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وذلك طعنا على حكم محكمة القضاء محكمة القضاء اإلداري بالقاهرة دائررة المناععراا اتصادرادوة واتمرا مار
في الدعاوى أرصام 67743 ،67603 ، 67358 ،61894لسنة67ق والدادر بجلسة 2013/9/3
اإلجــــــــــراءات
أنه في يوم الثالثاء الموافق  2013/ 9/ 10أودع األستاذ  /فرج فتحي فرج المحامى بالنقض واإلدارية العلياا
بصفته وكايال عان الطااعن لام كتااح المحكماة اإلدارياة العلياا تقريارا باالطعن ياد بةادول المحكماة تحات ر ام
 39400لسنة 59ق طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري بالقاهرة دائرة المنازعات االقتصادية
واالستثمار في الدعاوى أرقام 67743 ،67603 ، 67358 ،61894لسنة67ق والصادر بجلسة 2013/9/3
والقاضي في منطوقة "  .حكمت المحكمة "بقبول الدعاوى شكالً  ،وبو ا تنفياذ القارار السالبي بامتنااع الة اة
اإلدارية عن اتخاذ ما يلزم لحةح القنوات التليفزيونية الفضائية المدعى علي ا  ،مع ما يترتح على ذلك من آثار
على النحو المبين باألسباح  ،وألزمت المطعون ضدهم مصروفات هذا الطلح  ،وأمرت بتنفياذ الحكام بمساودته
وبغير إعالن  ،وبإحالة الدعوى إلى هي ئة مفوضي الدولة إلعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع "0
وطلح الطاعن فاي ختاام تقريار الطعان الحكام بقباول الطعان شاكال وفاى الموضاوع بإلغااء الحكام المطعاون فياه
والقضاء مةددا برفض طلح و التنفيذ مع ما يترتح على ذلك من أثار أهم ا إعادة بث نااة الةزيارة مباشار
مصر وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
الوصـــــــــائع:
تخلص و ائع النزاع حسبما ةاء من األوراق ومن الحكم المطعون فيه إن المطعون ضدهم " المدعين" كانوا د
أ اموا الدعاوى الصادر في ا الحكم المطعون فيه بعرائض أودعت لم كتاح محكمة القضاء االدارى بالقاهرة –
دائرة االستثمار ،وطلبوا في ختام ا الحكم :
أوالً ـ بقبول الدعاوى شكالً.ثانياًـ وبصفة مستعةلة بو تنفيذ رار الة ة اإلدارية السلبي باالمتنااع عان اتخااذ
اإلةراءات المقررة انونا بشأن المخالفات التي ارتكبت ا القنوات الفضائية ( الةزيرة مباشر مصار – القاد –
اليرموك – أحرار  25ين اير ) ،مع ما يترتح على ذلك من آثار ،أخص ا طع إشارة البث عن هاذ القنوات،ماع
تنفيذ الحكم بموةح مسودته وبغير إعالن  ،وإلزام الة ة اإلدارية مصروفات طلح و التنفيذ.
ثالثا ً ـ وفاي الموضاوع بإلغااء القارار المطعاون فياه ،ماع ماا يترتاح علاى ذلاك مان آثاار ،وإلازام المادعى علاي م
بالمصروفات ومقابل أتعاح المحاماة.
وقال المدعون شرحا ً لدعواهم
أن القنوات المشار إلي ا خرةت عن الحياد المفترض في اإلعالم  ،وخانت األمانة وميثاق الشر اإلعالماي ،
وأخااذت علااى عاتق ااا بااث األكاذيااح بعااد ثااورة الشااعح علااى حكاام اإلخااوان المساالمين فااي  30يونيااه 2013
وتصويرها على أن ا أكاذيح وتمثيليات أخرة ا مخرةون سينمائيون  ،وأن الةموع التي خرةت في هذا الياوم
لة ال تمثل الشعح المصري ،وأن ما حدث في هذا اليوم انقالبا عسكريا ً ولاي ثاورة شاعبية  ،فضاالً عان نشار
و ااائع غياار صااحيحة ومزيفااة إلشاااعة الفتنااة بااين الشااعح والةاايص  ،واإلساااءة لةاايص مص ار العظاايم وساابه ،
وتحااريض المرتز ااة فااي ساايناء علااى م اةمااة الةاايص والشاارطة  ،وسااح الشااعح بكاال فئاتااه ووص ا القضاااة
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والم ندسين والمحامين وغيرهم من فئات الشعح بألفاظ نابية  ،ونقل و ائع غير صاحيحة ومزيفاة كنشار صاور
أطفال سوريين تلى واإلدعاء كذبا ً بأن م أطفال مصريون اتل م الةايص  ،فضاالً عان تحاريض الادول وال يئاات
األةنبية على مصر بنقل و ائع وأحداث غير صحيحة  ،ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدا ً إلثارة هذ الة ات
ضد مصر .
وأضا المدعون أن ما امت به هاذ القناوات يعاد مخالفاة صاريحة للقاوانين والمواثياق اإلعالمياة ،فضاالً عان
خطورته على مستقبل و أمان الشعح المصري في ظل تقااع الة اات المسائولة عان إصادار ارار بو ا باث
هذ القنوات طبقا ً للقانون  ،مما يعد رارا ً سلبيا ً مخالفا ً للقانون  ،وأن استمرار القرار السلبي المطعون عليه مان
شأنه ترتيح نتائج يتعذر تدارك ا من استمرار بث هذ األكاذيح والمساا باأمن الابالد واإلضارار بمصاالح ا ،
األمر الذي يتوفر معه ركني الةدية واالستعةال الالزمين لطلح و التنفيذ ،ويتطلح و تنفيذ القرار السلبي
المطعون فيه،توطئة إللغائه .واختتم المدعون عرائض دعواهم بطلح الحكم ل م بالطلبات األنفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاةل من الدعوى بةلسة  ،2013/9/2على النحو الثابت بمحضر الةلسة  ،وفي ا دم
الحاضر عان الشاركة المصارية لا ماار الصاناعية " نايال ساات " حافظاة مساتندات طويات علاى شا ادات باأن
القنوات المشار إلي ا غير متعا ادة ماع الشاركة  ،وال تباث علاى مار النايال ساات ،و ادم المادعي الراباع حافظاة
مستندات طويت ع لى رص مدمج يحتوي على مقاطع فيديو مماا تبثاه نااة الةزيارة مباشار مصار ألحاد شايو
الفتنة يدعو المسلمين في العالم للة اد ضد الةايص المصاري  ،ومنصاة رابعاة العدوياة تادعو المتظااهرين لعادم
الخروج من االعتصام  ،وتص من يخرج بأنه من المخاابرات وخاائن ومةارم  ،وماواطن مصاري يساكن فاي
ميدان سفنك يكش كذح هذ القنوات بأن الميدان ممتلئ بالمتظاهرين ضد الةيص  ،وهو في حقيقته خال مان
المتظاهرين  ،ومذيع ناة الةزيرة ينفعال علاى الفرياق أول عباد الفتااي السيساي علاى ال اواء مباشارة  ،ويصا
الشرطة بالبلطةية  ،و دم الحاضر عن ناة الةزيرة حافظة مستندات طويات علاى صاورة ضاوئية لحكام ساابق
من الدائرة ،ودفع الحاضر عن اتحاد اإلذاعة والتليفزيون بعدم بول الدعوى في مواة ة رئاي اإلتحااد لرفع اا
على غير ذي صفة  ،وبذات الةلسة ررت المحكمة ضم الدعاوى ليصدر في ا حكم واحد وبةلسة 2013/9/3
أصدرت المحكمة حكم ا المطعون فيه.
وشيدت المحكمة حكمها بعد استعراض النصوص الحاكمة للنازاع إلاى أن الباادن مان ظااهر األوراق وبالقادر
الالزم للفصل في طلح و التنفيذ وحيث إناه عان المخالفاات المكوناة لاركن السابح الداعياة إلاى التازام الة اة
اإلدارية بإصدار رارها باإلةراءات التي أوةبت ا القوانين واللوائح ومدى ثبوت ا ،فإنه يتعين ابتدا ًء التأكيد على
أن الواةباات الملقااة علاى عااتق الة اة اإلدارياة فاي مواة اة إخاالل المشاروعات والقناوات الفضاائية ـ وأيضاا ً
الموا ع االلكترونية ـ ال يتو على ثبوت ارتكاب ا لةرائم ةنائية يتم البت في اا بأحكاام ةنائياة باتاة أو ن ائياة ،
وإنما العبرة بو وع المخالفات وفقا ً ألحكام القوانين واللوائح ساواء كانات مخالفاات إدارياة أو مخالفاات لضاوابط
ومعايير العمل اإلعالمي حتى ولو لم ترق إلى تكوين ةريمة ةنائية بالمعني والحدود واألركان المبينة بكل من
انون العقوبات و انون اإلةراءات الةنائية  ،فال يغل يد اإلدارة عن اتخاذ اإلةراء الواةح متى كانت المخالفاة
متحققة على النحو الذي يتصادم مع حرية التعبير ويتةاوز ذلك إلى التش ير أو االعتداء على حاق الخصوصاية
أو استعمال المو ع الكتروني في عرض ونشر اإلساءة إلى األشاخاص أو التطااول علاي م علاى أي نحاو  ،إذ ال
يةااوز لة ااة اإلدارة تحاات سااتار حريااة التعبياار تاارك الغااث ماان األعمااال المسااماة بالفنيااة أو األ ااوال والتةااريح
والتش ير بالرموز والمعتقدات الدينياة  .وغناي عان البياان أن العمال اإلعالماي ساواء كاان مقارو ًءا أو مرئياا ً أو
مسموعا ً أو ر ميا ً يتعين أن يتمتاع بوظيفاة اةتماعياة  ،فيقايم التاوازن باين حرياة الارأي والتعبيار وباين مصالحة
المةتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد  ،فالحرية حق وواةاح ومسائولية فاي و ات واحاد والتازام بالموضاوعية
وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة  ،وتقديم ما ي م عموم النا بما يس م في تكوين رأي عام مستنير وعدم
االعتداء على المعتقدات الدينية أو خصوصية األفراد والمحافظة على سمعت م .
وحيث إناه مان المقارر أناه اليةاوز باأي حاال مان األحاوال تشاةيع أو إثاباة العباث بحرياة االتصاال والتواصال
والتعبير وإساءة استخدام ا في التش ير أو التطاول أو اإلساءة للرموز والمعتقدات الدينياة  ،فاذلك كلاه يظال مان
المخالفااات التااي إن ثبتاات رتباات التزامااات أخاارى علااى الة ااة اإلداريااة يتعااين إعمال ااا تط ياارا ً لثااوح اإلعااالم
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الملتزم من الف م الضايق لحادود حرياة التعبيار وإيقاا العباث بالمعتقادات والرماوز الدينياة باتخااذ ماا يلازم مان
القرارات الرادعة  ،حفاظا ً على مشاعر المواطنين ودرءا ً وتالفيا ً الساتفزازهم وتاأةيج مشااعر الغضاح خاصاة
ما يصاحب ا من احتةاةات مقترنة بأعمال عن تاددي إلاى إزهااق األرواي ـ التاي هاي أغلاى عناد ه سابحانه
وتعالى من الدنيا وما علي ا ـ وبالتالي حماية السالم واألمن االةتماعي .
وحيث إنه وعن مدي ثبوت المخالفات المكونة لركن السبح ،والتي من شأن توفرها التزام الة ة اإلدارية باتخاذ
اإلةراءات التي أوةبت ا القوانين واللوائح ،فإن الثابت من اإلطالع علاى األوراق  ،وعلاى اإلدعااءات والو اائع
التي أفرد ل ا المدعون مذكرات دفاع م ،وحوافظ مستندات م المتضمنة لمحتوى برامج على رص مدمج ،والتي
لم ينكرها المدعى علي م كو ائع تم إذاعت ا من القنوات الفضائية المشار إلي ا  ،أي مان المادعى علاي م ةميعاا ً ،
و ااد ثباات للمحكمااة ماان كاال مااا تقاادم أن القنااوات المشااار إلي ااا ،ااد اماات تحاات ساامع وبصاار كاال الة ااات ذات
االختصاص بالخروج عن الحياد المفترض في اإلعاالم  ،وخانات األماناة وميثااق الشار اإلعالماي  ،وأخاذت
علااى عاتق ا ا بااث األكاذيااح بعااد ثااورة الشااعح علااى حكاام ةماعااة اإلخااوان المساالمين فااي  30يونيااة ،2013
وتصويرها على أن ا أكاذيح وتمثيليات أخرة ا مخرةون سينمائيون  ،وأن الةموع التي خرةت في هذا الياوم
لة ال تمثل الشعح المصري ،وأن ما حدث في هذا اليوم انقالبا ً عسكريا ً ولاي ثاورة شاعبية  ،فضاالً عان نشار
و ااائع غياار صااحيحة ومزيفااة إلشاااعة الفتنااة بااين الشااعح والةاايص  ،واإلساااءة لةاايص مصاار العظاايم وساابه ،
وتحااريض المرتز ااة فااي ساايناء علااى م اةمااة الةاايص والشاارطة  ،وسااح الشااعح بكاال فئاتااه ووص ا القضاااة
والم ندسين والمحامين وغيرهم من فئات الشعح بألفاظ نابية  ،ونقل و ائع غير صاحيحة ومزيفاة كنشار صاور
أطفال سوريين تلى واإلدعاء كذبا ً بأن م أطفال مصريون اتل م الةايص  ،فضاالً عان تحاريض الادول وال يئاات
األةنبية على مصر بنقل و ائع وأحداث غير صحيحة  ،ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدا ً إلثارة هذ الة ات
ضد مصر ،مماا يضار بااألمن القاومي .فالعمال اإلعالماي ساواء كاان مقارو ًءا أو مرئياا ً أو مساموعا ً أو ر مياا ً ،
يتعين أن يتمتع بوظيفة اةتماعياة  ،فيقايم التاوازن باين حرياة الارأي والتعبيار ،وباين مصالحة المةتماع وأهدافاه
،وحمايااة القاايم والتقاليااد والحااق فااي الخصوصااية  ،فالحريااة حااق وواةااح ومساائولية فااي و اات واحااد  ،والتاازام
بالمو ضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة  ،وتقديم ماا ي ام عماوم الناا  ،بماا يسا م فاي تكاوين رأي
عام مستنير وعدم االعتداء على خصوصية األفاراد والمحافظاة علاى سامعت م  ،وااللتازام بالضاوابط األخال ياة
والقانونية الحاكمة للعمل اإلعالماي ،األمار الاذي يعاد خروةاا ً عان الرساالة اإلعالمية،بإياذاء المشااهدين وتثبايط
همم م  ،ونشر الفتنة بين م بأكاذيح وافتراءات  ،وتحريض الشعح والدول والة ات الدولية األةنبية على مصر
وةيش ا  ،ويكون ما ارتكبته هذ القنوات مخالفا ً كافة القوانين واألعرا والنظام العام واآلداح .
