى يكون قد أفسد ف، إدانه الطاعن دون رفع ذلك التناقض بينهماىالدليلين وتساند إليهما ف

 .ةمما يتعين معه نقض الحكم الطعين واإلعاد
 ة أوردته محكمىاإلجمال الذ نتيجة ستداللاال ىبطالن الحكم المطعون فيه للفساد ف: السبب السادس

  من تلك األقوالاستخلصتها ى بإيضاح النتائج التى مضمون أقوال شهود اإلثبات دون أن تعنىالموضوع ف
ًأوردت محكمة الموضوع مضمون أقوال شاهد االثبات األول إجماال دون إيضاح النتائج التى استخلصتها من 

  :ساد فى االستدالل لألسباب التاليةتلك األقوال، مما أدى إلى ف

 واقعه وأن ى الجنائيه تنص على نطاق الدعوى فى وهة، قانونيةهميأ واقعه ذات ةًمن المقرر فقها أن الشهاد -
 وهو ما ، المتهمى وقوع الجريمه ونسبتها إلىالواقعه موضوع الشهاده تستمد أهميتها من حيث داللتها عل

من فيما تؤدي له الحقيقه بإستنتاج سائغ يتالئم مع القدر الذي رواه  يكةيتضح معه أن موضوع الشهاد
  .ىالشاهد مع عناصر اإلثبات األخر

 )٤٤٢محمود نجيب حسني في مؤلفه اإلثبات الجنائي صـ / الدكتور(
 :ًومن المقرر قضاء أنه -

 نه ألزمه ببيان أ قيد إال ىستنتاج ولم يقيده بأ االى فة الكاملة الحريى الجنائىإذا كان المشرع قد ترك للقاض"
 ى أن يكون هناك تالزم عقلى خلص إليها من مقدماته المنطقيه بمعنى النتائج التىكيفيه إستدالله عل

 ى علة الطاعن وهو ما يستوجب بيان كل مرحلة إدانى بين المقدمات من أقوال الشهود ونتائجها فىومنطق
ًنها متصله إتصاال وثيقا ومنطقيا أ يمكن التأكد من ىحتحده وعدم اإلكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها  ً ً

 المألوف ى المنطق ال يجافىً العقل ومقبوال فىًستنباط الصحيح أن يكون سائغا فبتلك النتائج ألن شرط اال
 "ًمستوجبا نقضه ً مع طبائع األمور وهو ما قصرت المحكمه في بيانه ولهذا كان حكمها معيباىوال يتناف

  )٧٢٠ صـ ٢٦٠ رقم ٤ مجموعه أحكام النقض س ١٤/٤/١٩٥٣ نقض جنائي(
 )١٠٣٣ صـ ٢٥٠ رقم ٩ مجموعه أحكام النقض س ٢/١٢/١٩٥٨نقض جنائي (

 )٢٢٠ صـ ٤٩ رقم ٢٦ مجموعه أحكام النقض س ٩/٣/١٩٧٥نقض جنائي (
 ستخلص منه ُ ألن يًصالحا أن يكون هذا الدليل ،ستدالل الحكم بدليل من األدلها ىوبالتالي فإنه يلزم ف
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ما تعسف وال تنافر مع   غيرىً وأن يكون مؤديا لما رتبه عليه من نتائج ف، حقيقيهىعناصر إثبات أو نف
 . حكم العقل والمنطق

هو مقدم و... /  حكمها الطعين أقوال شاهد اإلثبات المدعوى الموضوع أوردت فة الثابت أن محكممن -
 ة بصفته رئيس هيئىرت لديه معلومات عن قيام المتهم الثانأنه تواف"  حيث نقلت عنه قاله مفادها؛البالغ
 لصناعه حديد التسليح رخصه ..  منح المتهم الثالث بصفته مالك لشركه الى علة بالموافقة الصناعيةالتنمي

  ."مجانيه إلنتاج درفله حديد التسليح مما مكن المتهم الثالث من زياده حصته السوقيه من هذا المنتج

 ة إدانى تلك الشهاده بقدر ما حملته من دالئل علىطمأنت إلا الموضوع قد ةن محكمأ بقمما سبين تي -
 ،ً ساقها دفاع الطاعن مبتغيا إهدار تلك الشهادهىعتبارات التطرحت بها جميع االانها أ مما يفيد ،الطاعن

 . واقعه زائفه لم يقترفها الطاعنىوما حملته من صوره ف

 وهو ما قررته محكمه .ى فلها أن تزن أقوال الشهود كيفما تر،مه الموضوع األمر من إطالقات محكأن ذلك -
 ى وتعويل القضاء عل، فيها شهادتهى يؤدى وتقدير الظروف الت، أحكامها بأن وزن أقوال الشاهدىالنقض ف

 الموضوع تنزله ة محكمى كل ذلك مرجعه إل،أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات
  . تطمئن إليهى تراها وتقدره التقدير الذىه التالمنزل

 ى يتمتع بها القاضى الكامله التة ذلك اإلطالق لم يتركه المشرع دون قيد أو حد يحكم به تلك الحريأن -
ً فوضع شرطا الزما أوجب عل، األخذ بأقوال الشهودىالجنائى ف .  الموضوع األخذ به فى إستنتاجهاة محكمىً

 بسرد ى وأال تكتف، حكمها بيان مراحل ذلك اإلستنتاجىفالمحكمة توضح رورة أن يتمثل هذا الشرط فى ض
 ى النقض مدة يتضح لمحكمى الطاعن حتة عليها إدانةالمقدمات من أقوال الشهود دون النتائج المبني

 ،ستنباط االة صحىتحقق شرطها فللمحكمة كد أيتو . بين تلك المقدمات ونتائجهاى والمنطقىالتالزم الفعل
 أحكامها كمبدأ ى النقض فةوضحته محكمأ وذلك الشرط الالزم . المنطقىً العقل ومقبوال فىً سائغا فإذا كان

 .ستدالله ويستوجب نقضها ىً خالفته كان حكمها معيبا فىٕ وان ه، الموضوعةعام تلتزم به محكم

 حيث أن ؛عاها المشرعاعتبارات راستدالل بكل ما حمل من  االىأهدر الحكم الطعين هذا الشرط الالزم ف -
 اإلدانه صوب الطاعن وقد ة نسبىتكزت عليها فار ة مدونات حكمها مقدمى الموضوع قد أوردت فةمحكم

 ..../ تمثل ذلك فيما أوردته بمضمون أقوال المبلغ وهو شاهد اإلثبات

 الشاهد قوالنتائج من أما استخلصته من سباب حكمها الطعين أ ب محكمة الموضوعلم تبينفى الوقت ذاته،  -
 وأن أقوال المبلغ كما إعتنقها الحكم ًخاصة خلصت إليها منها ى ولم تفصح عن النتيجه التسالف الذكر،

 . الطاعنىتهام المسند إلً أسبابه قد خرجت تماما عن مضمون االىالطعين ف

 إلنتاج ةي مجانة رخصىًذكر الحكم الطعين بأسبابه نقال عن أقوال هذا الشاهد بأن الطاعن قد حصل عل -
 الطاعن لحصوله ة إدانى أسبابه إلىلرغم من أن الحكم الطعين قد خلص ف، وذلك على ادرفله حديد التسليح

 . والبليت والبالطاتى رخصتين مجانيتين إلنتاج الحديد اإلسفنجىعل

 رخصه إلنتاج حديد التسليح كما نقل عن ى حصول الطاعن على أسبابه إلىفالحكم الطعين لم يتطرق  -
 .قوال شاهد اإلثبات أ
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 ى لم تتقدم بطلب للحصول عل..  ة لمجموعة لحديد التسليح بصفتها تدير الشركات التابع..  الةأن شرك -
ٕ وانما تقدمت به وحصلت عليه الشركات ،...  الشاهد ىدعاترخيص بإنتاج مدرفالت حديد التسليح كما 

 والبليت ىيد والصلب من الحديد اإلسفنج صناعه الحدى فة وهو ترخيص منتجات وسيطة للمجموعةالتابع
 ىً أسبابه نقال عن أقوال شاهد اإلثبات ال يمت بصله إلى فإن ما ذكره الحكم الطعين فىوبالتال. والبالطات

 . للطاعن بأسباب الحكم الطعينةتهام المنسوب االةواقع

هام الوارده بأمر اإلحاله سواء  صله لوقائع اإلتى ال تمت بأىقرر دفاع الطاعن بدفاعه بأن أقوال العسقالن -
بتحقيقات ... /  حيث أنه بسؤال الشاهد األول السيد؛ الموضوعة بها بالتحقيقات أو أمام محكمى أدلىالت

 . لم يفصح عنها، تضمنها بالغهى الموضوع عن مصدر المعلومات التة وأمام محكمة العامةالنياب

 ىً وأنه وفقا لما ورد ف، بالغهة مستندات تؤيد صحةثمعدم تقديمه ل  التحقيقات من أقوال الشاهدىثبت ف -
 مجال الحديد والصلب أو ى ولم يكن له خبرات سابقه ف، ولم يمارس،إجابات هذا الشاهد أكد أنه ال يعمل

 . تصنيع ودرفله الحديد والصلبىأى عمل يمت بصله إل

 فأجاب بأن "..ات حديد التسليح؟وهل لديك معلومات عن مكون" الموضوع ةأمام محكم الشاهد أنه عند سؤال -
 ودون درايه أو علم ، فإن هذا الشاهد قدم بالغه بصوره كيديه وعشوائيهى وبالتال،" بحتىهذا سؤال فن"

 . حديد التسليحة صناعى وبعدم درايه باألمور الفنيه ف،بإنتاج الحديد والصلب

 وأسندت ،ًشاهد األول وأطرحته تماما بمضمون بالغ الة العامة النيابلألسباب السابقة الذكر، لم تأخذ -
 .الشاهدهذا خر بمضمون يختلف عن مضمون بالغ آتهام اللطاعن 

 : الموضوع بأنهةأمام محكم بسؤال الشاهد األول -

وشركات أخرى أخذت ...  مضمونه أن ٢٠٠٧ لسنة ٨٩٤دمت بشهادتك بتحقيقات النيابة العامة أن القرارُق"
 لمصانع الحديد والصلب القائمة بهدف تخفيض تكلفة اإلنتاج من ىتكميلتراخيص مجانية بهدف التعميق ال

 ىخالل توطين صناعة الحديد االسفنجى والبيليت داخل مصر وزيادة القدرة التنافسية للشركات الوطنية ف
  " وقيام بإبالغك للنائب العام؟؟ فما هو وجه تضررك،لشركات األجنبيةامواجهة 

 :وقد أجاب الشاهد بأن
 أعطى جميع المصانع أو معظمها حسب القرار أنهم ٥/٢/٢٠٠٨ بتاريخ ٢٠٠٨ لسنة ٨٩٤رار الصادر الق"

 وال DRIنه ينتج خام البيليت وأعطى الطاعن أ الوقت ذاته ىينتجوا نسبة حديد مدرفل أو حديد تسليح ف
 "ينتج حديد تسليح ألنه لو فتح إنتاج حديد التسليح سيؤدى إلى تعميق االحتكار

أنه لو أنتج بليت فقط أنا أؤدى له تعظيم سالم، لكن المنتج النهائي حديد "شار الشاهد فى أقواله إلى كما أ
 ".تسليح يؤدى إلى تعميق االحتكار

 يؤكد أن أحد أهداف منح  األول على النحو سالف الذكر أنه الشاهدالشهادة التى أدلى بهايتضح من  -
 حديد التسليح؛ حيث حصلت المصانع أو معظمها على إلنتاج.. التراخيص هو كسر احتكار مجموعة 

. .. ٌوهى منتجات نهائية تقلص من الحصة السوقية لمجموعة " حديد تسليح"رخص النتاج حديد مدرفل 
 . تؤكد كونه فى هذه الجزئية شاهد نفى وليس شاهد إثبات... وهو ما يعنى أن الشهادة التى أدلى بها 
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 تعميق بشأن تها نفسها ساعدت على تنفيذ أهداف الدولة، وتحقيق إستراتيجي.. مجموعة يتأكد مما سبق، أن 
 إلى زيادة حصتها ى كانت ترم..  أن مجموعة ال، فلوالتكامل الصناعى فى مجال إنتاج الحديد والصلب

 :بما يلىالسوقية من حديد التسليح كان من مصلحتها أن تقوم 

 –طيبة (يح شأنها شأن الشركات المصرية الثالثة األخرى التقدم بطلب للترخيص لها بانتاج حديد التسل -١
 ). السويس للصلب–بشاى 

 والبيلت اللذان يستخدمان فى ى الحديد اإلسفنج.. أن يقتصر طلب الترخيص المقدم من مجموعة ال -٢
 .صناعة حديد التسليح فقط

لحصول على ترخيص ، وعلى العكس من ذلك، لم تتقدم بطلب ل.. ر واقع األمر إلى أن مجموعة الييش -
 طلبت منذ البداية تخصيص جزء من الطاقة ،ومن الناحية األخرى. بإنتاج مدرفالت حديد التسليح من ناحية

 .  إنتاج الصلب المسطحىالمزمع تخصيصها لها إلنتاج البالطات المستخدمة ف

ها من خالل الشفافية  نفس.. تحقق الهدف الذى سعت إليه الدولة بعد إجراءات الطرح، وبمساندة مجموعة ال -
من  .. لمجموعة ى تراجع النصيب النسب من خالل..  حيث تم كسر سيطرة مجموعة ؛ٕواثبات حسن النوايا

 : على النحو التالىالحديد االسفنجى والبيلت بعد هذا الطرح

 .%٥١إلى % ١٠٠ من الحديد االسقنجى من ىانخفض نصيبها النسب �

 %. ٤٧,٦إلى % ٦٢ من نحو الطات والبمن البيلتى النسبها تراجع نصيب �

 للحديد والتى نحن .. هل أصدرت هيئة التنمية الصناعية تراخيص لشركات مجموعة "  الشاهد األولبسؤال -
  البداية علم أن الرخصة ممنوحة إلىى هذا الشاهد بأنه فأفاد "..بصددها بتراخيص صناعة حديد التسليح؟

علم ،  إلى النائب العامه وعندما تقدم ببالغ  DRIيليت وخامالطاعن ضمن القرار سالف الذكر لتصنيع الب
 ركبت ماكيناته بمصنع ىأن الطاعن وفق أوضاعه بإستخراج هذا الترخيص إلنتاج حديد التسليح الت

 وأنه لو أنتج بليت ،وأنا سمعت إنه وفق أوضاعه ومدفعش الرسوم للمصنع الجديد"وأضاف الشاهد . السويس
 ." حديد تسليح ويؤدى إلى تعميق االحتكارىيم سالم لكن المنتج النهائفقط أنا أؤدى له تعظ

 لم تتقدم ولم تحصل .. يتضح من هذه األقوال بأنها جاءت مخالفه للواقع والثابت باألوراق ألن مجموعة  -
 والبيلت  DRIُعلى أية تراخيص النتاج منتج حديد التسليح، وأن الطاقة التى خصصت لها النتاج خام

ًطات، وهى منتجات وسيطة أو مدخالت وليست منتجا نهائيا مثل حديد التسليحوالبال ً. 

حمد أالطاعن   كان يجب أن يسددهاى لديك معلومات عن الرسوم التحول ما إذا كانتًأيضا  الشاهد بسؤال -
آخر شركة حصلت على  " أجاب بأن .. للحصول على ترخيص مصنع إلنتاج حديد تسليح مدرفل.. 

 ." مليون جنيه٣٥٠ودفعت مبلغ  ...  شركة ى لذلك هترخيص مشابه

 عدم اقرر من تلقاء نفسهت لم .. مجموعة ال حيث أن ؛ للواقعة بالمخالفة الشاهد سالفة الذكرجاءت إجاب -
 الحدود والضوابط ىقتصادية للدولة، وفٕدفع رسوم مقابل الترخيص، وانما جاء ذلك تنفيذا لخطة التنمية اال

 إطار خطة الدولة لتنمية صناعة الحديد والصلب ويؤكد ذلك ما ى األعلى للطاقة، وف أقرها المجلسىالت
 :ىيل
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؛ "مع مراعاة إعطاء أولوية للشركات المصرية.. موافق"نص تأشيرة وزير التجارة والصناعة على عبارة  �
ا فى بم(حيث وافقت لجنة البت على منح تراخيص مجانية لشركات الحديد المصرية األربعة القائمة 

 ). الصناعية.. ذلك مجموعة 

 .أن مجانية الرخص كانت توجه عام للدولة وعلى ضوء قرار لجنة البت �

ًيجهل تماما صناعه الحديد والصلب ومكونات حديد التسليح فجاءت شهادته  األول ن الشاهدمما سبق يتأكد أ
 .  الطاعن منهاةستخالص إدانامبهمه وغامضه وال يجوز 

 :هأنًمن المقرر قضاء و -
 قيد إال أنه ألزمه ببيان ى اإلستنتاج ولم يقيده بأىإذا كان المشرع قد ترك للقاضي الجنائي الحريه الكامله ف"

 ى ومنطقى أن يكون هناك تالزم عقلى النتائج التي خلص إليها من مقدماته المنطقيه بمعنىكيفيه إستدالله عل
 حده وعدم ىالطاعن وهو ما يستوجب بيان كل مرحله عل إدانه ى ونتائجها ف– أقوال الشهود –بين المقدمات 

ًاإلكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن التاكد من انها متصله إتصاال وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج ألن  ً ً
ًشرط اإلستنباط الصحيح أن يكون سائغا في العقل ومقبوال في المنطق ال يجافي المألوف وال يتنافي مع طبائع  ً

ًألمور وهو ما قصرت المحكمه بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا للنقضا ً" 
 )١٠٥٣ صـ ٢١٩ رقم ٢٤مجموعه أحكام النقض س ٢٥/١١/١٩٧٣ ىنقض جنائ(

 ولم ،ستخلصتها من أقوال هذا الشاهدا ى أسباب حكمها الطعين النتائج التى الموضوع فةلم تبين محكمكما  -
 يمكن ى الموضوع بيانه حتة محكمى وهو أمر كان يتعين عل،ليها منها خلصت إىتفصح عن النتيجه الت

 وهو ما . أوردتهاىنتهت إليها من واقع المقدمات التا ى النتائج التىستداللها فا ة صحة النقض مراقبةلمحكم
ال  إيراد وبيان المقدمات المستمده من أقوى علةقتصرت المحكمايستحيل عليها مباشرته والقيام به إذا ما 

تخاذها اً وفقا لما يستفاد منها كقرائن يمكن ،ستخلصتها منها ورتبت عليها قضاءهاا ىالشهود دون النتائج الت
 . الطاعنة إدانىًدليال عل

ٕ قضاءها قد بترت من حيث نتائجها وانهار إستنتاج ى فة عولت عليها المحكمىولما كانت تلك القرينه الت -
 ة اإلستدالل منها كوقائع معلومىما يشوب حكمها الطعين بالفساد ف المطلوب إثباتها منها وهو ةالواقع
 .  الطاعنة إدانى هة، واقعه مجهولةلمعرف

 ، لديهاة المعلومة حكمها ببيان الواقعى فى أال تكتفة المحكمىوما دام األمر كذلك فإنه من المتعين عل -
 أسفرت عنها تلك ىلنتيجه أو النتائج الت الحكم اىن تبين فأ بل عليها ،ستحدثتها من أقوال الشهودا ىوالت

 بحيث ؛ للحكمى المنطق القضائة يمكن مراقبىستخلصته منها حتا ما ة ماهيًهذا فضال عن بيان. المقدمات
ٕ واستدالل مقبول ، منطق سائغى مؤديه إليه فة أوردتها المحكمىتكون النتائج المستخلصه من المقدمات الت

 ى ما يتحقق عند عدم التالزم الفعلوهذا هو .ستدالل االىج أو الفساد فستنتا االىغير مشوب بالتعسف ف
  . ثبتت لديهاى إنتهت إليها من خالل العناصر التى للنتائج التىوالمنطق

 يسلم قضاؤها من هذا العوار أن يتضمن حكمها النتيجه التي ى الموضوع حتة محكمىكان علوهنا 
 ى وال يكون ذلك إال ف، قضائها باإلدانهىًها سندا فتتخذا وكيف ،  أقوال شاهد اإلثباتةستخلصتها من مقدما
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 ة لم تراعيه محكمىمر الذ وهو األ.ستدالل الحكم الطعينا شاب ىبيان واضح ال يشوبه الغموض الذ
 ة مراقبى يمكن محكمه النقض من أداء حقها فى بل لم تلتفت نحو تحقيقه ولو بالقدر اليسير الذ،الموضوع

ستدالل من كل جانب بما يتعين معه نقض الحكم الطعين  مما أصبح معه الفساد يطوق اال،لطعينذلك الحكم ا
 .ةواإلعاد

  والفساد فى االستداللبطالن الحكم المطعون فيه لإلخالل بحق الدفاع: السبب السابع
 تجريه ىلذ اى التحقيق الشفوى على األحكام الجنائيه من أنها تبنىخالف الحكم الطعين األصل المتبع ف

؛  للمحاسبات وأقوال مجريهى فلم تقم بإجراء تحقيق الدليل المستمد من تقرير الجهاز المركزة،المحكمه بالجلس
 أن تقرر ى دعتها إلىاألسباب التحيث عدلت المحكمة عن سماع أقوال شهود اإلثبات دون تضمين حكمها 

 :رة إلى ما يلىوهنا تجدر اإلشا.  هذا التحقيقى ذاتها إلى الدعوةعدم حاج
 :ًمن المقرر قضاء أنه -

ً يتطلب تحقيق دليل بعينه إظهارا لوجه الحق فيه فواجب ى الدعوىإذا كانت المحكمه قد رأت أن الفصل ف"
 أن تعود فتقرر عدم حاجه ى دعتها إلىعليها ان تعمل علي تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها األسباب الت

 ذلك بغض النظر عن مسلك المتهم في صدور هذا الدليل ألن تحقيق أدله الدعوي ذاتها إلي هذا التحقيق و
 "ى الدعوىاإلدانه في المواد الجنائيه ال يصح أن يكون رهن مشيئه المتهم ف

 )٢١٤ صـ ٥٣ ق ٢٣ مجموعه أحكام النقض س٢١/٢/١٩٧٢نقض جنائي (
 )٦٦١ صـ ١٣٦ ق ٢٤ مجموعه أحكام النقض س٢٨/٥/١٩٧٣نقض جنائي (

 بالجلسه ة العامةقدمت النياب ]١٤صـ  [٩/٤/٢٠١١ ة أنه فى جلسةبت بمحاضر جلسات المحاكمالثامن  -
ً أيضا تحقيقات تكميليه تضمنت النيابةقدمت كما  .٨/٣/٢٠١١ ى للمحاسبات مؤرخ فىتقرير الجهاز المركز

  .عضاء اللجنه المعده لهذا التقريرأسؤال 

  .رفاق وأشرت عليه بما يفيد النظر واالىتكميليه بملف الدعورفاق التقرير والتحقيقات الاقررت المحكمه  -

تفيد  ة بمحضر الجلسةملحوظ] ة من محضر الجلس٢٢صـ [ ١٢/٤/٢٠١١ ة الموضوع بجلسةأثبتت محكم -
 ة، القضيى فة العامة التقرير المقدم من النيابى للمحاسبات معدىبأنه تبين لها وجود أعضاء الجهاز المركز

 .ة بالتحقيقات التكميليوالذين تم سؤالهم

 سماع شهود اإلثبات الحاضرين ة وبعد المداوله قررت المحكم، الموضوع رفع الجلسه للمداولهةقررت محكم -
 التقرير المقدم ىمعدو ، للمحاسباتى الجهاز المركزى من موظفة ومن ضمنهم أعضاء اللجن- بهذه الجلسه

 .ة أوراق القضيىف

 ى، الدعوى وإلستجالء وجه الحقيقه ف، أمامها هؤالء الشهودإثبات شهادته ى علةًذلك حرصا من المحكمجاء  -
 ونبهت ،٧/٥/٢٠١١قررت تأجيل القضيه لجلسه ، فقد الء الشهودؤ الموضوع لم تقم بسماع هةإال أن محكم

 .٧/٥/٢٠١١ بالحضور لجلسه ١٢/٤/٢٠١١ة  شهود اإلثبات الحاضرين بجلسىعل

 ولم تقم ، العدل فقطة بسماع شهود اإلثبات من خبراء وزار٧/٥/٢٠١١ة جلسخالل  الموضوع ةقامت محكم -
 الرغم من أنها قررت بالجلسه السابقه ى للمحاسبات على المعده لتقرير الجهاز المركزةبسماع أعضاء اللجن



 ٦٩

 المعده ةعضاء اللجنأ بسماع ة مدار جلسات المحاكمىعلمحكمة الموضوع م تقم ، ولسماعهم ومناقشتهم
  . للمحاسباتىجهاز المركزلتقرير ال

 بالرغم من ،الء الشهودؤ أسباب حكمها الطعين بإدانه الطاعن بدون سماع هى الموضوع فةنتهت محكما -
 وبالتالي ؛ للمحاسبات بأسباب حكمها الطعين كدليل إلدانه الطاعنى تقرير الجهاز المركزىنها عولت علأ

 .القضيه ى شهود إثبات فة هذا التقرير هم بمثابىأصبح معد

 ى اإلدالء بشهادتهم علةالء الشهود بغيؤ سماع هى إلة جاهدى الموضوع أن تسعة محكمىكان يتعين عل -
 التقرير فى مناقشتهم من يتمكن دفاع الطاعن ى ولك،ن التقرير المعد بمعرفتهمأ ومناقشتهم بش،مسامعها

مكن دفاع الطاعن من اإلطالع عليها إال  لم يتى بالتحقيقات التكميليه التةأقوالهم الوارد، وفى المحرر منهم
 . بتقديمها بجلسات المحاكمة العامةام النيابيبعد ق

 بساط ىطرح ذلك كله علُفي، ٕ الشاهد واضطرابهةن مراوغع ات تسفر تلك المناقشكان من المحتمل أن -
 إما :قيدتها أى أمر تكون عى األمور وتقدر علة مواءمى تعمل عل، وبالتالى الموضوعةام محكمأمالبحث 
 .ٕ واما طرحها واإللتفات عنها،بتلك األقوال بأخذها

 للمحاسبات أومناقشتهم أمام ى تقرير الجهاز المركزالتى أعدت ةالمدافع بسماع أعضاء اللجنعدم مطالبة  -
 ى الموضوع هة حيث أن محكم؛ المطلوبى علة ذلك من مصادرى لما فذكره، مما سبقال ينال  المحكمه

 .الء الشهودؤ سماع هة المداول قررت بعدىالت

 ى الجهاز المركزى سماع أقوال شهود اإلثبات من موظفى تمثلت هنا فىأن تحقيق األدله الجنائيه والت -
ً الموضوع أوال وأخيرا إلبتناء إقتناعها وتكوين فكرها وعقيدتهاة عاتق محكمىللمحاسبات هو واجب يقع عل ً 

 ىال يقدح ف" وهذا هو ما قررته محكمه النقض بأنه .التحكم ة أسس سليمه بعيده كل البعد عن مظنىعل
نقض جنائي ( ." القيام بالتحقيق الواجب عليها أن يكون الدفاع قد طلبه منهاةواجب المحكم

 )١٢٢٠ صـ ٢١٩ ق ٣٢س  مجموعه أحكام النقض٣٠/١٢/١٩٨١
 الجلسه وتسمع من ى فة تجريها المحكمى التحقيقات التى على إنما تبنة المحاكمات الجنائيىاألصل ف -

 ى يتعين علىدله الجنائيه الت من األى ألن التحقيقات الشفويه ه،ً مادام سماعهم ممكنا،خاللها الشهود
 .ا أداء مأموريتهىً الموضوع إجراءها تحقيقا لمعاونتها للدفاع فةمحكم

 ى علىه من أنها تبن األحكام الجنائيىالحكم الطعين قد خالف األصل المتبع فًبناء على ما سبق، فإن 
 فلم تقم بإجراء تحقيق الدليل المستمد من تقرير الجهاز ؛ تجريه المحكمه بالجلسهى الذىالتحقيق الشفو

 إال ، تحقيق هذا الدليل١٢/٤/٢٠١١ الرغم من أنها رأت بجلسه ىعلف . للمحاسبات وأقوال مجريهىالمركز
 ى الدعوىلما كانت المحكمه قد رأت أن الفصل ف و.عدولها عنهلأنها عدلت عنه بدون مبرر ودون تسبيب 

 ىن حكمها األسباب التضمُ تحقيق هذا الدليل أو تى فواجب عليها أن تعمل عل،يتطلب تحقيق دليل بعينه
 وذلك بغض النظر عن مسلك المتهم . هذا التحقيقى ذاتها إلى الدعوة أن تعود فتقرر عدم حاجىدعتها إل

 ى المتهم فة المواد الجنائيه ال يصح أن يكون رهن بمشيئى ادله اإلدانه فصدد هذا الدليل ألن تحقيقب
  .ىالدعو
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 تحقيق ىلم تعمل علولكنها  ، للمحاسباتى الجهاز المركزى الموضوع قررت سماع موظفة محكمًونظرا ألن
 هذا ىتها إل ذاى الدعوة فتقرر عدم حاج، أن تعودى دعتها إلىن حكمها األسباب التضمُ ولم ت،هذا الدليل

 اإلستدالل بما يستوجب معه نقضه ىالتحقيق بما يعيب الحكم الطعين باإلخالل بحق الدفاع والفساد ف
 .ةواإلعاد

 نتيجة اإلمساك عن تحقيق طلب دفاع الطاعن بطالن الحكم المطعون فيه لإلخالل بحق الدفاع: السبب الثامن
 باستدعاء خبراء متخصصين

حقيق طلب دفاع الطاعن الجوهرى بإستدعاء الخبراء المختصين فى المسائل عن تمحكمة الموضوع أمسكت 
ً، وهو ما يعد إخالال بحق الدفاع، وذلك لألسباب التاليةالفنيه والحسابيه ُ: 

 :هًمن المقرر قضاء أن -
إذا كانت المحكمه قد عللت رفضها سماع الخبير الذى طلب الطاعن سماعه بأن رأيه سيكون إستشاريا ولها "

 ً تأخذ به فهذا منها ال يصلح ردا على طلبه الن تقدير األدله إنما يكون بعد تحقيقها وبهذا تكون قد أخلت اال
 "يحق فى الدفاع
 )٦١٦ صـ٢٣٤ ق٢ مجموعه أحكام النقض س١٢/٢/١٩٥١نقض جنائى (

 اع  من دفة المبداه بمذكره الدفاع المكتوبة وبالطلبات الختامية،الثابت بمحاضر جلسات المحاكم -

ً الموضوع طلبا ة أن دفاع الطاعن طلب من محكمة، والمصرح بها من المحكمةالطاعن أثناء المرافع    
 للبحث فى مدى استفاده  شركات المتهم ة من خبراء بأحد الكليات المتخصصة وهو إنتداب لجن،ًجوهريا

القواعد  من وجهة نظر  للشركات األخرى المحليهةمجانيالربع رخص  إعطاء األنتيجةالطاعن من عدمه 
 وأثر ذلك ، وكذلك تقسيم الطاقه على رخصتينه، لشركاتة السوقية خفض الحصمن حيث وذلك. المحاسبيه

 الخبراء المنتدبين من قبل لعجز يرجع هذا الطلب من قبل دفاع الطاعن. على شركاته بالسلب وااليجاب
 بعدم تخصصهم  هم أنفسهم بل قطعوا.إلطالق عن أداء مهامهم ولم يكونو متخصصين على اة العامةالنياب

 بالقدر الكافى الذى يسمح لهم ًياًلمأموريه المكلفين بها نظرا لعدم تأهلهم علمباولم يقومو على الوجه الكامل 
بيان ت فالهدف األساسى هنا هو. الوزارة فى موضوع له هذا العمق االقتصادىو الدولة ةالحكم على سياس

فى   للبحثة العامة النيابة بمعرفةالمشكلو – ًمختصه فنياالغير  -ليه تقرير اللجان  ما إنتهى إةمدى سالم
  .تهام المسنده إلى الطاعن بموضوع وعناصر االة المتعلقة والعلميةالمسائل الحسابي

ً دفاعا جوهريا وهو إنتفاء الموضوع الماد دفاع الطاعنتضمن طلب -  وهو الربح أو ى، للسلوك اإلجرامىً
 )١١٥( ة المادى التربح المنصوص عليها فة لجريمى الركن المادى فة كأحد العناصر األساسيالفائده

 : وذلك ألنه.عقوبات

 )مملوكه للطاعن( ة القابض..  مجموعه ة الصناعيه بملف التأهيل كانت شرك.. عند تقدم مجموعه  �
 لصناعه حديد ..  لصناعه حديد التسليح وكانت شركه ال.. من أسهم شركه ال% ٦٥,٨٧تملك 

 .. من أسهم شركه ال% ٧٥,١٥ للدرفله و.. من أسهم شركه مصانع ال% ٩٠,٧٣التسليح تمتلك 
  لصناعه ..  شركه الى نسبه إستفاده الطاعن من منح الترخيص إلى أ؛لصناعه الصلب المسطح
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  .%٦٥,٨٧حديد التسليح كانت ستصل إلي  

 للصلب ..  للدرفله وال..  الىين ومنحهما لشركت رخصتى من تقسيم الطاقه عل الطاعنستفادتاأن  �
 .ى التوالىعل% ٤٩,٥٠ و%٥٩,٧٦ ىالمسطح قد تقلصت إل

 .. نه لم يستفيد من تقسيم الطاقه السابق منحها لشركه الأ الطاعن وىعل  وقوع ضررًبناء على ما سبق، يتأكد
وهو ما ينتفي معه . ، المسطح للصلب..  للدرفله وال..  الىلحديد التسليح علي رخصتين لصالح شركت

 ."ةالربح أو الفائد" وهما ، التربحة جريمى فى للسلوك اإلجرامىالموضوع الماد
 التربح المسنده ة عناصر وأركان جريمىن دفاع الطاعن علي هذا النحو قد إتصف بالجوهريه لتعلقه بنفأ -

مع القيام ة،  القضيىولزومه للفصل ف هذا الدفاع ة الموضوع فطنت ألهمية ولو أن محكم،إليه بأمر اإلحاله
 .ى الدعوى فى لتغير وجه الرأ، األمر فيهةلوغ غايهدف ببتحقيقه ب

 ى فىاإلجرام  للسلوكى الموضوع المادى سالف الذكر لنفىطلب دفاع الطاعن الطلب الجوهرًوبناء عليه،  -
 ."ةالربح والفائد" الطاعن وهما ى التربح المسنده إلةجريم

طلب المبدى من دفاع الطاعن هو طلب جوهرى وجازم ويشتمل على بيان ما يرمى إليه حيث أن هذا ال -
 .ةالمصرح بها من المحكمو ة دفاعه المكتوبةوأصر عليه دفاع الطاعن فى طلباته الختاميه بمذكر

 ة إال أن محكم، ولزومه للفصل فى الدعوى المبدى من دفاع الطاعن الطلبةالرغم من جوهري على -
 : الموضوع قاله مفادهاة حيث قررت فى ذلك محكم؛ ردت عليه بأسباب غير سائغه وقاصرهالموضوع قد

 فمردود عليه بأنه من المقرر أن ة والمحاسبة الهندسةوحيث أنه بالنسبه لطلب ندب لجنه من خبراء كلي"
من جانبها  وضحت لديها ولم تر ة من الخبراء ما دامت الواقعة ال تلتزم بندب خبير آخر أو لجنةالمحكم

ٕحاجه لذلك ولما كان ذلك وقد إطمأنت المحكمه إلى تقرير خبراء وزارة العدل والى شهادتهم بالتحقيقات 
 إذ جاءت جميعها متطابقه مع باقى أدله الدعوى الماديه وكافه مستنداتها ومن ثم يتعين ة المحاكمةوبجلس

 ."رفض ذلك الطلب وااللتفات عنه
 ة من الخبراء المختصين بكليات الهندسةنتداب لجنالت به رفضها الذى عل المحكمة يتضح من رد -

 أن ة للطاعن بحجة بعناصر اإلتهام المنسوبة المتعلقة والمحاسبيةخذ رأيهم بشأن المسائل الفني ألةوالمحاسب
أو لجنه من الخبراء ما دامت الواقعه وضحت لديها ولم تر من جانبها   بندب خبير آخرة غير ملزمةالمحكم

  .جه لذلكحا

 إنما يكون بعد ةًيصلح ردا على طلب الطاعن الجوهرى ألن تقدير األدل  الما أبدته المحكمة من أسبابن إ -
ًتحقيقها خصوصا وأن أقوال شهود خبراء وزارة العدل قد وردت بالتحقيقات وأمام محكمه الموضوع بصوره 

 . الموضوعةنتهت إليها محكما التى ةلى النتيجإتؤدى بحال من األحوال  متخاذله على نحو ال

 الطاعن فى طلبه الجوهرى بإستدعاء خبراء متخصصين من كليات ة الموضوع إجابةكان يجب على محكم -
 بالمخالفات المنسوبه للمتهمين فى هذه القضيه ة المتعلقة والمحاسبية لبحث المسائل الفنية والمحاسبةالهندس

.  الموضوع عناصر اإلتهام المنسوبه للطاعنهليها محكموذلك بإعتبار أن تلك المسائل هى التى بنت ع
  وأن دفاع الطاعن قد وجه إلى أقوال ًخاصةكان يستوجب إيضاحها من خبراء متخصصين الذى  األمر
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 .خبراء وزارة العدل العديد من المطاعن ودفع ببطالن التقرير المعد بمعرفتهم 

حقيق الطلب الجازم والجوهرى المبدى عن دفاع  رفضت محكمه الموضوع تعلى الرغم من كل ما تقدم، -
 وردت عليه بما ال ، بدون مبرر سائغة والمحاسبةالطاعن بإستدعاء خبراء متخصصين من كليات الهندس

  .ًيصلح ردا على هذا الطلب الجوهرى

يل قبل  الدلة بعدم صحً إنما يكون بعد تحقيقها فال يجوز لمحكمه الموضوع أن تحكم مسبقاةدلأن تقدير األ -
 .خالل بحق الدفاعٕ واال كان حكمها مشوبا بعيب اإل، األمر فيهةً بلوغا إلى غايًتحقيقه وبحثه جيدا

  الموضوع قد أمسكت عن تحقيق طلب دفاع الطاعن الجوهرى بإستدعاء الخبراء المختصين ةن محكمًونظرا أل
 ً منها مسبقاً فإن هذا يعد حكما،عدلالارة فى المسائل الفنيه والحسابيه بحجه إنها إطمأنت إلى أقوال خبراء وز

خالل بحق الدفاع بما  وهو ما يعيب الحكم الطعين باإل. هذا الطلب الجوهرى قبل تحقيقهةعلى عدم صح
 .ةيستوجب معه نقضه واالعاد

 بطالن الحكم المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون والتناقض فى التسبيب: السبب التاسع
 :بأنهًمن المقرر قضاءا 

إذا تماثلت المراكز القانونية بين المتهمين فإن المغايرة بإدانة بعض المتهمين، وتبرئة ساحة آخرين فإنها تنطوى "
على مغايرة تؤذى العدالة، ويتأذى منها ضمير المجتمع؛ حيث أن إدانة الطاعن وحده بناء على إعتبارات معينة 

ن قضى ببراءتهم فإن إدانته هو وحده تحمل معنى التناقض فى مع قيام ذات االعتبارات بالنسبة لمتهمين آخري
 ".الحكم إذ ال يمكن إفراد الطاعن بوضع مستقل بغير مرجح ال سند له من الحكم وال شاهد عليه

 )٩٦٣ صـ١٧٨ رقم ١٧ مجموعة أحكام النقض س١٧/١٠/١٩٦٦نقض جنائى ( 
  )٥٧٢ صـ١١٨ ق٢٠ مجموعة أحكام النقض س٢٨/٤/١٩٦٩نقض جنائى ( 

 :من قانون االجراءات الجنائية، والتى تنص على) ١١(ومن المقرر قانونا، وفقا للمادة 
إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع  "

ة عليها فلها أن تقيم الدعوى أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروض
على هؤالء االشخاص أو بالنسبه لهذه الوقائع وتحيلها الى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب 
الرابع من الكتاب األول من هذا القانون، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفى هذه 

ٕتدب جميع االحكام الخاصة بقاضى التحقيق واذا صدر قرار فى نهاية التحقيق الحالة تسرى على العضو المن
بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى وال يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد 
ٕالمستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى واذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى األصلية وكانت مرتبطة مع 

 ".ًدعوى الجديدة إرتباطا ال يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها الى محكمة اخرىال
 :ًومن المقرر قضاءا فى ذلك

ًاألصل هو الفصل بين سلطتى اإلتهام والمحاكمة حرصا على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات "
 الجنائية من باب االستثناء فيما أجازته من قانون االجراءات) ١١(ًالجنائية، إال انه أخذا بمقتضى الماده 

لمحكمة الجنايات، لدواع من المصلحة العليا واالعتبارات قدرها المشرع نفسه، وهى بصدد الدعوى المعروضة 
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عليها وال يترتب على إستعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب 
لدائرة التى تصدت لها، ويكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى لتحقيقها من بين أعضاء ا

األوراق حسبما يتراءى لها ويجب على محكمة الجنايات تأجيل نظر الدعوى األصلية المعروضة عليها حتى يتم 
التجزئة بالدعوى ًالتصرف فى الدعوى الجديدة التى تصدت لها فإذا إحيلت إليها وكانت مرتبطة إرتباطا ال يقبل 

 ".األصلية تعين عليها إحالة الدعوتين إلى محكمة أخرى
  )٦٨٩ صـ ١٢٧ ق ١٧ مجموعة احكام النقض س ٢٣/٥/١٩٦٦نقض جنائي (
  )٣٩٦ صـ ٨٠ ق ٣٤ مجموعة أحكام النقض س ٢٢/٣/١٩٨٣نقض جنائي (

ًومن المقرر قضاءا ايضا ً: 
لتي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر اإلحالة إال أنه ُأجيز األصل أن المحكمة تكون مقيدة بحدود الواقعة ا" 

من باب اإلستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض لدواع من المصلحة العليا 
وإلعتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقيم الدعوى الجنائية علي غير من ُأقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع اخري 

ير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها وال يترتب علي إستعمال هذا غ
الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي 

ي األوراق حسبما يتراءى لها فإذا ما رأت تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجرى التحقيق حرية التصرف ف
النيابة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن اإلحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى وال يجوز 

 ".أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامه الدعوى
  )٣٠٩صـ  ٧٧ ق ١٣ مجموعة أحكام النقض  س ٣/٤/١٩٦٢نقض جنائي ( 

ولما كان ذلك، وكان المشرع قد فرق بين العقوبات من حيث كفايتها لتحقيق معني الجزاء المقابل للجريمة؛ حيث 
 :أن العقوبات من هذه الوجهة تنقسم إلى قسمان، هما

العقوبات األصلية، وهى العقوبات التى تكفي بذاتها لتحقيق هذا المعني؛ ومن ثم يتصور اإلكتفاء بها، أي  -
وبالنظر إلي أهمية هذه العقوبات فإنها ال توقع ما . تصور أن تكون الجزاء الوحيد الذي يطبق به القاضيي

 . لم ينطق القاضي بها
العقوبات التبعية والتكميلية، وهى العقوبات التى ال تكفي بذاتها لتحقيق معنى الجزاء؛ ومن ثم ال توقع  -

ًويتصور أال توقع على بعض المجرمين إكتفاءا بالعقوبة ٕبمفردها، وانما توقع إلي جانب عقوبة أصلية، 
 .األصلية التي وقعت عليهم

وبالتالى، فإن العقوبات التكميلية والتبعية هي جزاء ثانوى للجريمة، وال يجوز أن توقع بمفردها؛ ألن العقوبة 
ًا وعدما، فال يجوز أن توقع التبعية تتبع عقوبة أصلية معينة، أى أنها ملحقة بالعقوبة األصلية تدور معها وجود ً

 .العقوبة التكميلية أو التبعية بمفردها دون عقوبة أصلية
هو تقيد المحكمة بطلبات ولما كان ذلك، فإنه من المبادئ األساسية التي تحكم نظر الدعوى أمام المحكمة، 

ي محيط القضاء َوتبرز أهمية هذا المبدأ ف. ، فال يجوز أن تقضي المحكمة لخصم بغير ما طلبهالخصوم
الجنائى، فالمحكمة الجنائية مقيدة بطلبات الخصم المنوط به رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، وهي النيابة العامة 
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في طرح الخصومة الجنائية أمام المحكمة، وأنه يتعين علي المحكمة االلتزام في نظرها للدعوى بالخصومة كما 
 ويقصد به الحدود ،"عينية وشخصية الدعوى" وهذا ما يعبر عنه بمبدأ طرحتها النيابة العامة من حيث وقائعها،

 .الشخصية للدعوى التى تقيدها من حيث شخص المتهم الذى إقيمت ضده الدعوى الجنائية
 :فقد قررت محكمة النقض في ذلك

لو كانت ال يجوز للمحكمة أن تقضي بالبراءة أو اإلدانة علي شخص غير من أقيمت عليه الدعوى أمامها و" 
 "تربطه بالمتهم الذي أقيمت عليه الدعوى صله

  )٤١٦ صـ ٨٢ رقم ١١ مجموعة احكام النقض  س ١٠/٥/١٩٦٠نقض جنائي ( 
  )٧٦٢ صـ ١٥٠ رقم ١٥ مجموعة أحكام النقض  س ٣٠/١١/١٩٦٤نقض جنائي (

 :ًكما قررت محكمة النقض في ذلك أيضا
ه الدعوى أمامها شريك في الجريمة التي إتهم بها فال يجوز لها أن إذا تبين للمحكمة أن للمتهم الذي ُأقيمت علي" 

ٕتحكم علي الشريك واذا تبين لها أن أشخاص آخرين صدر عنهم أفعال إجرامية مرتبطة باإلتهام المنسوب للمتهم 
 ".الذي أقيمت عليه الدعوى أمامها فال يجوز الحكم عليهم في هذه الدعوى

  )٦٤٨ صـ ١٣٢ رقم ٣٣ أحكام النقض  س مجموعة٢٩/٥/١٩٨٢نقض جنائي ( 
  )٥٩ صـ ١٣ رقم ٣٧ مجموعة أحكام النقض س ١٣/١/١٩٨٦نقض جنائي ( 

وبالتالي فإنه يتضح من ذلك، بأن المحكمة البد أن تتقيد بشخص المتهم الذي أقيمت ضده الدعوى الجنائية 
من قانون اإلجراءات ) ١١(ص المادة ًبأمر اإلحالة، وفقا لمبدأ عينية وشخصية الدعوى الجنائية، إال أن ن

ُالجنائية قد أعطي لمحكمة الجنايات حق التصدى في الدعوى الجنائية المقامة أمامها؛ بحيث اعطاها المشرع 
الحق في أنها إذا رأت المحكمة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو 

يهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم وقائع أخرى غير المسندة فيها إل
الدعوى علي هؤالء األشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها، فإذا 

ى، وال يجوز أن يشترك صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلي المحكمة وجب إحالتها إلي محكمة أخر
ٕفي الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى، واذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى األصلية، 

 .ال يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلي محكمة أخرى ًوكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة إرتباطا
ت الحكم الطعين عند بيانه لواقعة اإلتهام المنسوبة للطاعن، وفى ًتأسيسا على ذلك، وفى ضوء الثابت في مدونا

ًفأصدر المتهم األول قرارا بالموافقة على ذلك فحصل " من أسباب الحكم، فقد قرر قالة مفادها بأنه ) ٨(صفحة 
لغيره علي ربح ومنفعه من عمل من أعمال وظيفته بمنح تراخيص مجانية إلنشاء مصانع للحديد والصلب لكل 

 مليون جنيه، وشركة ٣٦٨للصلب قيمتها ....  مليون جنيه، وشركة ٦٦٠ لحديد التسليح قيمتها .. من شركة ال
 في ٨٩٤ً مليون جنيه، وذلك بدون وجه حق وخالفا للقرار الوزارى الصادر عنه رقم ٤٨قيمتها ... 
 بين الشركات التي تجتاز  الذي تضمن أن يكون منح التراخيص المذكورة من خالل مزايدة علنية١٤/١١/٢٠٠٧

اإلشتراطات المطروحه للمزايدة مما ظفر أصحاب تلك الشركات التي منحت الرخص المجانية بمنافع الحصول 
وفى ظل عدم الدقة التى اتسم بها الحكم الطعين، فإنه ". عليها دون مقابل وأرباح التكسب من تشغيلها أو بيعها
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وهو األمر الذى يجافى الحقيقة والواقع؛  حصلت على رخصة مجانية؛  لحديد التسليح.. أشار إلى أن شركة ال
من ناحية أخرى لم تشر هذه . ١٩٩٩ لحديد التسليح على رخص انتاجية منذ عام .. حيث لم تحصل شركة ال

 .للصلب على الرغم من االشارة إليها فى منطوق الحكم.... القالة إلى شركة 
) ٩(ي أسبابه عند سرده لواقعة اإلتهام المنسوبة للطاعن، وفى الصفحة ثم جاء الحكم الطعين في موضع آخر ف

حصل بغير حق للمتهم الثالث علي منفعة بأن أصدر له رخصتين " من أسباب الحكم، وقرر قالة مفادها أنه 
 لصناعة الصلب المسطح بالعين السخنه إلنتاج الحديد اإلسفنجي ..  للدرفلة بالسويس وشركة ال.. لشركة ال

وخام البليت وبالطات دون أن تتقدم هاتين الشركتين بالمستندات المبينة بكراسة اإلشتراطات الفنية وبخطاب 
ًالضمان وفقا للشروط المطروحه للمزايدة علي تراخيص إنتاج الحديد اإلسفنجي والبليت وبدون صدور أي موافقة 

يص للشركتين سالفتي البيان وأغفل كافه  البت وخلو جميع محاضرها من الموافقة على منح أى ترخةمن لجن
الشروط المبينة بكراسة اإلشتراطات المطروحة للمزايدة بها بين الشركتين األمر الذي ظفر المتهم الثالث بمنافع 
ًالحصول علي الرخصتين سالفتي البيان مجانا بغير حق وأرباح التكسب من جراء تشغيلها أو بيعها وتعظيم 

 ". المصنعين المذكورينالقيمة المالية ألسهم
وبالتالى بعد أن بين الحكم الطعين واقعة الدعوى المنسوبة للطاعن وسرده ألدلة اإلتهام التي تساند عليها، إنتهي 
الحكم الطعين في نتيجته بإسناده اإلتهام إلي المتهمين الثالثة في القضية، وقرر بأسبابه بأن المتهم األول حصل 

 عمل من أعمال وظيفته بدون وجه حق بالموافقه علي إصدار تراخيص إلنتاج الحديد لغيره علي ربح ومنفعه من
، وذلك علي ... للصلب و... للصلب و...  لصناعه حديد التسليح و.. اإلسفنجي والبليت بالمجان لشركات ال

لنية بين ، والذي قضي بأن منح التراخيص بطريقه المزايدة الع٢٠٠٧ لسـنة ٨٩٤خالف القرار الوزاري رقم 
 . الشركات مما أظفر تلك الشركات قيمه تلك الرخص وأرباح التكسب من تشغيلها أو بيعها بدون وجه حق

م جاء بعد ذلك الحكم الطعين في منطوقه، وقرر بمعاقبه الطاعن بعقوبه السجن المشدد لمدة عشر سنوات، وتغريمه بالتضامن مع المتهم الثاني مبلغ ث
 اإلسفنجي للحديد....  لصناعة حديد التسليح والشركة .. مليون جنيه، وبرد الرخص الممنوحة لكل من شركة ال

 . للحديد... للصلب وشركة ... وشركة ) ....(والصلب 
وبالتالي فإنه يتضح من خالل التقريرات القانونية التي أوردها الحكم الطعين في أسبابه، عند بيانه لواقعه اإلتهام، 

ي تراخيص بأنه ساوى في المراكز القانونية بين الطاعن والمسئولين عن الشركات االخرى التي حصلت مثله عل
مجانية؛ حيث أسند للشركات األخرى الحاصلة على هذه التراخيص المجانية إشتراكهم مع المتهم االول في 

 . جريمة التربح المسندة إليه، وهي ذات التهمه التي أسندها الحكم الطعين للطاعن باإلشتراك مع المتهم الثاني
قوبة أصلية علي الطاعن، وهي عقوبة السجن المشدد إال أن الحكم الطعين قد جاء في منطوقه وقرر بتوقيع ع

 .. لمدة عشر سنوات، وأوقع عليه عقوبة أخرى تبعية، وهي عقوبه رد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة ال
 للدرفله؛ ثم جاء الحكم الطعين في منطوقه وأوقع عقوبة تبعيه فقط علي الشركات .. للصلب المسطح وشركة ال

ه رد التراخيص المجانية التي حصلت عليها دون توقيع عقوبة أصلية، ودون التصدي لإلتهام االخرى، وهي عقوب
 من قانون اإلجراءات الجنائية، خاصة وأن دفاع ) ١١(ًالمسند إليهم في أسباب الحكم الطعين عمال بنص المادة 

  الحاصلة علي الطاعن قد طلب في محضر جلسه المحكمة التصدي لإلتهام المسند إلى باقي الشركات
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 الصناعية؛ وذلك إلستجالء وجه الحق في القضية ولنفي شبهة التواطؤ .. التراخيص المجانية مثل مجموعة 
بين الطاعن والمتهم الثاني، وأنه حصل علي الرخصتين محل اإلتهام بذات الطريقة التي حصلت عليها الشركات 

 .جراءات وشروط التأهيل أو أحكام القانوناألخرى بدون تمييز أو محاباة بينهم ودون مخالفة لإل
من قانون ) ١١(ًومعه فإن الطاعن يتوافر لديه المصلحة القانونية في طلب التصدي، عمال بنص المادة 

ُاإلجراءات الجنائية؛ للكشف عن الحقيقة في القضية؛ لما قد تسفر عنه مناقشة المسئولين عن الشركات األخرى 
ن؛ الظهار الحقيقة ونفي شبهة التواطؤ بين المتهم الطاعن والمتهم الثاني، ونفي بشأن اإلتهام الموجه للطاع

اإلشتراك الجنائي لديه في الجرائم المسندة إليه بأسباب الحكم الطعين، فيطرح ذلك كله علي بساط البحث أمام 
 .ُالمحكمة، فتعمل علي مواءمة األمور، وتقرر على أي أمر تكون عقيدتها في الدعوى

أن محكمة الموضوع قد إكتفت في منطوق حكمها الطعين وأوقعت عقوبه تبعيه فقط علي الشركات األخري، إال 
وهي عقوبة رد التراخيص المجانية الممنوحة لهم، وذلك دون توقيع عقوبة أصلية علي المسئولين عن هذه 

ر سنوات، وعقوبة تبعية، الشركات، ثم أوقعت علي الطاعن عقوبة أصلية، وهي عقوبة السجن المشدد لمده عش
 . الصناعية.. وهي رد الرخصتين التي حصلت عليها الشركات التابعة لمجموعة 

يؤكد ذلك أن محكمة الموضوع قد تناقضت في أسباب حكمها الطعين، نتيجة وجود تناقض واضح بين أسباب 
 الطاعن وباقي الشركات الحكم الطعين ومنطوقه؛ حيث أن محكمة الموضوع ساوت في المراكز القانونية بين

األخرى التي حصلت على التراخيص المجانية، إال أنها جاءت في منطوق حكمها الطعين وقررت عقوبتين 
أصلية وتبعية للطاعن، وقررت للشركات األخرى عقوبة تبعية فقط دون عقوبه أصلية، وفصلت في القضية دون 

ئع اإلتهام المنسوبة للشركات األخرى، والتي تماثلت مع التصدي واإلحالة إلي النيابة العامة للتحقيق في وقا
 .وقائع اإلتهام التي أسندتها محكمة الموضوع للطاعن في أسباب حكمها الطعين

وبالتالى فإن محكمة الموضوع، طالما أنها رأت في أسباب حكمها الطعين، بأن الشركات األخرى حصلت علي 
ًإقترفه المتهم األول من جرم، كان يجب عليها عمال بنص الماده التراخيص المجانية بدون وجه حق نتيجة ما  ُ

من قانون اإلجراءات الجنائية التصدي لتلك الوقائع التي أسندتها للشركات األخرى بأسباب حكمها ) ١١(
 ٕالطعين، واحالة تلك الوقائع إلي سلطة التحقيق المختصة للتحقيق فيها، فإذا رأت سلطة التحقيق أن هذه الوقائع

ًتشكل جرائم معاقب عليها قانونا ويجب إحالة مرتكبيها إلي المحاكمه الجنائية، فإنه في هذه الحالة يجب إحالة  ُ
هذه الجرائم  إلي محكمة أخرى، وال يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذي قرروا إقامه الدعوى 

عوى االصلية لم تفصل فيها، وكانت الدعوى األصلية ٕعلي هوالء المتهمين، واذا كانت المحكمة التي تنظر الد
ًمرتبطة إرتباطا ال يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى، وتغل يد المحكمة التي كانت تنظر 
الدعوى األصلية عن نظر وقائع اإلتهام برمته سواء المتعلقة بالمتهمين الوارد أسمائهم في أمر اإلحالة أو 

 .الجدد التي رأت المحكمة أنهم إقترفوا جرائم مرتبطة باإلتهام األصليالمتهمين 
ًتأسيسا على ذلك، وفى ضوء ما جاء بمدونات الحكم الطعين، نجد أن محكمة الموضوع ساوت في المراكز 
القانونية بين الطاعن وباقي المسئولين عن الشركات األخرى الحاصلة علي التراخيص المجانية، بشأن وقائع 

 لسـنة ٨٩٤تهام المنسوبه للطاعن، وهي الحصول علي التراخيص بدون وجه حق لمخالفة القرار الوزاري رقم اإل
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، إال أنه جاء في منطوق الحكم الطعين وأفرد الطاعن بوضع مستقل بغير مرجح ال سند له من الحكم وال ٢٠٠٧
لمشدد وعقوبه الرد، وأبرأ ساحه شاهد عليه؛ حيث أوقع الحكم الطعين علي الطاعن عقوبتين هما السجن ا

المسئولين عن الشركات األخري فلم يوقع عليهم عقوبة أصلية، ولم تتصد محكمة الموضوع لوقائع اإلتهام 
بل إن محكمة الموضوع تمادت في . من قانون اإلجراءات الجنائية) ١١(ًالمنسوبه إليهم عمال بنص المادة 

 قضت في منطوقها بمعاقبة المسئولين عن الشركات األخري بعقوبة خطأها وفصلت في القضية، بالرغم من أنها
تبعية، وهي عقوبه رد الرخص المجانية الممنوحة لهم، وذلك بدون إعمال أحكام التصدى المنصوص عليه في 

من قانون اإلجراءات الجنائية، وهي إحالة القضية إلي سلطة التحقيق المختصة للتحقيق فى وقائع ) ١١(المادة 
تهام المسندة إلي المسئولين عن الشركات األخرى الحاصله علي التراخيص المجانية؛ بحيث تغل يد محكمة اإل

ًالموضوع التي تنظر الدعوى األصلية عن نظر تلك الوقائع ووقائع الدعوى األصلية أيضا لإلرتباط بينهما، إال 
من قانون اإلجراءات ) ١١(الماده أن محكمة الموضوع قد فصلت في هذا اإلتهام بنفسها، دون تطبيق نص 

 .الجنائية
يضاف إلى ذلك، فإن محكمة الموضوع غايرت في المراكز القانونية بين الطاعن والمسئولين عن الشركات 
ٕاألخرى بإدانة الطاعن بعقوبة السجن المشدد وعقوبة تبعية وهي عقوبه رد التراخيص، واكتفت بتوقيع عقوبه رد 

إن هذه المغايرة تؤذي العدالة، ويتأذى منها ضمير المجتمع؛ حيث أن . ت األخرىالتراخيص فقط علي الشركا
ًإدانة الطاعن وحده بعقوبة أصلية، وهي السجن المشدد، بناءا علي إعتبارات معينة، مع قيام ذات اإلعتبارات 

قل بغير مرجح بالنسبة للشركات األخري تحمل معنى التناقض في الحكم، إذ ال يمكن إفراد الطاعن بوضع مست
 .ال سند له من الحكم وال شاهد عليه

ًمن قانون اإلجراءات الجنائية يعيب الحكم أيضا بالخطأ فى تطبيق القانون، ) ١١(إن عدم تطبيق نص المادة 
ولما كان هذا الخطأ ينطوى علي مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية، فإنه يتعين 

 .كم الطعين واإلعادةمعه نقض الح
 بطالن الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والفساد في اإلستدالل: السبب العاشر

 :ًمن المقرر قضاءا بأنه
ًال يتأتى في منطق العقل أن يتخذ الحكم من دفاع المتهم دليال عليه، بل من واجب المحكمة أن تقيم الدليل " 

ً إذا هي أطرحته وأن تثبت بأسباب سائغه كيف كان المتهم ضالعا في علي عوار هذا الدفاع من واقع األوراق
 ".الجريمة التي دين بها 

  )٩٨٨ صـ ٢٠٣ ق ١٠ مجموعة أحكام النقض  س ٨/١٢/١٩٥٩نقض جنائي ( 
 :ًمن المقرر قضاءا بأنه

ليه من نتائج في ًمن الالزم في أصول اإلستدالل أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلي ما رتب ع" 
 ".غير تعسف في اإلستنتاج وال تنافر مع حكم العقل والمنطق

  )٥٨٦ صـ ١٦٦ ق ٣٤ مجموعة احكام النقض   س ٢٨/٤/١٩٨٣نقض جنائي ( 
 )٧٨٢ صـ ١٣٨ ق ٣٦ مجموعة أحكام النقض  س ١٣/٦/١٩٨٥نقض جنائي ( 



 ٧٨

 :ًومن المقرر قضاءا أنه
ًد الجنائية والذي يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصا في إقتراف الجريمة اإلقرار أو اإلعتراف المعتبر في الموا" 

ًوأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث ال يحتمل تأويال وأما سوق األدلة على  نتف متفرقة من أقوال المتهم 
رار بها إذا كانت ًقيلت في مناسبات ولعلل مختلفة جمعها علي أنها إقرار أو إعتراف بالتهمة فال يعد إعترافا أو إق

 ".ًحقيقته تحميال أللفاظ المتهم بما لم يقصده منها 
  )٤٤١ صـ ٨٥ رقم ١١ مجموعة احكام النقض  س ١٠/٥/١٩٦٠نقض جنائي ( 
  )٣٣١ صـ ٦١ رقم ١٩ مجموعة احكام النقض  س ١٨/٣/١٩٦٨نقض جنائي ( 

  )١٦ صـ ٢ رقم ٢٥ مجموعة احكام النقض  س ١٣/١/١٩٧٤نقض جنائي ( 
ًما كان هذا هو المقرر قضاءا، فإنه من الثابت بأسباب الحكم الطعين، نجد أن محكمة الموضوع قد عولت، ول

فيما عولت عليه، في إدانه الطاعن علي إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة بإختالف الشخصية القانونية 
ٕواختالف المركز المالي والقوائم المالية والمعنوية للشركات الحاصلة علي الرخصتين عن الشركة مقدمة الطلب، 

 .لكل شركة
ولما كان ذلك، ومن الثابت بتحقيقات النيابة المرفقة باألوراق، نجد أن الطاعن قد قرر فيما مؤداه أن اإلتهام 
المسند إليه غير صحيح، وليس له سند من الواقع والقانون واألوراق، وذلك بشأن ما أسندته إليه النيابة العامة 

ًالتحقيقات؛ حيث نفى الطاعن اإلتهام المسند إليه، وقرر بأن شخصيته مستقله تماما عن صفته كرئيس مجلس ب
إداره بعض الشركات، وأن الشركة االم التي تقدمت بمستندات التأهيل لم تتقدم بصفتها المستثمر الوحيد الذي 

مستندات التأهيل نيابة عن الشركات يطلب اإلستفادة من رخص الطاقة المعروضة بالطرح، ولكنها تقدمت ب
األخرى التي تساهم فيها بنسب كبيرة، والتي لها شخصيات إعتبارية مستقلة عن الشركة األم، وتعتبر كل شركة 
منها بمثابة مستثمر مستقل؛ ألن لكل شركة أو مستثمر شخصية إعتبارية مستقلة، حتي ولو كانت هذه الشركات 

ًتابعة تجاريا أو صناعيا لم  .جموعة واحدً
 الطلب لقبول يشترط""من االشتراطات العامة بكراسة التأهيل على أنه ) ٢-٢(من ناحية أخرى، فقد نص البند 

. ، أى أنه يحق لكل شركة مساهمة أن تطلب الرخصة...."التأسيس تحت أو منشأة م.م.ش من ًمقدما يكون أن
وال يجوز منح الشركة "، وقررت قالة مفادها )٨(إال أن محكمة الموضوع، وفى مدونات حكمها الطعين صفحة 

 ، وهو مبدأ أقرته محكمة الموضوع من باب التالعب بالتعبيرات واأللفاظ، ودمج "أكثر من ترخيص لمستثمر واحد
 .شروط مختلفة في شرط واحد

للمستثمر  "من االشتراطات العامة على أنه) ٧-٢(ًفقد نصت كراسة التأهيل في موقعين مختلفين، أوال فى بند 
، ثم في موقع آخر فى "الحق في التقدم ألكثر من موقع بشرط عدم حصوله إال على رخصة واحدة لمشروع واحد

، أي أن الشرطين "ال يجوز منح الشركة أكثر من ترخيص واحد"من االشتراطات العامة على أنه ) ١٦-٢(بند 
، "الشركة"هو " بالمستثمر" أن المقصود مكمالن لبعضهما، وكأن الشرط الثاني شارحا للشرط األول، أي

 . والحاصل بالفعل هو أن الشركة الواحدة، التي لها كيان قانوني مستقل، لم تحصل على أكثر من ترخيص
 ٕ المقدمة من الشركات واجابات الهيئة عليها هي جزء ال يتجزأ من كراسة تفساراتن األسباالضافة إلى ذلك، فإ
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 :من استفسارات المستثمرين على النحو التالي) ١(ر السؤال رقم وفي هذا الشأن أشا .التأهيل
ورد ببند المقومات المادية والمعنوية بأنها تشمل الترخيص بإقامة خطوط إنتاج حديد اسفنجى أو : )١(سؤال رقم 

ولو كان مقدم الطلب يستهدف درجة تكامل للصناعة يشمل بيلت، هل المقصود بذلك رخصة لكل منهما، 
  مصنعين للحديد األسفنجى وآخر للبيلت فهل يلزم لى فى هذه الحالة الحصول على رخصة واحدة؟المشروع
يجب الحصول على رخصة لكل مصنع سواء حديد اسفنجى أو البيلت ويلزم التقدم بكراسة تأهيل لكل : اإلجابة
 .مصنع

ع كل منها بالشخصية القانونية  والتى تقوم علي عدد من شركات المساهمة التى تتمت.. وبالتالى فإن مجموعة 
 . المستقلة، وبالتالي يحق لكل شركة من هذه الشركات أن تطلب الحصول علي ترخيص

وعلى ضوء ذلك، يكون اإلتهام المسند إلى الطاعن بشأن إصدار رخصتين لمستثمر واحد ليس له سند صحيح 
 .. ية سبق وأن إعتبرت منتجات شركة من الواقع أو القانون؛ حيث أن لجنة البت الممثلة للوزارات المعن

الدخيلة، من خامتي الحديد اإلسفنجي والبليت، قبل عمليه التأهيل إنما هي طاقة متوافرة لكامل شركات مجموعة 
 ..  األربعة المؤهلة، رغم إستقالل الشخصية القانونية لهذه الشركات، وهو إتجاه سليم حتى ال تتمكن مجموعة .. 

ًوط التأهيل والحصول علي أكبر كمية مما تسحقه فعال وقانونا من الطاقة إلنتاج مادتى من التحايل علي شر ً
الحديد اإلسفنجي والبليت، وبالتالي فإن الطاعن عندما قرر بالتحيقات بإستقالل الشخصيات القانونية للشركات 

 يقصد منه دحض اإلتهام المسند ًالحاصلة علي التراخيص لم يكن هذا إقرارا منه باإلتهام المسند إليه، ولكن كان
 .إليه بأمر اإلحالة، بشأن حصول مستثمر واحد على رخصتي طاقة

وبالتالي فقد نفى الطاعن تهمة إشتراكه في جريمة التربح المسندة إليه بأمر اإلحاله من خالل ذلك القول، إال أن 
 -قيقات علي النحو سالف الذكر محكمة الموضوع قد جعلت من ذلك القول الناتج عن إستجواب الطاعن بالتح

ًوالذي يمثل دفاعا للطاعن ينفي تماما اإلتهام المسند إليه بشأن حصول مستثمر واحد على رخصتين بالمخالفة  ً
ٕ  دليال عليه بإرتكاب الجريمة المسندة إليه بأمر اإلحالة، واتخذت محكمة الموضوع من هذه -إلشتراطات التأهيل ً

ًطاعن عند إستجوابه بتحقيقات النيابة العامة إقرارا منه بإرتكاب الواقعة المسندة إليه بأمر األقوال التى أدلي بها ال
 .اإلحالة

وبالتالي فإن محكمة الموضوع علي هذا النحو قد إستندت في توجيه اإلتهام إلي الطاعن على قرينة باطلة 
ًفي منطق العقل إستخدام دفاع المتهم دليال ًضمن القرائن المتسانده، وذلك ألنه من المقرر قضاءا بأنه ال يتأتي 

عليه بل يجب علي محكمة الموضوع أن تقيم الدليل علي عوار هذا الدفاع من واقع األوراق إذا طرحته، وأن 
ًفضال عن أن أقوال الطاعن علي هذا . ًتثبت بأسباب سائغة كيف كان الطاعن ضالعا في الجريمة التي ُأدين بها

ًمعنى اإلقرار بالواقعة وفقا ألحكام القانون، إذ أن اإلقرار أو اإلعتراف هو ما يكون نصا فى النحو ال يتحقق بها  ً
ًإقتراف الجريمة؛ بحيث ال يعد اإلقرار دليال في المدلول القانوني إال إذا كان صريحا وكان موضوعه إقتراف  ً

الدليل أوالقرينة ولو كان ذات صلة الفعل اإلجرامي، أما إذا كان موضوعه واقعة غير ذلك فال تكون له قيمة 
 .وثيقة بالفعل اإلجرامي

 ولما كان ذلك، وكان الثابت بأسباب الحكم الطعين، نجد أن محكمة الموضوع قد إستدلت في توجيه اإلتهام إلى 
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 الصناعية؛ وهو األمر .. الطاعن علي إقراره بالتحقيقات بشأن إستقالل الشخصيات القانونية لمجموعة شركات 
لذي يعيب الحكم الطعين بالفساد الواضح في اإلستدالل نتيجة التعسف الواضح في اإلستنتاج؛ حيث أنه من ا

ًالالزم في أصول اإلستدالل أن يكون الدليل الذي يعول عليه مؤديا لما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في  ُ
ك بطالن القرينة التي تساندت عليها محكمة اإلستنتاج وال تنافر مع حكم العقل والمنطق؛ األمر الذي يؤكد ذل

الموضوع في إدانة الطاعن والمستمدة من إقرار الطاعن بالتحقيقات، بشأن قوله بإستقالل الشخصيات القانونية 
الصناعية، وال يغني عن ذلك ما أوردته محكمة الموضوع من أدلة .. اإلعتبارية للشركات التابعة لمجموعة 

ًكمها الطعين، وذلك ألن األدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، ومنها وقرائن أخرى بأسباب ح ٌ
مجتمعه تتكون عقيدة القاضي؛ بحيث إذا سقط احدها أو إستبعد تعذر التعرف علي مبلغ األثر، الذي كان للدليل 

عه نقض الحكم الطعين الباطل في الرأى، الذي إنتهت إليه محكمة الموضوع في إدانة الطاعن بما يستوجب م
 .واإلعادة

بطالن الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون، وتأويله، والقصور في التسبيب، ومخالفه : السبب الحادي عشر
 الثابت باألوراق

إن مخالفة القانون تتحقق بتجاهل قاضي الموضوع القاعدة القانونية الواجبة التطبيق علي وقائع اإلتهام 
دم إعماله الحكم القانوني الذى ينص عليه وترجع مخالفه القانون إلي سوء تفسير المعروضة عليه مع ع

 .المحكمة للقانون الواجب التطبيق
وبالتالي فإن محكمة النقض تراقب المنهج القانوني في التفسير للتحقق من أن القاضي قد توخي إراده 

  .المشرع في تحديد المصلحة المحمية، وكيفيه حماية هذه المصلحة
وعلي هذا النحو، فإن محكمة النقض تراقب محكمة الموضوع في تحديد العناصر القانونية للجريمة، ولما كان 

عقوبات هي من الجرائم العمدية التي يتطلب ) ١١٥(ذلك، وكانت جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 
ن تؤخذ بالظنون والفروض، فليس في فيها القصد الجنائى العام والخاص، فال يصح في أى حال من األحوال أ

ًإرتكابها ما يكون إطالقا من إطالقات الهوى، بل إن المشرع عارض كل ذلك، وأوجب أن يكون إقتراف تلك 
ًالجريمة ثبوته قائما علي يقين فعلي له واقع ملموس يتداركه القاضي الجنائي في أحكامه، وذلك بطريقه تنم 

ي نحو صحيح تكفل لحمل النتيجة التي إنتهي إليها باإلدانة أوالبراءة علي عن أن القاضي قد تفهم الوقائع عل
السواء، وذلك حتي يتسني لمحكمة النقض مراقبة تطابق تلك الوقائع مع النتيجة التي إنتهي إليها؛ حيث أنه 

نه يجب في ُمن المقرر في قضاء النقض بأن األحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين، وأ
 .أحكام اإلدانة بيان أركان الجريمة علي نحو يوضح األفعال والمقاصد التي تتكون منها

وحيث أن جريمة التربح هي جريمة عمدية فإنها ال تقوم إال إذا ثبت لدي الجاني نيه التربح أو تظفير غيره 
تفق مع المشروعية وأحكام بالربح بدون وجه حق فال تصح جريمة التربح في حاله تظفير الغير بطريقة ت

القانون ولم يكن للموظف مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشره من وراء ذلك؛ ألن حصول األشخاص 
ًعلي منفعة من الجهات اإلدارية، وفقا ألحكام القانون، هو أمر ال يجرمه القانون إطالقا، بل إنه أمر مشروع  ً

 .م الحصول علي هذا الحق أو تلك الفائدة أو الميزةطالما حدث ذلك في إطار أحكام القانون التي تنظ
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  )١٣/١٠/١٩٩٩ ق جلسة ٦٧ لسـنة ٢١٧٦طعن جنائي رقم ( 
ولما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة أوراق اإلتهام، نجد أنها خلت مما يدل على أن محكمة الموضوع  قد 

ا؛ حيث أن أوراق اإلتهام قد خلت مما ُواجهت عناصر الدعوى وأدلتها علي نحو يفصح من أنها قد فطنت إليه
يفيد إشتراك الطاعن في اإلتهام المسند إليه بأسباب الحكم الطعين، فمحكمة الموضوع لم تدلل في أسباب حكمها 
الطعين علي توافرها في حقه بأدله سائغه، بل إنساقت وراء أقوال الشهود، علي الرغم من مخالفتها للواقع 

ة الموضوع فى إسنادها ذلك اإلتهام للطاعن قد وضعت صوب أعينها القرار الوزاري والقانون، وذلك ألن محكم
ً، والذي لم تلم به محكمة الموضوع، إلماما كافيا وفقا لمضمونه وفحواه، بجانب أن ٢٠٠٧ لسـنة ٨٩٤رقم  ً ً

ت محكمة محكمة الموضوع قد أخطأت في تطبيق القانون علي الواقعة التي أسندتها إلي الطاعن؛ حيث أغفل
، وهي القواعد ٢٠٠٧ لسنة ٨٩٤الموضوع أحكام القوانين، والتي تعد في المرتبة األعلي من القرار الوزاري رقم 

الحاكمة والمنظمة إلصدار تراخيص إقامة المشروعات والمنشأت الصناعية، ومنها تراخيص إقامة مشروعات 
 :مصانع الحديد، والتي تتحدد في كل من

 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، والمعدل بالقانون ١٩٥٨ لسـنة ٢١ة بالقانون رقم قرار رئيس الجمهوري -
 .١٩٥٨ لسـنة ٥٥، والئحته التنفيذية الصادره بقرار رئيس الجمهوريه رقم ١٩٨٠ لسـنة ١١٣رقم 

 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية التي حلت ٢٠٠٥ لسـنة ٣٥٠قرار رئيس الجمهوريه رقم  -
 .١٩٦٤ لسـنة ١٤٧٦حل الهيئة العامة للتصنيع المنشأه بقرار رئيس الجمهورية رقم م

  بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها١٩٥٨ لسنة ٢١أحكام القانون رقم : ًأوال
 ): ١(المادة 

ال تجوز إقامة المنشأت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضها الصناعى أو مكان إقامتها إال بترخيص " 
زير الصناعة بعد أخذ رأى لجنة يصدر بتشكليها قرار من رئيس الجمهورية، يصدر بمراعاة حاجة البالد من و

 "ٕاالقتصادية وامكانيات االستهالك المحلى والتصدير وفى نطاق خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة
 :١٩٥٨ لسنة ٢١من القانون ) ٢(المادة 

يه فى المادة السابقة مع جميع ما تتطلبه القوانين المتعلقة بهذا الشأن من يقدم طلب الترخيص المنصوص عل" 
أوراق ومستندات إلى وزارة الصناعة وتقوم وزارة الصناعة باالتصال بالجهات الحكومية المختصة للحصول على 

 "موافقتها وذلك على النحو المبين بالالئحة التنفيذية
 :١٩٥٨ لسنة ٢١من القانون ) ٣(المادة 

تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة من الوزارات المختصة تكون مهمتها النظر فى إلغاء التراخيص، ويكون " 
إلغاء التراخيص بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن واالطالع على قرار اللجنة المذكورة فى 

 ".هذا الصدد
 :١٩٥٨ لسنة ٢١من القانون ) ٤(الماده 

ترخيص بعد صدوره إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة أو تكبير يلغى ال" 
حجمها أو تغيير الغرض الصناعى لها على النحو المرخص فيه خالل المهلة الواردة فى الترخيص أو خالل 
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 فى العمل الذى رخص االمتداد الذى يكون قد أعطى له، كما يلغى الترخيص إذا توقف صاحب الشأن عن البدء
 "له فيه مدة تزيد على السنة دون إذن مكتوب من وزارة الصناعة أو إذا خالف  شروط الترخيص

 :١٩٥٨ لسنة ٢١من القانون ) ١٧(الماده 
تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات االحصائية والبحوث والخرائط الفنية " 

 إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم ويجوز تحصيل رسم التى تلزمهم فى
 " جنيه٥٠٠مقابل ذلك وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية بشرط أال يجاوز 

 :١٩٥٨ لسنة ٢١من القانون ) ٢٠(الماده 
والتسهيالت الالزمة إلقامة أبنية تقوم الجهات الحكومية المختصة باالتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة " 

 "المنشأت الصناعية
 ١٩٥٨ لسنه ٥٥ الصادره بقرار رئيس الجمهوريه رقم ١٩٥٨ لسنة ٢١الالئحة التنفيذية للقانون رقم : ًثانيا

 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية ١٩٥٨ لسنه ٢١تنفيذا الحكام القانون، فقد نظمت الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
 . إجراءات الحصول على تراخيص إقامة المشروعات والمنشأت الصناعية١٩٥٨ لسنه ٥٥رقم 

 :من الالئحة التنفيذية) ١(المادة 
 ١٩٥٨ لسنه ٢١تقدم طلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليها فى المادة األولى من القانون رقم  " 

شأنه وتعرض مصلحة التنظيم الصناعى نتيجة سالف الذكر إلى مصلحة التنظيم الصناعى لدراسته واتخاذ قرار ب
ٕفحص الطلب على اللجنة المشار إليها فى المادة األولى من القانون البداء رأيها فيه وذلك خالل شهر واال 
ًأعتبر سكوتها قبوال لرأى مصلحة التنظيم الصناعى ويصدر وزير الصناعة قراره بعد االطالع على رأى اللجنة 

 " القرار النهائى بخطاب موصى عليه بعلم الوصولويخطر طالب الترخيص ب
 :من الالئحة التنفيذية) ٢(المادة 

تقوم وزارة الصناعة بإبالغ مقدم طلب الترخيص بما تتطلبه الجهات الحكومية ذوات الشأن من إجراءات لتنفيذ  " 
ت الالزمة للحصول على قرار الترخيص، وتوالى الوزارة االتصال بصاحب الطلب الستيفاء البيانات والمستندا

رأى الجهات الحكومية سالفة الذكر، وعلى هذه الجهات إبالغ وزارة الصناعة بقرارها خالل شهر من تاريخ 
 "إرسال االوراق المطلوبة

 :من الالئحة التنفيذية) ٣(المادة 
ونى ونوع الصناعة يحرر طلب الترخيص على النموذج الذى تعده الوزارة ويبين به اسم المنشأه وكيانها القان" 

وعلى طالب الترخيص أن يقدم كافه .... ٕواسم المدير المسئول وتكاليف إنشاء المصنع وما إلى ذلك من بيانات 
البيانات والمستندات التى تطلبها منه وزارة الصناعة وتراها متعلقة بموضوع الترخيص وذلك خالل المدة التى 

 "تحددها له
 :يةمن الالئحة التنفيذ) ٤(المادة 

الطاـلــب يـبــين فـيــه رـقــم الطـلــب وـتــاريخ إعـــالن يعـــد ـبــوزاره الصـــناعة ســـجل خـــاص بطلـبــات الـتــرخيص والتعـــديل " 
 بالموافقة أو الرفض وتاريخ ورقم القسيمة الدالة على السداد، وكذلك رقم الرخصة وتاريخ صدوره ونوع النشاط 
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 "بياناتالذى يزاوله طالب الترخيص واسم المرخص إليه وما إلى ذلك من ال
 :من الالئحة التنفيذية) ٥(المادة 

 "ًيكون الطلب المشار إليه بالمواد السابقه مصحوبا برسم قدره جنيهان" 
 :من الالئحة التنفيذية) ١٥(المادة 

إذا رغب أحد أصحاب المنشأت فى الحصول على معلومات أو بيانات إحصائية أو خرائط فنية أو بحوث " 
عينة أو التوسع فيها، فعليه أن يتقدم بذلك إلى مدير عام مصلحة التنظيم تعاونية فى إنشاء صناعة م

ٕواذا رأت مصلحة التنظيم الصناعى على ضوء هذه االعتبارات أن فى االمكان إجابه الطالب إلى .... الصناعى
 "ًطلباته كلها أو بعضها تحدد رسما تطالبه بسداده قبل البدء فى إعداد هذه البيانات

 :من الالئحة التنفيذية) ١٦(المادة 
يحدد هذا الرسم طبقا لما يتطلبه إعداد هذه المعلومات والبيانات والخرائط من مجهود وعمال بحد أدنى جنيهين " 

 ......." وحد أقصى مائه جنيه يسدد لخزانه مصلحه التنظيم الصناعى
 ٢٢٦العامة للتصنيع، ورقم  فى شأن إنشاء الهيئة ١٩٦٤ لسنة ١٤٧٦قرارات رئيس الجمهورية رقم  :ًثالثا

 فى شأن إنشاء ٢٠٠٥ لسنة ٣٥٠ فى شأن تنظيم وزارة التجارة الخارجية والصناعة، ورقم ٢٠٠٤لسنة 
 الهيئة العامة للتنمية الصناعية

 فى شأن إنشاء الهيئة العامة للتصنيع على ١٩٦٤ لسنة ١٤٧٦من قرار رئيس الجمهورية رقم ) ٢(نصت الماده 
 ".ات مصلحة التنظيم الصناعى إلى الهيئة العامة للتصنيعتنقل اختصاص" أن 

 فى شأن إنشاء الهيئة ٢٠٠٥ لسنه ٣٥٠كذلك فقد نصت المادة الثانية عشر من قرار رئيس الجمهورية رقم 
تحل الهيئة محل الهيئة العامة للتصنيع، كما تؤول إليها أموالها وموجوداتها " العامة للتنمية الصناعية على أن 

 "ها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتمتع بكافة سلطاتها وصالحياتها وما ل
 فى شأن ٢٠٠٤ لسنة ٢٢٦من قرار رئيس الجمهورية رقم ) ٢(، )١(من ناحية أخرى، فقد نصت المادتان 

 تنظيم وزارة التجارة الخارجية والصناعة قد ناطت بالوزارة أمر تحديث وتطوير ودعم الصناعة المصرية، وكذلك
 .إصدار التراخيص الصناعية وحصر وتسجيل األنشطة الصناعية فى مصر

 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية ٢٠٠٥ لسنة ٣٥٠كما نصت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 
 بالتجارة تكون الهيئة هى الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة " على أن

الخارجية والصناعة والجهات التابعة لها، وتحفيز وتشجيع االستثمار فى القطاع الصناعى، ووضع وتنفيذ 
ٕسياسات تنمية االراضى لالغراض الصناعية واتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم علي التراخيص الصناعية، 

 :ولها فى سبيل ذلك
 .....راح ما تراه بشأنهادراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقت .١

تحديد االراضى التى تخصص لالغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات . ٤
 ....االراضى

 ....وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص الالزمة للمشروعات الصناعية واصدارها. ٩
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وعات الصناعية خارج المناطق الصناعية، وذلك فى الحاالت إصدار الموافقات والتراخيص القامة المشر. ١٠
 ..... التى تستلزم ذلك وفقا للشروط واالجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة

وعلى ضوء ذلك هذه االحكام والقواعد القانونية، فإنه المستفاد من النصوص المتقدم بيانها أن النظام القانوني 
المنشأت والمشروعات الصناعية يتحد في القواعد واإلجراءات التي حددها لمنح الحاكم لمنح تراخيص إقامة 

التراخيص كل من قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها والئحته التنفيذية السالف اإلشارة إليهما؛ حيث تحددت سلطة 
 أو مكان ٕمنح واصدار الترخيص إلقامة المشروعات أو المنشأت الصناعية وتوسعتها وتغيير غرضها الصناعي

ًإقامتها لوزير التجارة والصناعة وحده دون غيره، وأن يكون ذلك وفق إجراءات محدده قانونا ال غني عنها، إال 
 .بتعديلها بذات األداه القانونية الصادر بها

ولقد فصلت الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الصناعة تلك اإلجراءات، وما يرتبط بها من رسوم، علي نحو ال 
 مخالفته أو تجاوزه أو إستبداله بغيره إال بالغاء ما نظمته تلك الالئحة بأداة تشريعية تعادل أو تعلو األداة يجوز

كما أن مصلحة التنظيم الصناعي حلت محلها الهيئه العامه . الصادرة بها تلك اإلجراءات مناط القانون والالئحة
م حلت محل األخيرة الهيئة العامة للتنمية الصناعية  ث١٩٦١ لسـنة ١٤٧٦للتصنيع بقرار رئيس الجمهوريه رقم 

ٕ وناط بها تسليم طلبات الترخيص لدراستها واتخاذ قرار بشأنها ٢٠٠٥ لسـنة ٣٥٠بقرار رئيس الجمهورية رقم 
ًتعرضه علي اللجنة التي تشكل بقرار رئيس الجمهورية وفقا لحكم الماده  من قانون تنظيم الصناعة ) ١(ُ

إليها، والتي يتعين عليها أن تبدي خالل شهر رأيها في دراسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتشجيعها المشار 
ًواال عد سكوتها قبوال لرأي ودراسة الهيئة ثم يصدر وزير التجارة والصناعة قراره بمنح الترخيص أو رفضه بعد  ٕ

 . إطالعه علي رأي تلك اللجنة
ًئحة التنفيذية يتعين أن يقدم طلب الترخيص مصحوبا برسم مقداره من الال) ٥(، ) ٤(ًفوفقا لحكم المادتين 

ُجنيهان، علي أنه إذا ما إحتاج طالب الترخيص أن تقدم له الوزارة ما يلزمه إلنشاء صناعة معينة من بيانات 
ًومعلومات وخرائط فنية، فإنه يدفع رسما لذلك ال يقل عن جنيهان وال يزيد عن مائة جنيه وفقا لحكم الم ) ١٦(ادة ً

من القانون وقدره خمسمائة جنيه ) ١٧(من الالئحة التي قصرت الحد األقصي المسموح به للرسم الوارد بالمادة 
ًكحد أقصي لتجعله مائة جنيه كحد أقصي تشجيعا لدور وزارة التجارة والصناعة في دعم وتشجيع وتطوير 

رار رئيس الجمهوريه بتنظيم وزارة التجارة الخارجية من ق) ١(من المادة ) ٢(ًالصناعة المصرية عمال بحكم البند 
 .والصناعة

 ال لتحل محل وزارة ٢٠٠٥ لسـنة ٣٥٠وقد جاء إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقرار رئيس الجمهورية رقم 
بحسب الصناعة أو ليمتنع عن تطبيق قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها والئحته التنفيذية المشار إليهما، ولكن 

صريح حكم المادة الثانية عشرة من ذلك القرار لتحل محل الهيئة العامة للتصنيع، وكذلك لتكون الجهة المسئولة 
عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها الوزارة والجهات التابعة لها وتيسير الحصول علي التراخيص 

ٕيص الالزمة للمشروعات الصناعية، واصدار تلك الصناعية، ووضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخ
 .الشروط والقواعد

ًوبطبيعه الحال فإن اإلختصاص المنوط بهذه الهيئة ليس إختصاصا مطلقا تمارسه بالمخالفة لقانون تنظيم  ً 
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ٕالصناعة وتشجيعها، وانما هو إختصاص يحكمه وجوب اإللتزام باإلجراءات المقرره لمنح التراخيص والرسوم 
ًلقة بها وسلطة إصدار الترخيص ومراحل واجراءات إصدار التراخيص المقرره قانوناالمتع ٕ. 

