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 قسم ادارة االعمال –كلية الكوت الجامعة 

 0202/0202السنة الدراسية 

 د علي كريــم العمـــار                                                                               . م. ا:  اسم التدريسي           الحكومية العقودادارة :   اسم المادة 

                االولى                                                                                                                       : المحاضرة                         الفصل الدراسي االول:  الرابعة  المرحلة  

                                                                                                                                       20/20/0202:  التاريخ                                                                             

 :  وصف المادة   

الشكل   , اشكال المهام القانونية لإلدارة  شكل من تحديد وتوضيح وشرحتهتم هذه المادة في              

يختص بالتصرفات القانونية تجاه الغير واتجاه نفسها يتعلق بالجانب الذي , الذي نحاول توضيحية    

فالتصرف القانوني دائما ما يرتبط بإرادة متخذة تحدد شرعية اتخاذها للتصرف او عدم شرعية ,  كإدارة

 :على وفق صنفين مهمين , ذلك  

 : االول    

يتعلق بالتصرفات التي تتخذها االدارة من جانب واحد دون اشراك طرفا اخر  مثال ذلك القرارات االدارية 

 .والتوصيات واالرشادات والمقترحات وغير ذلك

 :الثاني   

التصرفات التي تجريها االدارة باالشتراك مع ارادة طرف اخر بطريقة توافق االرادات التي تتجه     

, سوية نحو احداث اثر قانوني معين وهو تعبير عن التزام او تعديل اللتزام قائم او العمل على الغائه 

 .ونعني بذلك العقد االداري وسائر االعمال االتفاقية 
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 الدراسي اهداف  المقرر

 

يهدف المقرر الى توضيح الكفاءة المستهدفة لتمكين  طالب ادارة االعمال  من تحديد مكانة       �
القرار اإلداري ضمن مواضيع   ادارة التعاقدات الحكومية و أهميتها بالنسبة للنشاط اإلداري ، و أن 

 .له من الخصائص ما تجعله أهم امتيازات اإلدارة العامة 

 :من أهم األهداف التي تميز هذا الدرس أيضا هي                       
يكتسب الطالب القدرة على إعطاء تعريف مناسب للقرارات اإلدارية والتعاقدات االدارية    .1

 .والتفريق بين المصطلحات 
 .تمكين الطالب من تحديد خصائص أو شروط وجوب التعاقدات االدارية     .2
القرار اإلداري و شروط صحته أو ( شروط وجود ) اءة التمييز بين خصائص اكساب الطالب كف   .3

 .مشروعيته و يدرك أهمية هذا التمييز 
 .استخالص ماهية القرارات اإلدارية و خصائصها    .4
التفرقة بين القرار اإلداري و العمل المادي و  بين القرار اإلداري و العقد اإلداري  وطرق اعداد    .5

 . التعاقدات 
) و العمل القضائي ( القانون ) اكتساب كفاءة التمييز بين القرار اإلداري و العمل التشريعي    .6

 .عن طريق إعمال مجموعة من المعايير (الحكم القضائي 
 .اإلحاطة بمجمل تقسيمات القرار اإلداري و أنواعه    .7
زات المحاضرة وربط سيتم اعتماد طرح االسئلة واالجابة عليها لغرض احاطة الطالب بأهم مرتك  .8

 .الجانب الذهني بالجانب العملي للمتلقي 
 

 :ستكون بأربع اجزاء المفردات التي سنتناولها في هذه المحاضرة 

 (اإلداري)مفهوم العقد الحكومي  .1
 التمييز بين العقد اإلداري وأعمال اإلدارة المادية  .0
 التمييز بين العقد اإلداري والقرار اإلداري .3
 .ييز بين العقد اإلداري وإعمال اإلدارة األخرىالتم .4

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 
 :(اإلداري)مفهوم العقد الحكومي 

 :مقدمة 

ابتداء  ينبغي المعرفة والتنبيه  إليه هو أنه ليس كل عقد تبرمه جهة اإلدارة هو عقد إداري           
حكماً فكثيراً ما تلجأ هذه الجهة إلى إبرام عقود بينها وبين جهة أخرى أو بينها وبين بعض األشخاص 

ادئ القانون في ظل قواعد القانون الخاص، فيختص بها قاضي في القانون الخاص وال تعني بأمرها مب
اإلداري  وليس بكاف أبداً مجرد أن يكون أحد طرفي التصرف شخصاً إدارياً عاماً للقول بأن هذا 

التصرف أو العقد إنما هو عقد إداري يخضع ألحكام القانون العام، وتختص حتماً بالفصل في منازعاته 
ومن ناحية "  عقداً إدارياً سواءهذه المحكمة، فالشخص اإلداري العام قد يبرم عقداً مدنياً كما يبرم 

أخرى، فإن فكرة العقود اإلدارية لم تظهر، إال عندما ظهر القضاء اإلداري، كقضاء مختص بالفصل في 
المنازعات اإلدارية وبدأ ذلك في فرنسا، حين بدأ مجلس الدولة الفرنسي بالتعرض لمنازعات عقود 

 .لمفهوم اإلدارة، هناك مجموعة كثيرة من التعريفات لهذا ا

 
 :تعريفات العقد اإلداري 

العقد اإلداري هو كل اتفاق يبرمه أحد األشخاص المعنويين يمثل  " يعرف  مجلس الدولة الفرنسي     �
االدارة العامة بغرض تسيير مرفق عام، على أن تظهر في االتفاق نية الشخص المعنوي العام في األخذ 

االتفاق شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص، أو  بوسائل وأحكام القانون العام، إما بتضمين
 باالشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام–وهو أحد أشخاص القانون الخاص   -بالسماح للمتعاقد معها

ذلك االتفاق الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد "العقد اإلداري بأنه ستاذ  الدكتور سليمان الطماوي اال �
تنظيمه، وتظهر فيه نية اإلدارة في األخذ بأحكام القانون العام، وآية ذلك أن يتضمن  تسيير مرفق عام أو

العقد شروطاً استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص، أو أن  يخول المتعاقد مع اإلدارة االشتراك 
 "مباشرة في تسيير المرفق العام

 

او اداة  تعتمدها االدارات الحكومية للقيام بنشاطها بانه و وسيلة , كما يّعرف العقد الحكومي او االداري  �
 ,وتأتي درجة اهميته بعد القرار االداري  المعتاد

كما انها , فهي وسيلة , انها تشترك بمجموعة مضامين " اذن هو و باختصار نلخص من هذه التعريفات  �
 " .تعبير عن تعامل لحماية حقوق المتعاقدين وانها ايضا الزام قانوني

 

�      
 

�  
�  
�  
�  
�  
�  
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 هناك سؤال قد يطرح ؟ �
 ما المقصود بالعقود االدارية وفق االطر القانونية؟:2س  

 

 

 :الخالصة

 

 –المحل   -الرضا) نجد ان العقد االداري هو توافق ارادتين على انشاء التزامات متبادلة           
 .خاليا من التدليس واالكراه والغبن ( السبب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ل جابة  ل  هذا الت ا   نقو  ان العقد االداري هو :

 يم   حالة  من االتفا  المبد ي بين  ر ي العقد. -

 ان يكون متعل  بمو و   يه خدمة  امة. -

 ان تكون هنا  اجرا ات وو ا    انونية تترت   ليه  رو  متف   لي ا م بقا. -

 المتعاقد المهمة االجراء

  خص معنوي تقدي  خدمة  امة و ا    انونية

     كلي                                                      جان      جان  مو و ي                              
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 :الشكلية والموضوعية المعايير 

         Formيم   ___________     ال خص المعنوي  �
 . ي احد جانبي العقد حت  يكون  قدا اداريا ( معنوي  ا  )وهذا معناه ان هنا   رف معنوي اخر  �
ج ة  امة  -احده  يم    ( و   القانون الخاص ) و ي حاالت ا ت نا ية  يمكن ان يكونا جانبي العقد  �

 (.لح ا   خص معنوي )  –
�   
 متى يمكن ان يكون العقد اداري ؟:0سؤال 

أي طرف , لإلجابة على هذا التساؤل البد من توفر شرط اساسي فيه وهو ان احد االشخاص  فيه  �
صفة الفائدة ) منه  ان يكون يعمل لحساب شخص معنوي عام وهناك صلة بينهم أي بين الطرفين 

 (     .نفعة المترتبة على  هذا االتفاق او االعتمادية المتبادلة او الم
 المعايير الموضوعية  

 :  وهما معيارين                  
 .ان العقد فيها يهدف الى تقديم خدمة عامة : المعيار االول  �
 .ان يخضع للوسائل واالدوات القانونية :  المعيار الثاني  �
�  

 :اإلدارة الماديةالتمييز بين العقد اإلداري وأعمال :الجزء الثاني 

لغرض معر ة الفر  بين العقد االداري وم ا  االدارة االخرى  يت ل  ان نف   جليا  ما                   
 هي اال ما  المادية  ل دارة؟

اإلدارة هي إنجاز أهداف تنظيمية من خالل األفراد والموارد األخرى  من المنظور التنظيمي  ان       �
وبشكل  أكثر تفصيال لمهام اإلدارة المادية  يتضح أنها   إنجاز األهداف من خالل المادية كالتمويل   

 (.التخطيط، التنظيم، التوظيف، التوجيه، الرقابة)القيام بالوظائف اإلدارية الخمسة األساسية 
العقد االداري  انه  ان  ا ر العقود  ي القانون الخاص ال يت  اال بتوا   ارادتين او اك ر بقصد  �

يعتبر حدا ( توا   االرادات )حداث التزامات متقابلة بين ا را ه  الر ا والترا ي او ما ي م    ا
وهذا يعتبر اه  ) ادن  ألية  ملية اتفا ية وبدون ذل  ال نكون ازا   قد وانما ازا   م  مادي اداري 

 .او تصرف من جان  واحد ( تمييز بين العقد والعم  االداري المادي
 
 

 
 العالقة بين االدارة ومهامها المادية والعقد االداري؟ ماهي:4س

 العقد , ان  وجود االدارة  ي العقد االداري امر  بيعي وبدي ي , نقو , ل جابة  ل  هذا الت ا    �
 وا  اكانت االدارة مركزية او المركزية و وا  كانت , االداري يعتبر جز  من وظيفت ا التنفيذية  

, ت اه   ي تقدي  خدمات ادارية بحتة او تقدي  نفعا  اما م ما  كان نو ه مو و ات تل  العقود  
  الما ا ترف ل ا القانون بصالحية التعا د 

 
 

 
�  
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 التمييز بين العقد اإلداري والقرار اإلداري: الجزء الثالث

 :  القرار اإلداري  �
هو العم  القانوني الصادر  ن اإلدارة بإرادت ا المنفردة و الذي يحدث أ ر  انوني أما بإن ا        �

مركز  انوني أو بتعديله أو إلغا ه ، و  ليه ال نكون أما   رار إداري إال إذا تو رت خصا صه أو 
 ل ة إدارية و  رو  وجوده و المتم لة أ ا ا  ي كونه  م   انوني و انفرادي و بكونه صادر  ن 

له  ابع تنفيذي ، و ان ال ا من هذه الخصا ص يمكن التمييز بين القرار اإلداري و العم  الت ريعي و 
 :كذا العم  الق ا ي ، و تت ح التفر ة أك ر  ند أ ما  معايير التمييز األربعة

 ( .المعيار ال كلي و المعيار المادي و المعيار الع وي وكذا معيار الر ابة )   �
 
 
 

 :القرار اإلداري تعريفه وأركانه

يعد القرار اإلداري أه  مظ ر من مظاهر ن ا  وامتيازات ال ل ة التي تتمتع ب ا اإلدارة وت تمدها  �
من القانون العا  ، إذ بوا  ته ت ت يع اإلدارة بإرادت ا المنفردة  ل  خالف القوا د العامة  ي القانون 

، ويرجع ال ب   ي ذل  إل  أن اإلدارة ت دف لتحقي  الخاص إن ا  حقو  أو  رض التزامات 
 .المصالح العامة والتي يج  تغليب ا  ل  المصالح الفردية الخاصة 