وحيث إن ما امت به ناة الةزيرة مباشر مصار  ،علاى النحاو الباادي مان المساتندات  ،وساايرت ا فياه القناوات
األخرى المدعى علي ا  ،يدل بما اليدع مةاالً للشك على أن هذ القناة – التي ظنناها يوما ً مالكا ً يباارك ثاورات
الربيع العربي ويحمي ا – ما هي إال شيطانا ً مريادا ً ساقطت عناه ور اة التاوت بمةارد ساقوط األنظماة الفاشاية ،
وانكشفت سوءات ا  ،فإذا ب ا شريكا ً في مدامرة دولية ت د إلى تقسيم الوطن  ،وبث الفر ة بين أبنائاه  ،وبيان م
وبين الةيص والشرطة  ،وصوالً إلى تمكاين ةماعاة مرفوضاة شاعبيا ً مان ر ااح شاعح مصار وحكماه وفقاا ً لماا
يرونااه  ،ووفق اا ً لمخططااات م التااي تبارك ااا وترعاهااا منظم اات عالميااة  ،ودوالً و ااوى أةنبيااة ال تضاامر خياارا ً
للشعوح العربياة واإلساالمية  ،بال ال تضامر خيارا ً للادين اإلساالمي – الاذي تادعي ةماعاات اإلساالم السياساي
الدفاع عنه والعمل على رفعته – و د ةاوزت هذ القنوات مةرد التعااط والتأيياد لفصايل معاين علاى حسااح
األغلبية من الشعح  ،إل ى التزوير والتلفياق و لاح الحقاائق  ،ونشار أخباار كاذباة ومشااهد ملفقاة بقصاد اساتعداء
الخااارج علااى مصاار  ،ودعااوة ااوى أةنبيااة الحااتالل مصاار مخالفااة بااذلك أبةااديات الشااعور بالوطنيااة والااوالء
لارض والعرض  ،وبما يضر األمن القومي المصري  ،ويعد مخالفة للدين الحني  ،ومان ثام كاان يتعاين علاى
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القائمين على البث الفضائي استخدام السلطات التي منح م إياها القانون لو هذا العبث اإلعالمي بأمن مصر،
ويكون تقصيرهم في أداء هذا الواةح رارا ً سلبيا ً مخالفا ً ألحكام القانون  ،وهو ما يرةح معه الحكم بإلغائه عند
الفصل في موضوع النزاع  ،ويتوافر بالتالي ركن الةدية في طلح و تنفيذ هذا القرار.
ومن حيث إنه عن ركن االستعةال فإنه متوافر أيضا ً في هذا الطلح لما يترتح على االستمرار في تنفيذ القارار
المطعون فيه من نتائج يستحيل تدارك ا تتمثل في االست انة واالساتفزاز لمشااعر الماواطنين عاماة فاي المةتماع
المصري واإلضرار باألمن القومي  ،والعبث باستقرار مصر0
وحيث إنه و د توفر لطلح و التنفيذ ركنيه من الةدية واالستعةال ،فإن المحكماة تقضاي بو ا تنفياذ القارار
الساالبي المطعااون فيااه باالمتناااع عاان اتخاااذ اإلةااراءات المقااررة انوناا ً بشااأن المخالفااات التااي ارتكبت ااا القنااوات
المشار إلي ا  ،مع ما يتر تح على ذلك من آثاار ،أخصا ا حةاح القناوات المشاار إلي اا  ،و طاع اإلرساال عن اا ،
نظرا ً لةسامة المخالفات الثابتة بأسباح هذا الحكم.
وإذ لم يلقى الحكم قبوال لدى الطاعن فقد طعن عليه لألسباب اآلتية.
بطالن الحكم المطعون فيه .
حيث انه ومن المقرر أن الشركة التةارية بمةرد تكوين ا تعد شخصا معنويا ل ا موطن مستقل ولما كان ما تقدم
وكانت القناة الطاعنة هي فرع لشركة شبكة الةزيرة الفضائية تمار نشاط خدمات إذاعية وتلفيزيونيه للشركة
األم وهذا الفرع لي له شخصية انونية مستقلة ولكن الشارع وتيسيرا على المتقاضين فقد ةعل هذا الفرع مونا
ضائيا للشركة األم وأةاز رفع الدعاوى في المحكمة التي يقع في دائرت ا الفرع ولكن هاذا الانص اصارا علاى
اختصاص محكمة موطن الفرع بالدعاوى المتعلقة به بتحديد موطن أو ضابط لالختصااص المحلاى ومان ثام ال
عال ة ل ذا النص بتفويض إةراءات أخرى.
مخلفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
حيث إن الثابت أن القناة الطاعنة تربط ا عال ة تعا دية مع الشركة المصرية لا مار الصاناعية " النايال ساات"
وذلك وفقا لما أثبته الحكم الصادر في الدعوى ر م  50297لسنة 65ق في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ومان ثام
فان و بث ا ال يةوز إال في حالة مخالفة أحكام اانون ضامانات وحاوافز االساتثمار كماا أن الثابات أيضاا أن
ال يئة العامة لالستثمار وهى القائمة على تنفيذ القانون لم ترصد اى مخالفة للقناة الطاعنة وإال كانت على الفور
امت باتخاذ اإلةراءات التي يخول ا القانون تةا القناة وعالوة على ذلك فان المطعون ضدهم من التاساع حتاى
الثالث عشر عند رصدهم للمخالفات المزعوماة لام يقوماوا باإبال ال يئاة عان هاذ المخالفاات حتاى تقاوم باتخااذ
اإلةراءات القانونية حيال المخالفات ولكن المطعون ضدهم أ اموا دعواهم على محض افتراء وب تان ال سند له
من وا ع فال يوةاد ارار ساليم حياث ان المطعاون ضادهم لام يلةاا إلاى ال يئاة بطلاح تادخل ا التخااذ اإلةاراءات
القانونية المناسبة ولكن الحكم الطعين افترض هذا اللةد وانساق وراء مزاعم المطعون ضدهم علاى الارغم مان
ان القناة الطاعنة لم تخاال الضاوابط المقاررة ولام تخارج علاى وثيقاة مباادن تنظايم الباث واالساتقبال الفضاائي
وميثاق الشر االعالمى ولم تخرج عن المألو في نقل اإلخبار بل أن ا تنقل ا كماا هاي دون تغييار ولام تما
الثوابت ولم تتعرض لاديان أو األخالق أو تةريح .
مخالفة الحكم المطعون فيه لمبدأ حرية التعبير
حيث إن من الثابت انونا أن حرية الراى التعبير تقتضى أال يكون غلق القنوات أو و بث ا ملةأ أخيرا عندما
تتوافر ظروفه وأسبابه ف او أمار يتصاادم – بحساح طبيعتاه -ماع ياد التعددياة اإلعالمياة المتعلقاة بمراعااة حاق
المشاااهد والمسااتمع فااى اسااتقبال رسااالة اتصااالية تعدديااة ماان خااالل باارامج متنوعااة وإفساااي المةااال للتكوينااات
السياسية واالةتماعية المختلفة للتعبيار عان نفسا ا مان كال ماا تقادم يتضاح ان الحكام الطعاين اد خاال القاانون
والدستور ولم يتوفر موةح إلصدار طع بث القناة الطاعنة على الرغم من التزام ا الحيدة والموضوعية.
الـــــــراى القانوني
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ومنن حين إن ماا ي ااد إلياه الطاااعن ماان طعناه هااو الحكام بقبااول الطعاان شاكال وفااى الموضاوع بإلغاااء الحكاام
الم طعون فيه والقضاء مةددا برفض طلح و التنفيذ مع ما يترتح على ذلك من أثاار اخصا ا إعاادة باث نااة
الةزيرة مباشر مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات
ومن حي انه وعن الشكل
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بةلسة  ، 2013/9/3وأ يم الطعن الماثل علي ا بإيداع تقرير لم كتاح
المحكمة اإلدارية العليا بتاريخ  2013/9/10فإنه ومن ثم يكون د أ يم في ميعاد الستين يوما ً المنصوص عليه
انونا ً في المادة ( )44من القانون ر م ( )47لسنة  1972بشأن مةل الدولة  ،وإذ استوفى الطعن سائر
أوضاعه الشكلية األخرى فإنه يكون مقبوالً شكالً .
ومن حي انه وعن الدفع ببطالن الحكم المطعون فيه لبطالن اإلعالن باعتبار أن مركن الشنركة الرئيسني فني
الدوحة  ،فهذا األمر مردود عليه انه وفقا لنص المادة " "13من قانون المرافعات والتي تنص على انه " فيما
عدا ما نص عليه في وانين خاصة تسلم صورة اإلعالن على الوةه اآلتي:

 .1ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء وماديري المصاالح المختصاة والمحاافظين أو لمان يقاوم مقاام م
فيمااا عاادا صااح الاادعاوى وصااح الطعااون ،واألحكااام فتساالم الصااورة إلااى إدارة ضااايا
الحكومة أو فروع ا باأل اليم حسح االختصاص المحلى لكل من ا
 .2مااا يتعلااق باألشااخاص العامااة يساالم للنائااح عن ااا انون اا ً أو لماان يقااوم مقامااه فيمااا عاادا صااح
الاادعاوى وصااح الطعااون ،واألحكااام فتساالم الصااورة إلااى هيئااة ضااايا الدولااة او فروع ااا
باأل اليم،حسح االختصاص المحلى لكل من ا
 .3مااا يتعلااق بالشااركات التةاريااة يساالم فااى مركااز إدارة الشااركة ألحااد الشااركاء المتضااامنين أو
لرئي مةل اإلدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقام م فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحاد مان
هدالء لشخصه أو فى وطنه
 .4مااا يتعلااق بالشااركات المدنيااة والةمعيااات والمدسسااات الخاصااة وسااائر األشااخاص االعتباريااة
يسلم بمركز إدارت ا للنائاح عن اا بمقتضاى عقاد إنشاائ ا أو نظام اا أو لمان يقاوم مقاماه فاإذا لام
يكن ل ا مركز سلمت الصورة للنائح عن ا لشخصه أو في موطنه
 .5ما يتعلق بالشركات األةنبية التي ل ا فرع أو وكيل فى ةم ورية مصار العربياة يسالم إلاى هاذا
الفرع أو الوكيل
من حي إن المشرع  -و على ما ةرى به ضاء هذ المحكمة  -و إن كان د نص في المادة  14/4من انون
المرافعات السابق على أنه "فيما يتعلق بالشركات التةارية تسلم صاور اإلعاالن فاي مركاز إدارة الشاركة ألحاد
المتضامنين أو لرئي مةل اإلدارة أو المدير  ،فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحاد مان هادالء لشخصاه أو
فى موطنه " إال أنه أرد ذلك بما نص عليه في الفقارة األخيارة مان هاذ الماادة مان "أناه أمتناع مان أعلنات لاه
الور ة عن تسلم صورت ا هو أو من ينوح عنه أو أمتنع عن التو يع على أصل ا باالساتالم أثبات المحضار ذلاك
فى األصل و الصورة  ،و سالم الصاورة للنياباة "  .فادل باذلك علاى ةاواز تساليم صاورة اإلعاالن فاى الحااالت
المبينة ب ذ المادة إلى من ينوح عن أحد من األشخاص الوارد ذكرها في ا  ".في هاذا المعناى حكام محكماة

النقض فى الطعن ر م  107لسنة 37ق – ةلسة "1971/12/28
بيد إن المشرع أورد نصا مغايرا فيما يتعلق بالشركات األةنبية عندما نص فاي الفقارة الخامساة مان الماادة 13
من انون المرافعات على أن تسلم صورة اإلعالن فيماا يتعلاق بالشاركات األةنبياة التاي ل اا فارع أو وكيال فاي
الةم ورية إلى هذا الفرع أو الوكيل  ،يدل على أن الوكيل المقصود في تطبيق حكم هذا النص هو كل من يكون
نائبا ً عن الشركة في مصر نيابة انونية عامة  ،و ال محل لقصر حكم النص على الوكيل التةاري فحسح  ،ذلك
أن لفظ الوكيل ورد فى النص مطلقا ً و لم يقيد ب ذا الوص  ،و من المقرر أن المطلق يدخذ على إطال ه ماا لام
يرد ما يقيد  ،و ال يغيار مان ذلاك أن يكاون هاذا الوكيال العاام عان الشاركة األةنبياة محامياا ً ل اا و وكايالً عن اا
بالخصااومة فااى الو اات ذاتااه  ،و ماان ثاام يصااح إعالن ااا بتسااليم صااورة اإلعااالن إليااه  .فااي هااذا المعنااى حكاام

محكمة النقض فى الطعن ر م  1161لسنة 49ق – ةلسة "1985/4/8
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ومن حي اننه ولمنا كاننت شرككة الجيوررة الاضرائ ة المالكةة لقنةاة الجزيةرة مباشةر مصةر هةي مةا الكةر ات
األجنبية المؤسسة خارج جمهورية مصر العربية وتنوب عنها قناة الجزيرة مباشر في إعمالها داخل مصةر وهة
التةي تقةةدمب ببلةةت التةةرخية اقامةةة المحبةةة الفضةةائية داخةل مدينةةة اارتةةاج االعالمة وأبرمةةب افةةة االتفاقةةات
وحصلب عل افةة الموافقةات المبلوبةة األمةر الةون تكةوق معةا قنةاة الجزيةرة مباشةر و يلةة عةا شةبكة الجزيةرة
الفضائية وما ثم فاق إعالرها يكف للقول بصحة إعالق الكر ة األم مما يتعيا مع االلتفات عا هوا الدفع .
ومن ح ث انه وعن الموضوع
ومررن ح ررث انرره وبداوررة – فمنةةو تسةةعينات القةةرق الما ةةي – وف ة مجةةال ااعةةالم شةةكل تبةةور وسةةائل ااعةةالم
ت زمنية متعاقبة ،وعل امتداد تاريخ يتسةم بعةدم القصةر ،قفةزات واسةعة ،تجسةدت اربالقتهةا
واالتصال ،عبر حق ٍ
الصاروخية بمقياس الزما المتسارع – إق صح التعبير -بداية منتصف القرق العكةريا ومةا تالهةا ،ةاق لهةا أثةر
بةةالف فةةي هةةور قنةةوات فضةةائية ،متعةةددة األبةةرات واألسةةاليت ،ببةةب عةةوالم االتصةةال المرئةةي والمسةةموع
والمقروء ،فبرزت العديد ما وسائل االتصال التي تقوم عل مكار ة المتلقي مثل الوسائط المتعددة ،التي مزجب
بيا الكمبيوتر وخدمات الهاتف والتلفاز مع الصوت والنة المكتوب والمعبيات االكترورية الرقمية التي بةزت
العالم ،إذ ما عاد باامكاق ألحد االستغناء عا و ائفها ،وما تقدما ما إفرازات في التعليم والثقافة والمعرفة ،وفي
تحديد مسار االتجاه لإلرساق المعاصر ،بعد أق تخبب تلك الوسائل ل الحواجز ،وأ ةح رتاجهةا ااعالمةي فةي
ل بيب وزاوية ،فتالشب بوجهها الحدود السياسية والجغرافية حت أصبح ااعالم وعلم المعلوماتية ،تبعةا لةولك،
علوما ال تحدها حدود وال تقف بوجهها الموارع والعراقيل  ،وإزاء هوا التبور الهائةل والغيةر مسةبوق فة وسةائل
ااعةالم ورببةة مةةا الدولةة المصةرية فةةي موا بةة الحةةدة بةدأت مرحلةة دخةةول عصةر جديةد مةةا عصةور الحريةةة
ااعالمية بكت أشكالها وأرماطها وهوه المرحلة امتدت ما عام  2000وحتة انق ،وهةي تمثةل رهضةة إعالميةة
شاملة بدأت بإركاء المنبقة ااعالمية الحرة ودخول عصر التعددية ااعالمية بإركاء القنوات الخاصة ثةم ا تمةال
مدينة اارتاج ااعالمي في عام  2002ودخول عصر" إعالم بال حدود"
وصد توج هذا الجهد والعمل بإركاء الكر ة المصرية لألقمةار الصةناعية لالنايةل سةاتو  ،وهةي الكةر ة المؤسسةة
بموجةةت قةةرار وزيةةر االقتصةةاد رقةةم  456لسةةنة  1996بتةةاريخ  1996/6/27كةةر ة مسةةاهمة مصةةرية بن ةةام
االستثمار الداخلي استنادا إل السلبة المخولة التحاد ااذاعة والتليفزيةوق فةي المةادة الثالثةة مةا القةاروق رقةم 13
لسنة  1979المعدل بالقاروق رقم  223لسنة  ، 1989قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  411لسنة  2000أركأت
المنبقة الحرة العامة ااعالمية  ،ثم صدر قرار مجلس إدارة المنبقة الحرة العامة ااعالمية بمدينة السادس مةا
أ تةةةوبر رقةةةم  1/4ـ  2000الصةةةادر فةةةي  2000/9/17المعتمةةةد محضةةةرها مةةةا رئةةةيس مجلةةةس الةةةوزراء فةةةي
 ،2000/9/25بتحويل شركة النايل سات للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقاة الحارة العاماة اإلعالمياة بمديناة
الساد من أكتوبر فقد حددت المادة ( )3من النظام األساسي للشركة نشاط ا في إنشااء وتملاك الانظم الفضاائية
بقطاعي ا الفضائي واألرضي بما في ذلاك تصانيع وإطاالق وتملاك األ ماار الصاناعية وإنشااء وتملاك المحطاات
األرضية وملحقات ا وتشغيل هذ النظم وإدارت ا ،وتأةير السعات القمرية والوسائل األرضية الملحقة ب ا .