كما أنه يكون للهيئة بموجب اإلختصاص المقرر لها تحديد الشروط والقواعد الموضوعية والفنية الالزمه لطبيعة 
ٕراءات والتزامات، الصناعة ذاتها، دون أن يمتد ذلك الدور إلى مخالفة القانون، وما تضمنته نصوصه من إج

ًوللهيئة إن هي إرتأت أن نصوص القانون المنظم للصناعة في مصر لم يعد مواكبا للتطورات التي لحقت 
، أو أن الرسوم المحدده به لم تعد تناسب قيمه العملة ومالحقها من تغيير ال ١٩٥٨بالصناعه حال صدوره عام 

من المادة الثانية ) ١(نما تعمل إختصاصها المقرر بالبند ٕأن تعتدي علي نصوص القانون بإهدارها ومخالفتها، وا
ٕدراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح "  المشار إليه وهو ٢٠٠٥ لسنة ٣٥٠من قرار رئيس الجمهوريه رقم 

 ...."ما تراه بشأنها 
دنى من القانون أن تخالف  أنه ال يجوز للقاعدة التشريعيه األلقاعده التدرج التشريعيًوحيث أنه من المقرر وفقا 

ًأحكام هذا القانون، فعلو النصوص القانونية علي بعضها وفقا لتلك القاعده يفيد بالضرورة تدرجها وفق ترتيبها، 
ًفال يكون أدناها مقيدا ألعالها وال متصادما معه أومتجاوزا له، بل يتعين دوما أن يكون دائما في إطاره،  ً ً ً ً

ية سواء صدر قرارها من قمه رئاستها ممثلة فى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس فاألصل أن السلطة التنفيذ
ٕالوزراء أو أى من المجالس العليا أو الهيئات أو اللجان التى ال تتولي التشريع، وانما يقوم إختصاصها علي 

جبة التطبيق لتبين إعمال أحكام القوانين وتنفيذ مقتضاها، دون أن يكون لها اإللتفات عن القاعدة القانونية وا
ُغيرها بأداه أدنى ثم تطبقها على ما يعرض عليها من أمور ضاربة بعرض الحائط بالقاعدة القانونية األعلى 
بدعوى تخلف تلك القاعدة عن مسايرة التطور اإلقتصادى أو بتفسير إختصاص يناط بها علي أنه يمنحها تنظيم 

ارات السلطة التنفيذية إن هي جنحت إلي أى مما تقدم إنما المسألة علي غير ما نظمها القانون، ذلك أن قر
 .تصدر مشوبه بمخالفة القانون

وبالتالي فإن نظام التأهيل والمزايدة علي إقامة المشروعات الصناعية هو بال شك نظام مغاير للنظام القانوني 
 وتشجيعها والئحته التنفيذية الحاكم لمنح تراخيص المشروعات الصناعية، ومخالف ألحكام قانون تنظيم الصناعة

ًالسالف اإلشارة إليهما، والذي جاء قاطعا في تحديد إجراءات الحصول علي الترخيص ومراحل إصداره والرسوم 
ًالمقرره له، وليس في أحكام القانون ما ال يتسع لقبول ذلك النظام بديال ألحكامه، كما ليس به ما يخول أى جهه 

طرق بديلة لمنح الترخيص، وذلك أن نظام المزايدة على إقامة المشروعات ٕالخروج على أحكامه وابتداع 
ًالصناعية، فضال عن كونه نظاما ال يعرفه قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها والئحته التنفيذية، فهو يقلب نظام  ً

ون، وكال الترخيص القائم بمقتضي القانون إلي نظام للمزايدة علي المشروعات الصناعية بغير سند من القان
 .ًالنظامين ال يتفقان واليستويان سبيال لممارسه اإلدارة سلطاتها المقررة بالقانون المشار إليه

فالترخيص مؤقت بطبيعته تتمتع فيه جهة اإلدارة بسلطة تقديرية نظمها المشرع، وحدد مداها وحدودها، وهي 
ًسلطة تبدأ بالمنح مرورا بالتعديل وانتهاء بحق اإللغاء المبين ٕ من القانون، بينما ينظم أسلوب ) ٤( أحواله بالمادة ً

ٕالمزايده قواعد أخرى مؤداها أنها ال تبدأ بطلب للترخيص، وانما بدعوه إلى التعاقد بقرار من الهيئة المعلنة عن 
ل المزايدة، فهي إحدي طرق وأساليب إبرام العقود التي تبدأ بالدعوة للتعاقد باإلعالن عن المزايدة حول أداء عم
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ًأو تقديم خدمة أو توريد أصناف، ويتلوها تقديم المتزايدين بعروضهم؛ ليفوز المتقدم األعلي سعرا بالمزاد، وفقا  ً
ًلقرار تصدره لجنه البت وتعتمده السلطة المختصة؛ حيث ينعقد العقد ويصير محل كل من طرفيه ملتزما بما 

ادته المنفرده أو بتعديل ما إتفق عليه، بما يعني أن إتفق عليه، وال تكون ألي منهم التحلل من إلتزاماته بإر
 .ًالطبيعة القانونية لمنح التراخيص يختلف قانونا عن الطبيعة القانونية للمزايدات

 ٕوعلى ضوء ذلك، فإن المزايدة تنظمها قواعد أخرى مؤداها أنها ال تبدأ بطلب للترخيص، وانما بدعوة إلي التعاقد 
 ١٩٥٨ لسـنة ٢١من القانون رقم ) ٢(عن المزايدة، وهي مخالفه إلجراءات المادة بقرار من الهيئة المعلنة 

من الالئحة التنفيذية للقانون التي تطلبت تحرير طلب ) ٥(، )٤(، )٣(، )١(المشار إليه، ومخالفه للمواد 
يسجل بالسجل وأن ) ٥(ًالترخيص علي النموذج الذي تعده الوزارة، وأن يكون مصحوبا بالرسم المبين بالمادة 

الخاص بطلبات الترخيص، ومن ثم فإنه ال يستوى في صحة اإلجراءات الطلب اإلختياري المبني علي دعوة 
القانون ذاته للراغبين في إقامة المشروعات الصناعية وفق شروطه من ناحية، والطلب المبني علي دعوة للتعاقد 

 .أخرىًوفقا لنظام المزايدة يخرج عن نطاق القانون من ناحية 
ًباالضافة إلى أن المزايدة يتم البت فيها بقرارات منفصلة وفقا ألحكام المزايدة وبإجراءات مخالفة لما تطلبه قانون 
تنظيم الصناعة والئحته لمن يبت في تلك الطلبات من كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لفحص الطلب، 

الرأي، ثم القرار الذي يصدره وزير التجارة والصناعة، فى حين أن واللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية بإبداء 
المزايدة يتم البت فيها وتعتمدها السلطة المختصة، ويبلغ بها الراسى عليه المزاد إنما تضحي تعاقد بين الجهه 

 البت فى المزاد اإلدارية والراسي عليه المزاد بحسبان التقدم إلي المزايدة يمثل اإليجاب، وأن اإلخطار بقرار لجنة
ًيمثل قبول اإلداره للتعاقد، ومن ثم فإن إسلوب المزايدة يكون مخالفا للقانون، ويقلب نظام الترخيص الذي قرره 
ًالمشرع سبيال إلقامة المشروعات الصناعية، ومنها مشروعات صناعة الحديد والصلب؛ ليجعله نظاما عقديا تفقد  ً ً

ًها قانونا وسلطة الرقابة واإلشراف والتعديل واإللغاء المنصوص عليها في فيه اإلدارة سلطة الترخيص المقررة ل
من الئحته التنفيذية، وهو ما يعد ) ٥(، )٤(، )٣(، )٢(، )١(من القانون، والمواد ) ٤(، )٣(، )٢(، )١(المواد

ًخرقا وتجاوزا ألحكام القانون ً. 
ً عن الحدود المقرره قانونا ألداء الرسوم المحدده في ًوفضال عن ذلك كله، فإن نظام المزايدة المشار إليه قد خرج

ًمن الالئحه التنفيذية التي حددت الرسوم المقررة قانونا ) ١٦(، )٥(، )٤(من القانون، والمواد ) ١٧(الماده 
ًللترخيص بالمشروعات الصناعية بأنها رسم قدره جنيهان يرفق بطلب الترخيص ورسما ال يجاوز مائة جنيه وفقا  ً

من القانون عند إمداد وزارة ) ١٧(ًمن الالئحه التنفيذيه وال يجاوز خمسمائه جنيه وفقا للمادة ) ١٦(دة للما
الصناعة مقدمي الطلبات بمعلومات أو بيانات إحصائيه أو بحوث أو خرائط فنية الزمة في إنشاء صناعة 

 . الحديد
ًيمه الرسم المحدد قانونا ليفوز بالمزايدة من يدفع وجاء هذا الخروج بإجراء مزايدة بين المتقدمين للمزايدة علي ق

ًرسما لإلداره يزيد علي الرسم المقرر قانونا، وهذا ال يجوز قانونا لهيئة التنمية الصناعية، واليجدي المغايره بين  ً ً
ًما تحصله من رسوم أن تطلق عليها إسما آخر، وجاء هذا الرسم المحصل موردا للهيئة لم تتضمنه مواردها  ً

 بإنشائها؛ حيث لم يسمح ٢٠٠٥ لسـنه ٣٥٠المنصوص عليها في المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 
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لها سوى مقابل التكاليف المعيارية من األعمال والخدمات التي تؤديها الهيئة للغير والرسوم ومقابل الخدمات 
 المناطق الصناعية، وليس للترخيص ٕالتي تحصلها الهيئة من القطاع الخاص عندما يتولي إنشاء وادارة

 .بالمنشآت أو المشروعات الصناعية
 ًكما أن نظام إقامة المشروعات الصناعية حين يخرج عن حدود الرسم المقرر قانونا وجعل من الفوز بحق إقامة 

ًالمشروع من يعرض في مزايدة رسما يزيد علي الرسم المقرر قانونا؛ وليفوز بها من يتقدم بأعلي رس ً ًمخالفا م ُ
إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها ال يكون  " من الدستور المصري التي نصت علي أن١١٩للمادة 

إال بقانون وال يعفي أحد من أدائها إال في األحوال المبينة في القانون وال يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من 
 ".الضرائب أو الرسوم إال في حدود القانون

ًلي فإن نظام المزايدة يكون مخالفا لقرار وزير التجارة والصناعة وتوصيات المجلس األعلى للطاقة؛ وحيث وبالتا
ًأن نظام المزايدة المشار إليه، فضال عن مخالفته للدستور والقانون بفرض رسوم جديدة للفوز بالتراخيص، فإنه 

ًيكون أيضا مميزا لبعض المتقدمين راغبي إنشاء المشروع الصن اعي ألنه قد يفوز بهذا المشروع بمقابل الرسم ً
المقرر قانونا، وقدره جنيهان عند عدم التزاحم أو المزايدة، ولكن قد يفوز غيره عند التزاحم أو المزايدة ببلوغ الرسم 
أو ما يسمي بقيمة المزاد بماليين الجنيهات، ولم يكن ذلك التمييز بفضل ميزه فنية أو تأهيلية تخصه عن غيره 

ٕانما بفضل ما يتمتع به من مال يطلق معه حدوده للحصول علي المشروع، وهو ما يخرج عن الحدود المقررة و
 . ًقانونا لنظام الترخيص

ًهذا هو ما إنتهت إليه أحكام محكمة القضاء اإلداري في كافة أحكامها المتواترة، والتي قدمنا صورا منها بأوراق 
ُلعها ولم تقسطها حقها بالبحث والتمحيص، ولم ترد عليها بأسباب حكمها القضية، ولكن محكمة الموضوع لم تطا

 .الطعين
ً لم يرد فيه مطلقا بأن منح التراخيص ١٩٩٨ لسـنه ٨٩وباإلضافة إلي ذلك فإن قانون المناقصات والمزايدات رقم 

، بأن )٣٠(في الماده الصناعية يتم عن طريق المزايدات؛ حيث لم يرد في الباب الثالث من هذا القانون، خاصة 
ُالتراخيص الصناعية يتم منحها وفقا لنظام المزايدات؛ حيث إقتصر تطبيق قانون المزايدات والمناقصات في هذا 

تنص الباب علي بيع وتأجير العقارات والمنقوالت والمشروعات والترخيص باإلنتفاع أو بإستغالل العقارات؛ حيث 
 بيع يكون" أن على ١٩٩٨ لسنة ٨٩ رقم بالقانون الصادر مزايداتوال المناقصات قانون من) ٣٠(المادة 
 أو باالنتـفاع والترخيـص ،االعتبـارية الشخصية لها ليس التي والمشروعات والمنقوالت العقارات وتأجير

 أو محلية أو عامـة علنية مزايدة طـريق عـن ،والمقاصف السياحية المنشآت ذلك في بمـا العقارات باسـتغالل
 الممارسة بطريق التعاقد ، المختصة السلطـة مـن مسبب وبقـرار ،استثناء يجوز ذلك ومـع. المغلقة مظاريفبال

 : يلي فيما المحدودة

 . تخزينها ببقاء التلف من عليها يخشى التي األشياء -أ 

 . المزايدة إجراءات إتباع تحتمل ال التي الطارئة االستعجال حاالت -ب 

 .األساسي الثمن إلى ثمنها يصل لم التي أو المزايدات في عروض أية عنها تقدم لـم التي األصناف -ج 

 . جنيه ألف خمسين األساسية قيمتها تجاوز ال التي الحاالت -د 
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 . التنفيذية الالئحة تبينها التي واألوضاع للشروط وفقا ذلك ويتم

 ."محدودة ممارسة إلى المزايدة تحويل حال أية في يجوز وال
 ارض بتخصيص الدولة قامت ما إذا حالة في يكون المزايدة شرط تطبيق أن لنا يتأكد نهفإ السابق، للنص ًووفقا
 ظل فى أنه إال. عليها التوسعية مشروعاتها إلقامة ..  مجموعة شركات ألحد االستغالل أو االنتفاع بحق

ن ترفيق الموقع ً، فضال عن مسئوليتها عالتوسعية مشروعاتها عليها ستقام التى لألراضى ..  مجموعة امتالك
 المناقصات قانون من) ٣٠ (المادة نص تطبيق ًقانونا يمكن ال ٕوتوصيل الغاز واقامة محطات الكهرباء، وبالتالى

 مجموعة مشروعات إلقامة االستغالل أو االنتفاع حق بنظام الدولة من ممنوحة أراض وجود النتفاء والمزايدات
 . االتهام موضوع .. 

 الموقع ترفيق المستثمر عاتق على يقع "العامة بكراسة التأهيل على أنه االشتراطات من) ٤-٢ (فقد نص البند
 المرافق بكافة توصيله أى (المشروع ترفيق أن يعنى الذى األمر وهو". المشروع إلقامة صالحيته ودراسة

 :المستثمر، على النحو التالى على التزام هو) المطلوبة

 أن على للمنطقة الغاز وصول لحين المازوت أو المشروع إلقامة نقطة بأقر عند الالزمة الغاز كمية توفير •
 يمكن وهنا. البترول وزارة تحددها التى السائدة باألسعار وذلك لها المسلمة الكمية قيمة سداد الشركة تتولى

 :اآلتى إلى اإلشارة

 بتوصيل الخاصة اليفالتك بكافة الشركات تتحمل البترول ووزارة الشركات بين المبرمة العقود بموجب -
 مالية أعباء بأية الدولة تتحمل لم .. ال لمجموعة المخصصة الطاقة حالة وفى. المشروع إلى الغاز

 . بالفعل موجودة كانت ألنها ًنظرا مشروعاتها من نقطة ألقرب الغاز لتوصيل

 .صدر قرار بأن تحصل الشركات على الغاز باألسعار العالمية -

 .المشروع أرض داخل نفقتها وعلى بمعرفتها الكهرباء توليد طةمح إقامة الشركات تتولى •

 المخصصة الصناعية المناطق بإحدى يكون للمشروع الالزمة األرض مساحة باستغالل الترخيص •
 ليست األرض أنيعنى  ما وهو. باألرض االنتفاع بموجبه يرخص تنمية عقد بموجب الثقيلة للصناعات

 من سنوات ٣ خالل االنتاج فى بالبدء الجدية إثبات حالة فى بالبيع وعد مع انتفاع حق هى ٕوانما بالمجان
 .األرض تسليم

وبالتالي فإن هذا األمر يشير إلي نتيجة قانونية هامة، وهي أن كافة ما تجريه الجهة اإلدارية من تعاقدات بشأن 
ًها خصما من اإلعتمادات المالية عمليه الشراء والبيع واإلستئجار لمنقوالت أو عقارات تكون الزمة لتحقيق أغراض

أما ما عدا ذلك فيما ال يرتبط بأغراض . ًالمقررة لتحقيقها يجب أن يتم وفقا ألحكام قانون المناقصات والمزايدات
الجهة اإلدارية وال يتم تمويلها من الميزانية المخصصة لهذه الجهة من الموازنة العامة للدولة المرصوده لتحقيق 

 .١٩٩٨ لسـنة ٨٩ تسري بشأنها أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم تلك األغراض فال
ٕبما يعني بأن ما تضمنه قانون تنظيم المناقصات والمزايدات من أحكام وضوابط واجراءات لعمليات البيع والشراء 

دية التي وسريانه في هذا الخصوص علي الهيئات العامة الخدمية واإلقتصادية لم يقصد به سوي العمليات العا
تواجه إحتياجات هذه الهيئات التي تلزمها لتحقيق أغراضها بما يضمن ترشيد اإلنفاق الحكومي، والحد من 
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اإلسراف بقصد الحفاظ علي المال العام وصيانته، وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء ال تقتضيها 
قيمتها الحقيقية، وكل ذلك ال يسري علي ما تزاوله بعض ضرورات اإلنفاق العام  أو عدم بيع أموال الدولة بغير 

الهيئات من أنشطة تجارية وما تبرمه من عمليات بيع أو شراء منصوص عليها ضمن أغراضها المحددة في 
ًسند إنشائها، وتجريها وفقا للعادات أو األعراف التجارية أو المدنية أو القواعد المعمول بها في كل جهة، وهذا ال 

ٕدم خضوع تلك الهيئات ألحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وانما تخضع لهذه األحكام فيما عدا يعني ع
 .ذلك من تعاقدات تتعلق بمتطلبات هذه الجهات وتكون الزمة لتحقيق أغراضها

ًوباإلضافة إلي ذلك، فإنه من المقرر قضاءا أيضا، بأن عقود تخطيط أراضي الدولة وتخصيصها ألهداف ق ومية ً
ٕواقتصادية عامة تقتضي أال تخضع لما يتعارض مع طبيعتها وموضوعها، والمصلحة القومية التي تنشد تحقيقها 

 ١٩٩٨ لسـنة ٨٩ٕإلجراءات شراء واستئجار العقارات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات رقم 
ًوقد قدم صورا من فتاوى صادرة . ة العامةوالئحته التنفيذية ما دام أن شراء األرض كان بغرض تحقيق المصلح ُ

ُمن مجلس الدولة تؤكد ذلك، إال أن محكمة الموضوع لم تطالعها ولم تقسطها حقها بالبحث والتمحيص، ولم ترد 
عليها محكمة الموضوع بأسباب حكمها الطعين؛ وهو األمر الذي يؤكد ويقطع بعدم خضوع إجراءات الطرح 

، ١٩٩٨ لسنه ٨٩اطق الصناعية الخاصة ألحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم والتعاقد من أجل تنمية المن
ًوانما تخضع وفقا ألحكام مجلس الدوله واالفتاءات المتواتره المشار إليها عاليه لألحكام الخاصة التي يضعها  ٕ

ًمراعيا في ذلك ًمجلس إدارة الهيئة، طبقا لما يؤدي إلى تحقيق أغراض التنمية في مجال النشاط الصناعي، 
المبادئ األساسية العامة التي تحكم عمليات الطرح والتخصيص من العالنية والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص 

 .وحرية المنافسة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة
 لسـنة ٨٩٤ي رقم وباإلضافة إلى ذلك، فإن الثابت بأوراق التأهيل المرفقة بأوراق القضية، نجد أن القرار الوزار

 لم يتضمن صراحة بأن يكون منح تراخيص الطاقة من خالل نظام ١٤/١١/٢٠٠٧ والصادر بتاريخ ٢٠٠٧
مزايدة علنية بين الشركات المتخصصة، كما إنتهي الحكم الطعين في أسباب تحصيله لواقعه الدعوى وأقوال 

هة اإلدارية عن رغبتها في طرح رخص ًالشهود؛ حيث أنه بالنظر إلي تسلسل األحداث بدءا من إفصاح الج
طاقة إلنشاء مصانع إلنتاج الحديد اإلسفنجي والبليت، نجد أنها مرت بمراحل عدة حتي صدر القرار الوزاري 

ً، والذي لم يتضمن مطلقا بأن يكون منح التراخيص من خالل نظام مزايدة علنية بين ٢٠٠٧ لسـنه ٨٩٤رقم 
 :خيص، وذلك علي النحو التالىالشركات المتقدمة للحصول علي التر

 عن االجتماع الوزاري الخاص ببحث موقف ١٣/٠١/٠٧/٢ صدر القرار رقم ٢٢/١/٢٠٠٧بتاريخ  -
المشروعات كثيفة االستخدام للطاقة، والذي نص على الترخيص لمشروعات إنتاج الحديد واالسمنت شريطة 

التنمية الصناعية مع وزارتي البترول مراعاة جميع القواعد واالشتراطات والضوابط التي تضعها هيئة 
 . والكهرباء والطاقة

 عن االجتماع السادس للمجلس األعلى للطاقة ٦/٠٧/٠٧/١ صدر القرار رقم ٢/٧/٢٠٠٧بتاريخ  -
بخصوص المشروعات كثيفة االستخدام للطاقة، والذي نص على ضرورة الحصول على موافقة وزارة التجارة 

إلنشاء أيه مصانع أو إقامة أية مشروعات صناعية بصفة عامة، ) يةهيئة التنمية الصناع(والصناعة 
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وخاصة المشروعات كثيفة االستخدام للطاقة مثل االسمنت واألسمدة والحديد، حيث تتم الموافقات في ضوء 
 .المحددات التي يقررها المجلس األعلى للطاقة

 ٢٠٠٧ لسنة ٨٩٤الصناعة رقم  صدر قرار وزير التجارة و١٤/١١/٢٠٠٧بناء على ما تقدم وبتاريخ  -
 DRIبتشكيل لجنة للبت في الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة فى إقامة مشروعات الحديد االسفنجى 

 .والبيلت برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن ثماني وزارات

 والخاص بتحديد اختصاصات لجنة ٢٠٠٧ لسنة ٨٩٤من المادة الثانية للقرار الوزاري رقم ) ١(ًووفقا للبند  -
" تحديد الطلبات المقدمة للتوسع في الطاقات اإلنتاجية"، "تحديد الطلبات الجديدة" البت والذي نص على 

أي أن " ًتحديد الحاالت التي قطعت شوطا كبيرا في إنشاءات المشروع ومعايير التقنين التي تنطبق عليها"و
ية البد وأن تفرق بين الطلبات إلقامة مشروعات جديدة وتلك الطلبات الخاصة لجنة البت واألمانة الفن

بالتوسع فى الطاقات اإلنتاجية للشركات القائمة بالفعل، والتي تندرج تحت إستراتيجية الدولة لتعميق التكامل 
 .الصناعي لصناعة الحديد والصلب وهو ما قد يؤدى إلى إختالف أسلوب الطرح للمتقدمين

 والخاص بتحديد ٢٠٠٧ لسنة ٨٩٤من المادة الثانية للقرار الوزاري رقم ) ٢(ًية أخرى، ووفقا للبند من ناح -
أي أن " تحديد قواعد الطرح والطاقات اإلنتاجية لكل رخصة " اختصاصات لجنة البت والذي نص على 

ريق المزاد العلني، اللجنة عليها تحديد قواعد الطرح بصفة عامة سواء كانت مجانية أو بمقابل مادي عن ط
ٕاستيفاء واعتماد كافة اإلجراءات الالزمة للطرح بالمزاد "وفى حالة اللجوء إلى المزاد العلني نص البند على 
وهو يؤكد أن المزاد العلني لم يكن األصل في أسلوب " العلني وبصفة خاصة منهجية االستغالل والتصرف

 .الطرح

 والخاصة ٢٠٠٧ لسنة ٨٩٤المادة الثانية للقرار الوزاري رقم من ) ٢(و) ١(بناء على ما جاء بالبندين  -
إعتماد كراسة شروط الطرح "بتحديد اختصاصات لجنة البت جاء البند الثالث من القرار، والذي نص على 

ليؤكد أن  شروط الطرح المالي " الحاالت التي سيتم تقنينها / التوسعات/ المالي بالنسبة للمشروعات الجديدة
 . بناء على طبيعة الطلبات المقدمةقد تختلف

 فإن إعتماد كراسة الطرح كان من ٢٠٠٧ لسنة ٨٩٤باإلضافة إلى ذلك، فإنه وفقا للقرار الوزاري رقم  -
اختصاص لجنة البت، والذي جاء فيها ما يؤكد أن المزاد العلني لم يكن األصل في أسلوب الطرح؛ حيث 

 زيادة الطلبات عن المشروعات المعروضة من الدولة سيتم وفى حالة"نصت مقدمة كراسة التأهيل على أنه 
 ".إجراء مزاد علني بين جميع المؤهلين فنيا

 بتشكيل األمانة ٢٧٢القرار اإلداري رقم  ... يس الهيئة العامةرئ... /  أصدر المهندس٢٠/٩/٢٠٠٧بتاريخ  -
 DRIشروعات الحديد االسفنجى الفنية لدراسة مستندات التأهيل المقدمة من الشركات الراغبة فى إقامة م

والبيليت، ومن مهام األمانة الفنية األساسية إعداد التوصيات للعرض على لجنة البت متضمنة الرأي في 
 .الطلبات الجديدة والتوسعات والموقف التنفيذي للحاالت المطلوب تقنين أوضاعها

 الرسمية عن فتح باب التأهيل   أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالصحف٢/٨/٢٠٠٧بتاريخ  -
 لتقديم مستندات التأهيل إلقامة مشروعات ٥/٨/٢٠٠٧للشركات الراغبة وتم إتاحة سحب الكراسات بتاريخ 
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 والبيلت بهدف إضافة طاقة إنتاجية للناتج المحلى في صناعة الحديد DRIإنتاج الحديد االسفنجى 
ً مليون طن سنويا للحديد ٤اعة، أي أن الطرح كان لـ ًسنويا لكل صن/ مليون طن٤االسفنجى والبيلت قدرها 

 .َ مليون طن سنويا للبيلت٤االسفنجى و 
 تـــــم عقـــــد االجتمـــــاع األول لألمانـــــة الفنيـــــة، وتـــــم رفـــــع تقريرهـــــا للجنـــــة البـــــت بتـــــاريخ ٢/١٢/٢٠٠٧بتـــــاريخ  -

ركات قـد شـ) ١٠(شـركة قـد قامـت بشـراء كراسـة التأهيـل، فـى حـين أن ) ١١(، والذي أفـاد بـأن ٥/١٢/٢٠٠٧
تـقـدمت بكامــل مســتندات التأهـيـل المطلوـبـة، وأـنـه بعــد دراســة كاـفـة الجواـنـب تحقـقـت األماـنـة الفنـيـة مــن اجتـيـاز 

 :هذا ويالحظ التالي على ما جاء بتقرير األمانة الفنية. هذة الشركات لنقاط التأهيل

 مليون طن ١٨،٣٥ير، ً مليون طن سنويا للتكو٨،٢إجمالى الطاقات اإلنتاجية للشركات المتقدمة كانت  •
 . ً مليون طن سنويا من حديد التسليح٣،٤٥ً مليون طن سنويا للبيلت و١٣،٧ًسنويا للحديد االسفنجى، 

 غاز، وذلك ٣ مليار م٨،٥أفاد التقرير ان اجمالى احتياجات الشركات العشرة المؤهلة من الغاز هو  •
 ما يزيد عن الكميات المطروحة من الطاقة ًوفقا للطاقات اإلنتاجية ألنواع الحديد المقدمة منهم، وهو

ً مليون طن سنويا ٤ً مليون طن سنويا من الحديد االسفنجى و٤ غاز إلنتاج ٣ مليار م٢،٥والتى تبلغ 
 .من البيلت

يالحظ أن الشركات العشرة المؤهلة كانت تضم أربع شركات مصرية لها مشروعات قائمة بالفعل، وهى  •
 ٣،٦ ، وكان اجمالى الطاقة المطلوبة من هذه الشركات .. ومجموعة . ..وشركة ... وشركة ... شركة 
 غاز ٣ مليار م٨،٥ غاز من إجمالى الطاقة المطلوبة من كافة الشركات المتقدمة والتي بلغت ٣مليار م

في حين أن الست .   غاز٣ مليار م٢،٥ًبالمقارنة بالطاقة المطروحة وفقا لألمانة الفنية والمقدرة بنحو 
دة إلنتاج الحديد والصلب  األخرى كانت شركات عربية وأجنبية ترغب في إقامة مشروعات جديشركات

 في مصر 
بخصوص أسلوب الطرح ومقترحاته وبمراجعة حجم اإلنتاج المقدم من الشركات المؤهلة، فقد أوصت  •

ص  مليون طن بيلت مقسمة على ثالث رخ٤،٢ مليون طن حديد اسفنجى و٤،٨األمانة الفنية بطرح 
 . غاز٣ مليار م٢،٨وذلك باجمالى طاقة قدرها 

ً غاز، وبالتالي فأنه وفقا ٣ مليار م٢،٥ًوفقا لألمانة الفنية فإن الكميات المطروحة من الطاقة كانت  •
لكراسة التأهيل لو كانت الطاقة المطلوبة من الشركات المتقدمة في حدود الكميات المطروحة لتم منح 

 .كافة الرخص بالمجان
 :، اجتمعت لجنة البت، واتفقت على االتى١١/١٢/٢٠٠٧خ بتاري -

  باإلضافة إلى  ...، وشركة... والشركة .. منح الشركات القائمة نصف رخصة مجانية، وهى شركة  •
؛ وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلى واستكمال الدورة اإلنتاجية لصناعة الحديد وخفض ... شركة 

 .التكلفة السوقية وزيادة المنافسة

اسفنجى      مليون طن حديد ١،٦يتم التزايد بين الشركات الخمسة الجديدة على رخصة واحدة إلنتاج  •
 .  مليون طن بيلت١،٤و
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، فلقـد قامـت ١١/١٢/٢٠٠٧ًوفقا لتقرير األمانة الفنية بشأن تنفيذ توصيات لجنة البت بجلسـتها المنعقـدة فـي  -
 ١٢/١٢/٢٠٠٧ يومي ...وشركة ، ... وشركة ، .. .األمانة الفنية بعرض التوصيات على كل من شركات 

ً ولكن ممثلي الشركات الثالث رفضوا االقتراح المعروض عليهم نظـرا لعـدم تحقيقـه للتكامـل ١٣/١٢/٢٠٠٧و
بنـاء . الصناعي بشركاتهم، وأكدوا على ضرورة الموافقة علـى الطاقـات اإلنتاجيـة المطلوبـة بمسـتندات التأهيـل

 و ١١/١٢/٢٠٠٧بشـأن توصـيات لجنـة البـت بجلسـتها المنعقـدة فـى  الفنيـة تقريـرعلى ذلك أصدرت األمانـة 
 :الذي تضمن االتى

 لتوفير الطاقة الالزمة للشركات القائمة ٢٥/١٢/٢٠٠٧ فى ٩٧٤تم إخطار وزير البترول بالكتاب رقم  •
 ، هذا ولقد٢٠١١ والنصف اآلخر عام ٢٠١٠على أن يتم تدبير نصف كمية الغاز المطلوبة عام 

 .٣٠/١٢/٢٠٠٧ الصادر فى ٨٠٩/١١وافقت وزارة البترول بكتابها رقم 

أفاد التقرير بإستراتيجية الدولة للتنمية الصناعية لصناعة الحديد والصلب والقائمة على عدة محاور  •
أهمها التعميق التكاملي التصنيعي لصناعة الحديد والصلب وتخفيض تكلفة اإلنتاج من خالل توطين 

 والحديد االسفنجى والبيلت بمصر بما يحقق تخفيض سعر المنتج النهائي للمستهلك صناعة التكوير
 %.٣٠إلى % ٢٠بنسبة تتراوح بين 

 ١١/١٢/٢٠٠٧بناء على ما تقدم، أوصت األمانة الفنية بما تم االتفاق علية بلجنة البت المنعقدة فى  •
لشركات الوطنية القائمة وأوضحت أن من حيث الموافقة على الطاقات اإلنتاجية المطلوبة والمقدمة من ا

 . غاز٣ مليار م٣،٦الطاقة المطلوبة تبلغ 

، اعتمدت لجنة البت ما جاء بتقرير األمانة الفنية من توصيات، ووافقت على الطاقات ٢/١/٢٠٠٨بتاريخ  -
ات من اإلنتاجية المطلوبة بمستندات التأهيل المقدمة من الشركات المصرية القائمة، واحتياجات هذه الشرك

 .الغاز، على النحو الوارد بالجدول التالى

 .٢/١/٢٠٠٨محضر لجنة البت المنعقد بتاريخ : المصدر
وهنا يجب اإلشارة مرة أخرى على ان لجنة البت وفقا لما هو وارد بالجدول السابق وافقت على منح الطاقة 

لى أن الموافقة كانت  األمر الذي يؤكد مجددا ع- كما جاء بالحكم–... وليس لشركة ... لشركة 
ٕوانما هو شهرة متعارف عليه لإلشارة إلى .... للمجموعة بكامل شركاتها، حيث ال يوجد شركة بإسم 

 .المجموعة

استكمال االجراءات التنفيذية لقرارات لجنة "، إجتمعت لجنة البت، وانتهى قرارها إلى ١٤/١/٢٠٠٨بتاريخ  -
ً بمنح الترخيص لجميع الشركات المحلية القائمة مجانا وفقا ٢/١/٢٠٠٨البت بجلستها الثالثة المنعقدة بتاريخ  ً

للطاقات اإلنتاجية المقدمة منهم، حيث توافرت كميات الغاز المطلوبة لتلك المشروعات من قبل وزارة 
 ".البترول

شأن ، قام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية برفع مذكرة لوزير التجارة والصناعة ب٢٠/١/٢٠٠٨بتاريخ  -
؛ ومن ثم العرض على ١٤/١/٢٠٠٨ و٢اعتماد قرارات لجنة البت بجلستيها الثالثة والرابعة المنعقدتين فى 

 .٢٠/١٢/٢٠٠٧ الصادر فى ٨٠٩/١١المجلس األعلى للطاقة، على ضوء موافقة وزير البترول بكتابه رقم 
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على المجلس األعلى للطاقة، وذلك ًوبناء عليه، قام وزير التجارة والصناعة برفع مذكرة بهذا الشأن للعرض  -
ً، تضمنت الموافقة على منح الترخيص لجميع الشركات المحلية القائمة وفقا للطاقات ٢٢/١/٢٠٠٨بتاريخ 

ًاإلنتاجية المقدمة منهم الستكمال مراحل التصنيع مجانا، وذلك تطبيقا ألحكام قانون الصناعة رقم   لسنة ٢١ً
 . والئحته التنفيذية١٩٥٨

 فهناك فساد فى االستدالل؛ حيث اعتمدت محكمة الموضوع على التوصيات المقترحة فى اجتماع وبالتالى
، وكأنها نهاية المطاف، دون استكمال دراسة مسار اتخاذ القرار، والذى تم ١١/١٢/٢٠٠٧لجنة البت بتاريخ 

 والتى ١٤/١/٢٠٠٨، و٢/١/٢٠٠٨بناء على ما توصلت إليه لجنة البت من قرارات فى اجتماعيها بتاريخ 
ًوالدليل على ذلك أيضا، أنه بمراجعة مذكرة وزير التجارة . أصدر على أساسها الوزير قراره بمنح الرخص

 : نالحظ ما يلى٢٢/١/٢٠٠٨والصناعة التى رفعها للعرض على المجلس األعلى للطاقة فى 
 مراحل التصنيع بها لتخفيض القسم األول من هذه المذكرة يشير إلى مصانع محلية قائمة، تحتاج إلى تكامل -

 .تكلفة انتاجها وزيادة قدرتها التنافسية

 الطاقات اإلنتاجية المطلوبة للشركات المحلية والغاز الالزم لتوليد الكهرباء

 .٢٢/١/٢٠٠٨مذكرة وزير التجارة والصناعة للعرض على المجلس االعلى للطاقة بتاريخ : المصدر
شــركة "ـلـوزير المعروضــة علـى المجـلـس االعـلـى للطاقـة أشــارت إـلـى يالحـظ ـمـن الجــدول السـابق أن ـمـذكرة ا

،  "...شـركة " كمـا أنـه اسـتخدم .... ًوهى شركة غير قائمة فعليا، ولكن المقصود منها هو مجموعة " ... 
وهـذا األمـر يمثـل فسـاد واضـح فـي اإلسـتدالل ذلـك ألن . .... فى حـين أن الرخصـة صـدرت باسـم الشـركة 

فأصـدر المـتهم األول قـرارا بالموافقـة " ما يلي) الفقرة األخيرة(اء بها في الصفحة الثامنة حيثيات الحكم قد ج
وهنــا يجــب التأكيــد علــى أن الموافقــة مبنيــة علــى . .... ، وذلــك فــي إشــارة إلــى الموافقــة لشــركة "علــى ذلــك

مجموعــة بكاـمـل ـفـي إشــارة واضــحة لل.... قـرارات الحـقـة للجـنـة الـبـت، أي ان موافـقـة اـلـوزير صـدرت لشــركة 
 .    شركاتها

القسم الثالث من هذه المذكرة يشير إلى شركات عربية وأجنبية ترغب فى إقامة مشروع جديد النتاج الحديد  -
 :والصلب، وخالله تناولت المذكرة ما يلى

 .األهداف التنموية لصناعة الحديد والصلب فى إطار محددات المجلس األعلى للطاقة •

 .على توفير الطاقة الالزمة لمصانع الحديد والصلبموافقة وزارة البترول  •

 :، والتى من أهمها٢٠٠٧لسنة ) ٨٩٤(توصيات لجنة البت المشكلة بالقرار الوزارى رقم  •

o  ًمنح الترخيص لجميع الشركات المحلية القائمة، وفقا للطاقات اإلنتاجية المقدمة منهم الستكمال
ًمراحل التصنيع مجانا، تطبيقا ألحكام قانون  . والئحته التنفيذية١٩٥٨ لسنة ٢١ الصناعة رقم ً

o الموافقة على إقامة مزايدة علنية بين الشركات العربية واألجنبية الخمس المؤهلة. 

o  شركة و... الموافقة على إقامة مشروعى البليتايزر لشركتى  .... 

ًنخلص من ذلك إلى أن محكمة الموضوع لم تشر إلى كل هذه المراحل، مكتقيا بافت راض أن الوزير اعتمد ُ
 فمن خالل إعادة قراءة مذكرة الوزير والتى . ١١/١٢/٢٠٠٧توصيات مبدئية صادرة عن لجنة البت فى 
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 :عرضها المجلس األعلى للطاقة، يتبين أنه
تقدمت عشر شركات إلقامة المشروعات سالفة الذكر وبتاريخ  " ٨ًخالفا لحيثيات الحكم والواردة فى صفحة  -

أى أن الوزير ....." فأصدر المتهم األول قرار بالموافقة على ذلك......فقت ذات اللجنة  وا١١/١٢/٢٠٠٧
، ولكن واقع األمر ١١/١٢/٢٠٠٧ًوافق، وفقا لمنطوق الحيثيات، على محضر اجتماع لجنة البت بتاريخ 

 .١٤/١/٢٠٠٨ و٢/١/٢٠٠٨هو موافقة الوزير واعتماده على محاضر لجنة البت فى 

 والتي جاء بها جدول يتضمن – ٢٢/١/٢٠٠٨ر للعرض على المجلس األعلى للطاقة بتاريخ أن مذكرة الوزي -
 هى من أهم الوثائق والمستندات فى هذه القضية، -... أي المجموعة وليس شركة .... الموافقة لشركة 

دد من والتى لألسف لم تأخذ بها هيئة المحكمة على الرغم من أنها شارحة ومفسرة لذاتها، وتؤكد على ع
 :الحقائق

 .سياسة مصر الصناعية الخاصة بتنمية قطاع الحديد والصلب •
ًالترخيص لمشروعات الحديد والصلب وفقا لضوابط تضعها هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة  •

 .البترول ووزارة الكهرباء
 المجلس األعلى عدم الموافقة على مشروعات لصناعات كثيفة االستخدام للطاقة إال بعد العرض على •

 .للطاقة
 .النظر فى إنشاء مصانع جديدة لكسر االحتكار •

 -تمت دعوة الشركات الراغبة فى مشروعات للتأهيل الفنى والمالى؛ األمر الذى يؤكد أن كراسة التأهيل •
ٕ لم تكن كراسة دخول مزايدة، وانما كانت للتأهيل المالى والفنى، على أن يتم إجراء مزايدة بين -ًتحديدا

أى أن عملية . لشركات التى اجتازت التأهيل فى حالة زيادة عددها عن الطاقة المطروحة بخطة الدولةا
المزايدة كانت الحقة على التأهيل المالى والفنى، كما أن المزايدة تتم فقط فى حالة زيادة عدد 

 .المشروعات عن الطاقة المطروحة بخطة الدولة

، والتأشيرات ٢٢/١/٢٠٠٨ضها على المجلس األعلى للطاقة بتاريخ إذا ربطنا بين مذكرة الوزير التى عر -
" ، والتى أشر عليها ٤/٦/٢٠٠٧الصادرة عن الوزير على مذكرة رئيس هيئة التنمية الصناعية بتاريخ 

 :نالحظ ما يلى" ٕمع مراعاة وضع الشركات التى تطلب توسعات، واعطاء أولوية للشركات المصرية.. موافق

. تهدفة من السياسة الصناعية المصرية هى الشركات القائمة والتى تطلب توسعاتأن الشركات المس •
وأن الشركات المصرية لها أولوية، ويجب توفير الطاقة الالزمة لتوسعاتها ولتحقيق التكامل الصناعى؛ 
ًلتعميق التصنيع المحلى، وبالتالى قرر الوزير منحها الرخص مجانا وعدم إجراء مزايدة بين هذه 

ركات المصرية، خاصة وأن الطلبات التى تقدمت بها الشركات ال تزيد عن الطاقات الممنوحة من الش
وأنه بعد تغطية احتياجات الشركات المصرية من الطاقة، تقرر استخدام الطاقة اإلضافية . الدولة

 .المتاحة لعمل مزايدة بين الشركات العربية واألجنبية الراغبة فى إقامة مصانع جديدة

المذكرة التى عرضها الوزير على المجلس األعلى للطاقة تؤكد على األهداف التنموية للدولة من هذه أن  •
 :الصناعة، وأهمها
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o تعميق التكامل الصناعى لصناعة الحديد والصلب. 

o  تخفيض تكلفة االنتاج من خالل توطين صناعة البليتايزر والحديد األسفنجى بمصر بما يخفض
 %.٣٠إلى % ٢٠ستهلك بنسبة بين سعر المنتج النهائى للم

o إضافة مصانع جديدة لكسر االحتكار. 

o  زيـــادة القـــدرة التنافســـية للشـــركات المصـــرية القائمـــة فـــى مواجهـــة الشـــركات األجنبيـــة المســـيطرة علـــى
والتساؤل كيف يتحقق هذا الهدف إذا ما تم تحميل الشركات المصرية بأعباء . ًصناعة الحديد عالميا

من االنتاج % ١٢التى تستحوذ على .... ى منافسة مع شركات دولية مثل شركة مزايدة، والدخول ف
 العالمى للحديد والصلب؟

ًلقد وافق الوزير على منح الترخيص لجميع الشركات المحلية القائمة وفقا للطاقات االنتاجية المقدمة منهم  -
ًالستكمال مراحل التصنيع مجانا، وذلك تطبيقا ألحكام قانون الصناعة   والئحته ١٩٥٨ لسنة ٢١رقم ً

 ١٩٥٨ لسنة ٢١أى أن الوزير المسئول يقر بأن األصل هو تطبيق أحكام قانون الصناعة رقم . التنفيذية
والالئحه التنفيذية، التي حددت رسما قدره جنيهان فقط مقابل طلب الترخيص، وبالتالى المزايدة هى 

ناعة هو القانون المنظم لمنح التراخيص الصناعية، االستثناء، فأين الخطأ إذن؟ وما يؤكد أن قانون الص
ًالحكم الذى حصلت عليه شركات األسمنت مؤخرا برد قيمة التراخيص التي تم الحصول عليها وفقا  ً

وبالتالى الحديث عن كون الرخص . لمزايدات، باعتبار أن قانون الصناعة هو المنظم لعملية منح التراخيص
هو قول قد يؤدى إلى فهم خاطئ بأن هذه الرخص " رخص مجانية"صرية التى حصلت عليها الشركات الم

منحة، أو استثناء، أو مكرمة، ألن األصل هو قانون الصناعة، وأن جميع التراخيص الصناعية التى منحت 
 .ًتاريخيا لكافة الصناعات فى مصر لم تحمل برسوم أو مبالغ، إال فى حدود ما نص عليه قانون الصناعة

 أغسطس ٢في جريدة األهرام بتاريخ الهيئة العامة للتنمية الصناعية مطالعة اإلعالن الذي طرحته كما أنه وب -
 طرح مستندات التأهيل لكافة الشركات التي سبق  نجد أن هذا اإلعالن قد أشار إلى أن٢٠٠٧من العام 

ن على أن تسحب  نص اإلعالكما. تقدمها والجديدة الراغبة في إقامة مصانع الحديد اإلسفنجي والبيلت
 الف جنيه بشيك مصرفي مقبول الدفع تعفى منه الشركات السابق سدادها ٢٠كراسة التاهيل مقابل سداد 

اما الدعوة للمزايدة فقد .  وبالتالى فإن نص اإلعالن لم يشر الى اي مزايدة.لهذا المبلغ كتكاليف معيارية
. لطاقات المخصصة لها طبقا لقانون الصناعةصدرت بعد اإلنتهاء من الموافقة للشركات المصرية على ا

ولو كان األصل فى منح الرخص هو المزايدة لما كانت هناك دعوة للتأهيل، ولما طرحت كراسة الشروط 
 . بالمجان

األمر الذي يعني أن الشركات األجنبية والعربية التي ليس لها صناعات قائمة هي فقط الشركات التي كانت  -
 ، أي بعد أن إنتهت الموافقات المبدئية على ٢/١/٢٠٠٨لتي صدرت من اللجنة في مخاطبة بالمزايدة، وا

 :وهو األمر الذي يؤكده ما يلي. الرخص المجانية  للشركات المصرية القائمة
 .لهذه المزايدة.... عدم دعوة الشركات المحلية القائمة، ومنها شركات مجموعة  •
 الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والخاصة أن كراسة الشروط المالية الصادرة عن وزارة  •
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 للحصول على الترخيص بمشروعات إنتاج الحديد ٢٠٠٨ فبراير ٥بالمشاركة في المزايدة المنعقدة في 
فهذه الكراسة تشمل من العبارات ما يؤكد أن المزايدة كانت على رخصة واحدة .  والبيليتDRIوالصلب 

نت الشركات المحلية قد حصلت على أربع رخص وليس رخصة ولما كا. وليست على كل الرخص
والتساؤل الذي يطرح . واحدة فإن هذا يؤكد إستبعاد الشركات المحلية من الدخول في المزايدة منذ البداية

نفسه هنا، ويدحض فكرة التواطؤ بين الطاعن والمتهم الثانى وعدم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات 
إذا كانت الشركات المحلية لم تكن مخاطبة بالمزايدة فما :  بالشركات المحلية هوعلى الرخص الخاصة

ومن جانب آخر فإن طرح . هو المسار اآلخر الذي كانت ستحصل منه على الرخص الخاصة بها؟
رخصة واحدة للمزايدة بين الشركات العربية واألجنبية يؤكد بدوره على أن الشركات المحلية كانت 

 .لمزايدةمستبعدة من ا
وبالتالي فإنه قد تم منح الرخص للشركات االربع الوطنية القائمة بناء علي سلسلة متصلة من االجراءات، وفقا 

ً عضوا، هذا فضال عن ١٣ً عضوا، وتوصيات االمانة الفنية، والمشكلة من ١٧لقرارات لجنه البت المشكلة من  ً
والصناعة التى عرضها على المجلس األعلي للطاقه برئاسة مذكرتى رئيس هيئة التنمية الصناعية ووزير التجارة 

 والصادر ١٩٥٨ لسـنه ٢١ًلقد تم منح هذه الرخص وفقا ألحكام قانون الصناعة رقم . السيد رئيس مجلس الوزراء
من الئحته التنفيذية، والذى لم يقررا بأن يكون المنح من خالل نظام ) ٥(ً، ووفقا للمادة ٢٩/٤/١٩٥٨بتاريخ 

 . يدة ولكن حدد رسم لهذا المنحالمزا
 من إتباع نظام المزايدة في ١٩٩٨ لسـنة ٨٩ًاستكماال لهذا التحليل، فقد خال قانون المناقصات والمزايدات رقم 

منح رخص الطاقة، وذلك ألن نظام التأهيل والمزايدة على إقامة المشروعات الصناعية هو نظام مغاير للنظام 
يص المشروعات الصناعية ومخالف ألحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها والئحته القانوني الحاكم لمنح تراخ

 .التنفيذية
ُباالضافة إلى أن منح رخص الطاقة من جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية ال تعد من العمليات أو التعاقدات 

ن خالل الموازنة العامة للدولة، فال ًالالزمة لتحقيق أغراضها خصما من اإلعتمادات المالية المقررة لتحقيقها م
ًتلتزم الهيئة بأية أعباء أو تكاليف مالية عند منحها تلك الرخص، وبالتالي فإن هذا المنح ال يتم مطلقا وفقا  ً
ًألحكام قانون المناقصات والمزايدات، خصوصا وأن الثابت بالمستندات المقدمة من المتهم الثالث برفقة هذه 

 ...... وشركة ..... قد تم إبرام عقد توريد غاز طبيعي بين الشركة المذكرة تؤكد بأنه 
بتوريد .... علي نفقه شركة مصانع ... منه، أن تقوم شركة ) ١٦-٢(فمن الثابت فى عقد التوريد، وفقا للبند 

تركيب وحدة الفلترة والقياس ومحطة تخفيف الضغط وصمام التحكم في معدل سريان الغاز الالزمة للمصنع، 
 . والخط الواصل من الشبكة القومية حتي حدود المصنع

....  و...وباإلضافة إلي ذلك فقد تم إبرام عقد آخر بشان تصميم وتوريد وتركيب محطه لتغذيه شركتي 
والشركة ... و... ، وقد تم إبرام هذا العقد بين كل من شركتي .... وربطهما بشبكه اإلسكادا والخاصه بشركة 

بإستخراج كافه التصاريح الالزمة لتنفيذ الخط من الماظه حتى محطة تحقيق ضغط ...  شركة ؛ حيث تلتزم... 
الغاز شاملة تقاطع الطريق، وتصاريح تقاطع الطريق تشمل المرافق المختلفة من الكهرباء، والمياه، والتليفونات، 
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... و ... ًكال من شركتي وكابالت القوات المسلحة، وخطوط خام موضح األبعاد واألعماق، علي أن تتحمل 
بالتنسيق مع القوات ... ، وعلي أن تقوم شركة ... مصاريف لشركة % ١٠المصروفات الفعلية مضاف إليها 

علي .... و .... المسلحه لتطهير مسار الخط من األلغام ومخلفات الحروب، علي أن تتم محاسبة شركتي 
 .... مصاريف لشركة % ١٠كافة المصروفات مضاف إليها 

وبالتالي فإنه يتضح من ذلك بأن عمليات منح رخص الطاقة ال تكلف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بثمة 
ًتكاليف أو أعباء مالية خصما من ميزانياتها المالية المخصصة لتحقيق أغراضها من الموزانة العامة للدولة فال 

 .تتأثر ميزانيتها المالية بمنح تلك التراخيص

هو  منه الهدف ٕوانما المزايدة، لدخول المسبق التأهيل لم يكن التأهيل من ي ذلك، نؤكد أن الهدفوباإلضافة إل
المتقدمة سواء كانت من بين الشركات التى ستمنح الرخص فى  للشركات المالية والمالءة الفنية القدرة من التأكد

ن الشركات التى ستزايد على الرخص إطار الطاقات التى عرضتها الدولة دون المزايدة عليها أو كانت من ضم
  .فى حالة تخطى الطاقات المطلوبة للحجم الذى تعرضه الدولة

فعند سؤال الشاهد الثالث عن ما هي الغاية التي كانت يرمى إليها من إعداد تلك كراسة التأهيل أجاب أن 
قاط تمهيدا لطرح المشروعات المقرر الكراسة ورد بها في بند المقدمة أنه يتم تأهيل الشركات المتقدمة بنظام الن"

إقامتها عليه، وورد ببند اإلجراءات أن المقصود من التأهيل هو التأكد من القدرة الفنية والمالية للشركة أو 
 ".لمؤسسين الشركة تحت التأسيس للقيام بهذا المشروع

 مصرية، كان من الممكن ال شك أن المزايدة بين كافة الشركات المتقدمة للحصول على الرخص، مصرية وغير
أن تؤدي إلى فوز الشركات العربية واألجنبية ذات الموقف التنافسي المتقدم بمنفعة أكبر مما حصلت عليه، وهو 
ما يتنافى مع توجه الدولة نحو إعطاء اولوية للمنتجين المحليين، خاصة وأن كمية الطاقة المطلوبة من تلك 

ومن جانب آخر، وعلى سند الموقف التنافسي . ن الحكومة بفارق كبيرالشركات كانت تفوق الطاقة المطروحة م
عن غيرها من الشركات المصرية األخرى، فإن إجراء المزايدة بين الشركات المحلية كان  ... المتقدم لمجموعة

فى  بمنافع أكثر مما حدث في حالة األمر المباشر، وهو ما يتنا... سيؤدي بال أدنى شك إلى إستئثار مجموعة 
 .على سوق الحديد.... مع هدف الدولة في الحد من سيطرة مجموعة 

 تلك التحديات بشكل كامـل، فلـم تـدخل أي شـركة محليـة ٢٠٠٧ لسنة ٨٩٤لقد إستوعب قرار وزير الصناعة رقم 
 حـددت المـادةًفكمـا أشـرنا سـالفا، فقـد . في مزايدة مثلما لم تحصل أي شركة أجنبية على الرخصة باألمر المباشـر

ختصاصــات لجنــة البــت، والتــى تضــمنت دراســة التوصــيات المعــدة بمعرفــة األمانــة الفنيــة إ مــن هــذا القــرارالثانيــة 
تحدـيـد الطلـبـات "و" تحدـيـد الطلـبـات الجدـيـدة"المشــكلة ـمـن الهيـئـة العاـمـة للتنمـيـة الصــناعية، واعتـمـاد اـلـرأى بالنســبة 

ً التى قطعت شوطا كبيرا فى إنشـاءات المشـروع ومعـايير تحديد الحاالت"و" المقدمة للتوسع فى الطاقات االنتاجية ً
ُوأن تـفـرق بشـكل محـدد بـين الطلبـات المقدـمـة  ، أى أن لجـنـة البـت واألمانـة الفنيـة البـد"التقنـين التـى تنطبـق عليهـا

إلقامة مشروعات جديدة عن الطلبات األخرى الخاصـة بالتوسـع فـى الطاقـات االنتاجيـة للشـركات القائمـة بالفعـل، 
لـتـى تــدخل فــى إطــار اســتراتيجية الدوـلـة نحــو تعميــق التكامــل الصــناعى لصــناعة الحديــد والصــلب؛ وهــو مــا قــد وا

  .يؤدى إلى اختالف اسلوب الطرح للمتقدمين
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ًتأكيدا على أهمية التفرقة بين الطلبات الجديدة وطلبات التوسع فى الطاقات االنتاجيـة، فقـد نصـت المـادة الثانيـة و
؛ األمـر "تحديد قواعد الطرح والطاقات االنتاجية لكل رخصـة"ى أن لجنة البت يقع على عاتقها  عل ذاتهمن القرار

الـذى يعـنـى أن قواعــد الطــرح والطاـقـات االنتاجـيـة لـلـرخص قـد تختـلـف حســب طبيـعـة الطلـبـات المقدـمـة، وـفـى حاـلـة 
مــة للطــرح، وبصــفة خاصـــة ســـتيفاء واعتمــاد كافــة االجــراءات الالزإ"اللجــوء إلــى المــزاد العلنــى نــص القــرار علــى 

، وهـو القـانون الـذى تضـمن إضـافة مـادة "٢٠٠٦ لسـنة ١٤٨ًمنهجية االسـتغالل والتصـرف طبقـا ألحكـام القـانون 
 بشأن المناقصات والمزايدات أجازت التصـرف والتـرخيص بطريـق ١٩٩٨ لسنة ٨٩للقانون رقم ) ً مكررا٣١(برقم 

نى لم يكن األصل فى أسـلوب الطـرح؛ وهـو مـا يتسـق مـع مـا أكدتـه االتفاق المباشر؛ مما يشير إلى أن المزاد العل
مـن المـادة المتعلقـة ) ١٥-٢(كراسة التأهيل من أن المزاد العلنى لم يكن األساس؛ حيث نصت الكراسة فـى البنـد 

ـفـى حاـلـة زـيـادة الطلـبـات المؤهـلـة المقبوـلـة عــن عــدد الخطــوط المتاحــة مــن الدوـلـة " باالشــتراطات العامــة عـلـى أـنـه 
مليون ) ١٠٠(سيتم إجراء مزايدة علنية بين الطلبات المقدمة ويتم زيادة قيمة خطاب الضمان فى هذه الحالة إلى 

 ". جنيه

 مليـون جنيـه فـى ٣٤٠وقيمتهـا ... ًوأخيرا فإن إستناد لجنة الخبـراء إلـى قيمـة الرخصـة التـى حصـلت عليهـا شـركة 
هـو أمـرا ... و ... عن التراخيص التى حصلت عليها شـركتى  مليون جنيه ٦٦٠بما قيمته .... تقديرها الستفادة 
ٕم يـقـرر مــن تلـقـاء نفســه عــدم دـفـع رســوم مقاـبـل الـتـرخيص، وانمــا جــاء ذـلـك تنفـيـذا ـلـ/ .... فالســيد يجانـبـه الصــواب 

ٌلخطــة التنمـيـة اإلقتصــادية للدوـلـة، وفــي الحــدود والضــوابط الـتـي أقرهــا المجـلـس األعـلـى للطاـقـة، وـفـي إطــار خطــة 
 :ويؤكد ذلك ما يلي.  لتنمية صناعة الحديد والصلبالدولة
 أن المزايدة لم تكن لتحقق توجه الدولة من تعميق التكامل الصناعى للشركات المصرية القائمة أو كسر  -١

 .كما سبق اإلشارة.... إحتكار مجموعة  

 أولوية ءإعطا مراعاة مع.. موافق" على عبارة ٤/٦/٢٠٠٧فى  التجارة والصناعة وزير نص تأشيرة -٢
؛ حيث وافقت لجنة البت على منح تراخيص مجانية لشركات الحديد المصرية األربعة "المصرية للشركات
  )....  مجموعة ذلك فى بما( القائمة 

وباإلضافه إلي ذلك فإن الدعوة التي تم اإلعالن من خاللها للشركات التي ترغب في إقامة مصانع للحديد 
فالدعوة، التي .  تفسيرها على أنها دعوة للتقدم، أو حتى للتأهيل، لدخول مزايدةاإلسفنجي والبيليت، ال يمكن

 لم تشر من قريب أو من بعيد إلى أن عملية الطرح ستكون من ٢٠٠٧/ ٢/٨نشرت في صحيفة األهرام بتاريخ 
 . خالل مزايدة

 :على النحو التالي) مرفق(فقد جاء نص اإلعالن حرفيا
  "دعوة" 

 مة للتصنيعتعلن الهيئة العا
  عن طرح مستندات التأهيل

  إلقامة مصانع الحديد اإلسفنجي والبيليت
  على



 ٩٩

  الشركات التي سبق تقدمها والجديدة الراغبة 
 في إقامة هذه المصانع
  ٢٠٠٧ أغسطس ٥ تسحب كراسة التأهيل إعتبارا من األحد 

 من إدارة المشتريات بمقر الهيئة الكائن
  جاردن سيتي– شارع مديرية التحرير ٤ 

  مقابل سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بشيك مصرفي أو مقبول الدفع
 )تعفى الشركات السابق سدادها لهذا المبلغ كتكاليف معيارية (

  وتتيح الهيئة كراسة التأهيل لإلطالع عليها بموقعها اإللكتروني
 آخر موعد لتلقي طلبات التأهيل

 .لثانية ظهرا الساعة ا٢٠٠٧ أغسطس ٣٠ الخميس الموافق 
اما الدعوة للمزايدة فقد صدرت بعد اإلنتهاء من الموافقة . ويؤكد ما سبق ان نص اإلعالن لم يشر الى اي مزايدة

 .للشركات المصرية على الطاقات المخصصة لها طبقا لقانون الصناعة
لشركات التي كانت األمر الذي يعني أن الشركات األجنبية والعربية التي ليس لها صناعات قائمة هي فقط ا

 ، أي بعد أن إنتهت الموافقات المبدئية على ٢/١/٢٠٠٨مخاطبة بالمزايدة، والتي صدرت من اللجنة في 
 :وهو األمر الذي يؤكده ما يلي. الرخص المجانية  للشركات المصرية القائمة

 .لهذه المزايدة.... عدم دعوة الشركات المحلية القائمة، ومنها شركات مجموعة  •
راسة الشروط المالية الصادرة عن وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية  والخاصة بالمشاركة أن ك •

 DRI للحصول على الترخيص بمشروعات إنتاج الحديد والصلب ٢٠٠٨ فبراير ٥في المزايدة المنعقدة في 
 على رخصة واحدة وليست على فهذه الكراسة تشمل من العبارات ما يؤكد أن المزايدة كانت). مرفق(والبيليت

ولما كانت الشركات المحلية قد حصلت على أربع رخص وليس رخصة واحدة فإن هذا يؤكد . كل الرخص
والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا، ويدحض فكرة . إستبعاد الشركات المحلية من الدخول في المزايدة منذ البداية

ات والمزايدات على الرخص الخاصة بالشركات المحلية التواطؤ بين المتهمين وعدم تطبيق قانون المناقص
إذا كانت الشركات المحلية لم تكن مخاطبة بالمزايدة فما هو المسار اآلخر الذي كانت ستحصل منه : هو

ومن جانب آخر فإن طرح رخصة واحدة للمزايدة بين الشركات العربية . على الرخص الخاصة بها؟
 .ركات المحلية كانت مستبعدة من المزايدةواألجنبية يؤكد بدوره على أن الش

وهنا نرصد بعض العبارات والفقرات بالكراسة المشار إليها والتي تؤكد على أن ما طرح للمزايدة هو رخصة  
 :واحدة فقط

في الصفحة رقم واحد من كراسة الشروط المالية المشار اليها تتحدث الكراسة عن الشروط المالية  -١
وهنا نالحظ التأكيد على أن المطروح للمزايدة هو خط .  والبيليتDRI الـ جخط  إنتاللمزايدة على 

خطوط إنتاج بدال إنتاج واحد فقط ولو  كان غير ذلك لكان من الطبيعي أن تشير الكراسة إلى كلمة 
 . من خط إنتاج
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تح يـتم فـ" أشـارت الكراسـة إلـى أن: إدارة جلسة المزاد: تحت عنوان) ١( في البند رقم ٣في صفحة  -٢
وفـي البنـد األخيـر ..."..  بـالترخيصالفائزويكون من حق ......الرخصةباب التزايد للحصول على 

وهنـا فـإن إسـتخدام صـيغة المفـرد فـي تلـك ..." في حالة عدم ترسـية الرخصـة"أشارت الكراسة إلى 
 .الفقرات يؤكد بدوره على أن المطروح رخصة واحدة

صيغة خطاب الضمان المطلوب للمشاركة في المزايدة على :  عنوانالمرفق بالكراسة وتحت) ١(في نموذج رقم 
في شأن عملية المزايدة للحصول هلى ." أشار هذا النموذج إلى الفقرات التالية...خطوط إنتاج الحديد والصلب

مرة أخرى فإن .....".  ويظل هذا اإللتزام ساري المفعول حتى سداد كامل قيمة الرخصة......الترخيص
 .صيغة المفرد تؤكد ان المطروح للمزايدة كان رخصة واحدةإستخدام 

ًولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون أخطأ في فهم الواقع وتردي في مهالك مخالفة القانون، فضال 
ًعن القصور في التسبيب الذي يصم قضاءه بالبطالن بطالنا ينحدر به إلي درجه اإلنعدام بما يستوجب معه 

 .هنقضه واإلعاد
بطالن الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب؛ نتيجه قصور محكمة الموضوع في : السبب الثاني عشر

ًعدم إحاطتها بواقعات اإلتهام عن بصر وبصيره، وعدم اإللمام ببيانها وفقا للثابت بأوراقها المطروحه عليها؛ 
؛ مما أسلس إلي فساده في مما أدي إلي إضطراب صورة الدعوى وعدم إستقرارها في عقيدة المحكمة

 اإلستدالل ومخالفة الثابت باألوراق
ًوفقا لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض، إن فهم صورة الدعوى وتحصيل تصويرها مالك األمر فيه موكول 

، وال سلطان ألحد عليها فيه؛ ألنه ا إلي محكمة الموضوع، تحصلها مما يطمئن له ضميرها، ويرتاح إليه وجدانه
 .تها، وال جناح عليها فيما تورده مادام أن له أصله الصحيح من األوراق ومعين ثابت فيهااطالقمن إ

ًإال أن حد ذلك أن تكون المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، وناقشت األدلة القائمة فيها إثباتا 
ًونفيا، ووازنت بينها، وأن يكون حكمها مبرئا من التعسف في اإلستنتاج ومخا لفة العقل والمنطق وطبائع األمور، ً

وذلك أن المقرر في األحكام الجنائية أنها تبني علي تحصيل ملموس من هيئة المحكمة لواقعات التداعي وأن 
توردها فى مدوناته في صورة منظومة متناغمة تنم عن أن محكمة الموضوع قد تفهمت الوقائع علي نحو 

يها  باإلدانة أو البراءة علي السواء؛ وذلك حتي يتسنى لمحكمة النقض صحيح تكفي لحمل النتيجة التي إنتهت إل
 .مراقبة تطابق تلك الوقائع مع النتيجة التي إنتهت إليها

 :وقد قررت محكمة النقض في ذلك
ًإن الحكم يكون مشوبا بالغموض واإلبهام متى جاءت أسبابه محملة وغامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع، "

متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة من سواء كانت 
الدفوع الجوهرية إذا كانت متعلقة بعناصر اإلدانة علي وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها اإلضطراب التي 

مما ال يمكنه من تنبئ عن إضطراب فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصرها الواقعية؛ 
إستخالص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو التطبيق القانوني، وتعجز بالتالي محكمة النقض عن 

 ".إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح
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  )٧٧٩ صـ ١٤٦ ق ١٧ مجموعة أحكام النقض  س ٧/٦/١٩٦٦نقض جنائي ( 
 ) ق ٥٩ لسـنة ٢١٦١١ طعن جنائي رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض جنائي ( 

ولما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الطعين، نجد أنه في مقام رصده لوقائع الدعوى وأحداثها فإنه 
ضل الطريق إلي الهدى، ولم يهتد إلي الصراط المستقيم؛ مما قاده وترتب عليه أن غم عليه الوقوف علي وجه 

ما كشفت عنه التحقيقات من معطيات، ولذلك فإنه الحق في الدعوى، وحتي تكون القبلة التي يتوجه إليها هي م
مما يستلفت النظر ويشد البصر ويثير العجب ويفجر الغضب بأن الحكم تناول فى صدر أسبابه عند 
ًإستخالصه لوقائع اإلتهام المسندة إلي الطاعن إستخالصا غير سائغ، يكشف عن إضطرابها وعدم ثبوتها فى 

وحيث أن واقعه الدعوى حسبما إستقرت فى " بأنه ) ٧(و ) ٦(فى صفحتى عقيدته، وذلك فى قوله فى أسبابه 
ٕيقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستقاه من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة 

ب إذا أراد توسيع نشاطه فى مجال إنتاج الحديد والصل / ........المحاكمة تتحصل فى أن المتهم الثالث
للحصول على المزيد من األرباح بغير حق بطريقه غير مشروعة، ومخالفه لكافه القوانين واالنظمه المعمول بها 

، وهى الجهه المختصة بمنح الموافقة .... بصفته رئيس الهيئة العامة ... / فقد إشترك مع المتهم الثانى.... 
ك للطاقة، بطريق اإلتفاق والمساعدة فى إرتكاب جناية النهائية على إقامه المشاريع الصناعية الكثيفة االستهال

 غاز للتصنيع –الحصول على ربح غير حق من عمل األخير، بأن إتفق معه على منحه أكثر قدر من الطاقه 
 ". المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد والصلب–ولتوليد الكهرباء 

الف الذكر، وذلك فى مجال تحصيله لوقائع الدعوى ولما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الطعين على النحو س
ًوسرده لوقائع االتهام المسندة إلى الطاعن، هو ما إتخذته محكمة الموضوع بأسباب حكمها الطعين دليال على 
مشاركة الطاعن للمتهم الثانى فى جناية التربح المزعومة من قبل النيابة العامة فى أمر االحالة؛ حيث جاء هذا 

ًاطىء لوقائع الدعوى مخالفا للثابت باألوراق؛ ألن هذا الذى أوردته محكمة الموضوع فى أسباب حكمها السرد الخ
 .ًجاء مخالفا لحقيقة الواقع بالدعوى والثابت بأوراقها المطروحة على محكمة الموضوع

وزير التجارة والصناعة فوفقا للثابت باألوراق، أنه بناء على توصيات األمانة الفنية ولجنة البت، وموافقة السيد 
 بتشكيل ٢٣/١/٢٠٠٨بتاريخ ) ١٦(فقد صدر القرار االدارى رقم . ٢٢/١/٢٠٠٨والمجلس األعلى للطاقة بتاريخ 

لجنة مراجعة اإلجراءات الخاصة بإصدار الموافقة على إقامة مشروعات كثيفة االستهالك للطاقة، والتي عقدت 
 . ٣٠/١/٢٠٠٨أولى اجتماعاتها في 

ًالفنية كان دورها أن تقوم بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات، وتحديد الطاقات الالزمة، طبقا للدراسة فاألمانة 
الفنية التي يقوم بها الجانب الفني باألمانة؛ حيث يقوم الجانب الفني بمراجعة الطاقات اإلنتاجية الفعلية لهذه 

موافقة على الطاقات التي يتم عرضها من االمانة الشركات، والعروض المقدمة منهم للطاقات المطلوبه؛ ثم ال
الفنية، وذلك في إطار سداد الفجوة في إنتاجهم من خامات الحديد اإلسفنجي والبليت؛ بحيث يحق ألي شركة 
تقوم بإنتاج جزء من هذه الخامات أن تتقدم للحصول علي الجزء الباقي من هذه الخامات لسد الفجوة لتحقيق 

 .ن طرح كراسة التأهيلاألهداف التنموية م
  ..  بالدراسات لتحديد كمية الطاقة المطلوبة لسد فجوة مجموعة شركات .. وعلى ضوء ذلك، تقدمت مجموعة 
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 من الجانب الفني باألمانة الفنية لسداد .. الصناعية األربعة، وقد تم إعتماد كمية الطاقة التي طلبتها مجموعة 
 للجنة تحديد الطاقة اإلنتاجية والغاز الالزم لتصنيع وتوليد الكهرباء هذه الفجوة؛ حيث تضمن محضر اجتماع ا

 :ًللشركات القائمة على ضوء قرارات لجنة البت، وذلك طبقا للطاقات اإلنتاجية الموضحة بالجدول التالي
من اجمالى كمية الطاقة % ٣٤،١٦قد بلغ ... ويالحظ من الجدول السابق أن اجمالى ما حصلت عليه شركة 

 . مخصصة من الدولة لمشروعات الحديد والصلبال
ًكما يالحظ أيضا من الجدول السابق أن اجمالى الطاقات اإلنتاجية التي تم التصريح بها من الحديد االسفنجى 

ً مليون طن سنويا، والتي تؤدى بدورها ٣،٣ منها .. ً مليون طن سنويا، وبلغ نصيب مجموعة ٨،٦٥قد بلغت 
بالمقارنة بنسبة تبلغ % ٥١ في الطاقات اإلنتاجية المتاحة بالسوق المحلى إلى .. عة إلى انخفاض نسبة مجمو

 .قبل الطرح% ١٠٠
ًالطاقات الجديدة من الحديد اإلسفنجى، هى الطاقات القائمة مضافا إليها ما تم التصريح به لكل الشركات * 

 ...  مليون طن لمجموعة ٣,٣ مليون طن، منها ٨,٦٥وحجمه 
 ٥،٩١البالطات قد بلغت /أخرى، فإن إجمالى الطاقات اإلنتاجية التي تم التصريح بها من البيلتومن ناحية 

% ٢٨،٧٦ً مليون طن بيليت وبالطات سنويا، أي بنسبة ١،٧ منها .. ًمليون طن سنويا، وبلغ نصيب مجموعة 
 .. إلى انخفاض نسبة مجموعة من اجمالى الطاقات اإلنتاجية التي تم منحها من هذا المنتج، والتى تؤدى بدورها 

 %.٦٢بالمقارنة بنسبة % ٤٧,٦في الطاقات اإلنتاجية المتاحة بالسوق المحلى إلى 
 ٥,٩١ًالطاقات الجديدة من البيلت، هى الطاقات القائمة مضافا إليها ما تم التصريح به لكل الشركات وحجمه * 

 ...  مليون طن لمجموعة ١,٧مليون طن، منها 
 الصناعية ..  ذلك، فإن الرأى القانونى ألعضاء لجنة البت من المستشارين قرر أن مجموعة وباإلضافه إلي

ً ، ولديها فائض كبير جدا من هذا الخام، فقامت الهيئة .. تقوم بإنتاج خامات حديد اإلسفنجي عن طريق شركة 
ألخرى، وبالتالى تحصل علي  من الطاقة المطلوبة للشركات الثالث ا.. بخصم الكمية الفائضة من إنتاج شركة 

كمية أقل ومناسبة للمجموعة ككل؛ وهو األمر الذى يؤكد معه عدم وجود شبهه تواطؤ بين المتهمين الثاني 
والطاعن بشأن منح الطاعن أكبر قدر من كمية الطاقة من الدولة؛ حيث أنه يتضح من العرض السابق يتضح 

، يتماشى %٣٤,٢لمخصصة من الدولة، والذي لم يتعد نسبة  من كمية الطاقة ا.. أن ما حصلت عليه مجموعة 
مع قرارات المجلس األعلى للطاقة والقرارات الوزارية والتوجيهات المستمرة من وزير التجارة والصناعة بشأن كسر 

 . لصناعة لمادتى الحديد االسفنجى والبيلت.. احتكار مجموعة 
مانة الفنية التى لم تقسطها محكمة الموضوع حقها، أن لجنة كما أنه الثابت باألوراق ومحاضر لجان البت واأل

البت واألمانة الفنية هي التي قررت منح الطاقة، وليس المتهم الثاني، كما أن هذه القرارات تم اعتمادها من 
 . الوزير والمجلس األعلى للطاقة

، حصلت على كامل كمية .. ة باإلضافة إلى ذلك، فإن جميع الشركات التى تقدمت للهيئة، وليس فقط مجموع
يلتزم مقدمو طلبات ) ٤(ًفوفقا لما نصت عليه كراسة التأهيل فى الملحق رقم . الطاقة التى طلبتها دون نقصان

 . التى تتطلبها الطاقات اإلنتاجية المستهدفة...) كهرباء، غاز، مازوت،(التأهيل بتحديد كميات الطاقة 
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 قائمة بالطاقات اإلنتاجية لكافة الشركات المتقدمة ٢/١٢/٢٠٠٧ل بتاريخ فقد أورد تقرير األمانة الفنية األو
وقد جاءت قرارات لجنة البت .  شركات وفق ما أوردته كل شركة فى ملفها١٠، وعددها صللحصول على تراخي
 : على النحو التالى١١/١٢/٢٠٠٧فى اجتماعها بتاريخ 

 -...  شركة – ... شركة (ها مشروعات قائمة بمصر يتم التزايد بين الشركات الخمس الجديدة التى ليس ل -
 مليون طن حديد ١,٦(على رخصة واحدة باقامة مشروع النتاج ) ...  شركة -...  شركة -... شركة 

 .٣ مليون م١٠٠٠بطاقة ) Billit مليون طن بيلت ١,٤، وDRIاسفنجى 

وشركة ....  والشركة ...، وهى شركة )٣ مليون م٤٥٠(منح الشركات القائمة نصف رخصة مجانية  -
؛ وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلى واستكمال الدورة اإلنتاجية لصناعة الحديد، ... باإلضافة إلى شركة 

 .وخفض التكلفة السوقية، وزيادة المنافسة

وقد انتهى االجتماع إلى مخاطبة جميع الشركات بقرارات اللجنة لتحديد الطاقة اإلنتاجية الخاصة بها المشار 
 .اليها، مع ضرورة تقديم إقرار من كل شركة بالموافقة على القواعد السابقة

بشــأن مــنح كــل شــركة مــنهم ... و...  و...وـقـد عرضــت األمانــة الفنـيـة قــرارات لجـنـة البــت الســابقة عـلـى شــركات 
 ، عـلـى ممثـلـى هــذه الشــركات الثالـثـة٣ ملـيـون م٤٥٠نصــف رخصــة مجانـيـة تعــادل ـتـوفير طاـقـة مــن الـغـاز ـقـدرها 

ًاـلـذين رفضــوا هــذا االقتــراح؛ نظــرا لعــدم تحقيقــه للتكامــل الصــناعى بشــركاتهم، وأكــدوا علــى ضــرورة الموافقــة علــى 
 .الطاقات اإلنتاجية المطلوبة بمستندات التأهيل المقدمة منهم

 لـتـــوفير الطاقـــة الالزـمـــة ٢٥/١٢/٢٠٠٧ فـــى ٩٧٤وعلـــى ضـــوء ذـلـــك، تـــم إخطــــار وزيـــر البـتـــرول بالكتـــاب رـقـــم 
، وقـد ٢٠١١ والنصـف اآلخـر عـام ٢٠١٠لقائمة على أن يتم تـدبير نصـف كميـة الغـاز المطلوبـة عـام للشركات ا

 . ٣٠/١٢/٢٠٠٧ الصادر فى ٨٠٩/١١وافقت وزارة البترول بكتابها رقم 

ًوبناء على ذلك، أوصت األمانة الفنية بالموافقة على الطاقات اإلنتاجيـة المطلوبـة مـن الشـركات الوطنيـة القائمـة، 
 .٣ مليار م ٣,٦ت أن هذه الطاقات اإلنتاجية تحتاج طاقة تعادل وأوضح

، اعتمدت لجنة البت ما جاء بتقرير األمانة الفنيـة مـن توصـيات، ووافقـت ٢/١/٢٠٠٨وعلى ضوء ذلك، وبتاريخ 
علــى الطاقــات اإلنتاجيــة المطلوبــة بمســتندات التأهيــل المقدمــة مــن الشــركات المصــرية القائمــة، واحتياجــات هــذه 

 .ركات من الغازالش

اســتكمال االجــراءات التنفيذيــة "، وانتهــى قرارهــا إلــى ١٤/١/٢٠٠٨ًواســتكماال لــذلك، إجتمعــت لجنــة البــت بتــاريخ 
 بمـنح التـرخيص لجميـع الشـركات المحليـة القائمـة ٢/١/٢٠٠٨لقرارات لجنة البت بجلستها الثالثة المنعقدة بتـاريخ 

نهم، حيث توافرت كميات الغاز المطلوبة لتلك المشـروعات مـن قبـل وزارة ً وفقا للطاقات اإلنتاجية المقدمة مًمجانا
 ".البترول

 برفع مذكرة لوزير التجارة ٢٠/١/٢٠٠٨ًتأسيسا على ذلك، قام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى 
؛ ١٤/١/٢٠٠٨ و٢/١/٢٠٠٨والصناعة بشأن اعتماد قرارات لجنة البت بجلستيها الثالثة والرابعة المنعقدتين فى 

 الصادر فى ٨٠٩/١١ومن ثم العرض على المجلس األعلى للطاقة، على ضوء موافقة وزير البترول بكتابه رقم 
٢٠/١٢/٢٠٠٧. 
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ًوبناء عليه، قام وزير التجارة والصناعة برفع مذكرة بهذا الشأن للعرض على المجلس األعلى للطاقة، وذلك 
ًنح الترخيص لجميع الشركات المحلية القائمة وفقا للطاقات ، تضمنت الموافقة على م٢٢/١/٢٠٠٨بتاريخ 

ًاإلنتاجية المقدمة منهم الستكمال مراحل التصنيع مجانا، وذلك تطبيقا ألحكام قانون الصناعة رقم   لسنة ٢١ً
 . والئحته التنفيذية١٩٥٨

لتخصــيص ) تهم الـثـانىالـمـ(... ًتأسيســا عـلـى ـمـا ســبق، فـقـد إنتـفـت شــبهة االتـفـاق والمســاعدة مــن جاـنـب المهـنـدس 
كـمــا ورد ـبــنص اتـهــام  (.. والصـــلب لشــركات  الحدـيــد لمشــروعات الدوـلــة ـمــن المخصصـــة الطاقــة ـمــن ـقــدر أكبــر

ً، ألنه لو كان األمر كذلك، لصح ذلك أيضا فى حق الشركات األربع دونما تخصيص، وهـو مـا يتنـافى )المحكمة
ات إنتاجية منذ بداية التأهيـل قـد حصـلت علـى تـرخيص والحقيقة، إذ أن ما قدرته وطلبته جميع الشركات من طاق

 . ٍبه دون أى زيادة أو نقصان ألى منهم
 :فضال عن وجود عدد من الحقائق االخرى التى تؤكد إنتفاء وجود أية تواطؤ بين الطاعن والمتهم الثانى، وهي

حصول على ترخيص  ال.... الستطاعت مجموعة .. ..أنه لو كان هناك تواطؤ واستغالل نفوذ من جانب  -
 وقبل اإلعالن عن فتح الباب للتقدم لمنح التراخيص، ٢٠٠٦الطاقة الذى تقدمت بطلب به في ديسمبر عام 

ًإال أن وزارة الصناعة رأت عندئذ أن يكون المنح مفتوحا للجميع، وفقا لعملية مؤسسية وفنية، في ظل مبدأ  ً
هة تواطؤ، خاصة أنه في هذه الفترة كانت أسعار تكافؤ الفرص، وهو نهج قويم ينفي في نفس الوقت أي شب

ألسعار ً والتى أصبحت وفقا لالغاز أقل عما كانت عليه وقت منح الرخص للشركات األربعة بعد ذلك
 .  العالمية

التمييز من لجنة البت لصالح الشركات الثالثة أخرى التي منحت التراخيص بالمجان على حساب شركات  -
ماح لتلك الشركات الثالثة بالحصول على رخص إلنتاج حديد التسليح المدرفل ؛ حيث تم الس.. مجموعة 

موافقة وزير الكهرباء على إعفاء شركتين هذا باإلضافة إلى .  بذلك.... ولم يسمح لشركات مجموعة 
حصلتا على الرخص بالمجان من شرط إقامة محطة لتوفير الطاقة الكهربائية، وهي ميزة لم تمنح لشركات 

 .وال تتحملها هاتين الشركتين    . ...، وهى تكلفة كبيرة تتحملها مجموعة .. ..

منح التراخيص بالمجان للشركات المصرية األربعة التي تقدمت للحصول على رخص للقيام بعمليات أن  -
ًتوسعية، ودون غيرها من الشركات األجنبية التي دخلت المزايدة، جاء مستهدفا تحقيق إستراتيجية الدولة 

 التكامل الصناعي، وتمكين صناعة الحديد المصرية أن تتكامل في تنفيذ المراحل اإلنتاجية المختلفة عزيزتل
طة المستوردة من الخارج، التي يلهذه الصناعة من األلف إلى الياء، وبما يقلل اإلعتماد على المدخالت الوس

ًه استهدف أيضا كسر االحتكار فى سوق ي تقلبات األسعار في األسواق المحلية، وأن فتعد العامل الرئيسي
الحديد، ألنه لو لم تكن الرخص وزعت بالمجان لما استطاعت بعض الشركات المحلية دفع قيمة ما حصلت 

 ذات . ...ل مجموعة وحصًأن إقامة مزايدة بين الشركات المحلية قد تسفر حتما على عليه من رخص، و
ة، ومما يؤكد حصتها السوقي؛ مما يزيد من رخصهذه ال على ية بين الشركات المحلالمالءة المالية األكبر

 .  على قدر أكبر من الطاقة كما زعمت المحكمة.... هدف كسر اإلحتكار عدم حصول مجموعة 
  أن عملية ؛ حيث أشاروا إلىلمستشارين القانونيينألعضاء لجنة البت من اوقد أكد هذا األمر الرأى القانونى 
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 حيث ترتب عليها كسر احتكار ؛حققت األهداف المنشودةالمشار اليه،  هذا النحو  على،طرح رخص الطاقة
 وتخفيض حصتها من إنتاج البيليت وحديد التسليح فى مصر DRIالحديد االسفنجى إلنتاج .... مجموعة 

 :ًطبقا للجدول التالى
 الصـناعية لـم تحصـل .. باالضافة إلى ما سبق، تجاهلـت محكمـة الموضـوع حقيقـة أساسـية مفادهـا أن مجموعـة 

% ٣٤ حصـلت علـى نحـو .... فمجموعـة . على نصيب من الطاقة يتوافق مع حجمهـا النسـبي فـي سـوق الحديـد
، %٦٥من حجم الطاقة المطروحة في حين أن الـوزن النسـبي للمجموعـة فـى سـوق الحديـد المصـرى كـان حـوالي 

مــن وزنهــا النســبي فــي % ٥٠دى أكثــر مــن مــن الطاقــة الممنوحــة للشــركات لــم يتعــ.... أي أن نصــيب مجموعــة 
سوق الحديد في مصر؛ األمر الذي يؤكد مرة أخرى أن الهدف األساسي من تلـك الـرخص كـان  يتمثـل فـي كسـر 

 التكامــل ـبـين مراحلهــا عزـيـزعـلـى ســوق الحدـيـد، ودعــم تنافســية صــناعة الحدـيـد المصــرية وت.... ســيطرة مجموعــة 
 .   وزارة الصناعةاإلنتاجية المختلفة وفقا الستراتيجية

وباإلضافة إلي ذلك، فإن الحكم الطعين عند تحصيله لواقعة اإلتهام المسندة إلي الطاعن وباقى المتهمين أورد 
وقد تقدمت عشر شركات إلقامة المشروعات سالفه الذكر من بينها "قالة مفادها ) ٨(في أسبابه فى الصفحة 

دمة من تلك الشركات بمعرفة اللجان المختصة بالهيئة وبعد فحص الطلبات والمستندات المق.... شركة 
 والتي انتهت ٥/١٢/٢٠٠٧العامة للتنمية الصناعية عرضت علي لجنه البت التي يرأسها المتهم الثاني في 

 وافقت ذات اللجنة علي إجراء مزايدة بين ١١/١٢/٢٠٠٧إلي الموافقة علي قبول الشركات المؤهلة، وبتاريخ 
، ... ، و... ، ... ، و... (ديدة التي ليس لها مشروعات قائمة بمصر، وهي شركات الشركات الخمس الج

 الوحدة تعادل -ً مليون طن سنويا؛ بما يعادل عشر وحدات طاقة ٣علي رخصة واحدة بطاقه قدرها ) ...و
 وحده ١٣,٥بطاقه تعادل ... و... و... و...  ومنح الشركات القائمة - طن متر مكعب غاز طبيعي١٠٠

ًطاقه مجانا، فأصدر المتهم االول قرار بالموافقة علي ذلك فحصل لغيره علي ربح ومنفعه من عمل من أعمال 
 مليون جنيه ٦٦٠ قيمتها .... وظيفته بمنح تراخيص مجانية إلنشاء مصانع للحديد والصلب لكل من شركة 

  " ... وشركة 
صور الواضح في تحصيل واقعة الدعوى؛ حيث سار إن هذا الذي أورده الحكم الطعين في أسبابه قد شابه الق

الحكم الطعين علي طريقة التعتيم والقصور في البحث، فلم يجهد قلمه في بحث مستندات القضية، وتقصي 
الحقيقة إلستجالء وجه الحق في القضية؛ حيث أن الحكم الطعين في مقام تصوره لواقعه اإلتهام قد خانته فطنه 

ًسننه، وبالتالى ضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا؛ حيث قصرت رؤيته وضلت القضاء وفروضه وأصوله و ً
بصيرته، وتمثل ذلك فيما سطره بمدوناته في شأن تحصيله لواقعات اإلتهام، وحسبما إستقرت في يقين المحكمة 

بت ٕواطمأن وجدانها إليها؛ حيث أن محكمة الموضوع قد توقفت في بحثها المستندي عند محضر إجتماع لجنه ال
ً معتبرا أن هذا اإلجتماع هو الذي منحت علي أساسه التراخيص، وهذا فساد واضح في ١١/١٢/٢٠٠٧بتاريخ 

، قد ١١/١٢/٢٠٠٧اإلستدالل؛ حيث أنه من خالل  واقع األمر أن قرارات لجنة البت فى اجتماعها بتاريخ 
 :جاءت على النحو التالى

  -.... شركة – ...شركة (يس لها مشروعات قائمة بمصر يتم التزايد بين الشركات الخمس الجديدة التى ل -
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    مليــون طــن حديــد ١,٦(علــى رخصــة واحــدة باقامــة مشــروع النتــاج ) ... شــركة -...  شــركة -... ركة  شــ    
 .٣ مليون م١٠٠٠بطاقة ) Billit مليون طن بيلت ١,٤، وDRIاسفنجى 

، وشركة .... والشركة ، ...  وهى شركة ،)٣ مليون م٤٥٠(منح الشركات القائمة نصف رخصة مجانية  -
؛ وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلى واستكمال الدورة اإلنتاجية لصناعة ... ، باإلضافة إلى شركة .... 