�  
 :خصائص القرار االداري

 .إن القرار اإلداري تصرف  انوني  .1
 صدور القرار اإلداري من ج ة إدارية  .2
 .ا بين يصدر القرار اإلداري بإرادة منفردة دون اال تداد بر ا المخ .3
 .وإذا كان القرار تعبيراً  ن إرادة اإلدارة ،  يج  صدوره لمن يمل  التعبير  ن إرادة اإلدارة  .4
 يج  أن يترت   ل  اصدار  القرار اإلداري آ ار  انونية  .5

 
 :معايير تمييز العقد اإلداري   

في كثير من االحيان عادة ما تبرز   مشكلة كيفية تمييز العقد اإلداري عن العقد المدني وبالتالي     
كيفية تحديد القضاء المختص ال سيما في البلدان التي يختص القضاء اإلداري فيها بالنظر في المنازعات 

 الناشئة عن العقود اإلدارية؟

أورده القضاء اإلداري الفرنسي أو المصري أو القضاء العادي  إذا رجعنا إلى تعريف العقد اإلداري الذي
في العراق و الذي يقول ان العقد اإلداري هو الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو 
تنظيمه وتظهر فيه نية اإلدارة باألخذ بأساليب القانون العام ، من خالل هذا التعريف نستخلص معايير 

 :داري عن غيره وهي ثالثة معاييرتمييز العقد اإل

 .معيار  ان تكون اإلدارة طرفاً في العقد -األول

 .معيار ارتباط العقد بالمرفق العام-الثاني

 .معيار الشروط االستثنائية -الثالث
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 :التمييز بين العقد اإلداري وإعمال اإلدارة األخرى: الجزء الرابع

سؤولية التعاقدية لإلدارة عن استعمالها غير المشروع نتناول  في هذا الجزء مدى انعقاد الم     
 :لسلطاتها االستثنائية في أربعة مطالب  هي

 .االستخدام غير المشروع لسلطة اإلدارة في اإلشراف والرقابة على تنفيذ العقد:  المطلب األول 

 .االستخدام غير المشروع لسلطة التعديل : الم ل  ال اني  

 دام غير المشروع لسلطة توقيع الجزاءات االستخ:المطلب الثالث 

 االستخدام غير المشروع لسلطة إنهاء العقد : المطلب الرابع
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 مصادر المحاضرة

الطبعة الثالثة  –دراسة  مقارنة  –األسس العامة للعقود اإلدارية :  الدكتور سليمان محمد الطماوي .1
 .، دار الفكر العربي، القاهرة  ٥٧٩١

 .بدون سنة طبع    –دار الفكر الجامعي  –القرار اإلداري  –محمد فؤاد عبد الباسط . د .0 .2
م ، الطبعة 2811إبراهيم طه الفياض ، القانون اإلداري ، مكتبة الفالح ، الكويت ، . د   .3 .3

 .األولى 
 .م 2811حمدي ياسين عكاشة ، القرار اإلداري ، منشأة المعارف ،  .4 .4
 .م 2815بكر القباني ، القانون اإلداري الكويتي ، مطبوعات جامعة الكويت ، . د .5 .5
دئ العامة في القضاء اإلداري ، الجزء األول ، مذكرات على اآللة داود العيسى ، المبا. د .6 .6

 .الكاتبة ، جامعة الكويت ، كلية الحقوق 
سليمات محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات اإلدارية ، مطبعة جامعة عين شمس . د .1 .7

 .م 2882/ ، الطبعة السادسة 
 .م 2882ة المعارف ، عبدالغني بسيوني ، القانون اإلداري ، منشأ. د .1 .8
 .م 2811ماجد راغب الحلو ، القانون اإلداري ، دار الكتب للطباعة والنشر ، . د .8 .9
 .م 2883محمود حافظ ، القضاء اإلداري ، دار النهضة العربية ، . د .11
( 2865-2855)مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة اإلدارية العليا في عشر سنوات  .11

 عامة لشئون المطابع األميرية القاهرة، الهيئة ال
 .م 2866،   .12
-2865)مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة اإلدارية العليا في عشر سنوات  .20 .13

 . 2814، الهيئة المصرية العامة للكتاب ( 2812
موسوعة مبادئ القضاء اإلداري التي أقرتها محكمة التمييز الكويتية في سبعة عشر عاماً  .14
 ، الكتاب األول ، الدعوى اإلدارية ،( 2810-2888)
 .الجزء الثالث   .15
ثروت البدوي ، المعيار المميز للعقد اإلداري، بحث منشور في مجلة القانون واالقتصاد، القسم . د .16

 2851الثاني، العددان الثالث والرابع سنة
 .202،    ص .17
 . 2818عة الموصل ماهر صالح عالوي الجبوري ، القانون اإلداري، جام. د .25 .18
 ، 2810محمود محمد حافظ، نظرية المرفق العام، دار النهضة العربية، طبعة . د  .26 .19
 .     2811ثروت بدوي، القانون االداري ، دار النهضة العربية. د  .21 .21
 .  2816علي الفحام، سلطة اإلدارة في تعديل العقد اإلداري، دار الفكر العربي،. د   .21 .21
حمود الوتري ،العقود اإلدارية و أنماطها التطبيقية في إطار التحوالت االشتراكية منير م. د .28 .22

 . 2818، الجزء األول ، بغداد 
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 قسم ادارة االعمال  –كلية الكوت الجامعة 

 0202/0201 ادلراس ية الس نة

 د علي كريــم العمـــار                                                                               . م. ا: اسم التدريسي                                                                                        الحكومية العقودادارة :   اسم المادة   

                                                                                                                                      الثانية:   المحاضرة                                                                                       االول الدراسي الفصل:    الرابعة المرحلة  

   91/91/1212:    التاريخ                                                                                                                                           

 

 :المفردات التي ستناولها 

 :اإلداري العقد أركان

 إرادتهما عن الطرفين تعبير فور العقد وُيبرم العقد، طرفي   بين التام الرضا وجود اإلداري العقد إلبرا  ُي تر          

 . اتباعها يشترط معينة أوضاع في أحكام من يفرضه وما القانون مراعاة على التام الحرص مع والقبول، باإليجاب

 : ُيشترط لإلدارة بالنسبة القبول  عنصر إن       

 والشكل االختصاص حيث من المقررة للنظم تبعاً  لديها، التعاقد عن المسؤولة الجهة نع ان يصدر .1

 . ذلك إتمام من غيرهم وُيمنع المشروع، قبل من العقود هذه إبرام عن المسؤولين األشخاص تحديد يتمان   .2

 الحقوق إعطاء حيث من ذلك ويأتي العقد، هذا من تحقيقها المنوي القانونية العملية أو الغاية هي المحل .3

 للتحقيق قابالً  أو موجوداً  يكون أن ذلك في األساسي الشرط ويعتبر للمتعاقدين، متقابلة االلتزامات وفرض

  اإلداري العقد مشروعية الكتمال  السببولغرض تحقيق  "  به والتعامل

 .للمشروعية فاقداً  العقد يعتبر ه  توفرعدم   إن   حيث مشروع، سبب وجودما ذكر يستوجب   إلى باإلضافة    .4

 العقد هذا إفراغ يشترط ال لكن المتعاقدة، األطراف بين بالتراضي اإلدارية العقود ُتبرم أن األصلفي  الشكلية  .5

 العقود فتخضع صريح؛ بنص ذلك اإلدارية والعقود القانون اشتراط حال في إال معين شكل أو نموذج ضمن

�.المدني القانون في العامة للقواعد بذلك

 األحكام فان مختلفين لنظامين تخضع كانت إن و مدنية أم إدارية كانت سواء ات  اإلدار تبرمها التي العقودان       

 اإلداري فالعقد ، "سبب و محل و رضا "من العقد أركان توافر كضرورة واحد تكون الفني بالمعنى للعقد الضابطة

 من صادر إيجاب وجود يقتضي االرادتين توافق و حقوق، و التزامات إنشاء على ارادتين توافق يتضمن المدني كالعقد

  اآلخر المتعاقد من قبول يصادفه المتعاقدين احد

 -:التوالي علىاركانه  اهم  سنتناوللغرض فهم اركان العقد   و 
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 الرضا-:الركن االول  

 

 أرادتهما عن التعبير الطرفان يتبادل أن بمجرد قداعتال يتم و متوافقتين ارادتين بوجود الرضا ب مفهوم وجستي    

 في كطرف لإلدارة بالنسبة والرضا ,   إتباعها يجب معينة أوضاع من القانون يقرره ما مراعاة مع  القبول و اإليجاب 

 . والشكل االختصاص حيث من المقررة للنظم وفقا بالتعاقد المختصة الجهة من صادرا يكون أن يجب العقد

 :له شروط في االختيار  اإلدارة سمأب العقود إبرامان   

 األشخاص لهؤالء يجوز ال العامة للقواعد ووفقا" المشرع حددهم أشخاص إال  لكهيمت ال يجب ان  يكون الحق   -

 "االختصاص هذا ممارسة في غيرهم يحلوا أن

 المشرع يضعها التي وبالقيود الحدود في إال ممارسته في غيرهم تفويض يجوز ال كما   -

 خاليا سليما الرضا هذا يكون أن يقتضي بل فحسب اإلدارة ممثل جانب من الرضا وجود يكفي ال آخر جانب ومن -

 إبطال في المدني القضاء مسلك يسلك اإلداري ،والقضاء والغبن واإلكراه والتغرير كالغلط الرضا عيوب من

 22في الفرنسي الدولة مجلس حكم ذلك على األمثلة أوضح من و العيوب، من عيب يشوبها التي اإلدارية العقود

 اإلدارة مع الشركات ممثلي احد تعاقد حيث))...  الغلط في الوقوع بسبب إداريا عقدا أبطل الذي 1551 سنة ابريل

  ..((للشركة ممثال بصفته معه التعاقد قصدت قد اإلدارة أن حين في ، الشخصية بصفته

 إجراءات الن ذلك و مهما أمرا اإلدارة ممثل إرادة عن البحث يعد لم اإلداري العقد في طرفاً  اإلدارة كانت لما و  -

�.  العيوب من سالمتها من أو عنها التعبير ومن اإلرادة وجود من للتأكد كفيلة اإلداري العقد إبرام

 

 :المحل :الركـــن الثاني 

 

 للمتعاقدين متقابلة والتزامات حقوق إنشاء حيث من تحقيقها يراد التي القانونية العملية" العقد، بمحل يقصد         

 ." به التعامل يجوز ومما للتعين قابالً  أو معينا ، ممكنا أو موجودا يكون أن به فيشترط

 يحدده العقد فمحل اإلدارية، العقود طبيعة تستلزمه ما الا الشأن بهذا المدنية القواعد يطبق اإلداري القضاء     

 أهم ومن  المتعاقد مواجهة في بها تتمتع التي االمتيازات إلى استنادا المنفردة بإرادتها تعدله قد اإلدارة أن غير الطرفان

 :المحل صحة شروط

 باطال يعد فالعقد مشروع غير كان فإذا به، التعامل يجوز مما العقد محل يكون بان وذلك المشروعية شرط  -

 عقدا أبطلت التي 1522  سنة مصر في العليا اإلدارية المحكمة حكم ذلك على األمثلة ومن العام للنظام لمخالفته

 الضارة المواد من عالية نسب على تحتوي لعينة طبقا مواد   لتوريد الموردين احد مع اإلدارة أبرمته إداريا

 العقد محل األدوات استعمال شان من إن التحليل من الثابت أن حيث ومن)).. الصدد هذا في المحكمة فقالت

 يجوز ال حرمة للنفس فان العام، للنظام مخالف ذاته في أمر وهو التسمم لخطر المستهلكين سالمة تعريض

  ..(( انتهاكها
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 المدني القانون مجال في الواردة العامة للقواعد تخضع فأنها األخرى المحل صحة لشروط بالنسبة الحال وكذلك -

�1االدارية العقود طبيعة األحيان بعض في ه تقتضي ما إلى باإلضافة

 

 

 السبب -:الركن الثالث 

 

 ممكن و جائز محل على العقد هذا وانصب , العيوب من سالما صحيحا كان و دالعق فياساسي  كركن الرضا وجد إذا    