وبرذلك تكروا العةصرة بر ن المناقرة الحررة اإلعةم ررة وبر ن القنرواا الاضرائ ة ال احرة تحكمهرا أحكرام وضررواب
صانوا ضماناا وحوافي اتما مار رصم  7لسنة .1998
ومن حي إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعنون فينه فإننه يتعنين للحكنم بوقنف تنفينذ القنرار اإلداري وفقنا ً
لنص المادة ( )49من قانون مجلس الدولة رقم  47لسنة  1972توافر ركنين أساسيين هما:
أولهما :ركن الةدية :ومددا أن ينبني الطلح على أسباح يرةح مع ا بحسح الظاهر من األوراق الحكم بإلغااء
القرار المطعون فيه ودون التقصي العميق في عناصر الموضوع أو التغلغل في تحقيق الو ائع التي يتكون من ا
على نحو يقتضى الفصل بأحكام اطعة أو يقتضى الحال تقارير من أهل الخبرة في مساائل أولياة الزماة لثباوت
و ائع الموضوع أو تكييف ا .
وثانيهما :ركن االستعةال:بأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيح نتائج يتعاذر تادارك ا فيماا لاو تراخاى القضااء
بإلغائه ،وإن تخل أي من هذين الركنين وةح القضاء برفض الطلح.حكم المحكماة اإلدارياة العلياا فاي الطعان
ر م  6013لسنة  43ضائية عليا ةلسة 2003/2/1
ومن حين إننه عنن ركنن الجدينة فراا المرادة  )1مرن صررار رئر ل الجمهورورة رصرم  310لسرنة  1986بشرنا
اخاداحاا وعارة اإلعةم تنة عل أق " تتولي وزارة ااعالم في إطار السياسة العامة للدولة اقتراح السياسةة
والخبة العامة للدولة في افة مجاالت ااعالم الداخلية والخارجية ما تتولي تنفيوها ومتابعتها وااشراف عليهةا
بهدف تحقيق الخبة العامة للدولة وإرشاد وإعالم الرأن العام المحلي والعالمي بأبعاد وأهةداف هةوه الخبةة وذلةك
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بالتعاوق الوثيةق مةع جميةع الةوزارات واألجهةزة المعنيةة والمختصةة ولهةا فةي سةبيل ذلةك مباشةرة االختصاصةات
وجميع األعمال التي تحقق هوه األبرات وبصفة خاصة :
ــ .............................................
ـةـ تنفيةو القةواريا واللةوائح المتعلقةة بالمببوعةات وركةر األربةاء والبيارةات وااعالرةات والتحقةق مةا عةدم مخالفةة
المببوعات الصادرة في الداخل أو الواردة ما الخارج للن ام العام أو انداب العامة ولمبدأ عدم تعر ها لألدياق
تعر ا ما شأرا تكدير السلم العام فيما تعهد با هوه القواريا ما اختصاصات لوزير ووزارة ااعالم .
ــ متابعة تنفيو ااذاعة والتليفزيوق لألركبة الخاصة بهةا ومةدن تحقيقهةا لألهةداف المنصةوه عليهةا فةي القةاروق
رقم  13لسنة  1979في شأق اتحاد ااذاعة والتليفزيوق والخدمات القومية التي يقدمورها ألجهزة الدولة والهيئات
العامة والوحدات االقتصادية بما يكفل ربةط هةوه األهةداف والخةدمات بالسياسةة العليةا واألهةداف القوميةة والسةالم
االجتماعي والوحدة الوطنية والخبة ااعالمية للدولة.
وتنة المرادة  )2مةا القةرار ذاتةا علة أق " وزيةر ااعةالم هةو الةوزير المخةتة بكةئوق ااذاعةة والتليفزيةوق
وتتبعةا ةل مةا الهيئةة العامةة لالسةتعالمات وشةر ة صةوت القةةاهرة للصةوتيات والمرئيةات وتخضةعاق اشةةرافا
ورقابتا وتوجيها ".
وتنة المادة األولي من القانوا رصرم  13لسرنة  1979بكةأق اتحةاد ااذاعةة والتليفزيةوق المعةدل بالقةاروق رقةم
 223لسنة  1989عل أق " تنكأ هيئة قومية تسم اتحاد ااذاعة والتليفزيوق ،تكوق لها الكخصةية االعتباريةة،
مر زهةا مدينةة القةاهرة ،وتخةتة دوق بيرهةا بكةئوق ااذاعةة المسةموعة والمرئيةة ،ولهةا وحةدها إركةاء وتملةك
محبات البث ااذاعي المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية.
وتتةةولي الهيئةةة دوق بيرهةةا ااشةةراف والرقابةةة علة المةةواد المسةةموعة والمرئيةةة التةةي تبثهةةا أجهزتهةةا ،وتخضةةع
لرقابتها ل ما تنتجا الكر ات المملو ة لها ،وتضع الهيئة القواعد المن مة لهوه الرقابة".
وتنص المادة ال ان ة من القانوا عل أق " يهدف ااتحاد إل تحقيق رسالة ااعالم ااذاعي المسموع والمرئةي،
سياسة وتخبيبةا وتنفيةوا ،فةي إطةار السياسةة العامةة للمجتمةع ومتبلباتةا ااعالميةة  ،اخةوا بأحةدة مةا تصةل إليةا
تببيقات العلم الحديث وتبوراتا في مجاالت تو يف ااعالم المرئي والمسموع  ،لخدمة المجتمع وبلوغ أهدافا.
وفي سبيل ذلك يعمل ااتحاد عل تحقيق األبرات انتية :
 1ـ أداء الخدمةة ااذاعيةةة المسةموعة والمرئيةةة بالكفةاءة المبلوبةةة ،و ةماق توجيههةا لخدمةةة الكةعت والمصةةلحة
القومية ،في إطار القيم والتقاليد األصيلة للكعت المصرن ،وفقا للمبادئ العامة التي رة عليها الدستور.
 2ـ ......................................
 3ـ العمل عل ركر الثقافة ،وتضميا البرامج الجوارت التعليمية والحضارية واارسةارية ،وفقةا للرةيةة المصةرية
والعربية والعالمية الرفيعة لخدمة افة فئات الكعت ،وتكريس بةرامج خاصةة للبفولةة والكةباب والمةرأة والعمةال
والفالحيا ،وإسهاما في بناء اارساق حضاريا ،وعمال عل تماسك األسرة.
 4ـ تبوير ااعالم ااذاعي والتليفزيوري ،وااللتزام بالقيم الدينية واألخالقية في المواد ااذاعية.
 5ـ  13 ........................ـ " ........................
وتنة المادة ال ال ة على أا "لالتحاد أق يتعاقد وأق يجرن جميع التصرفات واألعمال المحققة ألبرا ةا ،دوق
التقيد بالن م واألو اع الحكومية ولا عل وجا الخصوه ما يات
1ـةةةةة تأسةةةةةيس شةةةةةر ات مسةةةةةاهمة بمفةةةةةرده أو مةةةةةع شةةةةةر اء اخةةةةةريا فةةةةةي المجةةةةةاالت المتصةةةةةلة بأبرا ةةةةةا.
 2ـ شةراء الكةر ات أو إدماجهةا فيةا والةدخول فةي مكةروعات مكةتر ة مةع الجهةات التةي تةزاول أعمةاال شةبيهة
بأعمالةةةةا ،أو التةةةةي قةةةةد تعاورةةةةا علةةةةي تحقيةةةةق أرا ةةةةا سةةةةواء فةةةةي جمهوريةةةةة مصةةةةر العربيةةةةة أو خارجهةةةةا.
 3ـ إرتةاج المةةواد الفنيةةة ااذاعيةةة والتلفزيوريةة وتسةةويقها بةةالبيع أو التةةأجير فةةي الةداخل والخةةارج وفقةةا للكةةروط
واألو اع التي يراها محققة ألبرا ا.
 4ـ تملك حقوق التأليف والنكر وأسماء الكةهرة التجاريةة للمةواد ااذاعيةة التةي ينتجهةا أو يسةتخدمها ومةنح الغيةر
حق استخدامها 5 .ـ . " ................................
وندررا المررادة الرابعررة عل ة أق " .........ويكةةوق لالتحةةاد مجلةةس أمنةةاء ومجلةةس لألعضةةاء المنتةةدبيا وجمعيةةة
عمومية" ورصب المادة السادسة عل أق " يختة مجلس األمناء بو ع السياسات العامة لعمل االتحاد ،واعتماد
الخبةةةةةةةةةةةط الرئيسةةةةةةةةةةةية المتعلقةةةةةةةةةةةة بتنفيةةةةةةةةةةةوها ،ومتابعةةةةةةةةةةةة وتقيةةةةةةةةةةةيم أجهةةةةةةةةةةةزة االتحةةةةةةةةةةةاد لمهامهةةةةةةةةةةةا.
وللمجلس أق ينفوها ،ومتابعة وتقييم أجهزة االتحاد لمهامها.
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وللمجلس أق يتخو ما يلزم ما القرارات لتحقيق أبرا ا وفقا ألحكام هوا القاروق ،ولا علة وجةا الخصةوه مةا
يات :
 1ـ و ع ميثاق شرف للعمل ااعالمةي فةي ااذاعةة المسةموعة والمرئيةة وأخالقيةات الرسةالة ااذاعيةة ،وتحديةد
أسلوب االلتزام بهوا الميثاق.
 2ـ اعتماد القواعد واللوائح والن م المتعلقة بسير العمل في قباعات االتحةاد وشةر اتا المملو ةة لةا بالكامةل بمةا
يكفةل تقةديم الخةدمات ااذاعيةة المسةموعة والمرئيةة بةأعل قةدر مةا الكفايةة ،علة أسةاس مةا اادارة االقتصةادية
السليمة.
 3ـ  11 ......ـ إبداء الرأن في التكريعات المتعلقة بااذاعة المسموعة والمرئية ".
وح ث إنه وامرانادا إلرى السرلاة الم ولرة تتحراد اإلذاعرة والال ايوروا فري المرادة ال ال رة مرن القرانوا رصرم 13
لسررنة  1979المعرردب بالقررانوا رصررم  223لسررنة  1989حرردر صرررار وعوررر اتصادرراد رصررم  456لسررنة 1996
باررارو  1996/6/27بررالارخ ص بانم ر ل الشرررصة المدررروة لصصمررار الدررناع ة ناوررل مرراا شرررصة مسرراهمة
مدروة بن ام االستثمار الداخلي  ،وبموجت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  411لسةنة  2000أركةأت المنبقةة
الحرة العامةة ااعالميةة  ،وبجلسةتا المنعقةدة فةي  2000/9/17صةدر قةرار مجلةس إدارة المنبقةة الحةرة العامةة
ااعالميةةة بمدينةةة السةةادس مةةا أ تةةوبر رقةةم  1/4ـ  2000المعتمةةد محضةةرها مةةا رئةةيس مجلةةس الةةوزراء فةةي
 2000/9/25بالموافقةةة علةة تحويةةل مكةةروع الكةةر ة للعمةةل بن ةةام المنةةاطق الحةةرة بالمنبقةةة الحةةرة العامةةة
ااعالمية بمدينة السادس ما أ توبر مع االلتزام بالضوابط الخاصة بالموافقة عل األركبة التي يسمح بمزاولتهةا
داخةةل المنبقةةة والصةةادر بكةةأرها قةةرار المجلةةس رقةةم 1/2ـ ة ، 2000وااللتةةزام بضةةوابط العمةةل وميثةةاق الكةةرف
ااعالمةةي التةةي يقرهةةا مجلةةس إدارة المنبقةةة  ،و ةةولك االلتةةزام بكافةةة أحكةةام قةةاروق ةةمارات وحةةوافز االسةةتثمار
الصادر بالقاروق رقم  8لسنة  1997والئحتا التنفيوية والئحة ر ام العمل داخل المنةاطق الحةرة والقةرارات التةي
تصدر ما مجلةس إدارة الهيئةة والمتعلقةة بالمنةاطق الحةرة  ،وقةد رصةب المةادة ل3و مةا الن ةام األساسةي للكةر ة
المصرية لألقمار الصناعية لرايل ساتو عل أق " ركاط الكر ة :
 1ـ إركةةاء وتملةةك الةةن م الفضةةائية بقباعيهةةا الفضةةائي واألر ةةي بمةةا فةةي ذلةةك تصةةنيع وإطةةالق وتملةةك األقمةةار
الصناعية وإركاء وتملك المحبات األر ية وملحقاتها وتكغيل هوه الن م وإدارتها.
 2ـ تأجير السعات القمرية والوسائل األر ية الملحقة بها .
 3ـ أن خدمات أخرى تتصل بغرت الكر ة.
وذلك في إطار االلتزام بالقواريا المن مة للبث ااذاعي والتليفزيةوري داخةل جمهوريةة مصةر العربيةة والقةرارات
المن مة لدخول القنوات المكفرة وأجهزة االستقبال وفك الكفرة الالزمة لها ".
وحيةةث إق المررادة  )29مةةا قةةاروق ةةمارات وحةةوافز االسةةتثمار الصةةادر بالقةةاروق رقةةم  7لسةةنة  1998المعدلةةة
بالقاروق رقم  114لسنة  2008تنة عل أق " يكوق إركاء المنبقة الحرة التي تكمل مدينة بأ ملها بقاروق.
وتنكا المناطق الحرة العامة بقرار ما مجلس الوزراء ،بناء عل اقتراح الجهة ااداريةة المختصةة ،وذلةك اقامةة
المكروعات التي يرخة بها ايا اق شكلها القاروري ويجةوز بقةرار مةا الجهةة ااداريةة المختصةة إركةاء منةاطق
حرة خاصة ،تقتصر ل منها عل مكروع واحد ،إذا اقتضب طبيعتا ذلك.
ما يجوز للجهة اادارية المختصة الموافقة عل تحويل أحد المكروعات المقامة داخل البالد إل منبقةة حةرة ،
خاصة في وء الضوابط التي تحددها الالئحة التنفيوية لهوا القاروق .
ويتضما القرار الصادر بكأق المنبقة الحرة بيارا بموقعها وحدودها  .ويتول إدارة المنبقة الحرة العامة مجلةس
إدارة يصدر بتككيلا وتعييا رئيسا قرار ما الجهة اادارية المختصة.
ويختة مجلس اادارة بتنفيو أحكام هوا القاروق والئحتا التنفيوية والقرارات التي تصدره الجهة المكار إليها.
وفةةةةي جميةةةةع األحةةةةوال ال يجةةةةوز التةةةةرخية بإقامةةةةة مكةةةةروعات بن ةةةةام المنةةةةاطق الحةةةةرة فةةةةي مجةةةةال
صناعات. " ...................
وتنص المادة  )30من القاروق المكار إليا عل أق " تضع الجهة اادارية المختصة السياسية التةي تسةير عليهةا
المناطق الحرة  ،ولها أق تتخو ما تراه الزما ما القةرارات لتحقيةق الغةرت الةون تنكةأ هةوه المنةاطق مةا أجلةا ،
وعل األخة :
لأو و ع اللوائح والن م الالزمة ادارة المناطق الحرة .
لبو و ع شروط منح التراخية ..........................
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وتررنص الاقرررة األولررى مررن المررادة  )31مررن القررانوا ذاترره المعدلررة بالقررانوا رصررم  94لسررنة  2005علررى أا "
يختة مجلس إدارة المنبقة الحرة العامة بإصدار موافقة مبدئية عل إقامة الكر ات والمنكآت داخلهةا ،ويصةدر
بتأسيس هوه الكر ات وتلك المنكات قرار ما الجهة اادارية المختصة ،ما يختة رئيس مجلس إدارة المنبقةة
بالترخية لها بمزاولة ركاطها " .