 .الحديد، وخفض التكلفة السوقية، وزيادة المنافسة

 الخاصة بها فى ضوء انتهى االجتماع إلى مخاطبة جميع الشركات بقرارات اللجنة لتحديد الطاقة اإلنتاجية -
 .ما جاء بالقرارات السابقة، مع ضرورة تقديم إقرار من كل شركة بالموافقة عليها

ومـن الثاـبـت أن الشــركات المصــرية القائمـة أصــرت جميعهــا عـلـى الحصــول علـى احتياجاتـهـا الكامـلـة ـمـن الطاـقـة، 
، واجتماعهــا ٢/١/٢٠٠٨ بتــاريخ فقــد عقــدت لجنــة البــت اجتماعهــا الثالــث. والالزمــة الســتكمال مراحــل التصــنيع

، وهما االجتماعان اللذان لم يتطرق إليهما القاضى، وعلى عكس ما جاء فى منطوق ١٤/١/٢٠٠٨الرابع بتاريخ 
ُالحكم، منحت الرخص على أساس القرارات المتخذة فيهما، بدليل موافقة الـوزير، والـذى اعتمـد قـرارات لجنـة البـت 

 :، وذلك على النحو التالى١١/١٢/٢٠٠٧، وليس فى ١٤/١/٢٠٠٨و ٢/١/٢٠٠٨فى اجتماعيها بتاريخ 
.... و....  على شركات ١١/١٢/٢٠٠٧عرضت األمانة الفنية قرارات لجنة البت باجتماعها المنعقد فى  -

، على ٣ مليون م٤٥٠بشأن منح كل شركة منهم نصف رخصة مجانية تعادل توفير طاقة من الغاز قدرها 
ًثة الذين رفضوا هذا االقتراح؛ نظرا لعدم تحقيقه للتكامل الصناعى بشركاتهم، ممثلى هذه الشركات الثال

 .وأكدوا على ضرورة الموافقة على الطاقات اإلنتاجية المطلوبة بمستندات التأهيل المقدمة منهم

 لتــوفير الطاقــة الالزمــة ٢٥/١٢/٢٠٠٧ فــى ٩٧٤وعـلـى ضــوء ذلــك، تــم إخطــار وزيــر البتــرول بالكتــاب رقــم  -
، ٢٠١١ والنصـف اآلخـر عـام ٢٠١٠ القائمة على أن يـتم تـدبير نصـف كميـة الغـاز المطلوبـة عـام للشركات

 . ٣٠/١٢/٢٠٠٧ الصادر فى ٨٠٩/١١وقد وافقت وزارة البترول بكتابها رقم 

ًوبناء على ذلك، أوصت األمانة الفنية بالموافقة على الطاقات اإلنتاجية المطلوبة من الشركات الوطنية  -
 .٣ مليار م ٣,٦ضحت أن هذه الطاقات اإلنتاجية تحتاج طاقة تعادل القائمة، وأو

، اعتمدت لجنة البت ما جاء بتقرير األمانة الفنية من توصيات، ٢/١/٢٠٠٨وعلى ضوء ذلك، وبتاريخ  -
ووافقت على الطاقات اإلنتاجية المطلوبة بمستندات التأهيل المقدمة من الشركات المصرية القائمة، 

 .لشركات من الغازواحتياجات هذه ا

 .٢/١/٢٠٠٨محضر لجنة البت المنعقد بتاريخ : المصدر
استكمال االجراءات التنفيذية لقرارات لجنة "، إجتمعت لجنة البت، وانتهى قرارها إلى ١٤/١/٢٠٠٨بتاريخ  -

ً وفقا ً بمنح الترخيص لجميع الشركات المحلية القائمة مجانا٢/١/٢٠٠٨البت بجلستها الثالثة المنعقدة بتاريخ 
للطاقات اإلنتاجية المقدمة منهم، حيث توافرت كميات الغاز المطلوبة لتلك المشروعات من قبل وزارة 

 ".البترول

، قام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية برفع مذكرة لوزير التجارة والصناعة بشأن ٢٠/١/٢٠٠٨بتاريخ  -
؛ ومن ثم ١٤/١/٢٠٠٨ و٢/١/٢٠٠٨المنعقدتين فى اعتماد قرارات لجنة البت بجلستيها الثالثة والرابعة 
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 الصادر فى ٨٠٩/١١العرض على المجلس األعلى للطاقة، على ضوء موافقة وزير البترول بكتابه رقم 
٢٠/١٢/٢٠٠٧. 

قة، وذلك للطاًوبناء عليه، قام وزير التجارة والصناعة برفع مذكرة بهذا الشأن للعرض على المجلس األعلى  -
ً، تضمنت الموافقة على منح الترخيص لجميع الشركات المحلية القائمة وفقا للطاقات ٢٢/١/٢٠٠٨بتاريخ 

ًاإلنتاجية المقدمة منهم الستكمال مراحل التصنيع مجانا، وذلك تطبيقا ألحكام قانون الصناعة رقم   لسنة ٢١ً
 . والئحته التنفيذية١٩٥٨

فى حكمه الطعين على التوصيات المقترحة فى وبالتالى هناك فساد واضح فى االستدالل؛ حيث اعتمد القاضى 
، وكأنها نهاية المطاف، دون استكمال دراسة مسار اتخاذ القرار، ١١/١٢/٢٠٠٧اجتماع لجنة البت بتاريخ 

 ١٤/١/٢٠٠٨، و٢/١/٢٠٠٨والذى تم بناء على ما توصلت إليه لجنة البت من قرارات فى اجتماعيها بتاريخ 
 .قراره بمنح الرخصوالتى أصدر على أساسها الوزير 

ًوالدليل على ذلك أيضا، أنه بمراجعة مذكرة وزير التجارة والصناعة التى رفعها للعرض على المجلس األعلى 
 : نالحظ أنها كانت تشتمل على ما يلى٢٢/١/٢٠٠٨للطاقة بتاريخ 

 ع بها لتخفيض القسم األول من هذه المذكرة يشير إلى مصانع محلية قائمة تحتاج إلى تكامل مراحل التصني -

 :تكلفة انتاجها وزيادة قدرتها التنافسية، وموضح بها الجدول التالى 

 .٢٢/١/٢٠٠٨مذكرة وزير التجارة والصناعة للعرض على المجلس االعلى للطاقة بتاريخ : المصدر
 هو ًوهى شركة غير قائمة فعليا، ولكن المقصود منها" ....شركة "ويالحظ من هذا أن المذكرة أشارت إلى 

، فى حين ... شركة "كما أنه استخدم .  ، على أساس أن هذا هو األسم العرفى للمجموعة.... مجموعة 
 .... أن الرخصة صدرت باسم الشركة 

ًوهى شركة غير قائمة فعليا، ولكن المقصود " .... شركة "أن القرار أشار إلى ) ٤(ويالحظ من الجدول 
. ... ، فى حين أن الرخصة صدرت باسم الشركة "... شركة   "كما أنه استخدم. ....منها هو مجموعة 

الفقرة (وهذا األمر يمثل فساد واضح في اإلستدالل ذلك ألن حيثيات الحكم قد جاء بها في الصفحة الثامنة
... ، وذلك في إشارة إلى الموافقة لشركة "فأصدر المتهم األول قرارا بالموافقة على ذلك" ما يلي) األخيرة
جب التأكيد على أن الموافقة مبنية على قرارات الحقة للجنة البت، أي ان موافقة الوزير صدرت وهنا ي
 .في إشارة واضحة للمجموعة بكامل شركاتها.... لشركة 

القسم الثالث من هذه المذكرة يشير إلى شركات عربية وأجنبية ترغب فى إقامة مشروع جديد النتاج الحديد  -
 :لمذكرة ما يلىوالصلب، وخالله تناولت ا

 .األهداف التنموية لصناعة الحديد والصلب فى إطار محددات المجلس األعلى للطاقة •

 .موافقة وزارة البترول على توفير الطاقة الالزمة لمصانع الحديد والصلب •

 :، والتى من أهمها٢٠٠٧لسنة ) ٨٩٤(توصيات لجنة البت المشكلة بالقرار الوزارى  •

o ًت المحلية القائمة، وفقا للطاقات اإلنتاجية المقدمة منهم الستكمال منح الترخيص لجميع الشركا
ًمراحل التصنيع مجانا، تطبيقا ألحكام قانون الصناعة رقم   . والئحته التنفيذية١٩٥٨ لسنة ٢١ً
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o الموافقة على إقامة مزايدة علنية بين الشركات العربية واألجنبية الخمس المؤهلة. 

o وشركة ... لبليتايزر لشركتى الموافقة على إقامة مشروعى ا .... 

ًنخلص من ذلك، إلى أن القاضى لم يشر إلى كل هذه المراحل، مكتقيا بافتراض أن الوزير اعتمد توصيات 
، فمن خالل إعادة قراءة مذكرة الوزير والتى عرضها ١١/١٢/٢٠٠٧مبدئية صادرة عن لجنة البت فى 

 :المجلس األعلى للطاقة، يتبين أنه
.... تقدمت عشر شركات إلقامة المشروعات سالفة الذكر) " ٨(ثيات الحكم والواردة فى صفحة ًخالفا لحي -

أى أن ....." فأصدر المتهم األول قرار بالموافقة على ذلك.... وافقت ذات اللجنة ١١/١٢/٢٠٠٧وبتاريخ 
، ولكن ١١/١٢/٢٠٠٧بتاريخ     ًالوزير وافق، وفقا لمنطوق الحيثيات، على محضر اجتماع لجنة البت 

 .١٤/١/٢٠٠٨ و٢/١/٢٠٠٨فى     واقع األمر هو موافقة الوزير واعتماده على محاضر لجنة البت 

، وهى من أهم الوثائق ٢٢/١/٢٠٠٨أن مذكرة الوزير التى عرضها على المجلس األعلى للطاقة بتاريخ  -
م من أنها شارحة ومفسرة والمستندات فى هذه القضية، والتى لألسف لم تأخذ بها هيئة المحكمة على الرغ

 :لذاتها، وتؤكد على عدد من الحقائق

 .سياسة مصر الصناعية الخاصة بتنمية قطاع الحديد والصلب •

ًالترخيص لمشروعات الحديد والصلب، وفقا لضوابط تضعها هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة  •
 .البترول ووزارة الكهرباء

ات كثيفة االستخدام للطاقة، إال بعد العرض على المجلس األعلى عدم الموافقة على مشروعات لصناع •
 .للطاقة

 .النظر فى إنشاء مصانع جديدة لكسر االحتكار •
، والتأشيرات ٢٢/١/٢٠٠٨ٕواذا ربطنا بين مذكرة الوزير التى عرضها على المجلس األعلى للطاقة بتاريخ 

" ، والتى أشر عليها ٤/٦/٢٠٠٧ بتاريخ الصادرة عن الوزير على مذكرة رئيس هيئة التنمية الصناعية
 :نالحظ ما يلى" ٕمع مراعاة وضع الشركات التى تطلب توسعات، واعطاء أولوية للشركات المصرية.. موافق

وأن . أن الشركات المستهدفة من السياسة الصناعية المصـرية، هـى الشـركات القائمـة، والتـى تطلـب توسـعات -
وفير الطاـقـة الالزمـة لتوسـعاتها ولتحقـيـق التكامـل الصـناعى؛ لتعمـيـق الشـركات المصـرية لهـا أولوـيـة، ويجـب تـ

ًوبالـتـــالى ـقـــرر اـلـــوزير منحهــــا اـلـــرخص مجاـنـــا، وعــــدم إجــــراء مزاـيـــدة ـبـــين هــــذه الشــــركات . التصــــنيع المحـلـــى
المصـرية، خاصــة وأن الطلبـات الـتـى تـقـدمت بهـا هــذه الشـركات المصــري ـلـم تـزد عــن الطاقـات الممنوحــة ـمـن 

عــد تغطـيـة احتياجــات الشــركات المصــرية ـمـن الطاـقـة، تـقـرر اســتخدام الطاـقـة اإلضــافية المتاحــة وأـنـه ب. الدوـلـة
 .لعمل مزايدة بين الشركات العربية واألجنبية الراغبة فى إقامة مصانع جديدة

أن المذكرة التى عرضها الوزير على المجلس األعلى للطاقة تؤكد على األهداف التنموية للدولة من هذه  -
 : وأهمهاالصناعة،

 .تعميق التكامل الصناعى لصناعة الحديد والصلب •

 تخفيض تكلفة االنتاج من خالل توطين صناعة البليتايزر والحديد األسفنجى بمصر بما يحقق تخبض  •
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 %.٣٠إلى % ٢٠سعر المنتج النهائى للمستهلك ينسبة تتراوح بين    

 .إضافة مصانع جديدة لكسر االحتكار •

ة للشركات المصرية القائمة فى مواجهة الشركات األجنبية المسيطرة على صناعة زيادة القدرة التنافسي •
والتساؤل كيف كان يمكن لهذا الهجف أن يتحقق إذا ما تم تحميل الشركات المصرية . ًالحديد عالميا

من % ١٢التى تستحوذ على .... بأعباء مزايدة، والدخول فى منافسة مع شركات دولية مثل شركة 
 لعالمى للحديد والصلب؟االنتاج ا

ًلقد وافق الوزير على منح الترخيص لجميع الشركات المحلية القائمة وفقا للطاقات االنتاجية المقدمة منهم 
ًالستكمال مراحل التصنيع مجانا، وذلك تطبيقا ألحكام قانون الصناعة رقم  .  والئحته التنفيذية١٩٥٨ لسنة ٢١ً

 والالئحه ١٩٥٨ لسنة ٢١ هو تطبيق أحكام قانون الصناعة رقم أى أن الوزير المسئول يقر بأن األصل
التنفيذية، التي حددت رسما قدره جنيهان فقط مقابل طلب الترخيص، وبالتالى المزايدة هى االستثناء، فأين الخطأ 

 إذن؟
كات وما يؤكد أن قانون الصناعة هو القانون المنظم لمنح التراخيص الصناعية، الحكم الذى حصلت عليه شر

ًاألسمنت مؤخرا برد قيمة التراخيص التي تم الحصول عليها وفقا لمزايدات، باعتبار أن قانون الصناعة هو  ً
 . المنظم لعملية منح التراخيص

هو قول قد يؤدى "  رخص مجانية"وبالتالى الحديث عن كون الرخص التى حصلت عليها الشركات المصرية 
 استثناء، أو مكرمة، ألن األصل هو قانون الصناعة، وأن جميع إلى فهم خاطئ بأن هذه الرخص منحة، أو

ًالتراخيص الصناعية التى منحت تاريخيا لكافة الصناعات فى مصر لم تحمل برسوم أو مبالغ، إال فى حدود ما 
 .نص عليه قانون الصناعة

ًا ومجهال للحقائق ًكل هذا أغفله الحكم الطعين في أسبابه عند تحصيله لواقعه الدعوى فجاء مبهما وغامض ً
الثابتة بأوراق القضية، وهو األمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد في التسبيب، واإلضطراب 
واإلبهام في تحصيل وقائع اإلتهام؛ مما تعجز معه محكمة النقض من إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح، بما 

 .يتعين لذلك نقضه واإلحالة
، فإن الحكم الطعين عند تحصيله لواقعه اإلتهام المسندة إلي الطاعن فقد أورد بحيثياته قاله وباإلضافة إلي ذلك

 ٢٠٠٧ لسنه ٨٩٤ًورئيسا للجنة البت المشكلة بالقرار الوزاري رقم .... ًبصفة المتهم رئيسا للهيئة العامة "مفادها 
 ١٤/١/٢٠٠٨تماع لجنه البت المؤرخ في الصادر عن المتهم األول وبموجب التفويض الوارد بالبند الخامس بإج

بتفويضه بصفته سالفة البيان في إستكمال اإلجراءات علي ضوء قرارات لجنه البت وتحديد الموعد المناسب 
إلنتاج ... وشركة ... للمزايده حصل بغير وجه حق للمتهم الثالث علي منفعه بان أصدر له رخصتين لشركة 

طات دون أن تتقدم هاتان الشركتان بالمستندات المبينة بكراسة اإلشتراطات الحديد اإلسفنجي وخام البليت وبال
ًالفنية وبخطاب الضمان وفقا للشروط المطروحة للمزايدة علي تراخيص إنتاج الحديد اإلسفنجي والبليت وبدون 

بيان صدور أي موافقة من لجنه البت وخلو محاضرها من الموافقه علي منح أى ترخيص للشركتين سالفي ال
وأغفل كافة الشروط المبينة بكراسة اإلشتراطات المطروحة للمزايدة بها بين الشركتين األمر الذي ظفر المتهم 



 ١١٠

ًالثالث بمنافع الحصول علي الرخصتين سالفتى البيان مجانا بغير حق وأرباح التكسب من جراء تشغيلهما أو 
 ."بيعهما وتعظيم القيم المالية ألسهم المصنعين المذكورين

ولما كان هذا هو االمر الذي أورده الحكم الطعين في أسبابه فإنه قد إنطوي علي خطأ واضح في تحصيل وقائع 
ًالدعوى، ومخالفه الثابت باألوراق، وقاصرا في البيان؛ حيث أن محكمة الموضوع قد إختارت بطريقة إنتقائية 

فقد . اإلدانة التي ال محل لها باألوراقٕمحضر بعينه، وجزئته، واستخلصت من هذا اإلجتزاء المبتور علل 
 ١٤/١/٢٠٠٨أشارت محكمة الموضوع في قالتها القاصره سالفة الذكر إلي محضر لجنة البت المنعقدة في 

 لم تكن هي لجنه البت األخيرة التي فوضت المتهم ١٤/١/٢٠٠٨علي الرغم من أن لجنه البت المنعقده في 
ء قرارات لجنه البت وتحديد الموعد المناسب للمزايدة كما جاء بحيثيات الثاني في إستكمال اإلجراءات علي ضو

ُ يتضح أن هذا اإلجتماع لم يشر ١٤/١/٢٠٠٨الحكم الطعين، فبمراجعة محضر إجتماع اللجنة المنعقدة في 
من قريب أو من بعيد إلي هذا التفويض المشار إليه؛ حيث أغفل الحكم الطعين في أسبابه باقي محاضر 

لبت، فكان يجب علي محكمة الموضوع أن تتطرق في أسباب حكمها الطعين إلي جميع محاضر لجان لجان ا
 .ًالبت في مجملها، ووفقا لترتيب سياقها الزمني

لقد اتسم الحكم الطعين بعدم الدقة وعدم فحص فحص محكمة الموضوع لمستندات وأوراق القضية على نحو 
لك، ما تناولته الفقرة السابقة؛ حيث أشارت إلى اجتماع لجنة البت والدليل على ذ. يدعو إلى  الشك والريبة

 على أساس أنه االجتماع الذى تم خالله تفويض المتهم الثانى، فى حين أن هذا ١٤/١/٢٠٠٨بتاريخ 
 .٢/١/٢٠٠٨التفويض تم فى اجتماع لجنة البت بتاريخ 

الحكم الطعين، أن محكمة تجاهلت بعض ًمن ناحية أخرى، وتأكيدا على فساد االستدالل الوارد بحيثيات 
 :الحقائق، وهى

ًأن التفويض الممنوح للمتهم الثانى بصفته رئيسا للجنة البت كان مشروطا بأن يقوم باستكمال االجراءات،  •
أى أن رئيس اللجنة ال يستطيع مخالفة قرارات اللجنة، وهو بالفعل لم يخالفها فى ضوء قرارات لجنة البت، 

 .ًاكما سيتضح الحق

أن هذا التفويض تم منحه للمتهم الثانى الستكمال االجراءات فى ضوء قرارت لجنة البت الصادرة فى  •
ُ، ولم تشر حيثيات الحكم إال هذه القرارات على الرغم من أهميتها، وهذه ٢/١/٢٠٠٨اجتماعها بتاريخ 

 :القرارت كانت تتضمن ما يلى

 .ربية واألجنبية التى اجتازت التأهيلالموافقة على إقامة المزايدة بين الشركات الع -

 .الموافقة على إقامة مشروع انتاج البليتايزر لما يحققه هذا المنتج من قيمة مضافة لالقتصاد القومى -

 الموافقة على الطاقات االنتاجية المطلوبة للمشروعات المصرية القائمة التى تقدمت بمستندات التأهيل،  -

في إشارة إلى .... الى والذي يؤكد مجددا ان الموافقة كانت لشركة الجدول التعلى النحو الموضح فى 
 .  بكافة شركاتها، حيث ال يوجد شركة بهذا اإلسم... جموعة م

 .٢/١/٢٠٠٨محضر لجنة البت المنعقد بتاريخ : المصدر

 يل على والدل .... وشركة ... المتهم الثانى لم يخالف قرارات لجنة البت عندما تم إصدار رخصتين لشركة  •
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ذلك، أن هناك إجتماعين للجنة البت الحقين على االجتماع الذي تعرضت له حيثيات الحكم بتاريخ     
في شأن الترخيص بالطاقة .... ، تم فيهما مناقشة الطلبات المقدمة من مجموعة ٣/٨/٢٠٠٨ و١٣/٣/٢٠٠٨

 :على النحو التالي

 ١٣/٣/٢٠٠٨محضر اجتماع لجنة البت المنعقد بتاريخ : ًأوال
 ) ..... الطلب المقدم من مجموعة: ثالثا" الصفحة الرابعة من المحضر وتحت عنوان(

 بطلب شفهيا إلصدار الموافقة على الطاقة اإلنتاجية السابق اعتمادها بلجنة البت دون .... تقدمت شركة " 
 تتكون من أربع ونظرا ألن المجموعة...  تحديد حجم الطاقة اإلنتاجية لكل شركة من شركات المجموعة

 :شركات، وهي

 .... شركة  •

 .... شركة  •

 .... شركة  •

 .  وهي مقامة بنظام المناطق الحرة الخاصة... شركة  •

 ٨٠٠ بكمية ....  إلصدار الرخصة بإسم شركة ١٣/٣/٢٠٠٨في ...  تقدمت شركة ١٣/٨/٢٠٠٨بتاريخ "
 ويعمالن وفقا لنظام ... ضمن مجموعة  غاز باعتبار أن الشركتين٣ م٨٠٠بكمية  ....  غاز وشركة ٣مليون م

 ".االستثمار الداخلي
 :القرار
 ..... لم ترد ضمن مستندات التأهيل المقدمة من مجموعة ... نظرا ألن شركة  •

الستكمال الطاقات اإلنتاجية وتحقيق التكامل ... ونظرا الن مستندات التأهيل مقدمة بإسم شركة  •
 :الصناعي ألربع شركات وهي

o  شركة .... 

o  شركة.... 

o  شركة.... 

o  وهي مقامة بنظام المناطق الحرة الخاصة(.... شركة  .( 

 :فقد قررت لجنة البت

وبطاقة من الغاز قدرها .... االلتزام بقرارات لجنة البت بشأن الموافقة على إصدار الترخيص بإسم شركة "
 لتحقيق التكامل الصناعي  غاز لتوليد الكهرباء، وذلك٣ مليون م٣٣٠ غاز للتصنيع و ٣ مليون م١٣٢٠

من % ٥٠وقدرها .... على أن يتم إرجاء منح الطاقة الخاصة بشركة . للشركات المتقدمة بمستندات التأهيل
الموضحة بعاليه، والمقدرة بناء على تقرير الجانب الفني باألمانة العامة المرفق ... الطاقة المخصصة لشركة 

ن الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بالموافقة على تنازل صورته، وذلك لحين إحضار الشركة خطاب م
وتحوله للعمل بنظام ... عن المنطقة الحرة الخاصة بمصنعها المقام إلنتاج الصلب المسطح ... شركة 

 ".   االستثمار الداخلي طبقا الشتراطات كراسة التأهيل
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 :يةومن تحليل محضر االجتماع السابق يتضح أربعة حقائق أساس

 التي، ففي جميع القرارات ٕ لجنة البت بكامل تشكيلها لالستمرار في اتخاذ القرارات واتمام اإلجراءاتانعقاد -
ًصدرت في هذا االجتماع يشار دائما إلى عبارة   إنفراد المتهم  بشكل قاطعينفي؛ األمر الذي "قررت اللجنة"ُ

 .مال االجراءات فى ضوء قرارات لجنة البتٕ أو اتخاذ القرار، وانما كان تفويض باستكالثاني بالتصرف
 . تواطؤه منفردا مع المتهم الثالثاتهاملم ينفرد بأي قرار، مما ينفي وبالتالي فإن المتهم الثاني 

على أنهما ... وشركة .... تنظر لمجموعة لجنة البت  تأهلت بكامل شركاتها األربعة، وأن .. ان مجموعة  -
 ويتحدث في .... بدليل أن المحضر يتحدث في العنوان عن مجموعة مترادفان ويعنيان الشيء نفسه، 

 وليس المتهم الثاني ،ن لجنة البتأ يكفي للتأكيد على  في حد ذاتهعنوانوهنا فإن ال... القرار عن شركة 
....  الشركة االم وهي شركة به تقدمت ،. ...نه من مجموعة أتتعامل مع طلب التأهيل المقدم على ، وحده
 .  تدير الشركات الثالثة األخرىألنها

تقدمت بالطلب للحصول على الترخيص نيابة عن المجموعة بكامل شركاتها األربعة، وليس ... أن شركة  -
 نظرا ألن مستندات التأهيل مقدمة باسم "فقد جاء بمحضر إجتماع اللجنة صراحة أنه . عن نفسها فقط

 . ..و....و....و... تكامل الصناعي ألربعة شركات وهى الطاقات اإلنتاجية وتحقيق الالستكمال... شركة 

على منح رخصة لشركة تحت التأسيس وهي شركة ... اللجنة في قرارها بعدم منح الموافقة لمجموعة أن  -
 الممثلة لمجموعة هي.... شركة ، أن بمفهوم المخالفةفهي تؤكد،  ألنها لم ترد ضمن مستندات التأهيل.... 
 .)والشركات الثالثة التى تديرها... شركة (ة بشركاتها األربع... 

 ٣/٨/٢٠٠٨محضر اجتماع لجنة البت المنعقد بتاريخ : ًثانيا
 :إلى ما يلي... موقف مجموعة -:خامسا: أشار المحضر في صدر صفحته الثانية وتحت عنوان

 مليون طن سنوي، و ٣,٣بكراسة التأهيل إلنتاج الحديد اإلسفنجي بطاقة إنتاجية قدرها .... تقدمت مجموعة " 
 . مليون طن بيليت وبالطات١,٧

ٕ بتأهيل الشركة والموافقة عليها واقامة المشروع ١١/١٢/٢٠٠٧بتاريخ ) ٢(تم إعتماد لجنة البت بجلستها رقم 
 مليون طن سنوي بيليت وسقط سهوا ذكر ان الطاقة اإلنتاجية ١,٧ مليون طن سنوي ٣,٣بطاقة إنتاجية قدرها 

 .البالطاتمتضمنة انتاج 

 ١,٦٥من الطاقة المقدمة من المجموعة وهي % ٥٠وحيث أنه تم إصدار الموافقة المبدئية للمجموعة بمقدار 
 .سنة بيليت بالسويس/ الف طن٨٥٠سنة حديد إسفنجي و / مليون طن

 :القرار
ق الموافقة عليها والتي  لباقي الطاقة اإلنتاجية الساب...الموافقة على إستكمال إصدار الموافقة المبدئية لمجموعة 

 .سنة بيليت بالسويس/ الف طن٨٥٠سنة حديد إسفنجي و / مليون طن١,٦٥تتضمن 
والمالحظ أن محضر هذا االجتماع يؤكد نفس الحقائق التى أشار اليها محضر االجتماع السابق للجنة البت، 

 وال تعبر ... عرفية لمجموعة ، وهي باألساس أسماء.... ومرة أخرى لمجموعة .... فهو يشير مرة إلى شركة 
  ١٣/٣/٢٠٠٨وفي الوقت ذاته، وكما سبق اإلشارة، فإن محضر اللجنة المنعقدة في . عن أسماء شركات فعلية
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 . .... ويتحدث في القرار عن شركة .... عن الطلب المقدم من مجموعة : يتحدث في عنوان البند ثالثا
 :من جماع ما سبق نؤكد ما يلى

... جموعة م وليس المتهم الثاني بمفرده، هي التي تعاملت مع طلب التأهيل المقدم من أن لجنة البت، -
ممثلة .... كراسة التأهيل على انها مقدمة من شركة ل تنظر هيئة التنمية الصناعيةن وأ. بشركاتها األربعة

 .. ...باقي شركات مجموعة عن عن نفسها و

فقــط، كمــا جــاء بحيثيــات الحكــم وهــو .... بعــة ولــيس شــركة  تأهلــت بكامــل شــركاتها األر..... أن مجموعــة  -
 :االمر الذي يؤكده ما يلى

منـذ البدايـة بملـف تأهيـل تضـمن  ...تقـدم مجموعـة "ما نصت عليـه محاضـر اجتماعـات لجنـة البـت مـن  •
، .... شـركة  :عن نفسها وبصفتها تدير الثالث شركات األخرى، وهـى.... شركة  وهي شركاتها األربعة

 " ... شركة ، و... .شركة 

هى ... أن المستندات المقدمة من شركة من  للجنة البت، القانونيين لألعضاء القانونيالرأى ما أكده  •
ًمستندات مقدمة عن الشركات األربعة التى تم تأهيلها فنيا وماليا وقانونيا ً ً . 

ف التأهيل تحت ما جاء بصدر مل: موضع إلى ذلك، من بينهاأكثر من أشار ملف التأهيل فى ما  •
كافة المستندات والبيانات التى تضمنها الملف كانت  فضال عن أن ".. ...مقدمة عن مجموعة "عنوان 

طاقات اإلنتاج، والحصص السوقية، والمنتجات، والمبيعات، وعدد : عن المجموعة بشركاتها األربع
ويعنى قبول ملف التأهيل المقدم . إلخ...العاملين، وسابقة الخبرات، واإليرادات، واألصول وااللتزامات

 بشركاتها األربعة، ولو كان األمر غير ذلك لرفض .. ..على هذا النحو صراحة تأهيل مجموعة 
 . للتعديل تم رده الملف، أو

 موافقة لجنة البت المنعقدة بتاريخ  من عدمبشركاتها األربعة.. ..ًيستدل أيضا على تأهل مجموعة  •
ولم (ألنها لم تكن ضمن الشركات التى تضمنها ملف التأهيل ...  على تأهيل شركة ١٣/٣/٢٠٠٨

، استنادا إلى مذكرة أعضاء ، حيث رأت اللجنة) لعدم استثمارها فى هذا المجالةتدرجها المجموعة ضمن
لم ترد ضمن مستندات التأهيل المقدمة من .... أن شركة لجنة البت من المستشارين القانونيين،

جابات لجنة الخبراء فى جلسات المحاكمة ما يفيد أن األمانة الفنية ولجنة البت قد وقد جاء بإ. المجموعة
 .. ..أهلت الشركات األربعة وليس شركة 

 بملف تأهيل ككيان اقتصادى واحد يضم مجموعة من الشركات . ...تقدم شركات مجموعة وأخيرا فإن  •
افية التى يلزمها بها قانون المنافسة ومنع ًالمرتبطة كان التزاما من المجموعة بمعايير االفصاح والشف

من الالئحة التنفيذية، ولو لم يكن األمر ) ٥(ًالممارسات االحتكارية، وتوافقا مع ما نصت عليه المادة 
كذلك، لتقدمت كل شركة من شركات المجموعة بصفتها القانونية المستقلة للحصول على رخصة مستقلة 

 .ةمن رخص الطاقة المطروحة من الدول

ولما كان ذلك، فإنه إذا كان قاضي . كل هذه الحقائق الثابتة باألوراق أغفلها الحكم الطعين في أسبابه
الموضوع في المسائل المتصلة باإلثبات المادي للوقائع له سلطة تقديرية مطلقة، فإن هذا اإلطالق يكون في 
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، فيجوز لمحكمة النقض في حدود ًحدود المنطق القضائى، وطبقا لإلجراءات التي ينص عليها القانون
وظيفتها أن تراقب محكمة الموضوع بشأن ذلك؛ حيث أنه إذا كان تقدير القاضي بشأن اإلثبات المادي 
للوقائع له سلطة تقديرية، إال أن محكمة النقض ال تتجاهل كليه وقائع الدعوى، بل إنها تراقب المنطق 

ع؛ حيث أنه ال يمكن لمحكمة النقض أن تتحقق من القضائي من خالل تسبيب الحكم بشأن هذه الوقائ
صحه تطبيق القانون علي الواقعة بدون تلك األسباب، وال يمكن لمحكمة النقض أن تضمن وحدة كلمة 
القضاء في حسن تطبيق القانون ما لم تضمن في الوقت ذاته وحده المنطق القضائي الذي ينبنى عليه 

ا سوف يتم تطبيق القانون؛ حيث أنه ال قيمة للرقابة التي تباشرها إستخالص واقعه الدعوى التي علي أساسه
محكمة النقض علي حسن تطبيق القانون إذا كانت محكمة الموضوع بمنأي عن أدني رقابة علي منطق 

 .إستخالصها للوقائع؛ حيث ان المنطق المعوج في إستخالص واقعه الدعوى يؤدي إلي تطبيق معوج للقانون
ًيس تطبيقا مجردا للقانون أو إثبات للوقائع بغير قانون، بل هو عمل مركب من الواقع إن عمل القاضي ل ً

ًوالقانون معا، والتحكم في إثبات الواقع البد أن يسفر عن خطأ في تطبيق القانون، وبالتالي فإن محكمة 
إثبات واقعه النقض تباشر سلطتها في رقابة محكمة الموضوع من خالل رقابتها علي المنطق القضائي في 

الدعوى، ويتحقق ذلك من خالل الرقابة علي تسبيب األحكام؛ حيث أن رقابة محكمة النقض علي تسبيب 
األحكام هي الوسيلة غير المباشرة لضمان رقابتها علي حسن تطبيق القانون، فمن خالل هذه الرقابة 

 يسمح بضمان وحدة هذه تستطيع محكمة النقض وضع قواعد للمنطق القضائي في إستخالص الواقع مما
 .المنطق كخطوة الزمة نحو وحدة القضاء في حسن تطبيق القانون

أى أنه علي الرغم من أن محكمة الموضوع لها السلطة التقديرية في إثبات الوقائع، فإن هذا التقدير يجب 
؛ حيث أنه يجب أن يستمد على نحو سليم من اجراءات الخصومة الجنائية وأوراقها والمستندات المقدمه فيها

في االحكام الجنائية أن تبني علي أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، ويتطلب ذلك أن تؤسس 
المحكمة تقديرها علي ما هو ثابت باألوراق، فإذا اخطأت محكمة الموضوع فإعتمدت علي ما يخالف الثابت 

وجه العيب هنا هو مخالفه الثابت ًباألوراق أثر ذلك في سالمه إقتناعها؛ مما يجعل منطقها معيبا، و
ٕباألوراق، والخطأ في تحصيل وقائع الدعوى، واضطراب صورتها في ذهن المحكمة؛ وهو األمر الذي يؤدي 

 .إلي عدم التعرف علي الصورة الصحيحية لواقعة الدعوى
جد أن محكمة ولما كان ذلك، وكان الثابت بالعبارة سالفة الذكر التي أوردها الحكم الطعين في أسبابه، ن

ًالموضوع قد أغفلت تماما ما ورد في كافه محاضر اجتماعات لجنة البت األخرى، وأشارت فقط إلي محضر 
ٕ، والتي فرغته من مضمونه، واقتطعت أجزاء منه هامة من شأنها نفي ١٤/١/٢٠٠٨لجنه البت المؤرخ في 

ؤكد بأنها ناقشت الطلبات المقدمة اإلتهام عن الطاعن، وأغفلت باقي محاضر اجتماعات لجنة البت التي ت
هي الشركة األم التي تدير الشركات الثالثة ...  بإعتبارها مجموعة واحدة، وأن شركة ....من مجموعة 

االخرى؛ وهو االمر الذي غاب عن إلمام محكمة الموضوع بأحداث اإلتهام، وأنها أوردت وقائع الدعوى 
 الوقائع الصحيحة لتغير وجه السير في الدعوى، كما ان هذا علي خالف الثابت باألوراق، ولو أنها تبينت

الخطأ يحول دون تحقق محكمة النقض من صحه تطبيق القانون علي الوقائع المطروحة ومن صحة 
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ُاإلجراءات التي إتخذت في الدعوى، كما ينبئ عن عدم إحاطه المحكمة بعناصر الدعوى عن بصر 
يعيب الحكم الطعين بالخطأ في تحصيل وقائع اإلتهام التي أدين عنها وبصيره، وعدم إلمامها بوقائعها؛ مما 

 .الطاعن وعاقبه عليه بما يتعين معه نقضه واإلعاده
  )١٤١ صـ ٥٦ رقم ٣٦المجوعة الرسمية س ٣/١٢/١٩٣٤نقض جنائي ( 

 ) مجموعة القواعد القانونية٢٣/١٢/١٩٤٦نقض جنائي (
 تحصيله لواقعه الدعوى وأدله الثبوت التي تساند عليها في إدانه وباإلضافة إلي ذلك، فإن الحكم الطعين عند

وبدون صدور أى موافقة من لجنه البت وخلو "وقرر قاله مفادها )  ٩(الطاعن قد جاء في أسبابه فى صفحة 
، بجانب أن الحكم الطعين عند تحصيله ألقوال "جميع محاضرها من الموافقه علي منح أى ترخيص للشركتين

وشهد بعدم صدور أية موافقة عن لجنه البت علي إصدار الترخيصين "نقل عنه قاله مفادها .... / ثباتشاهد اإل
وثبت من "من أسباب الحكم وقرر قاله مفادها ) ١٥(ًثم جاء ايضا في الصفحة "  للشركتين سالفتى الذكر

 .... وشركة ... ة مطالعة محاضر لجنه البت خلوها من أيه موافقه علي إصدار أي ترخيص لكل من شرك
وبالتالي فإن ما أورده الحكم الطعين في أسبابه علي النحو سالف الذكر قد إنطوي علي تحصيل خاطئ لوقائع 
ًاإلتهام المنسوبة للطاعن، فجاء مخالفا للثابت باألوراق؛ حيث أن السرد الخاطئ لوقائع الدعوى هو ما إتخذته 

متهم الثاني في جريمة التربح المسندة إليهما؛ حيث أن ما أوردته ًأسباب الحكم دليال علي مشاركة الطاعن لل
محكمة الموضوع علي النحو سالف الذكر في تحصيله لواقعه الدعوى وأقوال الشهود غير صحيح، ولم يرد 
ًبأوراق القضية، فضال عن أن محكمة الموضوع قد أغفلت وقائع هامة من شأنها نفي اإلتهام عن الطاعن؛ حيث 

لحكم الطعين في إيراد مضمون اإلتهام الموجه للطاعن دون غيره من الوقائع التي تهدر ذلك اإلتهام، إكتفي ا
ًوتدفع بالشك نحو إثباته للطاعن في إقترافه، مكتفيا في ذلك التصور وهذا التحصيل الخاطئ بالعبارات القاصرة 

 .سالفة البيان
 والثابت فيه ما يفيد ١٣/٣/٢٠٠٨ البت المنعقد بتاريخ فقد أغفل الحكم الطعين ما ورد في محضر إجتماع لجنه

علي أنهما ...  وشركة ...  تأهلت بكامل شركاتها األربعة، وأن لجنه البت تنظر لمجموعة ....أن مجموعة 
 يتحدث في عنوانه ١٣/٣/٢٠٠٨والدليل علي ذلك أن محضر لجنه البت المؤرخ . مترادفان ويعنيان الشئ نفسه

... ، وبالتالي فإن لجنه البت تعاملت مع طلب التأهيل المقدم علي أنه مقدم من شركة ... عن مجموعة 
باعتبارها الشركة األم التي تدير الشركات الثالثه االخري؛ مما يؤكد معه موافقة لجنة البت علي صدور 

طقه الحرة، وعدم عن المن....  وتقسيم الطاقه بينهم وذلك بعد تنازل  ... و... الترخيصين بإسم الشركتين 
 ..... نها لم ترد ضمن مستندات التأهيل المقدمة من مجموعة ال... الموافقة على منح الترخيص لشركة 

 والذي أشار ٣/٨/٢٠٠٨باإلضافة إلي ذلك، فقد أغفل الحكم الطعين محضر إجتماع لجنه البت المنعقد بتاريخ 
 ؛ حيث أكد هذا االجتماع نفس الحقائق ....  موقف مجموعة" ًالمحضر في صدر صفحته وتحت عنوان خامسا

.... ً؛ فضال عن أن ملف التأهيل المقدم من مجموعة ١٣/٣/٢٠٠٨التي أشار إليها محضر لجنه البت المؤرخ 
باالضافة إلى أن كافة المستندات والبيانات التي .... مقدم عن مجموعة "تضمن في أكثر من موضع عنوان 

بشركاتها األربعة من حيث طاقات اإلنتاج .... تحدث كلها عن مجموعة تضمنها ملف التأهيل كانت ت
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والحصص السوقية، والمنتجات والمبيعات، وعدد العاملين وسابقة الخبرات، واإليرادات واألصول واإللتزامات، 
ك؛  بشركاتها األربعة، ولو كان األمر غير ذل.... ويعني قبول ملف التأهيل علي هذا النحو تأهيل مجموعة 

ًويستدل أيضا علي موافقة لجنه البت علي تأهيل مجموعة . ُلرفض الملف أو تم رده  بشركاتها األربعة من .... ُ
؛ ألنها لم تكن ضمن الشركات التي ...  علي تأهيل شركة ١٣/٣/٢٠٠٨عدم موافقة لجنة البت المنعقده بتاريخ 

 . ضمن مستندات التأهيل المقدمة من المجموعةلم ترد.... تضمنها ملف التأهيل؛ حيث رأت اللجنه أن شركة 
باالضافة إلى كل ما سبق، فقد جاءت أقوال شهود اإلثبات من خبراء وزارة العدل بما يفيد بأن االمانة الفنية 

قد حصلتا علي .... و.... وحدها، وأن شركتي .... ولجنه البت قد أهلت الشركات األربعة وليس شركة 
 .  وتوصيات إعتمدتها االمانة الفنية ولجنه البتًالرخصتين وفقا إلجراءت

وقد أكد شهود اإلثبات من خبراء وزاره العدل أمام محكمة الموضوع صراحة، ومنها ما صدر على لسان الشاهد 
هل من خالل فحصك للمستندات تبينت  "...حين سأله األستاذ من جلسات المحاكمة، ) ٨٢(فى صفحة ... 

 للحصول على ....  بعدم موافقتها على طلب مجموعة ١٠/٣/٢٠٠٨المؤرخ في سبب رفض األمانة الفنية 
رخصة واحده للمجموعة وطلب منها أن تتقدم لتقسيم  الرخصة على اى من األربع شركات القائمة و الواردة 

ازل بتقديم التن.... هو كان ليس رفضا و لكن تأجيل طلب الموافقة لحين تقدم شركة "أجاب " بكراسة التأهيل؟
.... لهيئة االستثمار عن األرض المخصصة لها بالمنطقة الحرة بمنطقة خليج السويس وعلى أن تقوم مجموعة 

بمخاطبة الهيئة رسميا بتوزيع الطاقات اإلنتاجية على شركات المجموعة وبعد ذلك تصدر الموافقة للمجموعة مع 
 مع مراعاة حجم الطاقة للشركة الرابعة شركة تحديد توزيع المذكور على المجموعة على كافة الشركات األربع

الموجودة بنظام المناطق الحرة حتى تتنازل المجموعة عنها ودخول  استثمارها إلى نظام االستثمار الداخلي .... 
فى أكثر من موضع ... وهو ما أكده الشاهد ". أو توزيع الطاقة المخصصة لها على الشركات الثالثة األخرى

عند ) ٦٤(وفى صفحة .... عند سؤاله من قبل االستاذ ) ٥٧(مة، منها إجابته فى صفحة من جلسات المحاك
فى ... فى إجابته على دفاع الطاعن، وهى ذاتها إجابة الشاهد ) ٧٢(، وفى صفحة ... سؤاله من قبل االستاذ 

 ....عندما سأله االستاذ ) ١٢٠(صفحة 
 .. ً مخاطبه الهيئه رسميا لمجموعة ١٣/٣/٢٠٠٨بتاريخ وأنه قد ثبت من تقرير إجتماع لجنة البت المنعقد 

ًبتوزيع الطاقات اإلنتاجيه المخصصة لها، وفقا للرخصة التي حصلت عليها علي شركات المجموعة األربعة 
ًحتى تخاطب الهيئه رسميا بتوزيع الطاقات االنتاجية على شركات .... بتأجيل الموافقه لمجموعة "ونصه 

 تصدر الموافقة للمجموعة مع تحديد التوزيع المذكور عن المجموعة على كافه الشركات المجموعة، وبعد ذلك
 تقدمت ...؛ وهو األمر الذي يؤكد بأن محاضر تقارير االمانة الفنية ولجنة البت تؤكد بأن مجموعة "األربعة 

ً علي الرخصتين وفقا قد حصلتا... و ... بطلب التأهيل عن شركاتها األربعة التابعة للمجموعة، وأن شركتي 
 .إلجراءات وتوصيات إعتمدتها االمانة الفنية ولجنة البت

ٕإال أنه المالحظ أن هناك عدم إلمام من محكمة الموضوع بوقائع الدعوى والمستندات المرفقة بها، واال ما قررت 
للثابت باألوراق؛ مما في مدونات حكمها الطعين العبارات القاصرة سالفة الذكر مصدرة حكمها الطعين بالمخالفة 

ًأسلس إلي سقوط أصاب مدوناته جملة وتفصيال في تحصيل وقائع الدعوى وأدلتها، وهو ما يكون معه قد ورد 
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في صورة مجهلة وغامضة ال يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من تسبيبه، بل األكثر من ذلك فقد أصابه 
 مقصودها باألفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الغموض واإلبهام في بيان واقعه الدعوى التي حمل

 .الجريمة التي أدين بها الطاعن، وكذا ما خرج عن هذه األركان؛ مما له شأن هام يترتب عليه نتائج قانونية
وبالتالي فإن الحكم الطعين، في تحصيله لواقعة الدعوى وأدلتها علي هذا النحو، يكون قد خالف أصول القاعدة 

هام للطاعن دون دراية وبحث وتمحيص لألحداث التي تناولتها جميع محاضر لجنه البت، وأقوال شهود وأسند إت
الخبراء من وزارة العدل أمام محكمة الموضوع؛ األمر الذي يؤكد إبهام الحكم الطعين وغموضه في مواجهته 

 . في أهم احداثها لعناصر اإلتهام واإللمام بها علي نحو يوضح أن محكمة الموضوع قد فطنت إليها
 :وفى هذا السياق، فقد تواترت احكام محكمتنا العليا علي أنه

ًالمقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغموض واإلبهام متي جاءت أسبابه مجهلة وغامضة فيما أثبتته أو نفته من " 
وجه الدفاع الهامة من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد علي أ

الدفوع الجوهرية إذا كانت متعلقة بعناصر اإلدانة علي وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها اإلضطراب التي 
ُينبئ عن إضطراب فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصرها الواقعية مما ال يمكنه من 

 التطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمة النقض من إستخالص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوى أو
 "إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح

  )٧٧٩ صـ ١٤٦ ق ١٧ مجموعة أحكام النقض س ٧/٦/١٩٦٦نقض جنائي (
 ) ق ٥٩ لسـنه ٢١٦١١ طعن جنائي رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض جنائي (

اإلضطراب واإلبهام في تحصيل وقائع وهو األمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد في التسبيب و
اإلتهام، مما تعجز معه محكمة النقض من إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح؛ بما يتعين معه نقض الحكم 

 .الطعين واإلعادة
بطالن الحكم المطعون فيه للفساد في اإلستدالل، نتيجة مخالفة الواقع، ومخالفة ما هو : السبب الثالث عشر

 المستنداتثابت باألوراق و
وحيث أن واقعة "أورد الحكم الطعين فى أسبابه عند تحصيله لواقعة االتهام المسندة إلى الطاعن قالة مفادها 

الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستقاة من سائر أورقها وما تم فيها من 
.... إدارة شركة  المتهم الثالث بصفته رئيس مجلس وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن –تحقيقات 
فإن هذه .... وأيضا المؤسس الرئيسي لشركة % ٩١بنسبة .... مساهم الرئيسي المالك لشركة وال... ومصانع 

 :القالة قد أوردها الحكم الطعين فى أسبابه بصورة قاصرة بالمخالفة للثابت باألوراق؛ حيث أنه
، كما أنه، بمطالعة السجل التجارى وصحيفة اإلستثمار لكل شركة من .... صانع ال توجد شركة بإسم م: ًأوال

 : تتكون من الشركات التالية....  والمقدمة فى أوراق القضية، نجد أن مجموعة ....شركات مجموعة 
   .. شركة  .١

 تأسيس وأن الغرض من. من رأسمالها% ٩٩,٦، ويمتلك المتهم الثالث نحو ١٩٩٨تأسست هذه الشركة عام 
 هذه الشركة هو اإلشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، وترويج 
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 % ٦٥,٩ٕتغطية اإلكتتاب في األوراق المالية، وتكوين وادارة محافظ األوراق المالية، وهذه الشركة تمتلك نحو 
 .  لصناعة حديد التسليح.. من أسهم شركة ال

  .... ًوتسمى حاليا شركة ) م. م .ش (.... شركة  .٢

.... لشركة % ٦٥,٩، وتنقسم ملكيتها بنسبة ١٩٩٦، وبدأ اإلنتاج الفعلي عام ١٩٩٤تأسست هذه الشركة عام 
 مستثمر ٧٥٠٠تداول حر في البورصة المصرية موزعة علي اكثر من % ٣٤ًالمشار اليها سابقا، ونحو 

 .مصري وأجنبي
 ًبقاسا.... شركة  " .... شركة  .٣

لشركات القطاع % ٤١ونحو" ًسابقا ... "... لشركة % ٥٥، وتنقسم ملكيتها بنسبه ١٩٨٢تأسست الشركة عام 
 . مستثمر مصري وأجنبي٢٠٠٠تداول حر فى البورصة المصرية موزعة علي أكثر من % ٤العام و

 ".... الشركة "وقبلها كان اسمها " ًسابقا.... " ... مصانع  .٤

 .ألخرون% ١و... لشركة % ٩٩ وتتوزع ملكيه الشركة ١٩٨٦تأسست الشركة سنه 
 .... شركة  .٥

، وشركات %٥٥ نسبة .... ، وشركة %٣٤نسبه .. ..  وتمتلك شركة ١٩٩٨تأسست هذه الشركة عام  
 %. ١١القطاع العام نسبه 

 بملـف . ...أنه فـى ضـوء الثابـت بـاالوراق والمسـتندات المقدمـة مـن الطـاعن بأنـه عنـد تقـدم مجموعـة : ًثأنيا
 ، وكانت ...من أسهم شركة % ٦٥,٩، المملوكة للطاعن، تمتلك .... التأهيل كانت شركة 

  .... من اسهم شركة  % ٧٥,٢ونحو ... من اسهم شركة مصانع  % ٩٠,٧تمتلك ... شركة 
كاـنــت ... وبالـتــالى كـــان عـلــى محكمـــة الموضـــوع أن ـتــدرك أن إســـتفاده الطـــاعن ـمــن مـــنح الـتــرخيص إـلــى شـــركة 

، الناتجـة عـن ملكيتـه غيـر المباشـرة ... ، فـى حـين أن إسـتفادته مـن مـنح التـرخيص لشـركة %٦٥,٩صل الى ست
% ٩٠,٧، وهـى .... فـى شـركة ... حاصـل ضـرب مسـاهمة شـركة % (٥٩,٨فى هذه الشـركة، قـد تقلصـت إلـى 

تــرخيص عنــد مــنح ال% ٤٩,٥، كمــا أن اســتفادته تقلصــت إلــى نحــو %)٦٥,٩وهــى ... فــى شــركة ... ونصــيب 
وهــى .... فــى شــركة ... حاصــل ضــرب مســاهمة شــركة (نتيجــة ملكيتــه غيــر المباشــرة فــى الشــركة، ... لشــركة 
 %). ٦٥,٩وهى ... فى شركة ... ونصيب % ٧٥,٢

ًهذا يؤكد بما ال يدع مجاال للشك، أن مصلحة المتهم، لو افترضنا أن هناك تربح أو تواطؤ، أن تمنح الرخصة 
 .ها من شركات المجموعةدون غير... إلى شركة 

 المشار اليها نجد أن الطاعن ال يساهم بصفته .. أى أنه فى ضوء الثابت ببيان الشركات التابعة لمجموعة 
ٕ؛ وانما ... الشخصية فى الشركتين اللتين حصلتا على الترخيص محل اإلتهام، وال يرأس مجلس إدارة شركة 

هى التى تمتلك ...  كانت شركة ٢٠٠٧طاقه خالل عام للحصول على رخصة ال.... عندما تقدمت مجموعة 
 .... لى التوالى وليس ع... ومصانع ... من شركتى % ٩٠,٧و% ٧٥,٢

فى حين أن % ٦٥,٩تبلغ حوالى ... وبالتالى فإنه فى ذلك كانت مساهمة الطاعن بطريق غير مباشر فى شركة 
على التوالى كما % ٥٩,٨و % ٤٩,٥بلغ بطريق غير مباشر أيضا ي... ومصانع ... مساهمته فى شركتى 
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انت أكثر منفعة للطاعن بالمقارنة ك... ًأشرنا سالفا، وهو ما يوضح أن االستفادة من منح الرخصة الى شركة 
 ..... و... لمنح الرخصة إلى شركتى 

وله أن الطاعن وبالتالى فإن ما أورده الحكم الطعين فى أسبابه عند تحصيله لواقعه االتهام المسندة للطاعن بمق
ًقد جاء مخالفا للثابت باألوراق، وكان هذا ... والمؤسس الرئيسى لشركة % ٩١بنسبه ... هو المالك لشركة 

ًالسرد الخاطىء لوقائع الدعوى هو ما إتخذته محكمة الموضوع فى أسباب حكمها الطعين دليال على مشاركه 
 وهو األمر الذى يتبين معه أن أسباب الحكم الطعين قد الطاعن للمتهم الثانى فى جريمة التربح المسندة إليه؛

أوردت وقائع الدعوى على خالف الثابت باألوراق، ولو أنها تبينت الوقائع الصحيحة لتغير وجه السير فى 
الدعوى، كما يؤكد عدم إحاطه المحكمة بعناصر الدعوى عن بصر وبصيره، وعدم إلمامها بوقائعها اإللمام 

 . حكمها بالقصور فى اإلستدالل، بما يتعين معه نقض الحكم الطعين واإلعادةالكافى، بما يعيب
بطالن الحكم المطعون فيه للفساد في اإلستدالل، نتيجه إستناد الحكم المطعون فيه علي : السبب الرابع عشر

 غير ما تقرير لجنه خبراء إداره الكسب غير المشروع بمصلحه الخبراء بوزارة العدل في إدانة الطاعن علي
 جاء بنتيجته النهائية وهو ما يعيب سالمة اإلستنباط

يجب أن تكشف أسباب الحكم عن سالمة إستنباط المحكمة للنتيجة التي توصلت إليها، وتعد أسباب الحكم 
مشوبة بالفساد في اإلستدالل إذا إنطوت علي عيب يمس سالمة اإلستنباط، فهذا العيب يكشف عن عدم سالمة 

ٍئي، إذ يجب أن يكون إستدالل المحكمة للنتيجة التي توصلت إليها نابعا من إستنباط سليم، وهو المنطق القضا ٍ ً
ٕواذا كانت قواعد . ما يجب الوصول إليه من خالل عملية ذهنية تؤدي إلي النتيجة التي أسست عليها قضاءها

ضائي القائمة على سالمة اإلستنباط القانون هي الحدود التي ال يجوز لألدلة أن تتخطاها فإن معايير المنطق الق
ًتعد حدودا ال يجوز للمحكمة أن تتجاوزها لمجافتها للعقل والمنطق في تقديرها لألدلة ُ. 

 :وقد قررت محكمة النقض في ذلك
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في اإلستدالل إذا إنطوت علي عيب يمس سالمة اإلستنباط؛ كأن تعتمد " 

ًعها علي أدلة ليس لها أصل ثابت باألوراق أو غير مقبولة قانونا أو غير صالحة من الناحية المحكمة في إقتنا
الموضوعية لإلقتناع بها أو في حالة عدم فهم المحكمة للعناصر الواقعية التي تثبت لديها، وعلي ذلك فإذا أقام 

 لما أثبته أو غير متناقض الحكم قضاءه علي واقعة تحصلها من مصدر ال وجود له أو موجود ولكنه مناقض
ًولكنه من المستحيل عقال استخالص تلك الواقعه منه كان هذا الحكم باطال  ً" 

  )٢٧ ق صـ ٥٩ لسـنه ١٣٥١طعن جنائي رقم ( 
ًومن المقرر قضاءا أيضا بأن  ً: 

ق ذلك أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في اإلستدالل إذا إنطوت علي عيب يمس سالمة اإلستنباط ويتحق" 
إذا إستندت المحكمة في إقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية لإلقتناع بها أو إلي عدم فهم 
الواقعة التي ثبتت لديها أو دفع يناقض بين هذه العناصر كما في حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي إنتهت 

 "إليها بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها 
 )١١٢ رقم ٧٦٦ ق صـ ٤٤ لسـنة ٢١/٢/١٩٩٣قض جنائي ن( 
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 ) ق ٦٢ لسـنة ٣٣٤٣طعن  رقم (
ولما كان ذلك، وكان الثابت فى تقرير خبراء وزارة العدل الذى تساندت عليه محكمة الموضوع في إدانة الطاعن 

ي صفحة رقم بأسباب حكمها الطعين، قد أوضح في نتائج فحصه للمستندات المرفقة بأوراق القضية، وذلك ف
ًالمسئول عن تلك المخالفات هم كال من أعضاء اللجنة الفنية ولجنة "تحت عنوان النتيجة النهائية بأنه ) ٥٨(

 ".ً المشار إليهم بصلب التقرير سلفا٢٠٠٧ لسـنة ٨٩٤ و٢٧٢البت المشكلتين بالقرار 
ما لم  لي الطاعن والمتهم الثانيإال أن محكمة الموضوع إستنبطت من تلك النتيجة ما يخالف مدلولها ناسبة إ

يوضحه تقرير خبراء وزارة العدل في نتيجته النهائية، وذلك في قالتها، عند تحصيلها ألقوال شهود اإلثبات من 
 .. من أسباب الحكم بقيام المتهم الثاني بمنح رخصتين لشركتى ال) ١١(خبراء وزارة العدل، والواردة فى صفحة 

ًمسطح التابعتين للمتهم الثالث رغم عدم تقدمهما بمستندات تأهيلهما وفقا لكراسه التأهيل  للصلب ال.. للدرفلة وال
وتلك القالة إن دلت علي شئ فإنما تدل علي عيب أصاب إستنباط محكمة الموضوع لدالئل . المعدة لذلك

باب حكمها الطعين، وهو إقتراف الطاعن لجريمة اإلشتراك في جريمة التربح مع المتهم الثاني المسندة إليهما بأس
ما يسلس في إستنادها لتكوين إقتناعها بتلك اإلدانة علي ما تحصل فهمها من نتيجة تقرير خبراء وزارة العدل، 
والتي أيقنت بأن هذا التقرير في نتيجه بحثه قرر بأن المتهم الثاني خالف شروط التأهيل بالتواطؤ مع الطاعن، 

أعضاء اللجنه اء وزاره العدل قد قرر بعبارات ال لبس فيها وال غموض في أن علي الرغم من أن نتيجه تقرير خبر
  هم المسئولين عن مخالفه شروط التأهيل،٢٠٠٧ لسـنة ٨٩٤ و٢٧٢الفنيه ولجنه البت المشكلتين بالقرار رقم 

ًوهو ما تمسك به دفاع كال من الطاعن والمتهم الثاني بجلسات المحاكمة، بإنتفاء أركان جريمة التربح في 
حقهما، وعدم ثبوت ثمة تواطؤ بينهما علي إقتراف تلك الجريمة، وأن قرار تقسيم الطاقة إلي رخصتين صدر من 

ً الرخصتين وفقا إلجراءات وتوصيات األمانة حصلتا علي... و... داخل األمانة الفنية ولجنة البت، وأن شركتي 
 .الفنية وقرارات لجنة البت

، .... فقد إنتهى رأي األمانة الفنية وقرارات لجنة البت إلي منح نصف كمية الطاقة إلحدي شركات مجموعة 
تالي للعمل بنظام اإلستثمار الداخلي، وبال... مع إرجاء النصف األخر لحين إستكمال إجراءات تحويل شركة 

كانت من إختصاص لجنة البت واألمانة الفنية، وأن المنح بناء  ... و... فإن إجراءات منح الرخصتين لشركتي 
علي توصياتهم وليست مسئولية المتهم الثاني وحده، وهو ما أكده تقرير لجنة خبراء وزارة العدل والذى أكد أن 

فقة أعضاء لجنة االمانة الفنية ولجنة البت؛ األمر إجراءات منح الرخصتين للشركتين سالفتي الذكر كان بموا
الذى يؤكد إنتفاء مسئولية المتهم الثانى والطاعن، وعدم ثبوت ثمة إشتراك جنائي بينهما بشأن إجراءات وقرارات 
 ًمنح الرخص؛ ألنه كما أكدنا هي مسئولية لجنة البت واألمانة الفنية، وفقا للنتيجة النهائية بتقرير خبراء وزارة

العدل، وعلي الرغم من هذا فإن محكمة الموضوع أغفلت في قالتها سالفة الذكر ما أبداه دفاع الطاعن والمتهم 
ًالثاني في مرافعتهما من واقعا قرع به أذان هيئه المحكمة وبالمذكرات المكتوبة مؤكدا براءتهما من جريمة التربح  ً

ًلك شيئا ضاربا بهذا الواقع، الذي أبداه المدافع عن الطاعن، المسندة إليهما، إال أن الحكم الطعين لم يورد في ذ ً
ًوداللته عرض الحائط مكتفيا في إدانته بقالته القاصرة سالفة الذكر، والتي إعتكزت علي أدلة ليس لها أصل 

 لتي ثابت في تقرير خبراء وزارة العدل، بل إن إستداللها علي ذلك التقرير ال يساير اللزوم المنطقي للنتيجة ا
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 .إنتهت إليها
لقد كان يتعين على محكمة الموضوع أن تتحرى الدليل الذى إعتكزت عليه لنسب اإلدانة للطاعن، حتي ال تكون 

ُقالتها دربا من دروب الهوى تفتك بدالئل اإلدانة فينهار حكمها برمته، خاصة وأن ذلك اإلستدالل ُأهدر به ما قد  ً
ًيكون سببا قويا في إتجاه رأيها وع  .قيدتها نحو براءة الطاعن من آثام تلك الجريمةً

ولو أن محكمة الموضوع إستوعبت الحقيقة الواقعة على أوراق تقرير خبراء وزارة العدل فى نتيجته النهائية لتغير 
وجه الرأى فى الدعوى، وثبت لها من ذلك براءة الطاعن من اإلتهام المسند إليه، إال انها لم تحقق ذلك الدليل 

ئى، على الرغم من أنه واجبها الذى القاه على عاتقها المشرع والزمها بتحقيق كل دليل يتوافر لها إبتغاء الجنا
 .وجه الحق والعدالة

 :حيث قضت محكمة النقض فى ذلك
إن تحقيق األدلة فى المواد الجنائية هو واجب المحكمة فى المقام األول ويجب على المحكمة تحقيق الدليل ما " 

 " ًه ممكنادام تحقيق
 )٧٢٨ صـ١٣٨ ق٣٧ مجموعة احكام النقض  س٩/١٠/١٩٨٦نقض جنائى ( 
 )٨٢١ صـ١٨٥ ق٣٥ مجموعة أحكام النقض  س٢٥/١١/١٩٨٤نقض جنائى ( 
 )١٢٢٠ صـ٢٨٩ ق٣٢ مجموعة احكام النقض  س٣٠/١٢/١٩٨١نقض جنائى (

ى غير ما ورد فى النتيجه واألمر المؤكد هو أن محكمة الموضوع أفسدت فى إستداللها وأدانت الطاعن عل
النهائية لتقرير لجنه خبراء إدارة الكسب غير المشروع بمصلحه الخبراء بوزارة العدل، ولم تفصح عنه األوراق مما 

 .يتعين نقض حكمها الطعين واإلحالة
 

 بطالن الحكم المطعون فيه للخطأ فى اإلسناد ومخالفة الثابت باألوراق:  عشرالخامسالسبب 
 :ًقضاء أنهمن المقرر 

يجب أن تلتزم محكمة الموضوع بالحقائق الثابتة باألوراق، وأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت "
الدعوى، وأحاطت بظروفها، وبأدلة الثبوت التى قام عليها اإلتهام عن بصر وبصيره، ووازنت بينها وبين أدلة 

م ترد به، يكون قد أخطأ فى اإلسناد، حيث أنه يشترط النفى، فإذا أضاف الحكم الطعين عبارة هامة إلى تقرير، ل
أن يكون إستدالل الحكم بأدلة مأخوذة من األوراق، فال عبرة بدليل وهمى ال أصل له فى التحقيقات، أو غير 

 " موجود فى القضية، أو مؤسس على واقعة ال وجود لها، أو على أمور ال سند لها من التحقيقات 
 )٨٨٦ صـ٢١٨ رقم ٩جموعة أحكام النقض س م٤/١١/١٩٥٨نقض جنائى (
 )١٥٩ صـ٣٠ رقم ٣٠ مجموعة أحكام النقض س٢٥/١/١٩٧٩نقض جنائى (
 )٦١٠ صـ١٢٩ رقم ٣٠ مجموعة أحكام النقض س٢٧/٩/١٩٧٩نقض جنائى (
 )٦١٨ صـ١٣١ رقم ٣٠ مجموعة أحكام النقض س٤/٦/١٩٧٩نقض جنائى (

ًومن المقرر قضاء أيضا أنه ً: 
 رر أن منهم صورة الدعوى وتحصيل تصويرها مالك األمر فيه موكول إلى محكمة الموضوع، ولئن كان من المق"
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تحصلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها، وهو من إطالقها فال سلطان ألحد عليها فيه، إال أن حد 
كام يجب أن تبنى ذلك هو ما أرسته محكمة النقض وتواترت عليه فى أحكامها، حيث أنه من المقرر أن األح

على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة ال أصل لها فى 
ًالتحقيقات، فإنه يكون معيبا الستناده على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هى عماد الحكم، فإن األمر 

وفها، وقضت بما ال أصل له فى األوراق، مما يتعين ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى، ولم تحط بظر
 "معه نقض الحكم المطعون فيه

 )٣٩٧ صـ٣٣ مجموعة أحكام النقض س٢٣/٣/١٩٨٣نقض جنائى (
ًومن المقرر قضاء أيضا أنه ً: 

إن األصل أن المحكمة ال تبنى حكمها إال على الوقائع الثابته فى الدعوى، وليس لها أن تقيم قضاءها على  "
 " ال سند لها من األوراق المطروحة عليها أمور

 )٩٤٢ صـ٢٥٧ رقم ٧ مجموعة أحكام النقض س٢٦/٦/١٩٥٦نقض جنائى ( 
 )٣٤٩ صـ٩٦ رقم ٩ مجموعة أحكام النقض س١/٤/١٩٥٨نقض جنائى ( 

ًولما كان هذا هو الثابت قضاء، وكان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين أنه أسند اإلتهام إلى الطاعن 
بإستدالله على وقائع إرتسمت صورتها فى وجدانه وعقيدته، واستقر عليها فى قضائه، وجعلت منها محكمة 
َالموضوع عمادا فى تدوينه، على الرغم من مخالفة هذه الوقائع للثابت باألوراق، مما أثر ذلك فى سالمة 

 .وراق، ووجه العيب هو الخطأ فى اإلسنادًإقتناعها، مما يجعل منطقها معيبا بإدانة الطاعن بالمخالفة للثابت باأل
 . مواضع مختلفة وردت بأسباب الحكم٧ويتأكد الخطأ في اإلسناد في 

ًمستغال "ورد بحيثيات الحكم أن المتهم الثالث أراد توسيع نشاطه في مجال إنتاج الحديد والصلب  :الخطأ األول
يادة السياسية وصانعي القرار، وكافة رموز النظام في ذلك وضعه المتميز بالحزب الحاكم السابق، وقربه من الق

 ".السابق
هذا التكييف واالستدالل لم يرد سواء في قرار اإلحالة، أو في مرافعة النيابة، أو في أقوال الشهود في  -

 .المحاكمة
  ًخلت أيضا كل من مذكرات الرقابة اإلدارية، وتحريات مباحث األموال العامة، وتقرير خبراء جهاز الكسب -

غير المشروع من أي إشارة إلى أن المتهم الثالث استغل نفوذه السياسي للحصول على ربح أو منفعة بغير 
 .حق

 .ًخلت أيضا أدلة الثبوت التي أورتها النيابة من أي إشارة إلى استغالل المتهم الثالث لنفوذه السياسي -
 ومنها الشأن، هذا في الشهود جابةإ عن عينيها أغمضت المحكمة أن ًيؤكد هذا اإلستدالل الخاطئ أيضا -

 على الحصول شخص أي بإمكان كان هل "المدنى بالحق المدعى سأله عندما الخامس الشاهد إجابة
 أنا "فأجاب" السابقة؟ الفترة في السياسي نفوذه على ًاعتمادا الثالث المتهم عليهما حصل اللذين الترخيصين

 ".عدمه من نفوذه استغل كان إذا أعلم ال
ٕناء عليه، فإن المحكمة قد بنت حكمها وادانتها للطاعن على علمها الشخصي الذي استقته من خارج وب - ً 
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جلسات المحكمة، ومسار التحقيقات، فقد بنت فكرة االتهام من خارج أوراق الدعوى والجلسات، مما 
 .استوجب معه نقض الحكم واإلعادة

 )٣٠ ص  ق١٠ المجموعة الرسمية السنة ١/٤/١٩٤٠نقض جنائي (
ًورئيسا للجنة البت المشكلة بالقرار الوزاري رقم ... ًالمتهم الثاني رئيسا "جاء بحيثيات الحكم أن : الخطأ الثاني

ً الصادر عن المتهم األول، وبموجب التفويض الوارد بالبند خامسا باجتماع لجنة البت المؤرخ ٢٠٠٧ لسنة ٨٩٤
استكمال اإلجراءات على ضوء قرارات لجنة البت، وتحديد  بتفويضه بصفته سالف البيان في ١٤/١/٢٠٠٨في 

.... الموعد المناسب للمزايدة، حصل بغير وجه حق للمتهم الثالث على منفعة بان أصدر له رخصتين لشركة 
 " ... وشركة 

بداية نؤكد أن حيثيات الحكم تفتقر إلى الدقة وعدم فحص مستندات القضية على نحو يدعو إلى  الشك  -
، والدليل على ذلك ما تناولته الفقرة السابقة، حيث أشارت إلى اجتماع لجنة البت بتاريخ والريبة

 على أساس أنه االجتماع الذى تم خالله تفويض المتهم الثانى، فى حين أن هذا التفويض ١٤/١/٢٠٠٨
 .٢/١/٢٠٠٨تم فى اجتماع لجنة البت بتاريخ 

 لوارد بحيثيات الحكم، أن المحكمة تجاهلت بعض الحقائق،ًمن ناحية أخرى، وتأكيدا على فساد االستدالل ا -
 :وهى

ًأن التفويض الممنوح للمتهم الثانى بصفته رئيسا للجنة البت كان مشروطا بأن يقوم باستكمال  •
االجراءات، فى ضوء قرارات لجنة البت، أى أن رئيس اللجنة ال يستطيع مخالفة قرارات اللجنة، وهو 

 .ًيتضح الحقابالفعل لم يخالفها كما س

أن هذا التفويض تم منحه للمتهم الثانى الستكمال االجراءات فى ضوء قرارت لجنة البت الصادرة فى  •
ُ، ولم تشر حيثيات الحكم إلى هذه القرارات على الرغم من أهميتها، وهذه ٢/١/٢٠٠٨اجتماعها بتاريخ 

 :القرارت كانت تتضمن ما يلى

 .شركات العربية واألجنبية التى اجتازت التأهيلالموافقة على إقامة المزايدة بين ال •
 .الموافقة على إقامة مشروع إنتاج البليتايزر لما يحققه هذا المنتج من قيمة مضافة لالقتصاد القومى •
الموافقة على الطاقات اإلنتاجية المطلوبة للمشروعات المصرية القائمة التى تقـدمت بمسـتندات التأهيـل،  •

الذي هو االسم الشائع للمجموعـة ككـل، حيـث ... جدول التالى، ومنها شركة على النحو الموضح فى ال
 .ال توجد شركة من شركات المجموعة مسجلة بهذا االسم

 .٢/١/٢٠٠٨محضر لجنة البت المنعقد بتاريخ : المصدر
 عتباراتلال.... وشركة ...المتهم الثانى لم يخالف قرارات لجنة البت عندما تم إصدار رخصتين لشركة  -

 :التالية

 بتأجيـل الموافقـة -١٠/٣/٢٠٠٨ً وفقـا لتقريرهـا بتـاريخ -ًهذا القرار تم بنـاء علـى توصـيات األمانـة الفنيـة •
ً، ووفقا لمـا "ًحتى تخاطب الهيئة رسميا بتوزيع الطاقات االنتاجية على شركات المجموعة.. ..لمجموعة 

إرجاء منح الطاقـة الخاصـة بشـركة  " بشأن١٣/٣/٢٠٠٨أصدرته لجنة البت من قرارات بجلستها بتاريخ 
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لحــين إحضــار الشــركة خطــاب مــن الهيئــة العامــة لالســتثمار والمـنـاطق الحــرة، بالموافقــة عـلـى تنــازل ... 
 ". ًوتحوله للعمل بنظام االستثمار الداخلى طبقا الشتراطات كراسة التأهيل... شركة 

هل من خالل "هد الرابع التي سئل فيها وهنا تجدر اإلشارة إلى أن حيثيات الحكم تجاهلت أقوال الشا •
 بعدم موافقتها على طلب ١٠/٣/٢٠٠٨فحصك للمستندات تبينت سبب رفض األمانة الفنية المؤرخ في 

للحصول على رخصة واحدة للمجموعة وطلب منها أن تتقدم  لتقسيم الرخصة على أى .. ..مجموعة 
ًأنه كان ليس رفضا، ولكن تأجيل طلب " فأجاب ،"من األربع شركات القائمة والواردة بكراسة التأهيل؟

بتقديم التنازل لهيئة االستثمار عن األرض المخصصة لها بالمنطقة . ... لحين تقدم شركة الموافقة،
ًبمخاطبة الهيئة رسميا بتوزيع الطاقات . ...الحرة بمنطقة خليج السويس، وعلى أن تقوم مجموعة 

ذلك تصدر الموافقة للمجموعة مع تحديد التوزيع المذكور على اإلنتاجية على شركات المجموعة، وبعد 
 .. ..المجموعة على كافة الشركات األربع، مع مراعاة حجب الطاقة للشركة الرابعة وهى شركة 

الموجودة بنظام المناطق الحرة، حتى تتنازل المجموعة عنها ودخول استثمارها إلى نظام االستثمار 
، وهو ما يعد موافقة صريحة، "المخصصة لها على الشركات الثالثة األخرىالداخلي، أو توزيع الطاقة 

 .بل تكليف من األمانة الفنية، بتقسيم الطاقة على مصانع المجموعة

ً مليون طن سنويا من ١,٦٥ بطلب إلقامة ٢/٧/٢٠٠٨بتاريخ .... ًوفقا لذلك الطلب، تقدمت شركة  •
من الطاقة المخصصة % ٥٠ُلت؛ وبما يمثل ً ألف طن سنويا من البي٨٥٠الحديد االسفنجى و

 .١١/١٢/٢٠٠٧ والمعتمدة من لجنة البت فى . ...لمجموعة 

 إلى نظام االستثمار الداخلى، وذلك بعد صدور القانون رقم ٥/٥/٢٠٠٨بتاريخ ... وقد تحولت شركة  •
ص تنهى جميع تراخي: أوال"، والذى نص فى المادته الحادية عشرة على أنه ٢٠٠٨ لسنة ١١٤

ً، وبناء ..."مشروعات االستثمار بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعات األسمدة، والحديد والصلب،
المتبقية من الطاقة % ٥٠ بطلب للحصول على نسبة الـ ١٢/٨/٢٠٠٨عليه تقدمت الشركة بتاريخ 

 . من قبل لجنة البت١١/١٢/٢٠٠٧والتى تم اعتمادها بتاريخ ... المخصصة لمجموعة 

الموافقة على استكمال : " نصه٣/٨/٢٠٠٨ًلى ذلك، أصدرت لجنة البت قرارا بجلستها بتاريخ وبناء ع •
للصلب لباقى الطاقة اإلنتاجية السابق الموافقة عليها والتى .. ..إصدار الموافقة المبدئية لمجموعة 

سنة بالطات وذلك لمصنع البالطات / ألف طن٨٥٠سنة حديد اسفنجى و/ مليون طن١,٦٥تضمن 
 ".لسويسبا

، بعد أن تحولت إلى نظام االستثمار الداخلى، بطلب ... ، تقدمت شركة ١٢/٨/٢٠٠٨وبتاريخ  •
وتجدر اإلشارة إلى أن . ...المتبقية من الطاقة المخصصة لمجموعة % ٥٠الحصول على نسبة الـ 

مار للتنازل ملف التأهيل المقدم من المجموعة للهيئة قد تضمن مستند مقدم إلى الهيئة العامة لالستث
للتوافق مع ... ، وهذا الطلب ممهور بخاتم شركة ... عن ميزة االستثمار بنظام المناطق الحرة لشركة 
تفيد متابعته إلجراءات إنهاء ميزة االستثمار بنظام .... شروط التأهيل، باإلضافة إلى شهادة من مكتب 

 .....المناطق الحرة لشركة 
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طعين فى أسبابه بالقالة القاصرة سالفه البيان، قد إنطوى على خطأ واضح وبالتالى فإن ما أورده الحكم ال
ًلمخالفة الثابت باألوراق، وكان هذا الخطأ مؤثرا فى عقيدة محكمة الموضوع ومنطقها بالحكم الطعين عند 
إستخالصها إدانة الطاعن، األمر الذى ينبىء بأن محكمة الموضوع لم تمحص أوراق الدعوى  أو محاضر 

ًاتها التمحيص الكافى، مسندة إدانتها نحو الطاعن بناء على إستدالل وتصور خاطىء للجريمة المزعوم جلس
 . إشتراك الطاعن فيها، فأدانته بالمخالفه للثابت باألوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه واإلعادة

إدارة مراقبة حسابات جاء الحكم الطعين فى أسبابه عند تحصيله للدليل المستمد من تقرير  :الثالثالخطأ 
لترخيص رغم وجودها ا .. ..أنه تم منح شركة "الصناعات الهندسيه بالجهاز المركزى للمحاسبات، قالة مفادها 

  بعدم منح الترخيص إال بعد التقدم بما ١٢/٢/٢٠٠٨داخل منطقه حرة خالف لقرار لجنة مراجعة اإلجراءات فى 
 ". ناطق الحرةيفيد تنازلها عن إقامه المشروع بنظام الم

ًهذا الذى أورده الحكم الطعين فى أسبابه نقال عن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات جاء مخالفا للثابت  - ً
باألوراق، وذلك ألن الثابت وفقا لإلجراءات التى إتخذت إلصدار الترخيص محل اإلتهام، أن لجنه البت 

% ٥٠، وقدرها ...  الطاقة الخاصة لشركة إرجاء منح" ونصه كاآلتى ١٣/٣/٢٠٠٨ًأصدرت قرارا بتاريخ 
، وذلك لحين إحضار الشركة خطاب من الهيئة العامة لإلستثمار ... من الطاقة المخصصة لشركة 

ن المنطقة الحرة الخاصة بمصنعها المقام إلنتاج الصلب ع....والمناطق الحرة بالموافقة على تنازل شركة 
 ". ًستثمار الداخلى طبقا إلشتراطات كراسه التأهيلالمسطح بالسويس، وتحوله للعمل بنظام اإل

 إلى نظام اإلستثمار الداخلى، وذلك بعد صدور القانون ٥/٥/٢٠٠٨بتاريخ .... ًوقد تحولت فعليا شركة  -
تنتهى جميع التراخيص : ًأوال "  والذى نص فى مادته الحاديه عشره على أنه ٢٠٠٨ لسنه ١١٤رقم 

وبناء ........." ناطق الحرة فى مجال صناعات األسمدة والحديد والصلب مشروعات اإلستثمار بنظام الم
 . .. المتبقية من الطاقة المخصصة لمجموعة % ٥٠عليه تقدمت الشركة بطلب للحصول على نسبه الـ

الموافقة على إستكمال " ما يلى ٣٠/٧/٢٠٠٨ًوبناء عليه، رأت األمانة الفنية فى إجتماعها المنعقد بتاريخ  -
 ١,٦٥ لباقى الطاقة اإلنتاجية السابق الموافقة عليها، والتى تتضمن . ... الموافقة المبدئية لمجموعة إصدار

 ". سنة بالطات، وذلك لمصنع السويس/ ألف طن٨٥٠سنة حديد إسفنجى و/مليون طن
ًبناء على ذلك، أصدرت لجنة البت قرارا بجلستها بتاريخ  - صدار الموافقة على إستكمال إ"، نصه ٣/٨/٢٠٠٨ً

 مليون ١,٦٥لباقى الطاقة اإلنتاجية السابق الموافقة عليها، والتى تتضمن . ...الموافقة المبدئية لمجموعة 
وهو ما يعد ، "سنة بالطات، وذلك لمصنع البالطات بالسويس/ ألف طن ٨٥٠سنة حديد أسفنجى و/طن 

 المخصصة للمجموعة من الطاقة% ٥٠ على ....موافقة ضمنية صادرة من لجنة البت لحصول شركة 
 . ككل

ًحصلت على الترخيص بعد تنازلها عن المنطقة الحرة، وذلك خالفا لما أورده ... يتضح من ذلك بأن شركة  -
ًالحكم الطعين نقال عن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما يعيب إستداللها بالقصور فى 

فى عقيدة محكمة الموضوع ومنطقها المعيب بالحكم ًاإلستدالل، لمخالفه الثابت باألوراق، مما كان مؤثرا 
 . الطعين عند إستخالصها إدانة الطاعن بصوره معيبه، بما يستوجب معه نقض الحكم الطعين واإلعادة
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ال يغير من ذلك أن يكون الحكم الطعين قد اعتمد فى إدانة الطاعن على أدلة أخرى مضافة إلى تقرير  -
ًن األدلة فى المواد الجنائيه متساندة، يكمل بعضها بعضا، فإذا سقط الجهاز المركزى للمحاسبات، إذ أ

إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ األثر الذى كان للدليل الساقط فى الرأى الذى إنتهت إليه 
المحكمة، بما يتعين معه إعادة النظر فى كفاية باقيها للقضاء باإلدانة، حيث قررت محكمة النقض فى 

اليشترط أن يكون األدلة التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من "ذلك أنه 
ًجزئيات الدعوى، إذ أن األدلة فى المواد الجنائية متساندة، يكمل بعضها بعضا، ومنها مجتمعة تتكون 

كفى أن تكون فى عقيده القاضى، فال ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى األدلة، بل ي
ٕكوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى إكتمال إقتناع المحكمةة واطمئنانها إلى ما  مجموعة

 "إنتهت إليه
 )١٤٧٢ صـ٢٣٠ رقم ٢٣ مجموعة أحكام النقض س٢٥/١١/١٩٧٢نقض جنائى ( 

ت للتدليل به على ثبوت الحكم الطعين عند تحصيله لمضمون تقرير الجهاز المركزى للمحاسبا :الرابعالخطأ 
أنه تم مخالفة شروط كراسة الشروط بحظر التصرف فى أسهم "اإلتهام فى حق الطاعن، أورد عبارة مفادها 

مؤسس الشركات المتقدمة، أو تعديل هيكل التمويل، إال بعد إنتاج الطاقات الممنوحة، في حين أنه تم االكتتاب 
، بما يغير هيكل ٢٠٠٩ مليون دوالر في يوليو ٣٣٠بما قيمته  ...من خالل شركة ... لزيادة رأس مال شركة 

 ".التمويل
ًجاء مخالفا للثابت باألوراق، ألنه بمطالعة كراسة التأهيل ) ١٤صـ(هذا الذى أورده الحكم الطعين بأسبابه  -

 فى المرفقة بأوراق القضية، نجد أن كراسة التأهيل لم تحظر تعديل هيكل التمويل كما قرر الحكم الطعين
مؤسسي (أنه تلتزم الشركة بتقديم إقرار من المستثمرين األصليين "ٕأسبابه، وانما الشرط الذي ورد هو 

 . ، ولم يصدر أي شرط متعلق بهيكل التمويل"بعدم بيع أسهمهم بالشركة إال بعد تمام اإلنتاج) الشركة
، ٢٠٠٩في ... أس المال لشركة تم اإللتزام بالفعل بالشرط الوارد في كراسة الشروط عند تطبيق زيادة ر -

َِحيث تمت هذه العملية عن طريق إصدار أسهم جديدة، ولم تتضمن أي بيع من قبل أي من المؤسسين 
 . ًألسهمهم، وبذلك فهو كان إجراء متوافق تماما مع اشتراطات كراسة الشروط

ثابت باألوراق، مما كان هذا االستدالل الخاطئ يعيب الحكم الطعين بالقصور فى اإلستدالل، ومخالفة ال -
ًمؤثرا فى عقيدة محكمة الموضوع، ومنطقها المعيب بالحكم الطعين عند إستخالصها إدانة الطاعن بصورة 

 .معيبة، بما يستوجب معه نقض الحكم الطعين واإلعادة

أسباب  من ٨صـ(ورد بأسباب الحكم الطعين عند تحصيله لواقعة اإلتهام المسندة إلى الطاعن  :الخامسالخطأ 
وتلتزم الشركة بتقديم إقرار من المستثمرين األصيلين "  ...تضمنت كراسة التأهيل عده نقاط أهمها "أنه ) الحكم 

 ".  بعدم تغيير هيكل المؤسسين إال بعد بدء اإلنتاج– مؤسسى الشركة –
نه بمطالعة كراسة ًهذا الرأى الذي أورده الحكم الطعين فى أسبابه، جاء مخالفـا للثابت باألوراق، وذلك أل -

التأهيل المرفقه بأوراق القضية، نجد أنه لم يرد فيها هذا الشرط كما ذكرته محكمة الموضوع فى حكمها 
 بعدم ) مؤسسى الشركة(تلتزم الشركة بتقديم إقرار من المستثمرين األصلين " ٕالطعين، وانما ورد فيها بأنه 
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 ".إال بعد تمام اإلنتاجبيع أسهمهم بالشركة   
ًبالتالى فهناك فارق واضح بين العبارة التى وردت فى مدونات الحكم الطعين، والعبارة التى وردت فعليا فى و -

ًكراسة التأهيل، وهو ما يعيب الحكم الطعين بالقصور فى االستدالل، مما كان مؤثرا فى عقيدة محكمة 
لطاعن بصورة معيبة، بما الموضوع ومنطقها المعيب بالحكم الطعين عند إستخالصها عناصر إدانة  ا

 .يستوجب معه نقضه واإلعادة
، قالة مفادها " من أسباب الحكم ٧صـ " قرر الحكم الطعين بأسبابه عند تحصيله لواقعه اإلتهام  :السادسالخطأ 

 عن طرح مستندات ٢/٨/٢٠٠٧ًموافقة المتهم األول على تلك المذكرة، وتنفيذا لذلك أعلن بجريده األهرام بتاريخ "
 ".   ألف جنيه٢٠، وحدد قيمة كراسة الشروط )للحديد اإلسفنجي والبليت(تأهيل وكراسة للشروط إلقامه مصانع ال

ًهذا الذي أورده الحكم الطعين في أسبابه جاء مخالفا للثابت باألوراق، حيث أنه بمطالعة أوراق القضية،  -
موافق مع مراعاة وضع "ليها بتأشيرة  ٕنجد أن المتهم األول لم يوافق على المذكرة كما هي، وانما أشر ع

، وهو األمر الذي ينفي تحديد مسار واحد "ٕالشركات التي تطلب توسعات واعطاء أولوية للشركات المصرية
 . لمنح الرخص بالمزايدة

باإلضافة إلي ذلك، فإن المتهم الثاني لم يعلن بجريده األهرام، ولم يحدد قيمة الكراسة، بل إن من أعلن هو  -
التنمية الصناعية، ومن قام بإعداد كراسة الشروط لجنة مشكلة لهذا الغرض، أعدتها بالتعاون مع هيئة 

البنك العربي، وهو األمر الذي يؤكد أن محكمة الموضوع  لم تمحص أوراق الدعوي التمحيص الكافي، 
نه، فأدانت ًمسنده إدانتها نحو الطاعن بناء علي إستدالل وتصور خاطئ للجريمة المدعي إرتكابها م

ًالطاعن بأسباب مخالفة للثابت باألوراق، وهو ما يعد فسادا في اإلستدالل، بما يتعين معه نقض الحكم 
 .الطعين واإلعادة

صـ "جاء الحكم الطعين في أسبابه عند سرده ألدلة الثبوت، التي تساند عليها في إدانه الطاعن،  :السابعالخطأ 
 ..  للدرفلة وال.. أقر المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة بمنح شركتي ال"، قالة مفادها " من أسباب الحكم١٤

للصلب المسطح رخصتين إلنتاج حديد التسليح والبليت، دون أن تتقدم أي من الشركتين بأية مستندات للتأهيل 
 ". ضمن الشركات المتقدمة للمزايدة

ًالثاني جاء مخالفا للثابت باألوراق، ومنطويا على خطأ ًهذا الذي أورده الحكم الطعين نقال عن أقوال المتهم  - ً
ًواضح في اإلسناد، حيث أنه  بمراجعة التحقيقات يتضح أن هذا الكالم عار تماما من الصحة، فلم يرد  ٍ

لم تتقدما بأية مستندات للتأهيل، بل إنه على العكس من  ... و.... على لسان المتهم الثاني أن شركتي 
 من موضع في سياق التحقيقات أن الشركات األربعة التابعة للمجموعة، ومنها شركتي ذلك أكد في أكثر

ً، تم تأهيلها جميعا، فنيا وماليا وقانونيا، وأن مستندات التأهيل المقدمة من شركة ... و...  ً ً مقدمة عن ... ً
أنها  ، ال.... شركة الشركات األربعة، وكل ما قاله المتهم الثاني في هذا الشأن أنه رفض منح تراخيص ل

 .لم تكن مدرجة بملف التأهيل، وهو أمر صحيح
 ١٤/٢/٢٠١١أقوال المتهم الثاني في 

 ؟. ....ًوهل صدرت التراخيص النهائية طبقا لقرارات لجنة البت الصادرة  في هذا الشأن بشأن شركات : س



 ١٢٨

 للحصول علي ... طلبه لشركة علي.... نعم صدرت تراخيص موافقة مبدئية، كما رفضت اللجنة الموافقة : ج
ً، نظرا ألنها لم ترد ضمن ١٣/٣/٢٠٠٨ًجزء من الرخصة، بناء علي طلبه في محضر االجتماع الخامس 

 . مستندات التأهيل المقدمة من مجموعة 
 وما اسم الشركة مقدمة كراسة التأهيل، وما تتضمنه من مالحق، الواردة بإجابتك السابقة؟: س
ًوشركاتها التابعة، طبقا للمالحق المقدمة بالعرض المعلن عنه، وكذلك .... هي مجموعة الشركة المتضمنة : ج

 العرض المقدم من مجموعة ١١، وموجود بالملحق رقم ... الكراسة المختومة بأحد هذه الشركات، وهي شركة 
 .... ، ومختوم من أحد هذه الشركات، وهي شركة . ...