 كل في وجوده يفترض مباشر غير أم مباشراً  أكان سواء السبب و مشروع، سبب له يكن لم ما العقد لتمام يكفي ال فانه

 2العقد أركان من ركن لتخلف باطال اعتبر منه العقد خال إذا و مدنيا أم كان إداريا عقد،

 باطل بسبب أو سبب دون اإلدارة تتعاقد أن يندر ،كما اإلدارة تصرفات في السبب ينعدم أن النادر من انه والحقيقة    

 المرافق سير ضرورات في و العامة المصلحة بتحقيق دائما تتمثل التعاقد على اإلدارة تبعث التي الدوافع الن وذلك

 . ةالعام

 السبب ركن إلى بصراحة يشير حكم أول و جدا قليلة اإلداري العقد في السبب بركن الخاصة اإلداري القضاء وأحكام    

 تطوع بعقد القضية هذه وتتعلق( Michaux) قضية في 9191 سنة يناير 11 في الفرنسي الدولة مجلس حكم هو

 الشخص طالب عندما و مقاتلة غير عسكرية وحدة في جند ولكنه معينة جبهة في القتال بقصد الفرنسيين احد ابرمه

 أمر مقاتلة غير عسكرية وحدة في إلحاقه أن اعتبر و الدعوى المجلس رفض السبب ركن لفقدان التطوع عقد بإلغاء

 .العقد إلبرام الحق

 لمحكمة و الدعوى مراحل من مرحلة أية في الطرفان به يتمسك أن يمكن اإلدارية العقود في السبب بطالن و    

 . العام للنظام لمخالفته ذلك و مشروع غير سببا للعقد أن وجدت ما متى نفسها تلقاء من العقد إبطال الموضوع

 

 الشكلية -:الركن الرابع 

 

 العقود و , القانون عليه نص إذا إال معين شكل في العقد يفرغ أن يشترط ال و بالتراضي تتم أنها العقود في األصل    

 إدارية جهة إلى ارض قطعة شخص وهب فلو "مثال  الصدد بهذا المدني القانون في العامة للقواعد تخضع اإلدارية

 المالحظ ،ولكن "العقاري التسجيل دائرة لدى بالتسجيل تتمثل التي العقار بيع لعقود المقررة الشكلية اتباع وجب معينة

 :مثل  متعددة بمراحل تمر اإلدارية العقود أن

  المناقصة و المزايدة إجراءات - 

  اإلرساء قرار -

  مكتوبا المبرم العقد يكون أن تقتضي -

 ينتج أن يمكن حتى جميعا العقد أركان توافر وجوب حيث من المدني كالعقد  اإلداري العقد أن  نجد تقدم مما          

 تستلزمها التي للعقد الضابطة األحكام إلى يعود هذا و ذلك في المرجع هو المدني القانون قواعد أن رأينا و قانونيا أثرا
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 أوسع اإلدارية العقود بطالن فان آخر جانب ومن العام، و الخاص القانون روابط بين تطبيقها في يختلف وال العدالة

 . العام بالصالح اإلدارية العقود لتعلق ذلك و المدنية العقود من نطاقا

 

 

 

 

 اإلداري العقد عناصر

اتفاقية ُمبرمة بين طرفين أحدهما شخصية عامة، ويتم عقد سعياً إلدارة مرفق عام أو يعتبر العقد اإلداري         

 . تسييره وفقاً للقانون العام، وتدخل في هذه االتفاقية بعض الشروط االستثنائية غير المألوفة ضمن التعامالت الفردية

ماال بد  من التنويه إلى أن  و    ليس كل عقد أو اتفاقية تبرمها اإلدارة يعتبر عقداً إدارياً خاضعاً ألحكام القانون العام، وإن 

العقد اإلداري هو إبرام شخص من األشخاص القانونية العامة عقد أو اتفاقية تهدف إلى إدارة مرفق عام والسيطرة 

 .عليه تحت بنود القانون العام في ظل وجود شروط استثنائية

 

 ؟عناصر العقد اإلداري ي ماه 

 

حتى�يكون�العقد�إدارياً�ال�بّد�أن�تكون�اإلدارة�طرفاً�في�أطراف�العالقة�القانونية،��:�اإلدارة�طرفاً�في�العقدان�تكون�� .1

وبناًء�على�ذلك�فإّن�العقود�المبرمة�بين�األفراد�العاديين�ال�تعتبر�إدارية،�ونظراً�العتبار�اإلدارة�طرفاً�من�أطراف�

اإلداري�أصبح�أمراً�بديهياً؛�فإّن�القضاء�اإلداري�لم�يحافظ�على�تشدده�بضرورة�توفر�شخص�عام�في�العقد�العقد�

 .اإلداري،�وإنما�يمكن�االستعاضة�عنه�بشخص�آخر�بالوكالة

يشترط�في�العقد�اإلداري�خدمة�مصلحة�عامة�أو�تحقيق�هدف�يخص�ذلك،�:�ارتباط�العقد�بالمرفق�العام�ان��يكون�� .2

ن�أن�يكون�العقد�إدارياً�في�حال�عدم�خدمته�للمرفق�العام،�بغض�النظر�عن�توفر�العناصر�األخرى�من�وال�يمك

عدمها،�ويُشار�إلى�أّن�اقتران�العقد�بوفرة�خدمة�للمصلحة�العامة�وخدمتها�تعني�ارتباط�العقد�بالمفهوم�الموضوعي�

ياً،�ويشير�إلى�األجهزة�اإلدارية،�كما�يرتبط�المفهوم�للمرفق�العام�ارتباطاً�وثيقاً،�حيث�إّن�مفهوم�المرفق�يعتبر�عضو

المادي�بنشاط�المرفق�سواء�كان�ذلك�بالتنظيم�أم�اإلدارة�أم�االستغالل،�أما�فيما�يتعلق�بالمفهوم�العضوي�فيعني�

��.ضرورة�توفر�العنصر�اإلداري�كطرف�في�العقد�نتيجة�ارتباط�الفرد�بالمرفق�العام

 : الشروط االستثنائية 

تختلف عن التي  منح أحد أطراف العقد مجموعة من الحقوق وااللتزامات غير العادية في طبيعتها، و"  وهي تعني      

المتوفرة في العقود تحت نطاق القانون المدني أو التجاري، حيث تعتبر الشروط االستثنائية في العقود وسيلة فعالة في 

 : ومن أبرز ال رو  اال ت نا ية؛ "لوسائل القانون العامالكشف عما تنوي عليه اإلدارية في اختيارها 

 على�العقد�دون�اللجوء�إلى�الحصول�على�موافقة�المتعاقد�معه�الحق�الكامل�بالتعديلهي�منح�اإلدارة� .1

�.�كحد�فسخ�العقد�في�حال�تطلبت�المصلحة�العامة�ذلقد�تبلغ�الصالحيات�إلى��� .2
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 :   العمل دوعق

 :في عقود العمل المألوفة  تدون المعلومات التالية       

 كامل بشكل العمل صاحب اسم -

 العمل صاحب عنوان  -

 الموظف اسم  -

 للوظيفة وصف  -

 التوظيف تاريخ  -

 ومكانه العمل تفاصيل -

 العمل وساعات أيام -

 الخصومات تفاصيل  -

 عليها الحصول للعامل يحق التي اإلجازات  -

 انتهاؤه وتاريخ العقد مدة  -

 للموظف المطلوبة الفنية المهارة مستوى وصف  -

 الواجبات لهذه أدائه وكيفية الموظف واجبات وصف  -

 أثناء التعويض سيستمر وهل أخرى، وحوافز عموالت األجر شمولية ومدى الموظف تعويض طريقة  -

 العمل عن التوقف فترات

 يتضمنها التي األمور من وغيرها المركبات واستخدام التأمين مثل للعمل، األخرى المزايا ذكر  -

 والعمل التوظيف عالقة إنهاء خاللها يمكن التي الظروف ذكر  -

 األقل على شخصيان شاهدان ذلك بما األطراف جميع توقيعات -

 يمكن حيث السرية،:  ومنها العمل لعقد إضافتها يمكن التي األشياء بعض يوجد العمل لعقد إضافات  -

 العقد يتضمن فقد الهامة، المعلومات كشف عدم على الموظف على التأكيد الهامة الوظائف بعض في

 واالتصال اإلعالم وسائل مع التعامل ذكر يمكن حيث االتصاالت، , السرية أهمية حول موضحاً  بياناً 

 . بها ملتتحك بأعمالها المتعلقة االتصال بنقطة الشركة تحرص فقد االلكتروني، البريد مثل االجتماعية

 يمكن المثال سبيل على التنافسية، تمنع بنود العمل عقود بعض تتضمن فقد المستقبلية، المنافسة -

 في تضعه شركات مع يعمل أن ال يمكنه العمل لمكان مغادرته وعند أنه الموظف مع اتفاقية وضع

 . الشركة مع منافسة موقع

 في مناصبهم مغادرتهم وعدم الموظفين التزام من للتأكد ومفيدة هامة   تعتبر العمل عقد كتابة أهميةان  

 ،عمله مقابل محددة تعويضات بتقديم الموظف مع الخاص االتفاق توضيح بشأن مهمة أنها كما وقت، أي

 تتضمنها التي األمور ومن إخطار، دون مغادرته عن الخدمة نهاية مكافأة يخسون قد أنه أيضاً  وإلخبارهم

 تلقائي يكون قد هل المثال سبيل فعلىيده  تجد كيفية تحديد هو أهميته مدى توضح والتي عقد كتابة

 إليه للجوء بالتحكيم متعلق آخر بند إدراج يمكن كما ذلك، غير أم عام كل من معين يوم في أنه أي التجديد

 . الطرفين بين نزاع أي وجود عند

 :للمراجعة  مهمة اسئلة
 ؟  االركان ومكتمل صحيح العقد يكون متى- 9

 التعسفية؟ للشروط االذعان عدم حالة في العقود ابرام يجوز هل- 1

 ؟ العقد لمادة المادية الجوانب على تقتصر هل  العقود طبيعة- 3
جابة ل يف يوم احملارضة    MEETس يكون لك  طالب ملزم و خالل فرتة عرض احملارضة  عرب تطبيق   .يكون مس تعدا لالإ
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 : المراجع

�. 1511 ، الثانية الطبعة العربي، الفكر ،دار اإلداري ،العقد حلمي محمود -1

�. العربية النهضة دار اإلداري، العقد نظرية في دراسات ، الشريف عزيزة. د -2

 دار ، ٥٧٩١ الثالثة الطبعة – مقارنة  دراسة – اإلدارية للعقود العامة األسس, الطماوي محمد سليمان الدكتور  -3

�. القاهرة العربي، الفكر

/  السادسة الطبعة ، شمس عين جامعة مطبعة ، اإلدارية للقرارات العامة النظرية ، الطماوي محمد سليمات. د -4

�. م1551

 السنة العليا، االدارية المحكمة قررتها التي القانونية المبادئ مجموعة ، 1522سنة ديسمبر 31 في 1313 لقضية -5

    .القاهرة عشر، الثاني
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 قسم ادارة االعمال  –كلية الكوت الجامعة 

 0202/0201 ادلراس ية الس نة

 د علي كريــم العمـــار                                                                               . م. ا: اسم التدريسي                                                                                        الحكومية العقودادارة :   اسم المادة   

                                                                                                                                     الثالثة:   المحاضرة                                                                                       االول الدراسي الفصل:    الرابعة المرحلة  

   12/91/1212:   التاريخ                                                                                                                                           

 

 :مفردات التي ستناولها ال

 :اإلدارية انواع العقود         

 العقد  كرة تعمي   أن ا من درا ة وهي والتمحيص،بالدرا ة  اإلدارية العقود أله  للتعرض هذه المحا رة  تخصص

 اإلدارية العقود"   يعنون له الذي التق ي  نو ح أن – معينة  قود  ي بالبحث الدخو   ب    وتر يخ ا ،ونرى اإلدارية

 ."ب بيعت ا اإلدارية والعقود الم ماة،

 : بطبيعتها اإلدارية والعقود المسماة اإلدارية العقود            

 العقود تق ي  التق يمات، هذه وأ  ر.منه  الزاوية المنظور ح   وتصنف تتنو   ديدة، تق يمات اإلدارية للعقود        