وتنص المادة  )55من القانوا على أا " تتول الهيئة إصدار الترخية النهائي وذلك في مدة ال تجاوز خمسةة
عكر يوما ما تاريخ استصدار افة التةراخية والموافقةات المبلوبةة مةا الجهةات المختصةة مةا خةالل عامليهةا
بمكاتبها في الهيئة أو فروعها والويا لهم الصالحية في إصدارها  " ..وتنة المادة ل56و مةا القةاروق ذاتةا علة
أق " للجهات المنوط بها منح تةراخية إقامةة المكةروعات ومباشةرة النكةاط وفقةا ألحكةام هةوا القةاروق الحةق فةي
التفتيش عل المكروعات المرخة بهةا تببيقةا ألحكامةا وذلةك للتأ ةد مةا االلتةزام بكةروط التةرخية وااللتةزام
بأحكام التكريعات المن مة لمباشرة أوجا ركاطها  ,واتخاذ ااجراءات الالزمة عند مخالفة هوه الكروط واألحكام
عل النحو المنصوه عليا في هوه التكريعات.
ويكوق التفتيش وفقا لبرامج يتم إعدادها وتنفيةوها علة رحةو ال يخةل بحسةا سةير المكةروعات ومباشةرتها ألوجةا
ركاطها وفقا للقواعد والضوابط وااجراءات التي تحددها الالئحة التنفيوية لهوا القاروق "
وتررنص المررادة  )63مررن القررانوا المشررار إل رره علررى أنرره " فةةي حالةةة مخالفةةة المكةةروع ألن مةةا أحكةةام القةةواريا
واللوائح والقرارات يكوق للجهات ااداريةة إرةوار المسةتثمر بإزالةة أسةباب المخالفةة فةي مةده يحةددها اارةوار فةي
وء حجم المخالفة وطبيعتها مع إخبار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هوا اارةوار فةإذا ارقضةب هةوه المةدة
دوق إزالة المخالفة اق للهيئة إصدار قرار مسبت بإيقاف ركاط المكروع .
وللمسةةتثمر أق يةةةت لم مةةةا قةةةرار اايقةةاف أمةةةام إحةةةدى اللجةةةاق التةةي تكةةةكل فةةةي الهيئةةةة وفةةة فروعهةةةا".........
ورصب المادة  )1من الةئحة الانا ذوة لقانوا ضماناا وحوافي اتما مار المكةار إليةا الصةادرة بقةرار رئةيس
مجلس الوزراء رقم  1247لسنة  2004عل أق:
" تكوق مزاولة النكاط في المجاالت المكار إليها في المةادة ل1و مةا قةاروق ةمارات وحةوافز االسةتثمار المكةار
بن ام االستثمار الداخلي بالكروط وف الحدود التالي بيارها:
أوال.......................................................................... :
مادما :الكن ة األمام ة:
هةـ -إقامةة أو إدارة وتكةغيل وصةيارة محبةات وشةبكات االتصةاالت السةلكية والالسةلكية واألقمةار الصةناعية بعةد
الحصول عل ترخية ما الجهات المعنية وفقا للقواريا المعمول بها وال يكمل ذلك ااذاعة والتلفزيوق" ......
ورصب المادة  )16ما الالئحة التنفيوية المكار إليها عل أق " يصدر بقرار ما رئيس الهيئةة دليةل رةوع لكةل
ركاط ما األركةبة التةي تكةملها المجةاالت المنصةوه عليهةا فةي المةادة ل1و مةا هةوه الالئحةة ،يتضةما البيارةات
انتية:
 1ـ بياق المستندات المبلوبة ما المستثمر.
 2ـ بياق بااجراءات المبلوبة للحصول عل خدمات االستثمار .
 3ـ التراخية والموافقات والعقود والتصاريح المبلوبة لممارسة النكاط وبياق الجهات ذات الصلة بالنكاط .
 4ـ الرسوم المبلوبة لكل خدمة.
 5ـ توقيتات أداء الخدمات.
 6ـ الضوابط العامة والخاصة لممارسة النكاط النوعي.
ويجت أق يرفق بهوا الدليل رموذج لبلت االستثمار والترخية المؤقب ورموذج لبلت التأسيس المنصوه علية
بالمادة ل53و ما قاروق مارات وحوافز االستثمار"
مةةا تةةنة المررادة  )20مةةا الالئحةةة التنفيويةةة المكةةار إليهةةا عل ة أق " للمسةةتثمر بعةةد صةةدور القةةرار المةةرخة
بالتأسةيس وقيةد الكةر ة أو المنكةأة بالسةجل التجةارن أق يتقةدم إلة الهيئةة أو أحةد فروعهةا ببلةت للحصةول علة
الترخية المؤقب اقامة المكروع ،وذلك علة النمةوذج المعةد لهةوا الغةرت مرفقةا بةا المسةتندات المبينةة بةدليل
النكاط النوعي وفقا لببيعة ل ركاط .
ويرفةةق ببلةةت الحصةةول عل ة هةةوا التةةرخية تعهةةد بةةالتزام الكةةر ة أو المنكةةأة بكافةةة الضةةوابط واالشةةتراطات
وااجراءات والتكريعات التي تن م ركاطها و ولك أعمال البناء الالزمة اقامتها".
وتنص المادة  )40ما الالئحة التنفيوية ذاتها عل أق " لمجلس إدارة الهيئة فةي حالةة مخالفةة المكةروع ألحكةام
قاروق مارات وحوافز االستثمار والئحتا التنفيوية أو عةدم االلتةزام بالكةروط والضةوابط المقةررة اتخةاذ أيةا مةا
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ااجراءات التالية بعد التحقق مةا ارتكةاب المكةروع للمخالفةة وفقةا لببيعتهةا وجسةامتها ومةدى األ ةرار الناتجةة
عنها:
لأو إيقاف تمتع المكروع بالضمارات والحوافز.
لبو تقصير مدة تمتع المكروع بالضمارات والحوافز.
لجـو إرهاء تمتع المكروع بالضمارات والحوافز ،مع ما يترتت عل ذلك مةا اثةار بالنسةبة للقةرارات والتةراخية
الصادرة للمكروع "
مةةا تةةنة المررادة  )88مةةا الالئحةةة التنفيويةةة المكةةار إليهةةا علة أرةةا " يجةةوز للهيئةةة فةةي حالةةة مخالفةةة المكةةروع
ألحكام القاروق أو هوه الالئحة أو الئحة ر ام العمل أو شروط الترخية أو القرارات التي تصدرها ،وقةف ركةاط
المكروع لمةدة محةددة أو إلغةاء التةرخية الصةادر للمكةروع بحسةت جسةامة المخالفةة و ةروف ارتكابهةا ومةدى
األ ةرار التةي تصةيت االقتصةاد القةومي ،وذلةك إذا لةم يقةم المكةروع بإزالةة المخالفةة خةالل المةدة التةي تحةددها
الهيئة".
وح ث إا مجلل إدارة المناقة الحرة العامة اإلعةم ة صد أحدر بجلساه المنعقدة باارو  2000/9/17القرار
رصم  1/1ـ  ) 2000باسم ة المناقرة الحررة العامرة اإلعةم رة بامرم المناقرة الحررة العامرة اإلعةم رة بمدونرة
السررادم مررن أصارروبر)  ،صمررا أحرردر مجلررل اإلدارة ذاترره القرررار رصررم  1/2ـ  )2000بالموافقررة علررى ضررواب
الموافقة على األركبة التي يسمح بمزاولتها داخل المنبقة  ،والتي تضمنب ما يلي :
ل أ و األركبة التي يسمح بمزاولتها داخل المنبقة:
 1ـ البث الفضائي التليفزيوري وااذاعي والمعلوماتي عبر األقمار الصناعية .
 2ـ تأسيس القنوات الفضائية التليفزيورية وااذاعية والمعلوماتية بكافة أرواعها.
 3ـ إرتاج المصنفات ااذاعية والتليفزيورية واألعمال السينمائية و افة أشكال اارتاج الفني والمواد ااعالمية.
 4ـ إقامة دور للبباعة .
 5ـ إرتاج وتصنيع وتجميع األدوات والمهمات الالزمة لألركبة المو ورة.
 6ـ خدمات ااعالم والدعاية والعالقات العامة.
 7ـ إقامة المعارت الدائمة للكر ات العالمية والمحلية المنتجة ألجهزة تكنولوجيا االتصال واارتاج ااعالمي.
 8ـ إقامة الفنادق والمنكآت السياحية والمحالت التجارية التي تخدم المنبقة الحرة.
 9ـ الخدمات البنكية طبقا للقواريا المن مة لولك.
 10ـ ما يتم الموافقة عليا مستقبال ما رئيس مجلس الوزراء.
ب) الضواب :
 1ـ ال يجوز الترخية بالعمل بالمنبقة الحرة لقنوات ذات صةبغة دينيةة أو طائفيةة أو حزبيةة أو تةدعو للجةنس أو
للعنف.
 2ـ تلتزم الكر ات التي يرخة لها بالعمل في المنبقة الحرة بميثاق الكرف ااعالمي .
 3ـ ال يجوز للمرخة لا التنازل عا الترخية الممنوح لا للغير إال بموافقة الجهة المختصة.
 4ـ يراع عند القيم بأعمال التوزيع والتكفير لبث البرامج والخدمات أق تتم عبر الكر ات المرخة لها بولك.
 5ـ يراع عند البب في البلبات المقدمة اقامة المكروعات فاية ومالئمة رأس المال للنكاط المبلوب مزاولتا
بحيث ال يقل رأس المال المصدر ألركبة بث القنوات المتخصصةة عمةا يعةادل  20مليةوق جنيةا مصةريا وتةزداد
إل ما يعادل  30مليوق جنيا مصرن للقنوات العامة  ،وذلةك فيمةا عةدا الكةر ات االقتصةادية وشةر ات التسةويق
وشر ات اارتررب " .
وح ث إا المسراااد مرن الندرو سةالفة البيةاق فةأق الفقةرة الثاريةة مةا المةادة األولةي مةا القةاروق رقةم  13لسةنة
 1979بكةةأق اتحةةاد ااذاعةةة والتليفزيةةوق المعةةدل بالقةةاروق رقةةم  223لسةةنة  1989قةةد راطةةب بإتحةةاد ااذاعةةة
والتليفزيوق ااشراف والرقابة عل المواد المسموعة والمرئية التي تبثها أجهزة االتحاد  ،وتخضع لرقابتا ل ما
تنتجا الكر ات المملو ة لها ،وتضع الهيئة القواعد المن مة لهوه الرقابة  ،وحددت المادة ال ان ة ما القاروق ذاتةا
أهداف االتحاد بأرا يهدف إل تحقيق رسالة ااعةالم ااذاعةي المسةموع والمرئةي ،سياسةة وتخبيبةا وتنفيةوا ،فةي
إطار السياسة العامة للمجتمع ومتبلباتا ااعالمية  ،اخوا بأحدة ما تصل إليةا تببيقةات العلةم الحةديث وتبوراتةا
في مجاالت تو يف ااعالم المرئي والمسموع  ،لخدمة المجتمع وبلوغ أهدافا  ،وأرةا فةي سةبيل ذلةك يعمةل علة
تحقيق أبرات متعددة منها أداء الخدمة ااذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المبلوبة ،و ماق توجيهها لخدمةة
الكعت والمصلحة القوميةة ،فةي إطةار القةيم والتقاليةد األصةيلة للكةعت المصةرن ،وفقةا للمبةادئ العامةة التةي رةة
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عليها الدستور  ،والعمل عل ركةر الثقافةة ،وااسةهام فةي بنةاء اارسةاق حضةاريا ،والعمةل علة تماسةك األسةرة ،
وتبوير ااعالم ااذاعي والتليفزيةوري ،وااللتةزام بةالقيم الدينيةة واألخالقيةة فةي المةواد ااذاعيةة  ،وراطةب الفقةرة
ال ال ة من المادة الرابعة مةا القةاروق المكةار إليةا بمجلةس أمنةاء االتحةاد أق يتخةو مةا يلةزم مةا القةرارات لتحقيةق
أبرا ةةا وفقةةا ألحكةةام القةةاروق ،ولةةا علة وجةةا الخصةةوه و ةةع ميثةةاق شةةرف للعمةةل ااعالمةةي فةةي ااذاعةةة
المسموعة والمرئية وأخالقيات الرسةالة ااذاعيةة ،وتحديةد أسةلوب االلتةزام بهةوا الميثةاق  ،وأوجر صررار مجلرل
إدارة المناقة الحرة العامة اإلعةم ة بمدونة السادم من أصاوبر رصرم  1/4ـ  2000الدرادر بجلسراه المنعقردة
في  2000/9/17المعامد محضرها من رئ ل مجلل الوعراء فري  2000/9/25بكةأق الموافقةة علة تحويةل
مكروع الكةر ة ا لمصةرية لألقمةار الصةناعية لرايةل سةاتو للعمةل بن ةام المنةاطق الحةرة بالمنبقةة الحةرة العامةة
ااعالمية بمدينة السادس ما أ توبر عل الكر ة والمكروعات العاملة بتلك المنبقة االلتزام بالضوابط الخاصةة
بالموافقة عل األركبة التي يسمح بمزاولتهةا داخةل المنبقةة والصةادر بكةأرها قةرار المجلةس رقةم 1/2ـة، 2000
وااللتزام بضوابط العمل وميثاق الكرف ااعالمي التي يقرها مجلس إدارة المنبقة  ،و ولك االلتزام بكافة أحكام
صانوا ضماناا وحوافي اتما مار الدادر بالقانوا رصم  8لسنة  1997وتئحاه الانا ذورة والئحةة ر ةام العمةل
داخةل المنةةاطق الحةةرة والقةةرارات التةةي تصةةدر مةةا مجلةس إدارة الهيئةةة والمتعلقةةة بالمنةةاطق الحةةرة مةةا أق المةةادة
ل56و ما قاروق مارات وحوافز االستثمار الصادر بالقاروق رقم  8لسنة  1997قد قررت للجهةات المنةوط بهةا
منح تراخية إقامة المكروعات ومباشرة النكاط وفقا ألحكام ذلةك القةاروق الحةق فةي التفتةيش علة المكةروعات
المرخة بها تببيقا ألحكاما وذلك للتأ د مةا االلتةزام بكةروط التةرخية وااللتةزام بأحكةام التكةريعات المن مةة
لمباشرة أوجا ركاطها  ,واتخاذ ااجراءات الالزمةة عنةد مخالفةة هةوه الكةروط واألحكةام علة النحةو المنصةوه
عليا في هوه التكريعات  ،وأليما المادة  )63ما القاروق الجهات اادارية في حالة مخالفة المكروع ألن ما
أحكام القواريا واللوائح والقرارات باتخاذ إجراء إروار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مده يحددها ااروار في
وء حجم المخالفة وطبيعتها مع إخبار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هوا اارةوار فةإذا ارقضةب هةوه المةدة
دوق إزالة المخالفةة ةاق للهيئةة إصةدار قةرار مسةبت بإيقةاف ركةاط المكةروع  ،وحةددت المرادة  )1مرن الةئحرة
الانا ذوة لقانوا ضماناا وحوافي اتمرا مار المشرار إل ره الدرادرة بقررار رئر ل مجلرل الروعراء رصرم 1247
لسنة  2004مجاالت مزاولة النكاط ومنها مجال البنية األساسةية الةون تضةما إقامةة أو إدارة وتكةغيل وصةيارة
محبات وشبكات االتصاالت السةلكية والالسةلكية واألقمةار الصةناعية بعةد الحصةول علة تةرخية مةا الجهةات
المعنية وفقا للقواريا المعمول بها وال يكةمل ذلةك ااذاعةة والتلفزيةوق " ......وأوجكرا المرادة  )16مرن الةئحرة
التنفيوية المكار إليها عل رئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة إصدار قرار بدليل روع لكل ركاط ما
األركبة التي تكةملها المجةاالت المنصةوه عليهةا فةي المةادة ل1و مةا الالئحةة ،يتضةما بيارةات منهةا لالضةوابط
العامة والخاصة لممارسة النكاط النةوعي(  ،مةا أوجكرا المرادة  )20مرن الةئحرة الانا ذورة المكةار إليهةا علة
المستثمر أق يرفق ببلت الحصول عل الترخية تعهد بالتزام الكر ة أو المنكأة بكافة الضةوابط واالشةتراطات
وااجراءات والتكةريعات التةي تةن م ركةاطها  ،وأوجكرا المرادة  )40مرن الةئحرة الانا ذورة ذاتهةا علة مجلةس
إدارة الهيئة في حالة مخالفة المكروع ألحكام قاروق مارات وحوافز االستثمار والئحتا التنفيوية أو عدم االلتزام
بالكروط والضةوابط المقةررة اتخةاذ أيةا مةا ااجةراءات التاليةة بعةد التحقةق مةا ارتكةاب المكةروع للمخالفةة وفقةا
لببيعتها وجسامتها ومدى األ رار الناتجة عنها:
لأو إيقاف تمتع المكروع بالضمارات والحوافز.