 في ضوء إجابتك السابقة؟....  مجموعة وما هي عدد الطلبات المقدمة من: س
، ... ، وشركة ...، شركات ٨والواردة بطلبة المقدم للهيئة بملحق رقم . ...الطلبات المقدمة من مجموعة : ج

  . ...وشركة... وشركة 
 وما سندك في ذلك؟: س
 ... ..العرض الكامل المقدم من مجموعة : ج

 . الك بإجابتك السابقة كل فيما يخصها عن األخرىوهل تختلف أسماء الشركات الواردة بأقو: س
ً، طبقا لما هو وارد بأوراقها، فهذه الشركات هي  ....طبقا للبيان الوارد من عرض المقدم من مجموعة : ج

 .....ًالشركات الخاصة بالمجموعة، طبقا لما هو وارد بعرضه، والميزانيات المجمعة الخاصة بمجموعة 
  هذه الشركات عرضها طبقا لكراسة االشتراطات الفنية المعدة في هذا الشأن؟هل قدمت كل شركة من: س
بطلب الحصول علي تكامل صناعي لهذه الشركات بكاملها، لتحقيق التكامل . ...الذي تقدم هي مجموعة : ج

 مليون طن حديد بليت لهذه المجموعة ١,٧ مليون طن حديد إسفنجي، وكذلك ٣,٣الصناعي، والحصول علي 
 . كاملبال
 التى تداولت بمحاضر لجان البت التى كنت تترأسها؟. ...وما هو اسم الشركة التابعة لمجموعة : س
.. ..، كلها تخص أسماء مجموعة ٦ إلى ١لجنة البت، كما هو وارد من األمانة الفنية فى المحاضر من : ج

... وكتبت شركة .. ..تكتب مجموعة وشركاتها الواردة بالعرض وفى المحاضر الموجودة باألمانة الفنية ممكن 
مقدمة الطلب، حيث قدرت الطاقة االنتاجية، وكمية الغاز .. ..وبعض األسماء لشركاته، وكلها لمجموعة 

ًالمطلوبة لهذه الشركات كطاقة مجموعة للمجموعة، لتحقيق التكامل الصناعى، وانتهت لجنة البت طبقا لطلبات 
، بعد .... وشركة .... ، شركة  ، وتخصيصها لشركتين تابعتين للمجموعةبإلغاء المنطقة الحرة.. ..مجموعة 

رفض أحد طلبات الشركة لتخصيص جزء من الحصة ألحد الشركات الغير وارد اسمها فى العرض المقدم 
ً، حيث تم رفضها نهائيا فى محضر االجتماع الخامس ... ، وهى شركة ١٣/٩عنهما فى العرض العام فى 

 .للجنة البت
 ١٦/٢/٢٠١١وال المتهم الثاني في أق

  مليون متر مكعب غاز؟١٦٥٠بكمية ... وما هو تعليلك لتحديد قدر الطاقة لشركة : س
 ... هذه الكمية هى التى تم اعتمادها من الجانب الفنى باالمانة الفنية لسد الفجوة لمجموعة شركات : ج
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 .األربعة، الذين تقدموا بطلباتهم فى التأهيل
لك األقوال الحقيقية، التي وردت علي لسان المتهم الثاني، نجد أن الحكم الطعين قد أثبت أقوال ت فمن جماع -

ًالمـتهم الثـاني عـلـى خـالف الثابـت ـبـاألوراق، مخالفـا بـذلك شــروط اإلسـتدالل، وهـي أن يـكـون إسـتدالل الحـكـم 
غـيـر موجــود بالقضــية، أو بأدلـة ـمـأخوذة ـمـن األوراق، ـفـال عبـرة ـبـدليل وهـمـي ال أصــل ـلـه فـي التحقيـقـات، أو 

مؤسس علي واقعة ال وجود لها، أو علي أمور ال سـند لهـا فـي التحقيقـات، فـال يجـوز لمحكمـة الموضـوع أن 
ًتسند إقرارا لمتهم لم يصدر منه، ألن هذا يعيب الحكم بالخطأ في اإلسناد، والمعيار فـي تقريـر خطـأ اإلسـناد 

 . ي جري بمعرفه محكمة الموضوعيكون بالرجوع إلي أوراق القضية والتحقيق الذ
 :ًحيث أنه من المقرر قضاء أنهو
ًالحكم ال يعتبر مكمال محضر الجلسة إال في اإلجراءت دون أدلة الدعوي التي يجب أن يكون لها مصدر " 

 "ثابت في األوراق 
 )١٠٩٧ صـ ٩٠٢ رقم٧ مجموعة أحكام النقض س٣٠/١٠/١٩٥٦نقض جنائي (

 )١١٦١ صـ ٣٣١ رقم ٧كام النقض س  مجموعة أح٢٧/١١/١٩٥٦نقض (
 )١٦٣ صـ ٣٦ رقم ١٠ مجموعة أحكام النقض س٣/٢/١٩٥٩نقض جنائي(

ًوبالتالي فإنه من خالل ما أوردته محكمة الموضوع، نقال عن أقوال المتهم الثاني علي النحو سالف الذكر،  -
ها علي ما يفيد أنها محصت نجد أن محكمة الموضوع لم تلتزم بالحقائق الثابتة باألوراق، ولم يشتمل حكم

الدعوي عن بصر وبصيره، حيث أنها تدخلت في أقوال المتهم، فأخذتها علي وجه يخالف صريح عباراتها، 
 .وأقامت قضاءها علي فروض تناقض صريح روايته

 :حيث أنه من المقرر أنهو
 "ًال يجوز لمحكمة الموضوع تأويل الدليل وفقا لمفهومها الخاص بها " 

  )٧٦ رقم ١٤ مجموعة أحكام النقض س ٣٠/٤/١٩٦٣ئي نقض جنا( 
ًوحيث أن محكمة الموضوع قد أدانت الطاعن والمتهم الثاني، إستنادا إلي إقرار المتهم الثاني الوهمي، الذي  -

ال وجود له في األوراق، وهو األمر الذي يؤكد معه بأن محكمة الموضوع لم تمحص أوراق الدعوي 
ًانتها نحو الطاعن والمتهم الثاني بناء علي إستدالل وتصور خاطئ للجريمه التمحيص الكافي، مسندة إد

ًالمدعى إرتكابها منه، وكان هذا التصور الخاطئ مؤثرا في عقيدة محكمة الموضوع، وفي منطقها المعيب 
الل ًفي إدانه الطاعن والمتهم الثاني، بما يعيب الحكم الطعين بالخطأ في اإلسناد، ويعد فسادا في اإلستد

 .بما يستوجب معه نقضه واإلعادة
 بطالن الحكم المطعون فيه للتناقض في التسبيب وتهاتر األسباب:  عشرالسادسالسبب 

 :ًمن المقرر قضاء أنه
يجب علي المحكمة عند إستقراء وقائع متناقضة في داللتها أن تعمل على رفع هذه الوقائع المتناقضة، فال "

 "ن وقائع متناقضة، إذا لم تستطع إجراء المالءمة بينهاًيجوز لها أن تجري إستنباطا م
 ) ق ٦٤ لسـنة ١٣٣٦٢ طعن رقم ٩/١٢/١٩٩٦نقض جنائي (
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  )٨١٤ صـ ١٩ مجموعة أحكام النقض س ٣٠/١٠/١٩٨٥نقض جنائي (
 :ًومن المقرر قضاء أيضا أنه

مالئمة بينها، ويقع هذا العيب ًال يجوز للمحكمة أن تجري إستنباطا من وقائع متناقضة، إذا لم تستطع إجراء ال"
ًإذا توافر التناقض بين أسباب الحكم، بحيث ينفي بعضه بعضا، وال يعرف أي األمرين قصدته المحكمة فيما 

 "يتعلق بواقعة الدعوى
 )٦٠٣صـ ٢٠رقم ١٩مجموعة أحكام النقض س ٢٧/٥/١٩٦٨نقض جنائي(
 )٣٧٩ صـ ٨٧ رقم ٢٦ مجموعة أحكام النقض س ٤/٥/١٩٧٥نقض جنائي (

ًومن المقرر قضاء أيضا أنه ً: 
إذا كان الحكم قد ذكر واقعة الدعوى علي صورتين تتعارض إحداهما مع األخري، فإنه يكون متخاذل البيان، "

 "قاصر األسباب، نتيجة التهاتر بين أسبابه، بما يستوجب معه نقضه واإلعادة
 )٧٤٥ صـ ٢٨١ رقم ٢ مجموعة احكام النقض س١٢/٣/١٩٥١نقض جنائي (
 )٧١٨ صـ ٣٦ رقم ١٦ مجموعة أحكام النقض س١٩/١٠/١٩٦٥نقض جنائي (

 ولما كان ذلك، وكان الثابت في مدونات الحكم الطعين أنه عند تحصيله لواقعة اإلتهام المسندة إلى 
الطاعن، قد حملت مدوناته في طياتها العديد من الوقائع المتناقضة، ولم تعمل محكمة الموضوع على إزالة هذا 

لتناقض، ولم توضح في أسباب حكمها الطعين كيفية تساير تلك الوقائع المتناقضة بشكل متساند يكمل بعضها ا
 :، كما يليمواضع رئيسية ٣ويتأكد ذلك في  .ًبعضا، وهو ما يؤدي إلي تهاتر األسباب وتخاذلها

ِ كيف يربح المتهم الثاني المتهم الثالث عن طريق منحه رخصة مجانية، –ًأوال  ًوهو من اقترح أصال تطبيق َُ
 :قانون المناقصات والمزايدات

قاـلـة مفادهــا أـنـه )  ـمـن أســباب الحـكـم الطـعـين٧صـــ (قـررت محكـمـة الموضــوع عـنـد تحصــيلها لواقـعـه اـلـدعوى  -
، التابعــة لــوزارة التجــارة والصــناعة، وهــي الجهــة المختصــة بمــنح .... بصــفته رئــيس  إشــترك المــتهم الثــاني"

عـلـي إقاـمـة المشـاريع الصــناعية الكثيـفـة اإلســتهالك للطاقـة بالمـنـاطق الصــناعية بمحافظــات الموافقـة النهائـيـة 
مصر، بطريـق اإلتفـاق والمسـاعدة فـي إرتكـاب جنايـة الحصـول علـي ربـح بغيـر حـق مـن عمـل األخيـر، بـأن 

 المخصصــة مــن الدولــة - غــاز للتصــنيع ولتوليــد الكهربــاء –إتفــق معــه علــى منحــه أكبــر قــدر مــن الطاقــه 
......... مشروعات الحديد والصلب، وفي سبيل ذلك حرر المتهم الثاني مذكرة عرضها على المتهم األول ل

ًواقترح تطبيقا للماده   من قانون المناقصات والمزايدات إجراء مزايـدة علنيـة بـين الشـركات المتقدمـة بنظـام ٣٠ٕ
ً مليــون طــن ســنويا ٤بطاقــة قــدرها ) الحديــد اإلســفنجي(المظــروفين المــالي والفنــي، وذـلـك لمشــروعين إلنتــاج 
ً مليـون طـن سـنويا للمشـروعين، ووافـق المـتهم األول ٤للمشروعين، ومشروعين إلنتـاج البليـت بطاقـة  قـدرها 

 ".على تلك المذكرة
، " من أسباب الحكم الطعين)١٠(و) ٩(صـ "ثم جاء الحكم الطعين في أسبابه عند تحصيله لواقعه الدعوي  -

ظفر المتهم الثالث بمنافع الحصول علي .... ًوبصفه المتهم الثاني رئيسا للجنه البت "نه وقرر قالة مفادها أ
 ًالرخصتين سالفتي البيان مجانا بغير حق، وأرباح التكسب من جراء تشغيلهما أو بيعهما وتعظيم القيمة 
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 ". المالية ألسهم المصنعين المذكورين    

ضوع عند تحصيلها لواقعة الدعوي، نجد أن الحكم الطعين قد المو وحيث أن هذا هو الذي أوردته محكمة -
ًتناقض في أسبابه تناقضا واضحا، حيث أنه قرر في القالة األولي بأن المتهم الثاني هو الذي طلب من  ً
المتهم األول إجراء مزايدة على منح الرخص بين الشركات المتقدمة بنظام المظروفين المالي والفني، ثم 

عين في القالة الثانية، وقرر بأن المتهم الثاني ظفر للطاعن بمنافع الحصول علي الرخصتين جاء الحكم الط
ًمجانا بغير حق، فتلك العبارات جاءت متناقضة تناقضا صريحا في تحصيل واقعه الدعوى، حيث أن الحكم  ً ً

ن المزايدات الطعين ذكر بأسبابه بأن المتهم الثاني طلب في البداية من المتهم األول تطبيق قانو
والمناقصات، فهل من يرغب في اإلتفاق مع الطاعن علي تربيحه دون وجه حق، والدخول في إتفاق جنائي 
معه علي إرتكاب جريمة التربح المسندة إلي الطاعن بأسباب الحكم الطعين، يسلك هذا المسلك، ويطلب في 

 كما - ال ينطبق علي التراخيص الصناعية بداية األمر إجراء مزايدة، وذلك بالرغم من أن قانون المزايدات
ًأوضحنا سلفا؟ بمعنى آخر، كيف يطلب المتهم الثاني من المتهم األول إجراء مزايدة على منح الرخص، 

ًمع الشركات األخرى المتقدمة، ثم يتفق جنائيا مع الطاعن علي تظفيره بربح .. ..تدخل فيها مجموعة 
 بغير حق؟ ًومنافع الحصول علي الرخصتين مجانا 

لما كان ذلك، فإن إعتناق الحكم الطعين هاتين الصورتين المتعارضتين لألفعال المادية المنسوبة للمتهم الثاني، 
يدل علي إختالل فكرته عن عناصر الواقعة، وعدم إستقرارها، الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، األمر الذي 

أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوي، يستحيل معه علي محكمة النقض أن تتعرف علي 
ًفضال عما تنبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها، بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية 
ًالطاعن، ومن ثم يكون حكمها متخاذال في أسبابه، متناقضا في بيان الواقعه تناقضا يعيبه، بما يستوجب معه  ً ً

 .ةنقضه واإلعاد
ُ كيف يتم اإلقرار بأن الطرح وكراسة الشروط للتأهيل الفني، ثم يستنتج بعد ذلك بأن الطرح كان –ًثانيا 

 لدخول مزايدة؟
 من أسباب ٨ ، ٧صـ "جاء في الحكم الطعين، عند تحصيله لواقعة اإلتهام المسنده إلي الطاعن في أسبابه  -

 عن طرح مستندات التأهيل ٢/٨/٢٠٠٧هرام بتاريخ أعلن بجريدة األ"، قاله مفادها أنه "الحكم الطعين
 ألف جنيه، ٢٠وكراسة للشروط إلقامة مصانع للحديد اإلسفنجي والبليت، وحدد قيمة كراسة الشروط 

 أنه في حالة زيادة الطلبات عن المشروعات المعروضة من -١وتضمنت تلك الكراسة عدة نقاط، أهمها 
  ". يع المؤهلينمزاد علني بين جمالدولة، سيتم إجراء 

أصدر المتهم األول قرار "وقرر قالة مفادها أنه  " )٩( و )٨(صـ "ثم جاء الحكم الطعين في أسبابه  -
ًوذلك بدون وجه حق، وخالفا للقرار الوزاري .... بالموافقة علي ذلك فحصل لغيره علي ربح ومنفعه 

اخيص المذكورة من خالل  الذي تضمن أن يكون منح التر١٤/١١/٢٠٠٧ في ٨٩٤الصادر عنه رقم 
 ". مزايدة علنية بين الشركات التي تجتاز اإلشتراطات المطروحه للمزايدة

 حيث أن هذا هو الذي أورده الحكم الطعين في أسبابه عند تحصيله لواقعة اإلتهام المسندة إلي الطاعن،  -
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  ن قالتها األولي، ًنجد أنه يعارض بعضه بعضا، حيث ذكرت محكمة الموضوع في أسباب حكمها الطعي 
، بما يعني أن محكمة الموضع قد أقرت بأن عملية "طرح مستندات التأهيل وكراسه الشروط"ٕواستخدمت عبارة 

ٕالطرح لم تكن للمزايدة مباشرة، وانما هو طرح للتأهيل وكراسة الشروط إلقامة مشروعات إنتاج حديد إسفنجي 
اده الطلبات عن المشروعات المعروضة من الدولة، سيتم إجراء وبليت، وأكد ذلك بتحديده عباره أنه في حالة زي

مزاد علني بين جميع المؤهلين، أى أن هناك شرط إلجراء المزايدة، وهو زيادة الطلبات، وأن المزايدة لم تكن هي 
ًاألساس في إعتبارات وزارة الصناعة والتجارة، وانما يتم منح الرخص للشركات المصرية مجانا عمال بقانو ً ن ٕ

، حيث أنه هو اإلطار التشريعي الحاكم لمنح رخص إقامة المشروعات ١٩٥٨ نة لسـ٢١الصناعة رقم 
 . الصناعية، وليس قانون المناقصات والمزايدات

علي الرغم من ذلك، جاء الحكم الطعين في أسبابه عند تحصيله لواقعه اإلتهام بقالته الثانية سالفة الذكر،  -
ًر التراخيص للشركات المصرية مجانا، دون إجراء مزايدة، بخالف القرار وقرر بأن المتهم األول أصد

 الذي تضمن أن يكون منح التراخيص من خالل ١٤/١١/٢٠٠٧ بتاريخ ٨٩٤الوزاري الصادر عنه رقم 
 . مزايدة

فترض  كيف يتم القول بأن تقسيم الطاقة ربح المتهم الثالث، بالرغم من أنه قلص المنفعة المباشرة الم–ًثالثا 
 :أنها متحققة

 فى حين ،%٦٥,٩ تبلغ حوالى  لحديد التسليح.. ال ة الطاعن بطريق غير مباشر فى شركة مساهمةنسب -
  بطريق غير مباشرً أيضا–ة  للدرفل..  للصلب المسطح ومصانع ال.. أن مساهمته فى شركتى مصانع ال

  .يعلى التوال% ٥٩,٧٦و % ٤٩,٥٠ تبلغ –
َلمفترضة للمتهم الثالث كانت ستكون أكبر إذا ما منحت الطاقةا ة أن االستفاديؤكد ذلك - ِ  ..  حديد ةشركل ُ

 ..  الصلب المسطح ومصانع الة لصناع..  شركتى الفقط، عما أصبحت عليه لدى تقسيمها على
 . ةللدرفل

 .أي أن المنفعة العائدة على المتهم الثالث تقلصت من جراء تقسيم الطاقة، لم تزد -
كان ذلك، فإن إعتناق الحكم الطعين هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوي، يدل علي ولما : الخالصة

إختالل فكرته عن عناصر الواقعة، وعدم إستقرارها في عقيدة محكمة الموضوع، بما يستحيل معه علي محكمة 
ئ عنه من أن ًالنقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوي، فضال عما ينب

الواقعة  لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن، ومن ثم يكون 
ًحكمها متخاذال في أسبابه متناقضا في بيان الواقعه تناقضا يعيبه، بما يستوجب معه نقضه واإلعادة ً ً. 

الموضوع علـي  فاع، نتيجة عدم رد محكمة بطالن الحكم المطعون فيه لإلخالل بحق الد:  عشرالسابعالسبب 
 محضـر جلسـة تلـك المحاكمـة، ىطلبات دفاع الطـاعن الجوهريـة، والمبـداه فـي محاكمـة الطـاعن، وسـطرت علـ

 وبمذكرة دفاعه المكتوبة المصرح بها من المحكمة
ب إحترام حق ًبداية، ووفقا لما هو مقرر في المحاكمات الجنائية، فإن المحاكمات القانونية المنصفة تتطل

 الدفاع، ولضمان هذا اإلحترام تلتزم المحكمة بالرد علي كل أوجه الدفاع الجوهري، ومن ثم فإن الحكم الذي 
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 . ًيخل بهذا اإللتزام يكون مشوبا بعيب إجرائي، وهو اإلخالل بحق الدفاع
الرد علي أوجه الدفاع ًمن جهه أخرى، ووفقا لقرينة الدليل الذي تؤسس عليه المحكمة إقتناعها، فإن إغفال 

الجوهري يخل بمقدمات األدلة التي أسست عليها المحكمة إقتناعها، مما يشوب سالمة اإلستقراء، ويعيب الحكم 
في ذات الوقت بالقصور في التسبيب، ووجه القصور هو ما شاب اإلستقراء من عيب بسبب عدم اإلحاطة 

 .جوهرية المبداه من دفاع المتهمباألسباب التي أدت إلي إطراح الدفاع، والطلبات ال
 .وما يؤكد ذلك ما يلي

 :قررت محكمة النقض في ذلك أنه) ١(
من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية، ومن المبادئ المستقرة لمحكمة النقض أن كل طلب أو وجه "

كون للفصل فيه ما دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع، ويطلب إليها علي سبيل الجزم، أن تفصل فيه، وي
ٕيتغير به وجه الرأي في الدعوي، فيجب علي المحكمة أن تمحصه، وتجيب عليه في مدونات قضائها، واال 

 "ًأصبح حكمها معيبا بعيب اإلخالل بحق الدفاع
  )١٢٢٦ صـ ٣٢٩ ق رقم ٧ سـنه ٣/١٢/١٩٥٦نقض جنائي ( 

ًومن المقرر قضاء أيضا أنه) ٢( ً: 
مة ال تلزم بمتابعة المتهم في مناحى دفاعه المختلفة، إال أنه يتعين عليها أن تورد ولئن كان األصل أن المحك"

في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى، وألمت بها على نحو يفصح أنها فطنت إليها ووازنت 
ًبينها، وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن إيرادا له، وردا عليه، ما دام متصال بواقعه الدعوى ً ً، ومتعلقا بموضوعها، ً

فإذا هي إلتفتت كليه عن التعرض لدفاع الطاعن، وموقفه من التهمة التي وجهت إليه، بما . وبتحقيق الدليل فيها
ًيكشف عن أنها قد أطرحت هذا الدفاع، وهي علي بينة منه ومن أمره، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا 

 "نقضه 
 )٣٣٨ صـ ٧٢ رقم ٣٥حكام النقض س  مجموعة أ٢٥/٣/١٩٤٨نقض جنائي (
 )٧٦٢ صـ ١٣٤ ق ٣٦ مجموعة احكام النقض س ٦/٦/١٩٨٥نقض جنائي (

ًومن المقرر قضاء أيضا) ٣( ً: 
ًإذا كان الدفاع الذي تمسك به الطاعن يعد في خصوصية الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا، مما كان يتعين "  ً

ًمها، بيانا لوجه ما إنتهى إليه قضاؤها بشأنه، أما وهي قد معه علي المحكمة أن تمحصه وأن تتناوله في حك
إلتفتت كلية عن التعرض له، بما يكشف عن أنها قد أطرحته، وهي علي بينه من أمره، فإن حكمها يكون قاصر 

 "البيان 
 )١١٢ صـ ٣ ق ٢٤ مجموعة أحكام النقض س ١/١/١٩٧٣نقض جنائي (

ًومن المقرر قضاء أيضا) ٤( ً: 
ًسطور في اوراق الدعوى يكون واقعا مطروحا دائما على المحكمة، في أي مرحله تالية، وهو ما الدفاع الم" ً ً

 "يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه
 )٤٤٢ صـ ٨٤ ق ٢٩ مجموعة أحكام النقض س ٢٤/٤/١٩٧٨نقض جنائي (
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ًومن المقرر قضاء أيضا) ٥( ً: 
 الدفاع إلى طلباته في تحقيق الدعوى، أو أن ترد على المحكمة في سبيل أوجه الدفاع الجوهري، إما أن تجيب"

 "عليه في حالة رفضها، حيث يكفي قيام الحكم على أسباب تكفى لحمل قضائه بطرح الدفاع الجوهري
 )٣٣٢ صـ ٢٥٥ ق ٢٩ مجموعة أحكام النقض س ١٥/١/١٩٧٨نقض جنائي (

 وبمذكرة دفاع الطاعن المكتوبة، أن ًولما كان هذا هوالثابت قضاء، فإن الثابت في محاضر جلسات المحاكمة،
، وقد أبداه في مرافعته أمام ١٥/٦/٢٠١١للطاعن طلبات، ودفاع واقع وقائم مسطور، ثابت بمحضر جلسة 

هيئة المحكمة، ولم ينفك عنه الطاعن، بل تمسك به وبالثمرة التي قد تنتج عنه، لو أن محكمة الموضوع إتجهت 
لدفاع جماع الشروط التي وضعها المشرع حتي تكون وجهات من وقد جمع ذلك ا. صوبه، وصوب تحقيقه

ًوجهات الدفاع، التي تستأهل الرد الصريح عليها، فمنها ما تضمن طلبا حقيقيا في مضمون دفعه، ومنها ما  ً
 .يتضح ذلك في اآلتيو. يوصف بالدفاع الجوهري المؤثر في رأي وعقيدة محكمة الموضوع

 :دة أعضاء لجنة البت من القانونيينطلب استدعاء السارفض  –ًأوال 
ًتضمن دفاع الطاعن طلبا حقيقيا في مضمونه وجوهره، حيث استند على أن شركة  - قدمت ضمن ...ً

مستندات التأهيل ما يفيد أن هذه الشركة هي التي تدير الشركات الثالثة األخرى التي تضمنتها مستندات 
كات الثالثة األخرى التي وردت ضمن مستندات التأهيل، تمتلك أغلبية أسهم الشر... التاهيل، وأن شركة 

ًهي مستندات مقدمة عن الشركات األربعة، التي تم تأهليها فنيا ... وأن المستندات المقدمة من شركة 
ًوماليا وقانونيا، وبالتالي فال مانع قانونا من منح الطاقة المستحقة للشركات األربعة الواردة بمستندات  ً ً

مقدمة ... ًل أو بعض هذه الشركات األربعة، بناء علي طلب صاحب الصفة عن شركه المجموعة، لك
المستندات، وصاحب الصفة في إدارة الشركات الثالثة األخرى، حيث أن لجنة البت الممثلة للوزارات 
المعنية قد إعتمدت في تقييمها للشركات األربعة المقدم عنها مستندات التأهيل على أنها كيان صناعي 
ٕواقتصادي واحد، بصرف النظر عن إستقاللية األشخاص القانونية لهذه الشركات، بدليل أن األمانه الفنية 

ًحتي تقوم المجموعة بمخاطبة الهيئة رسميا .. .. بتأجيل الموافقة لمجموعة ١٠/٣/٢٠٠٨أوصت بتاريخ 
مجموعة، مع تحديد التوزيع بتوزيع الطاقات اإلنتاجية على شركات المجموعة، وبعد ذلك تصدر الموافقة لل

ًالمذكور من المجموعة على كافة الشركات األربعة، وأنه وفقا لمحاضر لجنه البت، وتقارير األمانة الفنية، 
باإلضافة إلى كراسة التأهيل، فإن الغرض األساسي من الطرح هو الطاقة وليست الطاقات اإلنتاجيه، 

قد منحت لمستثمر واحد، كما جاء بكراسه .. ..ا لمجموعة وبالتالي فإن الطاقة التي تمت الموافقه عليه
التأهيل، وتم تقسيم هذه الطاقة إلي رخصتين، وبدون أي زيادة عن الطاقة الممنوحه للمجموعة، بما يؤكد 

 .عدم ثبوت جريمة التربح المسنده إلى الطاعن
 دفاعه المكتوبة المصرح بها من هذا الدفاع الجوهري الذي أبداه دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية، وبمذكرة -

ًالمحكمة قد تضمن طلبا حقيقيا جوهريا في وجهه ً ، بمطالبته لهيئه محكمة الموضوع بطلب إحتياطي جازم ً
ٕإذا ما إرتأت المحكمة القضاء بغير البراءة، وهواستدعاء السادة األعضاء القانونيين للجنة البت، الذين 

ة بشأن المبررات القانونية التي تم اإلستناد إليها عند منح مجموعة مذكر"أعدوا مذكرة قانونية تحت عنوان 
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، وهم يشغلون مناصب عليا .... / ، والمستشار.... /، والموقعة من قبل المستشار"بعض التراخيص... 
بالقضاء المصري، والمودع تقريرهم بإعطاء التراخيص، والنافية لوجود أى شبهة جريمة في الواقعة ضمن 

ًقضية، ولم تلتفت النيابة إلي ما ورد بمذكرتهم القانونية، ولم تستدع أيا منهم لسؤاله ومناقشته بشأن أوراق ال
ما ورد في تقريرهم، وقد تمسك دفاع الطاعن بهذا الطلب الجوهري حتي حجز القضية للحكم، وأثبته في 

 .مذكره دفاعه المكتوبه المصرح بها من المحكمة
 :السادة أعضاء لجنة البتطلب استدعاء رفض  –ًثانيا 

 و... ًدفع دفاع الطاعن بإنتفاء أركان وعناصر جريمة التربح المسنده إلي الطاعن تأسيسا علي أن شركتي  -
ًحصلتا علي الرخصتين وفقا إلجراءات وتوصيات إعتمدتها األمانة الفنية ولجنة البت، وأن قرار تقسيم ... 

الفنية ولجنة البت، حيث إنتهي رأي األمانة الفنية، وقرارات الطاقة إلى رخصتين صادر من داخل األمانة 
، مع إرجاء النصف اآلخر لحين .. ..لجنة البت إلي منح نصف كمية الطاقه إلحدى شركات مجموعة 

 .للعمل بنظام اإلستثمار الداخلي... إستكمال إجراءات تحويل شركة 
ً طلبا جوهريا، وهو سماع شهادة السادة ذلك الدفاع الجوهري الذي تمسك به دفاع الطاعن قد تضمن - ً

لسؤالهم بشأن ما ورد بتقرير لجنة خبراء وزاره أعضاء لجنة البت، وسماع شهادة أعضاء لجنة األمانة الفنية 
العدل المزعوم تسميتهم شهود إثبات، والذين قرروا بالتحقيقات وأمام محكمة الموضوع، وبالنتيجة النهائية 

لية تقع علي أعضاء لجنه البت، واألمانه الفنية، وقد تمسك دفاع الطاعن بهذا في تقريرهم بأن المسئو
الطلب الجوهري، ولم ينفك عنه طوال جلسات المحاكمة، وأثبته في مذكره دفاعه المكتوبة المصرح بها من 

 .المحكمة
 رخص طاقة طلب ضم التحقيقات التي أجريت مع الشركات الثالثة، األخرى التي حصلت علىرفض  –ًثالثا 

 :مجانية، للقضية
 : تمسك دفاع الطاعن بدفاع جوهري، وهو إنتفاء أركان جريمة التربح المسندة إلى الطاعن، وذلك لما يلي -

 ليست وحدها التي حصلت على رخص بالمجان، بل حصلت عليها ثالث شركات .....أن مجموعة  •
 ....، وشركه ... وشركة .... مصرية أخرى، هي 

ًجاء تنفيذا لخطة التنمية اإلقتصادية للدولة في الحدود والضوابط التي أقرها المجلس أن هذا المنح  •
 . األعلى للطاقة، وفي إطار خطة الدولة لتعميق التكامل الصناعي في مشروعات الحديد والصلب

 لسـنة ٢١ٕأن تراخيص الطاقة ال تخضع لقانون المناقصات والمزايدات، وانما لقانون الصناعة رقم  •
ً والئحته التنفيذية، وأنه تم منح الرخص المجانية للشركات الوطنية القائمة بناء علي توصيات ١٩٥٨

ً عضوا، وأيضا توصيات األمانة الفنية المشكلة من ١٧ وزارات و٨لجنة البت المشكلة من  ً عضوا، ١٣ً
َِثم اعتمدت هذه القرارات من قبل المجلس األعلى للطاقة، برئاسة السيد رئيس مج ِ ًلس الوزارء حينئذ، وفقا ُ

، والتي استندت إلى أحكام قانون الصناعة رقم )المتهم األول(في هذا الوقت .... للمذكرة المرفوعة من 
 الذي لم يقرر بأن يكون المنح من خالل نظام مزايدة، ولكن حدد ، والئحته التنفيذية١٩٥٨ لسنة ٢١

 .رسم لهذا المنح 
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ٕأهيل المسبق لدخول المزايد، وانما الهدف منه التأكد من القدرة الفنية، أن الهدف من التأهيل ليس هو الت •
والمالءة المالية للشركات المتقدمة، سواء كانت بين الشركات التي ستمنح الرخص  في إطار الطاقات 
التي عرضتها الدولة دون المزايدة عليها، أو كانت من ضمن الشركات التي ستزايد علي الرخص في 

 . الطاقات المطلوبة للحجم الذي تعرضه الدولةحالة تخطي 

أن المزايدة  بين كافة الشركات المتقدمة للحصول على الرخص، مصرية وغير مصرية، كان من  •
الممكن أن تؤدي إلي فوز الشركات المصرية واألجنبية ذات الموقف التنافسي المتقدم بمنفعة أكبر مما 

 .ٕة نحواعطاء أولوية للمنتجين المحليينحصلت عليه، وهو ما يتنافي مع توجه الدول

الخبير الهندسي بإدارة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل، أكد أمام .... أن شاهد اإلثبات  •
المحكمة بأن مجانية الرخص كانت توجه عام للدولة، وعلى ضوء قرار لجنه البت، وبالتالى حصلت 

 .١٩٥٨ لسنة ٢١ الصناعة رقم ًالشركات المصرية على رخص مجانية وفقا لقانون
ًهذا الدفاع الذي تمسك به دفاع الطاعن يعد في خصوصية الدعوى الماثلة دفاعا جوهريا، لتعلقه بعناصر  - ً

ًوأركان جريمة التربح المسندة إلى الطاعن،  وقد تضمن هذا الدفاع طلبا جوهريا، وهو طلب ضم التحقيقات  ً
... ، وشركه ... شركة و.... ، مع شركه .../ رفة األستاذ المستشارالتي أجريت بنيابة األموال العامة، بمع

، عن منحهم تراخيص مجانية، بذات القواعد والشروط واإلمتيازات التي حصل عليها الطاعن، من ذات 
الجهة وهي لجنه البت، المنعقده بذات القرار، ومن ذات األشخاص الموقعين علي التراخيص، وذلك حتي 

يقات تحت بصر وبصيرة المحكمة، حتى تعلم وترى بأي معيار تم توجيه اإلتهام إلى تكون هذه التحق
الطاعن بمفرده، دون باقي المسئولين عن الشركات األخري التي حصلت علي مثل هذه التراخيص، 

 .عناصر وأركان اإلتهام الموجه إلي الطاعن وبالتالي فقد إتسم هذا الطلب بالجوهرية لتعلقه بتحقيق 

 :طلب استدعاء أعضاء المجلس األعلى للطاقةرفض  – ًرابعا
تمسك دفاع الطاعن بدفاع جوهري، وهو إنتفاء أركان جريمة التربح المسندة إلي الطاعن، ألن مجموعة  -

ٕليست وحدها التي حصلت علي رخص بالمجان، وانما حصلت عليها ثالث شركات مصرية أخرى .. ..
ً، برئاسه السيد رئيس مجلس الوزراء حينئذ، وأن المنح تم وفقا لقانون ًبناء على قرار المجلس األعلي للطاقة

 والئحته التنفيذيه، الذي لم يقرر بأن يكون المنح من خالل نظام المزايدة، ١٩٥٨ لسـنة ٢١الصناعه رقم 
الدفاع ولكنه يحدد رسم لهذا المنح، وهو ما ينفي شبهة تواطؤ بين الطاعن والمتهم الثاني، وبالتالي فإن هذا 

ًيعد في خصوصية هذه الدعوي دفاعا جوهريا، لتعلقه بنفي أركان وعناصر اإلشتراك الجنائي في جريمه  ً
 . التربح المسنده إلي الطاعن

ًتضمن ذلك الدفاع طلبا جوهريا، حيث طلب دفاع الطاعن بمحاضر جلسات المحاكمة، وبمذكرة دفاعه   - ً
  وهو إستدعاء أعضاء لجنة المجلس األعلى للطاقة م،المكتوبة المصرح بها من المحكمة، بطلب جاز

أصحاب الحق في القرارات التي صدرت بتوزيع الطاقة المتوافره علي شركات ومصانع الصناعات كثيفة 
رئيس / ًاإلستخدام للطاقة، وفقا للسياسة الصناعية التي إنتهجها المجلس األعلي للطاقة، مع طلب إستدعاء

ؤاله عن موافقته الصادرة علي القواعد التي أعملت بها تراخيص الحديد للشركات مجلس الوزراء حينئذ، لس
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ٕالمحلية مجانا، واجراء مزايدة بين الشركات األجنبية، ومدى ما حققه هذا من تحقيق سياسة الدولة وسياسة  ً
ن أسباب الوزارة في تعميق التكامل الصناعي للدولة، مع إستدعاء وزير البترول حينئذ، وذلك لسؤاله ع

إعطائه كمية زائدة من الطاقة لدعم التعميق الصناعي للصناعات المحلية، السيما في مجال الحديد، 
ومناقشته في شأن موافقته في هذا الشأن، وعلي سبيل اإلحتياط الكلي إنتداب لجنة من غرفة الصناعات 

 رخص مجانية في مجال تعميق المعدنية واإلتحاد العام للصناعة، وذلك لتبيان مدي جدوي وأهمية إعطاء
الصناعة في الحديد والصلب، وأثره علي منع اإلحتكار وزيادة المنافسة، وزياده التصدير، وخفض قيمة 

 .ًالمنتج النهائي محليا، وتوفير ضرائب للدولة

 :توجيه أسئلة حاسمة لشهود االثباتطلب رفض  –ًا خامس
ً لشهود اإلثبات، وهي أسئلة جوهرية، ترتبط ارتباطا ة القضي مسارتوجيه أسئلة حاسمة فىت المحكمة رفض -

 لجنة الخبراءًوثيقا بالتهمة المدعى بها، وعلى رأسها السؤال الذي أراد دفاع المتهم الثالث توجيهه ألعضاء 
 نفس كمية الطاقة المخصصة للمجموعة تقسيملل العام كنتيجة ما عن مدى تحقق أى ضرر للبوزارة العدل،

 شركات المجموعة، وهو سؤال رفضت المحكمة توجيهه، على الرغم من ارتباطه بنقطة على شركتين من
 .جوهرية بالقضية

من جماع الدفوع والطلبات الجوهرية سالفة الذكر، ما يبين معه أنها جميعها تستند إلي أمور  :الخالصة
ًتضمن طلبا حقيقيا وجوهريا، محدده يترتب عليها أثر قانوني، وهو بذاته ما إشترطه المشرع في الدفاع حتي ي ً ً

وقد إتسمت كافه هذه الدفوع والطلبات بالجوهرية إلنتاجها في أوراق اإلتهام  المطروحة خاللها، ألنها تشكك 
في جماع األدلة التي تمسكت بها محكمة الموضوع لنسبة اإلدانة للطاعن، حيث أن هذه الدفوع لو صحت 

الرغم من أن جماع دفاع ودفوع الطاعن هي من الدفاع الذي يستأهل لتغير بها وجه الرأي في الدعوى، وعلى 
الرد عليه، وما تضمنته هذه الدفوع من طلبات جوهرية، إال أن محكمة الموضوع أطرحت ذلك كله من شمول 
ًحكمها له إيرادا وردا، فلم تتعرض له في حكمها الطعين، مخالفة بذلك ضوابط الرد على مثيل ذلك الدفاع،  ً

ًن المتعين عليها إما ان تجيب المدافع لذلك الدفاع، واما أن ترد عليه ردا سائغا يكفي إلطراحهحيث م ً ٕ. 
 :حيث أوضحت ذلك محكمة النقض في حكمها بأنه

على المحكمة في سبيل أوجه الدفاع الجوهري، إما ان تجيب الدفاع إلي طلباته في تحقيق الدعوي، أو أن ترد "
 "يكفي قيام الحكم علي أسباب تكفي لحمل قضائه بطرح الدفاع الجوهريعليه في حالة رفضها، حيث 

 )٤٦ صـ ٨ رقم ٢٩ مجموعة أحكام النقض س ١٥/١/١٩٧٨نقض جنائي (
 )٣٣٢ صـ ٢٥٥ رقم ٦ مجموعة القواعد القانونية ج ٨/١١/١٩٤٣نقض جنائي (

ين معه نقض الحكم الطعين وهو األمر الذي يهدر هذا الدفاع، ويخل بحقوق المدافع عن الطاعن، مما يتع
 .واإلعادة
بطالن الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون، والخطأ  في تطبيقه، ومخالفة الثابت :  عشرالثامنالسبب 
 باألوراق

 إن من بين األسانيد التي إستند عليها الحكم المطعون فيه، في إدانة الطاعن عن جريمة اإلشتراك في  -
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أن المتهم الثالث "بقالة مفادها  " ٢٠صـ " الثاني، ما قرره في أسباب حكمه الطعين جناية التربح مع المتهم    
يرأس مجلس إدارة ثالث شركات، ويساهم في تلك الشركات بنصيب حاكم، ولم يتقدم بأي طلب بإسم أي 

 ".ي في المزايدة المطروحه من هيئة التنمية الصناعية لرخص إنتاج الحديد اإلسفنج ...و... من شركتي 
ًهذا الذي أورده الحكم الطعين عند إسناده اإلتهام إلي المتهم الطاعن، جاء مخالفا للقانون، حيث أن الحكم  -

الطعين قد أسند اإلتهام إلى الطاعن بإستدالله على واقعة إرتسمت في وجدانه، وجعلت منها محكمة 
ًا لما إختلقتها محكمة الموضوع من ًالموضوع عمادا في تدوينه، وقد تمثلت حدود وأوصاف تلك الواقعة وفق

أن الطاعن قد إشترك مع المتهم الثاني بطريق اإلتفاق والمساعدة في الحصول علي رخصتين لتصنيع خام 
، دون أن تتقدم أى من هاتين الشركتين بالمستندات المبينة ... وشركه ... البليت والحديد اإلسفنجي لشركه 

ُم الثالث ال يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الثالث شركات كما ذكر في ً علما بأن المته–بكراسه التأهيل 
 وتلك الصورة التي إرتسمت في وجدان –... و... ٕأسباب الحكم، وانما يرأس فقط مجلس إدارة شركتي 

ًمحكمة الموضوع، واقتنعت بصحتها في إسناد اإلتهام إلي المتهم الطاعن، قد خالفت تماما أحكام القانون ٕ .
 . نقاط رئيسية٨ذلك من خالل يتأكد و
 :ً وفقا للقانون المصري، كافة شركات المجموعة أشخاص مرتبطة-ًأوال 

كمجموعـــة واحـــدة مرتبطـــة ببعضـــها بشـــكل .. ..ًوفـقــا ألحكـــام الـقــانون، يجـــب أن ـيــتم التعامـــل مـــع مجموعـــة  -
ســـات اإلحتكاريـــة، مـــن قـــانون حماـيــة المنافســـة ومـنــع الممار" أ " بـنــد  " ٢" متكامـــل، حيـــث أن ـنــص المـــاده 

، بشــأن تعرـيـف األشــخاص المخــاطبين بأحكــام هــذا الـقـانون ـقـد نصــت ٢٠٠٥ لســـنة ٣الصــادر بالـقـانون رـقـم 
األشــــــخاص الطبيعـيـــــون واألشــــــخاص اإلعتبارـيـــــة والكياـنـــــات اإلقتصــــــادية واإلتحــــــادات واـلـــــروابط "عـلـــــى أن 

مـن األطـراف المرتبطـة علـى والتجمعات المالي وتجمعات األشخاص علي إختالف ظروف تأسيسها وغيرها 
 ".النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف واحكام هذا القانون

األطــــراف "مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة لـــذات القـــانون علـــى أن  " ٥" تـــنص الفقرتـــان الثانيـــة والثالثـــة مـــن المـــاده  -
 تكــون غالبيــة أســهم وحصــص المرتبطــة المكونــة مــن شخصــين أو أكثــر كــل منهــا شخصــية قانونيــة مســتقلة

أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشـر للطـرف اآلخـر، أو تكـون مملوكـة لطـرف واحـد، كمـا يعـد مـن 
األطراف المرتبطة الشخص الخاضع أو األشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخـر، ويقصـد بهـذه 

ًا كاـنـت نســبتها، وذـلـك عـلـي نحــو ـيـؤدي السـيطرة الفعلـيـة ـكـل وضــع أو إتـفـاق أو ملكـيـة ألســهم أو حصـص أـيـ
 ".إلي التحكم في اإلدارة في إتخاذ القرارات

يتضح مما سبق أن القانون المصري يأخذ بكل من معيار الملكية، ومعيار اإلدارة في تعريف األطراف  -
% ٥٠المرتبطة، حيث يعد كل شخص طبيعي أو إعتباري يمتلك بطريق مباشر أو غير مباشر أكثر من 

هم أو حصص شخص آخر، من بين األشخاص المرتبطة به، حتى مع احتفاظه بشخصية اعتبارية من أس
منفصلة، وينسحب ذلك بصورة أقوى على المجموعات االقتصادية، التي تستظل كلها بمظلة كيان 

 .اقتصادي واحد، حتى مع كون كل منها شخصية منفصلة
ًوفقا للنصوص القانونية الورادة أعاله أيضا، فإن  -  كل شخص طبيعي أو إعتباري يخضع للسيطرة الفعلية ً
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َِلشخص آخر يكون له التحكم في اإلدارة أو إتخاذ القرارات، حتي وان لم تتوافر فيه معيار الملكية من قبل      ٕ
 . األشخاص المرتبطة

 وكذلك من –ة ً، وفقا لمعيار الملكية، فإن الثابت بالمستندات المقدمة للمحكم.. فيما يتعلق بحالة مجموعة  -
تمتلك أسهم الشركات الثالثة األخرى ...  أن شركة –المذكرة القانونية ألعضاء لحنة البت من القانونيين 

% ٩٠، و... من أسهم شركة % ٧٥التي وردت ضمن مستندات التأهيل، حيث امتلكت في ذلك الوقت 
 . ... من أسهم شركه 

ًقدمت أيضا ضمن مستندات التأهيل، ما يفيد بأنها تدير ... ، فإن شركة  باالنتقال إلى معيار اإلدارة -
 . الشركات الثالثة األخرى التي تضمنتها مستندات التأهيل

ً تمثل أطرافا مرتبطة داخل السوق المصرية، وال يمكن التعامل مع .. ..، فإن شركات مجموعة  ًبناء عليه -
ٕتقل، حتى وان إتسمت كل منها بكونها بشكل مس.... ، و..... ، و.... ، ومصانع .... كل من شركات 

ًذات كيان قانوني مستقل عن األطراف األخرى، فجميعها أطراف مرتبطة طبقا لمعياري الملكية واإلدارة، 
 .اللذين أخذ بهما القانون المصري

أضف إلى ذلك أن لجنة البت الممثلة للوزارات المعنية قد أعملت صحيح أحكام قانون حماية المنافسة ومنع  -
ٕالممارسات اإلحتكارية، واعتدت في تقييمها للشركات األربع المقدم عنها مستندات التأهيل على أنها كيان 

ص (ًصناعي واحد، وهو ما جاء نصا في المذكرة القانونية ألعضاء لجنة البت من القانونيين، حيث أكدوا 
نع الممارسات االحتكارية في لجنة البت استلهمت أحكام قانون حماية المنافسة وم"أن )  من المذكرة٢

 ". كيان صناعي واقتصادي واحد) المقدم عنها مستندات التأهيل(اعتبارها للشركات األربعة 
ًختاما، فقد كان لزاما على شركات مجموعة  - التقدم بطلب التأهيل ككيان اقتصادى واحد، يضم .. ..ً

ٕصل، حتى وان اتسم كل منها بأن له مجموعة من الشركات المرتبطة، ال يمكن التعامل معها بشكل منف
شخصية قانونية مستقلة عن بعضها اآلخر، وذلك لإللتزام بمعايير االفصاح عن كافة شركاتها التابعة، 

فقد نص قانون حماية المنافسة ومنع . ًتوافقا مع أحكام قانون المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية
السيطرة على سوق معنية "أن ) ٤( فى المادة ٢٠٠٥ لسنة ٣ الممارسات االحتكارية الصادر بالقانون رقم

من تلك السوق على %) ٢٥(فى تطبيق أحكام هذا القانون هى قدرة الشخص الذى تزيد حصته على 
 ". إحداث تأثير فعال على األسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك

ًتتخطى النسبة المنصوص عليها فى هذه المادة، فإنه كان لزاما  ....مجموعة ولما كانت الحصة السوقية ل -
أن تتقدم بطلب التأهيل ككيان اقتصادى واحد، لتتوافق بذلك مع ما نصت عليه المادة . ...على مجموعة 

 من الالئحة النتفيذية للقانون المشار إليه، وإلبراز وضع المجموعة ككل داخل سوق الحديد والصلب) ٥(
 . بكافة شركاتها التابعة

 موضع، على أن التقدم كان نيابة عن المجموعة بكافة ١٢ مكونات ملف التأهيل تؤكد، من خالل -ًثانيا 
 : شركاتها

 تقدمت بملف التأهيل عن نفسها، ... ًمكونات ملف التأهيل تؤكد بما ال يدع مجاال للشك على أن شركة 
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، .... ، وشركة ....  شركة ... ، وهم شركة . ...ضمن مجموعة وبصفتها تدير الشركات الثالث األخرى 
 :ًوذلك وفقا لما جاء بملف التأهيل على النحو التالي

مقدمة عن شركة "، وليس ". ...مقدمة عن مجموعة "بصدر ملف التأهيل، نجد أنه مذكور بفهرس الملف  -
سم العرفي لمجموعة الشركات المرتبطة المستخدم هو اال. ...، وتجدر اإلشارة إلى أن اسم مجموعة ".... 

 .. ...التي تديرها مجموعة 
، ... مصنع :  وحدات إنتاجية٤في الصفحة الثانية من مقدمة ملف التأهيل، تم ذكر أن الشركة تدير  -

وتنتج .... وتنتج حديد تسليح ومسطحات الصلب؛ مصانع . ...؛ مصانع شركة .... ويقصد به شركة 
 . وينتج مسطحات الصلب.... ًا مصنع حديد التسليح؛ وأخير

في الصفحة الثالثة من مقدمة ملف التأهيل، وتحت بند اإلنتاج والمبيعات، نجد أن كافة األرقام المذكورة  -
هذا وعلى سبيل المثال ال الحصر، نجد أن الطاقة المتاحة ... تخص مجموعة الشركات، وليست شركة 

يد التسليح، في حين أن اجمالى الطاقات المتاحة المذكورة بلغت ًتبلغ مليون طن سنويا من حد.... لشركة 
ً مليون طن سنويا من المنتج النهائي، وهو حديد التسليح والصلب المسطح، ويوضح الجدول التالي ٥,٥

 :الطاقات اإلنتاجية للمجموعة
 الحصة السوقية والخاص بالمنتجات واألسواق، والمذكور بمقدمة ملف التأهيل، نجد أن) د(ًوفقا للبند  -

تنتج ... لكال من حديد التسليح والصلب المسطح، هذا وتجدر اإلشارة أن شركة % ٦٨ تبلغ .. لمجموعة 
 .... ، وليس شركة . ...حديد تسليح فقط، وهو ما يؤكد أن ملف التأهيل مقدم عن مجموعة 

، وذلك "وأفريقيا    وسط أكبر منتج للصلب فى مصر، والشرق األ.. تعتبر شركة "أشار الملف إلى أنه  -
 ..... مركز المجموعة، وليس مركز شركة 

الـذى ال       عامـل وموظـف، فـى الوقـت٦٠٠٠أشارت مقدمة ملف التأهيل إلى أن حجـم العمالـة أكثـر مـن  -
مـن العـاملين بالمجموعـة، األمـر % ٢٠ عامـل وموظـف؛ بنسـبة ١٢٠٠عـن .... يتجاوز فيه نصـيب شـركة 

 .منفردة... ، وليس لشركة . ...تم لمجموعة الذى يؤكد أن التأهيل 

ًبالملف، يتأكد بما ال يدعو مجاال للشك أن ملف التأهيل ) ٢(الواردة فى البند " استراتيجية النمو"ًوفقا لـ -
تتبنى الشركة " بما تضمه من شركات تابعة؛ حيث ورد فى الملف ما يلى . ...المقدم كان عن مجموعة 
طيط لها بأسلوب علمى دقيق وتستند إلى محورين رئيسين؛ المحور األول هو استراتيجية للنمو تم التخ

ًتأمين االنتاج من الطاقات القائمة حاليا من حديد التسليح والصلب، والمحور الثانى هو تعظيم القيمة 
ومن المخطط أن يتم ذلك من خالل التكامل الرأسى . المضافة والعائد على استثمارات تمت بالفعل

 فى انتاج الحديد المختزل، وهو المادة الخام الرئيسية المغذية، والتكامل المرحلى بإنتاج البيليت بالتوسع
وفى ". بناء على التصميم األصلى... الالزم لحديد التسليح، كما ستستكمل الوحدات االنتاجية لمصنع 

وكافة شركاتها التابعة، تتناول ، بكياناتها القانونية المختلفة، ... أن شركة "هذا السياق، أكد الملف على 
التخطيط االستراتيجى ككيان واحد يسعى إلى تعظيم االستفادة من كل ميزة نسبية تتمتع بها أى من 

 ".الوحدات االنتاجية
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، ١٥ بملف التأهيل، والخاص بطاقات الدرفلة المتاحة للمجموعة، الصفحة ١-٢بالرجوع للجدول التالي رقم  -
، )لفائف/حديد تسليح(مشروع وأهدافه، والذي يشير إلى طاقات الدرفلة المتاحة وذلك تحت بند مكونات ال

ً طن سنويا، على التوالي، ٢،٠٩٠،٠٠٠ و٧٠٠،٠٠٠وأيضا العجز في إنتاج البيلت والبالطات، والذي بلغ 
والذي يؤكد على أن المجموعة بشركاتها األربعة، لديها نقص في البيلت والبالطات بالكميات الموضحة 

 .، التي تنتج حديد التسليح فقط.... أعاله، وهى ال يمكن أن تتصرف بأي حال من األحوال على شركة 

... والخاص بسابقة األعمال، فلقد تم ذكر سابقة األعمال لألربع شركات وهى؛ شركة ) ٦(ًوفقا للملحق رقم  -
 :، وذلك على النحو التالي.... ، وشركة .... ، شركة ..... ، شركة 

بصفتها الشركة األم للثالث شركات ... انيات المرفقة بملف التأهيل هي الميزانيات المجمعة لشركة الميز -
، الذي يوضح أن ٣١/١٢/٢٠٠٦ًاألخرى، وهو ما يتضح جليا من البند األول لإليضاحات المرفقة بميزانية 

 .....، و... ، .... الشركات التابعة هي؛ 
والخاص بخبرات المستثمر السابقة في صناعة الحديد والصلب، فلقد تم ، ١-١، بند ) ٤(ًوفقا للملحق رقم  -

 ..... ومصنع ....  ، مصنع .. ..، شركة ... ذكر األربع مصانع التي تديرها المجموعة، وهى مصنع 
، والخاص بتقييم مستوى المستثمر كهيكل حالي، فلقد تم ذكر الشركات ٥-١، بند )٤(ًوفقا للملحق رقم  -

 ...... ، وشركة .... ، شركة .... ، شركة .... ، وهم شركة .. ...موعة األربعة لمج
، . ...ًختاما، يقارن الجدول التالى بين المؤشرات المختلفة التى شملها ملف التأهيل والتى تخص مجموعة 

نسحب منفردة، والذي يؤكد أن جميع البيانات المدرجة ضمن ملف التأهيل ت.... والمقابل لها فى حالة شركة 
 ..... على المجموعة ككل، وليس شركة 

فى حالة كون "على أنه ) ١٢-٢(هذا كله مع الوضع في االعتبار أن كراسة التأهيل نصت نفسها فى البند 
ًمقدم الطلب وكيال بتوكيل رسمى موثقا عن مجموعة أو شركة أو فرد عليه أن يفصح عن أسم موكله  ً

لتى تعبر عن سابق خبرات موكليه والمصادر التى يمكن االستعالم وجنسيته وجميع المعلومات والبيانات ا
، .. أي أن كراسة التأهيل أتاحت للشركات التقدم للتأهيل كمجموعة، وهو ما تم بالنسبة لمجموعة ". منها عنهم

 .  أعالهالمذكورةًالتى تقدمت ككيان واحد، وفقا لكافة البيانات الواردة بالكراسة 
انوني ألعضاء لجنة البت من القانونيين أكد صحة التعامل مع طلب التأهيل على أنه مقدم  الرأي الق–ًثالثا 

 :من المجموعة، وليس شركة واحدة بها
بعض .... بالرجوع إلى الرأي القانوني بشأن المبررات القانونية التي تم االستناد إليها عند منح مجموعة  -

 –) .... /والمستشار.... / المستشار(من القانونيين َِالتراخيص، والمعدة من قبل أعضاء لجنة البت 
 ، قد قدمت العرض عن نفسها، . ... نجد أنها أوضحت أن شركة –وبالتالي فهم يتحدثون عن رأي اللجنة 

وبصفتها مديرة للشركات الثالثة األخرى التي وردت ضمن مستندات التأهيل، األمر الذي لم يكن معه 
 . ًركات األربعة الواردة ضمن مستندات التأهيل وحدة واحدة، كما ذكر سابقاًمناصا من اعتبار كافة الش

 : تقرير لجنة الخبراء يؤكد هو اآلخر التقدم كمجموعة، وليس كشركة–ًرابعا 
 ورد بالصفحة العاشرة من تقرير لجنة الخبراء بأن رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد قدم للجنة ملف  -
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، وبإطالع اللجنة عليه تبين لهم أنه قد تضمن مقدمة عن الشركة ورد بها أنها ... دم من شركة التأهيل المق    
، وهو ما يؤكد ....)  مصنع –....  مصنع – .... مصنع شركة -... مصنع ( وحدات إنتاجية ٤تدير 

ر شركات عن نفسها، وبصفتها تدي.... أن كل من يطلع على ملف التأهيل، يتضح له أنه مقدم من شركة 
 .المجموعة

 : ، وليس شركة واحدة منها..  عملية التأهيل نفسها تعاملت مع مجموعة –ًخامسا 
ُاعتمدت عملية التأهيل على نظام النقاط، بحيث يتم تقييم كل ملف وفقا لعدد من البنود، وتمنح كل شركة  - ً

ًل هذه المرحلة، تم التعامل أيضا خال. نقاط في كل بند، تعبر عن مدى قوة الملف المقدم منها في هذا البند
، .... مع كافة الشركات التابعة للمجموعة التى ورد ذكرها بملف التأهيل على أنها كيان واحد، تمثله شركة 

 : ويتأكد ذلك من خالل ما يلي
 ): نقطة٢٤٠٠(خبرات المستثمر السابقة فى صناعة الحديد والصلب : )١-١(بند . ١

السابقة فى مجال الحديد والصلب؛ وفى حالة مقارنة ما ورد بملف .... مجموعة تناول ملف التأهيل خبرات 
 بطلب التأهيل عن نفسها فقط، سنصل إلى ....التأهيل بما سيكون عليه الوضع إذا ما تقدمت شركة 

 .النتائج التى تشير إليها الجدول التالى
ن يصل إلى نتيجة مؤداها أن ملف الخالصة، أنه من المستحيل على أي محلل مالي أو خبير محاسبي أ

وحدها؛ ألنه لن يستطيع بأى طريقة، أو بأي حال من األحوال، أن ... ًالتأهيل كان مقدما عن شركة 
ًيستخلص الموقف المالى والتسويقى والتكنولوجى لهذه الشركة من ملف التأهيل، وهو ما كان ضروريا 

 لحديد .. ًكان مقدما عن المجموعة بأكملها وليس شركة الإلتمام عملية التأهيل؛ ألن ما ورد بملف التأهيل 
 .التسليح وحدها

 ): نقطة١٠٠٠(خبرات المستثمر السابقة فى صناعات أخرى ): ٢-١(بند . ٢
، وهـــى )الجـــوهرة(للســـيراميك والبورســـلين ....  شـــركة – ومعلومـــات عـــن –تضـــمن مـلــف التأهـيــل إشـــارة إـلــى 

 .... ابعة لشركة  ، وليست ت. ...شركة تابعة لمجموعة 
 ١٠٠٠(إجمالى االستثمارات فى مجال صناعة الحديد والصلب والصناعات األخرى ): ٣-١(بند . ٣

 ):نقطة
 مليون جنيه، ١٥٣٤٧أشار ملف التأهيل إلى أن إجمالى االستثمارات فى صناعة الصلب تصل إلى نحو 

 صناعة السيراميك والبورسلين  مليار دوالر، كما عرض الملف قيمة االستثمارات فى٢,٧بما يعادل 
 مليون جنيه؛ وهو ما يؤكد أن العرض مقدم من المجموعة، ألن استثمارات صناعة ٥٧٤,٦بإجمالي 

 ..... السيراميك والبورسلين هى استثمارات تابعة للمجموعة، وليس لشركة
 ): نقطة١٠٠٠(التقييم المالى لمحفظة المستثمر ): ٤-١(بند . ٤

 مليار جنيه، فى حين ١٣,٧، والتى بلغت نحو ٢٠٠٦ فى عام .. رادات مجموعة تضمن الملف جملة إي
 .  مليار جنيه٣,٤تبلغ ... أن إيرادات شركة 

 



 ١٤٣

 ): نقطة٥٠٠(تقييم مستوى المستثمر كهيكل حالى ): ٥-١(بند . ٥

 عامــل، فــى حــين أن عــدد ٦٠٠٠عــرض ملــف التأهيــل عــدد العــاملين بشــركات المجموعــة، والــذى يتخطــى 
 . عامل فقط١٢٤٠يبلغ ... املين فى شركة الع
 ): نقطة٢٠٠(أنواع الحديد المزمع إنتاجه ): ١-٢(بند . ٦

؛ حيث أشار ) البالطات- البيلت -الحديد االسفنجى (حدد الملف المقدم من المجموعة هذه األنواع فى 
 :إلى ما يلى

ة لمصنع الصلب إلنتاج  مليون طن، والذى سيكون الشحنة الرئيسي٣,٣إنتاج : حديد اسفنجى -
 ).Slabs(وكذلك البالطات ) Billet(البيلت 

 .ً الف طن سنويا، والبيلت هى الخامة الرئيسية إلنتاج حديد التسليح٧٠٠إنتاج :  البيلت-
 .مم١,١ًإنتاج مليون طن سنويا إلنتاج المسطحات ذات التخانات التى تبدأ من :  البالطات-

ُعلما بأن مسطحات الصلب التي ت  ... َنتج من البالطات، ال تنتجها شركة ً
 ): نقطة٢٠٠(الطاقة الحرارية الالزمة النتاج البيلت والبالطات )  ب-٢-٢(بند . ٧

، وال تحتاج إليها ...ذكر الملف صراحة الطاقة الحرارية إلنتاج البالطات؛ والبالطات ال تنتجها شركة 
 .كمنتج وسيط

 ): نقطة١٠٠٠) (مازوت/ غاز/كهرباء( لطن معدل استهالك الطاقة ل) ٣-٢(بند . ٨
 يتكون من - ... االسم الشائع لمجموعة – ...أكد الملف أن المشروع المزمع إنشائه، والتابع لشركة 

 :اآلتى
 . مليون طن٣,٣مصنع إنتاج الحديد االسفنجى بطاقة انتاجية  -
 .طن مليون ١,٧ بطاقة إنتاجية والبالطات،مصنع الصلب إلنتاج البيلت  -

ًوهو ما يؤكد أيضا أن طلب التأهيل كان مقدما عن المجموعة؛ ألن شركة   ال تحتاج إلى البالطات ....ً
 :وتتأكد هذه الحقيقة من خالل. كمنتج وسيط لصناعتها

ً؛ حيث عرض أيضا الملف تكنولوجيا صناعة الصلب ) نقطة٣٠٠(طرق توفير الطاقة ) ٥-٢( بند -
 ). البيلت والبالطات(
؛ حيث تناول الملف شرح الستهالك المياه للبيلت ) نقطة١٠٠(استهالك المياه  ) ٦-٢( بند -

 .والبالطات
 ، وفيه أشار الملف، تحت جدول عناصر الضمان ومدة ) نقطة١٠٠(ضمانات الكفاءة ) ٨-٢( بند -

ر والصب المستم) بيلت(االختبار التى سيتم االتفاق عليها أثناء التعاقد، إلى الصب المستمر 
 ).            بالطات(
، وفيه تضمن الملف جدول الحتياجات ) نقطة٢٠٠(احتياجات المواد الخام ومصادرها ) ٩-٢( بند -

 .لمصنع البيلت والبالطات
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، ويالحظ أن هذا البند لم يقتصر على الحديد ) نقطة١٠٠(منتجات الحديد والصلب ) ١٣-٢( بند -
ويتبين من ملف التأهيل أنها . ات الحديد والصلب بصفة عامةٕاالسفنجى والبيلت وانما أشار إلى منتج

 لصناعة حديد التسليح وحدها؛ حيث . ...تم اإلشارة إلى المنتجات التى تنتجها المجموعة وليس شركة 
ًأشار الملف إلى كال من منتجات حديد التسليح، وكذلك منتجات مسطحات الصلب التى ال تنتج فى 

 .  .... شركة 
 ، بشركاتها األربع التابعة لها، هى التى تم ...أن التأهيل بنظام النقاط يؤكد أن مجموعة الخالصة، 

ًفال يمكن بأى حال من األحوال، وفقا لما تمت . من نقاط التأهيل% ٩٧,٥تأهيلها، وحصلت على نسبة 
 .وحدها هى التي تأهلت... ًاإلشارة إليه سالفا، بأن يدعى أحد أن شركة 

، ضمن مالحق )٤( الشاهد الثالث أشار في أكثر من موضع في شهاداته إلى الملحق جدير بالذكر أن
 كما ذكر –كراسة التأهيل، وهو الملحق الواردة به كافة البيانات أعاله، والذي تؤكد المعلومات الواردة به 

ة بشركة ً أن النقاط كانت تمنح بناء على بيانات مقدمة عن المجموعة ككل، وليس بيانات خاص–أعاله 
 . وحدها....

 ): ٦ملحق رقم (بيان بسابقة األعمال . ٩
، والذي "بيان بسابقة األعمال"شمل ملف التأهيل فى الملحق المشار إليه الجدول التالى، تحت مسمى 

 . وحدها. ... هى من تقدمت للتأهيل، وليس شركة ...يؤكد أن الشركات األربعة لمجموعة 
 ):٧ملحق رقم  (إجمالى األصول المتداولة. ١٠

معايير الشفافية واإلفصاح المالى فيما يتعلق بإعداد الميزانية والقوائم المالية المجمعة، .... تبنت مجموعة 
التي تظهر على نحو واضح كافة البيانات والحسابات المجمعة لشركاتها، وبما يعبر عن الموقف المالى 

يير المحاسبة المصرية المتفقة مع المعايير الدولية،  مع معا- فى ذات الوقت -الكامل للمجموعة، ويتسق 
 :ولذا
، ٣١/١٢/٢٠٠٥حـتـــى .... ، ويعـبـــر عنهــــا بشــــركة . ...كاـنـــت الميزانـيـــة والـقـــوائم المالـيـــة لمجموعــــة  -

، حيـث كانـت المجموعـة )كشـركة تابعـة(.... ، وشركة .... تتضمن البيانات المجمعة لكل من شركة 
ـمـن أســهم شــركة % ٩٠، و... مــن أســهم شــركة % ٧٥(شــركتين ًتمتـلـك حصصــا حاكـمـة ـفـى هــاتين ال

...( 
ً، تمتلك حصصا حاكمة أيضا فى ... ، ويعبر عنها بشركة  .... أصبحت مجموعة ٢٠٠٦فى عام  - ً

، ولذا فإن الميزانية والقوائم المالية فى %)٥٠,٢٨(.... ، وشركة %)٥٤,٢٣(.... كل من شركة 
 لصناعة حديد التسليح، والشركات .. ..المجمعة لشركة  أصبحت تعبر عن البيانات ٣١/١٢/٢٠٠٦

 ).....  وشركة .. ..، وشركة .... شركة (الثالث األخرى التابعة 

يتضح ذلك من بيانات الجداول التالية، والتى أدرجت فى ملف التأهيل بشأن إجمالى األصول  -
 :، حيث يتبين ما يلى)٧ملحق رقم (المتداولة 

 بيانات (... ٕلتى تضمنها الملحق أصول والتزامات وأرباح كل من شركة عرضت الجداول الثالث ا •
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 ....، وشركة ... وشركة  ،)كشركة تابعة.... مجمعة تتضمن شركة 

 ..  .. وال...يتضح فى ضوء هذه الجداول أن بيانات األصول واإللتزامات واألرباح لشركتى  •
 .٢٠٠٥كانت غير مجمعة حتى عام 

... و ... ضح بيانات الجداول تجميع أصول والتزامات وأرباح شركتى ، تو٢٠٠٦ًبدءا من عام  •
 .... والتى تتضمن ذاتها بيانات مجمعة لشركة مصانع (.... ٕفى أصول والتزامات وأرباح شركة 

 ).كشركة تابعة

 فى قيم األصول واإللتزامات واألرباح؛ - نتيجة التجميع –ًوعلى ذلك، يتضح جليا الطفرة الواضحة  •
 مليار جنيه فى عام ٢,٧من .... رتفعت قيمة األصول المجمعة للشركات الثالث فى شركة حيث ا
 مليار ١,٨، وبالمثل ارتفعت قيمة اإللتزامات من ٢٠٠٦ مليار جنيه فى عام ١٥,٥ إلى ٢٠٠٥

 مليار جنيه إلى ما يقرب ٠,٥ مليار جنيه، وكذا األرباح بعد خصم الضرائب من ١٠,٣جنيه إلى 
 .ار جنيه ملي٢,٠من 

 ..... وشركة .... بيانات مجمعة تشمل شركة  (*) 
 .... وشركة ....وشركة .... وشركة .... بيانات مجمعة تشمل شركة (**) 

 ):٨ملحق رقم (بيان إيرادات الشركة . ١١

 :ما يلى) ٨ملحق رقم (يتأكد من بيان إيرادات الشركة 

، متضمنة إيرادات الشركات الثالث األخرى . ..أن اإليرادات تعبر عن اإليرادات المجمعة لشركة  •
 ).....، وشركة .... ، وشركة .... شركة  (٢٠٠٦فى عام 

 إلى ٢٠٠٥ مليار جنيه فى عام ٣,١ارتفعت من نحو .... فمن الجدول يتضح أن إيرادات شركة  •
 . نتيجة عملية التجميع٢٠٠٦ مليار جنيه فى عام ١٣,٧

 .....ركة وش... بيانات مجمعة تشمل شركة (*) 
 .....وشركة .... وشركة .... وشركة .... بيانات مجمعة تشمل شركة (**) 

ًيتضح، بما ال يدعو مجاال للشك، أن ملف التأهيل كان عن مجموعة ) ٨(، )٧(وبالتالى فإنه من الملحقين 
  الشركات الثالثة قد تقدمت بقوائمها المالية المجمعة، بصفتها تدير....  بشركاتها األربعة، وأن شركة .. ..

 .األخرى
ًجدير بالذكر أيضا أن التحليل السابق قد تم تقديمه للمحكمة، إال أنه لم يتم اإللتفات إليه، لم يتم إبداء وال

 .أسباب لعدم اإللتفات إليه
 شهادات شهود اإلثبات أنفسهم تؤكد أن لجنة البت كانت تعامل الملف المقدم على أنه مقدم من –ًسادسا 
 : وحدها.... ، وليس شركة .. ..ة مجموع

عند سؤال الشاهد الثالث حول ما ورد بمحضر االجتماع الخامس للجنة البت المنعقدة بتاريخ  -
، أوضح أن رأى لجنة األمانة الفنية انتهى ١٠/٣/٢٠٠٨، وبتقرير األمانات الفنية المؤرخ ١٣/٣/٢٠٠٨

عن المنطقة الحرة، وتأجيل الموافقة حتى تخاطب  حتى تتنازل .. ..لمجموعة إلى تأجيل إصدار الموافقة 
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 ،.... ، وهى شركة شركات المجموعة األربعةًالمجموعة الهيئة رسميا بتوزيع الطاقات اإلنتاجية على 
المقامة بنظام المناطق الحرة، وبعد ذلك تصدر الموافقة .... ، وشركة .... ، وشركة .... وشركة 

لم ترد ضمن مستندات التأهيل المقدمة من .... ً نظرا الن شركة اللجنة رأت أنهكما أن . للمجموعة
 . ؛ فقد تم رفض طلب تخصيص طاقة لهاالمجموعة

تؤكد هذه األقوال أن الشركات األربعة األخرى التابعة للمجموعة قد تقدمت بمستندات تأهيلها، على خالف  -
أن األمانة الفنية ولجنة البت قد أهلت والتى تم رفض طلبها، وعلى ذلك، فإن الشاهد أكد على .... شركة 

 .وحدها.... ، وليس شركة  بشركاتها األربعة.. ..مجموعة 
ً محاضر اجتماعات األمانة الفنية ولجنة البت تؤكد أيضا أنها كانت تتعامل مع ملف التأهيل على –ًسابعا 

 .... ، وليس شركة . ...أنه مقدم من مجموعة 
قد تقدمت كمجموعة . ...ات األمانة الفنية ولجنة البت أن شركات يتضح من تقارير محاضر اجتماع -

 ١٠/٣/٢٠٠٨للحصول على الترخيص؛ فقد أشار تقرير األمانة الفنية عن محضر اجتماعها بتاريخ 
ًبطلب شفهيا إلصدار الموافقة على الطاقة .. ..تقدمت شركة  "، وأكد ما يلى  ....صراحة إلى مجموعة 

، كما " تمادها بلجنة البت دون تحديد حجم الطاقة االنتاجية لكل شركة من المجموعةاإلنتاجية السابق اع
، .... ، وشركة .... ، وهى شركة  حدد التقرير هذه الشركات األربعة التى تقدمت بها المجموعة للتأهيل

 .....، وشركة .... وشركة 
نة الفنية ولجنة البت قد أهلت الشركات جاء بإجابات لجنة الخبراء فى جلسات المحاكمة ما يفيد أن األما -

وحدها، وهو ما أكده الشاهد الثالث عندما أشار إلى رفض اللجنة منح الترخيص .... األربعة، وليس شركة 
 .، بحجة أنها لم ترد ضمن شركات المجموعة األربعة المقدم عنها مستندات التأهيل.... لشركة 

ً، بناء على مطالبة لجنة البت ١٣/٣/٢٠٠٨بت المنعقد بتاريخ ًأكد على ذلك أيضا تقرير اجتماع لجنة ال -
 –ًبمخاطبة الهيئة رسميا بتوزيع الطاقات اإلنتاجية المخصصة لها ) ١٠/٣/٢٠٠٨بتاريخ (.... لمجموعة 

تأجيل الموافقة : " على شركات المجموعة األربعة، حيث نص على-ًوفقا للرخصة التى حصلت عليها 
ًطب الهيئة رسميا بتوزيع الطاقات االنتاجية على شركات المجموعة، وبعد ذلك حتى تخا. ...لمجموعة 

 ...". تصدر الموافقة للمجموعة مع تحديد التوزيع المذكور من المجموعة على كافة الشركات األربعة
.. .. أشارت األمانة الفنية صراحة إلى موقف مجموعة ٣٠/٧/٢٠٠٨فى محضر اجتماعها المنعقد بتاريخ  -

بكراسة التأهيل النتاج الحديد االسفنجى بطاقة انتاجية قدرها . ...تقدمت مجموعة  "ث نص على أنه ؛ حي
 ".سنوى بيليت وبالطات/ مليون طن١,٧سنوي و/ مليون طن٣,٣

وتأكدت هذه الحقيقة فى اجتماع لجنة البت، فقد تضمن محضر تقريرها عن االجتماع المنعقد بتاريخ  -
 "..... موقف مجموعة "ًمسا عنوان ، وتحت البند خا٣/٨/٢٠٠٨

تقدمت بطلب التأهيل عن . ...خالصة القول، أن محاضر تقارير األمانة الفنية ولجنة البت تؤكد أن مجموعة 
وأن هذه المحاضر كانت تتناول اسم المجموعة بمسميات عديدة؛ فكانت .  ...شركاتها األربعة التابعة للمجموعة

 . ....ً وأخيرا شركة ، .. ..وشركة ، ...، شركة . ...شركة ، .. ..جموعة ، م.. ..تشير إليها بمجموعة 
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ًحصلتا على الرخصتين وفقا إلجراءات وتوصيات اعتمدتها األمانة الفنية ولجنة  .... و.. .. شركتا –ًثامنا 
 :البت

نية، لدراسة  بتشكيل األمانة الف٢٧٢القرار اإلدارى رقم  ، أصدر رئيس هيئة التنمية٢٠/٩/٢٠٠٧بتاريخ  -
 والبيلت، والتى DRIمستندات التأهيل المقدمة من الشركات الراغبة فى إقامة مشروعات الحديد االسفنجى 

تختص بصفة أساسية فى إعداد التوصيات للعرض على لجنة البت، متضمنة الرأى بشأن الطلبات الجديدة 
 . والتوسعات، والموقف التنفيذى للحاالت المطلوب تقنينها

ً، محددا تشكيل لجنة للبت ١٤/١١/٢٠٠٧ فى ٢٠٠٧ لسنة ٨٩٤رار وزير التجارة والصناعة رقم صدر ق -
 والبيلت، برئاسة DRIفى الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة فى إقامة مشروعات الحديد االسفنجى 

محلية، واالسكان، ، واالستثمار، والتنمية ال ة، وعضوية ممثلين عن وزارات المالية.... رئيس هيئة التنمية 
والبيئة، والبترول، والكهرباء، والطاقة، والتعليم العالى، ومدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى 

 .الدولة
، ورفعت تقريرها إلى لجنة البت بتاريخ ٢/١٢/٢٠٠٧عقدت األمانة الفنية اجتماعها األول بتاريخ  -

شركات ) ١٠(بشراء كراسة التأهيل، فى حين تقدمت شركة قد قامت ) ١١(، والذى أفاد بأن ٥/١٢/٢٠٠٧
شركات ) ٦(شركات مصرية لديها مشروعات قائمة بالفعل، و) ٤(بكامل مستندات التأهيل المطلوبة، منها 

 . عربية وأجنبية ترغب فى إقامة مشروعات جديدة النتاج الحديد والصلب

كات لنقاط التأهيل، وأن احتياجات الشركات العشرة أكد تقرير األمانة الفنية أنها تحققت من اجتياز هذه الشر -
 مليار ٢,٥ غاز، فى حين أن الكميات المطروحة من الطاقة كانت تبلغ ٣ مليار م٨,٥من الطاقة تبلغ نحو 

 ٤,٨ غاز من خالل طرح ٣ مليار م٢,٨؛ وعندها أوصت األمانة الفنية بتخصيص طاقة تبلغ جملتها ٣م
 لكل ٣ مليون م٩٦٠,٦مليون طن بيلت مقسمة على ثالثة رخص بواقع  ٤,٢مليون طن حديد اسفنجى، و

واقترحت األمانة أن يتم التزايد على احتياجات كل رخصة من الغاز الالزم للصناعة وتوليد الطاقة . رخصة
 .الكهربائية

 :، ووافقت على اآلتى١١/١٢/٢٠٠٧إجتمعت لجنة البت بتاريخ  -

 ١,٦(التى اجتازت التأهيل على رخصة واحدة إلقامة مشروع إلنتاج يتم التزايد بين الشركات الجديدة . أ
 .٣ مليون م١٠٠٠بطاقة ) Billit مليون طن بيلت ١,٤، وDRIمليون طن حديد اسفنجى 

، .... ، والشــركة .... ، وهــى شــركة )٣ مليــون م٤٥٠(مــنح الشــركات القائمــة نصــف رخصــة مجانيــة . ب
واســـتكمال اـلــدورة  ؛ وذـلــك بهـــدف تعمـيــق التصـــنيع المحـلــى ،.... ، باإلضـــافة إـلــى شـــركة .... وشـــركة 

 .، وخفض التكلفة السوقية وزيادة المنافسة االنتاجية لصناعة الحديد

، بشأن منح كل شركة نصف .... /..../.... عرضت األمانة الفنية توصيات لجنة البت على شركات  -
، إال أن ممثلى الشركات الثالثة رفضوا ٣ مليون م٤٥٠رخصة مجانية تعادل توفير طاقة من الغاز قدرها 

ًهذا االقتراح، نظرا لعدم تحقيقه للتكامل الصناعى بشركاتهم، وأكدوا على ضرورة الموافقة على الطاقات 
 .االنتاجية المطلوبة بمستندات التأهيل المقدمة منهم
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ة للشركات القائمة،  لتوفير الطاقة الالزم٢٥/١٢/٢٠٠٧ فى ٩٧٤تم إخطار وزير البترول بالكتاب رقم  -
، وقد وافقت وزارة ٢٠١١، والنصف اآلخر عام ٢٠١٠على أن يتم تدبير نصف كمية الغاز المطلوبة عام 

 .٣٠/١٢/٢٠٠٧ الصادر فى ٨٠٩/١١البترول بكتابها رقم 

ًبناء على ذلك، أوصت األمانة الفنية بالموافقة على الطاقات االنتاجية المطلوبة من الشركات الوطنية  -
 .٣ مليار م ٣,٦ائمة، وأوضحت أن هذه الطاقات االنتاجية تحتاج طاقة تعادل الق

، اعتمدت لجنة البت ما جاء بتقرير األمانة الفنية من توصيات، ووافقت على الطاقات ٢/١/٢٠٠٨بتاريخ  -
 .اإلنتاجية المطلوبة بمستندات التأهيل المقدمة من الشركات، واحتياجات هذه الشركات من الغاز

ً، أكد لجنة البت على منح كميات الغاز كاملة بالمجان للشركات األربعة المصرية، ١٤/١/٢٠٠٨خ بتاري -
 .ًوفقا لما تمت الموافقة عليه في االجتماع السابق

، قام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية برفع مذكرة لوزير التجارة والصناعة، بشـأن ٢٠/١/٢٠٠٨بتاريخ  -
؛ ومـن ثـم العـرض علـى ١٤/١/٢٠٠٨ و٢ بجلستيها الثالثة والرابعة المنعقدتان فى اعتماد قرارات لجنة البت

 .٢٠/١٢/٢٠٠٧ الصادر فى ٨٠٩/١١المجلس األعلى للطاقة، في ضوء موافقة وزير البترول بكتابه رقم 

تى  ح.. ، أوصت األمانة الفنية بتأجيل الموافقة لمجموعة ١٠/٣/٢٠٠٨ًوفقا لتقرير األمانة الفنية بتاريخ  -
ًتخاطب الهيئة رسميا بتوزيع الطاقات اإلنتاجية على شركات المجموعة، وبعد ذلك تصدر الموافقة 
للمجموعة مع تحديد التوزيع المذكور من المجموعة على كافة الشركات األربعة، مع مراعاة حجب الطاقة 

زل المجموعة عنها وتحول المخصصة من المجموعة للشركة الرابعة القائمة بنظام المنطقة الحرة، حتى تتنا
 نظامها االستثمارى إلى نظام االستثمار الداخلى، أو توزيع الطاقة المخصصة للشركة الرابعة على الشركات 

 .١٣/٣/٢٠٠٨ولقد اعتمدت لجنة البت هذه التوصيات بتاريخ . الثالثة األخرى

ً مليون طن سنويا من ١,٦٥ بطلب إلقامة ٢/٧/٢٠٠٨بتاريخ .... ًبناء على ما سبق، تقدمت شركة  -
ُ ألف طن سنويا من البيلت؛ بما يمثل ٨٥٠الحديد االسفنجى و  . ...من الطاقة المخصصة لمجموعة % ٥٠ً

 .١١/١٢/٢٠٠٧والمعتمدة من لجنة البت فى 

، بعد أن تحولت إلى نظام االستثمار الداخلى، بطلب الحصول .... ، تقدمت شركة ١٢/٨/٢٠٠٨بتاريخ  -
وتجدر اإلشارة إلى أن ملف التأهيل . ...المتبقية من الطاقة المخصصة لمجموعة % ٥٠على نسبة الـ 

المقدم من المجموعة للهيئة قد تضمن مستند مقدم إلى الهيئة العامة لالستثمار للتنازل عن ميزة االستثمار 
،  تأهيلللتوافق مع شروط ال.... ، وهذا الطلب ممهور بخاتم شركة .... بنظام المناطق الحرة لشركة 

تفيد متابعته إلجراءات إنهاء ميزة االستثمار بنظام المناطق الحرة .... باإلضافة إلى شهادة من مكتب 
 .....لشركة 

 :على ضوء ذلك، يمكن التأكيد على اآلتي -
ًحصلتا على الترخيص وفقا إلجراءات وتوصيات اعتمدتها األمانة الفنية  .... و.... القول أن شركتى . أ

 .تولجنة الب
 أن قرار تقسيم الطاقة إلى رخصتين جاء من داخل األمانة الفنية ولجنة البت، فقد طلبت مجموعة . ب
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منحها رخصة واحدة بإجمالى الطاقة المخصصة لها، إال أن رأى األمانة الفنية الذى اعتمدته . ... 
ًوبناء على . ت المجموعةبتحديد التوزيع المقترح للطاقة على شركا. ...ًلجنة البت جاء مطالبا مجموعة 

، انتهى رأى األمانة الفنية  إفادة المجموعة بالتوزيع المقترح للطاقة على شركتين من شركات المجموعة
وقرارات لجنة البت إلى منح نصف كمية الطاقة إلحدى شركات المجموعة مع إرجاء النصف اآلخر 

 . ثمار الداخلىللعمل بنظام االست. ...لحين استكمال إجراءات تحويل شركة 
حصــلت علـى نفـس كمـيـة الطاقـة التـي ـتـم . ...بـالرغم مـن تقســيم الطاقـة علـى الشــركتين، فـإن مجموعـة . ج

تخصيصها والتقدم للحصول عليها منـذ مرحلـة التأهيـل، ولـم تحصـل علـى أي كميـة إضـافية مـن الطاقـة 
ركتين، وتـلـك حقيقـة ـيـدل جـراء هــذا التقسـيم، ألن ـمـا حـدث هــو مجـرد تقســيم نفـس كمـيـة الطاقـة عـلـى الشـ

 رخــص؛ األولــى ٣منطــوق الحكــم علــى أن القاضــي لــم يســتوعبها، حيــث قضــي فــي حكمــه بســداد قيمــة 
 ....، والثانـيــة والثالثـــة لكـــل مـــن شـــركة )وقضـــي بـــأن يســـدد المـــتهم األول قيمـــة ماليـــة لهـــا(. ...لشـــركة 
 ).  وقضى برد المتهم الثالث لقيمة مالية لكل منهما(.... وشركة 

ًاء عليه، فإن ما أورده الحكم الطعين في مدوناته، على نحو ما سلف بيانه، ينبئ عن عدم فهم محكمة بن
الموضوع ألحكام القانون، ومخالفة الثابت باألوراق، نتيجة قصور محكمة الموضوع في عدم إحاطتها بواقعات 

راقها المطروحة عليها، مما أدى إلي ًاإلتهام الماثل عن بصر وبصيره، وعدم اإللمام ببيانها وفقا للثابت بأو
ٕإضطراب صورتها واختاللها، وعدم إستقرارها في عقيدتها، حيث أن الحكم الطعين عند تحصيله لواقعة اإلتهام 
المسندة إلى الطاعن قد خالف أحكام القانون، وخالف أصول القاعدة، وأسند إتهام إلى الطاعن دون دراية 

ستندات الدعوى، وأحكام القوانين المنظمة لذلك، األمر الذي يؤكد معه وبحث وتمحيص أحداث اإلتهام، وم
إبهام الحكم الطعين وغموضه في مواجهته لعناصر اإلتهام، واإللمام بها علي نحو يوضح أن محكمة 
الموضوع قد فطنت إليها في أهم احداثها، وهو األمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بعيب مخالفة القانون 

 .الثابت باألوراق، بما يستوجب معه نقضه واإلعادةومخالفه 
بطالن الحكم المطعون فيه، نتيجة قصور محكمة الموضوع في عدم إيرادها ألوجه دفاع :  عشرالتاسعالسبب 

 الطاعن في أسبابها، علي نحو يكشف أنها قد طالعتها وأقسطتها حقها في البحث والتمحيص
 بمتابعة الطاعن في مناحي دفاعه المختلفة، للرد علي كل شبهة يثيرها ولئن كان األصل أن المحكمة ال تلتزم"

على إستقالل، إال أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها، وألمت 
طاعن بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها، ووازنت بينها عن بصر وبصيرة، وأنها إن إلتفتت عن دفاع ال

ًكلية، وأسقطته جملة، ولم تورده على نحو يكشف عن أنها إطلعت عليه أو أقسطته حقه، فإن حكمها يكون  ً
 "ًقاصرا

 )٨٤٠ صـ ١٤٩ ق ٣٦ مجموعة أحكام النقض س ١٠/١٠/١٩٨٥نقض جنائي (
  )٨٤٠ صـ١٤٩ ق٣٦ مجموعة أحكام النقض س١٠/١٠/١٩٨٥نقض جنائى ( 

 )٤٤٢ صـ٨٤ ق٢٩حكام النقض س مجموعة أ٢٤/٤/١٩٨٧نقض جنائى ( 
 )٣٩٤ صـ٨١ ق ٣٠ مجموعة أحكام النقض  س ٢٦/٣/١٩٧٩نقض جنائى ( 
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ًومن المقرر فقها وقضاء بأن المحكمة ملزمة بالرد على الطلبات والدفوع القانونية البحتة صراحة، فالدفع بعدم  ً ً
 الرد الضمني المستفاد من الحكم، قبول الدعوي الجنائية أو بعدم اإلختصاص دفوع قانونية، ال يكفي بصددها