 .ب بيعت ا اإلدارية العقود أو م ماة غير إدارية و قود م ماة، إدارية  قود إل  اإلدارية

 وجع  محدداً،  انونياً  نظاماً  ل ا وو ع القانون أحكام ا، نظ  التي اإلدارية العقود تل  "،المسماة اإلدارية بالعقود ويقصد

 وألن األ اس، هذا  ل  أحكام ا وو ع ،الصفة بهذه وصفها القانون ألن إدارية بأنهاتوصف  العقود هذه ، "ا ماً  ل ا

   ي بحث، إل  حاجة وبغير خالف، بال إدارية  قود   ي صفت ا،  ي البحث يجوز  ال أحكام ا، وحدد  ماها القانون

 خالف  ال القانون، بقوة إدارية  قود   ي إدارية، بأن ا ووصف ا  ماها القانون أن إ ارة إل  م ماة، إدارية  قود لذل 

 .الصفة هذه  ي للجدا  مجا  وال صفت ا، حو 

 

 

 

 

 

 

 العامة المرافق امتياز النوع االول عقد
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 العامة ال مات ن رح    االمتياز، بعقد للتعريف األول  نخصص ،  الث زوايا خال  من العامة المرا   امتياز لعقد نتعرض       

 .االمتياز  قد النت ا  ال ال ة ونخصص العقد، ل ذا

  :العام المرفق (التزام )امتياز عقد تعريف  :أوال    

 من أسلوب هو" ،العا  المر   التزا   قد أو المر   امتياز  قد  إن العا ، المر   درا ات  ي معروف هو ما ح  

 على حسابه المرفق بإدارة الخاص، القانون أشخاص أحد إلى العامة اإلدارة تعهد وبمقتضاه المرفق، إدارة أساليب

 المرافق لسير الحاكمة العامة لألحكام خضوعه مع المنتفعين، من يتقاضها رسوم مقابل محددة، لمدة مسئوليته وعلى

 التزام إن...": بقول ا العا  المر   امتياز  قد  ر ت إذ المف و ، هذا  ن اإلداري الق ا  محكمة تخرج ول  "العامة

 المالية مسئوليته وتحت نفقته على بالقيام بمقتضاه والشركات األفراد أحد يتعهد إدارياً  عقداً  إال ليس العامة المرافق

 مقابل وذلك للجمهور، عامة خدمة بأداء له، توضع التي للشروط وطبقاً  اإلدارية وحداتها إحدى أو الدولة من بتكليف

 عقد عناصر فجمع الحكم استطرد ثم األرباح، على واستيالئه الزمن من لمدة محددة المشروع باستغالل له التصريح

 ،محددة لمدة إال يكون وال  ا ، مر   ومو و ه إدارة ، خاصة  بيعة ذو إداري  قد  االلتزا "  قا  الرئيسية االلتزام

 )المنتفعين من يحصلها رسوم شكل في عوضاً  ويتقاضى ،المالية المشروع وأخطاره بنفقات الملتزم ويتحمل

 

  :العامة المرافق التزام لعقد العامة السمات :ثانياً  

 أ خاص وأحد العامة، اإلدارة أ را ه ،عام مرفق إدارة عقد هو االلتزا ، أو االمتياز  قد  إن رأينا ما  ل  و    ل   

 أن المتعا د حين  ي ب ا، للمنتفعين المر   خدمات تقدي   ي المتم   العا ، الصالح بتحقي  م تمة واإلدارة الخاص، القانون

 لعقد المميزة ال مات تبرز االتجاهين بين وللتو ي  الخاص، بصالحه األول  بالدرجة م ت  المر  ، إدارة والمتولي مع ا

 : اآلتي  ي االلتزا 

 : العامة المرافق تسيير بمبادئ االلتزام -٥

 وت ويره العا ، المر    ير ا تمرار  ي والمتم لة العامة، المرا   لت يير ال اب ة باألحكا  اإلدارة مع المتعا د يلتز    

 التزا  يحتاج امتياز، وال  قد ب رو  التزامه إل  إ ا ة وذل  بخدماته، المنتفعين بين الم اواة مبدأ والتزا  وتحدي ه،

 .االمتياز  قود  ي الم لمات من هذه أن إذ  االلتزا   قد  ي ذل   ل  نص إل  العا  المرا   ت يير بمبادئ المتعا د

 :( اللوائح التنظيمية) التنظيمية االمتياز عقد شروط -٢

 :ال رو  من نو ين العامة المرا   امتياز  قد يج   ان يت من     

 � اإلدارة�كانت والتي للمنتفعين، الخدمة أداء بكيفية المتعلقة الشروط وهي لوائح، مجموعة�او�تنظيمية شروط  -�أ

 أي في تعديلها حق لإلدارة يكون الشروط بنفسها،�هذه العام المرفق إدارة تتولى كانت أنها لو كما بمقتضاها تسير

 .بذلك رضائه أو اآلخر الطرف قبول على ذلك توقف ودون المنفردة،�بإرادتها تشاء وقت

 ؟التنظيمية في عقد المرافق العامة  الشروط تعديل في حق لإلدارة لماذا هناك : 2س 

 العامة اإلدارة بأن المنفردة، بإرادت ا ال رو  من النو  هذا تعدي   ي اإلدارة ح  اإلداري الق ا  محكمة تعل         

 أن إدارته  ن  ي الملتز  يخرج ل  ب ا، القيا  أمر غيرها إل    دت إذا  إن ا العامة، المرا   بإدارة أصالً  المكلفة هي

 ال ريقة هذه أخرى بعبارة أو – اإلنابة من النو  وهذا خصا ص ا أخص من هو أمر  ي  ن ا ونا باً  ل ا، معاوناً  يكون

 من lوم  ولة  امنة ب  تظ  العا ، المر    ن الدولة من تخلياً  أو تنازالً  تعتبر ال – العا  المر   إلدارة المبا رة غير
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 العا  المر     ون  ي تتدخ  الواج  ب ذا القيا   بي   ي وهي وا تغالل ا ل ذا الن ا ، إدارت ا  ن ال ع  أ راد  ب 

 العامة تحقي  اإلدارة ت من ، ال رو  من النو  هذا خال  ومن ،    وال عن التدخ  هذا العامة المصلحة ا ت ت كلما

 .العا  الصالح

 : التعاقدية االمتياز عقد شروط -ب

 وتتما   المالية، الملتز  بحقو  تتعل  التي ال رو  إن ا اي ،تعاقديةال الشروط هي ال رو  من المجمو ة ال انية        

 ان  ي ا القا دة الخاص، القانون ومبادئ بقوا د المحكومة الخاصة، المعامالت دا رة  ي التعا د  رو  مع ال رو ، هذه

 .وبر اه الملتز  مع باالتفا  إال ال رو  هذه تعدي  العامة ل دارة يجوز ال  إنه    ومن ، المتعاقدين شريعة العقد

  ي المتم   هد ه تحقي  ي ت يع خالل ا من والتي الملتز ، لمصلحة الحار ة ال رو  ال رو ، من ال ا فة هذه وتم  

  .الخاص صالحه تحقي 

  

 : االمتياز عقد مدة طول -3

  يتحم  ح ابه،  ل  العا  المر   إدارة مع اإلدارة، المتعا د يتول  أن العامة المرا   امتياز  قود  ي العامة القا دة   

 الك ير  نواته األول   ي الملتز  يتحم  ما و ادة  ا ، بوجه واإلدارة والتحديث للت غي  والت وير الالزمة النفقات كا ة

 خاللها من يستطيع مدة الملتزم منح من البد كان هنا ومن لتعوي  ا، الت غي   ا دات تكفي ال  د والتي النفقات من

 المرا   امتياز لعقد مميزاً   نصراً  المدة  نصر أصبح هذا ومن وج ده، لرأ ماله منا    ا د وتحقي  ،نفقاته تعويض

 .العامة

  اماً، وت عين ت عة لمدة العامة المرا   امتياز  قد يكون أن العديد من الدو  ومن ا مصر  ي   دي  تقليد  اد  د وكان    

 التدخ  الم ر  رأى  قد  ا ، بوجه الت ور  ر ة زيادة من  لي ما يترت  وما والتكنولوجي، العلمي التقد  مع أنه إال

  ال ين االمتياز لعد األ ص  الحد جع  الذي ، ٩١٩١ ل نة ٩٢١ ر   القانون  أصدر االمتياز، لمدة حد أ ص  لو ع

 . اما

  :االمتياز عقد انتهاء :ثالثاً 

 من تقتر  كانت  ويلة دا ماً  مدته وأن ،المدة محدد عقدالعامة،  المرا   امتياز  قد  مات من  إن رأينا ما و    ل   

  اماً  ق ،  ال ين االمتياز لعقد األ ص  الحد  جع  ٩١٩١ ل نة ٩٢١ رم  بالقانون الم ر  تدخ  أن إل   ا ، الما ة

 ن اية مدته، بانت ا  العقد وانت ا  مدته ينت ي بانت ا  االمتياز  قد إن نقو ، أن صحيحاً  يكون  إنه كذل  , ذل  كان ما وإذا

 مدته انت ا   ب  ن اية للعقد ي ع ما ي    يحدث  د أنه إال , المدة محدد  قد أنه تقرر التي العقد  بيعة رتبت ا  بيعية

 للق ا  الملتز  يلجأ أن أو المنفردة، بإرادت ا العقد اإلدارة يف ح أو الملتز ، يد تحت من المر   اإلدارة كأن ت ح 

 الن اية كانت وإذا مدته انت ا   ب  لو و  ا  بيعية، غير العقد ن اية تكون الحاالت هذه  ي العقد، بف خ حكماً  وي تصدر

 بفقرات مدته انت ا   ب  العقد انت ا  حاالت نخصص أن نرى  إننا ل رح، يحتاج ال وا ح أمر العقد، مدة بانت ا  ال بيعية

 :وكما يلي  حالة لك  والنتا ج وال رو  الم مون تبين موجزة،

 

 

 : المرفق استرداد -أ
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 تقرر هنا المن ود، الوجه  ل  العامة المصلحة يحق  ال الملتز  إدارة تحت المر   ا تمرار أن اإلدارة، ترى  د    

 .العقد مدة انت ا   ب  المر   با ترداد ذل  ويكون بنف  ا، المر   إدارة تتول  أن اإلدارة

 من المر   ا ترداد  ي اإلدارة مصلحة تتم   إذ الملتز ، ومصلحة اإلدارة مصلحة بين التعارض يقع الحالة هذه و ي

 إ داد  ي نفقات باهظة أنف  ألنه األمر، هذا من الملتز  يت رر بينما العا ، للصالح تحقيقاً  بنف  ا هي لتديره ، الملتز 

 ماله من  ا د وتحقي  أنفقه، ما ا ترداد من يمكنه مما مدته ن اية إل  العقد ا تمرار تقدير  ل  وتج يزه، المر  

 .ج ده  ن وتعوي اً 

 تحدد ان يج  أنه"ت ير بو وخ  العامة المرا   التزا  بتنظي  يج  و ع لوا ح   المصلحتين، بين للتوازن وتحقيقاً   

 ."مدته انت ا   ب  ا ترداده وأو ا   رو  االلتزا  و يقة

 : االلتزام سحب -ب

 إ راراً  اإلخال  هذا ويم    ليه، والقانون العقد يفر  ا التي بالتزاماته ج يماً  إخالالً  الملتز  يرتك  أن هنا اال تراض  

 .المن ودة الصورة  ل  للمنتفعين خدماته ب ا يقد  بحالة المر   يصبح ال إذ العا ، بالصالح

 أن إال بين ما يفر  وال ال ابقة، بالصورة  بي ة صورة وهي الملتز ، من االلتزا   ح  ح  ل دارة يكون هنا   

  ن ت يير  جزه أو الملتز  من ألخ ا  نتيجة االلتزا   ح  يكون بينما الملتز ، من أخ ا  بغير يكون ان اال ترداد  