لبو تقصير مدة تمتع المكروع بالضمارات والحوافز.
لجـو إرهاء تمتع المكروع بالضمارات والحوافز ،مع ما يترتت عل ذلك مةا اثةار بالنسةبة للقةرارات والتةراخية
الصادرة للمكروع  ،صما أجاعا المادة  )88من الةئحة الانا ذوة المكار إليها للهيئة في حالة مخالفة المكةروع
ألحكام القاروق أو الالئحة أو الئحةة ر ةام العمةل أو شةروط التةرخية أو القةرارات التةي تصةدرها  ،وقةف ركةاط
المكروع لمةدة محةددة أو إلغةاء التةرخية الصةادر للمكةروع بحسةت جسةامة المخالفةة و ةروف ارتكابهةا ومةدى
األ رار التي تصيت االقتصاد القومي ،وذلك إذا لم يقم المكروع بإزالة المخالفة خالل المدة التةي تحةددها الهيئةة
وحيث إا مجلل إدارة المناقة الحرة العامة اإلعةم ة بمدونة السادم من أصاروبر صرد أحردر بجلسراه المنعقردة
باارو  2000/9/17القرار رصم  1/2ـ  )2000بالموافقة علرى ضرواب الموافقرة علرى األنشراة التةي يسةمح
بمزاولتها داخل المنبقة ة ،والتةي تضةمنب األركةبة التةي يسةمح بمزاولتهةا داخةل المنبقةة  ،ومنهةا البةث الفضةائي
التليفزيوري وااذاعةي والمعلومةاتي عبةر األقمةار الصةناعية  ،وتأسةيس القنةوات الفضةائية التليفزيوريةة وااذاعيةة
والمعلوماتية بكافة أرواعها  ،وإرتاج المصنفات ااذاعية والتليفزيوريةة واألعمةال السةينمائية و افةة أشةكال اارتةاج
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الفني والمواد ااعالمية  ،وبيرها  ،ما تضمنب الضوابط الالزمة لمزاولةة النكةاط داخةل المنبقةة والتةي شةملب
عدم جواز الترخية بالعمةل بالمنبقةة الحةرة لقنةوات ذات صةبغة دينيةة أو طائفيةة أو حزبيةة أو تةدعو للجةنس أو
للعنةةف  ،والتةةزام الكةةر ات التةي يةةرخة لهةةا بالعمةةل فةةي المنبقةةة الحةةرة بميثةةاق الكةةرف ااعالمةةي  ،مةةا حةةددت
الضوابط الخاصة بن ام عمل مكروعات االتصال عبر محبات ااذاعة التليفزيوق الفضةائية فةي المنبقةة الحةرة
العامة ااعالمية التزام القنوات التليفزيورية الفضائية بمراعاة مجموعة ما المبادئ منها  ،االلتزام بميثاق الكرف
ااعالمي  ،وااللتزام بالمو وعية  ،وعدم ركر أو إذاعة الوقةائع مكةوهة أو مبتةورة  ،وتحةرن الدقةة فةي توثيةق
المعلومات وفي العرت المتوازق لةرراء  ،واحتةرام خصوصةية األفةراد  ،وعةدم اتهةام األفةراد أو المؤسسةات أو
التكهير بهم أو تكويا سمعتهم بةدوق دليةل  ،واال لتةزام بمةا توجبةا التكةريعات مةا المحاف ةة علة حقةوق الغيةر ،
ومراعاة حقوق الملكية فيما يبث ما مواد  ،وااللتزام بنكر وإذاعة الرد والتصحيح عل ما ورد ذ ره ما الوقائع
أو سةةبق ركةةره أو إذاعتةةا  ،وعةةدم تنةةاول مةةا تتةةواله سةةلبات التحقيةةق والمحا مةةة بمةةا يةةؤثر فةةي سةةير التحقيةةق أو
المحا مة أو بما يؤثر في مرا ز ما يتناولهم التحقيق أو المحا مة .
وح ررث إا م رراق الشرررم اإلعةمرري العربرري المعامررد مررن مجلررل وعراء اإلعررةم العرررب بموج ر صرررار رصررم
ق 294/ـ دع 40/ـ  )2007/6/20والماكق على المناقة الحرة العامة اإلعةم ة بمدونة السادم من أصاوبر
قةةد رصةةب فةةي المةةادة ال امنررة منةةا علة وجةةوب االلتةةزام بالمو ةةوعية واألمارةةة  ،وفةةي المةةادة الاامررعة منةةا علة
االلتزام بالصدق وتحرن الدقة وااللتزام بتصويت أية أخباء  ،وفي المادة ال ان ة عشرة منا عل مراعاة أصةول
الحوار وادابا وبخاصة ما يعرت أو يواع عل الهواء مباشرة  ،وفي المادة ال امسة عشر عل تكجيع االهتمةام
الجمةةاهيرن بالريا ةةة باعتبارهةةا واحةةدة مةةا العوامةةل الرئيسةةية فةةي النهةةوت بالصةةحة البدريةةة والنفسةةية للمجتمةةع
والحره عل تنقية ااعالم الريا ي ما أية شوائت تعكس أو تؤجج رزعةات التعصةت والتحيةز  ،والسةعي إلة
تنمية الروح الريا ية في المنافسة  ،وفي المادة العشروا أوجت الميثاق رورة التمييةز بةيا المةواد ااعالميةة
والمواد ااعالرية  ،والتزام هوه األخيرة بأخالقيةات المجتمةع العربةي  ،وفةي المرادة الحادورة والعشرروا بةااللتزام
بالقيم الدينية واألخالقية للمجتمع العربي .
وح ث إا وث قة "مكادئ تنظ م الكث واتماقكاب الاضائي اإلذاعي والالايووني في المناقة العرب ة المعامد مرن
مجلل وعراء اإلعةم العرب بموج صرار رصم ق 294/ـ دع 40/ـ  )2007/6/20والماكرق علرى المناقرة
الحرة العامة اإلعةم ة بمدونة السادم من أصاوبر قد تضمنب في البنود من الرابع إلى الاامع الاياماا هيئةات
البث ومقدمو خدمات البث الفضائي وإعةادة البةث الفضةائي  ،فألزمةب الوثيقةة فةي الكنرد الرابرع منهةا هيئةات البةث
ومقدمو خةدمات البةث الفضةائي وإعةادة البةث الفضةائي بمراعةاة قواعةد عامةة منهةا ل عالريةة وشةفافية المعلومةات
وحماية حق الجمهور في الحصول علة المعلومةة السةليمة ـ حمايةة حقةوق ومصةالح متلقةي خةدمات البةث ـ عةدم
التأثير سلبا عل السلم االجتماعي والوحدة الوطنية والن ام العام وانداب العامةة و  ،وتضةما الكنرد ال رامل مةا
الوثيقة التزام هيئات البث ومقدمو خدمات البث الفضةائي وإعةادة البةث الفضةائي بتببيةق معةايير و ةوابط عامةة
عل المصنفات التي يتم بثها منها ل االلتزام باحترام حرية التعبير واحترام حريات انخريا وحقوقهم  ،وااللتزام
بأخالقيات مهنة ااعالم و  ،ما تضما الكند السادم من الوث قة المكار إليها التزام هيئات البث ومقدمو خدمات
البث الفضائي وإعادة البث الفضائي بتببيق وابط العمل ااعالمي في شأق ل المصنفات التي يتم بثهةا ومنهةا
ل احتةةرام رامةةة اارسةةاق وحقةةوق انخةةر فةةي ةةل أشةةكال ومحتويةةات البةةرامج والخةةدمات المعرو ةةة ـ واحتةةرام
خصوصية األفراد واالمتناع عا ارتها ها بأن صةورة مةا الصةور ـ ومراعةاة أسةلوب الحةوار وادابةا  ،واحتةرام
حق انخر في الرد و  ،وتضما الكند ال امن من بنود الوث قة ذاتها التزام هيئات البث وإعةادة البةث الفضةائي فةي
شأق ما يتم بثا ما مواد إعالرية بااللتزام بالتنويا الصريح عا المادة ااعالرية في بدايتها ورهايتها  ،وفصلها عا
المادة البرامجية فصال وا حا  ،وإ هار لمة إعالق عل رحو وا ح ومتواصل في ااعةالق الةون يعةرت فةي
صورة بررامج  ،وتضما الكند ال اني عشر ما الوثيقة في الفقرة ل3و أرا " وفي جميع األحوال ومت ما رصدت
السلبات المختصة بالدولة العضو التي منحةب التةرخية أو تةم إبالبهةا بةأن مخالفةة ألحكةام القةاروق الةداخلي أو
األحكام الواردة بهوه الوثيقة  ،فإرا يحق لهةا سةحت تةرخية المخةالف أو عةدم تجديةده أو إيقافةا للمةدة التةي تراهةا
مناسبة "
ومن حي إنه استخالصا من النصوص المتقدمة ؛ فإن الة ة الوحيدة صاحبة االختصاص في شأن التارخيص
للمشااروعات بمزاولااة نشاااط البااث الفضااائي بالمنطقااة الحاارة العامااة اإلعالميااة هااي ال يئااة العامااة لالسااتثمار
والمناطق الحرة ،ف ي التي تضع السياسة التي تسير علي ا المناطق الحرة ،وتضع اللوائح والنظم الالزمة إلدارة
المناطق الحرة وشروط مانح التاراخيص ،كماا أن اا الة اة التاي تتاولى إصادار التارخيص الن اائي ،وكاذلك ف اي
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الة اة التاي ل اا الحاق فاي التفتايص علاى المشاروعات المارخص ب اا تطبيقًاا ألحكاماه وذلاك للتأكاد مان االلتازام
بشروط الترخيص وااللتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوةه نشاط ا ،واتخاذ اإلةراءات الالزماة عناد
مخالفة هذ الشروط واألحكام على النحو المنصوص عليه فى هذ التشريعات.
ومن ثم فعند مخالفة المشروع ألي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات تكاون للة اات اإلدارياة ذات الصالة
بالترخيص ،المنطقة الحرة العامة اإلعالمية ،إنذار المستثمر بإزالة أسباح المخالفة فاي مادة تحاددها فاي اإلناذار
في ضوء حةام المخالفاة وطبيعت اا ،وعلي اا إخطاار ال يئاة بالمخالفاة وبالمادة المحاددة فاي هاذا اإلناذار ،وعندئاذ
ينت ي دورهاا تما ًماا ليكاون التصار الن اائي بإصادار ارار بو ا نشااط الشاركة المخالفاة مان عدماه أو إلغااء
الترخيص من عدمه لل يئة وحدها دون غيرها ،وبالتالي فإذا انقضت المدة المحددة باإلناذار دون إزالاة المخالفاة
كان لل يئة أن تم ل المستثمر لمدة أخرى تحددها فإذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة خالل المادة التاي تحاددها
ال يئة كان ل ا إصدار رار مسبح بإيقا نشااط المشاروع لمادة محاددة ،أو إلغااء التارخيص الصاادر للمشاروع
بحسح ةسامة المخالفة وظرو ارتكاب ا ومدى األضرار التي تصيح اال تصاد القومي ،كما كان لمةل إدارة
ال يئة إيقا أو تقصير أو إن اء تمتع المشروع بالضمانات والحوافز ،مع ما يترتح علاى ذلاك مان آثاار بالنسابة
للقرارات والتراخيص الصادرة للمشروع.
ومن حي أن من المبادئ المسلمة أن الترخيص الصادر من ة ة اإلدارة  ،إنما هو تصر إدراى يتم بالقرار
الصادر بمنحاه  ،و هاو تصار مد ات بطبيعتاه ابال للساحح أو التعاديل فاي أي و ات متاى ا تضات المصالحة
العامة ذلك و يقع هذا السحح أو التعديل غير ابل لإللغااء متاى تام وفقاا ً لمقتضايات المصالحة و لام يكان مشاوبا ً
بعيح إساءة استعمال السالطة و ساواء فاي ذلاك أكاان التارخيص مقيادا ً بشاروط أو محاددا ً بأةال  ،فاالترخيص ال
يكسح صاحبه أى حق يمتنع معه على اإلدارة سحبه أو إلغااد أو تنظيماه أو الحاد مناه طبقاا ً لسالطت ا التقديرياة
وفقاا ً لواةبااات المصاالحة العامااة و بغياار تعسا  " .فنني هننذا المعنننى الطعننن رقننم  417لسنننة 9ق.ع – جلسننة
"1964/1/25
ومن حي أن المستقر عليه إن الترخيص لافراد باالنتفاع بةزء من المال العام يختل في مادا و فيماا يخولاه
للفرد من حقوق على المال العام بحسح ما إذا كان هذا االنتفاع عاديا أو غير عاادى و يكاون االنتفااع عادياا إذا
كان متفقا مع الغرض األصلي الذي خصاص الماال مان أةلاه كماا هاو الشاأن بالنسابة إلاى أراضاى الحياازات و
أراضى األسواق العامة و ما يخصص من شاطئ البحر أل امه الكبائن و الشالي ات و يكون االنتفاع غير عادى
إذا لم يكن متفقا مع الغرض األصلي الذي خصص له المال العام كاالترخيص بشاغل الطرياق العاام بااألدوات و
الم مات و األكشاك ففي االنتفاع غير العادي يكون الترخيص لافراد باستعمال ةزء مان الماال العاام مان بيال
األعمال اإلدارية المبنية على مةرد التسامح و يكون االختصاص بمنحه عادة لة اات الشارطة و تتمتاع اإلدارة
بالنسبة إلى هذا النوع من االنتفاع بسلطة تقديرية واسعة فيكون ل ا إلغاء الترخيص في أي و ت بحسح ما ترا
متفقااا مااع المصاالحة العامااة  ،باعتبااار أن المااال لاام يخصااص فااي األصاال لمثاال هااذا النااوع ماان االنتفاااع و أن
الترخيص باستعماله على خال هذا األصل عارض و مو وت بطبيعته و من ثم ابال لإللغاء أو التعديل في أي
و ت لدواعي المصلحة العامة  .أما إذا كان المال د أعد بطبيعته لينتفع به األفراد انتفاعا خاصا بصافة مساتقرة
و بشروط معينة فاإن التارخيص باه ياتم مان الة اة اإلدارياة المناوط ب اا اإلشارا علاى الماال العاام و يصاطب
الترخيص في هذ الحالة بصبغة العقد االدارى و تحكمه الشروط الواردة فيه و القواعد القانونية التي تانظم هاذا
النوع من االنتفاع و هي ترتح للمنتفع على المال العام حقو ا تختل فى مداها و وت ا بحسح طبيعة االنتفاع و
طبيعة المال المقررة عليه على أن ا فى ةملت ا تتسم بطابع من االستقرار فى نطاق المدة المحددة فى الترخيص
أما إذا لم تكن ثمة مدة محددة فأن هذ الحقوق تبقى ما بقى المال مخصصا للنفع العام و بشرط أن يقاوم المنتفاع
بالوفاء بااللتزامات الملقاة على عاتقه و تلتازم اإلدارة بااحترام حقاوق المارخص لاه فاي االنتفااع وال يساو ل اا
إلغاااء التاارخيص كليااا أو ةزئيااا طالمااا كااان المنتفااع ائمااا بتنفيااذ التزاماتااه و ذلااك مااا لاام تقاام اعتبااارات متعلقااة
بالمصلحة العامة تقتضى إن اء تخصيص الماال ل اذا الناوع مان االنتفااع و دون أخاالل بماا للة اة اإلدارياة مان
حقوق في اتخاذ اإلةراءات التي تكفل صيانة األمن و لو تعارض ذلك مع مصلحة المنتفعين ".فني هنذا المعننى
الطعن رقم  1362لسنة 10ق.ع – جلسة "1966/11/26
ويؤخذ من ذلك إن سلطة اإلدارة في سحب أو إلغاء الترخيص إنمنا تتحندد فني ضنوء منا تقندرع منن اعتبنارات
جديه تتعلق بتحقيق ا لمصلحة العامة شنريطة أن تكنون تلنك االعتبنارات قائمنة علنى أسنباب صنحيحة وواقعينة
ومستخلصة من وقائع مادية ثابتة تجعل من استمرار الترخيص يشكل إضرارا بالصالح العام
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فشرط المصلحة العامة هو شرطا جوهريا مكون إلرادة الة ة اإلدارية فيما تةريه من تصرفات انونية متعلقة
بالم ال العام ف و بتلك الصفة يعد شرط بقاء ووةود لتلك التصرفات من حياث الصاحة والابطالن ف او باذلك يعاد
عماد ما تةريه اإلدارة من تصرفات بوصف ا مفوضة بإةراء تلك التصرفات .