ٕبعكس موضوع الطلب أو الدفع، وانما يلزم أن يكون الرد صريحا في الحكم واال شابه القصور في التسبيب ًٕ 
  )١٣٤٦ ، ١٣٤٥الثالثة صـ    الجزء الثاني-  قانون اإلجراءات الجنائية -مأمون سالمه / الدكتور( 

ًولما كان هذا هو المقرر قضاء وفقها،  - وكان الثابت من مطالعة أوراق الحكم الطعين أنه قد خال مما يدل ً
علي أن المحكمة قد واجهت عناصر الدعوى وأدلتها، وألمت بها على نحو يفصح من أنها  فطنت إليها، 
ًحيث أنها قد إلتفتت عن إيراد دفاع الطاعن كلية، وأسقطته جملة وتفصيال، وهو ما يكشف عن أنها لم  ً ً

لطاعن، ولم تقسطه حقه بالبحث والتمحيص، وذلك على الرغم من أن دفاع الطاعن إتسم تطالع دفاع ا
ٕالطاعن، لو أن المحكمة عنت ببحثها له وايراد     بالجوهرية في تغيير وجه الرأي في اإلتهام الموجه إلى 

 .مضمونه في حكمها الطعين
ول الدعوي الجنائية المقامه ضد تمثل مضمون دفاع الطاعن في أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم قب -

ٕالطاعن، وانتفاء المسئولية الجنائية لديه عن الجريمة المسندة إليه بأمر اإلحالة، والمسندة إليه بطريق 
اإلفتراض والتعسف في اإلستنتاج، وذلك على خالف القواعد العامة للمسئولية الجنائية التي توجب أن 

ل بالمسئولية المفترضة أو المسئولية التضامنية في العقاب، إال ًيكون ثبوتها فعليا، وأنه ال يصح القو
 .بإستثناء بنص القانون، وفي حدود ما إستثناه وأوجبه

  بأن -  محكمة النقض -ًجاء ذلك الدفع مستندا إلى المبادئ المجيدة والفريدة التي أرستها المحكمة العليا  -
 يؤخذ بها إال جناتها، وال ينال عقوبتها إال من الشخص ال يزر غير سوء عمله، وأن جريرة الجريمة ال

ًقارفها، وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسئوال عن إرتكابها، ومن  ً
 شخصية المسئولية الجنائية، وبما يؤكد ٦٦ثم تفترض شخصية العقوبة التي كفلها الدستور بنص المادة 

ًن الشخص ال يكون مسئوال عن الجريمة، وال تفرض عليه عقوبتها، إال بإعتباره فاعال لها تالزمها، وذلك أل ً
 ًوشريكا فيها، 

أضف إلى ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحه إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي  -
ا دام الظاهر من الحكم أنه أحاط ًله بالبراءة، إذا المرجع في ذلك إلي ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، م

بالدعوي عن بصر وبصيرة، وأقام قضاءه على أسباب تحمله، ألن أصل البراءه يعتبر قاعدة أساسية في 
نظام اإلتهام، وتفرضه حقائق األشياء، وتقتضيه الشرعية اإلجرائية، وحمايه الفرد في مواجهه التحكم 

ة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واقع والتسلط والتحامل، بما يحول دون إعتبار
ًواليقين، وال يدع مجاال لشبهه إنتفاء التهمة، أو الشك فيها، ودون ذلك ينهدم أصل البراءة، وكان من المقرر 

ائج، ًأنه من الالزم  في أصول اإلستدالل أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا ما رتبه عليه من نت
 .في غير تعسف في اإلستنتاج، وال تنافر مع حكم العقل والمنطق

 )٧٢ صـ ٤٧ ق س ٥٩ لسـنة ٦٨٥٢ الطعن رقم ١٤/١/١٩٩٦نقض جنائي (
 )٣٠ صـ ٤٨ ق س ٦٣ لسـنة ١٩٠٥٠ الطعن رقم ٥/١/١٩٩٧نقض جنائي (



 ١٥١

ً اإلنسان عليها، وشرطا التي جبل ًوبالتالي فإن إفتراض براءة المتهم ال يعدو أن يكون إستصحابا للفطرة، -
ًالزما للحرية المنظمة، تكرس قيمتها األساسية التي ال يتصور أن تنفصل الجماعة عنها، وهو كذلك وثيق 
الصلة بحق الحياة، وبدعائم العدل التي تقوم علي قواعدها النظم المدنية والسياسية جميعها، ومن ثم كان 

 من ٦٧ًي الزما لحماية الحقوق الرئيسية التي كفلتها الماده ًأصل البراءه جزءا من خصائص النظام اإلتهام
 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والفقرة الثانية ١١الدستور المصري لكل متهم، مرده بها نص الماده 

 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بما مؤاده أن هذه البراءة ال يجوز تعليقها علي ١٤من المادة 
ً يحول دون إنفاذ محتواها، وال تعطيلها من خالل إتهام يكون متهاويا، وال تفضها سواء بإعفاء النيابة شرط

من إلتزامها بالتدليل علي صحة إتهامها، أو عن طريق تدخلها هي أو غيرها للتأثير دون حق في مسار 
ً بديهيا يعد خطأ ال يغتفر الدعوي الجنائية ومحصلتها النهائية، بل أن اإلخالل بها، وبإعتبارها مبدأ

ًمستوجب نقض كل قرار ال يتوافق معها، حيث أن أصل البراءه يعتبر جزءا ال يتجزأ من محاكمة تتم 
ًإنصافا، بإعتباره متساندا مع عناصر أخري تشكل مقوماتها وتمثل في مجموعةا حد أدني من الحقوق  ً

م وسلطة اإلتهام الوسائل عينها التي يتكافأ بها الالزمة إلدارتها، ويندرج تحتها أن يكون لكل من المته
مركزيهما، سواء في مجال دحض التهمة أو إثباتها، وهي تعد حقوق ال يجوز الحرمان منها أو تهميشها، 

ًسواء تعلق األمر بشخص يعتبر متهما أو مشتبها فيه ً . 
ٕ  وانما لتدرأ بمقتضاها وطأه -   ال لتظل المذنبين بحمايتها-أقرت الشرائع جميعها مبدأ فرضية البراءة  -

الجزاء المقرر للجريمة التي خالطتها شبهه إرتكابها، بما يحول دون القطع بوقوعها ممن أسند إليهم اإلتهام 
ًبإثباتها، إذ ال يعتبر هذا اإلتهام كافيا لهدم أصل البراءة، وال مثبتا لواقعة تقوم بها الجريمة، وال حائال دون  ً ً

ًل يظل هذا األصل قائما إلى أن ينقض  من خالل حكم قضائي صار باتا بعد أن أحاط التدليل عليها، ب ً
 . ًبالتهمة عن بصر وبصيرة، وخلص إلى أن الدليل على صحتها كان نقيا ال تشوبه شائبة

فكل جريمة يدعي إرتكابها ال يجوز إثباتها دون جازم ينبسط علي عناصرها جميعها، وال يجوز كذلك  -
ًا، ولو في أحد عناصرها، ما كان منها ماديا أو معنويا من خالل إفتراض ثبوته ينة قانونية ينشئها المشرع قرً

ًإعتسافا، ودون ذلك ال يكون أصل البراءة إال وهما، كما أنه األصل في النصوص العقابية أن تصاغ في  ً
ًحدود ضيقة، تعريفا باألفعال التي جرمها المشرع، وتحديدا  لماهيتها، لضمان  ًأال يكون التجهيل بها موطنا ً

لإلخالل بحقوق كفلها الدستور لمواطنين، كذلك التي تتعلق بحرية عرض األراء وضمان تدفقها من 
مصادرها المختلفة، وكذلك بالحق في تكامل الشخصية، وأن يؤمن كل فرد هذا القبض أو اإلعتقال غير 

 . المشروع
 ال يتحمل بها إال من ُأدين كمسئول عنها، وهي عقوبة من المقرر بأن األصل في الجريمة أن عقوبتها -

يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة وموضوعها، مؤداه أن الشخص ال يزر غير سوء عمله، وأن 
جريرة الجريمة ال يؤاخذ بها إالجناتها، وال ينال عقابها إال من قارفها، وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع 

ًان بمن يعد قانونا مسئوال عن إرتكابها، ومن ثم تفترض شخصية العقوبة التي كفلها الجريمة محلها مرتبط ً
ً شخصية المسئولية الجنائية، وبما يؤكد تالزمها ذلك أن الشخص اليكون مسئوال ٦٦الدستور بنص الماده 
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ًعن الجريمة، وال تفرض عليه عقوبتها إال بإعتباره فاعال أصليا فيها أو شريكا  بها، وه ً ذا يتفق مع ما تعبر ً
ًعنه العدالة اإلجتماعية في مفهومها الحق، ويعكس بعض صورها األكثر تقدما، إال أن ذلك ليس غريبا عن  ً

 . العقيدة اإلسالمية، والتي أكدتها قيمتها العليا إذا يقول اهللا تعالي في محكم آياته
 "صدق اهللا العظيم "   عما تفعلونقل ال تسألون عما أجرمنا  وال نسأل"  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

فليس لإلنسان إال ما سعى، وما الجزاء األوفي إال حضور عمله، وكان وليد إرادته الحرة، وبالتالي فإنه ال  -
مجال للمسئولية الجنائية المفترضة، أو المسئولية التضامنية في العقاب، إال بإستثناء في نص القانون، وفي 

 إفتراض المسئولية لدى المتهم يعني إعفاء النيابة العامة من إلزامها بتقديم حدود ما إستثناه، وذلك ألن
الدليل على علم ذلك الشخص بالجرائم المسنده إليه، وتلك هي القرينة القانونية التي يعتبر ضمانها ضد كل 

ة، بما ًصور التحامل والتسلط الزما بصونها، وعلي األخص في إطار وضحها المشرع  على إفتراض البراء
ينال من الحرية الشخصية، التي تمثل النصوص العقابية أخطر القيود عليها في إطار محاكمة جنائية، 
يعتبر إنصافها شرط إلستقامتها من الناحية الدستورية، وتؤكد ضرورة أن يكون زمامها بيد محكمة الموضوع 

ها بنفسها، والتي تستخلص منها ًوحدها، فال يكون قضائها فيها منفصال عن أعمال التحقيق التي تجري
 . إقتناعها بقيام الجريمة المدعي بها أو إنتفائها

وبالتالي فإن إفتراض المسئولية الجنائية أمر يحرمه القانون والشريعة اإلسالمية، وقد أرست محكمة النقض  -
 سوء عمله، وأن في العديد من مبادئها القانونية هذا المبدأ القانوني الهام، وهو أن الشخص ال يزر غير

جريرة الجريمة ال يؤخذ بها إال جناتها، وال ينال عقوبتها إال من قارفها، ويطلق على هذا المبدأ القانوني إسم 
 ".شخصية العقوبة"

 :وقد قررت محكمة النقض الجنائي في العديد من أحكامها أن
ًالشخص ال يسأل جنائيا بصفته فاعال أو شريكا إال عما يكون لنشاطه" ً ً  المؤثم دخل في وقوعه، سواء كان ُ

ًإرتكابا أو تركا إيجابا أو سلبا، وذلك طبقا ألوامر الشارع ومناهيه، وال مجال للمسئولية المفترضة، أو  ً ً ً ً
 "المسئولية التضامنية في العقاب، إال بإستثناء بنص القانون وفي حدود ما إستثناه وأوجبه

  )١٤٦١ صـ ٣٠٢ ق ٢٠ س مجموعة أحكام النقض٩/١٢/١٩٦٩نقض جنائي ( 
  )٩٧٨ صـ ٢٠٤ ق ٢٤  س مجموعة أحكام النقض١٣/١١/١٩٧٣نقض جنائي (

ًومن المقرر قضاءا أيضا أن ً: 
ًاألصل أن القصد الجنائي من أركان الجريمة يجب أن يكون ثبوته فعليا، وال يصح القول بالمسئولية "

ًصها سائغا عن طريق إستقراء نصوص المفترضة، إال إذا نص عليها الشارع صراحة، أو كان إستخال
 "القانون، وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد واألصول المقرره في هذا الشأن

  )٥٨٦ صـ ١٤٠ ق ٢١ مجموعة أحكام النقض س ١١/٤/١٩٧٠نقض جنائي ( 
 :ومن المقرر قضاء أن

 فيها بطريق من طرق اإلشتراك الجرائم شخصية فال تتعدي مسئولية فاعليها إلي الغير لمن لم يثبت إشتراكهم"
 "القانونية



 ١٥٣

  )٣٠٧ صـ ٢٦١ ق ١ مجموعة القواعد القانونيه ج ١٦/٥/١٩٢٩نقض جنائي ( 
ًولما كان هذا هو المقرر قانونا وقضاء، فإن الثابت بأمر اإلحالة أن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم  -

، . ...والمساهم الرئيسي لشركه مصانع .... ع ، ومصان.... بصفته رئيس مجلس إداره شركه "الثالث أنه 
، وقد .... "إشترك بطريق اإلتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في إرتكاب جريمة التربح محل اإلتهام 

سايرتها في ذلك محكمة الموضوع، ونسبت اإلتهام إلى الطاعن بصفته، بما يستفاد من ذلك اإلسناد 
اإلحالة، بأن النيابة العامة قد أسندت اإلتهام سالف الذكر إلى الطاعن القانوني والموضوعي الوارد بأمر 

بصفته، وليس بشخصه، وذلك بالمخالفة للقواعد العامة في المسئولية الجنائية، ومبدأ شخصية العقوبة 
، ًالجنائية، وذلك ألنه بالنظر إلى أسماء الشركات الواردة في أمر اإلحالة، نجد أنها وفقا للسجل التجاري

 ١٥٩وصحيفة اإلستثمار الخاصة لكل شركة، فهي شركات مساهمة مصرية، تخضع ألحكام القانون رقم 
 بشأن الشركات المساهمة، وهذا يقتضي منا أن نعطي لهيئة المحكمة الموقرة نبذة مختصرة ١٩٨١لسـنة 

نتجي الصلب  تعد من أكبر م. ...عن تلك الشركات، ومدى صلة المتهم الثالث بها، حيث أن مجموعة 
 :في الشرق األوسط، واألولي بين دول الوطن العربي، وتتكون من الشركات التالية

   ..... شركة  -

وأن الغرض من . من رأسمالها% ٩٩,٦، ويمتلك المتهم الثالث نحو ١٩٩٨تأسست هذه الشركة عام 
 زيادة رؤوس أموالها، تأسيس هذه الشركة هو اإلشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في

ٕوترويج تغطية اإلكتتاب في األوراق المالية، وتكوين وادارة محافظ األوراق المالية، وهذه الشركة تمتلك نحو 
 . .... من أسهم شركة % ٦٥,٩

  .... ًوتسمى حاليا شركة ) م. م .ش (.... شركة  -

لشركة % ٦٥,٩سم ملكيتها بنسبة ، وتنق١٩٩٦، وبدأ اإلنتاج الفعلي عام ١٩٩٤تأسست هذه الشركة عام 
 ٧٥٠٠تداول حر في البورصة المصرية موزعة علي اكثر من % ٣٤ًالمشار اليها سابقا، ونحو .... 

 .مستثمر مصري وأجنبي
 ًابقاس.... شركة  " .... شركة  -

لشــركات % ٤١ونحــو" ًســابقا .... "... لشــركة % ٥٥، وتنقســم ملكيتهــا بنســبه ١٩٨٢تأسســت الشــركة عــام 
 مســـتثمر مصـــري ٢٠٠٠تـــداول حـــر فـــى البورصـــة المصـــرية موزعـــة علـــي أكثـــر مـــن % ٤طـــاع العـــام والق

 .وأجنبي
 ".... الشركة "وقبلها كان اسمها " ًسابقا.... صانع م.... مصانع  -

 .ألخرون% ١و.... لشركة % ٩٩ وتتوزع ملكيه الشركة بنسبه ١٩٨٦تأسست الشركة سنه 
 .... شركة  -

، وشركات %٥٥نسبة .... ، وشركة %٣٤نسبه ....  وتمتلك شركة ١٩٩٨تأسست هذه الشركة عام  
 %. ١١القطاع العام نسبه 
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 .ولما كانت تلك الحقائق، فيتعين إبداء المالحظات التالية
 :ة شخصيةفبص.... و....  شركتي الطاعن ال يساهم في -ًأوال 

 ة كاـنـت شــرك،٢٠٠٧ل عــام  محــل اإلتهــام خــالة الطاـقـة رخصــىللحصــول عـلـ.. .. ة مجموعــتـقـدمتعـنـدما  -
  .ي التوالي عل....ومصانع  ...من شركتى مصانع  %  ٩٠,٧٣، و %٧٥,١٥تملك .. ..

مجموعـة  ".. .. ة مجموعـة فقـط فـي شـركة شخصـيةيتضح من البيان سالف الذكر أن الطـاعن يسـاهم بصـف -
 وتكـوين ة،األوراق الماليـ اإلكتتـاب فـي ة وتـرويج وتغطيـة، تعمل فـي مجـال األوراق الماليـة وهي شرك،". ...

 رخصتي ىً وخصوصا الشركتين اللتين حصلتا عل، أما بالنسبه لباقي الشركاتة، محافظ األوراق الماليةٕوادار
 و حـيـث أن المسـاهم  الحقيـقـي فيهمـا هــة، شخصـية ـفـإن الطـاعن ال يســاهم فيهمـا بصــف، محــل اإلتهـامةالطاقـ
  . علي النحو سالف الذكر،.. ..ة شرك

 :.... الطاعن ال يرأس مجلس إدارة شركة  –ًثانيا 
 ة وشـرك،....  ة وشـرك،.. .. ةهي شـرك،   ثالث شركاتة ذلك فإن الطاعن يرأس مجلس إدارى إلةباإلضاف -

 وـلـيس هــو المســاهم ، وال يــرأس الطــاعن مجـلـس إدارتهــا،  ةلهــا رئــيس مجـلـس إدارف ،....  أمــا شــركه ،.... 
 ة ولكـن شـركة، شخصـية حيـث أنـه ال يسـاهم فيهـا بصـف،ن في أسـبابه كما وصفه الحكم الطعي،الرئيسي فيها

 . فيهان وبعض شركات القطاع العام هم الذين يساهمو،....  ة وشرك،.. ..
 : الطاعن لم يكن له أي دور في عملية تقديم الملف–ًثالثا 

ثالث في إجراءات هو دور المتهم ال ما"  عن الموضوعة بسؤال شاهد اإلثبات الخامس أمام محكمتأكد ذلك -
الحصول علي رخص الطاقة وتقديم ملف التأهيل حتى الموافقة على الرخصتين وفقا لألوراق الخاصة 

 ولكن ةية طلبات بشخصأنه لم يتبين من خالل الفحص تقديم المتهم الثالث أ"أجاب ، ف"بعملية التأهيل؟
 أن المتهم الثالث لم يتقدم بأي طلبات وهو األمر الذي يؤكد،"الطلبات من ممثل الشركات التي يساهم فيها

 .شخصية أو يتدخل بنفسه في مسار منح الرخص

 التي تربط بين المتهم الثاني والشركات التي ة وكان الثابت من أوراق اإلتهام بأن العالق،ولما كان ذلك
صادر  البت الة فلجن، وليس بين أفراد، تمت بين شخصيين معنويينة عالقة تراخيص الطاقىحصلت عل

 وأن ،شخص معنوية  هي بمثاب، وزاراتة من ثمانية والمكون،٢٠٠٧ لسـنة ٨٩٤بتشكيلها الوزاري رقم 
 وأن ، عن الشركاء فيهاة مستقلة معنويةالشركات التي صدرت لها التراخيص هي شركات لها شخصي

 ة الجنائيةلمسئولي وأنه ال يجوز إفتراض ا، للشخص المعنوية الجنائيالمساءلةالقانون المصري لم يقرر 
 . إال بقانون وفي حدود ما إستثناه وأوجبه، أو من يرأسه أو مديره، ممثل الشخص المعنويىلد

ال  "  : من الدستور والتي تنص علي٦٦ الجرائم والعقوبات الوارد في نص الماده ةًحيث أنه وفقا لمبدأ شرعي
 .... "  قانون ى إال بناء علة وال عقوبةجريم

 وال يجوز إفتراض ، ممثل الشخص المعنويى علة أو توقيع عقوبة المصري قد خال من معاقبفإن التشريع
 ة لها جمعيةن الشركات المساهمأُ خصوصا و، وفي حدود ما إستثناه وأوجبه، لديه إال بقانونة الجنائيةالمسئولي
  اإلختصاص ة ومن ثم فهي صاحبة، لرأس مال الشركة وهي المالك، من جميع مؤسسيهاة مشكلةعمومي
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  .ة ألموال الشركةاألصيل والشامل بالنسب
....  ومصانع ،.. .. ة شركة الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارى وكان الحكم الطعين قد أسند إل،ولما كان ذلك

 وحيث أنه من ، مع المتهم الثاني في إرتكاب جريمه التربح محل اإلتهامة إشتراكه بطريق اإلتفاق والمساعد،
 مجرد ىبني علُ أن تة الجنائية ال يصح في مقام المسئولية بنه في أصول المحاكمات الجنائيًاءالمقرر قض

 ، ويتأذي منها ضمير المجتمعة، تؤذي العدالة قانونيةٕ واال كان ذلك إنشاء لقرين،الفرض أو اإلفتراض بالعلم
 وليس ،علي الجزم واليقينو ،ثبوت الة يتعين أن تبني علي حجج قطعيةذلك ألنه من المقرر أن األحكام الجنائي

 .علي الظن والحدس والتخمين
 :حيث قررت محكمة النقض أن

ًاإلنسان ال يكون مسئوال إال عن العمل الذي يثبت بالدليل المباشر أنه قام به فعال " ً" 
 )٢٧٤ صـ ٢١٥رقم ٣جـة  القواعد القانونية مجموع٥/٣/١٩٣٤نقض جنائى (

 )٣٩ صـ٨رقم ١٥ أحكام النقض س مجموعة١٢/١/١٩٦٤نقض جنائى (
ٕ أى ال يحملها غير من توافرت بسلوكه وارادته أركان ، بدورهاة هى شخصية الجنائيةوبالتالى فإن المسئولي

 ة التى يقوم عليها التنظيم القانونى للمسئولية الستناده على األفكار األساسي، وهذا المبدأ جوهرىة،الجريم
ً للقانون فاعال لها ً قد صدر عنه سلوك يجعله طبقاة أن من يسأل عن الجريم ويقتضى تطبيقها إثباتة،والعقوب

ٕ واذا كان الشارع قد خرج عن ،ٕ واتجهت إرادته على نحو يقوم به الركن المعنوى المتطلب فيها،أو شريكا فيها
لم يكن التوسع   ومن ثم ، إال أن هذه الحاالت لها صفه االستثناء البحت،ًهذا المبدأ إستنادا فى بعض الحاالت

 .ًفى تفسيرها أو القياس عليها سائغا
 )٤٨٢ صـ٨٩رقم ١٦س  مجموعة أحكام النقض١٨/٥/١٩٦٥نقض جنائى ( 

 )١٤٦١ صـ٣٠٢ رقم ٢٠س  مجموعة أحكام النقض٢٩/١٢/١٩٦٩نقض جنائى (
 ،الذكر على النحو سالف ة والموضح،..  ة لمجموعة وكان الثابت من بيان الشركات التابع،ولما كان ذلك -

 وال يرأس ، فى الشركات التى حصلت على التراخيص محل االتهامة شخصيةأن الطاعن اليساهم بصف
 ٢٠٠٧ خالل عام ة الطاقةللحصول على رخص. ... ة وأنه عندما تقدمت مجموع،.... مجلس إدارة شركة 

 ،توالىعلى ال.... ومصانع .. ..من شركتى مصانع  % ٩٠,٧٣و% ٧٥,١٥ تملك .. ..كانت شركة 
 تبلغ حوالى .. .. ة الطاعن بطريق غير مباشر فى شركة مساهمةوبذلك فإنه فى ذلك الحين كانت نسب

 تبلغ ًبطريق غير مباشر أيضا ...ومصانع .. .. فى حين أن مساهمته فى شركتى مصانع ،%٦٥,٩
 .. .. ةلى شركإ ة من منح الرخصة وهو ما يوضح أن االستفاد،على التوالى% ٥٩,٧٦و % ٤٩,٥٠

 ... ..ومصانع . ...لى شركتى إ ة لمنح الرخصةكانت أكثر بالمقارن
 أو من يرأسه أو يديره إال فى ، للشخص المعنوىة الجنائيةوحيث أن القانون المصرى لم يقرر المسأل -

 الموضوع قد أسندت اإلتهام إلى ة إال أن محكم،ً وبالتالي اليجوز القياس عليها قانوناة،حاالت معين
 ة وذلك بالمخالف،. ... ة والمساهم الرئيسي لشرك،.. .. و،.. ..ن بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الطاع

  دون ، لديهة الجنائية الموضوع قد إفترضت المسئولية حيث أن محكمة، الجنائية فى المسئوليةللقواعد العام
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 .سند صحيح من الواقع أوالقانون
ً سندا وتوضيحا لدفاعه الجوهري ، الموضوعةطاعن أمام محكموبالتالي فإن هذا هو ما تمسك به دفاع ال - ً 

ً عمال بمبدأ ، لديهة الجنائية وعدم جواز إفتراض المسئولي، ضد الطاعنة المقامة الجنائيىبعدم قبول الدعو
 ال ة حيث أن الحقائق في المواد الجنائي، وهو دفاع جوهري يدفع باالتهام عن الطاعنة، العقوبةشخصي

 التي ة األساسية الموضوع عن حدود القاعدة اللذان خرجت بهما محكم، بالظنون والفروضيصح أخذها
  . وأدانت الطاعن بصفته وليس بشخصه، في ذلكة العامة وسايرت النياب،رسمها المشرع

 " ٦ص"  في أسباب حكمها الطعين ى الدعوة الموضوع عند تحصيلها لواقعةن محكمأضف إلى ذلك أ -
 الرئيسي  المساهم....شركة و.. .. ة شركةن المتهم الثالث بصفته رئيس مجلس إدارأ "مفادهاة قررت قال

  ."....ً وأيضا المؤسس الرئيسي لشركه ،%٩١ ة بنسب،.. .. ةالمالك لشرك
 ةلمسئوليا إلفتراض ،ً الموضوع جاء حكمها الطعين مشوبا بالتعسف في اإلستنتاجةوبالتالي فإن محكم -

 ،فاع الطاعن الجوهريد ى بجانب أنها أغفلت الرد عل،إلدانته بصفته وليس بشخصه الطاعن ى لدةالجنائي
 الرغم ى عل،نها لم تطالع دفاع الطاعنأ وهو األمر الذي ينم عن ، ضدهة المقامة الجنائيىبعدم قبول الدعو

 الموضوع ة وفي تغيير وجه الرأي فيه إذا إلتفتت محكم، وأنه مؤثر بمصير اإلتهامة،من إتصافه بالجوهري
ً إحقاقا له وتحقيقا لغاي، وعنت ببحثه وتمحيصه،إليه   . إبدائه كدفاع عن الطاعنةً

 لعدم ، بالقصور الشديد في التسبيبَمِصُ فقد ثبت وبجالء أن الحكم المطعون فيه قد و،وعلي ذلك النحو
 قد طالعته وأقسطته  الموضوعة علي نحو يكشف من أن محكم،إيراده ألوجه دفاع الطاعن الجوهري وألسبابه

 .ة مما يتعين معه نقض الحكم الطعين واإلعاد،حقه في البحث والتمحيص
بطالن الحكم المطعون فيه للقصور فى بيان مؤدى األدلة التى أدان بها الطاعن، والفساد : العشرونالسبب 

 إدانه الطاعن على غير فى االستدالل نتيجه إستناد الحكم الطعين على ما جاء بأقوال خبراء وزارة العدل فى
فضال عن إقتطاع أجزاء هامة من أقوال هؤالء الخبراء . ما ورد صراحة بأقوالهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة

  الصحيحة لواقعة الدعوى والخطأ فى تحصيل تلك الوقائع ةمما أدى إلى عدم التعرف على الصور
 :وهو ما أدى إلى

 .بما يخالف الثابت باألوراق الطاعن ةفساد فى اإلستدالل بإدانال .١

 التربح المسنده إلى الطاعن بحيث ةاإلستظهار الخاطىء لعناصر وأركان اإلشتراك الجنائى فى جريم .٢
 . ً الطاعن إستنادا ألقوال شهود اإلثبات إال عن طريق اإلفتراض والتعسف فى اإلستنتاجةاليجوز إدان

 :ًالمقرر قضاءا أنهفمن 
 على أنها قرأت أوراق الدعوى ة أن تقرر فى مدونات حكمها ما يقطع فى الدالليتعين على محكمة الموضوع"

 وأن يكون حكمها مبرأ من التعسف ، ووازنت فيهاة اإلثبات والنفى عن بصر وبصيرة وأحاطت بأدلة، مبصرةقراء
 .ةت المجرد قضاؤها على الفروض واإلحتماالوأال تبني ، العقل والمنطق وطبائع األمورةفى اإلستنتاج ومخالف

أن ينبذ التدخل فى أوصال فيحب  ؛ وكيانههوحتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بيانه وتكتمل له شروط صحت
أن يشمل الحكم من  ذلك ه بما يستوجب، فيها بعدم مسخها أو تحريفها إلى غير مؤداهاة المقدمةالدعوى واألدل
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 حيث أن تسبيب األحكام ،قانون اإلجراءات الجنائيه من ٣١٠ًعلى األسباب التى بنى عليها وفقا لنص الماده 
 وتوخى ه بحكمة من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهى الشك تحمل القاضى على العنايةهى ضمان

 لم تتضح ة فى قضائه حتى اليصدر حكمه تحت تأثير ميل أو عاطفه أو عن فكره غامضه مبهمة والعدالةالدق
ًكون الحكم واضحا فى أسبابه محددامعالمها عنده بل يجب أن ي  ة نتائجه بعد تمحيص الرأى فى الدعوى والموازنً

 وحيث أن . بين أدله النفى وأدله اإلتهام وتغليب أحدهما على وجه الجزم واليقين على األخرة المحسوبةالفعلي
 - النقضةمحكممن خصوم وجمهور و - على أحكام القضاء ةالغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقب

 النقض على تأصيل تلك المعانى ة وقد تواترت أحكام محكم.ما هى مسوغات الحكم وهذا ال يأتى بالمبهمات
ً اليجوز بأى حال من األحوال الخروج عليها واال إعتبر الحكم مشوبا بالبطالن يتعين نقضهةوجعلها قاعد  وقد ،ٕ
 الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبينها فى وضوح ةأدليجب أال يجمل الحكم " النقض فى ذلك بأنه ةقضت محكم

 التى ةوأن يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهري
 النقض من ة حتى يمكن أن يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب األحكام وعليه محكم،يدلى بها المتهم

ًها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاإعمال رقابت ً". 
 )١٢١١ صـ٢٧٣ ق٢٣س مجموعة أحكام النقض  ١٩/١١/١٩٧٢نقض جنائى (

ًومن المقرر قضاءا أيضا ً: 
 ة مجملة فال يكفى أن يذكر فى عبار. التى إستندت إليها فى حكمهاةألدلايجب على المحكمة أن تبين مضمون "

 الشهود أو تقرير الخبير إنما عليه أن تذكر فحوى كل دليل فى ةيها كشهاد علتم اإلعتماد التى ةالدليل أو األدل
تفصيل ووضوح كافيين ووجه اإلستدالل به وحاله من دور منطقى فى إستخالص الحكم لمنطوقه الذى خلص 

 ."إليه
 )٢٩٤ صـ٩٦ رقم ٢نقض س ال مجموعة أحكام ٦/٢/١٩٥٠نقض جنائى (  

ًومن المقرر قضاءا أيضا ً:   
 الشهود وأن يستخلص منها الوقائع التى تعتقد ثبوتها وبنى عليها ة الموضوع أن تقدر التحقيقات وشهادةملمحك"

 الشهود كلها أو ة مع تلك التحقيقات وشهادةٕ وانما يشترط أن تكون هذه الوقائع متمشي.ة أو التبرئةحكمها باإلدان
ً للوقائع وانتزاعاً يعتبر إبتداعاة هذه الصور بحيث إذا كان ال أثر لها فى شىء فإن عمل القاضى فى،بعضها  من ٕ
  ."الخيال

 )٤١٦ صـ٣٦٨ ق١ج  مجموعة القواعد القانونيه٩/١٠/١٩٣٠نقض جنائى (
ًومن المقرر قضاءا أيضا ً: 

  قد ألمتةالدعوى باإلدان  حيث قضت فىةيضاح أن المحكم بذاتها إلةيجب أن تكون مدونات الحكم كافي"
 األساس الذى تقوم عليها ة فيها وأنها حقيقة القائمة ومبنى األدلة الدعوى وظروفها المختلفةً صحيحا بواقعًإلماما
 ." إليهة مؤدية بأدلة كل شاهد ودفاع كل متهم حتى يكون تدليل الحكم على صواب إقتناعه باإلدانةشهاد

 )٥٧٦ صـ١١٥ ق١٦ مجموعة أحكام النقض س١٤/٦/١٩٦٥نقض جنائى (
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 :ًأيضاًومن المقرر قضاءا 
أقام قضاؤه على فروض تناقض   شاهد فأخذها على وجه يخالف صريح عباراتها أوةإذا تدخل الحكم فى رواي "

  ."ةعادًصريح روايته كان الحكم معيبا بما يستوجب نقضه واإل
 )٧١٧ صـ١٥٢ رقم ٣٠ مجموعة أحكام النقض س٢١/٦/١٩٧٩نقض جنائى (

ًومن المقرر قضاءا أيضا ً: 
ً كل شاهد أن تكون دليال مستقال من أدلة شهادإن األصل فى "  وال ة الدعوى فيتعين لذلك إيرادها دون إحالةً

  ."ةإجتزاء وال مسخ في جوهر الشهاد
 )١٦٠ صـ٣٦ رقم ٢٥ مجموعة أحكام النقض س١٨/٢/١٩٧٤نقض جنائى (

ًومن المقرر قضاءا أيضا ً: 
 أال تؤدى ةزء منها وطرح الباقى فإن شرط ذلك بداهخذ بج الشاهد واألة الموضوع تجزئه شهادةإذا جاز لمحكم"

 أو مسخها بحيث تخرجها عن معناها الواضح إلى معنى آخر لم يقصده ة الى بتر تلك الشهادةهذه التجزئ
ًالشاهد ولم يرمى إليه واال كان الحكم معيبا   ." بالفساد فى اإلستداللٕ

 )ق٤٤ لسنه ١٦٥ رقم ٧٦٥ صـ٢٥ مجموعة أحكام النقض لسنه ٢/١١/١٩٧٤نقض جنائى (
ًومن المقرر قضاءا أيضا ً: 

 ً ألمت إلماماة حين قضت فى الدعوى باالدانةيضاح أن المحكم بذاتها إلةيجب أن تكون مدونات الحكم كافي"
 أما وضع الحكم . كل شاهدة فيها وأنها تبينت األساس الذى تقوم عليه شهادة القائمةًصحيحا بمعنى األدل

 النقض ة فإن اليتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب األحكام ويعجز محكمةض وغامة مبهمةبصيغ
  ."ة تطبيق القانون على الواقعة صحةعن مراقب

 )٣٣٧ صـ٧١ ق٢٧ مجموعة أحكام النقض  س٢٢/٣/١٩٧٦نقض جنائى  (
 )٥٧ صـ١٦ ق٢٣ مجموعة أحكام النقض س١٠/١/١٩٧٢نقض جنائى (

ًومن المقرر قضاءا أيضا  ً: 
ًوان كان اإليجاز ضربا من حسن التعبير إال أنه ال يجوز أن يكون إلي حد القصور الذي يكفل سرد مؤدي " ٕ

 ." التي بالحكم ومساندتها لهةالدليل األساسي الذي أدان به الطاعن ومدي إتساقه مع سائر األدل
 )٦١٨ صـ ٣٠ مجموعة أحكام النقض س٤/٦/١٩٧٩نقض جنائي (
 )٧٥٣ صـ ٢٨جموعة أحكام النقض س م٨/٤/١٩٦٨نقض جنائي (

ًومن المقرر قضاءا أيضا  ً: 
ً من نقاط اإلستدالل بإستناده إلي دليل ينقضه ماهو ثابت رسميا باألوراق فإنه يكون ةإذا أخطأ الحكم في نقط" 

 ."ًمعيبا بالخطأ في اإلسناد
 )٨٨٦ صـ٢١٨ ق٩ مجموعة أحكام النقض س ٤/١١/١٩٥٨نقض جنائي جلسة(

ًذا هو المقرر قضاءا فإنه وفقا للثابت بأسباب الحكم الطعين نجد ولما كان ه نه جاءت أسبابه مشوبه بعيب أً
 الثبوت في الدعوي ةً الثابت باألوراق حيث جاء مجهال ألدلةالفساد في اإلستدالل والقصور في البيان ومخالف
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 الطاعن فلم يبينها بوضوح كافي ةداننتيجه اإلجمال الواضح عند تحصيله ألقوال الشهود التي تساند عليها في إ
ًوفقا للثابت باألوراق ولم يوضح مؤداها في بيان جلي ومفصل للوقوف علي ما يمكن أن يستفاد منها في مقام 

 والتي إنصبت جميعها علي ةالرد علي الدفوع الجوهريه التي أدلي بها دفاع الطاعن بمحاضر جلسات المحاكم
  ةنفي عناصر وأركان جريم

 -:ومن أوجه القصور التي شابت الحكم الطعين هي كاألتي التربح المسنده إليه ةتراك في جريماإلش
ٕواتخذ " شاهد اإلثبات من خبراء وزاره العدل"/ ....  ة الطاعن علي شهادةإن الحكم الطعين قد تساند في إدان . أ

 ة التربح المزعومةجناي الطاعن في ةٕ نحو الطاعن واستخالص مساهمةًمن أقواله مبررا في تسبيب اإلدان
  :لهو باإلسباب بقةباألوراق وذلك عند سرده مضمون هذه الشهاد

التابعين للمتهم الثالث رغم عدم تقدمهما بمستندات ....  و.... بقيام المتهم الثاني بمنح رخصتين لشركتي "
قديم خطاب ضمان  وعدم ت، وصدور رخصتين لمستثمر واحد، التأهيل المعده لذلكةًتأهيلهما وفقا لكراس

 األمر الذي  حقق . البت علي إصدار الترخيصين للشركتين سالفتي الذكرة عن لجنة موافقةوبعدم صدور أي
 فيهما والذي تقدم ة الحاكمةالتي يرأس مجلس إدارتها المتهم الثالث والمالك للحص.... و.... لشركتي 

 . " بإسمهاةللحصول علي رخص.. .. ةبطلب بإسم شرك
ً شــاهد اإلثبــات األول متخــذا منهــا مبــررا إلثبــات ةًذي أورده الحكــم الطعــين فــي أســبابه نقــال عــن شــهادفهــذا اـلـ ً

 ة إلثبــات إدانــةً التــربح قــد جــاء قاصــرا عــن بلــوغ حــد الكفايــةٕ الطــاعن واســتخالص مســاهمته فــي جريمــةإدانــ
 الموضـوع والتـي ةام محكمـالطاعن حيث أغفل الحكم الطعين العديد من أقوال هـذا الشـاهد التـي أدلـي بهـا أمـ

 البيـان حيـث أنـه بسـؤال ة سالفة القاصرةيتبين منها عدم ثبوت المخالفات التي ذكرها الحكم الطعين في العبار
 : الموضوعةأمام محكم" شاهد اإلثبات الثالث" .... /السيد

ى هاتين وما هي قيمة الرسوم التي كانت يجب سدادها لهيئة التنمية الصناعية مقابل الحصول عل"
بأنه بالقياس على المزايدة التي تمت ترسيتها على شركة " وقد أجاب "الرخصتين وفقا لكراسة االشتراطات؟
 " مليون جنيه٦٦٠ارسيلور ميتال تكون قيمة الرخصتين 

 :ًوعند سؤاله أيضا
خيص التي منحت ترا..  ..و....  ةوالمصري....  ة وهي شركة من الشركات األربعة كل رخصةوما قيم"

 ة لقيمةبأن لم يتم التعرض في تقريره وفي فحصه أثناء أدائه لمهمته مع أعضاء اللجن" فأجاب  لها؟ةمجاني
التراخيص التي منحت لهذه الشركات ومطلوب إستكمال فحص المستندات للرخص التي منحت لهذه 

 ".ة كل رخصةالشركات لتحديد قيم
 ة فإن هذا األمر يثير التساؤل والدهش، النحو سالف الذكروبالتالي فإن من خالل ما قرره هذا الشاهد علي

 ة أو أن الشركات األربعةهي وحدها التي حصلت علي الرخص المجاني.. .. ة هل شرك:واإلستغراب وهو
 بحيث !؟ تطبيقها في هذا المجالةً وفقا للسياسات التي إرتأت الدولةجميعها تم التعامل معها بذات المعامل

 ة، أخري علي الرخص المجانيةوقد حصلت شركات مصري. ... ة أو محاباه لشركة مجاملةأنه لم تحدث ثم
  . التربح المسنده إلي الطاعن بأسباب الحكم الطعينة اإلشتراك في جنايةًوهو األمر الذي يدحض تماما تهم
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 : إلي ذلك وعند سؤال ذلك الشاهدةوباإلضاف
 تلك الكراسة هل هو اختيار السوق باإلضافة إلى وضع ما هي الغاية التي كانت يرمى إليها من إعداد

الكراسة ورد بها في بند المقدمة أنه يتم تأهيل الشركات " : فأجاب بأن ضوابط المتقدمين أم أيهما فقط؟
المتقدمة بنظام النقاط تمهيدا لطرح المشروعات المقرر إقامتها عليه، وورد بند اإلجراءات أن المقصود من 

 ".تأكد من القدرة الفنية والمالية للشركة أو لمؤسسين للشركة تحت التأسيس للقيام بهذا المشروعالتأهيل هو ال
 بأن ما يؤكد أن الهدف من التأهيل ليس هو التأهيل المسبق لدخول ةوبالتالي فإنه يتضح من هذه اإلجاب

ات المتقدمة سواء كانت من بين ٕالمزايدة، وانما الهدف منه التأكد من القدرة الفنية والمالءة المالية للشرك
الشركات التى ستمنح الرخص فى إطار الطاقات التى عرضتها الدولة دون المزايدة عليها أو كانت من 
. ضمن الشركات التى ستزايد على الرخص فى حالة تخطى الطاقات المطلوبة للحجم الذى تعرضه الدولة

ًنظرا ألن هذه الصناعة تتطلب خبرة فنية وقدرة "أفاد بأنه ًوهذا يتفق تماما مع ما جاء بمقدمة الكراسة والذى 
وهذا دليل آخر على أنه لم يكن من المقبول تأهيل . "مالية فى الشركات المتقدمة إلقامة هذه المشروعات

ًإال من خالل تأهيل كافة شركات المجموعة كاملة؛ حيث أن قدرات المجموعة فنيا وماليا ال .. ..مجموعة  ً
 :ً وعند سؤال هذا الشاهد أيضا. إليها إال بشكل مجمعيمكن النظر

هل وضعت تلك الكراسة وتضمنت القواعد المؤدية إلي تسيل قيمة ذلك الخطاب وهو خطاب الضمان في 
أن خطاب الضمان الذى يقدم مع الطلب يقدم كدليل لجدية الطلب، " : فأجاب بأنهحاالت عددتها أم ال؟

 مليون بعد ١٠٠وم التالية لميعاد تقديم كراسة التأهيل، ويتم زيادته إلى  ي٩٠ويكون سارى المفعول لمدة 
 ."خصم الضمان المقدم أثناء مراحل التأهيل

 فإنه يتضح من ذلك ما يؤكد أن خطاب الضمان ما هو إال مجرد مؤشر على جدية الطلب ،وبالتالي
 مليون جنيه يكون قد أثبت ٣٠بمبلغ والمقدرة المالية للمتقدمين للمشروع؛ بحيث أن من يقدم خطاب ضمان 

 وهو ما يؤكد أن كراسة التأهيل لم تنص .جديته واستوفى شرط المالءة والمقدرة المالية إلنشاء هذا المشروع
من الكراسة والمتعلقة ) ٥(على أن خطاب الضمان قابل للتسييل فى أى وقت منذ تقديمه؛ بل إن المادة 

فى "لغائه أو إجراء أى تعديل عليه؛ قد نصت على أنه إلطلب أو بسريان طلبات التأهيل حاالت سحب ا
وهذا . "ًحالة حدوث ذلك يعتبر ذلك عدوال عن الطلب المقدم للهيئة وتنازال عن التكاليف المعيارية المسددة

دليل مهم على أن كل ما تعود به الهيئة على المستثمر هو التكاليف المعيارية فقط على سبيل الحصر 
 . وذلك حتى عند التراجع عن الطلب وسحبه)  عشرون ألف جنيهوقيمتها(

 :ًوعند سؤاله أيضا
 وتقرير األمانات ١٣/٣/٢٠٠٨جتماع الخامس للجنة البت المنعقدة بتاريخ ما تعليلك لما ورد بمحضر اإل

تدب انتهت األمانة الفنية في االجتماع  بحضور للعضو  المن" :  فأجاب بأنه؟١٠/٣/٢٠٠٨الفنية المؤرخ 
حـتـى تتـنـازل عــن المنطـقـة الحــرة وتأجـيـل الموافـقـة . ...وممـثـل الهيـئـة، إـلـى تأجـيـل إصــدار الموافـقـة لمجموعــة 

ًحتى تخاطب المجموعة الهيئة رسميا بتوزيع الطاقات اإلنتاجية على شركات المجموعة األربعة، وهـى شـركة 
ـــك تصــــدر الموافقــــة  المقامــــة بنظــــام المنــــاطق ....، وشــــركة .... وشــــركة ....وشــــركة ....  الحــــرة، وبعــــد ذـل
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 لم ترد ضمن مستندات .... ن شركة  ألًجاء قرار اللجنة أنه نظرا" :ًوقرر أيضا هذا الشاهد بأنه". للمجموعة
ممــا يؤكــد أن هــذا إـقـرار مــن الشــاهد ـبـأن الشــركات األربعــة األخــرى التابعــة  ؛"التأهـيـل المقدمــة مــن المجموعــة

  .والتى تم رفض طلبها.... هيلها على خالف شركة للمجموعة قد تقدمت بمستندات تأ
 االلتزام بقرار ١٣/٣/٢٠٠٨قررت لجنة البت فى اجتماعها الخامس المنعقد فى " :ًوقرر أيضا فى هذا الشأن

مــن % ٥٠وقــدرها .. ..الموافقــة علــى إصــدار التــراخيص، علــى أن يــتم إرجــاء مــنح الطاقــة الخاصــة بشــركة 
وذـلـك لحــين إحضــار الشــركة خطــاب ـمـن الهيـئـة العاـمـة لالســتثمار والمـنـاطق  ....الطاـقـة المخصصــة لشــركة 

 وهـي ة فمـن هـذه اإلجابـه يتضـح حقـائق هامـ."للعمـل باالسـتثمار الـداخلى.... الحرة بالموافقة، تحويـل شـركة 
 :أن

ة بشـركاتها األربعـة ولـيس شـرك. ...تأكيد الشـاهد علـى أن األمانـة الفنيـة ولجنـة البـت قـد أهلـت مجموعـة  −
بحجـة أنهـا لـم .... ًوحدها، وهو ما أكده أيضا عندما أشار إلى رفض اللجنة منح الترخيص لشركة .. ..

 .ترد ضمن شركات المجموعة األربعة المقدم عنها مستندات التأهيل

لم تتقدم من تلقاء نفسها بطلب تقسيم الطاقات االنتاجيـة الممنوحـة فـى التـرخيص علـى .. ..أن مجموعة  −
ًانما جاء ذلك بناء على توصيات األمانة الفنية وقرارات لجنة البتشركاتها، و ٕ. 

، ومـن بينهـا مسـتندات تأهيـل ٢٠٠٧ سـبتمبر ١٢تقدمت بمستندات التأهيـل للهيئـة فـى .. ..أن مجموعة  −
سـتثمار  وفى ذات األثناء كانت الشركة تخاطب الهيئـة العامـة لإل. لصناعة الصلب المسطح.. شركة ال

ام المنــاطق الحــرة إلــى نظــام االســتثمار الــداخلى، وهــذا مــا يؤكــده خطــاب الهيئــة العامــة لتحويلهــا مــن نظــ
يضــاف إـلـى ذـلـك، أن الشــركة، وبعــد أن طلـبـت لجـنـة الـبـت تقســيم . ٢٠٠٧ أغســطس ٢٣ســتثمار ـفـى لإل

 وبعــد أن تحوـلـت إـلـى ١٢/٨/٢٠٠٨الطاـقـات االنتاجـيـة عـلـى شــركات المجموعــة، تـقـدمت بطـلـب بتــاريخ 
، .. المتبقـيـة ـمـن الطاقـة المخصصــة لمجموعــة % ٥٠ار اـلـداخلى للحصـول عـلـى نســبة الــ نظـام االســتثم

 .٢/٧/٢٠٠٨األخــرى فــى % ٥٠قــد تقــدمت بطلــب الحصــول علــى نســبة الـــ . ...بعــد أن كانــت شــركة 
غير مسـموح بإقامـة : "من االشتراطات العامة على أنه) ٣-٢(ًوأخيرا، أن كراسة التأهيل نصت فى البند 

روعات بنظــام المنــاطق الحــرة العامــة أو الخاصــة كــذا تحويلهــا فيمــا بعــد لنظــام المنــاطق الحــرة هــذه المشــ
ً، ويعنى ذلك حظر إقامة المشروعات وفقا لهذا النظام ولكنها "الخاصة حتى للشركات القائمة بهذا النظام

 .ًلم تمنع الشركات المقامة وفقا لهذا النظام من التقدم للتأهيل

 :ًوعند سؤاله أيضا
المقامة في المنطقة الحرة بالسويس مع العلم بأنك قررت أن .. ..وشركة .. ..ما هي الصلة بين شركة 
 ."..تشارك و تساهم في باقي الشركات التابعة لمجموعة .. ..شركة " : فأجاب بأنهلكل شركة كيان مستقل؟
قد .. .. أن شركة ؛القانونيينأعضاء لجنة البت من ًكده أيضا رأى أ ذات ما هافمن هذه اإلجابه نجد أن

قدمت العرض عن نفسها وبصفتها مديرة للشركات الثالثة األخرى التى وردت ضمن مستندات التأهيل؛ 
ًاألمر الذى لم يكن معه مناصا من اعتبار كافة الشركات الورادة ضمن مستندات التأهيل وحدة واحدة 

 :لألسباب التالية
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شــركة هــى التــى تــدير ال ضــمن مســتندات التأهيــل مــا يفيــد أن هــذه قــد.. ..أن الممثــل القــانونى بشــركة  .١
 .الشركات الثالثة األخرى التى تضمنتها مستندات التأهيل

تمتلك أغلبية أسهم الشركات الثالثة األخرى التى وردت ضمن مستندات التأهيل، .. ..أن شركة  .٢
من % ٩٠ ، و.. ..ركة من أسهم ش% ٧٥وعلى سبيل المثال تمتلك وقت تقديم مستندات التأهيل 

 ....من شركة % ٥٠,٢٨، هذا فضال عن إمتالكها . ...أسهم شركة 

تدير أربع وحدات انتاجية فى .. ..وتجدر اإلشارة إلى أن الشاهد أجاب فى سؤال الحق على أن شركة 
له وعند سؤا).  من التحقيقات٧١صفحة (من مالحق كراسة التأهيل ) ٤(ًمجال الحديد وفقا للملحق رقم 

 :ًأيضا
  االستفسارات المقدمـة مـن الشـركات التـي دخلـت للتأهيـل للحصـول علـى رخصـة التأهيـل؟لىهل اطلعت ع

منها بخصوص الرد على االستفسارات حـددت ) ١(من كراسة االشتراطات فى البند ) ٦(المادة " :فأجاب بأن
طاقـــة  و أن اإلجابـــات عليهـــا أن يـــتم إرســـال االستفســـارات كتابيـــة للمهنـــدس مســـاعد رئـــيس الهيئـــة لشـــئون ال

سترسل إلى جميـع الشـركات المتقدمـة فـي هـذا التأهيـل ويسـمح بمـدة خمـس أيـام قبـل ميعـاد التقيـيم واإلجابـات 
 ."عليها عن كراسة التأهيل المعلومات المذكور بها ملزمه على جميع المتقدمين

االجابات على االستفسارات "ن أن  تؤكد بأن هذا الشاهد يدرك ما نص عليه هذا البند مةفمن هذه اإلجاب
عن كراسة التأهيل والمعلومات المذكورة بها ملزمة لجميع المستثمرين المتقدمين وتعتبر جزء من شروط 

وبالتالى فإن الشاهد بحكم رئاسته للجنة المشكلة من النيابة العامة كان عليه أن يؤكد ". كراسة التأهيل
ًوالتى تعد جزءا من شروط كراسة التأهيلصراحة أنه أطلع على هذه االستفسارات   إلي ذلك فإنه ة وباإلضاف.ُ

 : الموضوعةمام محكمأ... /بسؤال شاهد اإلثبات
ـاج ةالـتـي رســت عليهــا الرخصــ.... وهــل شــركه  ـه ـفـي مصــر وهــل تحـت ـدات مصــنع منتجــات نهائـي  بالمزاـي

ً هــذا ومهمـتـي محــدده وفـقـا ـلـم يتطــرق إـلـي فحــص المســتندات وتقرـيـري يشــمل" : فأجــاب بأـنـهلخاـمـات البلـيـت؟
 ؟الرخصـة....  ة الخـاص بمـنح شـركةهل إطلعت علي محضر المزايد" :ً وبسؤاله أيضـا".ةلقرار النيابه العام

 وبالـتـالي ـفـإن أـقـوال هــذا الشــاهد .... "و.... أـنـا مهمـتـى هــي فحــص الرخصــتين الممـنـوحتين لشــركه " :أجــاب
اإلتهــام وبالتــالي عجــز عــن تقــدير عنصــر الضــرر فــي نــه ال يســتطيع تقــدير قيمــه الرخصــتين محــل أتؤكــد ب
نه كيف يقوم هذا الشاهد بتقدير قيمـه الرخصـتين محـل اإلتهـام بالقيـاس أ حيث ، إلي الطاعنة المسندةالجريم

 البيـان والتـي جـاءت ة األقـوال سـالفة وبالتـالي فـإن كافـ.ة وهـو لـم يطلـع علـي محضـر المزايـد....علي مزايـده 
 الموضــوع قــد أغفلهــا الحكــم الطعــين فــي أســبابه عنــد تحصــيله ةأمــام محكمــ .... /ولعلــي لســان الشــاهد األ

 ة ولـــم توضـــح محكـمـــة ومجهـلـــة فجــــاءت أقوالـــه بأســـباب الحـكـــم الطعـــين بصـــوره مجملـــ،ألقـــوال هـــذا الشـــاهد
 ة كمــا إقتنعــت بهــا ومــاهو مبلــغ إتســاقها مــع أقــوال بــاقي الشــهود وأدلــ. اإلتهــامةالموضــوع مــدي تأييــدها لواقعــ

 مـن أقوالـه كـان مـن شـانها نفـي اإلتهـام عـن الطـاعن ة الموضوع أجزاء هامةالدعوي األخري فإقتطعت محكم
 هــذا الشــاهد ة وبالـتـالي ـفـإن الحكــم الطعــين عـلـي هــذا النحــو ـقـد ـتـدخل ـفـي رواـيـ.ٕواظهــار الحقيـقـه ـفـي اـلـدعوي

يـتـه بـمـا يعـيـب ذـلـك فأخــذها عـلـي وجــه يخــالف صــريح عباراتـهـا فأـقـام قضــاؤه عـلـي ـفـروض تـنـاقض صــريح روا
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 الثابـت بـاألوراق بمـا يسـتوجب معـه نقضـه ةالحكم الطعين بالقصور في البيان والفسـاد فـي اإلسـتدالل ومخالفـ
 .ةواإلعاد

 ة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلةولما كان قضاء محكمة النقض قد جري علي أن كل حكم باإلدان
 تطبيق ة النقض من مراقبةً مأخذه تمكينا لمحكمةبه وسالم ويذكر مؤداه حتي يتضح وجه إستدالله ،اإلثبات

ًالقانون تطبيقا صحيحا علي الواقع ً كما ثار إثباتها في الحكم واال كان باطالةً إذا :  وكان من المقرر أنه.ٕ
 فال بأس علي ة، وال يوجد فيها خالف بشأن تلك الواقعة واحدةكانت شهاده الشهود تنصب علي واقع

 أما إذا وجد .ًخر تفاديا للتكرارآ شاهد إلي ما أورده من أقوال شاهد ةال في بيان شهادالحكم إن هو أح
 كل ة إيراد شهادة الحكم باإلدانة فإنه يجب عليه لسالمة الواحدةخالف واضح في أقوال الشهود عن الواقع

  .ةشاهد علي حده دون إحال
وأسباب الحكم الطعين نجد أن الحكم الطعين  ةولما كان ذلك وكان البين من اإلطالع علي مفردات القضي

 و. ....المتهم الثاني منح شركتي " : قرر بأن هذا الشاهد شهد بأن ..../عند سرده ألقوال شاهد اإلثبات
وبالتالي فإن تلك  ،"ًخصتين رغم عدم تقدمهما لمستندات تأهيلهما وفقا لكراسه التأهيل المعده لذلكر.... 

يستفاد منها أن الحكم  .... /كم الطعين في أسبابه عند تحصيله ألقوال شاهد اإلثباتالقاله التي أوردها الح
لم يتم تأهيلهما للحصول علي الرخصتين .... و. ...الطعين إستخلص من أقوال هذا الشاهد أن شركتي 

ادته إلي أحال شهف .... /محل اإلتهام وقد جاء الحكم الطعين في أسبابه عند تحصيله ألقوال شاهد اإلثبات
 ولما كان هذا هو الثابت بأسباب ."وشهد بمضمون ما شهد به الشاهد السابق" :بعباره مفادها.... / شهاده

 ة قد قرر أمام محكم ..../ ومحاضر جلساتها نجد ان الشاهدة مفردات القضية فإنه بمطالع،الحكم الطعين
ً بشأن ما قرره الحكم الطعين نقال عن ًوتختلف عنها تماما .... /ًالموضوع أقواال لم تصدر عن الشاهد

 ة الموضوع بجلسةأمام محكم .... /شاهد اإلثبات حيث قرر . علي النحو سالف الذكر ..../أقوال
 :"ة من محضر الجلس٩١ص" وذلك عند سؤاله ١٢/٦/٢٠١١

 ل بنظام  وهل تم التأهي٤، ١بالملحق رقم .. ..ما تعليلك بما ورد بكراسه التأهيل المقدمه من مجموعة 
 ".ًتـم التقيـيم بنظـام النقـاط طبقـا لتقريـر األمانـه الفنيـه األول" : فأجـاب بأنـهالنقاط وذلك في أي ملحق منهـا ؟

 اإلشتراطات أن حجم اإلسـتثمارات لمقـدم الطلـب ةنه ورد بكراسأب" ١٩٢ص "ةًوبسؤاله أيضا بمحضر الجلس
أم المجموعة .. .. المبلغ خاص بشركه  نقطه فهل ذلك١٠٠٠ مليون جنيه منح عليها ٣٠٠ مليار و١٥

 ة المقدمـةهل القوائم الماليـ" ١٩٤صـ " ً وبسؤاله أيضا ". بأكملهاةذكر المجموعأعلي ما " :فأجاببأكملها؟ 
 والتي إستحقت عليها ة للمجموعةأم انها قوائم مجمع.. .. التأهيل تخص شركه ةبكراس.. .. ةمن مجموع

 أمــام ... وبالـتـالي فإـنـه يتضــح مــن خــالل أـقـوال الشــاهد ".ة للمجموعــةمجمعــالـقـوائم " : فأجــابنـقـاط التأهـيـل؟
 ة للمجموعــة قــدمت قــوائم مجمعــ... ة بأنهــا تؤكــد بــأن مجموعــ، الموضــوع علــي النحــو ســالف الــذكرةمحكمــ

ً وبالتالي فـإن هـذا القـول يـدحض وينفـي تمامـا مـا ذكـره الحكـم الطعـين نقـال عـن .إستحقت عليها نقاط التأهيل ً
ًحصلتا علي الترخيصين دون تقديم مستندات تأهيلهما وفقا ....  و. ...له أن شركتي وبق .... /ل الشاهدأقوا

ً بمــا يعنــي وجــود إخــتالف واضــح فــي بعــض أقــوال شــاهدي اإلثبــات كــال مــن ، لــذلكة التأهيــل المعــدةلكراســ
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 وهـي عـدم ؛ الطاعنةإدان الموضوع في ة إستدلت عليها محكمة مهمة بشأن نقط..../ والشاهد.... / الشاهد
ن أ الموضـــوع بـــةأمـــام محكمـــ.... /  بمســـتندات التأهـيــل حـيــث قـــرر شـــاهد اإلثـبــات  ...و. ...تـقــدم شـــركتى 

 وعلـي الـرغم مـن ذلـك جـاء . ككـل إسـتحقت عليهـا نقـاط التأهيـلة للمجموعـةقدمت قوائم مجمعـ... . ةمجموع
رغــم .... / إـلـي شــهاده شــاهد اإلثـبـات .... /اتالحـكـم الطـعـين ـفـي أســبابه وأحــال ـفـي بـيـان شــهاده شــاهد اإلثـبـ

 بحصـول الشـركتين علـي الرخصـتين بـدون تقـديم ة الخاصةن إستخالص المخالفأًإختالفها إختالفا جوهريا بش
 ة وـقـد كاـنـت محكمــ، وأســباب الحكــم الطعــينة ولمــا كــان هــذا هــو الثاـبـت بمفــردات القضــي.مســتندات تأهيلهمــا

 ةًمــن خبــراء وزاره العــدل دلــيال علــي مقارفــ .... و .... / مــن الشــاهدينًالموضــوع قــد إتخــذت مــن أقــوال كــال
 وأحاـلـت ـفـي بيانـهـا إـلـي مضــمون ـمـا شــهد ـبـه . المســنده إلـيـه دون أن ـتـورد ـمـؤدي شــهادتيهماةالطــاعن للجريـمـ

 فـإن الحكـم الطعـين يكـون فـوق ة،علي الرغم من قيام اإلخـتالف الجـوهري بـين وقـائع كـل شـهاد .... /الشاهد
ًره في البيان منطويا أيضـا علـي الخطـا فـي اإلسـناد ومخالفـه الثابـت بـاألوراق ممـا يبطلـه ويوجـب نقضـه قصو ً

 .ةواإلحال

ًواتخذ من أقواله مبررا في نسب .... / إن الحكم الطعين إستند في إدانه الطاعن علي أقوال شاهد اإلثبات . ب ٕ
 حيث أن الحكم الطعين عند . باألوراقةعوم التربح المزةٕ إلي الطاعن واستخالص مساهمته في جريمةاإلدان

 وهي ة تشمل مقومات الرخصةن قيمه الرخصأوشهد ب"سرده ألقوال هذا الشاهد بأسبابه وقرر قاله مفادها 
 .... " الغاز التي تخصص للمشروع ة المشروع وقيمة األرض التي تخصص إلقامةقيم

ًمتخذا منها مبررا إلثبات  .... /أقوال شاهد اإلثباتًفإن هذا الذي أورده الحكم الطعين في أسبابه نقال عن  ً
 باألوراق قد خالفت ما ذكره هذا الشاهد ة التربح المزعومة في جريمةٕ الطاعن واستخالص مساهمتةإدان

 نجد ة، مفردات القضيةنه بمطالعأ حيث . الموضوع وأغفلته في أسباب حكمها الطعينة أمام محكمةصراح
 بحيث يستحيل معه ة ومتخاذلة متناقضة الموضوع بصورةأقواله أمام محكمأن هذا الشاهد قد وردت 

 بحيث ال تؤدي بأي حال من األحوال ة، اإلتهام من تلك األقوال المتضاربة لواقعة صحيحةإستخالص صور
 حيث أنه بسوال شاهد . الطاعنة التي إنتهي إليها الحكم الطعين في أسبابه ومنطوقه بإدانةإلي النتيج

 :بتحقيقات النيابة العامة) خبير هندسى(... /ات الخامس السيد االثب
 هاتين الرخصتين بالمخالفة لشرط التأهيل؟.... و .. ..وما هو االثر المادى المترتب على منح الشركتين 

وعند سؤال هذا الشاهد أمام المحكمة  ."بأنها أدت إلى زيادة المقومات المادية و المعنوية للشركتين" :أجاب
 عن المخالفات التى ظهرت له بعد فحص كافة االجراءات التى تمت بمنح الرخصتين للمتهم ١٢/٥جلسة ب

العملية محل التأهيل هى عبارة عن شراء حق إستغالل والمقومات المادية  والمعنوية " :الثالث قرر بأن
يل هى شراء حق لمشروعات إنتاج حديد إسفنجى وبليت وليس عملية منح ترخيص فقط وأن عملية التأه

إستغالل المقومات المادية والمعنوية إلنتاج الحديد اإلسفنجى والبليت وأن المقومات المادية شملت أربعة 
عناصر وهى الترخيص بإقامة خطوط إنتاج الحديد االسفنجى والبليت وتوفير كمية الغاز الالزمة و توصيله 

ة لتشغيل محطة توليد الكهرباء والترخيص بإستغالل عند أقرب نقطة إلقامة المشروع وتوفير الطاقة الالزم
 ".مساحة األرض للمشروع
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ورد بشهادتك  ) ١٢/٥بمحضر الجلسة ١١٣ص ( وعند سؤال هذا الشاهد أيضا أمام محكمة الموضوع 
امام المحكمة بأن إصدار الترخيص محل االتهام تضمن المقومات المادية والمعنوية فهل المبلغ 

المبلغ المقدر من لجنة " :نأأجاب ب من خالل لجنتكم يشمل مقابل تلك المقومات؟المفروض و المقدر 
مانة الفنية من  أقرته لجنة البت ولجنة األذى مليون جنيه و تم حسابه وفقا للمبدأ ال٦٦٠الخبراء هو بواقع 

 تمت سيكون على اساس سعر المزاد وهو الذي فيما بعد...  الترخيص الذى سيمنح الى شركة ةأن قيم
 مليون متر ٨٥٠ مليون جنيه على أساس توفير كمية من الطاقة قدرها ٣٤٠بمبلغ .... الترسية على شركة 

مكعب غاز ويتم حساب قيمة المشروعين محل الفحص على اساس كمية الطاقة المخصصة لهما قياسا 
  ".على سعر المزايدة

 أن الغاز وفقا للعقد المحرر بين شركة ما قولك فى: وعند سؤال هذا الشاهد أيضا بذات محضر الجلسة
بكافة .... خر الخاص بالشركة األخرى ثابت فيهما تحميل شركة وكذلك العقد اآل.... وشركة .... 

هو ضمن المقومات المادية و المعنوية الخاصة بالمشروع محل موضوع التأهيل هو " :فأجاب التكاليف؟
هيئة توفير كمية الغاز الالزمة عند أقرب نقطة القامة المشروع التزام جهة االدارة و هى وزارة الصناعة وال

وكذا توفير الطاقة الالزمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء أى أن الجهة الزمت نفسها بموجب هذه الكراسة 
 ."بذلك وعن التأهيل  و منح الرخصة يكون له الحق فى هذه المقومات المادية و المعنوية التى قام بشرائها

من يتملك المقومات المادية والمعنوية أصال بشركة :  سؤال هذا الشاهد أيضا بذات محضر الجلسةوعند
  وما هو المقصود بالمفهوم المادى والمعنوى ومن يملكه؟،عطيت الترخيصينأالتى . ...وشركة . ...

لترخيص بإستغالل توفير الغاز عند أقرب نقطة إلقامة المشروع وتوفير الطاقة وا" :فأجاب هذا الشاهد بأن
 ."مساحة االرض هى المقومات المادية القامة المشروع

 ةوهــل وفــرت هيئــة التنميــ: ١٢/٦/٢٠١١وعنــد ســؤال هــذا الشــاهد أيضــا امــام المحكمــة ثــانى مــرة بجلســة 
أـيـة أرض القاـمـة مصــانعها عليـهـا وـهـل يلـتـزم المؤهــل للـتـرخيص بســداد مقاـبـل . ... لمجموعــة ةالصــناعي

بالنسـبه لتـوفير األرض فقـد ثبـت مـن واقـع الملـف ان الشـركتين " : فأجـاب هـذا الشـاهد بأنـه؟ةالكهرباء والطاقـ
 ولكن المقوم المادى والمعنـوى محـل ،الصادر لهما الترخيص لديهما قطعتين أرض فى منطقة خليج السويس

يس  لـألرض ولـةالشراء فى صـورة إصـدار تـرخيص بالنسـبه لعنصـر األرض هـو التـرخيص باسـتغالل المسـاح
 والترخيص فـى إقامـة خطـوط ة، والمعنويةلإلعفاء من قيمة األرض مثله مثل العنصر األول للمقومات المادي

 ـفـالمقوم الـمـادى والمعـنـوى يتمـثـل ـفـى الـتـوفير ذاـتـه ة للطاـقـة وبالنســب. ـفـى هــذه الخطــوطةانـتـاج وـلـيس المســاهم
 ". تضم أي توصيالتةوليس إعفاء من سداد قيمة إستهالك أو مساهم

أيـة .. .. لمجموعـة ة الصـناعيةوهل وفرت هيئة التنميـ: ةًسؤال هذا الشاهد أيضا فى ذات محضر الجلسبو
ً متمثال فى الغاز ةأراضى إلقامة مصانعها عليها وهل يلتزم المؤهل للترخيص بسداد مقابل الكهرباء والطاق

ر االرض فـقـد ثـبـت ـمـن واـقـع بالنســبه لـتـوفي" : فأجــاب هــذا الشــاهد بأـنـهومصــروفات توصــيل المراـفـق االـخـرى؟
المـلـف أن الشــركتين الصــادر لهمــا التــرخيص ـلـديهما قطعتــين أرض فــى منطقــة خـلـيج الســويس ولكــن المقــوم 

 لعنصــر االرض هــو الـتـرخيص باســتغالل ةالـمـادى والمعـنـوى محــل الشــراء ـفـى صــورة اصــدار ـتـرخيص بالنســب
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 وهـو ة والمعنويـة االول للمقومـات الماديـ لالرض وليس لالعفاء من قيمة االرض مثلـه مثـل العنصـرةالمساح
 فالمقوم المادى والمعنوى ةالترخيص فى اقامة خطوط انتاج وليس المساهمه فى هذه الخطوط وبالنسبه للطاق

 ." بقيمه أى توصيالتةيتمثل فى التوفير ذاته وليس إعفاء من سداد قيمة استهالك أو مساهم
 ةثبات الخامس أمام محكمة الموضوع نجد انها جاءت متناقضفمن جماع ما تقدم من خالل أقوال شاهد اال

 ففى سؤال الحق فى صفحة . لواقعة الدعوىة صحيحة على نحو ال يمكن معه استخالص صورةومتخاذل
 :؛ بشأن أن)١١٣(

إصدار الترخيصين محل االتهام تضمن المقومات المادية والمعنوية فهل المبلغ المفروض والمقدر من 
 مليون ٦٦٠المبلغ المقدر من اللجنة هو " : أجاب الشاهد أنيشمل مقابل تلك المقومات؟خالل لجنتكم 

 مليون جنيه نظير توفير كمية من الطاقة ٣٤٠مقابل المزايدة بقيمة .... ًجنيه قياسا على ما سددته شركة 
ل الفحص يتم حساب قيمة المشروعين مح"وأجزم فى نهاية إجابته . " مليون متر مكعب غاز٨٥٠قدرها 

وهو األمر الذى يناقض ما سبق وأن . "على أساس كمية الطاقة المخصصة لهما  قياسا على سعر المزايدة
شراء حق إستغالل المقومات المادية والمعنوية "ذكره الشاهد من أن العملية محل التأهيل هي عبارة عن 

 ."لمشروعات إنتاج حديد إسفنجي وبليت وليست عملية منح ترخيص فقط
بأن إسم المشروع هو مصنع اإلختزال . ... من ملف التأهيل المقدم من شركات ١٢قد ورد في الملحق رقم و

 طـن بليـت وبالطـات وذلـك ١٧٠٠٠٠٠ وأن المطلـوب إنتاجـه هـو ،المباشر ومصنع إنتاج البليـت والبالطـات
 .جميـع منتجـات الحديـد وهو األمر الذي يؤكد بأن الطرح كـان علـي ة، للمجموعةلسد طاقات المصانع التابع

 ة نقطـــ٢٠٠ حصـــلت عـلــي درجـــات التأهـيــل بعـــدد ،لمـلــف التأهـيــل الخـــاص بهـــا. ...وعـنــدما ـقــدمت شـــركات 
 شـــاهد ة  وعـنــد مواجهـــ. وهـــو األمـــر اـلــذي يؤكـــد ـبــأن مـنــتج البالطـــات كـــان ضـــمن الطـــرح.إلنـتــاج البالطـــات

 ،طــات كاـنـت محــل الطــرحن البالأ بــ١٢/٦/٢٠١١ الموضــوع بمحضــر جلســة ةاإلثـبـات الخــامس أمــام محكمــ
حصـلت علـي . ... وأن شـركات ، كانـت تشـمل إنتـاج البالطـات.. .. من شركات ة التأهيل المقدمةوأن كراس

 نقطه الواردين بنموذج التأهيل ليس ٢٠٠ لعدد ةبالنسب" : فقرر هذا الشاهد بأنه، نقطه إلنتاج البالطات٢٠٠
 علـي هـذا السـؤال علـي الـرغم مـن ةشـاهد تهـرب مـن اإلجابـ فإن هـذا ال".صره األن وال يتذكر هذا الرقمبتحت 

 وحــدد شــكله ،"الصــب المســتمر للبالطــات" ةن مـلـف التأهيــل ورد ـبـه عـبـارأ الموضــوع بــةأـنـه ـقـرر أمــام محكمــ
ًتفصيليا ولكنه سقط سهوا ورود تلك العبار  ةً وقد قرر هـذا الشـاهد أيضـا أمـام محكمـ. البتة في محاضر لجنةً

 ة ويعمالن بنفس التعريف، والبالطات هي منتجات من منتج واحد وهو الصلب المنصهرالموضوع بأن البليت
 وهـو . وهو األمر الذي يؤكد تناقض الشاهد في أقواله بشـأن منـتج البالطـات، ولهما نفس رقم الكودةالجمركي

 ،خـريت األًاالمر الذي يؤكد بمـا ال يـدع مجـاال للشـك بـأن منـتج البالطـات كـان محـل الطـرح بجانـب المنتجـا
 وأن البليت والبالطات هما ، علي ملف التأهيل إلنتاج البالطاتة نقط٢٠٠ حصلت علي . ...وأن شركات 

 ة هـذه األقـوال المتناقضـة وبالتـالي فـإن كافـ.منتجات من منتج واحد وهو الصـلب المنصـهر ال خـالف بينهمـا
 رغــم أنهــا ،فلهــا الحكــم الطعــين ـفـي أســبابه أغة العامــةهشــام أمــين بتحقيـقـات النياـبـ/ عـلـي لســان الشــاهدةاـلـوارد

 وهــي قيمــه األرض وقيمــه ة؛ تشــمل مقومــات الرخصــة الرخصــةًتنـفـي تمامــا مــا ـقـرره هــذا الشــاهد بقاـلـه ان قيـمـ
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  وعلي الرغم من ذلك تساند عليها الحكم الطعـين فـي أسـبابه علـي الـرغم مـن .الغاز الذي تخصص للمشروع
 الموضـوع ة التـي إنتهـت إليهـا محكمـة وال تؤدي إلـي النتيجـة للواقعةيقي الحقة ال توضح الصورةتخاذلها بصور

 وهو ما يعيب إستدالل الحكـم الطعـين بـأقوال هـذا الشـاهد بالقصـور . للثابت باألوراقة الطاعن بالمخالفةبإدان
ين عنـد  فقد أغفل الحكـم الطعـ، وباإلضافه إلي ذلك.في اإلستدالل والقصور في البيان والفساد في اإلستدالل

 الموضــوع ـمـن شــأنها ة وردت عـلـي لســان هــذا الشــاهد أـمـام محكـمـةًتحصــيله ألـقـوال شــاهد اإلثـبـات أـقـواال هاـمـ
 :ةنه بسؤاله أمام المحكمأ حيث ،نفي اإلتهام عن الطاعن

وهل تعرضت لجنتي اإلدارة الفنية ولجنة البت لمنتجات أخرى غير ما ورد بكراسة التأهيل وعلى سبيل 
 ".بأنها قد تعرضت لها" : فأجابزر وحديد التسليح والبالطات أم ال؟الحصر البيلتي

 بـل تطـرق لمنتجـات ،الحديـد اإلسـفنجي والبيليـت وهو األمر الذي يعنـي أن األمـر لـم يكـن مقصـورا فقـط علـى
 :ًوبسؤاله أيضا. أخرى منها البالطات وغيرها

برمتها أم إلى رئيسها منفردا وأقصد وهل ينسب صدور قرار المنح المجاني للرخص األربعة إلى اللجنة 
لجنة البت ورد بمحاضرها اقتراح أن يتم المنح المجاني " : فأجاب هذا الشاهد بأنبذلك لجنة البت؟

للتراخيص ويتم اعتماد هذه المحاضر على ضوء عدم تحديد اختصاصات محددة بقرار تشكيل لجنة البت 
 وهو األمر الذي ". أعضاء تلك اللجنة ورئيسها ال يمكن تحديد اختصاص كل عضو من،لكل عضو فيها

 :ً وعند سؤاله أيضا.يؤكد عدم إنفراد رئيس لجنة البت بالقرار في قرار المنح المجاني للرخص
 فأجاب هذا أم حصلت شركات أخرى على تراخيص مجانية ؟... هل اقتصر المنح المجاني على شركتي 

... و... و.... در موافقة على المنح المجاني لشركات نه صأوفقا لمحاضر لجان البت " :الشاهد بأنه
 وهو األمر الذي يعني أن مجانية الرخص كانت توجه عام للدولة وعلى ضوء ".والرخصتين محل الفحص

 :ًوبسؤاله أيضا .قرارات لجنة البت
 وفقا ماهو دور المتهم الثالث في إجراءات الطاقة وتقديم ملف التأهيل حتى الموافقة على الرخصتين

ية أنه لم يتبين من خالل الفحص تقديم المتهم الثالث أ" :أجاب الشاهد لألوراق الخاصة بعملية التأهيل؟
  ".طلبات بشخصه ولكن الطلبات من ممثل الشركات التي يساهم فيها

 .فمن هذه اإلجابه يتضح أن الطاعن لم يتقدم بأي طلبات شخصية أو يتدخل بنفسه في مسار مـنح الـرخص
تــالي فــإن الحكــم الطعــين علــي هــذا النحــو قــد تــدخل فــي روايــه شــاهد اإلثبــات فأخــذها عـلـي وجــه يخــالف وبال

 فقام قضاؤه علي فروض تناقض صريح روايته بما يعيـب ذلـك الحكـم الطعـين بالقصـور فـي ،صريح عباراتها
 .ةالبيان والفساد في اإلستدالل ومخالفه الثابت باألوراق بما يستوجب معه نقضه واإلعاد

 علي ة الموضوع أن تورد في مدونات حكمها ما يقطع في الداللةًومن المقرر قضاءا بأنه يتعين علي محكم
 وأن ، وأحاطت بأدله اإلثبات والنفي عن بصر وبصيره ووزانت بينها،نها قرأت أوراق الدعوي قراءه مبصرهأ

 وال تبني قضاءها علي ،بائع األموريكون حكمها مبرأ من التعسف في اإلستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وط
 ولما كان ذلك وكانت أوراق الدعوي قد حوت علي أدله نفي تفيد عدم ثبوت .ةالفروض واإلحتماالت المجرد

 إال أن محكمة الموضوع قد تجاهلت ، من أقوال شهود النفية المستمدة وهي األدل؛اإلتهام في حق الطاعن
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 أي منها في أسباب حكمها الطعين ولو حتي بغرض التشكيك فيها ًتماما أقوال شهود النفي ولم تشر إلي
ً وانما تجاهلتها تماما وكأنه لم يتم اإلدالء بها.وتبرير عدم اإلعتداد بها  حيث إكتفي الحكم الطعين في إيراد .ٕ

ي مضمون اإلتهام الموجه للطاعن دون غيره من الوقائع التي تهدر ذلك اإلتهام وتدفع بالشك نحو إثباته ف
 إسنادها وثبوتها ةً معتكفا في ذلك التصور وهذا التحصيل الخاطئ في أن الدليل قام علي صح،حق الطاعن

 الموضوع  في ة علي الرغم من أن هذا التصور الذي حصلته محكم،في حقه من خالل أقوال شهود اإلثبات
ٌفهمهما ألحداث اإلتهام من خالل أقوال شهود اإلثبات قد أهدرته تماما أق وال شهود النفي التي تنفي اإلتهام ً

ن الطاعن حصل أً قرروا جميعا ب١١/٦/٢٠١١ ة المحاكمة حيث أنه بسؤال شهود النفي بجلس.عن الطعن
ًعلي الرخص وفقا ألحكام القانون وأنه تم معاملته كباقي الشركات التي تقدمت للحصول علي الرخص 

الشاهد لديه شركة تعمل فى درفلة مسطحات  - .... /دالسي حيث أنه بسؤال  شاهد النفي األول .المجانيه
 قسم إدارة مصانع ١٩٨٩، وحاصل على بكالوريوس هندسة ١٩٩٨الصلب وطالئها وتسويقها منذ عام 

 حيث انه بسؤاله من -بعد الثورة..... ً، ويشغل حاليا رئيس غرفة اتحاد .... هندسة صناعية بالجامعة 
 : عنةرئيس النياب

 حصل على كراسة االشتراطات عن " : فأجاب بأنهطات واستخدامات مربعات الصلب والبيلت؟كراسة االشترا
طريق النت، وأنه عندما سأل الهيئة عما إذا كان نشاط الدرفلة وبالطات الصلب سيتم الموافقة عليه من 

 أفادتنى شفاهة  ثم استدرك الشاهد بأن الهيئة.عدمة، كانت المعلومات قاصرة على البيلت والحديد االسفنجى
ًأنه يجب الحصول أوال على الترخيص، وقالوا قدم وحسب احتياجات الدولة سيتم منح التراخيص، ألنهم ال 
ًيعلمون ما هى الشركات التى ستتقدم لهذا المنتج من عدمه، وكذلك تكاملها، وسيتم تحديدا ذلك عن طريق 

 ."لجنة سيتم تشكيلها لتقييم ذلك
 بأن التقدم للحصول على تراخيص إلنتاج منتجات أخرى بخالف ة هذه اإلجابوبالتالي فإنه يتضح من

ًالحديد االسفنجى والبليت كان مسموحا به ضمنيا، وأن العنصر الحاكم فى منح التراخيص هو طلبات  ً
الشركات المتقدمة إلنتاج منتجات تحقق تعميق وتكامل صناعة الحديد والصلب فى مصر، وهو ما 

ًوبسؤاله أيضا من . الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وكراسة التأهيل منذ البدايةاستهدفته وزارة 
ينتج " : فأجاب الشاهد بأنهعما إذا كان لديك معلومات عن أوجه استخدام بالطات الصلب؟: ةرئيس النياب

مدة اإلنارة ومواسير  مم، والتى تستخدم فى إقامة المصانع وأع٢٢ إلى ٦منها األلواح المعدنية الصلب من 
الصرف الصحى ومواسير المياه والغاز الطبيعى والوصالت الصاعدة والداخلية وتستخدم فى أعمال 

لب إلنتاج بط.. .. فإن هذه اإلجابه توضح حقيقه هامه بأن تقدم مجموعة ."إنشاءات البنية األساسية
 :البالطات يرتبط بتحقيق هدفين رئيسيين من أهداف الطرح

 .تكامل التصنيع المحلى فى مجال إنتاج الحديد والصلب فى مصرتعميق و .١

علـى . ... ةً وذلـك ألن جانبـا مـن اإلنتـاج الـذى حصـلت مجموعـ.كسر االحتكار فى سـوق حديـد التسـليح .٢
رخصة بـه تـم تخصيصـه إلنتـاج بالطـات الصـلب المسـطح ولـيس حديـد التسـليح، وذلـك فـى الوقـت الـذى 

وهــى منتجـات نهائـيـة " حدـيـد تسـليح"ى رخــص النتـاج حدـيـد مـدرفل حصـلت فـيـه المصـانع أو معظمـهـا علـ
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وهـل تعلـم قصـد : ة بالجلسـةً وعند سؤاله أيضا من رئيس النياب....ٌتقلص من الحصة السوقية لمجموعة 
إذا كـان عنصـر  المجلس األعلى للطاقة لطرح هذه الرخص؟ وعند سؤاله من دفاع المتهم الثـاني عمـا

 : فقـد أوضـح الشـاهد أنر الرئيسى فى شـأن مـنح التـراخيص محـل الواقعـة؟استهالك الطاقة هو العنص
قصــد اللجـنـة مــن طــرح هــذه المزاـيـدة هــو اعطــاء الطاـقـة الالزمــة للمصــانع القائمــة حـتـى تتكامــل صــناعة "

  ."ًالحديد والصلب لتتمكن فى المنافسة المحلية والعالمية لتطوير تلك الصناعات مستقبليا
 ويتأكد ذلك من .لشاهد أن الموضوع فى األساس ينصب على منح طاقة لإلنتاجفمن هنا تؤكد شهادة ا

كون منتجات الحديد والصلب التى طلبتها الشركات التى تقدمت بمستندات تأهيل للحصول على 
ًالرخص لم تقتصر فقط على منتجى الحديد اإلسفنجى والبليت، وانما شملت هذه المنتجات أيضا تكوير  ٕ

 ). حديد التسليح(الحديد والدرفلة 
 قوة احتكارية للسوق المصرى فيما يتعلق .. ..هل تمثل مجموعة : ًوعند سؤاله أيضا من الدفاع

قبل " : فأجاببالبيلت والحديد االسفنجى وحديد التسليح وما مدى استمرارية تلك القوة االحتكارية؟
 ولكن .ة بأي أعمال إحتكاري ولكنها ال تقومة حاكمة تتمتع بحص.. حها كانت شركات رالمزايده وط

ً وكانت عمليه الطرح سببا .ة قامت بتفادي حدوث أو إحتماالت حدوث أى عمليات إحتكاريارة الوزةخط
% ٦٨ومن البليت من % ٥٠إلي % ١٠٠من الحديد اإلسفنجي من . ... ة مجموعةفي إنخفاض نسب

 -:ةجابه تتضح عده حقائق هام  فمن هذه اإل".ة الصناعة من وزارة سليمةوبالتالي هي خط% ٣٥إلي 
لم . ...إقرار الشاهد وهو أحد منتجى ومصنعى ومصدرى الحديد والصلب فى مصر أن شركات  •

ً ويرتبط ذلك أيضا بما ورد فى .تقم بأية ممارسات احتكارية فى سوق الحديد والصلب فى مصر
لى مدار سنة ونصف من أن أسعار استيراد الحديد كانت ع) ....(شهادة شاهد اإلثبات الثانى 

 جنيه زيادة أو نقص ولم يقع أى تأثير من ١٠٠أحيانا أعلى وأحيانا أقل من السعر المحلى حوالي 
 . على هذه األسعار....شركات 

  الـىتحقيق أهداف منح التراخيص، حيث يؤكد الشاهد على أن منح التراخيص على هذا النحـو أدى •
 . مجال إنتاج الحديد االسفنجى أو البيلتسواء فى. ..تقليص الحصة السوقية لمجموعة 

.. بصفتك رئيس غرفة الصناعات المعدنية منذ شهر ونصف: ًوعند سؤاله أيضا من دفاع المتهم الثالـث
 سـنة هـل لـديك معلومـات عـن عالقـة وزارة التجـارة والصـناعة وهيئـة ١٥وبصفتك مصـنع للحديـد منـذ 

ولى المتهـمـان األول والـثـانى المـسـئولية قـبـل ـشـركات التنمـيـة الصــناعية ـفـى قراراتـهـا وسياـسـاتها مـنـذ ـتـ
المــتهم األول تــولى وزارة الصــناعة وكــان هـنـاك ـقـرار رســم اغــراق عـلـى " : أجــاب أنالـمـتهم الثاـلـث ام ال؟

منتج الحديد والصلب من جمهورية أوكرانيا، وكان هناك ادعاءات باستغالل منتجى الصلب وعلى رأسـها 
فـقـام اـلـوزير عـلـى مــا أتــذكر ـفـى خــالل شــهر أو شــهر .  الســوق المحـلـىـفـى رفــع األســعار فــى.. ..شــركة 

ونصف من تولية الوزارة بالغاء رسـم االغـراق ضـد أوكرانيـا لمنـتج الحديـد والصـلب، األمـر الـذى أدى إلـى 
حــدوث منافســة شرســة مــن اـلـواردات األوكرانيــة بالنســبة للحديــد والصــلب، وترتــب علــى ذـلـك دخــول منــتج 

. ضــريبة جمركيــة والســيطرة علــى ســوق الحديــد والصــلب المحلــى% ٥وكرانــى بنســبة الحديــد والصــلب األ
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ولكن األسعار العالمية دائمة االرتفاع بشكل صعب احتماله مـن المسـتهلك المصـرى وكثيـر مـن الطلبـات 
ولكـن ذلـك لـم يـؤدى إلـى %. ٥من االعالم والتجار العاملين فى الحديد والصلب بإلغاء الجمـارك المقـررة 

مــن ارتـفــاع األســعار وأصــبح ســـعر التصــدير أعلــى ـمــن ســعر الســوق المحـلــى وأصــبح مــن صـــالح الحــد 
الشركات التصدير، فتجاوب المتهم األول بفرض رسم صادر على تصدير حديد التسليح، وال أتـذكر قـدر 

 جنيه للطن، وعلى ذلك يتبـين أن وزيـر الصـناعة قـام بجميـع اإلجـراءات التـى ١٥٠هذا الرسم وأعتقد أنه 
ترفــع العبــأ مــن علــى المســتهلك المصــرى، وتجاوبــت كافــة المصــانع الخاصــة بالحديــد والصــلب مــع ذلــك 

 نتيجـــة احتيـــاج الشـــركات العاملـــة فـــى الحديـــد ٢٠٠٧وفـــى عـــام . بـــالرغم أنهـــا ضـــد مصـــلحتها التجاريـــة
مـن حصـة .. ..والصلب قصرت التراخيص محل االتهام على الشركات المحلية لـتخفض حصـة شـركات 