 بإنذار لاللتزا ،  حب ا إجرا  اإلدارة ت ب  أن  رورة  ر  الق ا  و ع  قد االلتزا ،  ح  إجرا  ولخ ورة المر  

 .االلتزا   ح  جاز إصالح دون الم لة انق ت  إن للمر  ، إدارته لتصحيح م لة ومنحه بالتزاماته بإخالله الملتز 

 : االلتزام عقد فسخ -ج

 االلتزا  لعقد اإلدارة   خ صورة من كون ما  ن يخرجان ال االلتزا ،  ح  وحالة المر  ، ا ترداد حالة كانت إذا

 .الق ا ي والف خ االتفا ي الف خ صورتي الما لة، الصورة  ي نقصده ما  إن المنفردة، بإرادت ا

   

 يت من أن وبدي ي مدته، انت ا   ب  وان ا ه العقد   خ  ل  الملتز  مع اإلدارة تتف  أن وصورته : االتفاقي الفسخ -٩

 .العقد  ر ي من  رف ك  لحقو  ر ا ياً  تنظيماً  االتفا  هذا

 ترتك  و د .الح  هذا له ليس الملتز   إن المنفردة، بإرادت ا االلتزا   قد   خ ح  ل دارة كان إذا : القضائي الفسخ -٢

 اإلدارة ترتكبه ما ب ب  العقد، بف خ الحك   الباً  للق ا  يلجأ أن إال الملتز  أما  يكون ال هنا بالملتز ، ي ر ما اإلدارة

 .جانبه من  ب  بأي مبرراً  يكون أن ودون بمصلحته ي ر وتع ف، أخ ا  من

   

 

 

 

 

 العامة األشغال عقد:النوع الثاني          
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 لعقد المميزة العامة للمالمح نتعرض    العقد، ب ذا بالتعريف نبدأ أن العامة، األ غا   قد جوان  أه  تو يح أن نرى   

 حقو  نتعرض أله  أن نرى  إننا وواجبات، حقو اً   رف لك  يرت  ان  قد أي  بيعة من كان ولما العامة، األ غا 

 .العامة األ غا   قد انت ا   ي نتكل  المبحث ختا  و ي اإلدارة، والتزامات حقو     المقاو ، وواجبات

 : العامة األشغال بعقد التعريف  :أوال

 ترمي  أو ببنا  القيا  محله ،الخاص القانون أ خاص وأحد العامة اإلدارة بين  قد هو العامة األ غا   قد بأن القو  يمكن

 . امة مصلحة تحقي  وي ت دف  ليه، متف  مادي مقاب   ي اإلدارة، ج ة لح ا   قارات صيانة أو

 من  خص بين مقاولة  قد هو العامة األ غا   قد إن ..."  الت إذ التعريف ذات اإلداري الق ا  محكمة اكدت ولقد

  ي أو الصيانة الترمي  أو البنا  أ ما  من بعم  بالقيا  المقاو  يتع د بمقت اه  ركة، أو و رد العا ، القانون أ خاص

 ."العقد  ي يحدد  من  امة مقاب  لمصلحة وتحقيقاً  العا ، المعنوي ال خص هذا لح ا   قار،

 : العامة األشغال لعقد المميزة المالمح :ثانياً          

  ي تتبلور غيره  ن تميزه التي و ناصره العامة، األ غا   قد مالمح ان نتبين أن يمكن  قناه، الذي التعريف من         

 : اآلتي

 : عقار على العقد في االلتزام ينصب أن -٥

 الر ي ي من أنه بمعن  ،" قار صيانة أو ترمي  أو ببنا  القيا  "العامة األ غا   قد مح   إن التعريف،  ي رأينا ما ح   

 العقد هذا كان ,وصيانة  أو ترمي  أو ببنا   قداً  العامة اإلدارة أبرمت  لو ،" قار " ل  االلتزا  ينص  أن والجوهري،

 ترمي  و قد بنا  مدر ة،  قد العامة، األ غا   قود من يعتبر ،العنصر هذا وبإ ما  العامة األ غا   قود دا رة خارج

 . قارات  ل  ينص  الصيانة أو الترمي  أو بالبنا  ألن االلتزا  محكمة، أو كلية ومن آت مبن  صيانة و قد م ت ف ،

 البواخر، إلصالح  ا   حوض لبنا  أو  فينة، لبنا  إدارية ج ة تبرمه الذي العقد العامة األ غا   قود من يعتبر  يما ال

 العقد    يفتقد ومن ،منقو  ما   إن ا العا   الحوض أو الباخرة  يمة كانت م ما أنه صيانت ا، وذل  أو من ا أي ترمي  أو

 . قار  ل  االلتزا     ر 

 : العام القانون أشخاص أحد لصالح العقد محل يكون أن -٢

 االلتزا  يكون أن ذل  إل  باإل ا ة يج  إداري، وإنما  قد بأنه للقو   قار  ل  العقد  ي االلتزا  ينص  أن يكفي ال     

 وهو الصالح العا ، تحقي   ل  ال  ر ب   المنو  ه  العا  القانون أ خاص أن ذل  العا ، القانون أ خاص أحد لصالح

 خاصة، ألحكا  وإخ ا  ا الخاص، القانون  ي للعقود المنظمة األحكا  دا رة من اإلدارية العقود إلخراج المبرر األمر

 بصفة اإلداري القانون و وا د  امة، بصفة العا  القانون  وا د هي الخاص، القانون دا رة  ي المعتاد  ن وخارجة

 .خاصة

 لحساب كلية ترميم وعقد الصحة، وزارة لحساب مستشفى بناء عامة أشغال عقد يعتبر العنصر، هذا وبإ ما   

 لصالح أحد م ت ف  بنا   قد العامة، األ غا   قود من يعتبر ال يما   العدل وزارة لحساب محكمة صيانة عقد الجامعة،

 (لماذا؟): 0س     .أ راد أو لفرد مملوكة خاصة مدر ة ترمي   قد وكذل  خاصة،  ركة لح ا  أو األ خاص

 

 : عامة مصلحة تحقيق العقد يستهدف أن -٣

 العامة، المصلحة تحقي   ر  يت من العا ، القانون أ خاص أحد لصالح العقد  ي االلتزا  يكون أن ا ترا  أن يبدو  د  

 يرب  الفرن ي الدولة مجلس بدأ أن و ع ولكن العا ، الصالح لتحقي  إال ت ع  ال العا  القانون أ خاص أن الفرض أن ذل 
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 إذا أما العام، *الدومين في يدخ   قار  ل   يه االلتزا  انص  إذا أ غا   قد  العقد العا ، بالما  العامة األ غا   قد

 ا تبار إل  الدولة،   ا  مجلس ت ور     امة، أ غا   قد العقد يعتبر  ال الخاص، الدومين  قارات من بعقار تعل 

  قارات من  قار  ل  االلتزا  انص   وا   امة، مصلحة ا ت دف تحقي  إذا العامة األ غا   قود من  قداً  العقد

 .الخاص الدومين  قارات من  قار أو الدومين العا ،

 إذا  ما النظر بصرف ،العامة األ غا  لعقد مميزاً  معياراً  العامة المصلحة  نصر من الفرن ي الدولة مجلس أ ا  وهكذا

 .الخاص الما  من أو العا  الما  من العقار كان

 : المقاول حقوق :ثالثاً 

  ي الح     أ ما ، من أداه لما المادي المقاب   ل  الحصو   ي حقه أهم ا ومن الحقو ، من بعدد المقاو  يتمتع   

 .األ عار ارتفا   ل  المترتبة الفرو  ا ت ا 

 : المادي المقابل على الحصول في الحق – أ

 من مادي ربح  ل  الحصو   ي أ ا اً  والمتم   الخاص صالحه لتحقي  اإلدارة مع المتعا د  عي حو  خالف ال    

 المادي المقاب   ل  الحصو   ي الح  للمقاو  يكون  إنه المصلحة ل ذه وتقديراً  اإلدارة مع أبرمه الذي العقد تنفيذ ورا 

  ل  ليحص  ب ا، الملتز  األ ما  كام  تنفيذ من يفرغ حت  المقاو  ينتظر ال أن البدي ي ومن  أ ما  من يقدمه لما

 مدة وهي التنفيذ، ن اية إل  التزاماته تنفيذ  ي أنفق ا التي أمواله حبس معناه إذ به، إ رار من ذل   ي لما المادي، المقاب 

  ليه يترت   د مما للمقاو ، الو ع المالي   ل  ي  ر  د التنفيذ ن اية حت  للمقاو  الصرف  د  أن كما  ويلة، تكون  د

 تتراوح ن بة  ل  المقاو  يحص  أن تقرر  قد النتا ج، ل ذه وتفادياً  العا  الصالح  ي ي  ر ما وهو التنفيذ،  ي المقاو  تع ر

  اكلت ا،  ل  وما%75البنا  وبن بة ال تق   ن  مواد من بالمو ع يج زه  أو أ ما ، من ينجزه ما  يمة من% 95بين

  .محله يح  ما أو الن ا ي الت لي  بعد م تحقاته با ي كام   ل  يحص  أن  ل 

  

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,   صبح ي تخد  مع  ناوين  ل   بكة االنترنيت بانه للت  ي  للوصو  ال  الموا ع كما ا  )معناه ا   المو ع او الن ا  )  Domainالدومين*         

 .الر مي  Ipبدال من ا تخدا  

 : األسعار ارتفاع عن تعويض على الحصول في الحق -ب            

 و ت متو عاً  يكن ل  أنه كما د عه، ي ت يع وال  يه له يد ال ب ب  المقاو  ي تخدم ا التي المواد أ عار ترتفع  د    

 بما المقاو ، بتعويض اإلدارة تلتز  هنا . ادحة تكون  د بخ ا ر المقاو  مع ا يتحم  درجة إل  االرتفا  ويكون التعا د،
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  يما تفصيالً  له  نتعرض ما نحو  ل  معينة، ل رو  ومقداره، التعويض ا تحقا  ويخ ع العقد إل  المالي التوازن يعيد

 .بعد

 : المقاول التزامات : رابًعا

 :المقاو  يلتز     

 وأولية�بديهية مسألة وهذه العقد، في بها التزم التي األعمال بتنفيذ 

  وغير اإلدارية كافة العقود تنفيذ في�أصل وهذا نية، بحسن والعقد لألعمال وتنفيذه أداؤه يكون أن يلتزم كما 

 .اإلدارية

  تقاعست ما إذا بصعوبة مسألة�تتعلققد�تثار(��جميعاً� واإلدارة المقاول�العقد أطراف الجميع)�بما�ورد� يلتزم كما 

 ,,,,,,,,,,,,,القانون، وفي العقد في عليها المنصوص مواعيدها�في المقاول مستحقات أداء عن اإلدارة

 ( 3ينظر الى السؤال )

 ؟التنفيذ عن المقاول يتوقف أن ذلك يجيز هل :3س

 المقاو  التزا  ولكن خ أ، ي ك   انهموا يدها   ي المقاو  بم تحقات الو ا   ن اإلدارة تأخير أن حو  خالف ال        

 تأخير جاز ذل   ل  وترت  تو ف  إن ال ب ، ل ذا التنفيذ  ن يتو ف ال أن المقاو   ل  يفرض نية، بح ن العقد بتنفيذ

 *. العقد  ي  لي ا المنصوص الجزا ات تو يع ل دارة
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 ل نة ٩١ ر   للقانون مادتين بإ ا ة ٢٠٠٥ ل نة ٥ ر   بالقانون الم ر  المصري  تدخ   قد الصعوبات ل ذه وتذليالً *      

  ي المقاو  م تحقات بأدا  اإلدارة يلز  (٩ ) مكرر ٢٢ والمادة مكرر ٢٢ هما المادتين والمزايدات، المنا صات ب أن ٩١١٩

  ن التو ف للمقاو  يجوز ال  إنه العقد،  رو  بعض حو  واإلدارة المقاو  بين خالف و ع إذا  إنه ال ب  ولذات  موا يدها

 المنا صات بتنظي  1998ل نة ٩١ القانون من ٩٢ المادة  ررته ما وهو رأينا، ما نحو  ل  للجزا ات تعرض  ع  وإن التنفيذ،