وال يقتصر ذلك المعنى على ما تجريه الجهات اإلدارية من تصنرفات تندخل فني مضنمون العقنود اإلدارينة إنمنا
ينسحب هذا األثر أيضا إلى ما تصدرع من قرارات إدارية تتعلق بإدارة المرافق والتصرف فيها ومنهنا بنالطبع
قرارات الترخيص
فننالقرارات اإلداريننة هااي األعمااال القانونيااة التااي تتاادخل اإلدارة بواسااطت ا ب ااد تنظاايم الحياااة داخاال المةتمااع
تحددها فاي ذلاك غاياة اسامي تتمثال فاي تحقياق المصالحة عاماة وتتمياز هاذ القارارات بكون اا وسايلة تساتعمل ا
انطال ا من إرادت ا المنفردة حيث تقوم بسن أعماال بمحاض إرادت اا تترتاح علي اا حقاوق وواةباات وال يتطلاح
دخول ا حيز التنفيذ رضا األفراد أو الةماعات المعنياة ب اا ونظارا لكون اا تقاوم علاى أساا ماا يخولاه التشاريع
لإلدارة من صالحيات غير مألوفة في القانون العادي .
بيد أن أوجه تحقيق ذلك األمر ال ينحصر فقط في تلك االمتيازات التي تعطى لإلدارة حرياة فاي التقادير بمعناى
اختيارهااا فالمصاالحة العامااة ااد تقتضااى تاادخل ا ماان عدمااه وفااى حالااة تاادخل ا وفااق اى الوسااائل أال تحيااد عاان
االشتراطات التي ألزم ا ب ا ا لقانون وهى يود صد ب ا المشرع الحد من حرية اإلدارة وسالطات ا وباين حقاوق
وحريات اإلفراد وبالتالي فالقرارات اإلدارية خاضعة للسلطة التقديرية واالختصاص المقيد اللتان يةح التوفياق
بين ما لتحقيق الصالح العام .
ويجمع النقد في هذا الخصوص انه ال يوةد رار أدارى تنفرد اإلدارة بتحديد وتقدير مةمل عناصر بال هنااك
بعض الةوانح التقديرية المختلفة بااختال موضاوع القارارات اإلدارياة الخاضاعة لر اباة وتقادير القضااء ألناه
يخشى أن تتةاوز اإلدارة حدودها فتتةاوز في استخدام امتيازات ا لغيار صاالح اسات دا المصالحة العاماة وهناا
بات من الضرورة مرا بة نشاط اإلدارة حتى ال تنصر عن حدود سلطات ا ومن ثم فان واةاح القاضاي أيضاا
أن يحرص كل الحرص أن تست د اإلدارة من وراء تصرفات ا است دا تحقيق المصلحة العامة ويكمن شرط
المصلحة العامة بالنسبة للقرار االدارى في ركن الغاية .
وركن الغاية مان القارار اإلداري يعار بأناه " الهندف النذي يسنعى هنذا القنرار إلنى تحقيقنه والغاينة عنصنر
نفسنني داخلنني لنندى مصنندر القننرار " وغايااة القاارارات اإلداريااة كافااة تتمثاال فااي تحقيااق المصاالحة العامااة
للمةتمع،فإذا انحرفت اإلدارة في استعمال سلطت ا هاذ بإصادار ارار لتحقياق أهادا تتعاارض ماع المصالحة
العامة فإن راراها يكون مشوبا ً بعيح إساءة استعمال السلطة أو االنحارا ب اا ،ويعاد هاذا العياح مان أساباح
الطعن باإللغاء التي ترد على القرار االدارى واألصل أن كل رار إداري يست د تحقياق المصالحة العاماة،
ويفترض فيه ذلك وعلى من يدعي خال ذلاك اإلثباات وعياح االنحارا بالسالطة أو الغاياة عياح صادي أو
عمدي يتعلق بنية مصدر القرار الذي يةح أن يكون سيء النية يعلم أنه يسعى إلى غاياة بعيادة عان المصالحة
العامة أو غير تلك التي حددها القانون .وألن هذا العيح يتصل بالبواعث النفسية الخفياة لة اة اإلدارة ،وإثباتاه
يتطلح أن يبحث القضاء في وةود هذ البواعث وهو أمار بعياد المناال ف فقاد أضافى القضااء علاى هاذا العياح
الصفة االحتياطية فال يبحث في وةود طالما أن هناك عيح آخر شاح القرار االدارى مثل عادم االختصااص
أو عيح الشكل أو مخالفة القانون.
وترتيبننا علننى ذلننك فننان شننرط المصننلحة العامننة ال نناهرة هااو األسااا التااي يقااوم عليااه ركاان الغايااة فااالقرارات
اإلدارية هي األعمال القانونية التي تتدخل اإلدارة بواسطت ا ب د تنظيم الحياة داخل المةتمع تحاددها فاي ذلاك
غاية اسمي تتمثل في تحقيق المصلحة عامة وتتميز هذ القرارات بكون اا وسايلة تساتعمل ا انطال اا مان إرادت اا
المنفردة حيث تقوم بسن أعمال بمحض إرادت ا تترتاح علي اا حقاوق وواةباات وال يتطلاح دخول اا حياز التنفياذ
رضا األفراد أو الةماعات المعنية ب ا ونظرا لكون ا تقوم على أسا ما يخوله التشريع لإلدارة مان صاالحيات
غير مألوفة في القانون العادي .
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بيد أن أوجه تحقيق ذلك األمر ال ينحصر فقط في تلك االمتيازات التي تعطى لإلدارة حرياة فاي التقادير بمعناى
اختيارهااا فالمصاالحة العامااة ااد تقتضااى تاادخل ا ماان عدمااه وفااى حالااة تاادخل ا وفااق اى الوسااائل أال تحيااد عاان
االشتراطات التي ألزم ا ب ا القانون وهى يود صد ب ا المشرع الحد من حرية اإلدارة وسالطات ا وباين حقاوق
وحريات اإلفراد وبالتالي فالقرارات اإلدارية خاضعة للسلطة التقديرية واالختصاص المقيد اللتان يةح التوفياق
بين ما لتحقيق الصالح العام .
وبناء عليه فان مناط سلطة الرقابة والتي تمارسها الجهة اإلدارية والممثلة فئ المنطقة الحرة اإلعالمية على
نشاط القنوات الفضائية الخاصة الصادر لها ترخيص بذلك إنما هي رقابة تتحدد معالمها في ضوء مدى الت ام
القنوات الفضائية بشروط الترخيص وضوابط العمل االعالمى وكذا المواثيق والشروط إلى أل مت بهنا نفسنها
في طلب الترخيص  ،لذلك فان نطاق تلك الرقابة يقوم على إيجاد نوع من التوا ن بين أمرين:
األمر األول :حماية وتشجيع حرية الراى والفكر وتداول المعلومات والنقد والنقد المباح
األمر الثاني :حماية المصلحة العامة من خالل إخضاع نشاط القنوات الفضنائية لننوع منن الضنبط االدارى منن
خالل مراقبة ما يتم إذاعتنه وبثنه عبنر تلنك القننوات وال يتعنارض منع الن نام العنام أو اآلداب العامنة أو األمنن
القومي دون إن تشكل تلك الرقابة اى تدخل في عمل تلك القنوات ويؤثر على دورها ورسالتها اإلعالمية.
فحرية الراى والفكر والتعبير تعد من الحقوق األساسية والرئيساية التاي تكفال بحمايت اا الدساتور ونصات علي اا
اغلح المواثيق الدولية فقد تضمن الدستور الننص علاى إن " حرياة الارأي مكفولاة  ،ولكال إنساان التعبيار عان
رأيه ونشر بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون  ،والنقد الذاتي والنقد
البناء ضمان لسالمة البناء الوطني " كما تضمن على أن " حرية الصاحافة والطباعاة والنشار ووساائل اإلعاالم
مكفولة  ،والر ابة على الصح محظورة وإنذارها أو و ف ا أو إلغادهاا باالطريق اإلداري محظاور ...........،
وذلك كله وفقا ً للقانون ".
ومن حي انه ومن المقرر إن حرية التعبير  ،وتفاعل اآلراء التي تتولد عن ا  ،ال يةوز تقييادها باأغالل تعاوق
ممارست ا  ،سواء من ناحية فرض يود مسبقة على نشرها  ،أو من ناحية العقوبة الالحقة التي تتاوخي مع اا ·
بل يتعين أن ينقل المواطنون من خالل ا  -وعالنية  -تلك األفكاار التاي تةاول فاي عقاول م  ،فاال يت امساون ب اا
نةيا ً  ،بل يطرحون ا عزما ً ولو عارضت ا السلطة العامة  -إحداثا مان ةاانب م  -وبالوساائل السالمية  -لتغييار اد
يكون مطلوبا ً · فالحقائق ال ي ةاوز إخفادهاا  ،ومان غيار المتصاور أن يكاون النفااذ إلي اا ممكناا فاي غيباة حرياة
التعبير · كذلك فإن الذين يعتصمون بنص المادة  47من الدساتور  ،ال يملكاون مةارد الادفاع عان القضاايا التاي
يدمنون ب ا  ،بل كذلك اختيار الوسائل التي يقدرون مناسبت ا وفعاليت ا سواء في مةال عرض ا أو نشرها ،ولاو
كان بوسع م إحالل غيرها من البدائل لتروية ا · ولعل أكثر ما ي دد حرية التعبير ،أن يكون اإليمان ب ا شاكليا ً
أو ساالبيا ً · باال يتعااين أن يكااون اإلصاارار علي ااا بااوالً بتبعات ااا  ،وأال يفاارض أحااد علااى غياار صاامتا ً ولااو بقااوة
القانون  ، Enforced silenceوعلى هذا األسا ا تعاين القاول باأن حرياة التعبيار التاي كفل اا الدساتور  ،هاي
القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي  ،ال يقوم إال ب ا ،وال يعدو اإلخالل ب ا أن يكون إنكارا ً لحقيقة أن حرية التعبير
ال يةوز فصل ا عن أدوات ا  ،وإن وسائل مباشرت ا يةاح أن تارتبط بغايات اا  ،فاال يعطال مضامون ا أحاد  ،وال
ينا ض األغراض المقصودة من إرسائ ا .
المحكمة الدستورية العليا ـ القضية ر م  6لسنة  15ضائية "دستورية " ـ ةلسة )1995/4/15
وحي إنه وعن ارتباط حرية التعبير بنالحق فني النقند النذاتي والنقند البنناء  ،فاإن الدساتور حاين حارص علاى
النص أن حرية الرأي مكفولة ،وأن لكل إن سان حاق التعبيار عان رأياه ونشار باالقول أو الكتاباة أو التصاوير أو
غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ،فإنه د كفل ب ذا النص حرياة التعبيار عان الارأي ليشامل التعبيار
عان اآلراء مةاالت اا المختلفاة السياساية واال تصااادية واالةتماعياة ،ماع العناياة الخاصااة باإبراز الحاق فاي النقااد
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الذاتي والنقد البناء باعتبارهما ضمانين لسالمة البناء الوطني ،مست دفا بذلك توكيد أن النقد  -وإن كان نوعا ً من
حرية التعبير -وهى الحرية األصل التي يرتد النقد إلي ا ويندرج تحت ا  -إال أن أكثر ماا يمياز حرياة النقاد  -إذا
كان بنا ًء  -أنه في تقدير واضعي الدستور ضرورة الزمة ال يقوم بدون ا العمل الوطني سويا ً على دمياه  ،وماا
ذلاك إال ألن الحااق فااي النقااد  -وخاصااة فاي ةوانبااه السياسااية  -يعتباار إسا اما ً مباشارا ً فااي صااون نظااام الر ابااة
المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وضرورة الزمة للسلوك المنضبط فاي الادول الديمقراطياة ،وحاائالً
دون اإلخالل بحرية المواطن في أن "يعلم" ،وأن يكون في ظل التنظيم بال التعقيد للعمل الحكومي ،ادرا ً علاى
النفاذ إلى الحقائق الكاملة المتعلقة بكيفية تصريفه  ،على أن يكون مف وما ً أن الطبيعة البناءة للنقد  -التي حرص
الدستور على توكيدها -ال يراد ب ا أن ترصاد السالطة التنفيذياة اآلراء التاي تعارضا ا لتحادد ماا يكاون من اا فاي
تقديرها موضوعياً ،إذ لو صح ذلك لكان بيد هذ السلطة أن تصادر الحق في الحوار العام  ،وهو حق يتعين أن
يكون مكفوالً لكل مواطن وعلى دم المساواة الكاملة · وما رمى إليه الدستور في هذا المةال هو أال يكون النقد
منطويا ً على أراء تنعدم يم ا االةتماعية ،كتلك التي تكون غايت ا الوحيدة شافاء األحقااد والضاغائن الشخصاية،
أو التي تكون منطوية على الفحص أو محض التعريض بالسمعة · كما ال تمتد الحماية الدستورية إلى آراء تكون
ل ا بعض القيمة االةتماعية ،ولكن ةرى التعبير عن اا علاى نحاو يصاادر حرياة النقااص أو الحاوار ،كتلاك التاي
تتضمن الحض على أعمال غير مشروعة تالبس ا مخاطر واضحة تتعرض ل ا مصلحة حيوية ·
المحكمة الدستورية العليا ـ القضاية  37ر ام  11لسانة ـ ةلساة  1993 /2 / 6ـ والقضاية ر ام  42لسانة 16
ضائية "دستورية" ـ ) 1995/5/20
و فى المقابل فان تلك الحقوق والحريات ليست حقوقنا مطلقنة ال حندود لهنا فممارسنتها ال يجنو أن تكنون منن
خالل التضحية بغيرها من الحقنوق والحرينات – فاالحق فاي حرياة التعبيار – ال يةاوز أن يكاون فاي ممارساته
اعتداء على الحق في الحياة الخاصة أو الحق في الشر واالعتبار و اد أكاد القضااء الدساتوري هاذا المبادأ بماا
مددا أن ممارسة الحقوق والحريات ال يحادها غيار ضارورة ضامان الحقاوق والحرياات األخارى وغيرهاا مان
القيم الدساتورية وكال ذلاك يتطلاح تفساير حادود ممارساة الحقاوق والحرياات بكال د اة حتاى تكاون هاذ الحادود
متناساابة ومعقولااة وبمراعاااة الغايااة التااي تساات دف ا وسااائل حمايت ااا – فحريااة التعبياار وان كااان ال يةااوز تقياادها
بأغالل وتعوق في ممارستن ا سواء من ناحية فرض يود مسبقة على نشرها أو عن طريق العقوبة التي تتوخى
مع ا  ،وذلك على أسا انه إذا كفل الدستور حقا من الحقوق فان القيود عليه ال يةوز أن تنال مان محتاوا إال
بالقدر وبالحدود التي ينص علي ا الدستور.