 ."كما ذكرت فى إجابتى السابقة % ٥٠إلى % ١٠٠ حاكمة
 تؤكد عدم وجود أى شبهة ةكد معلومات هامأفمن هذه اإلجابه فإنه يتضح منها بأن هذا الشاهد قد 

، فكافة هذه .. ..تواطؤ أو تربح بين كل من وزير الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ومجموعة 
 :.. ..القرارات فى غير صالح مجموعة 

إلغاء رسوم اإلغراق على الحديد والصلب األوكرانى لتحقيق تنافسية السوق المحلية، وجعلها سوق  •
 .حرة

عندما ارتفعت األسعار العالمية للحديد والصلب، وأصبح فى صالح الشركات المحلية التصدير  •
 .للخارج، قام الوزير بفرض رسوم تصدير للحد من صادرات الحديد والصلب

 تمكين هذه الشـركات مـن التـأثير علـى ٢٠٠٧رخص للشركات المحلية بالمجان عام استهدف منح ال •
 .فى السوق. ...سوق الحديد والصلب وتخفيض حصة مجموعة 

هل منح الرخص ألى صناعة كثيفة وخاصة للحديد فى أى : ًوعند سؤاله أيضا من دفاع المتهم الثالث
 فقد أوضح الشاهد في إجابته تها المحلية الوطنية؟ًدولة فى العالم مجانا أم بمزايدة بالنسبة للشركا

ًفى الدول المتقدمة صناعيا، التى يجب أن نحتذى بها، مثل الواليات المتحدة " :علي هذا السؤال بأنه
والبالد األوروبية أو الصين، ال توجد مزايدة على رخصة بمنتج الحديد والصلب، ولكن المشكلة فى 

الالزمة لتلك المصانع، لذا قامت هيئة التنمية الصناعية والوزارة بذلك مصر كانت فى محدودية الطاقة 
ألنه يقدم للشركات القائمة فى هذا المجال بهدف تطوير صناعتها، وتعظيم القيمة من أى مستثمر 

 . "أجنبى يريد االستثمار فى مصر
ج منتجات الحديد ًومن هنا يؤكد الشاهد على أن األصل عالميا ليس إجراء مزايدة على رخص إلنتا

كما يؤكد على أن األمر فى مصر يتعلق بصفة رئيسية بالطاقة، على نحو ما سبق اإلشارة  .والصلب
 :ًوبسؤاله أيضا من دفاع الطاعن. إليه

ما هو حجم إنتاج سوق حديد التسليح مقارنة بالصلب المسطح وأيهما يؤدى للربح األكثر لشركات 
 مليون طن من طاقة ١,٦إنتاج مسطحات الصلب يبلغ نحو " :بأن فقد أجاب الشاهد المتهم الثالث؟
ً مليون طن، يتاح محليا منها تقريبا النصف ويصدر الباقى٢إنتاجية قصوى  وربح البالطات فى العادة . ً
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هو أقل من حديد التسليح وذلك الرتباطها بمشاريع البنية األساسية المستهدف تنفيذها فى المنطقة 
ًسليح ربحه أعلى بكثير من مسطحات الصلب فى حدود خمس أضعاف تقريبا تتفاوت المحيطة وحديد الت

 :وبالتالي فإنه قد أشار الشاهد في هذه اإلجابه إلي أن. "ًسنويا
 .حوالى نصف إنتاج الصلب المسطح يتجه نحو السوق الخارجى للتصدير •

 .لمسطحأن الربح فى سوق حديد التسليح أعلى خمس أضعاف الربح من سوق الصلب ا •

إلنتاج البالطات كان يستهدف باألساس تعميق وتكامل صناعة  ....ويؤكد ذلك أن طلب مجموعة 
 .الحديد والصلب فى مصر، وأن هدف المجموعة لم يكن تحقيق الربح األعلى أو السيطرة على السوق

ل الشركات مثلها فى ذلك مث) الدرفلة(فلو كان األمر كذلك، لطلبت المجموعة إنتاج حديد التسليح 
 فكيف يتحقق التعميق والتكامل لهذه الصناعة فى مصر إذا لم تتقدم إحدى .الثالث المحلية األخرى

. إلنتاج البالطات المستخدمة فى إنتاج الصلب المسطح) جديرة بذلك... ومجموعة (الشركات المحلية 
 :وعند سؤاله أيضاً من دفاع الطاعن

ًا مجموعات أم شركات أحادية وفقا لقوانين الهيئة والوزارة مع وهل تتقدم الشركات إلى الهيئة بصفته
 : فأجاب هذا الشاهد بأنه من الالئحة التنفيذية؟٥ًقانون حماية المنافسة ومنع االحتكار وفقا للمادة 

بالطبع تتقدم كمجموعات الثبات المالءة المالية والفنية وهذا عرف متبع فى أى صناعة وأى ممارسة "
السويس الصناعية، : ، وباألخص عندما تكون هناك صناعات قائمة فى عدد من المدنفى أى صناعة

 أكتوبر، السادات، واالسكندرية الدخيلة، فتقدر المجموعة حصيلتها وتوزعها على ٦العاشر من رمضان، 
ً فال يجوز اقتصاديا أن تقيم مصنع فى منطقة واحدة ويقوم بنقل .ًالشركات طبقا الحتياجات كل شركة

 ."ًجميع المنتجات لباقى المصانع حيث يكون دون جدوى صناعيا
ًـفــإن هـــذه اإلجاـبــه تؤـكــد شـــهادة الشـــاهد هـنــا نظرـيــا وعملـيــا تـقــدم شـــركات  كمجموعـــة للحصـــول عـلــى .. ..ً

 :وعند سؤال هذا الشاهد من محكمة الموضوع. الرخصة المذكورة
لم يتحصل على " :ين؟ فأجاب أنهوهل تحصل المتهم الثالث على أى فائدة من الحصول على الرخصت

أى فائدة ألن كمية الغاز التى كانت مخصصة له لم يحصل أى إضافة لها، وأن ذلك أدى إلى 
ً ألن البالطات أقل ربحا من ،ًنخفاض حصته الحاكمة فى سوق حديد التسليح كما ستنخفض ربحياإ

  ."حديد التسليح
أن تقســيم مجمــوع  الطاقــة : ن ســؤال المحكمــةوبالتــالي فقــد قــرر شــاهد النفــي األول فــى إجابتــه عــ

لم يحصل منه أى منفعة للمجموعة ألنها لم تحصـل مـن .... وشركة . ...المخصصة لها على شركة 
ًهذا، فضال عن أن طلب المجموعة تخصيص جانب مـن  .خالل ذلك على أى كمية إضافية من الطاقة

حديد التسليح من ناحية، ويقلل من ربحيتها الطاقة إلنتاج بالطات يخفض من حصتها السوقية فى سوق 
أن تقسـيم : وعند سؤال هذا الشاهد من المدعي المدني وفى إجابته عـن سـؤال المحكمـة. من ناحية أخرى

لـم يحصـل منـه أى منفعـة للمجموعـة .... وشـركة ....  الطاقة المخصصة لها علـى شـركة .. مجموع ال
ًهـذا، فضـال عـن أن طلـب المجموعـة  .افية مـن الطاقـةألنها لم تحصل من خالل ذلك على أى كمية إض
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تخصــيص جاـنـب مــن الطاـقـة إلنـتـاج بالطــات يخـفـض مــن حصــتها الســوقية ـفـى ســوق حدـيـد التســليح مــن 
فقـد أوضـح الشـاهد أنـه لـيس لديـه أى معلومـة عـن أى مـانع . ناحية، ويقلل من ربحيتهـا مـن ناحيـة أخـرى

ً وأنه طبقا للقاعدة التى يتم اعتمادها فى .و مستثمر واحدقانونى أو تجارى أو منطقى بمنح مصنع قائم أ
هيئة التنمية الصناعية بإعطاء المصانع القائمة لـديها أولويـة عـن المسـتثمر الحـديث الـذى لـيس لديـه أيـة 
صناعات قائمة حتى بالنسبة لتخصيص األراضـى، والفتـرة السـابقة كانـت تمـنح فيهـا تخصـيص األراضـى 

تها على إستيعاب عمالة ولوجود كيان اقتصادى قائم، وأدى ذلك للقضاء على مافيا للمصانع القائمة لقدر
وبالـتـالي فـقـد رأي هــذا الشــاهد ـمـن وجـهـة نظــره، ال يوجــد ـمـانع ـقـانونى أو تجــارى أو . األراضـى الصــناعية

منطـقــى يمنـــع مـــنح مصـــنع ـقــائم أو مســـتثمر واحـــد رخصـــتين بمقاـبــل أو بـــدون مقاـبــل، وأن هيئـــة التنميـــة 
اعية تعطــى المصــانع القائمــة المحليــة أولويــة لقــدرتهم علــى اســتيعاب العمالــة والقضــاء علــى مافيــا الصــن

يملــك الشــاهد  -.... /  إلــي ذلــك وعنــد ســؤال شــاهد النفــي الثــاني الســيدةوباإلضــاف .األراضــى الصــناعية
ويعمـل هـذا ، .... شـركة : ، باسـم٢٠٠٢مصنع إلنتاج حديـد التسـليح آل إليـه عـن طريـق والـده منـذ عـام 

 فـــى إنتـــاج حدـيــد التســـليح والخـــوص، وهـــو عضـــو بمجـلــس إدارة اتحـــاد غـــرف ١٩٧٣المصـــنع منـــذ عـــام 
 قســــم ١٩٨٧، وحاصــــل علـــى بـكـــالوريوس تجــــارة جامـعـــة الـقـــاهرة ٢٠٠٥الصـــناعات المعدنـيـــة مـنـــذ عــــام 

 : حيث انه بسؤاله من الدفاع-محاسبة
ات المعدنية قيام المتهم الثانى وهل تنامى إلى علمك من خالل عضويتك باتحاد غرف الصناع

 ".ال" : أجاب الشاهدبمحابات الطاعن فى أى شأن من شئون الهيئة؟
 غرفة الصناعات المعدنية، ال –وبالتالي فإن المجتمع الصناعى فى هذا المجال وداخل إتحاد الصناعة 

ًوبسؤاله أيضا . .. .. يقر من قريب أو بعيد وجود أية محاباة من جانب رئيس هيئة التنمية الصناعية ل
 :من دفاع الطاعن

ًما رأيك كمصنع لحديد التسليح من فكرة منح الرخص مجانا للشركات المحلية بقصد تعميق صناعة 
الحديد فى مصر ومنحها لألجانب بالمزايدة كتفكير إستراتيجى صناعى لدولة ناشئة فى مجال 

 أم .. بشركات المتهم الثالث .... و.  ...و.... الصناعات؟ وهل أضرت الرخص المجانية لشركات 
ًلو محصلش منح رخص مجانيا للشركات الوطنية القائمة لصناعة الحديد " : فأجاب هذا الشاهد أنهال؟

كما أجاب أن هذه المصانع لو اشتغلت بهذه  .والصلب كان هيحصل تدمير جزء كبير من هذه الصناعة
 وبالتالي فإن هذا الشاهد يؤكد هنا ما سبق اإلشارة .". ...الرخص حتقلل من الحصة السوقية لمصانع 

 :إليه، من أن
مـــنح اـلــرخص بالمجـــان للشـــركات المحلـيــة كـــان الضـــمان الرئيســـى لتأهـيــل وبـقــاء هـــذه الشـــركات مـــن  •

 .ناحية، ولتعميق وتحقيق التكامل الصناعى فى هذا المجال من ناحية أخرى

ً حال تشغيل طاقاتها سوف يؤثر سلبا على أن منح الشركات المحلية هذه الرخص على هذا النحو •
 ... ..الحصة السوقية لمجموعة 

 :ًوبسؤاله أيضا من دفاع الطاعن عن
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ى مزايدة مع الشركات الوطنية المصرية هل كان سيدمر صناعة الحديد والصلب ف.... دخول شركة 
 أم ال؟

كة سالفة الذكر تدلل على  هل لديك أمثلة عن قيام هذه الشر: الموضوع لهذا الشاهدةوبسؤال محكم
 ما 

من االنتاج العالمى لمنتجات الحديد % ٣٧تمتلك حصة .... شركة " :ذكرته؟ فأجاب هذا الشاهد بأن
والصلب، وأنها لو دخلت فى مزايدة كانت ستقضى على الصناعات القائمة وأن هذا حصل فى دولة 

 ." بأكلمه فى الجزائر وهذه الشركة تتملك سوق الحديد والصلب.كزخستان وفى الجزائر
وبالتالي فإنه يتاكد من هذا القول بأن ما استهدفه المجلس األعلى للطاقة ووزراة الصناعة وهيئة 

 للشركات المحلية المؤهلة للحفاظ على تنافسية هذه نالتنمية الصناعية من طرح الرخص بالمجا
 :ً سؤاله أيضا من دفاع الطاعن وعند.الشركات وتنمية قدراتها وتعميق وتحقيق تكامل هذه الصناعة

هل لديك معلومات عما إذا كانت الشركات والمجموعات القائمة للصناعة الخاصة بانتاج الحديد 
 فقد أوضح هذا الشاهد في والصلب بمصر تتقدم بكونها مجموعات أم شركات مستقلة كل على حد؟

أولهما : كبيرة وهى الشركة األم، لسببينفى هذه الحاالت تتقدم الشركة ال" :إجابته علي هذا السؤال بأنه
 ."مالى والثانى يتعلق بالقدره على التنفيذ

، وذـلـك  كمجموعــة للحصــول عـلـى الرخصــة الـمـذكورة.. ..ـفـإن أـقـوال هــذا الشــاهد تؤـكـد هـنـا تـقـدم شــركات 
 :ًوبسؤاله أيضا من دفاع الطاعن. ألسباب المالية وألسباب تتعلق بالقدرة على التنفيذ

تابعتك على مدار حياتك هل قامت شركات المتهم الثالث بأى أعمال أو ممارسات أضرت من خالل م
بسعر الحديد فى مصر أو بأى ممارسة احتكارية أو تسببت فى إغالق أى من المصانع الصغيرة أو 

هذا لم يحصل، وأن الدليل على ذلك هو " : فأجاب هذا الشاهد بأنوقفت عجلة انتاج أى منافس له؟
 ."ةنات أخرى متنافسوجود كيا

لم تقم بأية .... أن شركات ) وهو أحد منتجى ومصنع الحديد فى مصر(وبالتالي فقد رأي هذا الشاهد 
ممارسات احتكارية أو تبنت أية سياسات لإلضرار بغيرها من المنافسين فى سوق الحديد والصلب فى 

من أن أسعار استيراد الحديد كانت ً ويرتبط ذلك أيضا بما ورد فى شهادة شاهد اإلثبات الثانى .مصر
 جنيه زيادة أو نقص ١٠٠على مدار سنة ونصف أحيانا أعلى وأحيانا أقل من السعر المحلى حوالى 

 :ًوعند سؤاله ايضا من دفاع الطاعن. على هذه األسعار. ...ولم يقع أى تأثير من شركات 
متهمان االول والثانى بشركات هل لديك معلومات عن عالقة وزارة التجارة والصناعة فى عهد ال

بل  .ال توجد أية معلومات تشير إلى ذلك" :فقد أكد هذا الشاهد في إجابته علي هذا السؤال أنهالطاعن؟ 
 .إن القرارات التى صدرت كانت ضد مصالح كل مصنعى الحديد والصلب فى مصر وأنا من ضمنهم

ٕلتركى واالوكرانى والغاء الجمارك على حديد ومن بين هذه القرارات إلغاء رسوم اإلغراق على الحديد ا
% ٣٠ مليون طن حديد تركى تمثل٢٠التسليح، ورفضت عدة جوابات واقتراحات ونداءات، ودخل مصر 

 من االستهالك المحلى ورفضت وزارة التجارة والصناعة فرض أى رسوم حماية على الحديد المستورد 
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 ."سوم لتصدير الحديد للخارجوالحديد دخل مصر، بل إن الوزارة فرضت علينا ر
 وبالتالي فإن هذا الشاهد يؤكد هنا ما سبق وأن أشار إليه شاهد النفى األول، من أن المعلومات تؤكد أن 
قرارات وزارة الصناعة كانت فى غير صالح كافة منتجى ومصنعى الحديد والصلب فى مصر بما فيهم 

 أستاذ مساعد بكلية الهندسة قسم -لنفي الثالث  إلي ذلك وعند سؤال شاهد اةوباإلضاف. ...مجموعة 
 الموضوع والتي تتعلق بكل ة أمام محكمة وذلك من دفاع الطاعن بعده أسئل-.... مدنى عام بجامعة 

 :من
هل بعد ذلك يعد نهائيا أم أنه رسم توضيحى مبدئى  ما مفهوم المخطط العام الوارد بكراسة الشروط؟

 :جاب هذا الشاهد بأنأفقد   بتحديد التصميم النهائى للمشروع ؟ومن الذى يقوم لألرض والمشروع؟
المخطط العام هو توضيح المكان المقترح القامة المشروع، الحدود المساحية لألرض التى يقام عليها "

ًوهذا المخطط العام ال يعد تصميما للمشروع على االطالق وأنما يعتبر رسم توضيحى يوضح  .المشروع
وأن هذه النوعية من المشروعات ال يمكن تحديد التصميم  .ن المشروع ومساحتهمكان األرض ومكا

 والشركات المتخصصة فى .الخاص بها إال بمعرفة الشركة الموردة للمعدات التى تستخدم فى المشروع
ًإقامة مثل هذه المشروعات الفنية أعدادها قليل جدا على مستوى العالم، وال يمكن لها البدأ فى أعمال 

تصميم إال عند إبرام التعاقد مع صاحب المشروع حيث أن هذه التصميمات تحتاج إلى أتعاب عالية ال
 : وبالتالي فإن أقوال هذا الشاهد تؤكد علي أن ."ًووقت التمام عملية التصميم قد يستغرق شهورا

ى إنشـاء تصميم المشروع والمخطط العام ما هو إال تصور مبدئى دائم التغيـر لحـين البـدء الفعلـى فـ
المشروع والحصول على تراخيص البناء، بل والتعاقد مع الشركة الموردة للتكنولوجيا المسـتخدة فـى 

ًويتأكد ذلك فعليا من كون عدد مـن الشـركات قـد  .المشروع، وهو العرف السائد فى تلك المشروعات
 . تقدمت للتأهيل دون أن يكون لديها قطعة األرض المزمع إقامة المشروع عليها

 :ًوبسؤاله أيضا من دفاع الطاعن
تصميم المشروع والمخطـط العـام مـا هـو إال تصـور مبـدئى دائـم التغيـر لحـين البـدء الفعلـى فـى إنشـاء 

ة فـى مالمشروع والحصول على تراخيص البناء، بل والتعاقد مع الشركة المـوردة للتكنولوجيـا المسـتخد
ًكـد ذلـك فعليـا مـن كـون عـدد مـن الشـركات قـد ويتأ .المشروع، وهو العرف السائد فى تلك المشـروعات

إننـى " :فأجاب الشـاهد. تقدمت للتأهيل دون أن يكون لديها قطعة األرض المزمع إقامة المشروع عليها
كمهندس مدنى وأستاذ مساعد ومشارك فى ملكية مكتب استشارى مدنى ليس لدي معلومات عن صناعة 

رأى فنــى فــى ذلــك كمــا أؤكــد أن أى مهنــدس مــدنى ال الحديــد والصــلب االســفنجى وال أســتطيع أن أبــدي 
 ".يستطيع االبداء بأى آراء فنية فيما يخص صناعة منتجات الحديد والصلب

وبالتالي فإنه يدلل قول الشاهد هنا على أن عدم وجود متخصص فى صناعة الحديد والصلب ضمن 
بل (د الذى يحمل نفس التخصص ًأعضاء لجنة الخبراء، واقتصارها على مهندس مدنى، وفقا لقول الشاه

، ال يمكنها بحال من األحوال إبداء الرأى ).... هو أستاذ مساعد بكلية الهندسة قسم مدنى عام بجامعة 
 وبالتالي فقد أجمع شهود النفي بعدم توافر شبهه تواطؤ بين المتهم الثاني والطاعن وأن .فى هذا المجال
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 ة عن المصلحة العامةً الطاعن وكان يغلب دائما المصلحةًالمتهم الثاني كان يعمل دائما ضد مصلح
الذي  .... / الثبوت وهو المدعوة وهو ذات ما قرره شاهد اإلثبات الوارد إسمه بقائمه أدل.ةالشخصي

 وذلك ألن أقواله التي أدلي بها أمام محكمة ، الطاعنةإستبعدته المحكمة ولم تستند علي أقواله في إدان
ٕ الموضوع تلك األقوال واستبعدته من ة فتجاهلت محكمة براءه وليس دليل إدانالموضوع أصبحت دليل

 من خالل أقوال شاهد اإلثبات ة مفردات القضية حيث انه بمطالع.ة متعسفةأسباب حكمها الطعين بصور
 : عند سؤاله من المسئول عنة الموضوع بمحاضر جلسات المحاكمةامام محكم

  أم المـتهم الثالـث ؟ية الصـناعة التنميـةديد والصلب هـل هـي هيئـوضع السياسات الخاصه إلنتاج الح
 وبالتــالي فإنــه مــن خــالل أقــوال هــذا ".الــذي يضــع السياســات هــي هيئــة التنميــة الصــناعية" :فأجــاب بــأن

 الطــاعن بهيـئــة التنمـيــة الصـــناعية وأن ةًالشــاهد ـفــي هـــذا الشــأن نجـــد أن هـــذا الشـــاهد قــد نـفــي تماـمــا صـــل
  وهو األمر الذي يؤكد معـه نفـي .ًقا في السياسات المقرره لهيئة التنمية الصناعيةالطاعن ال يتدخل مطل

 . من خـالل أقـوال شـاهد اإلثبـات الثـانية للطاعن بأمر اإلحالةعناصر وأركان اإلشتراك الجنائي المنسوب
 : الموضوعةًوعند سؤال شاهد اإلثبات الثاني أيضا أمام محكم

 ٢٠٠٧ المسـتورد مـن كـل مـن الصـين وتركيـا وأوكرانيـا مـن سـنة هل لديك معلومات عن سـعر الحديـد
ً بالمقارنة بسعره في مصر بـذات الوقـت وذات التـاريخ ونظـرا لمـا فـي مصـر مـن مقومـات ٢٠٠٩حتى 

.. ..طبيعية ومواد خام ومدى األضرار التي وقعت عليك كمصنع ومنتج الحديد فـي مصـر مـن احتكـار 
مصـر ممـا أثـر علـى أسـعار الحديـد فـي مصـر وزيـادة أزمـة للحصول على الترخيص فـي الـدعوى فـي 

ًكانـت أحيانـا أسـعار االسـتيراد علـى مـدار سـنة ونصـف أحيانـا أعلـى " :فأجاب هذا الشاهد بأنه" اإلسكان؟
 جنيه زيادة أو نقص ولم يقع على أى تأثير بصفتي منتج أو ١٠٠وأحيانا أقل من السعر المحلى حوالي 

 ."مستورد
جابه بأن أسعار حديد التسـليح فـى مصـر كانـت فـى حـدود األسـعار العالميـة، السـيما ويتضح من هذه اإل

تهمـــة .. ..ًمـــا أثيـــر بشـــأنها مـــن جـــدل أثنـــاء األزمـــة وارتفـــاع أســـعار البيـلــت عالميـــا، وهـــو مـــا ينفـــى عـــن 
ًوبســؤاله أيضــا أمــام  .االحتكــار والــتحكم فــى األســعار، أو اإلضــرار بــالغير مــن الحصــول علــى الرخصــة

 :ة الموضوعمحكم
   إليه؟ة المنسوبةهل تعلم بموضوع اإلتهام الموجه إلي المهتم الثاني ومواد اإلتهام والتهم

قــرأ فــي الجرائــد وال يعلــم مــواد القــانون المقــدم بهــا وأنــه فــي وجهــه نظــره بــأن المــتهم الثــاني " :فأجــاب بأنــه
ع المتهم الثاني بمكتبه  فتبين له أن  من خالل لقائه مة الصناعية التنميةمظلوم ألنه كان يتعامل مع هيئ

 ". للطاعن إلنتاج الحديدة اإلحتكاريةًالمتهم الثاني يعمل دائما ضد السياس
 ةًوبالتالي فإنه من خالل أقوال شاهد اإلثبات الثاني علي النحو سـالف الـذكر نجـد أنهـا تنفـي تمامـا جريمـ

 الـتــربح ةأركـــان اإلشـــتراك الجـنــائي ـفــي جريمـــًالـتــربح المســـنده إـلــي المـــتهم الـثــاني وتهـــدر تمامـــا عناصـــر و
 ة التـربح بالنسـبةً حيث أنه مـن خـالل أقـوال هـذا الشـاهد نجـد أنهـا تنفـي تمامـا جريمـ.المسنده إلي الطاعن

 حـيــث ـقــرر الشـــاهد الـثــاني  .ة والمعنوـيــةللفاعـــل األصـــلي وهـــو المـــتهم الـثــاني وذـلــك بكاـفــه أركانهـــا المادـيــ
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 للطــاعن ة اإلحتكاريــةًالمــتهم الثــاني كــان يعمــل دائمــا ضــد السياســي الموضــوع بــأن ةصــراحه أمــام محكمــ
 تربط بين المـتهم الثـاني ة أو صلة عالقةفقد نفي الشاهد الثاني صراحه وجود ثم  وبالتالي.إلنتاج الحديد

ً الطاعن بمـا ينفـي ذلـك تمامـا ةً حيث أكد بأقواله بأن المتهم الثاني كان يعمل دائما ضد مصلح،والطاعن
 ومعـه تنتفـي عناصـر وأركـان اإلشـتراك . التربح المسنده إلي المـتهم الثـانيةن المادي والمعنوي لجريمالرك

 المسنده إلـي الطـاعن حيـث أنـه طالمـا إنتفـي الفعـل المسـند إلـي الفاعـل األصـلي ةالجنائي في تلك الجريم
 ة الـركن المـادي لجريمـ وأن منـاط تحقـق.ةإنتفي معه اإلشـتراك المنسـوب إلـي المسـاهم التبعـي فـي الجريمـ

 وهـي تظفيـر الغيـر بفائـده أو ة عقوبات وذلك في صورتها الثانيـ١١٥التربح المنصوص عليها في الماده 
 بــدون وجــه حــق وبــدون ســند مــن القــانون وأن يكــون ة أن يكــون الغيــر قــد حصــل علــي هــذه الفائــدةمنفعــ

ً إنتفـت أيضـا ةنتفـت هـذه المصـلح فـإذا إ، مباشره أو غير مباشره من وراء ذلـكة شخصيةللموظف مصلح
ً وينتفـي معـه أيضـا أركـان جريمـه التـربح المسـنده إلـي ، التي تـربط بـين الموظـف والغيـرة الشخصيةالعالق

 والمســـند إلـــي الطـــاعن ألن ة وبالتـــالي ينتفـــي اإلشـــتراك المزعـــوم فـــي تلـــك الجريمـــ.الموظـــف مـــن األوراق
 .ً رهن بإرتكاب المساهم األصلي فعال غيـر مشـروعة غير المشروعةإكتساب نشاط المساهم التبعي الصف

 .ة غيـر المشـروعةًوأن نشاط المساهم التبعي يعد غير مشروعا إلتصـاف نشـاط المسـاهم األصـلي بالصـف
ً إنعكــس أثــره حتمــا علــي نشــاط المســاهم ةفإنــه إذا عــرض ســبب يجــرد األخيــر مــن صــفته غيــر المشــروع

ً وكـان الشـاهد الثـاني وفقـا ألقوالـه سـالفه الـذكر قـد نفـي تمامـا  ولما كان ذلك.ًالتبعي فصار بدوره مشروعا ً
 وأكـد ، للمتهم الثاني مع الطاعن ونفـي وجـود عالقـه بيـنهمةأو غير مباشر ة مباشرة شخصيةوجود مصلح

 حيــث قــرر الشــاهد الثــاني . المــتهم الثاـلـثةًهــذا الشــاهد بــأن المــتهم الثــاني كــان يعمــل دائمــا ضــد مصــلح
 ةالصـناعي. ... ة مجموعـةً الموضوع بأن المتهم الثاني كان يعمل دائما ضـد مصـلحةصراحه أمام محكم

  . تربط بين المتهمين الثاني والطاعنة أو معنوية ماديةأو صلة بما ينفي ذلك وجود ثمه عالق
 الموضــوع أـقـوال شــهود النـفـي وشــاهد اإلثـبـات اـلـذي أصــبح ةوعـلـي اـلـرغم مــن ذـلـك كـلـه فـقـد أغفـلـت محكـمـ

 ونفـي وجـود شـبهه تواطـؤ بـين المـتهم الثـاني والطـاعن وهـو مـا يؤكـد ة،بعد سؤاله أمـام المحكمـشاهد نفي 
 ، الـدعوية لواقعـة الصـحيحة مما أدي إلي عدم التعرف علـي الصـور،معه التعسف الواضح في اإلستنتاج

  ممـــا أدي إـلــي الفســـاد ـفــي،والخطـــأ ـفــي فهـــم دور الطـــاعن عـلــي مســـرح أحـــداث وـقــائع اإلتهـــام وتحصـــيله
اإلســتدالل بإدانــه الطــاعن بمــا يخــالف الثابــت بــاألوراق واإلســتظهار الخــاطي لعناصــر وأركــان اإلشــتراك 

 بـاألوراق لـدي الطـاعن بمـا يبطـل ذلـك الحكـم الطعـين ويسـتوجب معـه ةالجنائي في جنايه التربح المزعوم
 .ةنقضه واإلعاد

 الدفاع نتيحة عدم إيراد الحكم المطعون بطالن الحكم المطعون فيه لإلخالل بحق: العشرون الحادى والسبب
ٕفيه أوجه الدفاع المسطور بحوافظ المستندات المقدمة من دفاع الطاعن والرد عليها واقساطها حقها في 

 البحث والتمحيص
 :ً قضاءا بأنالمقررمن 

 ًض له إيرادا ن تعرأ بةالدفاع المكتوب مذكرات كان أو حوافظ مستندات هو متمم للدفاع الشفوي وتلتزم المحكم"
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ًوردا واال كان حكمها معيبا بالقصور واإلخالل بحق الدفاع ًٕ". 
 )٥٦ لسـنة ٣١٣ طعن ١٩١ صـ ٢٤ ق ٤٢ مجموعة أحكام النقض س ١٩/١/١٩٩١نقض جنائي (

 )٣٧٨ صـ ٨٢ ق٣٥ مجموعة أحكام النقض س٣/٤/١٩٨٤نقض جنائي (
 )١٣٧٨ صـ ٢٨١ ق ٢٠ مجموعة أحكام النقض س٢٨/١٢/١٩٦٩نقض جنائي (

ً المقرر قضاءا أيضاومن ً: 
 علي ة بما فيه من الداللةإذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام في الدعوي رغم تمسك الخصم ذي المصلح"

 ."ً دعواه فإنه يكون معيبا بقصور أسبابهةصح
 )١٠٥ قاعده ٥٥٤ ق صـ ١٥سـنه ١٤٠ طعن رقم ٢٢/٥/١٩٤٦نقض جنائي (

ًومن المقرر قضاءا أيضا ً: 
ً منه في نفي اإلتهام الموجه إليه يعد دفاعا هاما في الدعوي ومؤثرا في ة المستندات المقدمةالطاعن بداللتمسك " ً ً

ً باال إلي هذا الدفاع في جوهره ولم تواجهه علي حقيقته ولم تفطن إلي فحواه ولم ةٕمصيره واذا لم تلق المحكم
ًتت عنه إيرادا وردا عليه ولم تتحدث عن تلك  األمر فيه بل سكةًتقسطه حقه وتعي بتمحيصه بلوغا إلي غاي

 في نفي اإلتهام عن الطاعن ولو أنها عنيت ببحثها لجاز أن يتغير وجه ةالمستندات مع ما يكون لها من دالل
 ."ًالرأي في الدعوي فإن حكمها يكون معيبا بالقصور

 )١٤٦ صـ ٣٠ ق٢٤ مجموعة احكام النقض س١١/٢/١٩٧٣نقض جنائي(
الطاعن قد قدم  أوراق اإلتهام نجد أن المدافع عن ةَهو المقرر قضاءا وكان الثابت من مطالعولما كان هذا 

 ة وقد حملت علي وجهها عد. الموضوعة مصرح بها من محكمحافظه مستندات) ٥٢(بجلسة المرافعه عدد 
 باألوراق والمسنده ة التربح المزعومة اإلشتراك في جنايةً للطاعن تنفي تماما عناصر وأركان جريمةدفوع جوهري

 الموضوع ة محكمة وقد إستدل دفاع الطاعن علي تلك الحوافظ وما تضمنته أمام هيئ.إليه بأسباب الحكم الطعين
 باألوراق لديه ة التربح المزعومة اإلشتراك في جنايةًمعتكزا عليها فيما أبداه من دفع بإنتفاء أركان عناصر جريم

 :وتلك الحوافظ بيانها كالتالي
ًا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذه المستندات والتفت عنها إيرادا لها وردا عليها بما ولم ً ٕ

 ونسبتها إلي الطاعن بما ينبئ عن ة،تحمله طياتها من دفاع جوهري مؤثر علي رأيها بتغيره في وجه اإلدان
لك إلي ما ورد علي أغلفتها من  وكذ، والفحص وتمحيص ما إنطوت عليه من أوجه دفاعةإنه توالها بالدراس

 التي تستحقها وعنيت ة الموضوع لو أنها إقسطتها حقها وأنزلتها المنزلةدفاع مستور وفي حين إن محكم
 للثابت ة الطاعن بالمخالفة التي إنتهت إليها بإدانة لما إنتهت إلي النتيج،بتقييم أوجه الدفاع الوارده فيها

بئ هذا بإخالل جسيم في حقوق الدفاع إستطال إلي الحكم المطعون فيه بما  القانون مما ينةباألوراق ومخالف
 .ةيستوجب معه نقضه واإلعاد

 والخطأ في اإلسناد بطالن الحكم المطعون فيه لمخالفه القانون والخطأ في تطبيقه: نو والعشرالثانىالسبب 
 سباب والمنطوق والتناقض في التسبيب نتيجه التناقض بين األومخالفه الثابت باألوراق

  التي تحكم نظر الدعوي أمام المحكمة هو تقيد المحكمة بطلبات الخصوم، فال يجوز أن ةفمن المبادئ األساسي
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 .تقضي لخصم بغير ما طلبه
وتبرز أهميه هذا المبدأ في محيط القضاء الجنائي، فالمحكمة الجنائيه مقيدة بطلبات الخصم المنوط به رفع 

وبالتالي، يتعين علي المحكمة اإللتزام في نظرها للدعوي . رتها وهي النيابه العامةالدعوي الجنائيه ومباش
 ". عينية وشخصية الدعوي" بالخصومه كما طرحتها النيابه العامه من حيث وقائعها وهذا ما يعبر عنه بمبدأ 

: " نص علي أنه  من قانون اإلجراءات الجنائيه والتي ت٣٠٧وهو المبدأ الذي نص المشرع عليه في الماده 
 ..... "ال يجوز معاقبه المتهم عن واقعه غير التي وردت بأمر اإلحاله أو طلب التكليف بالحضور 

 : بصريح عباراتها أنة من قانون اإلجراءات الجنائي٣٠٧ ة وقد حددت الماد
ي بحسب ما  أ، أو طلب التكليف بالحضورةحدود الدعوي أمام المحكمة تتحدد بحسب ما ورد في أمر اإلحال"

 وهو أمر اإلحاله في الجنايات وطلب ،كما المحةورد في اإلجراء القانوني الذي دخلت بموجبه الدعوي والي
 بحيث ال ، للدعويةد المحكمة بالحدود العينيي وهو ما يسمي بمبدأ تقي.التكليف بالحضور في الجنح والمخالفات

 . اإلتهامةالدعوي من سلط لم ترفع بها ة جنائيةيجوز للمحكمة أن تفصل في واقع
 فال يجوز لها أن تحكم ة معينة سيارةإتهم شخص أمام المحكمة بسرق :مثال لتطبيق الحدود العينية للدعوى

ً فالبد أن تتقيد المحكمة بالواقعه المطروحه عليها من سلطه اإلتهام طبقا لما هو ،بإدانته عن سرقه سياره أخري
  .تكليف بالحضوروارد في قرار اإلتهام أو أوراق ال

 :حيث قررت محكمة النقض في ذلك بأنه
 "ال يجوز القضاء بإدانه المتهم في واقعه مختلفه عن واقعه الدعوي المطروحه عليها في أمر اإلحاله " 
 ) ق٣٨ لسنه٨٤٩ طعن رقم ١٤٥ رقم ٧١٧ صـ ١٩ مجموعة أحكام النقض س١٧/٦/١٩٥٨نقض جنائي(

 : بأنهكًوقد قضت أيضا محكمة النقض في ذل
 "ال يجوز إدانه الطاعن عن واقعه تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد اإليجار ولم ترفع بها الدعوي عليه " 

 .)ق٥٥ ة لسن٢٠٩٩ طعن رقم ١٧٧  رقم ٩٧٣ صـ ٣٨ مجموعة احكام النقض س١٦/١١/١٩٨٧نقض جنائي (

 :ًومن المقرر أيضا 
إضافه وقائع جديده لم ترفع بها الدعوي ولم ًليس للمحكمة أن تحدث تغييرا في اساس الدعوي نفسه ب" 

 "يتناولها التحقيق أو المرافعه 
 )٩٨ رقم ٥٨٧ صـ  ٤٠ مجموعة احكام النقض س ٢٥/٥/١٩٨٩نقض جنائي ( 

 يجب : وأحكام النقض التي وردت بشأنها بأنه، إجراءات جنائيه٣٠٧ يتضح من خالل نص الماده ،وبالتالي
 بأمر اإلحاله والتي كانت مطروحه بالجلسة ودارت ة المبينة الماديةات الواقع الموضوع أن تلتزم بذةعلي محكم

 .ة عليها التهمةً تجري تغييرا في األفعال المؤسسأوأن ة جديدة، مادية وليس لها إسناد واقع،حولها المرافعه
 :هي طاعنيه علي الئولما كان ذلك وكانت الواقعه التي يشملها أمر اإلحاله ورفعت بها الدعوي الجنا

 النيابـه العامـه قـد يعنـي انبمـا .... ومصـانع .. ..إشتراكه مع المتهم الثاني بحصوله علي رخصتين بإسم شـركه 
أحالت الطاعن للمحاكمه الجنائيه بتهمه اإلشتراك في جريمه التربح لحصوله علي رخصتين فقـط لصـالح شـركتي 

 وهـي رد . للعقوبـه األصـليهةد ورد فيه بتوقيع عقوبه تبعيهـإال أننا فوجئنا بان منطوق الحكم الطعين ق.... و.... 
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علـي اـلـرغم مـن أن الرخصــتين التـي ـتـم منحهمـا ـمـن وزاره الصـناعه ـتـم منحهـا إـلـي .... الرخصـه الخاصـه بشــركه 
علـي ثمـه رخـص مجانيـه مـن ....  لـم تحصـل شـركه كمـا.... ولم يتم منحهما لشـركه  ، فقط .... و ....شركتي 

 .٢٠٠٧ لسـنة ٨٩٤ً بناءا علي الطرح الذي تم بموجب القرار الوزاري رقم وزاره الصناعه
  .ةً لم ترد مطلقا في أمراإلحالة علي الطاعن عن واقعة الموضوع قد أوقعت عقوبه تبعية فإن محكم،وبالتالي

 ٣٠٧ مجانيه من وزاره الصناعه بما يعد ذلك مخالفه صارخه لنص الماده ةعلي رخص.... وهي حصول شركه 
 : وال ينال من ذلك.من قانون اإلجراءات الجنائيه سالفه الذكر

 وذـلــك ألن هـــذه الشـــركه هـــي الشـــركه األم وقـــد ، ....  العـــرض المقـــدم مـــن الطـــاعن كـــان بإســـم شـــركه أن •
 . بأكملها..  مجموعة نيابة عنتقدمت بطلب التأهيل 

  .ىأن كل شركه لها كيان مادي وقانوني مستقل عن الشركه األخر •
إلي رخصتين للطاقه بنفس الكميه ثم .. ..وزاره الصناعه قد قامت بتقسيم الطاقه التي سبق ومنحت لشركه أن 

 ... ..فقط دون شركه ..  ..و.. ..خصصت هاتين الرخصتين إلي شركتي 
 ومعه يكون منطوق الحكم المطعون فيه لم .ليست هي الشركه المعنيه في أمر اإلحاله.. ..وبالتالي فإن شركه 

يتقيد بالحدود العينيه للدعوي وعاقب الطاعن عن واقعه لم ترد بأمر اإلحاله بما يعيب ذلك الحكم المطعون فيه 
ًبمخالفه القانون واإلخالل بحق الدفاع ويستوجب معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا واإلعاده ً. 

....  ثالث رخص وهي رخصه لشركه حيث أن ما قرره الحكم الطعين في أسبابه ومنطوقه بشأن منح الطاعن
يؤكد بأن محكمه الموضوع لم تحط بعناصر الدعوي عن بصر .... ورخصه لشركه .... ورخصه لشركه 

وبصيره ولم تلم بوقائعها وركائز اإلتهام حيث أن قاضي الموضوع لم يتوصل إلي إنتقاء القصد الجنائي بعدما 
  ينفي جريمه -هما الطاعن بنصيب أقل وبمفهوم المخالفه تبين له أن تقسيم الرخصه بين شركتي يساهم في

نيابه عن .... ًالتربح من األساس فقاضي الموضوع لم يفهم خالفا للحقيقه أن الرخصه التي تقدمت بها شركه 
وهو األمر الذي أدي من وجهه نظر .... و.... المجموعه هي الرخصه ذاتها التي تم تقسيمها بين شركتي 

 :ً وخالفا للواقع إلي األتيمحكمه الموضوع
 حصول الطاعن علي ثالثه رخص للطاقه -١

تقسيم رخص الطاقه علي الشركات التي ترتفع فيها مساهمه الطاعن لتحقيق أكبر قدر من األرباح بشكل  -٢
 .غير قانوني 

منح شركه ألكثر من ترخيص وبما يخالف القوانين التي ال تجيز منح الشركه أكثر من ترخيص  -٣
 .حد لمستثمر وا

ومن هنا يتأكد بأن محكمه الموضوع قد أخطأت في تحصيل وقائع اإلتهام نتيجه السرد الخاطئ لوقائع 
ًالدعوي وهو ما إتخذه الحكم الطعين في أسبابه دليال علي مشاركه الطاعن للمتهم الثاني في الجريمه 

ت باألوراق مما أدي ذلك إلي المزعومه باألوراق وذلك بناء علي فهم خاطئ وبخالف لحقيقه الواقع والثاب
 :وقوع الحكم الطعين في خطأ منهجي في أسبابه ومنطوقه علي النحو األتي 

 ) .. .. لشركة منحت أنها خطأ القاضي فهم التي الشركة (باألساس منحها يتم لم رخصة سحب �
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 .المزعومة الرخصة تلك مقابل جنيه مليون ٦٦٠ مبلغ األول المتهم وتغريم
 تم التي الرخصة قيمة -جنيه مليون ٦٦٠ متضامنين وتغريمها والثالث الثاني المتهمين سجن �

 الرخصتين ورد  ....و.. .. شركتي بين رخصتين إلى تقسيمها

 رخصـة علـى حصـلت.. .. مجموعـة شـركات بأن الجازمة الحقيقة تستوعب محكمة الموضوع لم وبالتالي •
 .. .. شــركة أن األـمـر ـفـي ـمـا فـكـل. ١٩٩٩ عــام منـذ رخــص أـيـة عـلـى تحصــل ـلـم.. .. شــركة وأن. واحـدة
 المنافســة قـانون أحكـام مـع والتواـفـق الشـفافية لمبـدأ تحقيقـا - شـركاتها بكاـمـل المجموعـة عـن نيابـة تقـدمت
 ذاتها الرخصة هي الرخصة هذه وان. للطاقة رخصة على الحصول بطلب -اإلحتكارية الممارسات ومنع
 . رخص أية على التسليح لحديد .. .. شركة حصول ودون ....و .. .. شركتي بين تقسيمها تم التي

 بنصيب الثالث المتهم فيهما يساهم شركتين بين تقسيما تم.. .. مجموعة عليها حصلت التي الرخصة أن •
 ... .. شركة في مساهمته من أكبر وليس أقل

 الفنيـــة نـــةاألما توصـــيات ولكـــن رخصـــتين، عـلــى للحصـــول نفســـها تلقـــاء مـــن تتقـــدم ـلــم....  مجموعـــة أن •
 التابعــة الشــركات عـلـى اإلنتاجـيـة الطاـقـات تقســيم.. .. مجموعــة مــن طلـبـت الـتـي هــي الـبـت لجـنـة وـقـرارات

 تــم التــي الطاقــة كميــة نفــس علــى حصــلت   ...مجموعــة فــإن الشــركتين علــى الطاقــة تقســيم وبــرغم لهــا،
 الطاـقـة ـمـن ضــافيةإ كمـيـة أي ىعـلـ تحصــل وـلـم التأهـيـل، مرحـلـة مـنـذ عليـهـا للحصــول والتـقـدم تخصيصــها

 .الشركتين على الطاقة كمية نفس تقسيم مجرد هو حدث ما ألن التقسيم، هذا جراء

 إضافة منفعة أية عليها يترتب لم كما القومي، باالقتصاد ضرر أي عليه يترتب لم الطاقة تقسيم أن •
 تلك في تاجاإلن أو المبيعات زيادة على الرخص لمنح مالي أثر أي يوجد فال.. .. مجموعة لشركات
 . الشركات

 يعـنـي ،.. .. شــركة  إـلـى اإلشــارة تكــرار مــنالطعــين  الحكــممــدونات  ـفـيـتـه محكمــة الموضــوع أورد مــا أن •
 . األساس من اإلسم بهذا شركة توجد ال حيث ومالبستها القضية لمسار فهمه عدم

 التأهيـل فكراسة. فاظباألل التالعب باب من واحد شرط في مختلفة شروطا دمج إلى لجأ محكمة الموضوع أن
 على إال حصوله عدم بشرط موقع من ألكثر التقدم في الحق للمستثمر "أنه على مختلفين موقعين في نصت

 ـتـرخيص مــن أكـثـر الشــركة مــنح يجــوز ال "أـنـه إـلـى آخــر موـقـع ـفـي أشــارت ـثـم ،"واحــد لمشــروع واحــدة رخصــة
 المقصــــود أن أي األول، للشــــرط ارحاشــــ الـثـــاني الشــــرط وكــــأن لبعضــــهما، مكمــــالن الشــــرطين أن أي". واحــــد

 تحصـل لـم مستقل، قانوني كيان لها التي الواحدة، الشركة أن هو بالفعل والحاصل ،"الشركة "هو" بالمستثمر"
بالـتـالي ـفـإن التقرـيـرات القانونـيـه الخاطـئـه الـتـي أوردهــا الحكــم المطعــون فـيـه بأســبابه  وـتـرخيص مــن أكـثـر عـلـى

هـــا التـــأثير القـــوي فـــي عقيـــده محكمـــه الموضـــوع ومنطقهـــا المعيـــب فـــي علـــي النحـــو ســـالف الـــذكر قـــد كـــان ل
 :إلي نتيجه غير سليمه في منطوقه  وهي إستخالص إدانه الطاعن مما ترتب عليه وصول الحكم الطعين 

والتــي فهــم قاضــي الموضــوع خطــأ بــأن .... ســحب رخصــه ـلـم يــتم منحهــا باألســاس وهــي رخصــه شــركه  -١
  مـع تغـريم الطـاعن -ه بناء علي الطرح الذي اعلنتـه وزاره الصـناعه قد منحت رخصه مجاني.... شركه 
 . مليون جنيه مقابل تلك الرخصه المزعومه ٦٦٠مبلغ 
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 مليون جنيه قيمه الرخصه التي ٦٦٠ القضاء بإدانه الطاعن والمتهم الثاني وتغريمهما متضامنين مبلغ  -٢
 .تين ورد الرخص....  و.... تم تقسيمها إلي رخصتين بين شركتي 

وهو األمر الذي ينبئ بأن محكمه الموضوع لم تمحص أوراق الدعوي أو محاضر جلساتها التمحيص الكافي 
مسنده إدانتها نحو الطاعن بناء علي إستدالل وتصور خاطئ للجريمه المزعوم إرتكابها منه فأدانت الطاعن 

طأ في اإلسناد بما يستوجب معه نقض ًبأسباب مخالفه للثابت باألوراق وهو ما يعد فسادا في اإلستدالل وخ
 .الحكم الطعين واإلعاده 

 : بسبب إجراءات جنائيه وذلك٣٠٧ًوباإلضافه إلي ذلك فإن محكمة الموضوع قد خالفت أيضا نص الماده 
 وهي سحب .. .. كمجموعة ، عقوبه تبعيه علي الشركات األخري التي حصلت علي رخص مجانيهتوقيع •

 .خلو أمر اإلحاله من تلك الوقائع المنسوبه للشركات األخريهذه الرخص علي الرغم من 
ًأنه اليجوز قانونا توقيع عقوبه تبعيه بدون عقوبه أصليه وذلك ألن العقوبه التبعيه تدور وجودا وعدما مع  • ً ً

 .ي القضيهف فكان يجب علي محكمة الموضوع أن توقف الفصل .العقوبه األصليه وال توقع بمفردها
لين عن الشركات االخري إلي النيابه العامه للتحقيق معهم عن الوقائع الجنائيه التي تم  المسئوةٕواحال

 أو أن تتصدي محكمة الموضوع بإدخال متهمين جدد .توقيع عقوبه تبعيه عنها بمنطوق الحكم الطعين
ًعمال بنص  وذلك في القضيه وتسند إليهم وقائع اإلتهام المماثله لوقائع اإلتهام التي نسبت إلي الطاعن

 :من قانون اإلجراءات الجنائيه والتي تنص علي) ١١(الماده 
إذا رات محكمة الجنايات في دعوي مرفوعه أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوي عليهم " 

أو وقائع أخري غير المسنده فيها إليهم أو ان هناك جنايه أو جنحه مرتبطه بالتهمه المعروضه عليها 
م الدعوي علي هوالء األشخاص أو بالنسبه لهذه الوقائع وتحيلها إلي النيابه العامه فلها أن تقي

 ..... "لتحقيقها والتصرف فيها 
 الموضــوع ـلـم تتصــدي لوـقـائع اإلتـهـام المســنده إـلـي ـبـاقي الشــركات األخــري وـلـم ةوعـلـي اـلـرغم مــن ذـلـك ـفـإن محكـمـ

 التصــدي بإحالــه المســئولين عــن الشــركات ةلشــفوي بــالرغم مــن أن دفــاع الطــاعن طلــب فــي مرافعتــه ا.تحقــق فيهــا
 ة بإعتـبـار أنهـا وـقـائع مماثـلـه لتـلـك المنســوبه للطــاعن إال أن محكـمـ،األخـري الـتـي حصــلت عـلـي اـلـرخص المجانـيـه

 ولـم تتصـدي .بعقوبه أصليه وهي السجن المشدد مع عقوبه تبعيه وهي سـحب الـرخص الموضوع عاقبت الطاعن
ٕ واكتفـت بتوقيـع عقوبـه تبعيـه علـيهم وهـي سـحب الـرخص الممنوحـه لهـم فقـط بمـا ،للمسئولين عن الشركات الخري
بمـــا يعيـــب الحكـــم المطعـــون فيـــه و .مـــن ـقــانون اإلجـــراءات الجنائـيــه ) ٣٠٧(، )١١(يخـــالف ذـلــك ـنــص المـــادتين 

 .ة واإلعادهبالخطأ في تطبيق القانون بمفهومه الضيق بما يستوجب معه نقض
 :ضا انأيً من المقرر قضاءا كما انه

 "التناقض الذي يبطل الحكم هو ما يكون بين أسبابه ومنطوقه " 
  )١٣١ صـ ٥٢ رقم ٢ مجموعة احكام النقض س٧/١١/١٩٥٠نقض جنائي ( 

 ) ق ٤٤ س ١٤٣٧ طعن رقم ٢١/١٠/١٩٧٤نقض جنائي ( 
 ي تساند عليها  واألدله الت، وكان الثابت في مدونات الحكم الطعين عند تحصيله لواقعه الدعوي،ولما كان ذلك
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 :في إدانه الطاعن فقد قرر بأسبابه بأن
الطاعن إشترك مع المتهم الثاني بطريق اإلتفاق والمساعده لمخالفه اإلشتراطات الفنيه التي ال تجيز منح  •

دون تقديم طلب ....  و.. .. وحصل علي رخصتي طاقه بإسم شركتي ،أكثر من ترخيص لمستثمر واحد
 .تينبإسم أى من هاتين الشرك

لجنــه البــت ـلــم توافــق عـلــي تقســيم الطاـقــه إلــي رخصـــتين لهــاتين الشـــركتين وقــررت اإللـتــزام بالموافقــه عـلــي  •
إال أن المـتهم الـثـاني حصـل للطــاعن علـي رـبـح ومنفعـه ـبـأن أصـدر ـلـه .... إصـدار الـتـرخيص بإسـم شــركه 

 . بدون وجه حق.. .. و....رخصتين إلنتاج الحديد اإلسفنجي والبليت لشركتي 
 حصلتا علي .. ..و ....ً هذا الذي أورده الحكم الطعين في أسبابه يستفاد منه بأن كال من شركتي بالتالي، فإنو

ثمه تراخيص .. .. ولم يتم منح شركه ٢٠٠٧ لسـنة ٨٩٤ًترخيصين بناءا علي الطرح الذي تم بموجب القرار رقم 
 .ًإستنادا لهذا الطرح

.. .. علي المتهم األول برد الرخصه الممنوحه لشركه ةوقرر عقوبه تبعي إال أن الحكم الطعين جاء في منطوقه 
  .وهو األمر الذي ينبئ معه بوجود تناقض واضح بين أسباب الحكم الطعين ومنطوقه

همـــا اللـتــين حصـــلتا عـلــي الترخيصـــين محـــل .... و.... ـبــأن شـــركتي ": ـقــرريالحكم الطعـــين ـيــأتي ـفــي أســـبابه وـفــ
 ".اإلتهام

 فإن إعتناق ،لما كان ذلكو ".. .. برد الرخصه المنوحه لشركه ": طوق الحكم الطعين ويقرر ثم يأتي في من
 إختالل فكرته عن :الحكم الطعين هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعه اإلتهام المسنده إلي الطاعن يدل علي

 . في حكم الوقائع الثابتهبما يجعلهاعناصر الواقعه وعدم إستقرارها
يستحيل معه علي محكمة النقض أن تتعرف علي أي اساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في  األمر الذي 

 .الدعوي
 بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في لدى محكمة الموضوعًفضال عما ينبئ عنه من أن الواقعه لم تكن واضحه 

 .تقدير مسئوليه الطاعن
ًومن ثم يكون حكمها متخاذال في أسبابه متناقضا بين أسب ابه ومنطوقه بما يبطل ذلك الحكم الطعين ً

 .ويستوجب معه نقضه واإلعاده
بطالن الحكم المطعون فيه للفساد في اإلستدالل إلستناده علي دليل غير يقيني : نو والعشرالثالثالسبب 

 .ة اإلدارية والرقابةمخالف للثابت باألوراق والمتعلق بتحريات مباحث األموال العام
 :ً ووفقا لما إستقرت عليه أحكام النقض وأجمع عليه رأي الفقه بأنهًمن المقرر قانوناف

لتي ال يجوز ا وأن من األدله غير اليقينيه .ً يتعين أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة في إدانه المتهم يقينا
 ذلك ألنها ال تعبر ،ا هذه التحريات بشأنهى تحريات الشرطه وأقوال مجر،اإلستناد إليها وحدها في إدانه المتهم

ً فضال عن أنها تعد من قبيل الشهاده السماعيه التي ال يؤخذ بها إال بعد التحقق من .إال عن رأي مجريها
 .صحتها
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 :ًمن المقرر قضاءا بأنو
وأن تكون هذه .  التي يقتنع منها القاضي بإدانه المتهم أو براءتهة األدلى علىاألحكام الجنائيه يجب أن تبن" 

ً عقيده يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقال في تحصيل هذه العقيده بنفسه ال يشاركه لة صادرة عناألد
 وال يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحه الواقعه التي أقام عليها قضاؤه أو بعدم .فيها غيره

 ".ًصحتها حكما لسواه
 :وكان من المقرر كذلك

ز ما ساقته من حو بحسبانها قرينه ت،ن تعول في تكوين عقيدتها علي التحرياتٕانه وان كان يجوز لمحكمة أ"
ً إال أنه ال تصلح بمجردها دليال كافيا بذاته او قرينه مستقله عل.أدله  وهي من بعد ال تعدو أن . ثبوت اإلتهامىً

صدرها  إلي أن يعرف م،إلحتماالت الصحه والبطالن والصدق والكذبيخضع تكون مجرد رأي لصاحبها 
 ويستطيع أن يبسط رقابته علي الدليل ويقدر قيمته ، حتي يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدروذلك. ويتحدد
 " في اإلثبات ةالقانوني

  )٣٩٢ صـ ٧٩ ق ٣٤ مجموعة أحكام النقض س ١٧/٣/١٩٨٣نقض جنائي ( 
  )٤٣٧ صـ ٩٣ ق ٢٠س   مجموعة احكام النقض٣١/٣/١٩٦٩نقض جنائي ( 

 :الثابت في أسباب الحكم الطعينأيضا وكان  ًذا هو المقرر قضاءاولما كان ه
ً نجد أن محكمة الموضوع قد إتخذت من التحريات وأقوال مجريها بشأنها دليال أساسيا في ثبوت اإلتهام في حق  ً

ان  لمعرفه ما إذا ك. التحريات لم يبين كل منهما للنيابه مصدر تحرياتهماضابطي الرغم من أن ى عل.الطاعن
من أن الطاعن إشترك مع المتهم الثاني في جنايه التربح القاضي من شأنها أن تؤدي إلي صحه ما إنتهي إليه 

 . بأمر اإلحالهاالمسنده إليهم
الصحه والبطالن والصدق ت  ال تعدوا أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع إلحتماالفإن هذه التحرياتوبالتالي 

 حتي تتحقق المحكمة منها بنفسها وتبسط رقابتها علي الدليل ،حدد كنههوالكذب إلي أن يعرف مصدرها ويت
 .ٕ وفساده وانتاجه في القضيه أو عدم إنتاجه فيهاهوتقدر قيمته من حيث صحت

 : وال ينال من ذلك
 من خالل مناقشه بعض المسئولين ،اهاي التحريات بالتحقيقات بأن تحرياتهما قد إستقيبطاما قرره ض •

 وال يكشف عن دليل ،هذا قول مرسل علي إطالقهف .لمستندات بهيئه التنميه الصناعيهواإلطالع علي ا
  . بنفسهامنه يمكن للمحكمة أن تتحقق ،بعينه

 الموضوع قد جعلت أساس إقتناعها رأي محرر محضر التحريات فإن إستداللها يكون ة محكمولما كانت
  . ه إستقلت بتحصيلها بنفسها عقيدىقد بني علي عقيده حصلها الشاهد من تحريه ال عل

ً خصوصا وأن الثابت باألوراق بأن ، بالفساد الواضح في اإلستدالل المحكمة يعيب إستداللاالمر الذي
تقرير الرقابه اإلداريه غير موقع ممن قام بإعداده وكتابته بما يعيبه بالتجهيل الواضح وعدم جواز اإلعتداد 

 .لعدم تحديد مصدره، وذلك ًبه قانونا
  ، دليل مادي أو قولي يفيد صحه اإلتهام المسند إلي المتهم الطاعنة األوراق من وجود ثمفضال عن خلو
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 .حيث أن المسئوليه الجنائيه فيه هي مسئوليه مفترضه
فال يوجد باألوراق ما يكشف أو يدلل علي إرتكاب المتهم الطاعن ثمه فعل مادي يفيد إشتراكه في جريمه  •

 . بأسباب الحكم الطعينالتربح المسنده إليه
 تحريات الشرطه والرقابه اإلداريه هي مجرد رأي لمجريها كما أوضحنا سلفا وال يجوز اإلستنادا كما أن •

 .عليها في اإلدانه بإعتبارها دليل غير يقيني
 :يستوجبمناط جواز إثبات اإلشتراك بطريق اإلستنتاج من القرائن ف

اإلتفاق والمساعده ذاتها المسندتين للطاعن بأسباب الحكم أن تكون هذه القرائن منصبه علي واقعه  •
 .الطعين

األحكام الجنائيه يجب ان تبني علي الجزم ف .ًأن يكون إستخالص الحكم للدليل المستمد منها سائغا •
 وال تؤسس علي الحدس والتخمين أوالظن ، الدليل المعتبرا يثبتهالتيواليقين وذلك من خالل الواقع 

 .الفروض واإلعتبارات المجردهواإلحتمال من 
 غير محكمة الموضوع قد إستدلت في توجيه اإلتهام إلي المتهم الطاعن علي قرينه التحريات كانتولما 

هذه القرينه لن تنصب علي واقعتي اإلتفاق والمساعده ف . فإن هذا ال يكفي لثبوت اإلشتراك الجنائي لديه،يقينيهال
 ثمه ه حيث أنه ال يوجد في األوراق ما يكشف أو يدلل  علي إرتكاب،ر اإلحالهالمسندتين إلي المتهم الطاعن بأم
 .جريمه باإلشتراك مع المتهم الثاني

ـــــرخص جميعهــــــا ســــــليمهـفـــــ  وال توجــــــد ثمــــــه عالقــــــه ـتـــــربط المتهمــــــين الثــــــاني .ً كمــــــا أوضــــــحنا ســــــلفا،إجراءات اـل
 مصلحه شخصيه مباشره ةلمتهم الثاني ثميوجد لال كما.  سواء عالقه قرابه أو صداقه أو غيرها)الطاعن(الثالثو

 وهـو األمـر الـذي يؤكـد معـه عـدم ،التحريات لم تفصح عن ذلك بالتحقيقـاتف .أو غير مباشره مع المتهم الطاعن
 لـم فهـي .صالحيه التحريات كقرينه علي ثبوت اإلشـتراك الجنـائي فـي جنايـه التـربح المسـنده إلـي المـتهم الطـاعن

الضـابط بمباحـث   بجانب ان شـاهد اإلثبـات.إلتفاق والمساعده المزعومتين باألوراقتنصب مباشره علي واقعتي ا
 دليل مادي علي وجود ثمه إتفاق جنائي بـين المـتهم الثـاني أي لم يقدم  في أي جزء من شهادته ،األموال العامه

 لهــذا اإلتفــاق  يــرد بأســباب الحكــم الطعــين أي إشــاره مــن قريــب أو بعيــد علــي وجــود اي دليــللــم كمــا. والطــاعن
 قـد ، عضو الرقابه اإلداريـهةبجانب ان شهاد ؟ فكيف إذن يعتد بشهادته وتطمئن إليها المحكمة.المزعوم باألوراق

  .مها الطعين بالمخالفه للثابت باألوراقك الموضوع في أسباب حةأوردتها محكم
تهم الثاني أصدر رخصتين لكل من وأن الم" الحكم الطعين عند تحصيله ألقوال هذا الشاهد قرر قاله مفادها ف

ًغم عدم تقديم أي من الشركتين لمستندات تاهيلهما وفقا لكراسه اإلشتراطات المعده ر ..  ..و. …شركه 
 ."لذلك األمر الذي حقق منفعه بغير حق للمتهم الثالث الذي يرأس مجلس إدارتها والمؤسس لهما 

 ـقـد جــاء ، أســبابه عـنـد تحصــيله ألـقـوال عضــو الرقاـبـه اإلدارـيـه  ـفـإن هــذا اـلـذي أورده الحـكـم الطـعـين ـفـيوبالتـالي،
 ة والمتعلقــه بتــاريخ ملكـيــىالثابــت مــن المســتندات المقدـمــه مــن الطــاعن بــاوراق الــدعوف .ًمخالفــا للثابــت بــاألوراق

ٕكمـا انـه لـيس هـو مؤسسـها وانمـا المؤسـس لـهـا . …ال يـرأس مجلـس إداره شـركه   ان الطـاعنيبـين.. ..مجموعـة 
 ؟ن هـم مـديروا ومؤسسـوا الشـركات محـل القضـيهمـ فكيف يتم اإلطمئنان لشهاده شـاهد ال يعـرف ..… هي شركه



 ١٨٥

ًخصوصا وأن الحقيقه كانت واضـحه جليـا أمـام محكمـة الموضـوع بموجـب المسـتندات الجوهريـه المقدمـه بحـوافظ  ً
ً إال ان محكـمـة الموضــوع أغفلتـهـا إـيـرادا لـهـا وردا عليـهـا وـلـم تتـعـ.مسـتندات الطــاعن رض ألوجــه اـلـدفاع المســطور ً

 .علي هذه الحوافظ بما قد يتغير معه وجه الراي في الدعوي
ًإدانه الطاعن إستنادا علي تحريات الشرطه  الفساد الواضح في اإلستدالل نتيجه وهو األمر الذي يؤكد

 :رغمب ،والرقابه اإلداريه
أركان اإلشتراك الجنائي في حق اقوال مجريها جاءت قاصره عن بلوغ حد الكفايه إلثبات عناصر وأن  •

 .الطاعن
 . للثابت باألوراقعلى نحو يخالف في أسباب الحكم الطعين متخاذلين ورودهما •

بجانب أن محكمة الموضوع قد عولت في إدانه  الطاعن علي أقوال ضابط مباحث األموال العامه وعضو 
 :لرغم منا علي ثبوت إدانه الطاعن علي امالرقابه اإلداريه واإلستدالل به

 .تكذيب دفاع الطاعن لها •
 .  اإلستدالل بها األصل المتبع في األحكام الجنائيهةمخالف •

إلى مع من خاللها تاألصل في المحاكمات أنها تبني علي التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسف
الشاهدين في التحقيقات دون ًإال أن محكمة الموضوع أدانت الطاعن إستنادا إلي أقوال هذين . الشهود بنفسها

 في مذكره دفاعه المبداهرغم أن دفاع الطاعن طلب بطلباته الختاميه وذلك ب . بجلسة المحاكمهاسماعهم
 ولكن ، سماع شهادة هذين الشاهدين،المكتوبه المصرح بها من المحكمة والتي قدمها بعد إنهاء مرافعته الشفويه

 . جوهري وقضت باإلدانه الموضوع إلتفتت عن ذلك الطلب الةمحكم
 يعيب إستداللها بالفساد في اإلستدالل والقصور في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع بما وهو األمر الذي

 .ةيستوجب معه نقض الحكم الطعين واإلعاد
 :للخطأ في اإلسناد ومخالفه الثابت باألوراق بطالن الحكم المطعون فيه : نو والعشرالرابعالسبب 

ن التقدير المطلق لمحكمه الموضوع في إثبات الوقائع فإن هذا التقدير يجب أن يستمد علي نحو  علي الرغم م
صحيح من إجراءات الخصومه الجنائيه وأن تبني األحكام علي أسس صحيحه من أوراق الدعوي وعناصرها 

ذه اإلجراءات فإذا ويتطلب ذلك أن تؤسس المحكمه تقديرها علي أدله مأخوذه من أوراق ملف الدعوي المثبته له
 أخطأت المحكمه فإعتمدت علي أدله أو وقائع  ليس لها أساس في هذه األوراق أثر ذلك في سالمه إقتناعها مما 

 ًيجعل منطقها معيبا ووجه العيب هنا هو الخطأ في اإلسناد
 )٦٧٧ صـ١٢٠ ق٣٦ مجموعه أحكام النقض س١٦/٥/١٩٨٥نقض جنائي (

 ) ق ٦٨ لسـنه ١٦٤١٢قم  الطعن ر١٤/٥/٢٠٠١نقض جنائي (
ً ولما كان هذا هو الثابت قضاءا وكان الثابت في مدونات الحكم الطعين عند تحصيله لواقعه الدعوي واألدله 

وعرضت علي لجنه البت " قاله مفادها  ) ١٠صـ ( التي تساند عليها  في إدانه الطاعن نجد انه قرر في أسبابه
وقد " بالطالقه سالفه الذكر .... ه علي إصدار الترخيص بإسم شركه  والتي قررت بالموافق١٣/٣/٢٠٠٨بتاريخ 

ولم " وقرر قاله مفادها  ) ٢٠صـ (ًجاء الحكم الطعين في أسبابه أيضا عند إسناده موضوع اإلتهام إلي الطاعن 
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ليون  م١٣٢٠بطاقه.... توافق لجنه البت علي ذلك وقررت اإللتزام بالموافقه علي إصدار الترخيص بإسم شركه 
 مليون متر مكعب لتوليد الكهرباء األمر الذي يتضح معه ضلوع المتهم الثالث ٣٣٠متر مكعب غاز للتصنيع ، 

في اإلشتراك في الجريمه المسنده للمتهم الثاني بإتفاقه علي الحصول علي أكبر قدر من الطاقه المخصصه 
ًحكم الطعين في أسبابه قد جاء منطويا علي خطا وبالتالي فإن هذا الذي أورده ال..... "  إلنتاج الحديد والصلب

 واضح في اإلسناد ومخالفه الثابت باألوراق حيث أن محكمه الموضوع قد تجاهلت حقيقه جوهريه في حكمها
بتاريخ وهي أن الكيان القانوني الوارد بمذكرة الوزير المرفوعة للمجلس األعلى للطاقة بشأن منح التراخيص، 

ُ ، وانما وفقا لنص المذكرة، فإن الطاقة تخصص ل.... شركة "، لم يكن ٧٥٣ رقم صادر ٢٢/١/٢٠٠٨ شركة ًٕ
بالمصانع القائمة التي تحتاج لتكامل مراحل التصنيع بها "لجدول األول الخاص ، كما هو موضح في ا" …"

 .، بالمذكرة"لتخفيض تكلفة إنتاجها وزيادة قدرتها التنافسية
 هــذا المســمى مــن مســميات الشــهرة  ٕانمــا، و" للحديــد والصــلب.. شــركة ال" ســم ال يوجــد كيــان قــانوني باولمــا كــان

ٕلم تصـدر باسـم هـذه الشـركة، وانمـا  .. ..نها صدرت لشركة أ، فإن الموافقة، التي يزعم القاضي ".. ..مجموعة "لـ
التقــدم ، وهــو مــا يؤكــد بصــورة قاطعــة نـفـس الحجــة المــذكورة أعــاله، بــأن لمجموعــة بكامــل شــركاتهاصــدرت باســم ا

 .ًوالتأهيل، بل وأيضا التوصية بإصدار الترخيص، كان للمجموعة ككل، وليس لشركة بعينها بالمجموعة
وهذا هو ما تجاهلته محكمه الموضوع وعند سردها واقعه اإلتهام المسنده إلي الطاعن وباإلضافه إلي ذلك فقد 

متقدمه للتأهيل واإلجابات عليها حيث تجاهلت محكمه الموضوع كافه اإلستفسارات المقدمه من الشركات ال
التى تمت على االستفسارات التى تقدمت بها الشركات للهيئة، على تجاهل قاضي الموضوع  كافه اإلجابات 

 التأهيل كراسة عن االستفسارات على االجابات" أن على) ١-٦(الرغم من أن كراسة التأهيل نصت تحت البند 
 :؛ حيث يالحظ ما يلى"التأهيل كراسة شروط من جزء وتعتبر نالمتقدمي المستثمرين لجميع ملزمة

تجاهلت المحكمة عدد من االستفسارات واالجابات عليها والتى تدفع عدد من التهم التى استندت إليها  •
 :المحكمة فى حيثيات الحكم، ومنها

o عن الفنية ناحيةال من المقبولة المؤهلة الطلبات زيادة عدم حالة فى - للغاية مهم –) ٣٣ (رقم سؤال 
 خطاب جنيه مليون ١٠٠ مبلغ تحديد من دالمقصو ما: الدولة من والمحددة المتاحة الخطوط عدد

 المقدمة؟ العروض بين مزايدة تنعقد ال أنه حين فى المالى للعرض ضمان
 المتاحة الخطوط عدد عن الفنية الناحية من المقبولة المؤهلة الطلبات زيادة عدم حالة فى :جابةاإل

 .مزايدة إجراء أو الضمان خطاب زيادة يتم لن الدولة من والمحددة
 التأهيل عملية أنعلى  أكد كما أنه .القاعدة وليس االستثناء هو المزايدة إجراءهذا أكدت أن : النتيجة

 .مزايدة إجراء الحتمى مسارها ليس

 لكى إزدادت البترول، رةوزا من المخصصة الطاقة زيادة بعد للدولة المتاحة المشروعات/الخطوطأن 
 الصناعى التكامل تستهدف والتى قائمة، مشروعات لها التى المصرية الشركات كل باستيعاب تسمح
 بالمجان لها الترخيص منح تم وبالتالى ؛االنتاج تكلفة تقليل تستهدف كما لها، الدولية التنافسية وزيادة

 طاقةمن ال كمية  كانذلك بعد  والفائض- الصناعة قانون وهو واألصل للقاعدة عودة – ) رخص٤(
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 هدف وبالتالى – قائمة مشروعات لها ليس ، جديدة بطريقة المزايدةأجنبية شركات على بطرحها تسمح
 األعلى المجلس من المحددة األهداف (االنتاج تكلفة وخفض التنافسية وتحقيق الصناعى التكامل
 على) وعربية أجنبية شركات (بينها المزايدة إجراءوتم  عليها ينطبق ال) الصناعية التنمية هيئة/للطاقة
 .واحدة رخصة

o األولى؟ سنوات الثالث خالل رضباأل االنتفاع لحق المحددة القيمة هى ما :)٣٧ (رقم سؤال 
 الشروط كراسة فى تحديدها وسيتم الدولة لمنهجية ًطبقا عليها مزايدة وال ثابتة االراضى أسعار :جابةاإل

 .سدادها أسلوب كذا لينللمتأه المالية
 مادية مقومات على المزايدة من أن الثالث الشاهد ما صرح به صحة عدم تؤكد اإلجابة هذه: النتيجة

 .بها االنتفاع حق األرض منها ومعنوية
o باألسعار أم العالمية باألسعار هى هل بها الطاقة بيع يتم التى األسعار هى ما: مهم) ٣٩ (رقم سؤال 

 مصر؟ فى السارية
 .عنها المعلن للطاقة مصر فى السارية االسعار :جابةاإل

 أن برغم المتغيرات، ضوء فى والتغيير للتعديل قابلة الترخيص منح عملية أن اإلجابة تؤكد: النتيجة
 تم فقد ،عنها والمعلن مصر فى السارية األسعار هو الطاقة سعر أن حددت أعاله، واإلجابة الكراسة،

 .ًرئيس مجلس الوزراء باحتساب أسعار الغاز الطبيعى وفقا لألسعار العالمية بقرار كله ذلك تغيير
تصل إلى  العالمية األسعار حرارية، بينما وحدةمليون لل$ ٣: االن عنها والمعلن السارية الطاقة أسعارف

 المشروع وهو مشروعها، فى ًقدما المضى عن. … شركة إحجام سبب ذلك فسرُيقد و .أكثر من ذلك
 فوجئت ثم ،جنيه مليون ٣٤٠ مبلغ وسددت بها وفازت للمزايدة تقدمت فقد .المزايدة خالل من ازف الذى
 الصعب من وبالتالى كان العالمية، لألسعار ًطبقا – الترخيص على الحصول عند الطاقة، أسعار بأن

 .العالمى بالسعر الغاز على المحاسبة + المزايدة مبلغ سدادعليها 
o التوسع طلبات على أم الجديدة الشركات على ينطبق هل األسهم بيع عدم راراتإق :مهم ٥٥ رقم سؤال 

 ؟فقط
 .للتوسع الجديدة األسهم زيادة كذا الجديدة الشركات على :جابةاإل

 ينطبــق البيــع حظــر أن و.التأســيس تحــت الشــركات علــى األصــل فــى تنطبــق االقــرارات هــذه أن: النتيجــة
 الزيــادة ، المــال رأس زـيـادة نتــاج الجدـيـدة األســهم أن وحيــث للتوســع، الالزمــة الجديــدة األســهم عـلـى ًأيضــا

 الحظـر خـالل مـن االلتـزام هذا تغطية تم فقد مساهميها، سماءأ وال هى ال متاحة تكن لم للتوسع، الالزمة
 .اإلنتاج بدء قبل الشركة أسهم بيع يحظر والذى الرخصة، فى الوارد العام

o االلتزامات المطلوب وهل األصول إجمالى أو المتداولة لاألصو المطلوب هل :)٦٢( رقم سؤال 
 .المتداولة

 .كإجماليات الشركات أصول كامل هو المطلوب :جابةاإل
 .، وبالتالى ما تم تأهيله هو المجموعة.... لشركة  وليس األصول بإجمالى المجموعة تقدمت:  النتيجة
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لذين أقروا بعدم اطالعهم على هذه االستفسارات من ناحية أخرى، تجاهلت المحكمة أقوال شهود االثبات وا •
واإلجابات عليها، مما يطعن بشكل واضح فى أقوال هؤالء الشهود وما استندت إليه المحكمة فى هذا 

 ..الشأن
هل اطلعت على االسئلة  " ١٢/٥/٢٠١١بتاريخ . …بمراجعة تحقيقات النيابة، وعندما سئل الشاهد 

. …ندما سأله االستاذ عوهى ذات اإلجابة التى قالها الشاهد "  لم أطلع..أجاب أل "  ١-٦واألجوبة بند 
ٕهل اطلعت على األسئلة المقدمة من الشركات المتقدمة واجابات الهيئة عليها و " أمام هيئة المحكمة

الرد على االستفسارات التي "على الرغم من إقرار هذا الشاهد بأن . الخاصة بإنشاء مصانع الحديد والصلب؟
المبينة ملزمة لجميع  المستثمرين المتقدمين و تعد جزء ال قدم من الشركات المقدمة للتأهيل والمعلومات تت

 ". يتجزأ من شروط  كراسة التأهيل
فكل هذا تجاهلته محكمه الموضوع عند سردها لواقعه اإلتهام المسنده إلي الطاعن وهو األمر الذي يؤكد معه 

ًطتها بواقعات اإلتهام المائل عن بصر وبصيره وعدم اإللمام ببيانها وفقا قصور محكمه الموضوع في عدم إحا
ٕللثابت بأوراقها المطروحه عليها مما أدي إلي إضطراب صورتها واختاللها وعدم إستقرارها في عقيدتها حيث أنه 

ًمن المقرر بأنه يجب علي المحكمه أن تبين في حكمها واقعه الدعوي بيانا كافيا كما يجب علي ها أن تستعرض ً
ًالواقعه برمتها وأال تجزئها تجزئه من شأنها اإلخالل بدفاع المتهم واال كان حكمها معيبا ويتعين نقضه ولما كان  ٕ
ذلك وكان ما أورده الحكم الطعين في أسبابه عند سرده لواقه اإلتهام المنسوبه للطاعن بالعبارات القاصره سالفه 

إلسناد ومخالفه الثابت باألوراق وكان هذا الخطأ الذي وقعت فيه محكمه البيان قد إنطوي علي خطأ واضح في ا
ًالموضوع مؤثرا في عقيدتها وسالمه إقتناعها عند إسنادها اإلتهام إلي الطاعن مما يجعل منطقها معيبا ووجه  ً

 .عاده العيب هنا هو الخطأ في اإلسناد ومخالفه الثابت باألوراق بما يستوجب معه نقض الحكم الطعين واإل
 : فيستند إلى ثالثة أسبابأما عن طلب وقف التنفيذ

ً يجوز للمتهم الصادر ضده عقوبه مقيده للحريه أن يطلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في موضوع أنه •
ٕ بشأن حاالت واجراءات الطعن أمام محكمة ١٩٩٢ لسـنة ٢٣ًالطعن بالنقض عمال بأحكام القانون رقم 

 .النقض
ًت أن العقوبه المقيده للحريه موضوع الحكم الطعين تمثل خطرا علي المتهم يتعذر تداركه إذا  الثابأنه من •

 السيما وأن الثابت من أسباب الطعن بالنقض أن الطعن مرجح نقضه ،ما تم تنفيذ هذا الحكم عليه
 . من مطالعتها أنها مواكبه لصحيح حكم القانونيتبين والتي ،لألسباب آنفه الذكر

 من العاملين والموظفين الذين يعولون اآلالفت باألوراق بأن الطاعن يدير عدد من الشركات بها هو ثابما •
ً وأن في تنفيذ الحكم علي الطاعن ما يؤثر سلبا علي إداره هذه الشركات بما ينعكس أثره علي .أسرهم

 وهو األمر الذي .فيذ األمر الذي يتوافر معه ركني الجديه واإلستعجال مناط طلب وقف التن.العاملين بها
 .يلتمس من أجله الطاعن وقف تنفيذ العقوبه الصادره ضده لحين الفصل في موضوع الطعن
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 الطلبات
 : هيئه محكمة النقض الموقره الحكم له بكل منةيلتمس الطاعن من عدال

 .ًبقبول الطعن بالنقض شكال للتقرير به وتقديم مذكره بأسبابه في الميعاد القانوني: ًأوال
مستعجله بوقـف    بتحديد أقرب جلسة ممكنه للنظر في الطلب العاجل والقضاء بصفه ة مستعجلةوبصف: ًثانيا

 .تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل
  : وفي الموضوع:ًثالثا

النيل والمقيد  جنايات قصر ٢٠١١ لسـنة ....بنقض الحكم المطعون فيه والصادر في القضيه رقم : ًأصليا •
ً والقضاء مجددا ببراءه الطاعن مما ١٥/٩/٢٠١١ كلي جنوب القاهره والصادر بجلسة ٢٠١١ لسـنة ...برقم 

 بشان حاالت ١٩٥٩ لسـنة ٥٧من القانون رقم ) ٦( فقره ٣٩ًأسند إليه من إتهام وذلك عمال بنص الماده 
 .٢٠٠٧  لسـنة٧٤ٕواجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمعدله بالقانون رقم 

 لســـنة ٥٧ مـــن الـقــانون رـقــم ٦ فـقــره ٣٩ً ضـــم مـفــردات القضـــيه وذـلــك إعمـــاال ـلــنص المـــاده :ةبصـــفه إحتياطـيــ •
 والتــي ٢٠٠٧ لســنة٧٤ٕ بشــأن حــاالت واجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض والمعدلــه بالقــانون رقــم ١٩٥٩

ًإذا كان الموضـوع صـالحا تعطي لمحكمة النقض حق التصدي لموضوع اإلتهام للفصل في موضوع القضيه 
للفصل فيه بحالته لعدم قيام النيابه العامه بإحاله ثالث مسئولين عن شركات أخري تساوت مراكزهم القانونيه 
ًمع الطاعن لحصولهم علي رخص مجانيه مثل الطاعن ورفضت محكمة الموضوع طلب التصدي لهم عمال 

م من أنها قررت في منطوق حكمها الطعـين توقيـع عقوبـه من قانون اإلجراءات الجنائيه بالرغ " ١١" بالماده 
 تبعيه عليهم وهي رد الرخص الممنوحه لهم

 جنايات قصر النيل ٢٠١١ لسـنة ...بنقض الحكم المطعون فيه والصادر  في القضيه رقم : ًإحتياطيا •
 والمقيد 

 القضيه إلي محكمة ٕ واحاله١٥/٩/٢٠١١ كلي جنوب القاهره والصادر بجلسة ٢٠١١ لسـنة ...برقم    
 .ة مغايرةً للفصل في موضوعها مجددا أمام دائره جنايات القاهره بهيئةإستئناف القاهر

                                                  وكيل الطاعن              
 /                                                       أ

                                        المحامي                         
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 عنا على احلكم ط
القضيتين ى إمبابة فنف مركز أاالبتدائية دائرة جنح مستالجيزة الصادر من محكمه شمال  
 ....، ....  ى والمقيدتان تحت رقمبةإمبا جنح مركز ٢٠٠٣ لسنه .... ، ٢٠٠١لسنه .... رقمي 
 . ٩/٣/٢٠٠٤ ةسبجلوالصادر  ) إمبابةمركز (الجيزة  شمال أنف جنح مست٢٠٠٣لسنه 

  منطوقه يفى قاضوال

 احملكمة حضوريا حكمت 
 الحكـم إلغـاء بقبول االسـتئناف شـكال وفـى الموضـوع ب٢٠٠٣لسنه ....  االستئناف رقم يف:  وال أ

  المتهمين ةبراءب والقضاء مجدداأنف مستال
 ١-  ....  
 ٢-  ....  

وفى الموضوع بتعديل الحكم   بقبول االستئناف شكال٢٠٠٣ لسنه ....ى االستئناف رقم ف:  ثانيا 
له فيما عدا بالنسبة  التأييدسنه مع الشغل و.... /  واالكتفاء بحبس المتهم ٠٠ المستأنف

ه بمصروفاتها ٕالزام منه وةالمقامالدعوى المدنية  ورفض ٠٠ بالمصروفات ٕالزامهذلك و
 .محاماةتعاب أ جنيه ٧٥ومبلغ 

 ا مى منطوقهفقد قضيا إمبابة وكان الحكمان االبتدائيان والصادران من محكمه جنح مركز  
 ١٧/٥/٢٠٠٣إمبابة بجلسة  جنح مركز ٢٠٠١لسنة .... رقم الجنحة ى فالحكم الصادر  :وال أ

 اختصم بموجب ادعاءه الجيزة التي  شمال ستأنفم جنح ٢٠٠٣ لسنه .... برقم والمقيدة
 .الطاعن ألول المباشر بها المطعون ضده ا

  منطوقه قضى يف

  حضوريا ةحكمت احملكم
 التنفيذ إليقاف جنيه ٢٠٠٠ وكفالة ثالث سنوات مع الشغل - الطاعن -بحبس المتهم  

تعاب أا مقابل  جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ خمسون جنيه٢٠٠١مؤقتا ومبلغ 
 . والمصروفات المحاماة

 ٣/٩/٢٠٠٣إمبابة بجلسة  جنح مركز ٢٠٠٣لسنه .... رقم الجنحة  فيالحكم الصادر : ثانيا 
اختصم بموجب ادعاءه والتي شمال الجيزة مستأنف  جنح ٢٠٠٣لسنه .... برقم والمقيدة 

 . األول والثانيةالمباشر بها الطاعن المطعون ضدهما 
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 ه  منطوققضى يف

  حضورياةحكمت احملكم
 ٥٠٠ وكفالة سنتين مع الشغل -األول والثانية  المطعون ضدهما -بحبس كال المتهمان  

 جنيه ٥٠ على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ ٢٠٠١لزامهما بان يؤديا مبلغ ٕاجنيه لوقف التنفيذ و
 .والمصاريف محاماة تعاب أ

 الوقائع 

 لسنه ....حتت رقم واملقيدة  إمبابة جنح مركز ٢٠٠١لسنه ....  رقم ةى اجلنحف: وال أ

  ةزياجل مشال تأنف مس٢٠٠٣
 ختامها فيبطريق االدعاء المباشر ضد الطاعن طالبا ألول ها المطعون ضده اأقامقد 

 من قانون ٣٤١ المادة في المنصوص عليها العقوبة أقصى بتوقيع - على الطاعن -الحكم عليه 
 . على سبيل التعويض المؤقت ٢٠٠١ بان يؤدي له مبلغ بإلزامه المدنية الدعوىالعقوبات وفى 

 الطاعن قد تسلم منه مبلغ أن من األولوذلك على وصف زعم من خالله المطعون ضده 
 لكي يقوم بتوصيله لشقيق األمانةعلى سبيل )  جنيه ألف وستة ثالثمائة(  جنيه ٣٠٦٠٠٠

 أال ٦/٧/٢٠٠٠مؤرخ باألمانة  إيصااللك وقد حرر على اثر ذباإلسكندرية  األولالمطعون ضده 
 إقامة طرق باب القضاء بألول إلي مما دفع المطعون ضده األمانة الطاعن قد خان تلك اأن

 ادعاءه انف الذكر 
 طعن الطاعن على صلب المحرر بالتزوير عليه وقررت أن إليتداول بالجلسات والذي 

ودع تقريره منتهيا أ والذي ٠٠الطب الشرعي مصلحه ألوراق إلي حاله اإ درجه بأول محكمه عدالة
 بحقوق الطاعن مناقضه لصحيح الواقع مما حدا بالمدافع ةى مجملها مجحففجاءت إلي نتيجة 

صدرت أنبا واول درجه طرحت ذلك كله جأن محكمه أال إبداء اعتراضاته عليه إعن الطاعن من 
ثالث سنوات مع الشغل  بحبس الطاعن والقاضي حكمها سالف الذكر ١٧/٥/٢٠٠٣ ةجلسب
 . تعويض مدني مؤقت ٢٠٠١ بمبلغ ٕالزامهو

 جاء بمنطوق ذلك الحكم فقام بالطعن عليه بطريق االستئناف  ن الطاعن لم يرتضى ماأال      إ
 .نف شمال الجيزة أ مست٢٠٠٣لسنه ....  قيد تحت رقم والذي
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 لسنه ....  برقم ةد املقيإمبابة جنح مركز ٢٠٠٣لسنه ....  رقم ة اجلنحيف: ثانيا 

  إمبابةنف مركز أ جنح مست٢٠٠٣
 ي طالبا فالثانية وألولا الطاعن بطريق االدعاء المباشر ضد المطعون ضدهما اأقامهقد 

المنصوص العقوبة  أقصي بتوقيع - الثانيةواألول  على المطعون ضدهما -ختامها الحكم عليهما 
 ٢٠٠١لزامهما بان يؤديا له مبلغ إدنيه ب المدعوى عقوبات وفى ال٣٤١ ، ٣٤٠عليها بالمادتين 

 .على سبيل التعويض المؤقت 
 هي زوجه للطاعن بموجب العقد ةن المطعون ضدها الثانيأوذلك على سند من القول من 

 ١٣ بالكيلو ةقامت معه بمسكنه بالفيال الكائنأ وقد ٠٠ ٣٠/٣/١٩٩٢الشرعي الصحيح المؤرخ 
 سنوات وثق خاللها ةكثر من ثمانيأفيما بينهما اة الزوجية الحي واستمرت ٠٠ لمنصوريةطريق ا

األوراق منها على أستإ العمياء حيث الثقةه أن بما يوصف بةالطاعن بالمطعون ضدها الثاني
ت صرف إيصاالوراق موقعه على بياض وذلك لتحرير أكان من ضمنها والتي بشركته الخاصة 

ثناء سفره أوراق يلزم توقيعه عليها أ ةثمأو ادات  شهيرر تحوأمرتبات العاملين بشركته ومصنعه 
وقد تركت الثانية  بالمطعون ضدها ٢٠٠٠ء وفى غضون عام ئنه فوجأال إ ٠٠ خارج البالد إلي

موقعة  الاألوراق وهنا اكتشف اختفاء تلك ٠٠ اثر نشوب خالفات زوجيه فيما بينهما ةمسكن الزوجي
 إمبابةداري مركز إ ٢٠٠١ لسنه ....لمحضر رقم  فقام على الفور بتحرير ا٠٠منه على بياض 

 يعلنه ة والد المطعون ضدها الثانياألول الطاعن بالمطعون ضده ئ فوج١٧/٧/٢٠٠١وبتاريخ 
 ي الذكر والتةسالفإمبابة  جنح مركز ٢٠٠١لسنه ....  رقم ة الجنحيبصحيفة ادعاءه المباشر ف

 من الطاعن ة ورقه من احدي الورقات الموقعذ بهٕا سند دعواه وإليصال جلساتها وكيله بايتقدم ف
 فلم يجد بدا سوى ألمانة على سبيل اةن سلمها للمطعون ضدها الثانيأ سبق له يعلى بياض والت

 . ادعاءه السالف الذكر إقامةطرق باب القضاء ب
 حكمها سالف ٣/٩/٢٠٠٣ بجلسة المحكمة عدالة أصدرت أن إليتداول بجلساته الذي و

 ٢٠٠١ما بمبلغ ٕالزامه سنتين مع الشغل ووالثانية األولبحبس المطعون ضدهما  والقاضيالذكر 
 .على سبيل التعويض المدني المؤقت 

 جاء بمنطوق ذلك الحكم فقاما بالطعن   لم يرتضيا ماوالثانية األول المطعون ضدهما أن إال
 . الجيزةنف شمالأ جنح مست٢٠٠٣لسنه ....  قيد تحت رقم والذيعليه بطريق االستئناف 

هيئه محكمه الموضوع عدالة ن قررت أ إليبجلساتها المستأنفتان  تداولت الجنحتان لقد
 .بضمهما لالرتباط ولكي يصدر بهما حكما واحدا 



 ١٩٥

 استئناف الطاعن رقم فيانتهي والذي  صدر قضاء الحكم الطعين ٩/٣/٢٠٠٤بجلسة و
 كان ي والتةل ورفض دعواه المدنينف بحبسه سنه مع الشغأستالم بتعديل الحكم ٢٠٠٣لسنه ... 