 الخالف هذا ت وية ول ما التو ف، أ را ه من ألي تبيح ال العقد  رو  بعض تف ير حو  الخالف أن  ررت والتي والمزايدات،

 .التحكي   ري   ن

 : اإلدارة حقوق : خامساً 

  :ذل  من حقو اً، ل دارة يرت  إخالالً  "بالتزاماته  باإلخال  المقاو  بارتكا  "اإلدارة حقو  معظ  تتعل 

 غ ون  ي المخالفة بإزالة إنذاره  ي الح  ل دارة  إن إصالحه، يمكن مما التنفيذ،  ي مخالفات المقاو  ارتك  إذا -٩

  ل  وإتما  تنفيذه المقاو  من العم   ح  ل دارة جاز المخالفة إصالح دون الم لة انق ت  إذا يوماً،   ر خم ة
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 دون العم ، مو ع  ي المقاو  يخص ما ك   ل  التحفظ ل دارة يح  الحاالت جميع و ي ، العقد تف خ أن ول ا ح ابه،

 .  اإلدارة   ل  م  ولية أي

 تنفيذه وإتما  المقاو  من الم رو   ح  إل  أو العقد   خ إل  اإلدارة لجو  إل  بالتزاماته، المقاو  إخال  أدى إذا -٢

 .الن ا ي التأمين مصادرة حق ا ومن يكون  إنه المقاو ، ح ا   ل 

  د تكون التي والغرامات المقاو ، ح ا   ل  العقد تنفيذ  ل  ترتبت التي م تحقات ا، خص  كذل  ل دارة يح  -٣

 .أخرى إدارية ج ة أية لدى أو اإلدارة لدى للمقاو  م تحقة مبالغ أية من المقاو ،  ل  و عت ا

 : العامة األشغال عقد في اإلدارة سلطات: سادساً 

  ل ة  ي ال اني ويتم   والتوجيه، الر ابة  ل ة  ي األو  يتبلور مجالين،  ي ر ي ي ب ك  ال ل ات هذه تتم      

 .العقد  رو  تعدي   ي اإلدارة

 : والتوجيه الرقابة سلطة -٥

 وصاحبته، الم رو  مالكة هي  اإلدارة اإلدارة، م رو  هو الم رو  أن ذل  األمور،  بيعة تفر  ا  ل ة هي   

 صاحبة الم رو ، با تبارها ل دارة يكون  إنه هكذا، األمر كان ما وإذا  الم رو  بتنفيذ القا   إال المتعا د المقاو  وليس

 . لي ا المتف  الفنية األصو  ح   يت  التنفيذ أن لتحق  وذل  المقاو ، ب ا يقو  التي التنفيذ  ملية ترا   أن

 للمخالفة، نظره ولفت المقاو ، توجيه ح  ل دارة يكن ل  وإذا مخالفات، وجود  ن الر ابة تتمخض أن وبدي ي    

 المقاو  توجيه  ل ة ل دارة أن المقرر من  إنه ول ذا م مون، بغير تكون الر ابة  ل ة  إن المخالفة، بإزالة وتكليفه

  ليه تو ع ا لعقوبات تعرض وإال بتنفيذها، المقاو  ويلتز  إدارية،  رارات  ك   ي اإلدارة توجي ات تكون ما و ادة

 .اإلدارة

 ي وب ا ال وأن المتو ع، حدود  ي تكون أن بوجو  يحددها وإنما م لقة،  ل ات لي ت المجا  هذا  ي اإلدارة  ل ات   

 و  ا ياً  من ا إدارياً  التظل  ح  للمقاو   إن معيبة، التوجي ات هذه جا ت  إن .ا تعمال ا و و  بال ل ة االنحراف  ي 

  حرج ا تصادي مو ف  ي المقاو  ت ع درجة إل  التوجي ات وصلت إذا   ا يا، العقد   خ  ل  ح  للمقاو  ب  كذل ،

 أصابه  ما التعويض  ل  ح  للمقاو   إن وتوجي ات تع فية، تع فية، ر ابة جرا  من بأ رار المقاو  أصي  ما وإذا

 .التوجي ات هذه جرا  من أ رار من

 : العقد شروط تعديل في اإلدارة سلطة :سابعاً   

   وهي التنظيمية ال رو   ا فة ال رو ، من  ا فتين – إداري  قد أي  أن – العامة األ غا   قد يت من          

 ا فة     ،شاكلته على مما ذلك وغير وترتيباته وزمانه العمل ظروف حيث من التنفيذ، بطريقة المتعلقة الشروط

 تنفيذه لقاء المقاول يستحقه الذي المادي بالمقابل والمتعلقة المالية، المقاول بحقوق تتعلق التي وهي المالية، الشروط

 المتف  من  إنه المنفردة، بإرادت ا التنظيمية ال رو  تعدي   ل ة ل دارة أن  ليه المتف  من كان وإذا العقد محل العمل

 المالية، وال رو  التنظيمية ال رو  بين التفري   ي والعلة المالية ال رو  بتعدي  اإلدارة تقو  ان يجوز أنه كذل   ليه

 تعديل أما للمقاو ، مادية  ليه أ رار تترت  وال العقد، توازن إخال  إل  – الغال  ح   – ي دي ال التنظيمية تعدي  أن

التعاقد  قبول المقاول عليه أقام الذي األساس انهيار إلى ويؤدي العقد، إخالل بتوازن عليه يترتب فإنه المالية، الشروط

 اإلدارة  ل ة  إن المنفردة، بإرادت ا تعديل ا و ل ة ح  ل دارة كان وإن  إنه التنظيمية، ال رو  دا رة و ي  اإلدارة مع

 أو بالعقد، جوهري تغيير التعدي   ل  يترت  ال وأن بال ل ة، االنحراف  د   أهم ا بحدود، مقيدة  ل ة أن ا م لقة، غير

 .لمو و ه جذري تغيير
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 الف خ  ل  ح  له أن كما   ا ياً، أو إدارياً  التظل  ح  للمقاو  يكون  إنه الحدود، هذه خارج التعدي  جا  إذا أنه وبدي ي

 .أ رار من أصابه  ما تعوي ه  ل  مع   ا ياً 

 :العامة األشغال عقد انتهاء :ثامناً 

 : للعقد العادية النهاية- 

 يرتب ا والتي العقد،  ي  لي ا المنصوص التزاماته التعا دية، تنفيذ  رف ك  بإتما  العامة األ غا   قد ينت ي  قد كأي  

 .كاهله  ل  القانون

 الم بتة الوا عة  إن بالعقار، متعل  إجرا  أي أو تعديالً  أو ترميماً  أو بنا    قار، العامة األ غا   قد مو و  كان ولما

 ال أن المتعلقة بالعقارات األ ما   أن من أن ذل  اإلتما ،  ور تكون ال  ليه المتف  الوجه  ل  العم  تنفيذ المقاو  إلتما 

  صالحيت ا إل بات اختبار مح   يه األ ما  تكون معين، زمن مرور األمر ي تلز  وإنما إتمام ا،  ور صالحيت ا تظ ر

 مرحلة ثم االبتدائي التسليم مرحلة ،مرحلتين الت لي   ل  يت  أن  ل  الت ريعات وا تقرت العم  جرى  قد العلة ول ذه

 .الن ا ي الت لي  بعد إال التزاماته، ونفذ العم  أت   د المقاو  يعتبر وال ذل  بعد النهائي التسليم

 : للعقد العادية غير النهاية-

 :  الث من واحدة  ي الن اية هذه وتتم   تنفيذه، من االنت ا   ب  العامة، األ غا   قد ينت ي ما ك يراً 

 .الترمي   ب  العقار ين ار     قار ترمي  العقد مح  يكون كأن أ را ه، إلرادة دخ  ال أل با  العقد تنفيذ ا تحا  إذا -٩ 

 بدأ  د المقاو  كان إذا تنفيذه إتما   ب  أو تنفيذه،  ب  العقد ان ا  يقت ي العا ، الصالح تحقي  أن اإلدارة رأت إذا -٢

 المقاو  بتعويض الحاالت هذه ك   ي اإلدارة وتلتز  التنفيذ،

 يتحمله ال الذي الحد إل   ل ات ا، ا تعما  اإلدارة ت ي  حينما ذل  ويكون الق ا ، بحك  العقد ن اية تكون و د -٣

 .العقد بإن ا  الحك   الباً  الق ا  إل   يلجأ المقاو ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التوريد عقد الثالث النوع         

 : التوريد بعقد التعريف  :أوال       

 يتعهد شركة أو وفرد العام القانون أشخاص من معنوي شخص بين اتفاق "بأنه اإلداري الق ا  محكمة  ر ته        

 التم ي  ويمكن" معين ثمن مقابل عام لمرفق الزمة المعنوي للشخص معينة منقوالت بتوريد الشركة أو الفرد بمقتضاه
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 و قد الجامعة، لم ت فيات ا اث   توريد و قد الداخلية، وزارة  م تلزمات ا عا  لمنت بي توريد بعقد التوريد، لعقود

 .للجامعة كتابية وأدوات امتحانات  ر ا ية  توريد و قد التجارة  لوزارة  كر توريد

 : التوريد عقد عناصر :ثانياً 

 : أهم ا غيره  ن تميزه التي العناصر من بعدد التوريد  قد يتميز

 يميز مما أن رأينا إذ العامة، األ غا   قد  ن التوريد  قد يميز  نصر وهذا منقوالت، توريد أو تقدي  العقد هذا مح  -٩

 توريد  ل  اإلدارة مع المتعا د يلتز  التوريد  قد و ي عقار، على فيه االلتزام محل ينصب أن العامة، األ غا   قد

 .منقوالت

 .اإلدارية العقود ك   يه ت تر   نصر وهذا العا ، القانون أ خاص من  خصاً  المورد مع المتعا د يكون أن -٢

 أ خاص من ل خص التوريد يكون أن بلزو  الز   نصر – رأينا ما  ل  وهو  امة، مصلحة تحقي  ي ت دف أن -٣

 .العا  الصالح تحقي  إال ي ت د ون ال العا  القانون أ خاص أن الفرض إذ العا ، القانون

 ا ت نا ية  رو اً  العقد بت مين وذل  العا ، القانون و ا   ا تعما   ي نيته  ن العا  المعنوي ال خص يك ف أن -٩

 .الخاص القانون  ال ات  ي مألو ة غير

 : التوريد لعقد القانوني التكييف : ثالثاً 

  ا   خص المتعا د كان  كلما إداري،  قد بأنه لوصفه العا  والمر   التوريد  قود بين رب   د اإلداري الق ا  كان   

 التوريد يكون ما ك يراً  أنه الدولة مجلس   ا  تبين    صحيح والعكس إدارياً  التوريد  قد كان  ا ، لمر   وللتوريد

 الدولة مجلس بدأ هنا القانون الخاص،  قود دا رة  ي و ا ع مألوف هو  ما  رو ه  ي يخرج ال العقد ولكن  ا ، لمر  

  قد هو وإنما الخ ،  و  و ل  األحوا  جميع  ي إدارياً   قداً  با تباره التوريد  قد إل  ينظر يعد ول    ا ه، من يغير

 المميزة لل رو  ا تيفا ه مدى هو إداري،  قد تكييف  ي الفيص  أصبح الذي والمعيار كذل  يكون ال و د إدارياً  يكون  د

 أحد إدارة أو بت يير متعلقاً  يكون وأن  يه،  ر اً  القانون العا  أ خاص أحد يكون أن  ي والمتم لة اإلدارية، للعقود

 ال رو  هذه توا ر تحق   إن العا ، القانون وأ الي  و ا   العقد يت من أن     امة، مصلحة بتحقي  أو العامة المرا  

  و وا ده بمباد ه محكو  الخاص، القانون  قود من  قد التوريد  عقد بع  ا أو جميعاً  تخلفت وإن إداري،  العقد ال ال ة

 ما ,  التوريد بعقود اإلداري الق ا  اختصاص  ل  النص من المصري الدولة مجلس بقانون جا  ما الفقه انتقد ول ذا

 .وتكييفه  بيعته  ي البحث يمنع مما القانون، بنص إداري  قد التوريد  قد بأن يوحي الذي األمر  قود، من  ليه نص