وفى هذا المعنى قضى المجلس الدستوري الفرنسي أن المشرع ال يملك أن يفرض على األشخاص العاديين –
خااارج ممارسااة عماال ماان أعمااال الخدمااة العامااة – االلتاازام باسااتخدام كلمااات أو عبااارات معينااة وإال تعرضااوا
لتو يع ةازاءات معيناة  ،وإذا كاان ةاوهر هاذ الحرياة ال يةاوز المساا ب اا  ،إال أن ممارسات ا تتقياد بمراعااة
لحقوق أخرى فرض ا الدستور  ،ول ذا ضى المةل الدستوري في فرنسا بان هذ الحرية يمكن تقيدها للصالح
العااام واحتاارام الكرامااة اإلنسااانية أو احترامااا لحريااة الغياار أو مراعاااة الحتياةااات الاادفاع الااوطني ومراعاااة
لمقتضيات الخدمة العامة ن وفنننى الوالينننات المتحننندة األمريكينننة أةياااز وفقاااا لقاااانون ساااميث 1940م لمحارباااة
الشاايوعية تقيااد حريااة الااراى والتعبياار اذا كااان مضاامون التعبياار يحتااوى علااى خطاار واضااح وحاضاار و ضاات
المحكمة العليا األمريكية بان معنى الخطر الواضح والحاضر مساالة تتقياد ب اا المحااكم و ضات باان التحاريض
على مخالفة القانون ال يعد خطابا سياسيا وان التحريض على لح نظام الحكم بالقوة ال يمتع بأدنى حماية
د /احمد فتحي سرور – الحماية الدستورية للحقوق والحريات ص 101و "102
وبتحليل تلك المبادئ وهذع األحكام نجد أنها اعتمدت باألسناس علنى مبندأ التناسنب كمعينار لتحقينق التنوا ن ،
فمن المعروف ان اى ن ام قنانوني يحكنم مجموعنة منن الحقنوق والحرينات يتعنين علينه إحندا التنوا ن فيمنا
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بينها من جهة وبينها وبين المصلحة العامة من جهة أخرى وعله ذلك تكمن في أن الحقوق والحريات ليسنت
مطلقة ومن ثم يتعين حل التنا ع الذي قد ينشا بين القواعد القانونية ذات المرتبة الواحدة التي تحمى الحقوق
والحريات وقد نشا مبندأ التناسنب لكني يكنون معينارا لتحقينق هنذا التنوا ن ضنمانا لوحندة الن نام القنانوني فني
حمايتننه للحقننوق والحريننات وللمصننلحة العامننة ومقتضننى هننذا التناسننب وجننود عالقننة منطقيننة ومتماسننكة بننين
مختلننف القواعنند القانونيننة وبننين مختلننف العناصننر التنني تتكننون منهننا القاعنندة المنطقيننة الواحنندة ويتحقننق هننذا
التناسب من خالل مجموعة من األفكار التي تمثل المنطق والتجانس والتوا ن وعدم التحكم ،ومن جمينع تلنك
األفكار يمكن استخالص التناسب عند تطبيقها ويحفنل الن نام القنانوني بتطبيقنات عديندة لمعينار التنوا ن مثنال
ذلك فني القنانون المننى ن رينة التعسنف فنى اسنتعمال الحنق والفسن القضنائي للعقنود المل منة للجنانبين وفنى
قانون العقوبات نجد ان العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع الجريمة وان الدفاع الشرعي يوجب التناسب بنين
االعتداء والدفاع كما يكفى الحترام مبندأ المسناواة وجنود معاملنة متكافئنة منن الناحينة المنطقينة بنين أصنحاب
المراك ن القانونيننة الواحنندة  ،وتتحنندد هننذع المعاملننة فيمننا تن مننه مننن وسننائل اسننتعمال هننذع المراك ن للحقننوق
والحريات فى ضوء ارتباطها بالهدف من القاعدة القانونية التي ررت هذ المعاملة .
وفى النهاية فان التناسب الذي يتم التعبير عنه من خالل الشروط الذي د يانص علي اا القاانون لتطبياق القاعادة
القانونية  ،فمثاله القاعدة التي تنص على الحق في التعبير  ،فان استخدامه مشروط بعدم اإلساءة إلى النظام العام
وحقوق اآلخرين وكذلك الشأن إذا تعارض مضمون اعدة انونية مع مضمون أخرى  ،مثال ذلاك القاعادة التاي
تنص على حق اإلضراح والقاعدة التي تنص على مبدأ استمرار المرفاق العاام فاان ضامان التاوازن باين الحاق
والمصلحة العامة المتوخا من استمرار المرفق العام يتطلح التناساح باين المساا باالحق فاي اإلضاراح وباين
حماية اعتبارات المصلحة العامة.
ومن حي إن إنشاء مشاروعات االتصا ال المتعلقاة بالباث السامعي والبصاري ـ فاي ضاوء النصاوص القانونياة
الساال بيان اا والمباادن والضاوابط التااي تضامن ا الادليل الناوعي المتعلاق بمزاولااة نشااط الباث الفضاائي داخاال
المنطقاة الحاارة العامااة اإلعالميااة  ،وميثااق الشاار اإلعالمااي ووثيقااة مباادن تنظاايم البااث واالسااتقبال الفضااائي
اإلذاعااي والتلفزيااوني المعتماادة ماان وزراء اإلعااالم العاارح فااي  2007/6/20ـ إنمننا تحكمننه مجموعننة مننن

المبادئ والضوابط التي تعند جن ء منن شنروط إنشناء واسنتمرا وبقناء القننوات الفضنائية ويمثنل اإلخنالل بتلنك
الضوابط وهذع الشروط مخالفة للقانون والخروج عليه -:
أوال :الضننوابط الال مننة لم اولننة النشنناط داخننل المنطقننة الحننرة العامننة اإلعالميننة بمدينننة السننادس مننن أكتننوبر
والصننادرة بموجننب القننرار رقننم ( 1/2ـ  )2000بتنناري  2000/9/17والتااي شااملت عاادم ةااواز التاارخيص
بالعماال بالمنطقااة الحاارة لقنااوات ذات صاابغة دينيااة أو طائفيااة أو حزبيااة أو تاادعو للةاان أو للعن ا  ،والتاازام
ال شركات التي يرخص ل ا بالعمل في المنطقة الحرة بميثااق الشار اإلعالماي ،كماا حاددت الضاوابط الخاصاة
بنظام عمل مشروعات االتصال عبر محطات اإلذاعة التليفزيون الفضائية في المنطقاة الحارة العاماة اإلعالمياة
التزام القنوات التليفزيونية الفضائية بمراعاة مةموعة مان المباادن من اا  ،االلتازام بميثااق الشار اإلعالماي ،
وااللتزام بالموضوعية  ،وعدم نشر أو إذاعة الو ائع مشوهة أو مبتورة  ،وتحري الد اة فاي توثياق المعلوماات
وفي العرض المتوازن لآلراء  ،واحترام خصوصية األفراد  ،وعدم ات ام األفراد أو المدسسات أو التش ير ب ام
أو تشويه سمعت م بدون دليل  ،وااللتزام بما توةبه التشريعات من المحافظة على حقوق الغير  ،ومراعاة حقوق
الملكية فيما يبث من مواد  ،وااللتزام بنشر وإذاعة الرد والتصحيح على ما ورد ذكر من الو ائع أو سبق نشر
أو إذاعته  ،وعدم تناول ما تتاوال سالطات التحقياق والمحاكماة بماا يادثر فاي ساير التحقياق أو المحاكماة أو بماا
يدثر في مراكز من يتناول م التحقيق أو المحاكمة .
ثانيا :الضوابط التي تضمنها ميثاق الشرف اإلعالمي العربي المعتمد من مجلس و راء اإلعالم العرب بموجب
قرارع رقم (ق 294/ـ دع 40/ـ  )2007/6/20والمطبق على المنطقة الحرة العامة اإلعالمية بمدينة السااد
من أكتوبر من وةوح االلتزام بالموضوعية واألمانة  ،و االلتزام بالصدق وتحري الد ة وااللتزام بتصويح أية
أخطاء  ،مراعاة أصول الحاوار وآداباه وبخاصاة ماا يعارض أو ياذاع علاى ال اواء مباشارة  ،وتشاةيع االهتماام
الةماهيري بالرياضة باعتبارهاا واحادة مان العوامال الرئيساية فاي الن اوض بالصاحة البدنياة والنفساية للمةتماع
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والحرص على تنقية اإلعالم الرياضي من أية شوائح تعك أو تدةج نزعات التعصح والتحيز  ،والسعي إلاى
تنمية الروي الرياضية في المنافسة  ،و ضرورة التمييز باين الماواد اإلعالمياة والماواد اإلعالنياة  ،والتازام هاذ
األخيرة بأخال يات المةتمع العربي  ،وأخيرا االلتزام بالقيم الدينية واألخال ية للمةتمع العربي .
ثالثا:الضوابط التي تضمنتها وثيقة "مبادئ تن يم الب واالستقبال الفضائي اإلذاعي والتلف يوني في المنطقنة
العربية المعتمد منن مجلنس و راء اإلعنالم العنرب بموجنب قنرارع رقنم (ق 294/ـ دع 40/ـ )2007/6/20
والمطبق على المنطقة الحرة العامة اإلعالمية بمدينة السادس من أكتوبر والتي تضمنت في البنود مان الراباع
إلى التاسع التزامات هيئات البث ومقدمو خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي  ،فألزمت الوثيقة في البند
الرابع من ا هيئات البث ومقدمو خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي بمراعاة واعد عامة من ا ( عالنية
وشفافية المعلومات وحماية حق الةم ور في الحصول علاى المعلوماة الساليمة ـ حماياة حقاوق ومصاالح متلقاي
خاادمات البااث ـ عاادم التااأثير ساالبا ً علااى الساالم االةتماااعي والوحاادة الوطنيااة والنظااام العااام واآلداح العامااة ) ،
وتضاامن البنااد الخااام ماان الوثيقااة التاازام هيئااات البااث ومقاادمو خاادمات البااث الفضااائي وإعااادة البااث الفضااائي
بتطبيق معايير وضاوابط عاماة علاى المصانفات التاي ياتم بث اا من اا ( االلتازام بااحترام حرياة التعبيار واحتارام
حريات اآلخرين وحقو م  ،وااللتزام بأخال يات م نة اإلعالم )  ،كما تضمن البند الساد مان الوثيقاة المشاار
إلي ا التزام هيئات البث ومقدمو خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضاائي بتطبياق ضاوابط العمال اإلعالماي
في شأن كل المصنفات التي يتم بث ا ومن ا ( احترام كراماة اإلنساان وحقاوق اآلخار فاي كال أشاكال ومحتوياات
البرامج والخدمات المعروضة ـ واحت رام خصوصية األفراد واالمتناع عان انت اك اا باأي صاورة مان الصاور ـ
ومراعاة أسلوح الحوار وآدابه  ،واحترام حق اآلخر فاي الارد )  ،وتضامن البناد الثاامن مان بناود الوثيقاة ذات اا
التزام هيئات البث وإعادة البث الفضائي في شأن ماا ياتم بثاه مان ماواد إعالنياة باااللتزام بالتنوياه الصاريح عان
المادة اإلعالنية في بدايت ا ون ايت ا  ،وفصل ا عن المادة البرامةية فصالً واضاحا ً  ،وإظ اار كلماة إعاالن علاى
نحو واضح ومتواصل في اإلعالن الذي يعرض في صورة برنامج  ،وتضمن البند الثاني عشر من الوثيقاة فاي
الفقرة ( )3أنه " وفي ةميع األحوال ومتى ما رصدت السلطات المختصة بالدولة العضو التي منحت الترخيص
أو تم إبالغ ا بأي مخالفة ألحكام القانون الداخلي أو األحكام الواردة ب ذ الوثيقة  ،فإنه يحق ل ا سحح ترخيص
المخال أو عدم تةديد أو إيقافه للمدة التي تراها مناسبة " .
ومن حي إن التشريع والقضاء منوط بهما أن يحاف ا على التوا ن في العقاب اإلداري لدي حصول المخالفنة
بين استمرار نوافذ التعبير مددية لدورها الرائد في مةال اإلعالم السامي والشري تأكيدا ً للمعاني التي حفل ب ا
الدستور لتحقيق حرياة التعبيار عان الارأي وباين العقااح اإلداري الارادع الماددي للحفااظ علاى حقاوق الماواطن
وعاادم اسااتغ الل نوافااذ التعبياار والحريااات فااي التشاا ير باألشااخاص أو اإلساااءة إلااي م أو انت اااك حقااو م فااي
الخصوصية تحت ستار الحماية الدستورية ألعز الحريات وأنبل ا وهاي حرياة التعبيار  ،وعلاى ذلاك فاإن حرياة
التعبياار تتصاال اتصاااالً وثيق اا ً فااي مةااال حريااة البااث الساامعي والبصااري ب االحق فااي النقااد ال اذاتي والنقااد البناااء
باعتبارهما ضمانين لسالمة البناء الوطني  ،وبالحق في تدفق المعلومات في ظل حماية الحق في االتصال.
ومن حي انه وعن مدى ثبوت المخالفات المكونة لركن السبب والتي من شان توافرها الت ام الجهة اإلدارية
باتخاذ اإلجراءات التي أوجبتها القوانين واللوائح – فنان ذلنك مناطنه اسنت هار المخالفنات التني ارتكبتهنا قنناة
الج يرة الفضائية .