 قضي فيها بحبس المطعون ضدهما بالحبس سنتين ي صحيفة ادعاءه المباشر والتييطالب بها ف
  .المطعون ضدهماببراءة  حكمها هذا الحكم وقضت ي المطعون فةلغت المحكمأمع الشغل ثم 

 مطرحا 
 ة نالت من صحية التيالجدوالمطاعن األوراق  انطوت عليها التيبذلك مجمل الحقائق  

األمر و الوقوف على مسبباته أ تبرير لهذا االطراح ةدون ثماألول والثانية مزاعم المطعون ضدهما 
 التسبيب فضال عما اعتراه من فساد مبطل فيشاب الحكم الطعين بعيب القصور المبطل الذي 

 سوي الطعن عليه لم يجد معه الطاعن بدا  وهو ما٠٠خالل بحق الدفاع ٕا و٠٠ى االستدالل ف
  ٢٠٠٤/    / تحت رقم          بتاريخ     ةودع قلم كتاب المحكمأبطريق النقض بموجب تقرير 

  لألسباب اآلتية ذلك يفوهو يركن 

 باب الطعن أس

  التسبيب يفالقصور  : األولالسبب 

 لسنه .... رقم ةحاطتها بواقعه اجلنحإ عدم يفقصور حمكمه املوضوع :  األولالوجه 

 جنح ٢٠٠٣سنه ل.... ا حتت رقم إمبابة واملقيدة استئنافي جنح مركز ٢٠٠٣

 ببيانها وفقا للثابت إلملام وعدم ا٠٠ ةعن بصر وبصرياجليزة نف مشال أمست

 اضطراب صورتها واختالهلا وعدم إيلدي أ مما ٠٠ عليها ةوراقها املطروحأب

 . عقيدتها استقرارها يف
  ٠٠٠ بدء ي ذئباد 
 العليا محكمه ةمحكمالتي أرستها ال ة والوحيدة الفريدئ المباديان من المقرر فانه ولئن ك 
 ٠٠وتحصيل تصويرها معقود لمحكمه الموضوع الواقعة فهم صوره ألمر في ن مالك اأالنقض 

 ألحدفال سلطان أطالقاتها  وهو من ٠٠ليه وجدانها إتحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح 
 بغض األوراقى فخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت أ موأجناح  عليها فيه وال

 . عليها ةتعد مطروحالدعوى وراق أا تستمد عقيدتها من كل ورقه من ألنهالنظر عن موضوعه 

 ن حد ذلك أال أ 
  الدعوىراق أنها قرأت أوعلى الداللة  فييقطع   مدونات حكمها ماي فةن تورد المحكمأ 



 ١٩٦

  . ووازنت بينهاةوالنفي عن بصر وبصيرإلثبات ت بادله احاطأقراءه مبصره و

 حيث قضى بان 
ن أبيانا كافيا كما يجب عليها الدعوى  حكمها واقعه ين تبين فأ ةيجب على المحكم 

ال كان حكمها معيبا ٕا بدفاع المتهم وإلخاللال تجزئها تجزئه من شانها إا برمتها وةتستعرض الواقع
 .متعينا نقضه 

  ) ١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤ ج ة مجموعه القواعد القانوني٣١/١/١٩٣٨( 
 العقل ةى االستنتاج ومخالففن يكون حكمها مبرأ من التعسف أ ٠٠ويتعين عليها كذلك  

ذا إ الن الدليل ةتبني قضاءها على الفروض واالحتماالت المجردألمور وأال والمنطق وطبائع ا
 .ى االستدالل فخالطه االحتماالت سقطت صالحيته 

ن أال انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه إذا ه 
 إليو افتراض العلم استنادا ألي غير مؤداها إو حرفها أ ومسخها دعوىوصال الأينبذ وينتبذ تقطيع 

 . غير مضرب ييضرب ف وأو نشوئها باجتهاد غير محمود أقرينه يفترضها من عندياته 
 ة المحكمةتبني على تحصيل ملموس من هيئأن األحكام الجنائية من المقرر وكذلك فانه  

ن محكمه الموضوع أى ف تنم ة متناغمةى صوره منظومفى مدوناته فلواقعات التداعي وان توردها 
 على إلدانة أو البراءةابليها إ انتهت التي النتيجةقد تفهمت الوقائع على نحو صحيح يكفى لحمل 

 .ليها إانتهي النتيجة التي  تلك الوقائع مع تأدي ة النقض مراقبة لمحكمي يتسنالسواء وذلك حتى

 ملا كان ذلك 
 للطاعن قد خانته فطنه القضاء بالنسبة الواقعة مقام تصور فيوكان الحكم الطعين  

 ٠٠ وسننه فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته واصلهوفروضه 
 في وحسبما استقرت الدعوىلواقعات  شان تحصيله في مدوناته في وسطره خطهأوتمثل ذلك فيما 

 ٢٠٠٣ لسنه ... رقم الجنحة انحصر عنها واقعات والتي ٠٠ إليها واطمئن وجدانها المحكمةيقين 
  .)إمبابةمركز ( نف شمال الجيزة أ جنح مست٢٠٠٣ه لسن...  برقم والمقيدة إمبابةجنح مركز 

  يوالت
 بغيه الحكم ة والثانيألول ادعاءه المباشر بها الطاعن المطعون ضدهما ااختصم بموجب 
لزامهما بان يؤديا إ عقوبات فضال عن ٣٤١ ، ٣٤٠ بالمادتين العقوبة المقررة أقصينزال إعليهما ب
 . على سبيل التعويض المدني المؤقت ٢٠٠١له مبلغ 

 



 ١٩٧

  ذلك مكتفيا يف
الموجه للطاعن دون غيره من اتهامات وجهها يراد مضمون االتهام إالحكم الطعين على  

 ذلك التصور وهذا في معتكفا األول والثانيةادعاءه المباشر للمطعون ضدهما بصحيفة الطاعن 
 - الطاعن -يسنده المتهم   ماةداللته توجب عمال التسليم بعدم صح( ن أ في ئخاطالالتحصيل 
ار البحث اإليصال مثن اختالس أ بش- ألول والثانية المطعون ضدهما ا-آلخرين للمتهمين ا

  .) لقضائها ة تطمئن معه المحكماألمر الذيمبالغ على بياض بمديونية أو لبه  صءملو

 ن أعلى الرغم من 
 تعددت القرائن على صحتها ٠٠محكمه الموضوع بها إلمام  سقط التي ةواقعات الجنح 
 . الثانيةوول األجاء بها من اتهام وجهه الطاعن للمطعون ضدهما   ماةوصح

  تتمثل يفبإمجال وتلك القرائن و

  ألمانة اخيانة ةيؤكد واقع ما: ة األويل القرين
 هي زوجه الطاعن بموجب العقد الصحيح ةن المطعون ضدها الثانيأن الثابت أحيث  
إمبابة  بدائرة مركز -المنصورية  طريق ١٣ ة وكانت تقطن معه بفيلته الكائن٣٠/٣/١٩٩٢المؤرخ 

 استأمن خاللها ٠٠ سنوات ة ثمانيطيلة ةالزوجيالحياة  واستمرت تلك ٠٠ الجيزةفظه  محا-
شركته ومصنعه إدارة وراق قام بتوقيعها على بياض لتيسير أ على ةالطاعن المطعون ضدها الثاني

 .ثناء سفره للخارج أ

  مانةأل على سبيل اة املسلماألوراقيؤكد واقعه االستيالء على  ما:  ة الثانيةالقرين
 ة تركت المطعون ضدها الثانية مسكن الزوجي٢٠٠٠ غضون عام يثبت من انه ف وهو ما 
 ضد ة الزوجيةها العديد من القضايا الشرعيأثرقامت على أثر نشوب خالفات زوجيه عاديه إعلى 

 الجيزة والمستأنفة شرعي كلى جنوب ٢٠٠١ لسنه ... ة التطليق الرقيمدعوىالطاعن من بينها 
 . شخصيه أحوال ينف عالأ مست٢٠٠٣ لسنه ... ، ... تحت رقم
 ةكانت مودعه لدي المطعون ضدها الثانياألوراق والتي وهنا اكتشف الطاعن ضياع تلك  

إداري مركز  ٢٠٠١ لسنه ... مما دعاه على الفور لتحرير المحضر رقم ٠٠األمانة على سبيل 
 . ةتلك الواقعإمبابة إلثبات 

 



 ١٩٨

 واملدني والواردان اجلنائي طلباته بشقيها يف الطاعن ةحقيأيؤكد  ما:  ة الثالثةالقرين

 سـقطت عـن حتصـيل حمكمـه التـي ة اجلنحـ االدعاء املباشـر يفةبصلب عريض

 ة املقامـة اجلنحـ يفةول درجـأ وهو ما استقر عليه حكم حمكمه ٠٠املوضوع هلا 

 مـن ٠٠ مدوناته يف واثبت ٠٠األول والثانية من الطاعن ضد املطعون ضدهما 

 قالته  
 إليد االتهام لصحة إسناتطمئن أنها  ة الماثلة الجنحة من مطالعةوحيث تبين للمحكم 

ن المدعي أمستنداتها الدعوى ووراق أذ البين من إ -األول والثانية  المطعون ضدهما -المتهمين 
تاريخ  بإمبابةداري مركز إ ٢٠٠١ لسنه ... قد قام بتحرير المحضر رقم - الطاعن -المدني 

من قبل المتهم إمبابة  جنح مركز ٢٠٠١ لسنه ... رقم ة المباشرةعلن بالجنحأ وانه قد ٥/٥/٢٠٠١
 بعد تحريره المحضر المذكور بفقد بعض ١٧/٧/٢٠٠١ بتاريخ - األول المطعون ضده -الثاني 

 األمروهو ( ح ٠أ /٣٠٤ ة بما هو وارد بالمنطوق وعمال بالمادةوراق مما تقضى معه المحكمأ
  .) طلباته يحقيه الطاعن فأ معه الذي يتأكد

 وعلى الرغم من ذلك 
ستئنافيا تحت رقم ا ةوالمقيدإمبابة  جنح مركز ٢٠٠٣ لسنه ... رقم ةن واقعات الجنحأومن  

التي والمقاصد األفعال  قد تضمنت العديد من ٠٠نف شمال الجيزة أ جنح مست٢٠٠٣لسنه ... 
 .ألول والثانية  المطعون ضدهما اإليوجهها الطاعن أركان الجريمة التي تتكون منها 

 ن احلكم أال إ
 ذلك بقاله ي عن تحصيل واقعاتها وداللتها مكتفيا فًجملة وتفصيالأسقطها الطعين قد  
 .قد ثبت عدم صحته األول والثانية يسنده الطاعن للمطعون ضدهما  ن ماأ في ةمبتور

 وبذلك 
 قصده الشارع من الذي الغرض ايتحقق به المجهلة ه  صورييكون الحكم الطعين قد جاء ف 

حملت التي  ة تلك الواقعة بيان الواقعيفإلبهام الغموض واأصابه من ذلك فقد ألكثر تسبيبه بل ا
 األركانخرج عن هذه  وكذا ماأركان الجريمة تتكون منها التي والمقاصد األفعال مقصود ما على 

 .نونيه مما له شان هام تترتب عليه نتائج قا
  )٦٢٢ ص ٨ ق ٤حكام النقض لسنه أ مجموعه ١٩٩٨ مايو ٣جنائي نقض ( 

 



 ١٩٩

 وبناء على ذلك 
 أصول يكون قد خالف ٠٠ على هذا النحو ة تحصيل فهم الواقعيفان الحكم الطعين ف 
 والقرائن ٠٠ى الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص لالدعاء المباشر إلسند اتهامه أ و٠٠ ةالقاعد

 مواجهته لعناصر فيجماله وغموضه إ يؤكد األمر الذيلذلك االدعاء إحقاقا ساقها ي واألدلة الت
 .أحداثها هم أ فيليها إ الموضوع قد فطنت ة محكمأنبها على نحو يوضح واإللمام  الدعوى

 ن أحكام النقض على أوقد تواترت 
 فيما ةغامضسبابه مجمله وأمتي جاءت إلبهام ن الحكم يكون مشوبا بالغموض واأالمقرر  

كانت بصدد  وأظروفها  وأ أركان الجريمةببيان توافر متعلقة نفته من وقائع سواء كانت  واثبتته أ
 على وجه اإلدانة بعناصر ةذا كانت متعلقإ من الدفوع الجوهرية ةوجه الدفاع الهامأالرد على 

ى فث تركيزها  عن اضطراب فكرته من حيئ ينبالذيسبابه يشوبها االضطراب أكانت  وأ العموم
تعلق منها   مقوماته سواء مااستخالصيمكنه من   مما الة وعناصرها الواقعيالدعوىموضوع 

عمال رقابتها على الوجه إحكمه النقض من وبالتالي مالتطبيق القانوني وتعجز الدعوى أو بواقعه 
 .الصحيح 

  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 
 ) ق ٥٩سنه  ل٢١٦١١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 

 ألمر وهو ا
 واإلجمال في التسبيب واالضطراب ي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد فيذال 

عمال رقابتها على الوجه الصحيح إتحصيل وقائع االتهام مما تعجز معه محكمه النقض من 
 .اإلحالة فيتعين لذلك نقضه و

بني عليها سباب التي أل عدم تدوينها لقصور حمكمه املوضوع يف: الوجه الثاني 

خيالف نص   وهو ما٠٠وحجج وقرائن أسانيد  ذلك يف مبا ٠٠حكمها الطعني 

  التسبيب يفقصور إيل  ويؤدي ٠٠إلجراءات اجلنائية  من مدونه ا٣١٠ ةاملاد
 أرسته وظروفها وسننها بل ونوافلها مااألحكام تسبيب أصول  ين من المقرر فأ - 
 ض  محكمه النق- العليا المحكمة
 هو إذ فرضها القانون على القضاء التي الضمانات أعظم من األحكام تسبيب أن في 

 يعلنونها التي الحقيقة تعرف حني النظر ٕوامعانمظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث 
 كالعذر فيما ألنه التحكم واالستبداد ةوبه وحده يسلمون من مظناألقضية فيما يفصلون فيه من 



 ٢٠٠

من الشكوك ألذهان قد يرد على ا ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما يرتآونه
تجد  ذا كانت عباراتها مجمله والاألسباب إتقنع   وال٠٠ عدلهم مطمئنين إليوالريب فيذعن الجميع 

 . الحكم من فساده ة النقض مجاال يثبت صحةفيها محكم
  )١٧٨ ص ١٧٠ق  ١ جة مجموعه القواعد القانوني٢١/٢/١٩٢٩( 

ذ حرص الجنائي إن المشرع أل هيومناهالقانون أوامر وكان هذا المبدأ هو محض التزام ب 
 من مدونه ٣١٠ المادةصبه في والذي على النص والتنصيص عليه والعض عليه بالنواجز 

 .الجنائية إلجراءات ا
ن يشتمل أيجب  باإلدانة التي بني عليها وكل حكم األسبابن يشتمل الحكم على أيجب (  

 الذي نص القانون إليوقعت فيها وان يشير التي  والظروف للعقوبة ة المستوجبةعلى بيان الواقع
  .)حكم بموجبه 

 ن إلبرام علي أاو النقض ةحكام حمكمأواستقرت مجوع 
ن يشتمل الحكم على أالجنائية  إلجراءات  من قانون ا٣١٠المادة  فيوجب أالشارع قد  
والحجج المبني عليها ألسانيد  والمراد بالتسبيب المقيد هو تحديد ا٠٠ني عليها بالتي  األسباب
ن أمن حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب  وا هي له سواء من حيث الواقع ةوالمنتج
 .قضى به   مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماى بيان جلفييكون 

 صوره مجمله فال يتحقق الغرض يضعه ف ووأ ة معماة عبارات عامفيفراغ الحكم إما أ 
  تطبيق ةمكن محكمه النقض من مراقبه صحاألحكام وال يقصده الشارع من استيجاب تسبيب الذي 

 .ثباتها بالحكم إ كما صار ةالقانون على الواقع
  )٣٥٨ ص ٨٣ ق ٢٦حكام النقض س أ ٢٧/٤/١٩٧٥نقض ( 
  )١١٤ ص ٢٧ ق ٢٤حكام النقض س أ ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 

  أيضاوقضى 
يشتمل الحكم على إلجراءات الجنائية أن  من قانون ا٣١٠ المادةى فيوجب المشرع  
 . كان باطال وأال بني عليها التي األسباب
 فيما والمنتجة والحجج المبني عليها الحكم األسانيدوالمراد بالتسبيب المقيد قانونا تحديد  
 .لقانون  من حيث اأو سواء من حيث الواقع إليهانتهي 

  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤ النقض س أحكام ٨/١/١٩٧٣ جلسةنقض ( 
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 وقضى كذلك 
 من ٣١٠ المادة في افترضه المشرع الذي األصل أن قضاء النقض في من المقرر أن 
 الثبوت أدله يورد مضمون كل دليل من أنإلدانة اب الجنائية لتسبيب كل حكم اإلجراءاتقانون 

 تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق مأخذه ةل به وسالمعلى حده حتى يتبين وجه االستدال
 المواد الجنائية ألدلة في الحكم باعتبار افي إثباتها كما صار الواقعة على ًالقانون تطبيقا صحيحا

 . ةقسائم متساند
  )١٢٩٠ ص ٤٩ س ١٦/١١/١٩٩٨ ةنقض جلس( 

 كان ذلك  ملا
 في عارها القصور ٠٠مل عليه من مدونات وكان البين من مطالعه الحكم الطعين فيما اشت 

 وحجج أسانيد وما تتضمنه من ٠٠ التي بني عليها األسباب لعدم اشتمالها على ٠٠كافه جزئياتها 
 .وقرائن 

 أنهاحيث 
 بيان ذلك بشكل جلي مفصل مما يعجز معه الوقوف على في لة مجهمبهمةجاءت  

 ٠٠ األحكام تسبيب أستيجاب من  قصده الشارعالذيدر الغرض حقضى به وين مسوغات ما
 كما صار الواقعة تطبيق القانون على صحة غير مكنه من مراقبه فيوتكون محكمه النقض 

 ٠ بالحكم إثباتها

 فالثابت 
من مطالعه مدونات قضاء الحكم الطعين انه قد جاء موجزا بصوره تؤكد عدم التصدي لما  

 من االتهام ة على براءً تدليال٠٠ليه إركن ي  مابمصداقيةساقه دفاع الطاعن من دالئل تقطع 
ليهما من ادعاء إ فيما وجهه والثانية ألولدانه المطعون ضدهما اإكيدا على أ وت٠٠المسند له 

 ١٦٢٧٩ برقم ة والمقيدإمبابة جنح مركز ٢٠٠٣ لسنه ٢٠٤٨٥الرقيمه برقم الجنحة  يمباشر ف
 .نف شمال الجيزة أ جنح مست٢٠٠٣لسنه 

  والتي
دان به الطاعن أول درجه فيما أمحكمه اللتها الحكم الطعين منساقا خلف قضاء طرح د 

 جنح ٢٠٠٣نه لس...  برقم ة والمقيدإمبابة جنح مركز ٢٠٠١ لسنه ... رقم الجنحة يوالصادر ف
 ٠٠ليه ونالت منه ومن حجيته إ وجهت التي على الرغم من المطاعن ٠٠ لجيزةنف شمال اأمست

 إليها فياستند التي  والحجج والقرائن ألسانيد لإيضاحى ف تتمثل التيالثبوت و ألدلةدون ثمه دالله 
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 وهو ٠٠ ة ذهن هيئه المحكمي استقرت فالتي ة الواقعة لصورإيضاح وكذلك دون ٠٠ذلك القضاء 
اشتمال كل حكم صادر ضرورة من إجراءات جنائية  ٣١٠المادة صت عليه  نيتنافى مع ما ما
اإلضافة قضاءه بإليها في استند التي الثبوت أدلة من ل وواضح لكل دليل  على بيان مفصاإلدانةب

 بناء إلدانةاب وقضت ة ذهن المحكمفي استقرت التي ة كذلك لصوره الواقعىبيان مفصل جلإلي 
 تطبيق القانون على ة حتى تستطيع محكمه النقض بسط رقابتها على الحكم لبيان مدي صحعليها

 الذي لقصوره وهو العيب ًال كان الحكم معيباأ وأخذ المة بالحكم وسالمثباتهاإكما صار الواقعة 
 .وجب نقضه أتردي فيه الحكم الطعين بما 

 ) ق ٥٩ لسنه ١٧٨٤٦ طعن ٢٠٠ رقم ١١٠٩ ص ٤١ لسنه ١٨/١٢/١٩٩٠نقض ( 
 وذات المعني 

  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦حكام النقض س أ مجموعه ٢٧/٢/١٩٧٥نقض ( 

  أيضا ةروتضيف حمكمه النقض املوق
 وضوح وان يورد فين يبينها أبل عليه الدعوى  في الثبوت أدلةال يجمل الحكم أيجب  
ى مقام الرد على الدفوع الجوهرية فن يستفاد منها أيمكن   بيان مفصل للوقوف على مافيمؤداها 

 األحكام قصده الشارع من تسبيب الذين يتحقق الغرض أ يدلى بها المتهم وحتى يمكن التي
 .عمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا إكن محكمه النقض من ويم

  )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 
 إليى مدونات حكمها فشارت أن محكمه الموضوع قد أقد يقال   ذلك ماييقدح ف وال 

استقرت التي ء ئ تخالف المبادةقال تلك الة ألن الطاعن ورفض دعواه المدنياألسباب الكافية إلدانة
 .حكام محكمه النقض أعليها 

 ي بيان جلين يكون فأن المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب أمن حيث  
 عبارات عامه يفراغ الحكم فإما أقضى به  مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما

 قصده الشارع من استيجاب تسبيب لذيا فال يتحقق به الغرض ة صوره مجهلي وضعه فأو ةمعما
ثباتها إ كما صار ة تطبيق القانون على الواقعةيمكن محكمه النقض من مراقبه صحاألحكام وال

 .بالحكم 
  )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 

 وقضى كذلك 
 سبابه أمتى جاءت اإلبهام ن الحكم يكون مشوبا بالغموض وأن المقرر كذلك أمن حيث  
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 وأركان الجريمة أ ببيان توافر ةنفته من وقائع سواء كانت متعلق وأثبتته أ فيما ةمجمله وغامض
 بعناصر ةذا كانت متعلقإ ةو الدفوع الجوهريأ ةوجه الدفاع الهامأبصدد الرد على  كانت وأظروفها 
 عن اختالل فكرته من ئ ينبالذيسبابه يشوبها االضطراب أكانت  وأعلى وجه العموم اإلدانة 
يمكنه من استخالص مقوماته سواء   بما الةوعناصرها الواقعيالدعوى  موضوع يكيزها فحيث تر

عمال رقابتها إ النقض من ةمحكمبالتالي بالتطبيق القانوني وتعجز  والدعوى أ ةتعلق منها بواقع ما
 .على الوجه الصحيح 

  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 
 ) ق ٥٩ه  لسن٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 

 وكذلك  
بهام مما يتعذر معه تبين إو أجمال إال يكون الحكم مشوبا بإ انه ينبغي أيضان المقرر أ 

سبابه أ وهو يكون كذلك كلما جاءت ةى التطبيق القانوني على الواقعف الحكم من فساده ةمدي صح
أركان الجريمة أو  ببيان توافر ةو نفته من وقائع سواء كانت متعلقأثبتته أ فيما ةمجمله وغامض

 ةكانت متصلالهامة أو الدفوع الجوهرية أو وجه الدفاع أبصدد الرد على ظروفها أو كانت 
 على اختالل فكرته من ئ ينبالذيكانت يشوبها االضطراب  وأعلى وجه العموم اإلدانة بعناصر 

  سواء مايمكن معه استخالص مقوماته مما الالواقعة عناصر الدعوى و موضوع يحيث تركيزها ف
عمال رقابتها إ النقض عن ة محكمبالتاليبالتطبيق القانوني وتعجز الدعوى أو  ةتعلق منها بواقع

 على الوجه الصحيح 
 ) قضائية ٥٣ س ١١٠٤ طعن رقم ١٤/٦/١٩٨٣نقض ( 

 واحلكم الطعني 
 مدوناته ين ما ابدي فأ التسبيب حيث يعلى ذلك النحو فقد ثبت وباليقين مدي قصوره ف 

يمكن معها استخالص مقوماتها فيما يتعلق منها   الة مجموعها مجمله مبهميسباب تعد فأمن 
 .بالتطبيق القانوني الدعوى أو بواقعه 

 وهو 
وجب عليهم تسبيب أوالقضاة  فرضها القانون على التيعظم الضمانات أيخالف  ما 

قتنع بها احد همجمله فال كانت عباراتها األسباب إذا تنفع   حيث ال٠٠ يحكامهم التسبيب الكافأ
حكامها أ العديد من ي النقض فة وهو ما انتقضته محكم٠٠ األذهان فيوتبعث بالشك والريب 

 . من فسادها ألحكام اة يستدل منها على صحةوجعلت منه قاعد



 ٢٠٤

 ن أحيث قضت على 
ذ هو مظهر إ فرضها القانون على القضاء التيعظم الضمانات أمن ألحكام تسبيب ا 
 يعلنونها فيما التي ة تعرف الحقيقيمعان النظر فٕابما عليهم من واجب تدقيق البحث وقيامهم 

يرتأونه  كالعذر فيما ألنه التحكم واالستبداد ة وبه وحده يسلمون من مظنألقضيةيفصلون فيه من ا
من الشكوك والريب ألذهان د يرد على ا قويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما

 تقنع احد وال ذا كانت عباراتها مجمله والإ ألسبابتقنع ا  عدلهم مطمئنين والإليالجميع فيذعن 
 . الحكم من فساده ةتجد فيها محكمه النقض مجاال يثبت صح

  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ جة مجموعه القواعد القانوني٢١/٢/١٩٢٩( 

 لذا 
يب بما يوجب نقضه  التسبي بعيب القصور المبطل فًيكون الحكم الطعين قد جاء موصوما 

 .اإلحالة و

سبابها أ  دفاع الطاعن يفألوجهرادها إي عدم قصور حمكمه املوضوع يف: الوجه الثالث 

  البحث والتمحيص قسطتها حقها يفأ قد طالعتها وهانأعلى حنو يكشف عن 

 حيث قضت حمكمه النقض بان 
 للرد ةدفاعه المختلفمناحي ي تلتزم بمتابعه الطاعن ف  الةن المحكماألصل أولئن كان  

أنها دل على  ي حكمها ماين تورد فأال انه يتعين عليها إعلى كل شبهه يثيرها على استقالل 
ليها ووازنت بينها إ فطنت أنهابها على وجه يفصح عن الدعوى وأدلتها وألمت واجهت عناصر 
ورده على نحو سقطته جمله ولم تأو أذ التفتت عن دفاع الطاعن كليه إها أن وةعن بصر وبصير

 .قسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا أو أاطلعت عليه أنها يكشف عن 
  )٨٤٠ - ١٤٩ - ٣٦ س - ١٠/١٠/١٩٨٥نقض ( 

  )١٠٣٣ - ٣٢ س - ١٨١ - ٣٢ ص - ٣/١٢/١٩٨١نقض ( 
  )٢٧٥ - ٣٢/٤٧ س - ٢٥/٣/١٩٨١نقض ( 

  )٧٨٩ - ١٦٧ - ٣٠ س - ٥/١١/١٩٧٩نقض ( 
  )٣٩٤ - ٨١ - ٣٠ س - ٢٦/٣/١٩٧٩نقض ( 
  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س - ٢٤/٤/١٩٨٧نقض ( 

 وقضى كذلك 
  أنها إال المختلفة مناحي دفاعه فيلتزم بمتابعه الطاعن  ت الةن المحكمأ ألصلولئن كان ا 
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لمت بها على وجه أ والدعوى واجهت عناصر أنهايدل على   حكمها مافي تورد أنيتعين عليها 
ن الحكم المطعون فيه أكان ذلك وكان الثابت   لما٠٠ا ليها ووازنت بينهإفطنت أنها يفصح عن 

 ً ورداًيراداإيعرض لدفاعه العقوبة دون أن وقف تنفيذ أوان إلدانة ألسبابه ابيد الحكم االبتدائي أ
وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها لو انه عني الدعوى عليه رغم جوهريته التصاله بواقعه 

يتغير به أن فيه لجاز إلي غاية األمر ارتكز عليها بلوغا التي ت ببحثه وتمحيصه وفحص المستندا
حاطت ة أن المحكمأذا سقط جمله ولم يورده على نحو يكشف عن إولكنه الدعوى  الرأي فيوجه 
 .قسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه أبه و

  )٧٦٢ ص ١٣٤ق ٣٦حكام محكمه النقض س أمجموعه ( 

 ن ذلكملا كا
 قد ةن المحكمأوراق الحكم الطعين انه قد خال مما يدل على أوكان الثابت من مطالعه  

 حيث ٠٠ليها إقد فطنت أنها مت بها على نحو يفصح عن الدعوى وأدلتها وألواجهت عناصر 
 أنهايكشف عن  سقطته جمله وتفصيال وهو ماأ و٠٠يراد دفاع الطاعن كليه إ قد التفتت عن أنها

 .ع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه لم تطال
 حيث ىى الدعوالرأي فيظهر وجه  جابته ماإن دفاع الطاعن جاء جوهريا بأعلى الرغم من  

 : يانه يتمثل ف

 ٢٠٠٣ه لسن...  تحت رقم ة والمقيدإمبابة جنح مركز ٢٠٠١سنه ل....  رقم ة الجنحي ف: وال أ
 عقوبات والمدعي فيها ٣٤١المادة والمتهم بها الطاعن طبقا لنص الجيزة نف شمال أمست

 . جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ٢٠٠١ بمبلغ ألولمدنيا من المطعون ضده ا
 ي من قانون العقوبات ف٣٤١ المادة ي المنصوص عليها فأركان الجريمة بدفعه بانتفاء - 

 .بتناء عليها إ ةالمقامالدعوى المدنية حقه وكذا برفض 

 جنح ٢٠٠٣ لسنه ....برقم إمبابة والمقيدة  جنح مركز ٢٠٠٣ لسنه ... رقم ة الجنحي ف: ثانيا
 طبقا لنص المادتين ة والثانياألولوالمتهم بها المطعون ضدهما الجيزة نف شمال أمست

ما بان يؤديا له إلزامه من قانون العقوبات والمدعي مدنيا فيها الطاعن بغيه ٣٤١ ، ٣٤٠
 .يض المدني المؤقت  جنيه على سبيل التعو٢٠٠١مبلغ 

 من قانون ٣٤١ ، ٣٤٠ المادتان ي المنصوص عليها فأركان الجريمة بدفعه بتوافر - 
 اقتضاء تعويضا مدنيا مؤقتا منهما وتلك ي الطاعن فةحقيأ وكذا ب٠٠ حقهما يالعقوبات ف

 :ي آلت اي نجمل سندها فةالدفوع الجوهري
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 :ن الثابت من مطالعه واقعات الجنحتان أ 

 ٣٠/٣/١٩٩٢ هي زوجه للطاعن بموجب العقد المؤرخ ةن المطعون ضدها الثانيأ : وال أ
الحياة  وقد استمرت - ة طريق المنصوري١٣ بالكيلو ةقامت معه بمسكنه بالفيال الكائنأو

الثقة  ة وثق الطاعن بالمطعون ضدها الثاني٠٠ سنوات ةمن ثمانيالزوجية طيلة أكثر 
عمال شركته ومصنعه من أعه منه على بياض لتسيير وراق موقأتمنها على أالعمياء و
 .خري تستدعي توقيعه عليها أوراق أ ةثمأو  صرف مرتبات إيصاالتو أشهادات 

 وهنا 
وراق موقعه منه على بياض على سبيل أ ةيتضح تسليم الطاعن للمطعون ضدها الثاني 
 .ا زوجته ووثق بها أنهه حيث ألمانا

 حكام حمكمه النقض حيث قضت على أ ذلك إيضاح حتقيق وواستقرت يف
ثباتها بقواعد إ ة فيتتقيد المحكم  على بياض هو واقعه ماديه الالورقة الممضاةن تسليم أ 
ستؤمن عليها هو نوع من أ من ة تلك الورقي فة وتغيير الحقيقةالمواد المدنيإلثبات في ا

 .إلثبات ته بكافه طرق اثباإ عقوبات ومن ثم يجوز ٣٤٠ ةمعاقب عليه بالمادخيانة األمانة 
  )٧٧٧ ص ١٤٦ ق ٣٠حكام النقض س أ ٢٢/١٠/١٩٧٩( 

  أيضاوقضى 
ال اإلمضاء إتقتضى من صاحب   الةعلى بياض هو واقعه ماديالورقة الممضاة ن تسليم أ 
 ة منقطعة الماديةشخص يختاره وهذه الواقعة إلي المكتوب على تلك الورقإمضائه عطاء إ

 ة تلك الورقييكتب فيما بعد ف على ماينه مأ المعقود بين المسلم وباالتفاق الصحيحالصلة 
إلثبات ن يخضع لقواعد اأوهذا االتفاق هو الذي يجوز إلمضاء ليه اإبحيث ينصرف 

 فهو عمل مجرم يسال مرتكبه إلمضاءكتب زورا فوق اما يما أكشفا عن حقيقته المدنية 
 . انه قارفهة متى ثبت للمحكمًجنائيا

 )٣٨ص٩ ق٣٠ س ٦/١/١٩٦٩ ، ١٤٣ ص ٣١ ق ١٠حكام النقض س أ ٣/٢/١٩٥٩( 

  اثر ٢٠٠٠ غضون عام ي وذلك فة مسكن الزوجية ومن ثم تركت المطعون ضدها الثاني: ثانيا 
 وقد قدم الطاعن تدليال على ذلك -نشوب خالفات زوجيه فيما بينها وبين الطاعن 

 شرعي كلي ٢٠٠١ لسنه ...قم رالدعوى  يمستندات تفيد حصولها على حكم بتطليقها ف
 وهنا اكتشف الطاعن - من قبلهما ٢٠٠٣ ة لسن... ، ...وقد تم استئنافه تحت رقم الجيزة 

عليها المطعون استأمن ن أى سبق والتكانت موقعه منه على بياض ألوراق التي باختفاء ا
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 لسنه .... تحت رقم ة وقام على الفور بتحرير محضرا يثبت تلك الواقعةضدها الثاني
وذلك بتاريخ ) وقدم صوره منه لمحكمه الموضوع ( إمبابة داري مركز إ ٢٠٠١

٥/٥/٢٠٠١.  

 ال انه إ
 الطاعن بالمطعون ئ شهران من تاريخ تحرير المحضر انف الذكر فوجقرابةوبعد مرور  

 ة يقيم ضده الجنح١٧/٧/٢٠٠١ بتاريخ - ة والد المطعون ضدها الثاني- ألولضده ا
 على زعم من انه قام بتبديد مبلغ إمبابة جنح مركز ٢٠٠١ لسنه .... برقم ةقيم والرةالمباشر

ن أوذلك على زعم من ) غير  لف جنيه مصري الأ ة وستثالثمائة(  جنيه ٣٠٦٠٠٠
.... / السيدألول بذلك المبلغ لتسليمه لشقيق المطعون ضده اأمانةصال إيالطاعن حرر له 

 ة محكمةئإليصال لهي وحال تقديم ذلك ا٦/٧/٢٠٠٠إليصال وقد نسبا تاريخا لذلك ا
 منه على بياض ةول درجه اكتشف الطاعن انه احد المحررات الموقعأ فيالموضوع 

 حرر بشان فقدها المحضر سالف الذكر التي وة المطعون ضدها الثانيإليوالسابق تسليمها 
 . ٥/٥/٢٠٠١بتاريخ 

  ألمروهو ا
 ةباقتراف الجرم الموضح بنص المادالثانية وألول  معه قيام المطعون ضدهما ايتأكد الذي 

ألمانة التي  ابخيانة ة من قانون العقوبات وذلك بقيام المطعون ضدها الثاني٣٤١ ، ٣٤٠
 يفيد تسلمه ةنإيصال أما البياض فوق توقيع الطاعن يمنها عليها الطاعن فكتبت فأستا

قام أ الواقع وة لحقيقخالفا)  جنيه مصريثالثمائة وستة ألف( جنيه ٣٠٦٠٠٠مبلغ 
سنه ل....  رقم ة الجنحيبالطاعن فأضرارا بالتقدم به واستعماله األول المطعون ضده 

 . الجيزةنف شمال أ مست٢٠٠٣ لسنه ... برقم ةوالمقيدإمبابة  جنح مركز ٢٠٠١

  ذلك ةدل على صحأوليس 
حرر بتاريخ الذي وإمبابة داري مركز إ ٢٠٠١ لسنه .... المحضر رقم ىمن ما اثبت ف 

  والطاعن ٥/٥/٢٠٠١حيث حرر بتاريخ ( الذكر الجنحة سالفة تلك إقامة سابق على تاريخ 
  . )١٧/٧/٢٠٠١ ي فةالمزعومبالجنحة علن أ

  ذلك إيلوقد تنبهت 
 مدونات حكمها بقالتها انه تبين يليه فإشارت أول درجه وأ يمحكمه الموضوع فعدالة  

 البين إذ ٠ والثانية األول المطعون ضدهما -المتهمين  إلى االتهام إسناد صحة للمحكمة
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 قد قام بتحرير - الطاعن - المدعي بالحق المدني أن ومستنداتها الدعوى أوراقمن 
علن أ وانه قد ٥/٥/٢٠٠١ بتاريخ إمبابةداري مركز إ ٢٠٠١ لسنه ....المحضر رقم 

 -ل المتهم الثاني من قبإمبابة  جنح مركز ٢٠٠١ لسنه .... رقم ة المباشرةبالجنح
 .ى بعد تحريره المحضر المذكور أ ١٧/٧/٢٠٠١ بتاريخ - ألولالمطعون ضده ا

دعي به   ماةصحلثباتا إ ةول درجأ ي الموضوع فةاعتمدت عليها محكمة التي وتلك القال 
 يتجد صداها فاألول والثانية  المطعون ضدهما إليى اتهامه الموجه فليه إالطاعن واستند 

 :مه النقض حيث قضت بان حكام حمكأ
ال إلمضاء إتقتضى من صاحب ا  على بياض هو واقعه ماديه الة الممضاةن تسليم الورقأ 
 زورا فوق  يكنما ماأ ٠٠ شخص يختاره ة إليالمكتوب على تلك الورقإمضائه عطاء إ
 . انه قارفه ةفهو عمل محرم يسال مرتكبه جنائيا متى ثبت للمحكمإلمضاء ا

  )٣٨ ص ٩ ق ٢٠ س ٦/١/١٩٦٩( 

 ً به مادياًإضراراال إ حق الطاعن لم يكن ة فيوالثانيألول اقترفه المطعون ضدهما ا ن ماأ : ثالثا 
ليه محكمه إ وهو ما تنبهت ٠٠ وقد اثبت دفاع الطاعن ذلك بمستندات تؤكد صحته ًأدبياو

 ٢٠٠١بلغ  بان يؤديا له مألول والثانيةلزمت المطعون ضدهما اأول درجه فأ يالموضوع ف
 .جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت 

ليه من اتهام جاء إ الطاعن مما اسند ة ساحة توضح وبجالء براءالتيواألمور فجماع تلك  
 ٢٠٠١لسنه ...  رقم ألول في الجنحةالمباشر المقام من المطعون ضده االدعاء وراق اأعلى 

جهة أخرى  ومن - جهةشمال الجيزة هذا من نف أ مست٢٠٠٣ لسنه ...إمبابة والمقيدة جنح مركز 
األول  ادعاءه المباشر المقام منه ضد المطعون ضدهما يالطاعن فإليه توضح صدق ما استند 
نف أ مست٢٠٠٣لسنه ... برقم إمبابة والمقيدة  جنح مركز ٢٠٠٣ لسنه ...والثانية في الجنحة رقم 

 . ومواكبتها لصحيح الواقع وصريح القانونالجيزة شمال 

 

 ورغما عن ذلك كله 
التقاضي  درجتي يمحكمه الموضوع فأمام دفاع الطاعن أبداها دفوع جوهرية أنها ومن  

لسنه ... برقم مقيدة والإمبابة  جنح مركز ٢٠٠١ لسنه ... رقم إليه في الجنحةدفعا لالتهام الموجه 
 .نف شمال الجيزة أ مست٢٠٠٣

 ال انه إ
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 ١٧/٥/٢٠٠٣ بجلسة حكمها الصادر يول درجه فأ ي ف الموضوعةمحكمإيراده التفت عن  
 ذلك محكمه الموضوع صاحبه الحكم الطعين أيدتها في و

 ألمر وهو ا
 ةن محكمه الموضوع لم تطالع تلك الدفوع على الرغم من اتصافها بالجوهريأ ينم عن الذي 
كمه الموضوع ذ التفتت محإ ٠٠فيها الرأي وفى تغيير وجه الدعوى  مصير فيمؤثره أنها ومن 

 .عنها ولم تعتني ببحثها وتمحيصها وتحقيقها 

 وعلى ذلك النحو 
إيراده  التسبيب لعدم ين الحكم المطعون فيه قد وصم بالقصور الشديد فأفقد ثبت وبجالء  
 يقسطتها حقها فأن محكمته قد طالعتها وأسبابه على نحو يكشف عن أ ي دفاع الطاعن فألوجه

 .واإلحالة يتعين نقضه  مما ٠٠حيص تمالبحث وال

 ينال من ذلك النعي  وال
التي  صلب مذكره دفاعه تفصيال ويثبتها المدافع عن الطاعن فأن تلك الدفوع قد أ ةقال 

يتعين التي  ة الرسميألوراق وذلك الن ورقه الحكم هي من ا٠٠تقدم بها لمحكمه الموضوع 
 هي من بيانات ةوجه الدفاع المبداأن أ اشتمالها على كافه بياناتها ومن المتعارف عليه قضائيا

 .ذلك أخرى في ورقه إلي ثمة يصح اللجوء  الحكم وال

 حكام حمكمه النقض حيث نصت على أوقد تواترت على هذا النحو العديد من 
األدلة يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها الرسمية التي  األوراقن ورقه الحكم من أ 

أخرى  ة ورقأية إليى منها أ بيان ييجوز الرجوع ف  قضائها والمحكمة فيإليها ال تساندت التي
 .الرسمية خارج نطاق الحكم وورقته 
  )٧١ رقم ٣٣٧ ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/٧٦نقض ( 

 وفى ذات المعني 
  )١٦ رقم ٥٧ ص ٢٣ لسنه ١٠/١/٧٢نقض ( 

ول األ املطعون ضدهما ةقصور حمكمه املوضوع فى قضائها برباء: الوجه الرابع 

ليهما وما يستتبع ذلك من رفض الشق إنسب الذي  من االتهام ةوالثاني

أركانه يف حقهما املدني املقام من املطعون ضدهما على الرغم من اكتمال 
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 وهو ماإلثبات يف الدعاوى اجلنائية  اةخيالف قاعد  ذلك على مامستنده يف

  تسبيب حكمها الطعني قصور يفإيليؤدي 

 ن البني أحيث 
 عن ٠٠صدرته أ التيوراق الحكم الطعين انه قد التفتت محكمه الموضوع أطالعه من م 

 ة صحيفة ادعاءه المباشر المقاميوالموضح فاألول والثانية  المطعون ضدهما إلينسب االتهام 
 ٢٠٠٣لسنه ... برقم إمبابة والمقيدة  جنح مركز ٢٠٠٣لسنه ...  رقم ة الجنحيمن الطاعن ف

 .جيزة نف شمال الأجنح مست

 وذلك على قاله جاء مفادها 
عليه   بحكم اللزوم اتحاد الظرف الكتابي لصلب المحرر وماةمن انه استقر بيقين المحكم 

 وحيث كان ذلك وكان االعتراف ٠٠تنهار معه شواهد التزوير المنوه عنها  من توقيع وهو ما
 المطعون - للمتهمين -الطاعن  -يسنده المتهم   ماةتقدم يوجب عقال التسليم بعدم صح بدالله ما
مبالغ  وأ مثار البحث وملء صلبه بمديونية إليصال شان اختالس افي.. ألول والثانية ضدهما ا

 على بياض 

  ةوتلك القال
ى حق ف االتهام أركانعلى ذلك النحو قد جاءت مصدره لما ثبت وبالقطع من اكتمال  

 ة الجنائيالدعاوى يالمعمول بها فاإلثبات واعد  وخالفت بذلك ق٠٠األول والثانية المطعون ضدهما 
إلثبات  بقواعد اة الجنائيعوىدال ي وهي تفصل فةست مبدأ عام هو عدم تقيد المحكموالتي أر

 االدعاء المباشر المقام يثباتها فإ المراد ةن الواقعأ هذا فضال عن ٠٠القانون المدني المقررة في 
ثبات فال يتقيد ذلك بطريق معين وال إلها بكافه طرق اثباتإمن الطاعن هي واقعه عاديه يجوز 

 . وينتهي بنواهيه  أوامرهويحتكم ب

  على شقني تأصلذلك يإيضاح و

 حق املطعون  وتوافرها يف-األركان  اكتمال - اجلانب القانوني يتمثل يف : ألولالشق ا

 ألول والثانية ضدهما ا

  آلتي ا ذلك يفىويتجل

 منه على بياض على ألولي األوراق الموقعة  بتسليم المطعون ضدها ان قيام الطاعنأ : والأ
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إمبابة داري مركز إ ٢٠٠١ لسنه .... طيات المحضر الرقيم يثبتت فأقد ألمانة سبيل ا
 . ةبعد تركها لمسكن الزوجياألوراق  عندما اكتشف اختفاء تلك ٥/٥/٢٠٠١والمؤرخ 

 وعليه 
 على ةاممضتسليم ورقه ( وهو ة األمانة إال أولي أركان جريمة خيانفقد ثبت وبجالء  

  . )األمانةبياض على وجه 

 يادعاءه المباشر ف ) ةوالد المطعون ضدها الثاني(  وهو ألولالمطعون ضده اإقامة :  ثانيا
انف أ مست٢٠٠٣ه لسن...  برقم إمبابة والمقيدة جنح مركز ٢٠٠١ لسنه ... رقم ةالجنح

قدم سندا لها احدي المحررات التي  و١٧/٧/٢٠٠١تاريخ للطاعن بٕالجيزة واعالنها شمال 
 على ةكانت موقعه على بياض من الطاعن والسابق تسليمها للمطعون ضدها الثانيالتي 
ذلك التوقيع على خالف ما اتفق  يعلوا الذيومن ثم يقوم على ملء البياض األمانة سبيل 

بغرض ألوراق  استلمت تلك التياو ة فيما بين الطاعن والمطعون ضدها الثانيعلى تحريره
 .عمال شركه ومصنع الطاعن عند سفره خارج البالد أمباشره 

 وهو 
 ملء بياض يوالمتمثل ف( ألمانة  اة خيانة يتحقق به الركن المادي لجريمالذيالفعل  

  .) بما يخالف المتفق عليه ألمانةالمحرر المسلم على وجه ا

على بياض من الطاعن قد الموقعة  تلك المحررات ةنين استالم المطعون ضدها الثاأ : ثالثا
 الخارج فيما إليثناء سفره أمصنعه  وأ شركته يماله فة أعبغيه مباشرأنها ثبت وبيقين 

 فال يملء ذلك البياض ببيانات تختلف مع ذلك الغرض ٠٠وراق يلزم توقيعه عليها أيتعلق ب
عهد  يخالف ما ن كتبا فوق التوقيع ما باةالثانيوول أل وهو ما انتهكه المطعون ضدهما ا٠٠

 تضر بالطاعن صاحب ةن هذه الكتابأ به وهي تعلم ذلك ويعلما ةللمطعون ضدها الثاني
 .التوقيع 

 وهو 
 .ة ول والثانيأل لدي المطعون ضدهما االجنائييتوافر به القصد  ما 

 فجماع ذلك 
دل على أوليس  والثانية ألولالمطعون ضدهما اإلي  االتهام الموجه ةمعه صح يتأكد ما 

  .)حقهما أركان الجريمة في اكتمال ( ذلك من 
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 فاعتناق حمكمه املوضوع 
جاء بدفاع ودفوع الطاعن يعد مصادره على  يخالف ذلك االتجاه دون الرد علي ما ما 

 مدونات حكمها ين تورد ذلك الدفاع فأالمطلوب فكان يتعين على محكمه الموضوع 
 ي ومجمله فة غامضةن تطرحه بقاله جاءت مبهمأثه وتمحيصه قبل الطعين وان تعني ببح

 . ادعاءه المباشر يليه الطاعن فإطرحها لما استند 
حكامها أ العديد من يحكام محكمه النقض فأيخالف ما استقرت عليه الذي  ألمروهو ا 

 ين يكون فأن المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب أحيث استقرت على 
 يفراغ الحكم فإما إقضي به  ن جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات مابيا

قصده الشارع الذي  يتحقق به الغرض مجهلة فال صوره يو وضعه فأ معماةعبارات عامه 
 تطبيق القانون على ةيمكن محكمه النقض من مراقبه صحاألحكام والستيجاب تسبيب امن 

 .ثباتها بالحكم إ كما صار ةالواقع
  )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 

 وكذا 
 ةسبابه مجمله وغامضأمتى جاءت واإلبهام ن الحكم يكون مشوبا بالغموض أن المقرر أ 

 وأو ظروفها الجريمة أ أركان ببيان توافر ةنفته من وقائع سواء كانت متعلق وأثبتته أفيما 
 بعناصر ةذا كانت متعلقإالجوهرية الدفوع من العامة وجه الدفاع أانت بصدد الرد على ك

 اضطراب الذي تنبئ عنسبابه يشوبها االضطراب أكانت  وأعلى وجه العموم اإلدانة 
يمكنه من  بما الالواقعية وعناصرها الدعوى ى موضوع ففكرته من حيث تركيزها 
بالتالي التطبيق القانوني وتعجز  والدعوى أتعلق منها بواقعه  استخالص مقوماته سواء ما

 .عمال رقابتها على الوجه الصحيح إالنقض عن محكمه 
  )٧٧٦ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 
  )٥٩ لسنه ٢١٦١١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 

األول يؤكد اقرتاف املطعون ضدهما  ما( إلثبات  جانب ايتمثل يف: الشق الثاني 

  ماوهو)  من قانون العقوبات ٣٤١ ، ٣٤٠لالتهام املوضح بنص مادتي الثانية و

 .الدعاوى اجلنائية  احلكم الطعني وخالف به القواعد املعمول بها يفلفه اخ

 اآلتي  ويتجلى ذلك يف
   ماةى تؤكد صحالتقام عليه بتقديم العديد من القرائن والدالئل  قام دفاع الطاعن ضمن ما 
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 . األول والثانية ادعاءه المباشر قبل المطعون ضدهما يفإليه يركن 

 اآلتي يتجلى يف رائن إيضاح تلك القو

 تاريخ ي والمحرر فإمبابةداري مركز إ ٢٠٠١لسنه ....  المحضر رقم ي تتمثل ف:ألويل  اةالقرين
 من الطاعن على بياض ة والمحررات الموقعألوراق والمثبت فيه واقعه اختفاء ا٥/٥/٢٠٠١
  .ة عليها المطعون ضدها الثانيالتي استأمنو

 الداللة وجه 
 من ة للمحررات الموقعة اثبت فيه واقعه تسلم المطعون ضدها الثانين ذلك المحضرأ -١

 .الطاعن على بياض 
 .ن ذلك المحضر اثبت فيه كذلك واقعه اختفاء تلك المحررات أ -٢
 إقامة الجنحةن يعلم الطاعن بأى قبل أ ٥/٥/٢٠٠١ن تاريخ تحرير المحضر أ -٣

 قدم بجلستها والتي ١٧/٧/٢٠٠١ ألول والمعلنة له في من المطعون ضده اةالمباشر
 للمطعون ضدها األمانة على سبيل ة منه على بياض والمسلمةحدي المحررات الموقعإ

 . إيصال أمانةنه أ بوصف إمضاءهيعلوا الذي وقد ملء الفراغ الثانية 

  ألمورفجماع تلك ا
ره ن واقع تحريأذ البين األول والثانية إالمطعون ضدهما إسناد االتهام إلي  ةكدت صحأ 
 بذلك قصد تحريره ي فينتف٠٠قيمت ضده التي أ المباشرة ةسبق من واقع معرفته بالجنحأ

وضحته محكمه األمر الذي أوالثاني هو األول و الكيد بالمطعون ضدهما أبغرض الهروب 
 .ألول والثانية  المطعون ضدهما اإدانةول درجه وجعلته عمادا لحكمها بأ يالموضوع ف

 .../قراران صادران من السيدإهيئه محكمه الموضوع بأمام دم دفاع الطاعن  تق :ة الثانيةالقرين
إيصال األمانة فاد مضمونها بانتفاء واقعه التسليم للمبلغ الوارد بوالتي أ.... / وكذا السيد

 إحالة طلبا احتياطيا بالشهادة كيدا لصدق تلك أ فقد تضمنت مذكره دفاع الطاعن وت٠٠
  .مكن هيئه محكمه الموضوع من سماع شهادتهمان للتحقيق لكي تتييالدعو

 الداللة وجه 
ألول يزعمه المطعون ضدهما ا  ماة يؤكد عدم صحإلقرارانجاء بصلب هذان ا ن ماأ 

 ةخري صحأ جهة ويؤكد من األمانةمن استالم الطاعن المبلغ المذكور علي سبيل والثانية 
ستيالء على تلك المحررات وملء على االألول والثانية ادعاءه بقيام المطعون ضدهما ا

 . ةحدهما بما يخالف الحقيقأ



 ٢١٤

 وعلى الرغم 
عماال لطلب إمحكمه الموضوع التفتت عنها وعن تحقيقها الداللة إال أن من وضوح تلك  

يخالف   وهو ماة الواقعةبشهادتهما وفقا لحقيقواإلدالء هيئتها أمام الطاعن بمثول الشاهدان 
 تقوم عليها المحاكمات األصولية التي ئوضحت المبادوالتي أ النقض ةحكام محكمأجموع 
 . ةالجنائي

 حيث قضت بان 
ة في  تجريها المحكمالتيتبني على التحقيقات الجنائية أنها إنما المحاكمات ألصل في ا 

 الخصوم وعليها ة مواجهيوتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فالجلسة 
بالقوة ألداء ولو ٕاحضاره  بالبحث عن الشاهد ومأموريته وأن تأمرداء أ ين تعاون الدفاع فأ

 . الخ٠٠ ذلك يليها فإمادام قد لجأ الشهادة 
 )ق٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 

 وكذا 
ٕاحضاره  بالبحث عن الشاهد وتأمرن أومأموريته داء أ ين تعاون الدفاع فأ ةعلى المحكم 

 .ليها إدام الدفاع قد لجأ داء الشهادة ماولو بالقوة أل
  )١٧٦ - ١٨٦ - ٤ مجموعه عمر ج ة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/٣٨نقض ( 

  أيضاوقضى 
المحكمة بالجلسة تجريه الذي تبني على التحقيق الشفوي أن الجنائية ألصل في األحكام ا 

 . وتسمع فيه مواجهه الطاعن شهادات الشهود مادام سماعهم ممكنا
  )١٧٠ - ١٧٩ - ق ٣ س ١١/١١/٨٢نقض ( 

  )١٢٠ - ٢١ - ٢٩ س ٣٠/١/٧٨نقض ( 
  )٤١٢ - ٨٦ - ٢٤ س ٢٦/٣/٧٣نقض ( 

 ضـد الطـاعن ومـن الـدعاوى الشـرعية للعديـد مـن ةالمطعـون ضـدها الثانيـمـة إقا  :ة الثالثةالقرين
م  حصــــلت بهــــا عـلـــى حكــــالجـيـــزة والـتـــي شــــرعي كـلـــى ٢٠٠١ لســــنه ....اـلـــدعوى رـقـــم بينـهـــا 

أنف عـالي أحـوال  مسـت٢٠٠٣ لسنه .. ، ..هما تحت رقم والمستأنفة منمن الطالب  بتطليقها
  .) هيئه الموضوع أماموراقها أوتقدم الطاعن ب( شخصيه 

  ةوجه الدالل
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 تدفعها كراهية نفسها من ي للطاعن فةتضمره المطعون ضدها الثاني تؤكد ماأمور وهي  
ى استيالءها على تلك المحررات فتمثلت صورته ي والذن كان أطريق بأي به لإلضرار 

االتهام إلقامة  األول المطعون ضده إلي منه على بياض وتغير حقيقتها وتسليمها ةالموقع
   .وصفه الطاعن بصحيفة ادعاءه المباشر  وهو ذاته ما٠٠الطاعن إلي الموجه 

ـ ـةالقريـن ســنه ل... رقــم لـلـدعوى افها اســتئنبصــحيفة  ةثبتـتـه المطعــون ضــدها الثانـيـأ مــا  :ة الرابـع
هــو دـيـن لهــا ألماـنـة صــال اإيـلـف جنيــه موضــوع أ ٣٠٦ن مبلــغ الجـيـزة أ شــرعي كلــى ٢٠٠١

  .ليها من ميراث والدتهاإل آن أقبل زوجها الطاعن وزعمت انه استولى عليه بعد 

 ةوجه الدالل
  نه الأمبلغ ومن بهذا الالواردة بإيصال األمانة يؤكد انتفاء واقعه التسليم ألمر الذي وهو ا 

 .ال فعله مصطنعه ومزوره على الطاعن إو  ه له وماحقيقة

فهو زوج األول والثانية تربط الطاعن بالمطعون ضدهما العالقة التي وجه  : اخلامس ةالقرين
 .ألول وهي ابنه المطعون ضده االثانية للمطعون ضدها 

  ةوجه الدالل
عطاء زوج ابنته ألول من إيام المطعون ضده ايتنافر مع حكم العقل والمنطق من ق وهو ما 

إيصال  فيلزمه بتحرير باإلسكندرية شقيقه إلي مبلغ من المال ليقوم بتوصيله - الطاعن -
 معه صلف ادعاءهم ضد الطاعن وصدق مايتأكد  بذلك المبلغ وبهذا المضمون مما أمانة

  . ادعائه ضدهمايليه الطاعن فإيستند 
األول  اقتراف المطعون ضدهما والتي أكدت وأثبتتك القرائن وعلى الرغم من جماع تل 

  .فعاله  مما يوجب عقابهما على ماوالثانية للفعلة اإلجرامية

 

 ن أال إ
ى تسليم المحررات ة ف والمتمثلة الماديةثباتها للواقعإالحكم الطعين التفت عنها وعن مدي  

وقيامها والمطعون ألمانة  على وجه اةيالمطعون ضدها الثانإلي على بياض من الطاعن الممضاة 
 إلثبات  مخالفه بذلك قواعد ا٠٠حدي تلك المحررات إ ي فة بتغيير الحقيق- والدها -ألول ضده ا

 .إلثبات ثباتها بكافه طرق اإيجوز الجنائية من أن الواقعة المادية ى المواد فالمعمول بها 
 حيث نصت واإلبرامليا محكمه النقض حكام محكمتنا العأوقد تواترت علي ذلك العديد من  

ثباتها بقواعد إى المحكمة فعلى بياض هو واقعه ماديه ال تتقيد الورقة الممضاة ن تسليم أ علي
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خيانة ستؤمن عليها هو نوع من أن الورقة  لمتلك الحقيقة في وتغيير المدنية المواد إلثبات في ا
 .إلثبات ثباته بكافه طرق اإوز  عقوبات ومن ثم يج٣٤٠ ة معاقب عليه بالماداألمانة

  )٧٧٧ ص ١٤٦ ق ٣٠حكام النقض س أ مجموعه ٢٢/١٠/١٩٧٩نقض ( 

 وكذا
ال إلمضاء إتقتضى من صاحب ا على بياض هو واقعه ماديه الالورقة الممضاة ن تسليم أ 

الواقعة المادية منقطعة الصلة شخص يختاره وهذه الورقة إلي المكتوب على تلك إمضائه عطاء إ
 بحيث ينصرف ة تلك الورقييكتب فيما بعد ف على ماأمينه تفاق الصحيح المعقود بين المسلم وباال

حقيقة أما كشفا عن إلثبات المدنية ن يخضع لقواعد اأيجوز الذي وهذا االتفاق هو إلمضاء ليه اإ
 .فه نه قارأ ة فهو عمل مجرم يسال مرتكبه جنائيا متى ثبت للمحكماإلمضاء زورا فوق ما يكتب

  )١٤٣ ص ٣١ ق ١٠حكام النقض ص أ مجموعه ٣/٣/١٩٥٩ ةنقض جلس( 

 وكما قضى 
القانون اإلثبات المقررة في بقواعد الدعوى الجنائية  ي وهي تفصل فةتتقيد المحكم ال 
مدنيه هي عنصر أله  مسييتوقف على وجوب الفصل فالدعوى  يذا كان قضاؤها فإال إالمدني 

ثبات اتفاق مدني إ مقام ي ليست فةذا كانت المحكمإلفصل فيها فلالجريمة المطروحة من عناصر 
 واتصال المتهم ة هي تواجه واقعه ماديه هي مجرد تسليم الورقٕإلمضاء وانمابين المتهم وصاحب ا

ن أ فيها افتئات على ما اجنح استفاضتها عليه فال يقبل من المتهم ةبها عن طريق تغيير الحقيق
 المدعينه السند أ منه بًيخالف دونه هو زورا صوال  ماةثبت بالكتاببان يإلمضاء يطالب صاحب ا

 ي فألمرن يترك اأذ الزمه إيكون مقبوال  يتصل به من دفاع ال  فمثل هذا الطلب وما٠٠تزويره 
ع قانونا لما فيه المتبر األمال نفى التهمه عن نفسه إيقصد   لمثبته مرتكب التزوير وهو الإلثباتا

 .عن وضعها إلثبات اعن خروج بقواعد 
  )١٤٣ ص ٣١ ق ١٠حكام النقض س أ مجموعه ٣/٢/١٩٥٩ ةنقض جلس( 

 احلكم املطعون فيه اعتماده الذي أصاب  ذلك النعي قدح يف يوال
 قاله الحكم الطعين من انه قد ٠٠جاء بتقرير الطب الشرعي والذي وصف نتيجته  على ما 

تنهار  ليه من توقيع وهو ما ع بصلب المحرر وما من اتحاد الظرف الكتابيةاستقر بيقين المحكم
 ساقها التيطراح القرائن إيكفى بذاته   الن ذلك االعتماد ال٠٠معه شواهد التزوير المنوه عنها 

 . المواد الجنائية يفإلثبات  لقواعد اةنم عن مخالفه واضح ي وهو ما٠٠كيدا لدعواه أالطاعن ت
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 لذلك إيضاحا و

جاء بنتيجة فحص تقرير الطب الشرعي قد جاء على غير  كم الطعين بمان استدالل الحأ : وال أ
 .رد بنتيجته  وما

 حيث البني 
يا أ لم يحرر - الطاعن -.... ن أفحصه ببنده الثاني نتيجة  يمن مطالعته انه انتهي ف 

  .خر غيرهأ حررت بيد شخص ٕإيصال األمانة وانمامن بيانات صلب 

  ألمروهو ا
إليصال يا من بيانات ذلك اأ ادعاء الطاعن عن انه لم يحرر ةلى صح يستدل معه عالذي 

 .األول والثانية القائم عليها هما المطعون ضدهما ٕوانما 

 الف ذلك يعد فسادا يعيب سالمه االستنباط خيواستدالل احلكم الطعني على ما

يمس ذا انطوت على عيب إ االستدالل ي بالفساد فةسباب الحكم تعتبر مشوبأن أحيث  
ألوراق ابدله ليس لها اصل ثابت أ اقتناعها على ي فةسالمه االستنباط كان تعتمد المحكم

 . لالقتناع بها ةالموضوعيالناحية غير صالحه من  وأ قانونا ةمقبولأو غير 
  )٢٧ ق ٥٩ لسنه ٦١٣٥١طعن رقم ( 

ي يعد خروجا عن تقرير الطب الشرعبنتيجة ن استدالل محكمه الموضوع بدالله ما جاء أ: ثانيا 
 . ة الجنائياألدلة تحقيق يواجبها ف

 ذلك يتمثل على شقني إيضاح و

تقرير الطب الشرعي بنتيجة جاء  ن املدافع عن الطاعن قد وجه نعيه ملاأ: ألول الشق ا

م أذا كان توقيع الطاعن على ذلك احملرر معاصر إ بيان ما خفاق يفإ من -وذلك 

 .إليصال الحق لبيانات صلب ا
 هو ذات المداد المحرر به إليصالذا كان المداد المحرر به بيانات اإ ما إيضاح عدم - 

 .التوقيع من عدمه 
ٕإليصال وابداء فحص اإلعادة  ةحد المكاتب االستشاريأ إليفيد لجوءه  ي تقديم الطاعن ما- 

حه مخالفه تماما لما استقرت عليه نتاج فحص مصلبنتيجة جاء الذي الفني فيه الرأي 
 .الطب الشرعي حيث ورد بنتيجته  

 . ة الورقشموضوع الفحص لم يلتزم بهاماألمانة صال إي محرر صلب -أ
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 .إليقاع الكتابي لليد الكاتبة  اضطراب ا-ب
 . ة لليد الكاتبي تغيير البرنامج الكتابي واضطراب النسق الكتاب-ج
  . االستكتابعن نظائره بنماذجإليصال اب اختالف موضوع التوقيع الثابت -د
  وجود توقيع إلييشير  جاء بتقرير الطب الشرعي من عدم وجود ما تلف مع ماخ ت-هـ

 .على بياض وورقه المستند 

 فكان يتعني 
ن أ تقرير مصلحه الطب الشرعي إليه بدالله ما انتهي ألخذعلى محكمه الموضوع قبل ا 

 من بحث مدي ٠٠لتها ي دفاع الطاعن حيالها وانتقاصه من دالحتعمل على تحقيق منا
 تحقيق ييعد خروجا عن واجبها ف  وهو ما٠٠ الرد يعطائه حقه فٕانعي به و  ماةصح

 .ألدلة الجنائية ا

نهما قاما أ ( ةوالثانياألول اجته دفاع الطاعن صوب املطعون ضدهما : الشق الثاني 

كان ي الذعلى توقيعه على احملرر أ) إيصال أمانة (ةعلى كتابه البيانات املوصوف

 .على بياض  موقعا منه

 وعلى الرغم من ذلك 
ن تلك البيانات كتبت من أ إلي تقرير مصلحه الطب الشرعي لم تشير نتيجةن أومن  

 محكمه الموضوع اتخذت منه إن إال ٠٠ من شخص خالفهما أم والثانية األولالمطعون ضدهما 
 لغايةيق ذلك الدفع ومرماه وصوال  تعني بتحقإنعمادا لقضائها ببراءتهما مما نسب اليهما دون 

 بحث مأموريته فكان يتعين عليها ندب احد خبراء مصلحه الطب الشرعي تكون ٠٠ فيه األمر
 حتى ٠٠ تعلو ذلك التوقيع التي الكتابة مع والثانية األولمدي اتساق كتابه المطعون ضدهما 

 محكمه إليههو ما لم تلتفت  و٠٠ األدلة من تحقيق ةسس سليمأتكون عقيدتها في براءتهما على 
 . الجنائية األدلة تحقيق في مما يعد خروجا عن واجبها ٠٠الموضوع 

 محكمه النقض حيث أحكام الشقين سالفى الذكر فيوقد تواترت على ذلك النعي الموضح  
 وواجب على ألول المقام اي فة هو واجب المحكمةى المواد الجنائيف ألدلةقضت بان تحقيق ا

 شان هذا الدليل يحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم ف تةالمحكم
 .المدافع عنه  وأ المتهم ةبمشيئن يكون رهن أيصح  المواد الجنائية الإلدانة في  اةدلأالن تحقيق 

  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
 )١٢٢٠-٢٨٩-٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 
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 )١٤-٨٤-٢٩س-٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 
 )٨٢١-١٨٥ - ٣٥ س - ٢٥/١١/١٩٨٤  نقض( 

 ومن مجاع ذلك 
 المطعون ضدهما ة قضاءه ببراءيالحكم الطعين فالذي أصاب بين معه مدي القصور  يما 

 من الطاعن تباعا لذلك ة المقامالدعوى المدنيةليهما ورفض إنسب الذي من االتهام ألول والثانية ا
 مما ينبغي معه نقض الحكم ٠٠الجنائية الدعاوى  ىها ف وهو ما يخالف القواعد المعمول ب٠٠

 .إلحالة الطعين وا

األفعال ن يثبت أ الطاعن دون ةدانإ تسبيبه بصور احلكم الطعني يف ق:الوجه اخلامس 

 اجلرمية كان أرتتكون منها التي واملقاصد 
  "بداية"  
 تبني على الجزم نإ يجب الجنائية المواد فيألحكام ن اأ قضاء النقض ين المقرر فأ 

 في الجنائية اإلجراءات من قانون ٣١٠ بالمادة الظن واالحتمال وهذا يوجب عمال يل عواليقين ال
 . الجريمة أركان تتحقق به ً بياناللعقوبة المستوجبة الواقعة بيان ٠٠ عامه قاعدةوضعها 

 ن أحكام حمكمه النقض على أفقد استقرت 
ن يثبت أ من القانون المذكور ٣١٠ ة المادي فةالوارد ة بيان الواقعةرعباالمقصود من  

  يفراغ الحكم فإما أركان الجريمة أتتكون منها التي  والمقاصد ألفعال حكمه ايقاضى الموضوع ف
 .ألحكام  فال يتحقق الغرض من تسبيب اة صوره مجهليو وضعه فة معماة أعامعبارة 

  )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨ ةنقض جلس( 

 وكذا 
 ة يبين الحكم الواقعأنه إلجراءات الجنائي من قانون ا٣١٠ ةه من الواجب طبقا للمادان 

 .ال فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه ٕا وةركان الجريمأبما يتوافر معه لعقوبة  لةالمستوجب
  )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض ( 
  )٩٥٠ ص ١٩٠ ق ١٩ س ١١/١١/١٩٦٨نقض ( 
  )٩٢٨ ص ٢١٨ ق ٢١س  ٢٢/٦/١٩٧٠نقض ( 

  )٢٢٢ ص ٤١ ق ٣٤ س ٩/٢/١٩٨٣نقض ( 
  )٣٧١ ص ٧٥ ق ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض ( 
 ) ق ٦٠ لسنه ٢١٢٧ طعن ٢٦/١/١٩٩٢نقض ( 
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 يضا أو
  )٤٥٣ ص ٧١ ق ٤٦ق س ٦٣ لسنه ٥٣١٨ الطعن رقم ي ف١٩٩٥ مارس ٧نقض ( 

 كان ذلك  ملا
ول درجه أ الحكم الصادر بإليحال أوراق الحكم الطعين انه قد أوكان الثابت من مطالعه  

 ةطبقا لنص المادألمانة جاء وصفه انه خان اوالذي  ٠٠ الطاعن إلي بيان االتهام الموجه يف
 . من قانون العقوبات ٣٤١

 ولكن 
 ذلك الحكم الطعين قد يول درجه ويشاطره فأ يالحكم الصادر من محكمه الموضوع ف 
 تتكون يفعال والمقاصد التأل على نحو يوضح اةجريمركان تلك الأ لبيان تحقق "جهالنم"جاءا 

  اإلسناد ذلك ي مجمله فةنهما جاءا بعبارات عامه معماأمنها حيث 

 ن أحيث 
لدي الجنائي ن يتوافر القصد أ فيجب ٠٠ ة من الجرائم العمدييهألمانة اجريمة خيانة  

تتكون منها واقتراف ذلك  التي أركانهابجميع الجريمة نه يرتكب أمرتكبها حيث يتطلب علم الجاني ب
 .ة  هذه الجريميلزمها القانون فة الخاصة التي يستبالني

  )٢٠١ ص ١٩٦ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٨ ابريل سنه ٤نقض ( 

  ذلك يقدح يف وال
األمانة  ة خيانةول درجه انه قد ثبت االتهام قبل الطاعن من انه قد اقترف جريمأقاله حكم  

الجريمة يوضح توافر عناصر   الن ذلك ال٠٠ من قانون العقوبات ٣٤١مادة الموضحة بنص ال
 . الجنائي من التسليم والتبديد والقصد وأركانها 
 :ٕايضاح ذلك يتجلى في اآلتي و 

ليه بيان كيفيه تسليم الطاعن للمبلغ إول درجه المحال أو حكم ألم يعني الحكم الطعين  :وال أ
  من قانون ٣٤١ ة الماديالمنصوص عليها فاألمانة  عقود النقدي ومن انه بموجب عقد من

 .م بغيره أ ٠٠العقوبات 

 ن أوفى هذا استقرت حمكمه النقض على 
ن يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود االئتمان أ يشترط لقيامها ألمانة اجريمة خيانة 

 . عقوبات ٣٤١ماده المبينة بال ةالوارد
  )١٨/١٢/١٩٨٨ ة ق جلس٥٧ لسنه ٥٣٧٦نقض رقم ( 
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 وقضى 
 . ة الواقعةوت قيام عقد من عقود االئتمان بحقيقثب ة فيالعبر 

  )٩/٣/١٩٨٦ ة ق جلس٥٨ لسنه ٨٤٢٢طعن رقم ( 

 ومل يوضح 
ألمانة  اقتناعها بان التسليم كان بعقد من عقود اي الموضوع فة محكمةكذلك تكوين عقيد 

ذا اقتنع تهم بجريمة خيانة األمانة إال إإدانة متصلح  نه الأن المبدأ المستقر عليه أحيث 
 من قانون ٣٤١ة في نص المادة ن التسليم تم بعقد من عقود االئتمان الواردأ بالقاضي

 .العقوبات 

 ن أحكام حمكمه النقض على أحيث استقرت 
القاضي ذا اقتنع إال ة خيانة األمانة إمبجريالمتهم إدانة تصلح  نه الأكان من المقرر  لما 

 من قانون ٣٤١ ة على سبيل الحصر بالمادةتسلم المال بعقد من عقود االئتمان الواردبأنه 
 صدد توقيع العقاب ي القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في فةالعقوبات وكانت العبر

كتابته متى  بوأيم شخص ولو بناء على اعترافه بلسانه تأثصح  ي بحيث الةنما هي بالواقعإ
  . الخ٠٠٠٠٠٠كان مؤدي   ولماةللحقيق ًكانت ذلك مخالفا
  )١٤/٢/١٩٨٥ ة ق جلس٥٤ لسنه ١٢٠٣طعن رقم ( 

  أيضاوقضى 
جريمة  يالمتهم فإلدانة شرط األمانة ن تسليم المال كان بعقد من عقود أ القاضياقتناع  

 . الواقع ة ذلك بحقيقخيانة األمانة العبرة في
  )٢٩/٣/١٩٨٧ ة ق جلس٥٦ لسنه ٤٨٥٩طعن رقم ( 

والمتمثل األمانة  جريمة خيانة ي الفعل المادي فةول درجأكم  حلم يوضح الحكم الطعين وال :ثانيا 
يد أمانة إلي  يده على المال من يد ة ينطوي على معني تغيير الحائز لصفالذي الفعل يف

 .مالك 
  )٥١٩حسن صادق المرصفاوي ص / د( 

 وهو الفعل 
 إيراده في فكان يتعين على الحكم الطعين ألمانةانة جريمة خيا تتحقق به وتقوم عليه الذي 

على إليه المسلم الشيء  فين الطاعن قام بفعل التبديد بالتصرف أثباتا على إ ٠٠مدوناته 
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 بصلب ألول سطرها المطعون ضده االتيتصرف المالك وهي المزاعم األمانة سبيل 
 .صحيفة دعواه 

 ن أحيث قضت حمكمه النقض على 
اؤتمن عليه الذي بر المال اعتن األمين أبكل فعل يدل على  خيانة األمانة جريمةتتحقق  

 . له يتصرف فيه تصرف المالك ًمملوكا
  )٢٨/٤/١٩٦٩ ة جلس٣٩ لسنه ٥٢٢طعن رقم ( 

الجنائي في  القصد إيضاح ذلك الحكم الطعين بي فه وتابعةول درجأولم يعني كذلك حكم : ثالثا 
 عمديه ومن ةمجريمة خيانة األمانة جرين أ حيث ٠٠طاعن دان بموجبه الالذي أاالتهام 
 لها وعن األفعال المكونة أي( على ارتكابها عن عمد الجنائي ن يتوافر بها القصد أثم البد 

 ة فيتعين على محكم٠٠يفترض تحققه  مر الأوهو )  حرمه القانون ًمراأنه يرتكب أعلم ب
األفعال مدونات حكمها الطعين وتوضح  في ألساسي ذلك الركن اإلين تشير أالموضوع 
 . يبين منها توافره التيوالمقاصد 

 ن أحكام حمكمه النقض على أفقد استقرت 
  المسلم الشيء يتحقق بمجرد تصرف المتهم فالجنائي في جريمة خيانة األمانة ال تالقصد  

ذا كانت إمنه ف وحرمان صاحبه إياه تملكه ةنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نيٕاوخلطه بماله وإليه 
 حكمها فان الحكم يكون قاصرا مقصورا يصيبه يى فألساس لم تستظهر هذا الركن اةالمحكم

 .ويستوجب نقضه 
  )١٨/١٢/١٩٥٠ ة ق جلس٢٠ لسنه ١٣٤٨طعن رقم ( 

 وقضى كذلك 
 فين الجاني تصرف أا ثبت  تتحقق إال إذالجريمة خيانة األمانة  في الجنائيالقصد  
ن هذا التصرف قد حصل منه أكما لو كان مالكا له مع تعمد ذلك التصرف  إليه المسلم الشيء
ا كان الحكم لم يستظهر هذا الركن ولم يرد على دفاع فإذ الشيء بحقوق المالك لهذا ًاإضرار

 . هذا الصدد بما يفنده فانه يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه يالطاعن ف
  )١٦/٤/١٩٥١ ة ق جلس٢١ لسنه ٣٣٨طعن رقم ( 

 وكذلك 
  التصرف الجاني إليذا انصرف إال إيتحقق  الجريمة خيانة األمانة  الجنائي فين القصد أ 

  من قانون العقوبات كما ٣٤١ المبينة في المادة بناء على عقد من العقود إليه المسلم الشيء يف
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 .ضرار بالمجني عليه إ مالكا له  كانلو
  )٢٧/١٢/١٩٥٤ ة ق جلس٢٤ لسنه ١٥٠٧طعن رقم ( 

 وعليه 
 الطاعن دون إلين الحكم الطعين يكون قد اسند اتهامه أسبق يبين وبجالء  ومن جماع ما 

 كيفما ٠٠الجريمة كان تلك أرتتكون منها التي والمقاصد األفعال ن توضح محكمه الموضوع أ
سبابه بالقصور فيتعين نقضه أ مما يوصم ٠٠باإلدانة وجب القانون على كل حكم صادر أ

 .لة واإلحا

 نأ النقض على ةحكام حمكمأحيث استقرت 
للعقوبة  ة المستوجبةن يشتمل على بيان الواقعباإلدانة أوجب على كل حكم صادر أالقانون  

 ة استخلصت منها المحكماألدلة التيوقعت فيها والتي والظروف أركان الجريمة بيانا تتحقق به 
حتى يتضح ألدلة التى استخلصت منها ادلة األمؤدي إيراد ن يلتزم بأثبوت وقوعها من المتهم و
 . نقضه ً متعيناًكان حكمها قاصرإاال خذ وأ المةوجه االستدالل لها وسالم

  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧لسنه ألحكام  مجموعه ا١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 

  متثيال لقضائه السابق بان أيضاوقد قضى 
  وخلو الحكم من بيان ركن ٠٠  الواقعة ثبوت قيام عقد من عقود االئتمان بحقيقي فةالعبر 

 . قصور الجنائيالتسليم والقصد 
  )٩/٣/١٩٨٩ ة ق جلس٥٨ لسنه ٨٤٢٢طعن رقم ( 

دان مبوجبها الطاعن مما ألسباب التي  بيان اقصور احلكم الطعني يف : الوجه السادس

 األحكام خيالف الغرض من تسبيب 

 .ض القول فقد استقر قضاء حمكمه النقنافلة  ومن ٠٠بداية 
أنها على الداللة  ييقطع ف  مدونات حكمها مايتورد فالمحكمة أن على انه يتعين على  

 ووازنت بينها ةوالنفي عن بصر وبصيرمبصرة وأحاطت بأدلة اإلثبات قراءه قرأت أوراق الدعوى 
األمور وأال تبني وان يكون حكمها مبراء من تعسف االستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع 

 يذ خالفه االحتمال سقطت صالحيته فإ الن الدليل ةءها على الفروض واالحتماالت المجردقضا
ن أ يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه حتىنه أال إاالستدالل هذا 

م و افتراض العلأغير مؤداها إلي و حرفها أومسخها الدعوى وصال أتقطيع  وأينبذ وينتبذ التدخل 
 غير ييضرب ف وأشوئها باجتهاد غير محمود  بنوأ قرينه يفترضها من عندياته إلياستنادا 
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تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجرم األحكام الجنائية ن أمضرب وكذلك فانه من المقرر 
ن تكون أسباب الحكم يتعين أن إ عن ذلك فً وفضال٠٠واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين 

وحجج أسانيد سبابها أ ين توضح فأ وة ومتهادمةجزاء متناقضأ من ً وخلواة متناغمة صوريف
دان أ األسباب التين توضح أ أخرى جهة ومن - تقصيره إيضاح سبق - جهةحكمها هذا من 

 ا النتيجة التي انتهي إليه مع ألسبابدي تلك اأ تة النقض مراقبة لمحكمىبموجبها المتهم حتى يتسن

 حكامها حيث قضتأ مه النقض ذلك يفوضحت حمكأفقد 
 من ةن التهمه ثابتأاب على قولها ألسب ايدانه الطاعن واقتصرت فإ بةذا حكمت المحكمإ 

يدركه غيرهم ولو كان الغرض   ضمائرهم الي فًالتحقيقات والكشف الطبي فان هذا المعني مستورا
 ولكن ٠٠يب ضربا من العبث يجاب التسبإن يعلم من حكم لماذا حكم لكان أ ألحكاممن تسبيب ا

حكام القضاء من الخصوم وجمهور أ على ةن يعلم من له حق المراقبأالغرض من التسبيب 
 قدر إلي مسوغات الحكم وهذا العلم البد لحصوله من بيان مفصل ولو يها  النقض مةومحكم

 ذهبت ذي القاع حكمه على الوجه إي فيظاهر العذر القاضي ن إلي أتطمئن معه النفس والعقل 
 إليه 

  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ جة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/١٩٢٩ ةنقض جلس( 

 وكذا 
 حكمها بيانا كافيا فال يكفي ي وبيان مؤداها فةليها المحكمإتستند التي ه ألدليراد اإيجب  

عة أييده الواقبل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين مدي تإلشارة إليها ا
 كان ذلك فان مجرد استناد محكمه ٕباقي األدلة واذمبلغ اتساقه مع المحكمة كما اقتنعت بها 

بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر العناية  دون ٠٠ حكمها على النحو سالف بيانه يالموضوع ف
 من تسبيب الشارعالتي تغياها  ةيكفي لتحقيق العناي عليها والاألسانيد التي أقيم مؤدي هذا التقرير و

 الحكم يثباتها فإ كما صار ة تطبيق القانون على الواقعة صحة النقض من مراقبةولمحكماألحكام 
 .يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن األمر الذي 

  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠حكام النقض س أ ٨/٩/١٩٧٩( 

 وكما قضى 
 حيث ةحكمن المإليضاح أن تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها أمن المقرر انه يجب  
األساس تبينت أنها فيها واألدلة القائمة صحيحا بمعني ألمت إلماما قد الدعوى باإلدانة  يقضت ف

 يتحقق الغرض   فانه الة وغامضةما وضع الحكم بصيغه مبهمأكل شاهد شهادة تقوم عليه الذي 
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 . القانون  تطبيقةويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحاألحكام  قصده الشارع من تسبيب الذي
  )٣٣٧ ص ٧١ ق ٢٧حكام النقض س أ ٥٢/٣/١٩٧٦( 

  )٥٧ ص ١٦ ق ٢٣ س ١٠/١/١٩٧٢( 

 كان ذلك  ملا
ليه من قضاء إوكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي  

 وما لصلب المحرر ي بحكم اللزوم باتحاد الظرف الكتابة قاله مفادها استقرار يقين المحكمإلي
ليه إهو منسوب  ينفى ما  المتهم المذكور لم يقدم ما كان ولما٠٠ المداد ةعليه من توقيع وكذا وحد

  . الخ٠٠ لقضائها ة تطمئن معه المحكمألمر الذي ا٠٠

 ليه إواحلكم الطعني فيما استند 
  ضمائرهم الين كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فأدان الطاعن بعبارات أقد  

سفر عنه تقرير مصلحه الطب الشرعي وتقدم أ دفاع الطاعن فيما ة فرغم منازع٠٠دركه غيرهم ي
ن الحكم أال إ ٠٠ليه إ على نفى االتهام الموجه ةعماال لدفاعه بالعديد من المستندات قاطعه القرينإ

 ذلك ين يوضح سنده فأالطعين قصر في تسبيبه بتعويله على دالله تقرير الطب الشرعي دون 
 مخالفا ٠٠ عدله مطمئنين إليمن الشكوك والريب ليدعوا الجميع ألذهان يرد على ا لكي يرفع ما

 يمثل في علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات والذيبذلك الغرض من التسبيب 
تقرير بنتيجة وجه استدالله أ مراقبته فكان يتعين بيان ييتمكنوا من ممارسه حقهم فحتى الحكم 
 إلعادة ة الطب الشرعي رغما من انتقاص الدفاع منها بمنازعته وبطلبه ندب لجنه ثالثيةمصلح

هيئة الموقرة تقدم بها المدافع للالتي  هذا فضال عن المستندات ٠٠سند االتهام اإليصال فحص 
 بني عليها طرحه لذلك الدفاع الجوهري التي وكذا يتعين عليه بيان الحجج ٠٠صدرته أ التي 

 ٠٠إليه فيما انتهي النتيجة  يتعين عليه بيان أيضا و٠٠ ة المستندات المقدمةلجازم وداللوالطلب ا
دانته قد جاء إ ين الحكم فأ ي مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فجليوذلك في بيان 
 . إلحالة اوخالفه مما يتعين معه نقضه   وهو ما٠٠على نحو سليم 

   ذلكحكام النقض يفأوقد استقرت 
من تسبيب إلحراءات الجنائية  من قانون ا٣١٠ ة المادين مراد الشارع من النص فأ 

ال كان باطال والمراد ٕابني عليها واألسباب التي ن يشتمل الحكم على أهو وجوب األحكام 
ليه إفيما انتهي النتيجة  والحجج المبني عليها الحكم وألسانيدبالتسبيب المعتبر قانونا هو تحديد ا

 .من حيث القانون  وأن حيث الواقع سواء م
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  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤حكام محكمه النقض س أمجموعه ( 

قوال شهود الطاعن أحاطتها بأسباب احلكم الطعني عن أقصور : الوجه السابع 

  سقوط داللتها إيلدي أ مما ة احملكمةقرارات مقدمه هليئأ يفة والوارد

 حكام حمكمه النقض على أحيث استقرت 
 ة ومنها مجتمعه تتكون عقيدةالمواد الجنائية ضمائر متساندألدلة في ن اأ ن المقررأ 
 لسائر ة تقرير المحكميو استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فأحدهما أذا سقط إ بحيث ةالمحكم

 . ألدلة األخرىا
 ) ق ٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٦نقض ( 

 وكذا 
اقتنعت بها األدلة التي  من مجموع ة الصحيحةن تستنبط الواقعة أكمن للمحأمن المقرر  

ة  تلك هي القاعدة للواقعة سالمه استنباط المحكمي اثر ذلك فألدلةذا سقط عنها دليل من هذه اإف
 ة المواد الجنائية متسانداألدلة فين أمؤداها الجنائي والتي  إلثبات ااألدلة في منها تساند أ نشالتي