 التي اإلدارية العقود بين التوريد  قد  ل  الدولة مجلس  انون نص إن – ويح  – رأي اخر الفقه له من  ريقاً  ولكن   

  قود االمتياز هي  ال ة  قوداً  إال يذكر ل  الم ر  ألن ذل  م ل ، ب ك  اإلداري بال ابع العقد هذا لي بع يكن ل  ذكرها

 ل  الم ر ،  ماها التي العقود أن يعلن الذي األمر أخرى، إدارية  قود وأية بقوله أردف    والتوريد، العامة واأل غا 

 وإنما العقود، هذه من أي  ل  معيناً  تكييفاً  يفرض ال الذي األمر الم ا ،  بي   ل  هي وإنما الحصر،  بي   ل  تكن

 . دمه من إدارية  قود بأن ا للقو  توا رها الواج  لل رو  ا تيفا ه مدى  ي البحث للق ا  يكون

 المرا   امتياز  قد أن  ليه المتف  من ألنه ذل  الخصوص، وجه  ل  التوريد  قد دا رة  ي القوا د هذه أهمية وتبدو  

 بأنه  ال يوصف التوريد  قد أما ينص، ل  أو الم ر  ذل   ل  نص ب بيعت ا، إدارية  قود العامة، األ غا  و قد العامة

 العقود  ي توا رها الواج  ال رو  جميع ا تو   إذا إدارياً   قداً  يمكن ان يكون  إنه    ومن ب بيعته، إداري  قد

 مجلس  انون  ي التوريد  قد ذكر ذل  من يغير وال مدني،  العقد بع  ا أو جميعاً  ال رو  هذه تخلفت  إن اإلدارية،

 .الدولة ان ل  يذكر

  



 

27 

 ابحث ثم ناقش ؟, متى يكون عقد التوريد بصفة   يوصف بانه عقد اداري: 4س          

 : االتجاه هذا يؤيد القضاء   

 اإلدارية، العقود  را   كا ة ا تو   إذا إداري  قد هوالتوريد،  قد أن مقرراً  الرأي، هذا ا تنا  إل  الق ا  اتجه لقد   

 العادي محاك  الق ا  وتختص الخاص، القانون و وا د مبادئ تحكمه مدني  قد   و بع  ا أو ال رو  كا ة تخلفت وإذا

 أن ينبغي  إنه التوريد  ل   قد اإلدارية الصفة إل باغ أنه  رر الذي النقض محكمة   ا  ذل  من مناز اته  ي بالفص 

 اإلدارة نية اتجاه  ن العقد يفصح وأن  ا ، مر   لت يير الزمة مادة توريد ب أن اإلدارية الج ات إحدى مع إبرامه يت 

  إذا الخاص، القانون  ي مألو ة غير  رو   ل  العقد ان وا  خال  من وذل  التعا د،  ي العا  القانون أ لو  إتبا  إل 

 غيره دون اإلداري الق ا  يختص التي اإلدارية التوريد  قود من يكون ال  إنه ال الث، ال رو  تل  من أي  ي العقد خال

 . ن ا النا  ة المناز ات  ي بالفص 

 : وحقوقه المورد التزامات :   رابًعا

 يقع التزا  أو   إن المورد، مع المتعا د العا  لل خص العقد  ي مبينة منقوالت توريد هو التوريد  قد مح  كان لما   

 :المورد  ات   ل 

 العقد، في عليها المنصوص بالمواصفات أو عليها، المتفق المواعيد في بالتوريد�يقوم أن 

 له مما الموردة المواد كانت إال�إذا الفحص، لجنة من عليه والتوقيع االستالم محضر تحرير بمجرد التسليم يتم� 

 ��العيوب من وخلوها المسلمة األشياء سالمة وثبوت الضمان،�مدة بانقضاء إال يتم ال التسليم فإن ضمان، فترة

 بدالً� وتوريد المرفوضة األصناف بسحب�يلتزم المورد فإن الموردة، األشياء استالم الفحص لجنة رفضت وإذا� 

 الفحص لجنة تقبله منها

 القانون يحددها التي الشكل�والمواعيد في يوردها، التي واألصناف بالبضائع فواتير تقديم المورد ويلتزم�. 

  ليه، المتف  المادي المقاب  ا ت ا  ي تح   إنه إليه، ألمحنا الذي الوجه  ل  التزاماته أدا  من المورد انت   ما وإذا

 .يوماً    ر خم ة تتجاوز ال مدة غ ون  ي إليه ت ديه أن معه المتعا دة اإلدارة ج ة و ل 

 : اإلدارة سلطات :خامساً     

 هذا من خلواً  جا  أو ذل   ل  العقد نص  وا  والتوجيه، الر ابة ب ل ات العامة األ غا   قد  ي اإلدارة تتمتع    

 .ال ر 

 ذل ،  ل  العقد نص إذا إال ال ل ة هذه م   ل دارة يكون ال أن العامة  القا دة التوريد،  قد  ي ذل  خالف  ل  واألمر

 وأ كاله جوانبه بك والتوجيه  الرقابة حق لإلدارة يكون هنا بتصنيعها، المورد يقوم أصناف توريد عقد ذل  من وي ت ني

 .العا  وللصالح ل د ه ومحققاً  العقد،  رو  ح   التصنيع ليكون  ماناً  ونتا جه،

 يكون هنا الت لي ،  ي يتأخر أن يحدث و د محددة، موا يد  ي العقد مح  األصناف بتوريد يلتز  المورد أن رأينا ولقد    

 جز  األ بو ، أو أ بو  ك   ن ت ليم ا تأخر التي األصناف  يمة من %٩ تغريمه مع م لة منحه  ي الح  ل دارة

 بالخيار، اإلدارة كانت التأخير،  ي المورد وا تمر حدث  إذا  ت ليم ا تأخر التي األصناف  يمة من %٣ أ ص  وبحد

    .العقد تن ي أن وإما المورد، ح با  ل  المتأخرة األصناف ت تري أن  إما

 ب ح  يلتز  – رأينا ما  ل  -المورد  إن بع  ا، أو كل ا الموردة األصناف الفحص لجنة ر  ت إذا  إنه كذل     

 %٢ األصناف بوا ع هذه تخزين مصاريف  قوبة تو يع ل دارة كأن االلتزا  ب ذا المورد أخ   إذا المر و ة، األصناف

  .المورد لح ا  األصناف هذه بيع ح  ل دارة بعدها يكون أ ابيع، أربعة  دره أ ص  وبحد األصناف، هذه  يمة من
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 أنه وبدي ي العا ، للصالح تحقيقاً  ذل   ي أن  درت إذا مدته، ن اية  ب  العقد إن ا   ي الح  من ل دارة ما جان  إل  هذا

 .التعويض  ي المورد ح  ذل   ل  يترت 

 : التوريد عقد انتهاء:سادساً    

  د ولكن المادي، المقاب  ا ت ا     ومن التزاماته بك  المورد بقيا  التوريد  قد ينت ي العادي األمور  ير ح       

 : من ا حاالت  ي مدته ن اية  ب  العقد ينت ي

 .أ رار من أصابه  ما المورد بتعويض الحالة هذه  ي وتلتز  المنفردة، بإرادات ا العقد اإلدارة إن ا  -٩

 .العقد إن ا   ل  ال ر ين اتفا  -٢

 الذي الحد إل  المورد مع اإلدارة تع فت إذا أو المورد، كاه   ل   قيالً  العقد تنفيذ صار إذا وذل    ا ية، ن اية -٣

 .وإلغا ه العقد إن ا   الباً  الق ا  إل  المورد يلجأ هنا صعباً، أمراً  ا تمراره يجع 

  

 :المحاضرة لالستزادة يراجع  مصادر 

/ سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات اإلدارية ، مطبعة جامعة عين شمس ، الطبعة السادسة . د -6

 .م 2882

 .العقود االدارية, محمد الشافعي ابو راس. د -1

، دار الفكر  ٥٧٩١الطبعة الثالثة  –دراسة  مقارنة  –األسس العامة للعقود اإلدارية ,سليمان محمد الطماوي . د    -1

 .العربي، القاهرة 
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 قسم ادارة االعمال  –كلية الكوت الجامعة 

 0202/0201 ادلراس ية الس نة

 د علي كريــم العمـــار                                                                               . م. ا: اسم التدريسي                                                                                   الحكومية العقودادارة     : اسم المادة   

                                                                                                                               الرابعة :   حاضرة الم                                                                                      االول الدراسي الفصل:    الرابعة المرحلة  

      1/9/1219:  التاريخ                                                                                                                                           

 

 :مفردات التي ستناولها ال

 B.O.Tمفهوم عقد البوت  -

 (االيجابيات والسلبيات ) أهمية عقود البوت-

 .أشكال عقود البوت -

 ؟    B.O.T ما هو  : التعريف  

  – BUILD –OWN – OPERATEاختصار لكلمات  و ,  "  اتهو اختصار لمصطلح 

  TRANSFER   

Build –         تعني البناء 

   Operate -  تعني التشغيل 

    Transfer- الملكية او تحويل  نقل 

امتياز من نوع ) عقد اتفاقنمط من انماط االتفاقات او ما يسمى باالتحاد المالي وهو هو          " 

دولة ال توكل ,الى القطاع الخاص ملكيتها المتخصصة التي تعود ت بين الدولة واحدى الشركا (اخر

وتعتبر اصال  تدخل بأعمالالقيام المطلوبة  لغرض  أي المهمة " البناء والتشغيل"بموجبها مهمات 

نشاطات القطاع العام عن طريق منحها امتياز وفق االصول القانونية من اجل انشاء مشروع  من

مما ي اه   ي تقلي  الع    ل  ,ارتفا  حج  الواجبات المنا ة بالدولة ب ب  "وتشغيلهضخم وتنفيذه 

انت ر هذا النو  من العقود بعد العولمة  و د , الدولة مع ا  ا  امتيازات الحقة لتل  ال ركات  يما بعد 

    . أي بعد ان يار النظا  اال تراكي ن اية القرن الما ي
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 نشاطات تعود  للقطاع الخاص ؟دخل في ي  يمكن ان  BOTهل نظام : 2س

 .ال يمكن  ذلك بسبب ضخامة المشروعات التي تعود للدولة مثل مشروعات البنية التحتية العمالقة: ج

يت  اال تغال  التجاري للم رو  لمدة زمنية محددة  وهو يعتبر  ك  من ا كا  تموي  الم رو ات    

  .ال  الدولة الم رو يصار  ند ن ايت ا ال  رد 

طرق االدارة غير المباشرة  للمرافق العامة الصناعية تعتبر من   B.O.T  قود  ان          

 .تت ابه وتختلف  ي الك ير من النقا  والمواصفات مع  قود اخرى تعر  ا االدارة  والتجارية

انشاء البنى  ألغراضاالستفادة من موارد القطاع الخاص هي  BOTان الغاية من ا تماد           

دون الحاجة الى الدين العام هذا من جهة ومن جهة اخرى فان   INFRASTRUCUREالتحتية 

من فرص استثمارية  لإلفادةيساعد على اجتذاب رؤوس االموال االجنبية  اللجوء الى هذا االسلوب

تكنولوجيات تكاد تندر في الدول الصناعية مما يساعد الدولة المضيفة لالستثمار على الوصول الى 

 .اومهارات غير متوافرة محلي

بان ا  ك  من ا كا    BOT قود  (االنسترال) النموذجيو د  ر ت لجنة االم  المتحدة للقانون 

تموي  الم اريع تمنح بمقت اه حكومة ما   ترة من الزمن  احد االتحادات المالية الخاصة ويد   

 ,تقو  هذه ال ركات بالبنا  والت غي  واالدارة  و ند ذمتيازا لتنفيذ م رو  معين   ركة الم رو  ا

 

 :بالنقا  التالية B  O  T  و ليه يمكن ايجاز  قد ا   

وفق�عدد�من�االحكام�التعاقدية��الخاصة�والتي�تلجا�اليها��يتم�ابرامه��انه�نمط�حديث�من�االتفاقات .1

ويتم�تنفيذه�,�الدولية��المنافسة�بسبب�ضعف�التمويل�او�نقص�التقنيات�او�لغرض�ات�الحكومية�االدار