ومن حي إن الثابت من األوراق وما قدمه الخصوم من مستندات وبخاصة قرص السى دى المدمج والمنودع
ملف الطعن – أن قناة الج يرة الفضائية وبعد ثورة الخامس والعشرون من يناير  2011اتخذت من اإلحدا
في مصر ومن قبلها تونس بؤرة لالهتمام وقامت خالل أحدا الثورة بدورها االعالمى على نحو بدا في أولنه
أنها منحاذع إلرادة الشعب المصري والشعوب العربية فيما سمى إعالميا بثورات الربيع العربني وأخنذت علنى
كاهلهننا مسنناندة تلننك الشننعوب فنني مقنناومتهم لل لننم ونضننالهم مننن اجننل الحريننة والكرامننة اإلنسننانية ضنند حكننام
استبدوا وغرتهم عروشهم منن الرضنوإل إلرادة شنعوبهم واالنصنياع ألوامنرع ونسنوا أنهنم ليسنوا أسنياد علنى
شعوبهم بل خنادمين لهنم فح ينت باهتمنام الشنعب المصنري وتقنديرع واحترامنه فاعتقندا النناس أن تلنك القنناة
والقائمين عليها واإلرادة السياسنية التني تنتحكم بهنا وتنديرها داعمنين لهنم فني نضنالهم – غينر أن هنذا األمنر
سرعان ما تكشف و هرت بواطنه وخفياع الحقيقية فبعد سقوط الن نام األسنبق بندا التنرويج والتمهيند والندفع
الختيننار فصننيال معينننا مننن بننين الفصننائل السياسننية فنني المجتمننع المصننري ألحكننام قبضننته علننى مقالينند الحكننم
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واألمور تمهيدا إلعادة ترتيب الخريطة السياسية والعربية والدولية فني منطقنة الشنرق األوسنط وبعند وصنول
جماعة اإلخوان إلى مقاليد الحكم وتصدر المشنهد السياسني جناء الندعم المعننوي إعالمينا منن قبنل تلنك القنناة
فبدوا منحا ين طيلة الوقت إلى كل ما تتخذع وتقرع الجماعة من أساليب تدير بها البالد وولت وجها شطر ذلك
االتجاع فبدا الهجوم من خالل منابرهم اإلعالمية على كنل منن يعارضنون هنذا الحكنم وبندا التشنكيك فنيهم وفنى
وطنيتهم بل تناول األمر أعراضهم والخوض في مسائل تمس حياتهم الشخصنية وتعالنت بهنا ابنواق الحاقندين
وتطاولنت السننة الحاسندين علننى مصنر منن داخنل مصننر ومنن خنارج مصنر فبنندأت مرحلنة جديندة منن مراحننل
الهجننوم علننى دور مصننر مننن خننالل التطنناول علننى موسسننات الدولننة كاملننة بكافننة إشننكالها وصننورها وهننى
مؤسسات القضاء – الجيش – الشرطة – اإلعالم فبدا التطاول على مؤسسة القضاء المصرية العريقة والتني
علمت العالم اجمع كيف يكون القضاء فتم التشكيك في ذمم القضاة ووصفهوم بأبشع األلفا واألوصاف والتي
تعف مدونات التقرير ان تتضمنها كما أنها آذت سنمع المحكمنة والتني حرصنت علنى مشناهدة واالسنتماع لكنل
جملة أو كلمة تضمنتها تلك البرامج واللقاءات منع مصنريين اتبعنوا سنبيل الهنوى وبناعوا ضنمائرهم فتقطعنت
بهم السبل واألسباب ولم يرحموا الجيش المصري فوصفوهم بأنهم قتلة ومرت قة وأطلقوا عليهم لف العسنكر
بكل ما تحمله الكلمة من إهانة بالغة للجيش المصري ونسوا أو تناسوا انه الجيش العربي الوحيند البناقي فني
المنطقة العربية وانه منذ فجر التاري الحامي والمدافع عن اإلسالم و عن العروبة فني الوقنت النذي كنان فينه
ملوكهم وأمرائهم ينعمون في رغد العيش قابعين في قصورهم والتي تشبعت بنالمؤامرات علنى النبالد العربينة
واإلسالمية  ،ثم تبعه الهجوم الشرطة المصرية فوصفوهم أنهم بلطجية وبثوا صورا ومشاهد لعمليات تعنذيب
ومواجهات بين الشرطة وبين المت اهرين إبان يوم  2011/1/28والمعروفة باسم جمعة الغضب وتصوريها
للناس على أنها حديثة وان الشرطة ما الت على عهدها القديم في التعذيب والترويع في محاولة لبن أواصنر
الفرقة بين أبناء الشعب المصنري وإثنارة الفوضنى كنل ذلنك حند لمننع ثنورة  30منن يونينو  2013وتندعيم
وترسي لحكم استكبر واستعلى واسته ئ بالشعب المصري وافسد وفسد الحياة بمختلف إشكالها.
إال إن إرادة الشعب المصري آبت إن تستسلم وخرجنت الجمنوع الغفينرة إلنى المينادين متحدينة كنل التهديندات
وخرجت بإرادة إما الحياة الكريمنة أو المنوت الشنريف  ،لقند خنرج النناس إلنى المينادين متخنذين سنبال فجاجنا
وطرائق ق ددا في تحدى علني لكل تهديند ووعيند فهنو ال ولنن يجندي نفعنا منع أمنه وضنعت روحهنا علنى كفهنا
اليمنى ورفعت بالشمال راية النصنر المبنين وي يند رصنيد اليقنين فني قلنب شنعب منن المنؤمنين خنرج القنتالع
الننورم الخبي ن وليخلننع جننذور النبننت الشننيطاني الخسننيس الننذي ترويننه سننموم إبلننيس فيتاللننى وجننه الحضننارة
الع يمة الجبارة وأشرقت من قلب معدنها النفيس ولسان حالها ومقالها يردد ما قاله يوسنف الصنديق ادخلنوا
مصر ان شاء هللا امنين  ،ولبى جيش مصر الع يم نداء شعبه وانصاع إلرادته الصلبة ووضع روحه وشنرفه
العسكري تحت آمرع شعبة وحلف واقسم على حمايته واكتملت الصورة فكانت أكثر جماال و هاء وبهاء بعودة
الشرطة المصرية إلى أحضان أبنائها مرممه منا أحدثتنه الدسنائس والفنتن والمنؤامرات منن فرقنة بينهنا وبنين
جموع الشعب المصري ودقت أجراس الكنائس مع أذان المساجد معلنه عن ملحمنة جديندة منن نضنال الشنعب
المصري فسطر التاري لوحه من الوحدة الوطنية يعج عن وصفها والتعبير عنها ابرع الفننانين والرسنامين
وأبدع القصاصين واألدباء إال أن عيون الحاقدين والحاسدين والمتربصين آبت إال تكتمل تلك الصنورة وعنودة
تلك الروح والوحدة مرة أخرى وكانت على رأسهم قناة الج ينرة الفضنائية فنأفردت موضنوعات وموضنوعات
عن تحليل األوضاع في مصر وأخذت على عاتقها ب األكاذينب بعند ثنورة الشنعب علنى حكنم جماعنة اإلخنوان
المسلمين في  30يونيه  ،2013وتصويرها على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون  ،وأن
الجموع التي خرجت في هذا اليوم قلة ال تمثل الشعب المصري ،وأن منا حند فني هنذا الينوم انقالبنا ً عسنكريا ً
ولننيس ثننورة شننعبية  ،وهاجننت النندنيا وماجننت فاستضننافت القتلننة واالرهننابين ووصننفتهم أنهننم ثننوار مصننر
الحقيقيين ووصفت جموع الشعب المصري بأنهم مجموعة من االنقالبين وعبيدا للجيش فاحتشدوا واصنطفوا
ليجدوا أنفسهم على ارض جرداء ورفعوا صور من تخضبت لحيته بالدماء وتشربت في عهدع األكفان بأرواح
الشهداء ورفعوا صور من تؤاطوا عقال وفعال مع من عذب الشرفاء وحقروا وسفهوا وحطوا من قدر القنوات
المسلحة صانعة الرجال األوفياء التني تقنف قلعنة شنامخة وحصننا منيعنا يحمنى النوطن منن الندخالء  ،وتعندى
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األمر كل الحدود اإلعالمية فاتخذوا الكذب سنبيال مبيننا ومنهجنا تبناروا فني صنناعته فقناموا بنشنر وقنائع غينر
صحيحة وم يفة كنشر صور أطفال سوريين قتلى واإلدعاء كذبا ً بأنهم أطفال مصريون قتلهم الجيش المصري
وتصوريهم ألفراد على أنهم قتلوا وتم تكفينهم ثم تحركوا في ذات الوقت غير عابئين بحرمة الموت وقدسيته
واستضافوا شيوإل الفتنه والمرت قة من تجار الدين فى الداخل والخارج والذين لم يدخروا جهدا ماديا ومعنويا
في التحريض وح المرت قة في سيناء على محاربة الجيش والشرطة وان هذا فيه ع ة اإلسالم ودفاعا عنن
شرع هللا وبكوا وتباكوا على مننابرهم اإلعالمينة يفنا وبهتاننا وتناسنوا ان دورهنم االعالمنى ال يقنف عنند حند
مصر بل أنها ومن المفترض إنها قناة ملك للعرب جميعا وتسابقوا الخطنى فأخنذتهم سنؤتهم إلنى حند اسنتعداء
الخارج على مصر  ،ودعوة قوى أجنبية الحتالل مصر إنفاذا لن ام اتخذ من تقسيم مصر هدفا وواجبا فهاننت
عليهم كل أواصنر العروبنة وتقطعنت بهنم األرحنام ونسنوا ان هنذا الشنعب النذي ينعوننه بناحط العبنارات وادنني
األلفا هو من علمهم وثقفهم وأقام لهنم صنروح العلنم فني بلندانهم بنل وعلمهنم كينف يجلسنون علنى مننابرهم
اإلعالمية التي يتطاولون عليه من خاللها ونسوا كذلك أن الجنيش المصنري هنو منن حمنل علنى كاهلنه نصنرة
اإلسالم والعروبة حامال لوائه منذ أيام الفراعنة وحتى أالن بل أنهم تطاولوا على الدول العربية الشنقيقة التني
وقفننت بجانننب إرادة الشننعب المصننري ووصننفوهم بننأنهم عمننالء ونسننوا تمامننا مننن هننم العمننالء وصننورت لهننم
نفوسهم المريضة أنهم بتلك األفعال واألكاذيب سنوف ينشنرون الفرقنة والفوضنى بنين أبنناء الشنعب المصنري
متناسين أن مصر التي بع فيها إدريس وملك خ ائنها يوسف الصديق و ارهنا إبنراهيم الخلينل وعناش فيهنا
موسننى الكلننيم وأوى إلننى ركنهننا ابننن مننريم ودعننا لهننا المصننطفى خنناتم النبيننين والمرسننلين وأقننام فيهننا العنندل
الفاروق عمر على ابن األكنرمين وابتلعنت رمالهنا اعتنى المغنامرين منن قمبين حتنى بوننابرت وسنارت مقبنرة
للمعتدين ونورت بأريجها العليل فكر العاشقين فكاننت وما النت مفخنرة الحضنارة بنين األمنم ومقصند المحبنين
للعروبة والدين وحصن منيع لكل خائف وراجف يلجا إليها من العالمين أنها مصر وست ل دائما.
وحي إنه منن المقنرر أننه اليجنو باأي حاال مان األحاوال تشاةيع أو إثاباة العباث بحرياة االتصاال والتواصال
والتعبير وإساءة استخدام ا في التش ير أو التطاول أو اإلساءة للرموز والمعتقدات الدينياة  ،فاذلك كلاه يظال مان
المخالفااات التااي إن ثبتاات رتباات التزامااات أخاارى علااى الة ااة اإلداريااة يتعااين إعمال ااا تط ياارا ً لثااوح اإلعااالم
الملتزم من الف م الضايق لحاد ود حرياة التعبيار وإيقاا العباث بالمعتقادات والرماوز الدينياة باتخااذ ماا يلازم مان
القرارات الرادعة  ،حفاظا ً على مشاعر المواطنين ودرءا ً وتالفيا ً الساتفزازهم وتاأةيج مشااعر الغضاح خاصاة
ما يصاحب ا من احتةاةات مقترنة بأعمال عن تاددي إلاى إزهااق األرواي ـ التاي هاي أغلاى عناد ه سابحانه
وتعالى من الدنيا وما علي ا ـ وبالتالي حماية السالم واألمن االةتماعي .
وحي إن ما قامت به قناة الج يرة مباشر مصر  ،على النحاو الباادي مان المساتندات  ،يادل بماا ال يادع مةااالً
للشك على أن هذ القناة – التي ظنناها يوما ً مالكا ً يبارك ثورات الربيع العرباي ويحمي اا – ماا هاي إال شايطانا ً
مريدا ً سقطت عنه ور ة التوت بمةرد سقوط األنظمة الفاشية  ،وانكشفت سوءات ا  ،فإذا ب ا شريكا ً فاي مادامرة
دولية ت د إلى تقسيم الوطن  ،وبث الفر اة باين أبنائاه  ،وبيان م وباين الةايص والشارطة  ،وصاوالً إلاى تمكاين
ةماعة مرفوضة شعبيا ً من ر اح شعح مصر وحكمه وفقا ً لما يرونه  ،ووفقا ً لمخططات م التي تبارك ا وترعاها
منظمات عالمية  ،ودوالً و وى أةنبية ال تضمر خيرا ً للشعوح العربية واإلساالمية  ،بال ال تضامر خيارا ً للادين
اإلسالمي – الذي تدعي ةماعات اإلسالم السياسي الدفاع عنه والعمل على رفعته – و د ةااوزت هاذ القناوات
مةرد التعاط والتأييد لفصيل معين على حساح األغلبية من الشعح  ،إلاى التزويار والتلفياق و لاح الحقاائق ،
ونشر أخبار كاذبة ومشاهد ملفقة بقصد استعداء الخارج على مصر  ،ودعوة وى أةنبية الحتالل مصر مخالفة
بذلك أبةديات الشعور بالوطنية والوالء لارض والعرض  ،وبما يضر األمن القومي المصاري  ،ويعاد مخالفاة
للادين الحنيا مخالفااة باذلك ضاوابط العماال االعالماى وخاصاة المخالفااة الةسايمة ألحكنام المننواد ( )1و ( )2و
( )3،4/4من القانون رقنم  13لسننة  1979المعندل بالقنانون رقنم  223لسننة  ، 1989والمادتنان ( )56و
( )63من قانون ضمانات وحواف االستثمار الصادر بالقانون رقم  8لسننة  ، 1997والمنواد ( )1و ( )16و
( )20و ( )40و ( )88من الالئحة التنفيذية لقانون ضمانات وحواف االستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس
الو راء رقم  1247لسنة  ، 2004و رار رئي مةل إدارة المنطقة الحرة العامة اإلعالمية بمدينة السااد
من أكتوبر رقم  1/2ـ  2000بضوابط العمل وميثاق الشر اإلعالمي وعدم االلتزام بالقيم الدينية واألخال ياة
في المواد اإلذاعية (المادة  2من القانون رقم  13لسننة  1979المعندل بالقنانون رقنم  223لسننة ، )1989
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وبعدم االلتازام بميثااق الشار للعمال اإلعالماي فاي اإلذاعاة المساموعة والمرئياة وأخال ياات الرساالة اإلذاعياة
(المنادة  6مننن القنانون المشننار إليننه)  ،وبإهادار االلتاازام باالقوانين المنظمااة للبااث اإلذاعاي والتليفزيااوني داخاال
ةم ورية مصر العربية (الماادة ( )3مان النظاام األساساي للشاركة المصارية لا ماار الصاناعية (نايال ساات) ،
وبانت اك ضوابط العمل وميثاق الشر اإلعالمي التي أ رها مةل إدارة المنطقة اإلعالمية الحارة وفقاا ً لقارار
مةل ا اإلدارة رقننم 1/2ـ ن ، 2000ومخالفااة اللااوائح والاانظم المقااررة إلدارة المناااطق الحاارة وشااروط ماانح
التراخيص المقررة بالمادة ( )30من انون ضمانات وحوافز االستثمار الصاادر بالقاانون ر ام  7لسانة 1998
المعدلة بالقاانون ر ام  114لسانة  2008كماا ارتكبات تلاك المخالفاات متضامنة انت ااك لكال مان الادليل الناوعي
للنشاااط المتعلااق بإ امااة وإدارة وتشااغيل وصاايانة محطااات وشاابكات االتصاااالت الساالكية والالساالكية واأل مااار
الصناعية وماا تضامنه مان ضاوابط العاماة وخاصاة لممارساة النشااط الناوعي (المنادتين  1و  16منن الالئحنة
التنفيذية لقانون ضمانات وحواف االستثمار المشار إليه الصنادرة بقنرار رئنيس مجلنس النو راء رقنم 1247
لسنة  )2004مما يتوافر معه بالتالي ومن حي إنه عن ركن االستعجال فإنه متوافر أيضا ً في هاذا الطلاح لماا
يترتح على االستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يستحيل تدارك ا تتمثل في االسات انة واالساتفزاز
لمشاعر المواطنين عامة في المةتمع المصري واإلضرار باألمن القومي  ،والعبث باستقرار مصر0
وحي إنه وقد توفر لطلب وقف التنفيذ ركنيه من الجدية واالستعجال ،األمر الذي نرى معه التقرير بالقضناء
بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه باالمتناع عن اتخاذ اإلجراءات المقررة قانوننا ً بشنأن المخالفنات التني
ارتكبتها القنوات المشار إليها  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،أخصها حجب القنوات المشار إليهنا  ،وقطنع
اإلرسال عنها  ،ن را ً لجسامة المخالفات الثابتة سلفا
ولما كان الحكنم المطعنون فينه قند ذهنب إلنى ذلنك فاننه يكنون أصناب صنحيح القنانون ،األمنر النذي يجنب معنه
التقرير للقضاء برفض الطعن الماثل
ومن حي إن من يخسر الطعن يل م مصروفاته عمال بحكم المادة  270مرافعات
فلهذع األسباب
نرى الحكم بقبول الطعن شكال ورفضه موضوعا وإل ام الشركة الطاعنة المصروفات
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