 كان للدليل الساقط ألثر الذيو استبعد تعذر التعرف على مبلغ اأحدهما أذا سقط إحيث  بةمتكامل
أن يشترط  نه الأ النقض عن ذلك بة وبهذا عبرت محكم٠٠محكمه إليه الانتهت الرأي الذي  يف

الدعوى  كل جزئيه من جزئيات ي كل دليل منها ويقطع فئاعتمد عليها الحكم ينبتكون األدلة التي 
القاضي  ة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدةالمواد الجنائية متسانداألدلة في ن أذ إ

 مجموعها يتكون فأن بل يكفى باقي األدلة دليل بعينه لمناقشته على حده دون إلي فال ينظر 
 ما انتهي إلي واطمئنانها ة اكتمال اقتناع المحكميقصده الحكم منها منتجه فإلي ما  مؤديه كوحدة

 .ليه إ
  )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 

 كان ذلك  ملا
محكمه أمام ثناء تداول االتهام بجلساته أن المدافع قد تقدم بحوافظ مستندات أوكان الثابت  

وكذا .... /  صادره من كل من السيدةقرارات بشهادإصل أ طياتها على يالموضوع انطوت ف
   .... / السيد

 وتلك 
وذلك بعدم ارتسمت حقيقة الواقعة شهود النفي كيفما ألقوال قد جاء بهما وصف إلقرارات ا 

 ليه من المطعون ضده إد االتهام الموجه إيصال األمانة سن بة والواردة مبالغ ماليةتسلم الطاعن ثم
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 .ألول ا

 وعلى الرغم 
 ي خالف ماأخر ة صورةن للواقعأ الطاعن ومن ةن على براءإلقرارا هذان اةمن دالل 

قطها من مدوناته أسن الحكم الطعين قد أال إ ٠٠ليه إ االدعاء المباشر الموجه يارتسمت عليه ف
 .ألحكام الجنائية بتناء اإ ي فةليها كيفما نصت القاعدإدان الطاعن دون االستناد أو

 حيث قضت حمكمه النقض 
فيها المقدمة دات والمستنالدعوى وراق أ تبني على سند مستمد من ألحكام الجنائية إنمان اأ 

 .ساس فاسد أ على إلبتناءهكان باطال ألوراق ابقيم الحكم على دليل ليس له اصل أذا إف
 ) ق ٥٤٥ س ٢٧٤٣ طعن ٢٠ رقم ٦٧٧ ص ٣٦ لسنه ١٦/٥/٨٥نقض ( 

 

  األمروهو 
 بأقوال أحاطته عدم في عار الحكم الطعين الذي يبين معه مدي القصور الشديد الذي 

 .اإلحالة تعين معه نقضه وشهود الطاعن مما ي

دان الذي أ ألساسي بيان مؤدي الدليل اقصور احلكم الطعني يف : الوجه الثامن

 مبوجبه الطاعن 

 ن أعلى " النقض ةكمحم"حكام حمكمتنا العليا أفقد استقرت 
 البيان يسرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح ف ن ماأ 

 الذي حد القصور إلين يكون أيجوز  ال انه الإضربا من حسن التعبير إليجاز ا وان كان ألنه
بالحكم وساندتها األدلة التي قام عليه ومدي اتفاقه مع سائر األساسي الذي يغفل سرد مؤدي الدليل 

 .له 
  )٦١٨ ص ٣٠ س ٤/٦/٧٩نقض ( 
  )٧٥٣ ص ٢٨ س ١٢/٦/٧٧نقض ( 
  )٤١٦ ص ١٩ س ٨/٤/٦٨نقض ( 

 ك وحيث كان ذل
دانته للطاعن على إ يوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن فأوكان الثابت من مطالعه  

 هو منسوب  ينفى ما  تقرير مصلحه الطب الشرعي وان المتهم لم يقدم مايمثلت فاألدلة  من ةجمل
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 .ليه إ

 ن أ حني يف
ير وما  ذلك التقرة دفاعه بما يطرح وينقص من دالليالمدافع عن الطاعن قد تمسك ف 
 .ليه إانطوت على قرائن تنفى االتهام الموجه التي  وقدم العديد من المستندات ٠٠ليه إانتهي 

 ن احلكم أال إ
 ورد والتي الطاعن إلى االتهام بإسناداطمئنانه  يمجتمعه فاألدلة ى تلك إلشار أالطعين  

 قام عليه ألساسي الذياو الدليل  ه يوضح ماإندفاعه ومستنداته منتقصه منها ومن داللتها دون 
 البيان فيتعين ي على قصور واضح فًيكون معه منطويا  وهو ما٠٠دانه الطاعن إ يقضاءه ف

 . واإلحالة نقضه 

  االستدالل الفساد يف: السبب الثاني 

 من املدافع عن الطاعن ةحمكمه املوضوع باملستندات املقدمإملام م عد: ألول الوجه ا

 نفس ها يفأثرها مبا يصعب التعرف على مبلغ  سقوط داللتإيلدي أمما 

  ةاحملكم

 ن أحكام حمكمه النقض على أحيث قضت 
ذا إ فيها فةوالمستندات المقدمأوراق الدعوى تبني على سند مستمد من ألحكام الجنائية إنما ا 

 .ساس فاسد أتناءه على ال إلب كان باطاألوراقصل بأقيم الحكم على دليل ليس له أ
 ) ق ٤٥ س ٣٧٤٣ طعن ٢٠ رقم ٦٧٧ ص ٣٦ لسنه ١٦/٥/٨٥نقض ( 

 وقضى كذلك 
يرادا إذ لم تتعرض لمستندات الطاعن وبما انطوت عليه من حقائق إ الموضوع ةبان محكم 

يصم قضاءها بعيب  وتعلقها بموضوعها ماالدعوى لها وردا عليها رغم جوهريتها التصالها بواقعه 
إلي  ً ارتكز عليها دفاع الطاعن بلوغاالتيلمستندات  لوعني ببحث وتمحيص وفحص األنهالقصور 

ذا سقط جمله ولم يورده على نحو إولكنه الدعوى  أي فين يتغير وجه الرأفيه لجاز غاية األمر 
قسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور مما يبطله ويوجب أحاطت به وأ ة المحكمأنيكشف عن 

 إلحالة نقضه وا
 ق ٥٦ لسنه ٦٧١ الطعن رقم ٢١/١١/١٩٩٣ ة جلس٤٢لسنه  األحكام مجموعه جنائينقض ( 

  )٧ بند ١٥٨ ق ١٠٣٢ص 
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 ٧٨٩ ق ص ٤٩ لسنه ٦٣٣ الطعن ٥/١١/٧٩ ة جلس٣٠ السنة ة األحكام مجموعينقض جنائ( 
  )١٦٧ق 
  ق ص ٤٧ لسنه ١٢٣ الطعن رقم ٢٥/٤/٧٧ ة جلس٢٨السنة حكام أل اة مجموعينقض جنائ(

  )١١١ ق ٥٢٦
 ١٠٥ ق ص ٤٧ لسنه ٧٢٧ الطعن ٤/١٢/٧٧ جلسة ٢٨ لسنه األحكامعه  مجموجنائينقض ( 
  )٣٠٩ق 

  لذلك إحقاقا أيضاوقضى 
 فيها المقدمة والمستندات الدعوى أوراق تبني على سند مستمد من إنما الجنائية األحكام إن 

 .ساس فاسد أ على هءالبتنا كان باطال باألوراق على دليل ليس له اصل أقيمإذا ف
  )٦٧٧ ص ٣٦ ة السن١٦/٥/١٩٨٥ ائيجننقض ( 

 كان ذلك وكان  ملا
 بما قدم المدافع عن اإللمام حيثيات الحكم الطعين انه قد سقط عنه ةالثابت من مطالع 

 . ساحته من ذلك االتهام وفقا لما انطوت عليه براءةالطاعن من مستندات تؤكد 

 حيث انطوت على 

 والمحرر من قبل إمبابة مركز إداري ٢٠٠١  لسنه... تضمن المحضر رقم  :األولاملستند 
والتي منه على بياض ألوراق الموقعة  عندما اكتشف اختفاء ا٥/٥/٢٠٠١الطاعن بتاريخ 

 إليثناء سفره أعماله أ لتسيير ألمانة على وجه اة المطعون ضدها الثانيإلين سلمها أسبق 
 .الخارج 

 منه على بياض ةالطاعن الموقعألوراق  ةتوافر تسلم المطعون ضدها الثاني: وقد دلل على ذلك 
ن واقعه اختفاء تلك المحررات سابقه على علمه أثباته إ فضال عن ٠٠ه األمانعلى وجه 

تقدم سندا لها احدي تلك المحررات وقد األول التي ها المطعون ضده أقام ة التيبالجنح
 بتحرير ذلك المحضر ى لم يقمأ ( أمانةصال إيكان يعلوا التوقيع بوصف الذي ء الفراغ لم

 )ليهإ وجه الذيهروبا من االتهام 

 دعوى وقد تضمنت ة شرعيه مقامه من المطعون ضدها الثانيدعاوى صور :املستند الثاني 
 . الخ٠٠خري نفقه أطالق و
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 إليللطاعن كراهية  نفسها من ي فةتضمره المطعون ضدها الثاني  مدي ما:وقد دلل على ذلك 
به بكافه إلضرار ها على اإصراريؤكد األمر الذي الطالق منه وهو بغيه دعوى قامتها إحد 

 من الطاعن على بياض ةخذها للمحررات الموقعأكان دافعا وراء  لها لماالمتاحة الطرق 
ادعاءه الواهي ضد الطاعن ألول إلقامة منها عليها وتقديمها للمطعون ضده اوالتي استأ

 .ألول والثانية ن ضدهما ا ادعاء الطاعن ضد المطعوة مما يؤكد صح٠٠

 شرعي كلى ٢٠٠١ لسنه ...رقم في الدعوى  صحيفة استئناف الحكم الصادر :املستند الثالث 
لف جنيه أ ٣٠٦ن مبلغ الثانية أوراقها من المطعون ضدها أثبت على والذي أالجيزة 

ن أ  استولى عليه بعد - الطاعن -هو دين لها قبل زوجها ) إيصال األمانة موضوع (
 .ليها إل من ميراث والدتها آ

  لها ومصطنعه ومزوره الواردة في إيصال األمانة ال حقيقةن واقعه التسليم أ :وقد دلل ذلك على 
 .لطاعن اعلى 

 والد ( ألولن يكون الطاعن قد تسلم ذلك المبلغ من المطعون ضده األمر أفكيف يستقيم ا 
 ٠٠إلسكندرية اب على تسليمه لشقيقه ليقوماألمانة على سبيل  ) ةالمطعون ضدها الثاني

ن ذلك المبلغ أ وتزعم من ةخري خالف السابقأبقاله الثانية  المطعون ضدها أتيومن ثم ت
يؤكد صلف   وهو ما٠٠ليها من الميراث إن آل أقد استولى عليه الطاعن منها بعد 

 .ليه إ الطاعن من االتهام الموجه ة ساحةاءببرمزاعمها و

بحاث أ مجال ي فالستشاريين تقرير استشاري صادر من نخبه من الخبراء ا:املستند الرابع 
 ضوء تقرير يمحل االتهام الموجه للطاعن فاإليصال  فحص إلعادةالتزييف والتزوير 

 :ة التاليألمور سجل نتاج فحصه اذي وال٠٠مصلحه الطب الشرعي 
  .الورقةموضوع الفحص لم يلتزم بهامش األمانة  إيصال محرر صلب - 
 . ة الكتابي لليد الكاتبإليقاع اضطراب ا- 
 . ة لليد الكاتبي واضطراب النسق الكتابي تغيير البرنامج الكتاب- 
 . عن نظائره بنماذج االستكتاب إليصالاب اختالف موضع التوقيع الثابت - 
 وجود التوقيع إلييشير  جاء بتقرير الطب الشرعي من عدم وجود ما  اختالفه مع ما- 

 .بياض ورقه المستند على 
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ليه من إ تقرير مصلحه الطب الشرعي فيما انتهي أصاب الذي مدي العوار :وقد دلل على 
 ييفصح عنه المحرر المقدم ف دانت الطاعن على خالف ماأ الواقع وةقيقح جافت نتيجة

 .ليه إاالتهام المنسوب 

وذلك بشهادتهما بانتفاء .. ./ والسيد... / قراران صادران عن السيدإصل أ :املستند اخلامس 
 . األول االدعاء المباشر للمطعون ضده صحيفة فيواقعه استالم الطاعن للمبلغ المحدد 

 اتخذ منه ىذوال ادعاءه المباشر بصحيفة األوليدعيه المطعون ضده   ماأن :وقد دلل على 
 الواقع وهو ةال مزاعم ومهاترات خالفت حقيقإهو  دانه الطاعن ماإ فيالحكم الطعين سندا 

 .ء الطاعن من ذلك االتهام  يبرما

 ومجاع تلك املستندات
 أخرى صوره ةن للواقعأليه ومن إ الطاعن مما نسب ة جنب لتؤكد براءإلي ًقد جاءت جنبا 

 من الطاعن ضد المطعون ضدها المقامة  االدعاء المباشر ةحيفصوراق أارتسمت حقيقتها على 
 .ا الحكم الطعين منساقا خلف مزاعم المطعون ضدهماالتفت عنهالتي وألول والثانية ا

التي وراق ومستندات الطاعن وأاتضحت معالمها على الداللة التي وعلى الرغم من تلك  
 . هيئه محكمه الموضوع أمامتقدم بها 

  أنهاال إ
 رغما من ٠٠ حكمها الطعين أوراق ذكر ما احتوته تلك المستندات على وأسقطت أغفلتقد  
 . المحكمة إليه انتهت الذي الرأي تغير في وتأثيرها المحكمة عقيدة تكوين في داللتها
حكامها بل جعلته سببا لنقض أ العديد من ينقضته محكمه النقض فألمر الذي وهو ا 

 : حيث استقرت على ألحكاما
اقتنعت بها األدلة التي من مجموع الواقعة الصحيحة تستنبط المحكمة إنما ن أن المقرر أ 

 التي ة تلك هي القاعدة للواقعة سالمه استنباط المحكمياثر ذلك فألدلة ذا سقط دليل من هذه اإف
الجنائية متساندة  المواد األدلة فين أى مؤداها إلثبات الجنائي والت ااألدلة فيتنشا منها تساند 

 الرأي ىف كان للدليل الساقط الذي األثرذا سقط احدهما تعذر التعرف على مبلغ إ يجب متكاملة
 المحكمة إليه انتهت الذي

  )١٤٧٢ ص ٢٣ س ٢٥/١١/٧٢نقض ( 

  وهي ألدلة عليها تساند اأطلقت قاعدة واإلبرام حمكمه النقض أرستوقد 
 ليه من إ ويقينها فيما انتهت ة المحكمة يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيداألدلة مجموع أن 
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 مجموعها ي ويرتكز عليها فةل بها يقين المحكم يكمل بعضها بعضا يستكمة متساندفاألدلةقضاء 
 هذه ي فأثرهى كل دليل معين وإل فال ينظر ٠٠ليها مجتمعه وجدانها إ قضائها ويطمئن ةعقيد

 . قضاء الحكمي معينه فةنه بني عن نتيجأو الوحدة أ
  ص٣ العــدد ١٤ ة ق مــج الســن٣٣ لســنه ٧٧٤ طعــن ٢٨/١٠/١٩٦٣ ة جلســيحكــم نقــض جـنـائ( 

  )١٢٧ ة قاعد٧٠٠
 ص ١ العدد ٢٠ ة ق مج السن٣٨ لسنه ٢٠٩١ طعن ٢٧/١/١٩٦٩ ة جلسيحكم نقض جنائ( 

  )٤١ ة قاعد١٨٧
 قاعدة ١٤٣١ ص ٣ العدد ٢٣ السنة مج ١٤٥ طعن ٢٤/١٢/١٩٧٢ جلسة جنائيحكم نقض ( 

٣٢٢(  
 ٣٢٤ ص ٣٢ السنة ق مج ٥٠ لسنه ١٨٣٦ طعن ٦/٤/١٩٨١ جلسن جنائيحكم نقض ( 

  )٥٧ قاعدة
و استبعاده يتعذر معه تعرف مبلغ ألدلة أ سقوط احد هذه اأن القاعدةرتب على تلك وقد ت 
 .حكمه رأي المنفس وأثره في 
كان لهذا الدليل األثر الذي استبعد فانه يتعذر تعرف مبلغ األدلة أو ذا سقط احد هذه إ 

كانت   على ما كذلك يتعذر التعرف٠٠ ةليه المحكمإانتهت الرأي الذي  فيالباطل أو المستبعد 
إلحالة  لذلك وجبت عند النقض ا٠٠هذا الدليل غير قائم إلي فطنت أنها  لو ةتنتهي المحكم

 . بعد استبعاد احدهما ةائمألدلة القوزن اإلعادة 
 ص ١ العدد ١٥ السنة مج ٣٩ لسنه ١٩٩٩ طعن ١٠/٥/١٩٦٤ة  جلسيحكم نقض جنائ( 

  )٢٦ قاعدة ١٢٦
 ص ٢ العدد ١١٧ السنة ق مج ٣٦ لسنه ٤٠٥ طعن ١٦/٥/١٩٦٦ة جلس جنائيحكم نقض ( 

  )١١ هقاعدت ٦١٣
 ١٠٧ ص ٣٤ السنة ق مج ٥٢ لسنه ٥٣١٤ طعن ١٨/١/١٩٨٣ جلسةحكم نقض جنائى ( 

  )١٨ قاعدة

 وعليه 
 تقــدم بهــا المــدافع عــن الطــاعن الـتـييكــون الحكــم الطعــين قــد اســقط مــن مدوناتــه المســتندات  

 ممـا يصـعب معـه معرفـه إليـه الطـاعن مـن االتهـام الموجـه راءةبـوجعلها سندا لدفاعه المنصب علـى 
 المحكمـة إليه عن ما انتهت الرأي تغير ذلك في تأثيرها ومدي المحكمة رأي فياثر تلك المستندات 



 ٢٣٣

 قصــور إلــى يأدمــا   محكمــه الموضــوع بتلــك المســتندات وفحواهــا وهــوإلمــامممــا يتضــح معــه عــدم 
 . اإلحالة و فيتعين نقض حكمها الطعين أسبابها

دانه الطاعن إ  االستدالل مبا جاء بتقرير الطب الشرعي يفالفساد يف : الوجه الثاني

 صل املتبع يفألعلى الرغم من منازعه دفاعه فيه وخمالفه االستدالل به ا

 عيب سالمه االستنباط ي وهو ماةاحملاكمات اجلنائي

 ن أحيث قضت حمكمه النقض على 
ذا انطوت على عيب يمس سالمه إ االستدالل يبالفساد ف ةسباب الحكم تعتبر مشوبأ 

 ةو غير مقبولأ ألوراقابدله ليس لها اصل ثابت أ اقتناعها على ي فةاالستنباط كان تعتمد المحكم
المحكمة  حاله عدم فهم يو فأ لالقتناع بها ةالموضوعيالناحية  من ةغير صالح وأقانونا 

قام الحكم قضاءه على واقعه استخصلها من أذا إذلك فثبت لديها وعلى الواقعية التي للعناصر 
غير متناقض ولكنه من المستحيل عقال  وأثبته أو موجود ولكنه مناقض لما أمصدر ال وجود له 
 . منه كان هذا الحكم باطالةاستخالص تلك الواقع

  )٢٧ ق ص ٥٩ لسنه ٦١٣٥١طعن رقم ( 

  أيضاوقضى 
ذا انطوي على عيب يمس سالمه إ االستدالل يد ف بالفساةسباب الحكم تعتبر مشوبأن أب 

الناحية دله غير صالحه من أ إلي اقتناعها ي فةذا استندت المحكمإاالستنباط ويتحقق ذلك 
و دفع يتناقض بين هذه أتثبت لديها الواقعة التي عدم فهم إلي و أ لالقتناع بها ةالموضوعي

 التيليها بناء على تلك العناصر إ انتهت التيلنتيجة  لي حاله عدم اللزوم المنطقيالعناصر كما ف
 .ثبتت لديها 

 ) ق ٦٢ لسنه ٣٣٤٣ طعن ١١٢ رقم ٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنه ٢١/٢/١٩٩٣نقض ( 

 كان ذلك  ملا
 -.... أن ن نتيجته وردت بان أوكان الثابت من مطالعه تقرير مصلحه الطب الشرعي  

  .إيصال األمانةيل ذ هو محرر لتوقيعه الثابت ي-الطاعن 
 حررت بيد شخص ٕإيصال األمانة وانمايا من بيانات صلب أ لم يحرر - الطاعن -... ن  أ-١

 .خر أ
 قد اقر على بياض - الطاعن -.... ن توقيع الفنية ما يشير إلي أانه ليس هناك من الشواهد -٢

 .ورقه المستند 



 ٢٣٤

 وهذه 
بها فسادا يبطل استقر عليها تقرير مصلحه الطب الشرعي يعد االستدالل النتيجة التي  

 .الحكم الطعين 

  اآلتي يفذلك يتجلى إيضاح و

 محكمــه الموضــوع باعتراضــه أبــداه أمــام الــذي دفاعــه ين المــدافع عــن الطــاعن تمســك فــأ : والأ
 : تقرير مصلحه الطب الشرعي وذلك من انه نتيجةعلى 

ت صلب م الحق لبياناأم معاصر أذا كان هذا التوقيع سابق إ بيان ما ي قد اخفق ف- 
 إليصال ا
  هو ذاته المداد المحرر به إليصال لم يوضح التقرير هل المداد المحرر به بيانات ا- 

 .التوقيع من عدمه 
ن ذلك التوقيع كان على بياض ومن ثم ملء أ لصحيح الواقع من النتيجة مخالفه تلك - 

شاري انتهي  وقدم مستندا لذلك االعتراض تقريرا صادرا من مكتب استةالمحرر بالكتاب
 :ن أفحصه على 

 . ةموضوع الفحص لم يلتزم بهامش الورقإيصال األمانة  محرر صلب -أ 
 . ةالكتابي لليد الكاتبإليقاع  اضطراب ا-ب 
 . ة تغير البرنامج واضطراب النسق الكتابي لليد الكاتب-ج 
 . عن نظائره بنماذج االستكتاب إليصال اختالف موضع التوقيع الثابت با-د 
 وجود التوقيع إلييشير  جاء بتقرير الطب الشرعي من عدم وجود ما  نختلف مع ما-ـه 

 .على بياض ورقه المستند 

 ةعماال لتلك املنازعإو
 نسب يذلك التقرير واالعتماد عليها فبنتيجة  األخذ الموضوع قبل ةكان يتعين على محكمف 

ة  نفس وعقيديتدخل الشك فر أمو حولها من أثارهما إلي ن تلتفت أالطاعن اإلدانة إلي 
 بنتيجته ومواكبه تأخذ الذي من سالمه الدليل والتأكد تحقيق ذلك إلى وان تحمل ٠المحكمة 

 .ذلك صحيح الواقع 

  ومضمونه اجلنائية اإلحكام يفوهذا مبدأ عام استقر عليه 
قاضي اليقتنع منها األدلة التي  تبني على أن يجب الجنائية األحكام أن من المقرر أن 

 وسالمه ٠٠ األدلة من سالمه تلك ةن تتحقق المحكمأو براءته وشروط ذلك أالمتهم بإدانة 



 ٢٣٥

ال بتحقيق إ ٠٠ليه إيصح يقينها فيما انتهت   وال٠٠ حتى ترتكز عليها عقيدتها ٠٠بناءها 
 . ألدلةتلك ا

 حكامها أ العديد من واستقرت على ذلك املبدأ حمكمه النقض يف
 ةوواجب على المحكماألول قام المحكمة في المهو واجب الجنائية لمواد ى األدلة فتحقيق ا 

 شان هذا الدليل الن يتحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم ف
و المدافع أ المتهم بمشيئةن يكون رهن أيصيح  الالجنائية المواد أدلة اإلدانة في تحقيق 

 عنه 
  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س - ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
  )١٢٢٠ - ٢٨٦ - ٣٢ س - ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )١٤ - ٨٤ - ٢٩ س - ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 
  )٨٢١ - ١٨٥ - ٣٠ س - ٢٥/١١/١٩٨٤نقض ( 

  )٣ ص ٢ رقم ٧ ج ة مجموعه القواعد القانوني٥/١١/١٩٤٥نقض ( 

 وقضى كذلك 
ليه من إا فيما انتهت  ويقينهة المحكمةيكون وحده واحده ترتكز عليها عقيدألدلة مجموع ا 

 مجموعها ي ويرتكز عليها فةيكمل بعضها بعضا ليكتمل بها يقين المحكماألدلة قضاء ف
 هذه أثره في كل دليل معين وإليليها مجتمعه وجدانها فال ينظر إ قضائها ويطمئن ةعقيد

  . قضاء الحكمفيمعينه نتيجة و انه بني عن أ الوحدة
  ص ١ العدد ٢٠ لسنه ١ ق مج ٣٨ لسنه ٢٠٩١  طعن٢٨/١٠/٦٩ ةنقض جنائى جلس( 

 )٤١٥ ة قاعد١٨٠٧
 ص ٣ العدد ١٤ لسنه ١ ق مج ٣٣ لسنه ٧٧٤ طعن ٢٨/١٠/٦٣ ةنقض جنائى جلس( 

  )١٠٧ ة قاعد٧٠

رااملبدأ فكان أمووفقا لذلك 
ً

 مقضيا
ً

  
يكون  عتراضات المبداه من مدافع الطاعن والإل الموضوع الرد على تلك اة محكمةعلى هيئ 

إليصال فحص اإلعادة بحاث التزييف والتزوير أ ي فة متخصصة ثالثيةال بندب لجنإذلك 
 .د من صوابه أك لتحقيق اعتراضه والت٠٠ الطاعن إليسند االتهام الموجه 

 ن أال إ



 ٢٣٦

 بل والتفتت عن االعتراضات المبداه من دفاع ئمحكمه الموضوع لم تفعل من ذلك ش 
 .هدر سالمه ذلك التقرير ومواكبته لصحيح الواقع  ياالطاعن ولم تعرها اهتماما وهو م

 فال يصح
 المحاكمـــات ي المتبـــع فـــاألصـــليخـــالف   ذلـــك مـــايالطـــاعن لمـــا فـــإلدانـــة  ً بـــه عمـــاداألخـــذا 

 .الجنائية 

حتى إلشارة إليه  فال يكفى ا٠٠ مدوناته ين مؤدي ذلك التقرير لم يورده الحكم الطعين فأ:  ثانيا
ن يوضح الحكم الطعين بيان ألثر أاعن بل البد حتى يحقق ذلك االطإلدانة يكون دليال 

ده كما أيين يعمل على ذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها جداره تأ وً كافياًذلك التقرير بيانا
 يعد  الٕاوألدلة  اباقي يتضح مبلغ اتساقه مع وحتى ٠٠اقتنعت بها محكمه الموضوع 

 .كم الطعين جاء به فسادا يبطل الح االستدالل بما

حكام حمكمتنا العليا حمكمه النقض حيث أوقد استقرت على ذلك املبدأ 

 :بان قضت 

 حكمها بيانا في وبيان مؤداها المحكمة إليها تستند التيألدلة  اإيرادنه يجب أمن المقرر  
ليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه إلشارة إكافيا فال يكفى ا

ذ ٕألدلة وا اي ومبلغ اتساقه مع باقة كما اقتنعت بها المحكمةده الواقعأيينها مدي تيبين م
إلي  حكمها على النحو السالف بيانه يكان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع ف

 ألسانيد التي بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير واةالمتهم دون العناي
يمكن محكمه   والاألحكاميق الغايه التي تغياها الشارع من تسبيب كفى تحق يقيم عليها الأ

ألمر ى الحكم افثباتها إ كما صار ة تطبيق القانون على الواقعةالنقض من مراقبه صح
 .يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن الذي 

  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠حكام النقض س أ ٨/٢/١٩٧٩( 

 وكذلك 
 الثبوت ويذكر مؤداه حتى ةدلأمضمون كل دليل من باإلدانة ن يبين كل حكم أيجب  

 النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقا ةخذه تمكينا لمحكمأ مةيتضح وجه استدالله به وسالم
 .ال كان باطال ٕا الحكم ويثباتها فإ كما صار ةصحيحا على الواقع

  )٧١٥ ص ١٧٤ ق ٢٤حكام النقض س أ ٤/٦/١٩٧٣( 

 



 ٢٣٧

 وقضى كذلك 
ليها حتى يتضح به وجه استدالله إاستند ألدلة التي ن يورد مؤدي اأ الحكم يتعين لسالمه 
ن يعين عما هو ذلك التحليل وما نتيجته وما وجه أتحليل فيلتزم نتيجة  إليذا استند ٕابها و

 . على التهمه النتيجةاالستدالل بهذه 
  )١٧٣ ص ٣٨ ق ٢٤حكام النقض س أ ١١/٢/١٩٧٣( 

 كان ذلك  وملا
 مما يعيب االستدالل بذلك ً من ذكر مؤدي التقرير تفصيالً الطعين قد جاء خلواوكان الحكم 

 . المحاكمات الجنائيةيالمتبع فألصل  لًالتقرير وخالف ذلك يعد خالفا

 من مجاع ذلك 
 ي الموضوع بتقرير مصلحه الطب الشرعي فة محكمةن استدالل هيئأيبين معه وبحق  ما 

 .اإلحالة ا يتعين نقض حكمه و الطاعن قد جاء فاسدا ممةدانإ

قوال شهود الطاعن أ مساع داء واجبها يفأقاعس حمكمه املوضوع عن ت : الوجه الثالث

  استدالهلا خر يفأ فساد إيلمما يؤدي 

 حيث الثابت 
  محكمه الموضوع انطوت على ةن المدافع عن الطاعن قد تقدم بحافظه مستندات لهيئأ 

 من ة مبالغ نقديةن الطاعن لم يتسلم ثمأيدان يف... / وكذا السيد .../ قراران صادران من السيدإ
 . يوضح صلف ادعاءاتهما وتهاتر مزاعمهما األمر الذيوهو ألول والثانية المطعون ضدهما ا

 وقد 
شهادة الدعويين للتحقيق وسماع ة حالإ وذلك بة الموقرة المدافع طلبا جازما للهيئأبدي 

صدارة  يهيئتها ونص عليه فأمام هادتهما وقد تمسك بذلك الطلب قراران بشإالشاهدين المقدم 
 .مذكره دفاعه 

 ن حمكمه املوضوع أال إ
 الذي أبداه فرضه عليها المشرع وطرحت طلب التحقيق الذيداء واجبها أالتفتت عن  

ولو لم يبدي من حتى جابته إ ملزمه به ويتعين عليها أنهاالمدافع عن الطاعن على الرغم من 
 .الدعوى وراق أن يستفاد ضمنا ودالله من أ ذلك يدافع فيكفى فالم
 



 ٢٣٨

 حكامها ذلك املبدأ حيث قضت بان أ العديد من رست حمكمه النقض يفأوقد 
 ًن يكون مصاغاأجابته إ ويتعين عليها ة تلتزم به المحكمالذي طلب التحقيق ييشترط ف ال 

ه وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس ن يكون مفهوما داللأمعينه بل يكفى ألفاظ  عبارات ويف
و مقرر بان  ه ماإلي منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا ي كما هو الحال ف غموضوأ

ن يكون رهن أيجوز بحال األول وال المقام المحكمة في هو واجب الجنائية  المواد األدلة فيتحقيق 
 .و المدافع عنه أالطاعن بمشيئة 
 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س - ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 وكذا 
 الخ ٠٠ن يكون الدفاع قد طلبه أ القيام بالتحقيق الواجب عليها ة واجب المحكمييقدح ف ال 

  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 وعلى ذلك 
يئتها ن هأ لو ة المحكمة نفس وعقيدأثره فيهدرت دليال كان له أتكون محكمه الموضوع قد  

توجهت صوبه وصوب تحقيقه لما يسفر عن سماع شهود الطاعن ما يقنعها يغير ما اقتنعت به 
 . الطاعن ةدانإ يعولت عليها فألدلة األخرى التي من ا

 ن أ النقض على ةحيث قضت حمكم
 ومراوغاته واضطرابه وغير ةةالشهادداء أ وقت ة وجه الشاهد وحالته النفسيين التفرس فأ 

 تسمعها التي الشهادة تجيءن أ حق قدرها والحتمال أقوالهعلى تقدير القاضي عين ذلك مما ي
عولت ألدلة األخرى التي يباح الدفاع مناقشتها مما يقنعها بغير ما اقتنعت به من ا وأ المحكمة
 .عليها 
 ) ق ٥٥ لسنه ١٦٠٥ طعن ٨٠١ ص ١٤١ رقم ٣٦ لسنه ١٩٨٥سنه أكتوبر  ٢نقض (

 النحو  على ذلك ةوتلك الفعل
مر بالبحث أن تأومأموريته داء أ ين تعاون الدفاع فأ ي فةتعد خروجا عن واجب المحكم 

 .ليها إ شهادته مادام الدفاع قد لجأ بالقوة ألداءو ٕاحضاره ولعن الشاهد و
  )١٧٦ - ١٨٦ - ٤ مجموعه عمر ج ة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/٣٨نقض ( 

 

 



 ٢٣٩

  ة احملاكم اجلنائييف املتبع ألصلوتعد كذلك خروجا عن ا

  حكمها القائل وضحته حمكمه النقض يفالذي أو
 ي فة تجريها المحكمالتينما تبني على التحقيقات الجنائية أنها إ المحاكمات األصل في 
ن أ مواجهه الخصوم وعليها في وتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك ةالجلس

 الشهادة ألداء بالقوة ولو ٕواحضاره بالبحث عن الشاهد تأمران  ومأموريته أداء فيتعاون الدفاع 
 مجلس في يدلى بشهادته حتىهريبه  توأ الشاهد تعمد تهربه إلى ذلك ونسب في إليهامادام قد لجأ 

 . تمسكه بوجوب مناقشته في الدفاع أحقيه قد بنت المحكمةالقضاء ومادامت 
 ) ق ٥٠ لسنه ١٦١٦ طعن رقم ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 

 وبذلك 
  إليدي أعماله مما إداء واجبهما المنوط بها أيبين وبجالء تقاعس محكمه الموضوع عن  
  شهوده وتحقيق أقوالالطاعن دون العناء بسماع بإدانة  استدالله يحكمها الطعين بالفساد فإصابة 

 . إلحالة مما يتعين معه رفض الحكم الطعين وا٠٠غايته من مطلبه 

سند احلكم الطعني أن أ باإلسناد يف خطأ أدي إيل االستدالل فساد يف: الرابع الوجه 

  مستوي الدليل الكامل إيلترقى   الطاعن بناء على استدالالت الإيلدانته إ

 نأحكام حمكمه النقض على أحيث استقرت 
 كفاية مدي يتملك مراقبه محكمه الموضوع ف من المقرر انه ولئن كانت محكمه النقض ال 

 صالحية التثبت من مدي يالقضائ نطاق رقابتها للمنطق يتملك فأنها ال إ ًفيا نوأ ًثباتاألدلة إا
 وأ أثبات عناصر المختلفة الن تكون للوقائع البحتة الموضوعية ناحية الحكم من في الواردةألدلة ا

يجوز   والاالفتراضية داللتها في أكيده كانت إذا إال لإلثباتصلح  ت الالقضائية فالقرائن سائغةنفى 
ثباتها إ المراد ةدل على الواقع تها بحكم طبيعتها الألن اإلثبات فياالعتماد على مجرد الدالئل 

  .ويلأمنبته غير قابله للتبطبيعة 
  )٨٩٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠حكام س أ مج ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 

  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 

 ن أء على راء الفقهاأواستقرت 
ن يتوافر لديه دليل واحد أويكفى أدلة صحيحة  مبنيا على القاضين يكون اقتناع أيجب  

  ً استدالالت وحدها كان حكمه معيباإليذا هو استند إما أ ًمتى كان هذا الدليل كامال
 )٩٠-٨٩ - ٨٤الثانية  ةالجنائية الطبعاإلجراءات  قانون ئعمرو السعيد رمضان مباد/ د( 
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  أيضاو
  والألقلن يتوافر لديه دليل كامل على اأدله فيجب أال على إن يبني حكمه للقاضي أليس  

ذا استند على االستدالالت وحدها إه باالستدالالت فيكون حكمه معيبا عززن يأانع بعد ذلك من م
 .هما إال بيكتسب حق الدليل   الأصولولكل دليل قواعد و

 )٤١٧ - ٤١٦ ص ٧٩ لسنه ١١ طبعه الجنائية اتاإلجراءمحمود مصطفى شرح قانون / د( 

 وحيث كان ذلك
ترقى   ذلك على استدالالت الفي الطاعن مستندا إلى أدانتهوكان الحكم الطعين قد اسند  

 أوضحنا سبق وان والذي تقرير الطب الشرعي نتيجة في مستوي الدليل الكامل وقد تمثلت إلى
 دفاع الطاعن قد نال منها ومن داللتها وذلك حيث نأ فضال عن للحقيقةمدي تخاذلها ومجافاتها 

 م الحق أم معاصر أ كان توقيع الطاعن سابق إذا بيان ما فين التقرير قد اخفق أن الثابت أ
هو ذات المداد المحرر به التوقيع إليصال  وهل المداد المحرر به بيانات اإليصاللبيانات صلب ا

 . من عدمه

 وبذلك 
 الحكم قد شابه التخاذل مما إليه تساند الذي الدليل أن شك ثمةيه عتر ييبين وبجالء ال 

يعيب استدالله بالفساد مما يتعين نقضه  يوصف معه باالستدالل وليس بالدليل الكامل وهو ما
 . اإلحالة 

 حيث قضت حمكمه النقض بان 
 بأنه عززهو م  االقتناع يحدها مافي القاضي حرية في اإلطالقكان ذلك وكان هذا  لما 

ال الدعوى إ ي فةالقائماألدلة  تقدير في قاضى الموضوع حرية هو الجنائية األحكام أساس كان ٕواذ
 عقيدته ةعلى صح) ى بالدليل وليس باالستدالل أ ( القاضين يدلل أانه يرد على ذلك قيود منها 

 فال يشوبها رتبه عليها  ماإليتؤدي ) و استدالالت أوليس بمحض قرائن ( سباب حكمه بادله أ يف
 .تخاذل  وأتناقض  وأ االستدالل فيخطأ 

  )٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 

 

 

 

 



 ٢٤١

 تقرير الطب الشرعي بفحوى استدالله مبا جاء يفاد احلكم الطعني فس : الوجه اخلامس

 توقيع الطاعن قد اخذ على بياض أن إىلمن عدم وجود شواهد فنيه تشري ( 

عليه من  رف الكتابي لصلب احملرر وماعلى لزوم احتاد الظ) ورقه املستند

  االستنتاج يف تعسف إىلتوقيع مما يتنافر مع حكم العقل واملنطق ويؤدي 
 االستدالل أحوال في الالزم إيضاح محكمتنا العليا محكمه النقض على أحكامحيث تواترت  

 :حيث قضت بان 
رتبه   ماإلىالحكم مؤديا  يعول عليه الذي يكون الدليل أن االستدالل أصول فيمن الالزم  

 أنحكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض مع تتنافر  الأ االستنتاج وفيعليه من نتائج ويعتبر متفقا 
 من إليها خلص التي النتيجة إلى تؤدي أن التي يوردها الحكم األسباب كان من شان إذاتراقب ما 

 .عدمه 
 ) ق ٥٦ س ٦٣٩ طعن رقم ٢٧/٥/١٩٨٦ جلسةنقض ( 

 ان ذلك ملا ك
توجد   عنه تقرير مصلحه الطب الشرعي من انه الأسفر ما ةوكان الثابت من مطالع 

 . توقيع الطاعن قد اخذ على بياض ورقه المستند أن إليشواهد فنيه تشير 
تؤدي   تقرير مصلحه الطب الشرعي النتيجة البند الثالث من يوردت فالتي  ةوتلك القال 

الحكم الطعين وهو لزوم اتحاد الظرف الكتابي إليها انتهي ة التي األحوال إلي النتيجبحال من 
 : ذلك ٕايضاحليه من توقيع و علصلب المحرر وما

 ً بنـده الخـامس والمعنـون بـالفحص الفنـي واصـفاي قد ورد بصلب تقرير مصلحه الطب الشـرعي فـ-أ
 .ألمانة صال اإي فحص ي اتبعت من الخبراء المختصين فالتي ةالطريق

 وهي 
 وباالستعانة ةه والضوء المائل والنافذكبرفحصا فنيا بالعدسات الماألمانة صال إينه بفحص ا 

ن هذا التوقيع أ إلييشير   ماالفنية ليس هناك من الشواهد أن تبين ةفألجهزة الفنية المختلبا
 .قد اخذ على بياض ورقه المستند 

 فذلك الفحص املبني 
 .إليصال م الحق لبيانات صلب اأم معاصر أع سابق ذا كان التوقيإ على بيان ما أتيلم ي -١



 ٢٤٢

وهل هو ذات المداد المحرر به إليصال ينصب الفحص على المداد المحرر به بيانات ا لم -٢
 .التوقيع من عدمه 

 ألمور فجماع تلك ا
 إلي موضوع االتهام الموجه إيصال األمانة فحص ة عاب طريقالذيتوضح مدي التقصير  

ذا كان توقيع إعدم وجود شواهد فنيه تفيد ما إلي ون معه االنتهاء يك  وهو ما٠٠الطاعن 
 .ليه القصور كذلك إ قد استطال ٠٠الطاعن قد اخذ على بياض ورقه المستند 

والذي  البند الرابع ي البند خامسا يتناقض مع نتاج الفحص فين نتاج الفحص الموضح فأ -ب
 . محل البحث إليصالات صلب ايا من بيانأالطاعن لم يحرر .... إلي أن انتهي 

 ألمر وهو ا
 ن توقيعه حاصل على المحرر قبل تحرير بيانات أ قاله الطاعن ةيؤكد وبيقين صحالذي  

 ٠٠ التوقيع ذاته إليصال في وذلك يتجلى من اختالف الخط المحرر به صلب ا٠٠صلبه 
ئم على التوقيع عليه ن يحرر صلبه القاأانه األمصاالت إي كتابه فيوفقا للعرف المتبع ألنه 

ما وان قد اختلق القائم أ ٠٠األمور وان يكون تحرير صلبه سابق على التوقيع وفقا لطبائع 
ن توقيع أ عن القائم على التوقيع عليه فتعد قرينه قويه على اإليصالعلى تحرير صلب 

 . ذاته إليصالالطاعن قد كان حاصال على بياض وقبل تحرير صلب ا
بحاث التزييف والتزوير والواقع على فحص أ مجال يفاالستشاريين  الخبراء  يتضح من تقرير-ج

 . مقدم لمحكمه الموضوع إليصالذات ا

  آلتيوضحت اأن فحص دراسته أ
 . ةه موضوع الفحص لم يلتزم بهامش الورقألمانصال اإي محرر صلب - 
 . ة الكتابي لليد الكاتبإليقاع اضطراب ا- 
 . ة واضطراب النسق الكتابي لليد الكاتب تغير البرنامج الكتابي- 
 .عن نظائره بنماذج االستكتاب إليصال اب اختالف موضوع التوقيع الثابت - 

  مفادها نتيجة إيلمنتهيا من مجاع ذلك 
 تؤيد سبق وجود التوقيع على بياض ورقه المستند وان محرر التيوجود العديد من الشواهد  
 مساحه محدده مسبقا على بياض ورقه فيغ نص العبارات فراإنه حرص على ألماصال اإيصلب 

 .المستند 
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  األمروهو 
قوم له  ت وال٠٠ استقر عليها تقرير مصلحه الطب الشرعي التي للنتيجة جاء مهدرا الذي 
 من الخبراء ثالثية لجنه إلى اإليصال محكمه الموضوع فحص أعادت ) ذإاو إال( قائمه 

 عدم أويدعيه الطاعن   ماصحة داللتها على فيحصهم قاطعه  فنتيجة حتى تكون ٠٠المختصين 
 . ةلم تفعله المحكم  وهو ما٠٠صحته 

 وبذلك 
جاء بتقرير   استدالله بماي فقد ثبت وبحق فساد الحكم الطعين فألمورومن جماع تلك ا 

 ر فنيألنه أمعليه من توقيع  الطب الشرعي على لزوم اتحاد الظرف الكتابي لصلب المحرر وما
 تنافر مع حكم العقل والمنطق ويعد تعسف  ي نتاج فحصه وهو مايثباته فإعجز التقرير ذاته عن 

 . واإلحالة  استدالله مما يتعين معه نقضه ي االستنتاج يبطل الحكم فيف

 ذلك  كان ملا
 حكمها ي المطعون ضدها فةليه المحكمإ جنحت الذي االستدالل ين الفساد فأوكان من ش 
إلي سنده الطاعن الذي أ االتهام ة صحي استداللها ففينحو جعلها تفسد إلي ها هبط بوالذي 

 ةها عن طريق االدعاء المباشر وقضاء الحكم الطعين ببراءالتي أقام ة القضييالمطعون ضدهما ف
 هذا فيدار الحكم انحن أن الثابت أ ٠٠الدعوى  هذه يليهما فإالمطعون ضدهما مما هو منسوب 

 ضد الطاعن األول من المطعون ضده المقامة القضية بانحرافه في أدي الذيالخطأ هو ذاته 
كان ألوراق والتي  وذلك على النحو الثابت با٠٠ إلدانةاب قضى فيها قضاء الحكم الطعين والتي
 إلى أدت التي اآلثار هي ذات بالبراءة حكمه إصدار في اعتنقها الحكم الطعين التي السلبية لآلثار

الحكم الطعين بدفاع إلمام  جاءت على نحو تؤكد معه عدم والتيضد الطاعن دانة إل حكم اإصدار
 الواقعة قضاء الحكم الطعين لم ترتسم أن وبظروفها ومالبساتها وعلى نحو يؤكد وبالواقعةالطاعن 

 حكمه على نحو إصدار إلى به الحكم الطعين أدي الذي األمر وجدانه وهو في الحقيقةبصورتها 
 .استدالله افسد فيه ب
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  حبق الدفاع اإلخالل: السبب الثالث 

 يف حقها وإقساطها التعرض للدفوع املبداه من الطاعن يف اإلخالل : األولالوجه 

  سائغة بابأسبالبحث والرد عليها 

 نأحكام حمكمه النقض على أحيث استقرت مجوع 
 ةرا للتهم البحث مادام منكين تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فأ ةعلى المحكم 
صح تغيير وجه  يترتب عليه لوالذي ليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو إ ةالمسند

 ةسباب سائغأو ترد عليه بأ فيه إلي غاية األمرن تحققه بلوغا أ ة فتلتزم المحكمالدعوى يي فأالر
 . اطرحه إليتؤدي 

 ) ١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ٢١/١/١٩٧٣نقض  ( 

 وقضى كذلك 
 ن أ النقض ة لمحكمالمستقرة ئ ومن المبادةن حق الدفاع من الحقوق الدستوريأمن المقرر  

ن تفصل أليها على سبيل الجزم إو وجه الدفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب أكل طلب 
ن تمحصه حكمة أ يجب على المالدعوى في الرأيفيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه 

 .بحق الدفاع إلخالل صبح حكمها معيبا بعيب اأال ٕا مدونات قضاءها ويتجيب عليه فو
  )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

 وكذلك 
 مناحي دفاعه فيتلتزم بمتابعه المتهم   الالمحكمة أن ألصلذا كان اإنه أمن المقرر  
لمت أ وىنها واجهت عناصر الدعوأ يدل على  حكمها ماين تورد فأال انه يتعين عليها إ المختلفة

ذا هي التفتت كليه عن التعرض لدفاع إليها ووازنت بينها فإنها فطنت أبها على وجه يوضح على 
طرحت هذا الدفاع وهي على أنها قد أليه بما يكشف عن إ وجهت التيالطاعن وموقفه من التهمه 

 .ه مره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجب نقضأبينه منه ومن 
  )٣٣٨ ص ٧٢ ق رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 

 وفى ذات المعني 
 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

 كما قضى 
  إال المختلفة مناحي دفاعه فيلتزم بمتابعه المتهم  تالة المحكم أن األصلانه ولئن كان  



 ٢٤٥

 بها على وألمت الدعوى واجهت عناصر أنهايدل على   حكمها مافي تورد أن يتعين عليها أنها
 له وردا عليه مادام إيرادا ووازنت بينها وعليها التعرض لدفاع الطاعن إليها فطنت أنهانحو يفصح 

 بحثه وتمحيصه في قصرت فإذا ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها الدعوى ة بواقعًمستهال
 على نحو  جملته ولم توردهفي وأسقطته فيه األمر لغاية ارتكز عليها بلوغا التيوفحص المستندات 

  .قسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطلهأحاطت به وأ أنهايكشف عن 
  )٧٦٢ - ١٣٤ - ٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 

 وفى ذات المعني 
 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 

 وقضى كذلك 
 ييدا لدفاعه قد رد أ تمسك بها الخصم تالتيقرائن األدلة والن استعرض أذا كان الحكم بعد إ 

 يتطلبه الذييكون مسببا التسبيب  الدفاع فانه الألوراق المقدمة لتأييد  بعدم درس اًا ردا منبتاعليه
 . نقضه ً متعيناًالقانون ويكون باطال

  )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

 وكما قضى 
 تتحقق به ً بياناالواقعة المستوجبة للعقوبةعلى بيان إلدانة ابن يشتمل كل حكم أيجب  

ارتكزت عليها األدلة التي وقعت فيها ومؤدي التي دان المتهم بها والظروف الجريمة التي ان كأر
 مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون مراعاةواستخلصت منها ثبوت التهمه مع 

 استخالص سائغ في أيضا ويكون ذلك ٠٠و اضطراب أ جالء ووضوح بغير غموض فيذلك 
 المعالم تمكن محكمه النقض مكتملة واضحة صوره في ويكون ذلك ٠٠ األوراق يفينتجه الثابت 

  هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن ة رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفإعمالمن 
 .إلحالة اب يقترن نقضه أنفيه 
 ص ٣٣ ة مـج الســنة قضـائي٥١ لســنه ٢٦٢٦ طعـن رقـم ١٩/١/١٩٨٢ ةحكـم نقـض جنـائى جلســ( 

  )٨ ة قاعد٥٢

 وكذلك 
 مناحي دفاعه في غير ملزمه بمتابعه المتهم المحكمة وان كانت بأنه المقرر أنمن حيث  
 ووازنت الدعوى واجهت عناصر أنهايدل على   حكمها مافين تورد أن شرط ذلك أال إ المختلفة
 .مره أطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من أبينها و
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 ) لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 

 وكذلك
رير ببتبرير قضائها ويتحقق هذا التكافي  حكمها على قدر ةقامإ تلتزم دوما بةبان المحكم 

ة سباب سائغأن تدلل بأ ة شريطً دليالًدلته ومالحقتها دليالأوجه الدفاع دون الجري وراء أبالرد على 
 .ي دليل ساقه هذا الدفاع  العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد عليف

  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 

 سلف جلماع ماإحقاقا وقد قضى 
فان الدعوى ى فه أثر ين تنظر فأ دفاع كان عليها ةذا طرح على المحكمإمؤدي ذلك انه  

 فحصه لتقف على إلي قضت ةته متسما بالجديأر ذا ماإ ين تقدر مدي جديته فأكان منتجا فعليها 
 . قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا ثره فيأ

 ص ١س مـج ٣١ ١٢/٤/١٩٨٠ ة ق جلسـ٤٨ سـنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 
١٠٦٩(  
ن الطاعن له أتضح وبجالء الدعوى يوراق أ على الثابت من ينزاال لذلك المفهوم القضائٕاو 

 :والذي يتمثل في األتي  مذكره دفاعه يره فمام هيئه الموضوع وسطأبداه مدافعه أدفاع واقع وقائم 

 ٢٠٠٣ لسنه ... تحت رقم ة والمقيد إمبابة جنح مركز٢٠٠١لسنه ... الجنحة رقم  ي ف: والأ
 من قانون العقوبات ٣٤١ المادة والمتهم بها الطاعن طبقا لنص الجيزة شمال مستأنف

على سبيل التعويض  ٢٠٠١ بمبلغ األول من المطعون ضده ًوالمدعي عليه فيها مدنيا
 .المدني المؤقت 

 في من قانون العقوبات ٣٤١ المادة في المنصوص عليها الجريمة أركانبدفعه بانتفاء  -
 . عليها أيضا المقامة المدنية الدعوىحقه وكذا رفض 

 جنح ٢٠٠٣لسنه ...  برقم ة والمقيدإمبابة جنح مركز ٢٠٠٣ لسنه ... رقم ة الجنحيف:  ثانيا
 طبقا لنص المادتين والثانية األول الجيزة والمتهم بها المطعون ضدهما  شمالمستأنف

لزامهما بان يؤديا له إ من قانون العقوبات والمدعي مدنيا بها الطاعن بغيه ٣٤١ ، ٤٣٠
  جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ٢٠٠١مبلغ 

 من قانون ٣٤١ ، ٣٤٠المنصوص عليها في المادتين الجريمة  أركان بدفعه بتوافر - 
 مؤقتا منهما عن ً مدنياً اقتضاء تعويضايحقيه الطاعن فأ وكذا ٠٠ حقهما يالعقوبات ف

 .من جراء فعلتهما األضرار المادية واألدبية التي أصابته 
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 ولقد استند املدافع عن الطاعن حتقيقا لتلك الدفوع على 

وراق أ بتسليمها ةالمطعون ضدها الثانيتربطه بالتي  ة الزوجيةقام الطاعن وبناء على العالق :وال أ
عمال شركته ومصنعه ألكي تقوم بمباشره ألمانة موقعه منه على بياض وذلك على وجه ا

المطعون ضدها  ال انه وقد نشب فيما بينهما خالف زوجيا قامت إ الخارج إليثناء سفره أ
 ضده بغيه عيةالدعاوى الشرقامت العديد من أ وةبترك منزل الزوجيأثره  على ةالثاني

 منه األوراق الموقعة الطاعن باختفاء تلك ئ وهنا فوج٠٠الحصول منه على حكم بتطليقها 
 داري مركزإ ٢٠٠١لسنه ...  برقم ٥/٥/٢٠٠١ يعلى بياض فقام بتحرير محضرا بذلك ف

 ةموقعه على بياض للمطعون ضدها الثانيألوراق ى مضمونه واقعه تسليمه لف مثبتا إمبابة
 .الزوجية ن تركت منزل أبعد األوراق ه اختفاء تلك وكذا واقع

 وبذلك 
ال وهي الثانية أحق المطعون ضدها جريمة خيانة األمانة في كان أولي أريتضح توافر  

 تعد واقعه أنهاحيث .. األمانة منه على بياض على وجه لألوراق الموقعة واقعه تسلمها 
 المواد إلثبات فيثباتها االلتزام بقواعد اإلزم  ي وال٠٠اإلثبات ثباتها بكافه طرق إماديه يجوز 

 حكام حمكمه النقض حيث قضت بان أ ييؤكده ف وذلك السند له ماالمدنية 
بقواعد المحكمة في إثباتها تتقيد  على بياض هو واقعه ماديه الالورقة الممضاة ن تسليم أ 

عليها هو نوع من أستأمن من مالحقيقة في تلك الورقة وتغيير المدنية المواد اإلثبات في 
 .اإلثبات ثباته بكافه طرق إ عقوبات ومن ثم يجوز ٣٤٠ ةمعاقبا عليه بالمادخيانة األمانة 
  )٧٧٧ ص ١٤٦ ق ٣٠حكام النقض س أ ٢٢/١٠/١٩٧٩( 

  أيضاوقضى 
ال إ إلمضاءتقتضى من صاحب ا على بياض هو واقعه ماديه الالورقة الممضاة ن تسليم أ 
 منقطعة المادية الواقعة شخص يختاره وهذه إلى الورقةمكتوب على تلك  الإمضائهعطاء إ

 الورقة تلك ييكتب فيما بعد ف  على ماأمينه باالتفاق الصحيح المعقود بين المسلم والصلة
 اإلثبات يخضع لقواعد نأ يجوز الذي وهذا االتفاق هو اإلمضاء إليهبحيث ينصرف 

 مجرم يسال مرتكبه مل فهو عاإلمضاءرا فوق كتب زو ي ماأما حقيقة كشفا عن المدنية
  .نه قارفهأ للمحكمةجنائيا متي ثبت 

  )٣٨ ص ٩ ق ٣٠ س ٦/١/١٩٦٩ ، ١٤٧ ق ص ١ النقض س أحكام ٣/٢/١٩٥٩( 



 ٢٤٨

 ً ادعاء مباشراأقام وقد الثانية والد المطعون ضدها األول الطاعن بالمطعون ضده ئ فوج:ثانيا 
 جنيه لكي يسلمه لشقيق ٣٠٦٠٠٠م منه مبلغ ن الطاعن قد تسلأضده على زعم من 

 ٠٠ بذلك المبلغ أمانةصال إي وقد حرر له على اثر ذلك إلسكندريةابالمطعون ضده 
 سلمها أن قد سلف له التي اكتشف انه احدي المحررات اإليصال الطاعن لذلك ةوبمطالع

نهما قاما بملء ألمانة إال أ ابنه المطعون ضده األول على سبيل االثانيةللمطعون ضدها 
 على خالف ما اتفق عليه بينه وبين المطعون اإليصال كان يعلو التوقيع بذلك الذيالفراغ 

 . األول ذلك المطعون ضده ي وقد شاركها فة مغيره بذلك الحقيق٠٠ ةضدها الثاني

 وبذلك 
تبا نهما كأ حيث األول والثانيةحق المطعون ضدهما أركان جريمة خيانة األمانة في تكتمل  
 الواقع وخالفا حقيقة على غير أمانه بإيصالوصف  ي مااإلمضاء فوق الذي البياض يف

 موقعه منه الورقة تلك الثانيةجل تحقيقه سلم الطاعن المطعون ضدها أ من الذيللغرض 
ال إولم يكن ذلك ) األمانة خيانة جريمة فيالركن المادي (يتحقق به  على بياض وهو ما

 بذلك ألولتحقق فعال بتقدم المطعون ضده ا ن وبماله وهو ماطاعإلضرار بالبقصد ا
 إمبابة جنح مركز ٢٠٠١ لسنه ... رقم ةالمحرر المصطنع علي الطاعن بجلسات الجنح

وبذلك يتحقق ركني  (الجيزة شمال مستأنف ٢٠٠٣ لسنه ١٣٩٧٤ تحت رقم أنفةستالمو
  . )ألمانة اخيانة لجريمةالضرر والقصد الجنائي المكونان 

 دفاعه ليه الطاعن يفإستند  ي ماةحكام حمكمه النقض على صحأوقد تواترت 

 حيث قضت بان
 وأ ممضاة نصت على معاقبه كل من اؤتمن على ورقه إذ عقوبات ٣٤٠ المادةن أ 

أو  سند دين إلمضاءو اأ البياض فوق الختم ي وكتب فاألمانة على بياض فخان ةمختوم
 لنفس رر يترتب عليها حصول ضالتيالممتلكات و غير ذلك من السندات ومخالصة أ
 تتناول بالعقاب كل من أنهاماله قد دلت بوضوح على  لوأو الختم أ إلمضاءصاحب ا

 وأماله  وأيكتب فوق التوقيع كتابه يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع 
محتمال فقط  وأ ا محققا أدبيوأكان هذا الضرر ماديا  به كائنا ماإلضرار نها اأيكون من ش

ن أ التزوير مع فارق واحد هو جريمة ي ركن الضرر فإلي ةكما هو الحال تماما بالنسب
 .ن يكون واقعا على صاحب التوقيع ذاته ال على غيره أو احتماله هذا يجب أالضرر 

  )٢١/٢/١٩٤٣ ة ق جلس١٣ لسنه ١٤٧٦الطعن رقم ( 
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 وكما قضى 
 ليحرر فيها شروطا آلخر بيضاء وسلمها ذا بصم شخص بختمه وبرضائه على ورقهإ 

  أمانة خيانة بصاحب الختم كان هذا العمل ة فحرر بدلها شروط غيرها مجحفةمخصوص
 . عقوبات ٣٤٠ ةطبقا للماد

  )١٤٥ ، ٥١٠٨ مجله الشرائع ١٩/٥/١٩١٤ ةنقض جلس( 

 منها دبيةألمت بالطاعن األضرار التي ألوبذلك ومن السالف قوله يتضح وبجالء مدي ا :ثالثا 
 لذلك الضرر ً فيحق له جبراوالثانية األول من جراء فعله المطعون ضدهما ةوالمادي

 ادعاءه المباشر بصحيفة حدده والذي ٠٠ بالتعويض المدني المؤقت بإلزامهم المطالبة

  أن القانون املدني حيث استقر قضاء النقض املدني على إىل همردوسند ذلك 

 تطبيق هذا فيلزم من ارتكبه بالتعويض وكان معني الخطأ كل خطأ سبب ضرر للغير ي 
 نطاق في المشرع أن والفعل العمدي على حد سواء مما مفاده اإلهمالالنص يشمل مجرد 

 الخطأ الجسيم  بينيميز بين الخطأ العمدي وغير العمدي وال  التقصيريه الالمسئولية
 .عنه  ئير فكل منهما يوجب تعويض الضرر الناشيوالخطأ اليس

 ) ق ٥٠ لسنه ١٠٧٥ طعن رقم ١٧/٢/١٩٨٦نقض ( 

  حق ي فوالثانية األول اقترفها كال من المطعون ضدهما أفعال من إيضاحهسبق   جماع ما:رابعا 
 الواقـع حقيقـةر يـ الطـاعن علـى غإلـىوجه منهما الذي  االتهام إلهدارالطاعن تعد سندا قويا 

 مـنــه علـــى الموقعـــة األوراقاعن لالختفـــاء  واقعـــه اكتشـــاف الطـــأن فـــي ذـلــك يتجـلــى ٕوايضـــاح
 تـاريخ اسـبق ي فـألمانـة كانـت علـى وجـه االثانيـة قام بتسـليمها للمطعـون ضـدها والتيبياض 

 باالدعاء المباشر المقام ضـده مـن المطعـون ضـده إعالنهعلى تاريخ ثبوت  ) ٥/٥/٢٠٠١(
 ـبـــالمطعون قهٕوالصــــاهــــام اإلت ينـفـــى قصــــد تلفـيـــق اـلـــذي األمــــروهــــو  ) ١٧/٧/٢٠٠١ (األول

خـري يؤكـد صـلف وتهـاتر االتهـام أ ) جهـةمـن ( و  ) ةمـن جهـ(  هـذا ةوالثانيـألول ضـدهما ا
 رقـــم الجنحـــة فـــيول درجـــه أ يلـيــه الحكـــم الصـــادر فـــإنـبــه  تالموجـــه للطـــاعن منهمـــا وهـــو مـــا

 . بموجب ادعاء الطاعن المباشر  المقامة ٢٠٠٣ لسنه ٢٠٤٨٥

 صريح القانون حيث جاءت قالته مواكبه لصحيح الواقع و
 أنها ة الماثلالجنحة درجه من مطالعه أول في محكمه الموضوع - للمحكمةمن انه تبين  

ن البين أ - لثانيهاو األول المطعون ضدهما - المتهمين إلىد االتهام إسنا ةصحلتطمئن 
 قد قام بتحرير المحضر رقم - الطاعن -ن المدعي المدني أومستنداتها الدعوى وراق أمن 
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المباشرة  ةبالجنحأعلن  وانه قد ٥/٥/٢٠٠١ بتاريخ إمبابة  مركز إداري ٢٠٠١ لسنه ...
 -ألول  المطعون ضده ا- من قبل المتهم الثاني إمبابة جنح مركز ٢٠٠١ لسنه ...رقم 

 . الخ ٠٠وراق أ بعد تحريره المحضر المذكور بفقد بعض ١٧/٧/٢٠٠١بتاريخ 

 ومجاع تلك الدفوع 
 الذي االتهام لصحة الطاعن ومؤكده إلي نسب الذيتهام إل لة منكر جملتهايقد جاءت ف 
 بالدفاع الجوهري حيث يترتب ة وقد وردت موصوف٠٠ة والثانيألول المطعون ضدهما اإلي نسب 

لزمت محكمه أ فقد لذا ٠٠ الدعوىى ف الرأين يتغير بهم وجه أ الصحةصادفوا  عليهم جميعا لو
فيهم إلي غاية األمر  ًه الذكر محكمه الموضوع بتحقيقهم بلوغاحكامها انفأ العديد من يالنقض ف

 بحق إلخالل بعيب اًال يصبح حكمها معيبإاطراحهم وإ إلي تؤدي ةسباب سائغأالرد عليهم ب وأ
 .الدفاع 

  املوضوع ةن حمكمأال إ
 إلي دون النظر إطراحه إلي تؤدي ةسباب سائغأقد التفتت عن الرد على ذلك الدفاع ب 
 البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد يفلم تقسطه حقه فالدعوى  ي فالرأي تغيير في حيويته

 .الجنائية ألدلة بحث االعامة والمتبعة في 

 ن حمكمه املوضوع أحيث 
 تهدر به دفاع الطاعن وقد ًوقاله مبتور فحواها وجعلتهما سالحامتخاذل اعتصمت بدليل  

 قالتها باستقرار يقينها ي به فواألخذرير مصلحه الطب الشرعي  تقةجبنتي استداللها يتمثل ذلك ف
تنهار معه شواهد التزوير  عليه من توقيع وهو ما باتحاد الظرف الكتابي لصلب المحرر وما

 المطعون ضدهما - للمتهمين - الطاعن -يسنده المتهم   ماةويوجب عقال التسليم بعدم صح
 .ألول والثانية ا

 ع على ذلك النحو يعد مصادره على املطلوب واجتاه حمكمه املوضو
ألحوال إلي  حال من اأيتؤدي ب سباب الأ مدونات حكمها الطعين من يوردته فأالن ما  
الرأي في  جاء على نحو جوهري يتغير بتحقيقه وجه والذيدفاع الطاعن سالف الذكر إطراح 

  وهو ما٠٠الطب الشرعي  لما استقر عليه تقرير ً وان دفاعه جاء منازعاة خاص٠٠الدعوى 
 :لتفتت عنه وعن تحقيقه محكمه الموضوع مخالفه بذلك حكم النقض القائل ا

 يكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم ف لما 
 حقه وعني بتحقيقه ةذا لم تقسطه المحكمٕافيها والرأي ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الدعوى 



 ٢٥١

 حكمها الطراح ذلك الدفاع يوردته فأ على ما الشأن هذا يه واقتصرت فإلي غاية األمر فيلوغا ب
 مما يستوجب نقضه ً رتبت عليها فان الحكم يكون معيباالنتيجة التي إليتؤدي  سباب الأمن 

 .واإلحالة 
  )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤حكام النقض س أ ٢٢/١/١٩٧٣( 

  ألمروهو ا
 .واإلحالة  بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه ًعين مخالصبح معه الحكم الطأ الذي 

 على الرغم ٠٠ الطاعن لطلباته ةجابإ  املوضوع يفةعدم التزام حمكم: الوجه الثاني 

 خالال حبق الدفاع إ مما يعد ٠٠ليه إ فيما ارتكنت أنها جازمةمن 
  بدء يء ذئباد 
 التي حفاظا على الحقوق ٠٠م فصح عنها دستورنا الحكيأ األمور والتين من موجبات أ 

ليه حتى إ مدافع يدافع عنه وينازع فيما نسب يخولها المشرع للمتهم ومن بينها حقه الدستوري ف
عماال ٕا و٠٠إلي اإلدانة أو البراءة  وتنتهي موجباتها األمور فتتضح ٠٠ وجه الحق إلييصل به 

  يتمتع به المتهم الذيالدفاع ن حق أوضحت محكمه النقض ألذلك المبدأ الدستوري العظيم فقد 
 .بالبراءة القضاء إلي جابتها متي لم تنتهي إ بةيعن له من طلبات وتلتزم المحكم بداء ماإيخوله 

  صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض والثابت يف
 والذي صوره طلب جازم ين يكون فأجابته وتحقيقه هو إ يتعين الذين الدفاع الجوهري أ 

المرافعة أو مذكرات  قفل باب حتىدفاعه عنه متمسكا به  وأينفك المتهم  الآذان المحكمة وع يقر
 . ة محضر الجلسفيمسطور  والمرافعة أمقدمه حتى قفل باب 

 ن أواستقر فقه قضاء النقض على 
طلب مناقشه   وأتحقيق معين إجراء واحتياطيا البراءة  ختام مرافعته يذا طلب المدافع فإ 
 .البراءة  إليجابته متي كانت لم تتجه إ ةالشرعي فان ذلك يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمالطب 

  ن أحكام حمكمه النقض على أواستقرت 
ن أ لمحكمه النقض ة المستقرئ ومن المبادةن حق الدفاع من الحقوق الدستوريأمن المقرر  

ليها على سبيل الجزم إيطلب وجه الدفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع وأه من أو وجكل طلب 
المحكمة أن يجب على الرأي في الدعوى ن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه أ

 .بحق الدفاع إلخالل صبح حكما معيبا بعيب اأال ٕا مدونات قضاءها ويتمحصه وتجيب عليه ف
  )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 



 ٢٥٢

 وقضى 
 وقصور ٠٠خالال بحق الدفاع إيعد  إبراءه وأللدفاع الجوهري ن عدم تعرض قضاء الحكم أ 

فوع أو دوجه دفاع أ من هن ترد على ما يثير من المتهم ومرافعأه المحكمذلك انه يتعين على 
 ومخالفه ذلك يعد ألحكام تسبيب اة ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسالمفيوطلبات وواجبها 

 .  بحق الدفاعة من المحكمًخالالإ
  )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩ سنه ينقض جنائ( 

  )٢٩٠ ص ٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤ س ينقض جنائ( 
 )٢٥٨ ص ٢٥ س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ، ص ٦٩٩ ص ٣٦ س ينقض جنائ(

 وكذلك 
 يصر الذيو الرد عليه هو الطلب الجازم أجابته إ تلتزم محكمه الموضوع بالذيالطلب  

 . ة طلباته الختامييعليه فإلصرار ينفك عن التمسك به وا ه مقدمه والعلي
  )٣٧ ص ٦ ق ٣٣حكام النقض س أ ١٩/١/١٩٨٢( 

 وقضى كذلك 
يعن له من طلبات التحقيق مادام باب  بداء ماإ يتمتع به المتهم يخوله الذيحق الدفاع  

المحكمة  يعتبر طلب جازم تلتزم هألن ةالزال مفتوحا ولو ابدي هذا الطلب بصفه احتياطيالمرافعة 
 . بالبراءةالقضاء إلي  متي كانت لم تستند بإجابته

  )١٤٨ ص ٢٢ ق ٣٨حكام النقض س أ ٢٨/٢/١٩٨٧( 

 كان ذلك  وملا
 طلباته وذلك يجابته فإن المدافع عن الطاعن قد التمس من محكمه الموضوع أوكان البين  

وفى االتهام الموجه ظلما الدعوى  ي وجه الحق فإلي ً تحقيق غايتها وصواليعلى سبيل الجزم ف
 .وعدوانا للطاعن 

  يفوقد متثلت تلك الطلبات 

بحاث التزييف أ يالطب الشرعي المتخصصين فأساتذة  من ة ثالثيةطلب بندب لجن :وال أ
 لهيئة ضوء التقرير االستشاري المقدم في سند االتهام اإليصالفحص إلعادة والتزوير 
 . المحكمة

 



 ٢٥٣

  اجلديةوجه 
 كانت بيانات إذا ذلك الطلب بغيه الوصول لوجه الحق فيما إلى دفاع الطاعن لجأ أن 

 الحق على التوقيع أم تاريخ سابق في الطاعن قد حررت إلى سند االتهام الموجه اإليصال
 . إليهالمنسوب 

  ةخاص
 يخفقت فأ قد أنها ي تقرير مصلحه الطب الشرعي فنتيجةوان دفاع الطاعن قد نعي على  

 وكذا المداد ٠٠ اإليصالم الحق لبيانات صلب أم معاصر أذا كان هذا التوقيع سابق إبيان ما 
 أمور وهي ٠٠ هل هو ذات المداد المحرر به التوقيع من عدمه اإليصالالمحرر به بيانات 
 . ذلك التقرير أليها انتهي التي النتيجةتنتقص من كمال 

 هذا فضال 
 بنود ذلك التقرير عن الفحص المتبع من الخبراء فيين عن تعارض الفحص المب 

 : أن إلى انتهت والتي اإليصال الطاعن لبحث ذات إليهم الذين لجأ ناالستشاريي
 . ة موضوع الفحص لم يلتزم بهامش الورقألمانة اإيصال محرر صلب - 
 . ة الكتابي لليد الكاتباإليقاع اضطراب - 
 . ةراب النسق الكتابي ليد الكاتب تغيير البرنامج الكتابي واضط- 
 . عن نظائره بنماذج االستكتاب باإليصال اختالف موضع التوقيع الثابت - 
 تؤـيــد ســـبق وجـــود توقـيــع عـلــى بـيــاض ورـقــه المســـتند وان الـتــي وجـــود العدـيــد مـــن الشـــواهد - 

 مســاحه محــدده يـفـراغ ـنـص العـبـارات ـفـإحــرص عـلـى إيصــال األماـنـة حــرر عـبـارات صــلب م
 .تهي بالتوقيع الموجود مسبقا على بياض ورقه المستند مسبقا تن

 فمن ذلك 
هيئه محكمه الموضوع ومن انه طلب إلي  وجهه الطاعن الذيثبت مدي جديه الطلب  

 .جازم يلتزم عليها تحقيقه 

 هيئه إليقرارين بشهادتهما ضمن حافظه مستندات إ الشاهدين المقدم شهادةطلب سماع  :ثانيا 
 .محكمه الموضوع 

  ةوجه اجلدي
 ةن للواقعأ هذا الطلب بغيه التدليل لمحكمه الموضوع من إلين دفاع الطاعن لجأ أ 

 دعاء المباشر المقام من إلى وقائع افوضحت به  خالف ماأخرى المنسوب اتهامه فيها صوره 



 ٢٥٤

 . ألولالمطعون ضده ا

 ن أحيث 
 واقعه التسليم للمبلغ الوارد رهما بانتفاءإقرا يف... / والسيد... / اجمع الشاهدان السيد 

 . الطاعن إلي سند االتهام الموجه ألمانةصال اإيب

  ألمروهو ا
 قد جاء والثانية األولزعماه المطعون ضدهما  ي ماأن دفاع الطاعن من صحة يؤكد الذي 

حدي إ إالهو   ماأمانه إيصال ذلك المحرر المقدم بوصفه أن ومن األمر حقيقةعلى خالف 
 . ةللمطعون ضدها الثانيألمانة  وقعها على بياض وسلمها على سبيل اأن سبق تيالالمحررات 

 ومن ذلك
 وجهه الطاعن صوب هيئه محكمه الموضوع ومن انه طلب الذييتضح مدي جديه الطلب  
 .هيئتها فيجب عليها تحقيقه أمام  لدفاعه القائم إحقاقاجوهري 

 

 وعلى الرغم 
ن أ ي قد جاء على سبيل الجزم فةمن هيئه المحكمطالب به دفاع الطاعن  ين ماأمن  

 .الدعوى  الرأي في بتحقيقها يتغير وجه ي والت٠٠تفصل فيه وتعمل على تحقيق غايته منه 

 ن أال إ
 مـدونات حكمهـا يمحكمه الموضوع قد جنحت عنه وعن تحقيقه دون ان تضع مبرر لذلك فـ 

عمالـه حتـى يسـلم حكمهـا إ وأوجبـتمه الـنقض  اشترطته عليها محكالذيالطعين مخالفه بذلك الالزم 
 . بحقوق الدفاع اإلخاللمن 

 األمر وهو 
الجسيم بحقوق المدافع عن الطاعن فيتعين نقض الحكم الطعين اإلخالل  يؤكد الذي 

 واإلحالة 

 

 

 



 ٢٥٥

 دفاعه املسطور حبوافظ أوجه إيراد عدم يف حبق الدفاع إلخاللا: الوجه الثالث 

 ذلك يف البحث والتمحيص مكتفيا يف حقها قساطهاوإاملستندات والرد عليها 

  ) إليهو منسوب  هوان املتهم مل يقدم ما ينفى ما( بقاله 

  أن حمكمه النقض على أحكامحيث استقرت 
و حوافظ مستندات هو متممه للدفاع الشفوي أ الدفاع المكتوب مذكرات كان أنمن المقرر  

 ال كان حكما معيبا ٕايرادا وردا وإ بان تعرض له ةوتلتزم المحكم
 .بحق الدفاع واإلخالل بالقصور 

  )٥٦ لسنه ٣١٣ طعن ١٩١ - ٢٤ - ٤٢ س ١٩/١/٩١نقض ( 
  )٣٧٨ - ٨٢ - ٣٥ س ٣/٤/٨٤نقض ( 
  )٥٧٩ - ١١٠ - ٢٩ س ١١/١/٧٨نقض ( 

  )٦٣ - ١٣ - ٢٨ س ١٦/١/٧٧نقض ( 
  )١١٣ - ٢٤ - ٢٧ س ٢٦/١/٧٦نقض ( 
  )١٣٧٨ - ٢٨١ - ٢٠ س ٨/١٢/٦٩نقض ( 

  أيضاوقضى 
ثبات دفاعه قد قدمت منه بعد إ ي يعتمد عليها الطاعن فالتين كان الثابت من المستندات إ 

 ة تقديمها فذلك مما يسوغ للمحكمي فة له من المحكمً للحكم ولم يكن مرخصاةحجز القضي
هريا قد  وكان دفاعه جوة المحكمأمامذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع إااللتفات عنها ولكن 

 وأ لم تعن بتحقيق هذا الدفاع ة وكانت المحكمالدعوى ي فالرأيصح تغيير وجه  ترتب عليه لو
 . مما يستوجب نقضه يبهترد عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يع

  )٩٧٧ - ٣٦٤ - ٣ س - ٢٠/٥/٥٢نقض ( 

 وكذا 
 في ًفاعا هاما نعي ركن الخطأ يعد دفي منه المقدمةتمسك الطاعن بدالله المستندات  
 جوهره ولم تواجهه على في هذا الدفاع إلى ً باالالمحكمة لم تلق ٕواذا مصيره في ومؤثرا الدعوى

 فيه بل سكتت األمر غاية إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغا إلىحقيقته ولم تفطن 
 نفى عنصر فين دالله يكون لها م  له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ماإيراداعنه 

 ً فان حكمها يكون معيباالدعوى في الرأي يتغير وجه إن عنيت ببحثها لجاز أنهاالخطأ ولو 
  .بالقصور



 ٢٥٦

  )١٤٦ - ٣٠ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 

  وأيضا
 االستئنافيه وسكوت الحكم للمحكمة المقدمة صفحات حافظه المستندات فيالدفاع المثبت  

 .ه بالقصور المبطل له  وردا عليه يصمإيراداعنه 
  )١٠١ - ٣١ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 

 وكما قضى 
 اإلشارة اغفل الذي المستأنف الحكم أسبابن الحكم المطعون فيه قد اعتنق .. كان  لما 

 أن لهذا الدفاع بما يبين منه إثباتا منها المقدمة ولم يورد مضمون المستندات الطاعنة دفاع إلى
 ووازنت بينها إليها فطنت أنهاها على وجه يفصح عن ب وألمت دعوىال واجهت عناصر المحكمة

 قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث أن وبعد أمره هذا الدفاع وهي على بينه من أطرحت وأنها
 البيان ويعجز محكمه في يصم الحكم المطعون فيه بالقصور الذي األمر الحقيقةلتعرف وجه 
حاجة إلي دون واإلعادة الوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه  رقابتها على أعمالالنقض عن 

 .وجه الطعن باقي أبحث 
  )٦٦ - ٣ - ٣٩ - ٤/١/٨٨نقض ( 

 وكما قضى 
ذا كان إ على حد السواء انه ة والجنائية قضاء محكمه النقض المدنييلما كان من المقرر ف 

 اجري فيها ولم الذيوالتحقيق  الدعوى ي فةالمستندات المقدماإلشارة إلي الحكم قد اقتصر على 
ى ف عليها قضاءه فهذا قصور الحقيقة التي أسسيبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت 

 .التسبيب يستوجب نقضه 
 يحكــام اـلـنقض فــأمــن مجموعــه األول  ق الجــزء ١٥ لســنه ١٨ طعــن رقــم ٢٩/١١/١٩٤٥ ةجلســ( 

  )٥٥٩ عاما ص ٢٥

 وكذلك 
 بما فيه المصلحة ذي رغم تمسك الخصم الدعوى يد هام فذا لم يتحدث الحكم عن مستنإ 

 .سبابه أدعواه فانه يكون معيبا بقصور الداللة علي صحة من 
  )١٠٥ ة قاعد٥٥٤ ق ص ١٥ سنه ١٤٠ طعن رقم ٢٢/٥/١٩٤٦ ةالمرجع السابق جلس( 

 كان ذلك  ملا
  ةنه على صحن المدافع عن الطاعن قد تقدم بالعديد من المستندات كقريأوكان الثابت  



 ٢٥٧

  الواقع ةدفاعه مبتغيا من وراءها تغير رأى هيئه محكمه الموضوع صوب حقيق

  التايلومن بني هذه املستندات 

 . ٥/٥/٢٠٠١والمؤرخ إمبابة داري مركز إ ٢٠٠١ لسنه ... المحضر رقم  :األولاملستند 

 وقد استدل دفاع الطاعن منه 
 سبق له والتي منه على بياض ةات الموقع دعواه من انه اكتشف اختفاء المحررةعلى صح 
 أي ٥/٥/٢٠٠١ وان ذلك بتاريخ ٠٠األمانة  على سبيل ةن سلمها للمطعون ضدها الثانيأ

 والد المطعون ضدها ألولادعاء مباشر ضده من المطعون ضده اإقامة ن يعلم بأقبل 
 ة الثانيألول ا وقد قاما المطعون ضدهما٠٠ له احدي تلك المحررات ً مستخدما سنداةالثاني

 . الواقع ةبما يخالف حقيقأمانة صال إي يعلو توقيعه بوصف الذيبملء الفراغ 

ضد الطاعن الثانية المطعون ضدها أقامتها شرعيه دعاوى  صور من صحف :املستند الثاني 
 .بغيه الحصول منه على الطالق 

 وقد استدل دفاع الطاعن منه 
  للطاعن مما قد ةهيوكرانفسها من بغض نية في الثاتضمره المطعون ضدها  على مدي ما 

ن سلمها أسبق والتي  منه على بياض ةيكون دافعا وراء استيالءها على المحررات الموقع
 والعمل على ملء الفراغ األولالمطعون ضده إلي  وتسليمها ٠٠األمانة لها على سبيل 

 . ضد الطاعن  ادعاءه المزعومالحقيقة إلقامةيخالف   يعلو التوقيع بماالذي

 والموضح ٢٠٠١ لسنه ...رقم الدعوى  في استئناف الحكم الصادر ةحيفص :املستند الثالث 
 هو دين لها قبل زوجها األمانةصال إيلف جنيه موضوع أ ٣٠٦ن مبلغ ألبها ص يف

 .ليها من ميراث والدتها إل آن أالطاعن وادعت انه استولى عليه بعد 

 وقد استدل دفاع الطاعن منه 
 لها ومصطنعه ومزوره  حقيقةبهذا المبلغ الاألمانة صال إي ي فةبان واقعه التسليم الوارد 

 مع ةعمتها المطعون ضدها الثانيالرواية التي ز فضال عن تضارب وتناقض تلك ٠٠عليه 
 وهو تضارب يتضح معه ٠٠ الطاعن إلي نسبة االتهام ألول فيمزاعم المطعون ضده ا
 هما أقوال يي خالف ما ارتسمت فللواقعة صورة أخرن أه ومن إليه مدي تهاتر االتهام الموج
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واللذان تضمنا شهادتهما حيال .... / والسيد... / قراران منسوبان للسيدإصل أ: املستند الرابع 
 االدعاء المباشر المقام من ي فةكدا انتفاء واقعه التسليم المزعومأواقعه االتهام وقد 

 .عن  ضد الطاألولالمطعون ضده ا

 وقد استدل دفاع الطاعن منها 
 . صحيفة ادعاءه يه المطعون ضده الثاني ف يزعم ماة على عدم صح- 
 ة سماع شهادتهما حيال صحي وسندا لطلبه الجازم الموجه لمحكمه الموضوع ف- 

 .ةالواقع 

بحاث التزييف أى مجال االستشاريين فتقرير صادر من نخبه من الخبراء : املستند اخلامس 
إلي نتيجة انتهي الذي  الطاعن وإليسند االتهام الموجه إليصال عاده فحص اإ يالتزوير فو

 تقرير مصلحه الطب الشرعي وذلك من انه يوجد شواهد فنيه نتيجةتختلف وتتضارب مع 
صال إيتؤكد سبق وجود التوقيع على بياض ورقه المستند وان محرر العبارات صلب 

 . مساحه محدده تنتهي بالتوقيع الموجود مسبقا يبارات ففراغ نص العإحرص على األمانة 

 وقد استدل دفاع الطاعن منها 
جاءت أنها  نتيجته ومن يليه تقرير مصلحه الطب الشرعي فإ ما انتهي ة على عدم صح- 

 . بحقوق الطاعن ة للمنطق ومجحفةمخالف
إلعادة  لةجنه ثالثي طلبه الجازم والجوهري الموجه لمحكمه الموضوع بندب ليندا فت ومس- 

 .سند االتهام إليصال فحص ا

 وعلى الرغم 
 محكمه ةن جماع تلك المستندات وغيرها الكثير مما تقدم بها دفاع الطاعن لهيئأمن  

 األول المطعون ضدهما ٕادانة و٠٠إليه الطاعن مما نسب براءة  يالموضوع متمسكا بداللتها ف
 .ام جاءت المستندات مؤيده له ومناقضه لمزاعمهم ليهما الطاعن من اتهإ فيما نسبه الثانيةو

  ن أال إ
 ودفاع ٠٠ وقرائن ٠٠بما تمثله من دالله  محكمه الموضوع لم تتعرض لتلك المستندات وال 

 الموضوع ةن محكمأ بل ٠٠كيدا لبراءته من ذلك االتهام أ استند عليهم المدافع عن الطاعن ت٠٠
ى ذلك ف ة منتهيً عنها جمله وتفصيالةا وبحثها ملتفتسقطت جماع تلك المستندات من تحصيلهأ

  .)ليه من اتهام إو منسوب  هما( نفى  ين الطاعن لم يقدم ماأ قالتها من إلي
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  ألمروهو ا
طور على المسى تعرضها لدفاع الطاعن ف الموضوع لم تلتزم ة تكون معه محكمالذي  

ى حكمها ف وردا عليها فلم تسردها يراداإ ٠٠ متممه لدفاعه أنهاحوافظ المستندات على الرغم من 
 تضمنته يعد دفاعا جوهريا بتحقيقه ما ن ماأى البحث والتمحيص مع فالطعين ولم تقسطها حقها 

 الحكم إليى حقوق الدفاع استطال فخالل جسيم إ بئ بما ينب٠٠الرأي في الدعوى يتغير به وجه 
 . اإلحالةالمطعون فيه فيتعين نقضه و

  التنفيذ إيقافستعجل بما عن الشق املأ 
ال انه اعتصم إ وقف تنفيذ الحكم يلما كان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به ف  

باألوراق  يجد مسوغه اإليقاف فان هذا ٠٠ ة والتجارية قانون المرافعات المدنيفي ةبالقواعد الوارد
 قد صادفت صحيح الواقع اأنهبني عليها الطعن الماثل األسباب التي ن الثابت من مطالعه أحيث 

معه مدي البطالن  يتأكد  بالحكم على مقتضاها وهو ماة بالقبول جديرةوالقانون بما يجعلها حري
 جزاءه أى كافه فطوق الحكم الطعين وشابه الذي 

 يواالستعجال فضال عن ركن الخطر المتمثل بما فالجدية ينعقد معه ركنا األمر الذي   
 فضال عن ٠٠يتعذر تداركها أدبية  وةضرار ماديإيصيب الطاعن ب ماتنفيذ الحكم المطعون فيه 

 يترتب عليه إلحاق  ماالعقوبة الحابسة للحرية تنفيذ فين أ والشك ً مرموقاًن الطاعن يشغل مركزاأ
 الموضوعية يتوافر معه الشروط   ضياع مستقبله وهو ماإلي جسيمه بعمله ومكانته قد تؤدي أضرارا

 .ن شاء اهللا إسباب الطعن المرجح القبول أى فالتنفيذ لحين الفصل ة إليقاف والقانونية المبرر 

 بناء عليه 

 احلكم املوقرة هيئه حمكمه النقض عدالة يلتمس الطاعن من 
 بقبول الطعن شكال:  وال أ

 بوقف تنفيذ الحكم ة مستعجلة الطلب العاجل والقضاء بصففيللنظر جلسة بتحديد اقرب :  ثانيا
 .ى موضوع الطعن الماثل فه لحين الفصل المطعون في

  :وفى الموضوع:  ثالثا
إمبابة  جنح مركز ٢٠٠٣ لسنه ...  ، ٢٠٠١ لسنه ....بنقض الحكم المطعون فيه رقم  

 شمال أنف  جنح مست٢٠٠٣لسنه ...  ، ...والمقيد استئنافيا تحت رقم 
 . ٩/٣/٢٠٠٤ بجلسةوالصادر ) إمبابةمركز ( الجيزة 
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 لقضاء ا
 - :  يااصل

 لسنه ...رقم إليه في الجنحة  الطاعن مما هو منسوب ةبنقض الحكم وبراء: وال أ
 شمال الجيزة أنف مست٢٠٠٣ لسنه ...برقم المقيدة  وإمبابةجنح مركز ٢٠٠١

  .)إمبابةمركز (
 لسنه ... رقم الجنحة في ادعاء الطاعن فيى شقه المدني الموضح فبنقض الحكم : ثانيا 

 الجيزةنف شمال أ جنح مست٢٠٠٣ لسنه ... برقم إمبابة المقيدة  جنح مركز٢٠٠٣
 ٢٠٠١داء مبلغ أ بةالثانياألول لزام المطعون ضدهما إوالقضاء ب ) إمبابةمركز (

 .للطاعن على سبيل التعويض المدني المؤقت ) لفان وواحد جنيه أ( جنيه 
  -:احتياطيا

االبتدائيـــة دائـــرة جـــنح الجيـــزة مال  محكمـــه شـــإلـــي القضـــيتين بشـــقيهما ةحالـــٕابـــنقض الحكـــم و
  .ةهيئه مغايرأمام موضوعها مجددا إمبابة للفصل في نف مركز أمست

 كيل الطاعن   و              
 المحامي بالنقض               
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