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ملخص اةبحث

لقد اىتمت الدول بضرورة وضع نظام قانوني لكيفية إدارة أموالها وبيان طريقة التصرف
فيها بأنواع التصرفات القانونية من بيع وإيجار ،وترخيص وبما يضمن إدارة ىذه األموال،
ولتحقيق التوازن بين مصلحة اإلدارة ،والمتعاملين معها على السواء ،إلى أن وجدت ضالتها
في طريقة المزايدة العامة.
وقامت بصياغة نصوص قانونية تضمنتها المبادئ العامة التي تقوم عليها المزايدات من
مساواة بين المتنافسين ،وحرية المنافسة إضافة للعالنية التي تشكل احدى الركائز العامة في
المزايدة ،ومما يجب أن تتوافر من شروط فيمن يرغب التقدم للمشاركة فيها بما يضمن إال
يتقدم إليها إال الصالحون ،كل ذلك يتم عن طريق اللجان المختصة التي يناط بها القيام بتلك
العملية ،وصوالً إلى لجنة البيع واإليجار في اختيارىا أفضل المتعاقدين ،وقرار السلطة
المختصة بالتصديق على قرار اإلحالة القطعية والذي يعد من القرارات المصدقة التي تعد

شرطاً لسريان قرار اإلحالة الذي حددتو لجنة البيع واإليجار المتضمن إرساء المزايدة على
صاحب السعر األعلى.
ونجد أن كل ذلك يطبق من خالل نصوص قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ رقم
 32لسنة  3124المعدل وتعديلو األول في عام  3121حيث اثبت وبمجرد عرضو على
الواقع العملي ظهور عدة عيوب في تطبيق الكثير من نصوصو مما دفع المشرع إلى تعديلو في
عام  ،3122وجاءت األسباب الموجبة للتعديل لتالفي ثغرات قانون بيع وإيجار أموال الدولة
رقم  32لسنة  3124وإليجاد المصلحة القانونية والمحاسبة لها ،كما افرزه إلغاء قرار مجلس
قيادة الثورة المنحل رقم  224لسنة  ،2991وما افرزتو التطبيقات العملية للقانون من
نواقص.
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Abstract
States paid more attention to set up a legal system for the way of
their funds management and to indicate how they can deal with such
system in terms of different kinds of legal practices such as buying,
leasing and giving licenses. In order for this legal system to ensure
the management of such funds and to achieve a balance for both the
interests of the administration and its clients by finding the public
outbidding.
Legal texts are being drafted including the general principles
of the auctions out of equality between the competitors, freedom of
competition in addition to publicity, which is one of the pillars of
public auction. Participants have to meet requirements of applying by
means of competent committee assigned to carry out such process
coming up to select the best contractors by the buying and selling
committee. Then, the ruling of the committee specialized in certifying
the decision of decisive referral, which is one of certified decisions as
a condition of being valid by the buying and selling committee
including laying the auction upon the person of a highest price.
We find that all this will be implemented through the provisions
of the valid Act of sale and lease of the state funds No. 21 of 2013
amended in 2010. By its practical application, the legislature had to
amend it by 2016 due to several defects of its provisions. Therefore,
the amendment was performed to avoid the loopholes of the Act of
sale and lease concerning the state funds No. 21 of 2013. In addition,
to get the legal interest for cancelling the dissolved and to find the
legal interest and accounting for it, as issued by the cancellation of
the dissolved Council Resolution No. 163 of 1998, and the
shortcomings produced by the practical applications of the Act.
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