معناه�تخفيف�العبء�المالي�إلقامة�هذا�النوع�وهذا�,�بشكل�كامل�ولدولة�العامة��ل�موازنة�البعيدا�عن�

�  Consortiums"من�المشروعات�حيث�يتحمل�المستثمر�وهو�عادة�يكون�بشكل�

International � مقابل�العوائد�المالية�او�محلي�االعباء�المالية�إلقامة�هذه�المشروعات�

 .  " �المستحصلة�نتيجة�التشغيل

االدارات�لهذا�النوع�الى�مجموعة�شركات�عالمية�متخصصة�لتكوين�اتحاد�مالي�قادر�على�الصمود��تلجأ .2

 .العالمية�امام�التقلبات�االقتصادية

والمنافسة�وفق��اولي�يحدد�بالعقد�وانما�يتم�من�خالل�التشغيلسعر�ب�ال�يتحدداالستفادة�من�هذا�العقد� .3

 .في�وقت�التشغيل��السوقاسعار�

�القابلةواالنتفاع�به�يحدد�وفق�فترة�زمنية�يعاد�بعده�الى�الدولة�على�وفق�المواصفات��المنشأاستخدام� .4

 .التشغيل�واالستثمار�المباشر�إلعادة
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وانجاز��تم�انفاقه�في�البناء�يمنح�فترة�مناسبة�السترجاع�ما� BOTان�القطاع�الخاص�المشغل�لعقود� .5

 �.االشغال�واستثمار�المشروع�

 

 

 : B O Tال  ستخداماتال مجاالتالهم أ           

 :  B O T" اشكال  عقود  "           

,��ذات�التكلفة�العالية�جدا�مشروعات�البنية�االساسية�المتعلقة�اكثرها�بالمرافق�العامة�االساسيةجميع�� .1

ومحطات�توليد�الطاقة�الكهربائية�,�ومشروعات�السكك�الحديد��والموانئالمطارات�انشاء�مثل�

لفترة�زمنية�معينة�قد�,�بتنفيذها�(�القطاع�العام�)�من�المشروعات�التي�كانت�تضطلع�الدولة��وغيرها

 .سنة��41-�31تصل�عادة�ما�بين�

�حيث�يعهد�الى�العمل�بهذا,�المشروعات�والمجمعات�والمدن�الصناعية�والعلمية�المتخصصة� .2

االسلوب�التعاقدي��إلمكانية�االدارة�واالستثمار�والتشغيل�بهدف�رف�قدرات�التنمية�الصناعية�

 .والمحلية�التي�يقوم�المشروع�بإضافتها�للمرافق�العامة�

التنمية�والتخطيط��ألغراضاالستغالل�االمثل�لألراضي�المتروكة�بهدف�استصالحها�او�استغاللها� .3

وكذلك��القرى�المتطورة�انشاء��لجديدة�او�المجمعات�االسكانية�اوالعمراني�من�خالل�انشاء�المدن�ا

لعب�ء�المؤسسات�الحكومية�التي�تتشعب�مهامها��تخفيفا��مشروعات�االستصالح�الزراعي�الضخمة

 اإلدارية�والتنفيذية�

             

 :   BOTعناصر عقود                     

اما�وهم�,�العامة��ذات�الصفة��االشخاص�المعنويين�ا�مثلهي,�ان�الجهة�االدارية�في�هذا�النوع�من�العقود� -2

التكلفة�وضخامة��"هذا�يخضع�لجملة�معايير�منها",�محليةاو��مركزية�او�اقليمية�يكونون�حكومة�ان�

مرتبط�بحجم�راس��وان�ابرام�العقود�يكون�"�المشروع�وطرق�المتابعة�والتنفيذ�وحجم�المستفيدين

 .والمستهدفين�منه��وضخامتهالمال�واهمية�المشروع�

تلتزم�بان�,�يجب�ان�تكون�بالمواصفات�العليا��من�العقود��النوع�بهذاالشركة�المنفذة�المتعاقد�معها� -0

االستثمار�يتم�تسليم�ملكية��تبني�وتشغل�وتنقل�الخبرات�التقنية�الى�البلد�وفي�النهاية�بعد�انتهاء�مدة

التي�كانت�عليه��المشروع�وكافة�الشواغل�الى�الدولة�وبحالة�جيدة��يمكن�التشغيل�بنفس�المواصفات

 .حين�كان�يدار�بواسطة�الشركة�الخاصة�

يكون�العقد�عبر�شبكة�او�ولغرض�تحقيق�اهدافها�ان�� BOTد�قيمكن�للشركة�التي�تستفيد�من�ع -3

 .�ي�وبين�متعاقدين�اخرينسلسلة�من�التعاقدات�التي�تبرم�في�اطار�العقد�الرئيس
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ان�تضع�في�حساباتها�BOT  يجب�ان�تكون�العقود�التي�تبرمها�شركات�االستثمار�الرئيسية�وفق�عقد� -4

وهو�النجاح�في���ضرورة�االرتباط�ينصب�على�النجاح�في�تحقيق�الغرض�االساسي�لمبدا�الترابط

 .ة�للمشروع��وبما�يضر�التشغيل�التشارك�المبني�على�عدم�المنافسة�او�التعارض�في�الوظائف�االساسي

من�الضروري�ان�تكون�هناك�صيغ�تعاقدية�بين�اطراف�التعاقدات�الجانبية�بين�اطراف�القطاع� -5

 .تسوية�المنازعات��ألهميتها�في�االختيار�فق�شروط�مهمة�في�الخاص�و

اللجوء�الى�بعض�نماذج�اطر�تسوية�المنازعات�القانونية�عند�حدوث�الخلل�سوى�بين�الجهات�العامة� -6

 .اطراف�التعاقد�الخاص��ما�بينوالخاصة�او�

 :  BOTايجابيات عقود  

التي�ستعطي��الشركات�العالميةتظهر�اهميته�عندما�تكون�الشركات�التي�تتولى�االنشاء�والتشغيل�من� -2

 .ومزايا�تفضيلية�للمكان�وموقعيهوفورات�اقتصادية�

اني�ضائقة�مالية�عللدول�التي�ت�العامة�الموازناتتحسين�ميزان�المدفوعات�وتخفيض�العجز�في� -0

 .مستديمة

 لتنفيذ�مشروعات�اقتصادية�مهمة��االستغناء�عن�االقتراض�الداخلي�او�الخارجي -3

 .تحريك�راس�المال�المحلي�والخارجي�في�العقود�الجانبية� -4
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 .الفكر العربي، القاهرة 

 



 

35 

 



 

36 

 

 

 قسم ادارة االعمال  –كلية الكوت الجامعة 

 0202/0201 ادلراس ية الس نة

 د علي كريــم العمـــار                                                                               . م. ا: اسم التدريسي                                                                                   الحكومية العقودادارة     : اسم المادة   

                                                                                                                               الخامسة:   حاضرة الم                                                                                      االول الدراسي الفصل:    الرابعة المرحلة  

      1/9/1219:  التاريخ                                                                                                                                           

 

 :مفردات التي ستناولها ال

 -:اختيار االدارة للمتعاقد معها

 اإلدارة للمتعاقد اختيارالواردة على  االعتبارات

 التعاقد( أساليب ) طرق 

 المناقصة�العامة -

 المناقصة المحدودة

 :"اإلدارية العقود إبرام"معها في  اختيار االدارة للمتعاقد   

 :يتم اختيار المتعاقدين مع االدارة على وفق شروط واعتبارات عامة تسبق عملية التعاقد وهي    

 :   االعتبارات العامة  الواردة على اختيار االدارة للمتعاقدين

 :  ل  و   ما يلي  امة بصفة العقود تحك  التي للقوا د اإلدارية العقود تخ ع    

 ، بالن ا  اختصاصه تعني العا  المعنوي ال خص وأهلية ،هليةاأل كاملي اشخاص بين العقد ينعقد أن -٩

 القانون  ال ات مجا   ي األهلية  وا د تقاب  العا ، القانون  ال ات مجا   ي االختصاص  وا د أن ذل 

 .الخاص

 العا  النظا  يخالف وال ،ت ريعي بتحري  د   صي ال ،مشروعاً  وموضوعه العقد محل يكون أن- ٢

 .اآلدا  وح ن
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  ن بالقبو  اإليجا  التقا  يعني ما وهو ،الرضا عيوب من بعيب مشوب غير برضا التعاقد يتم أن -٣

 .حرة وبإرادة اختيار

 العقد ينعقد كما أنه القاعدة أن ذل  صحته،  رو  من  ر  هي وال ،العقد في ركناً  الكتابة تعتبر ال- ٤

 إال ليست القانوني تكييفها في فالكتابة كتابة، بغير العقد ينعقد أن والمقبول الجائز من فإنه بالكتابة،

  كلياً  ركناً  الكتابة صارت ،معين  قد  ي الكتابة القانون ا تر  إذا اال أنه  ل  ،اإلثبات وسائل من وسيلة

 .التنفيذ بضمانات إقراراً  المتعاقد يحرر أن يج  إنهو القانون حك  التزا  ووج  العقد،  ي

 : خاصة إضافية بمبادئ اإلدارية العقود انفراد

 تنفرد اإلدارية العقود  إن ي الفقرة ال ابقة . ,  إلي ا أ رنا التي العامة بالقوا د االلتزا  جان  إل      

 العقود  ن معروف هو ماب المجا ، هذا  ي نقابله ما وأو , اإلدارية بالعقود وخاصة إ ا ية بمبادئ

 -:اإلدارية

 جعل إذ المتعاقدين،�بين التساوي بمبدأ القانون أخل ولهذا العام، الصالح تحقيق تستهدف عقودبانها� -

 الصالح تحقيق تستهدف اإلدارة ألن إال ذلك�وما معها، المتعاقد مركز من أقوى مركزاً� اإلدارة لجهة

 .الخاص صالحه تحقيق�معها المتعاقد يستهدف بينما العام،

 أن ذل  معن  ,عام بمرفق جوهري وبشكل دائماً  يتعلق اإلداري العقد أن رأينا  قد أخرى زاوية ومن -   

 يتقد  من مع بالتعا د اإلدارة التزا  النتيجة هذه وتوج  العا ، المر   كاه   ل  تقع للعقد المالية األ با 

 .بح ا  وإنفا ه  ليه، المحا ظة تج   ا  ما  هو والذي العا ، المر   لما  حماية األرخص، بالتكلفة

 دائم يكون أن العا  للمر   الحاكمة المبادئ ومن  ا ، بمر   اإلداري العقد لتعل  أخرى نتيجة  مة -

 يكون بأن اإلدارة تلتز  هنا ومن ،الوطن خارج أو الخاص القطاع في نظائره عن يتأخر ال حتى التطوير،

 لجنة ت ك  أن اإلدارة  ل  يفرض مما مجاله،  ي والت ور الكفا ة من درجة أ ل   ل  العقد مو و 

 .أ ا  ا  ل  التعا د يجري وأن الفنية، العقد مو و  مواصفات بو ع إلي ا وتع د الم توى،  الية  نية

 المرفق مصلحة اإلداري، العقد يرا ي أن وجو   ا ، بمر   اإلداري العقد اتصا  أبرز وهكذا       

 األعلى مع  تتعا د ،الفنية العام المرفق مصلحة    ،تكلفة األرخص مع اإلدارة تتعا د بأن ،المالية العام

 .مواصفاته في واألحسن كفاءة

 مجا   ي ل ا نظير ال وإجرا ات بمراح  يمر اإلدارية العقود إبرا   إن المف و ، هذا من وان ال اً      

 .اإلدارية العقود إبرا   ر  أ  ر خال  من ذل   ل  التعرف ويمكن الخاص، القانون  قود

 

 

 

 



 

38 

  :اإلدارية العقود إبرامواساليب   طرق

كأن  حرة ليست لعقودت امجاال في  إن ا العامة، ال ل ة بامتيازات يتمتع  رف اإلدارة أن رغ ال  على    

 التي ،التعاقد طريقة لإلدارة ليرسم يتدخل ما غالباً  المشرع أن ذلك بيان  مع   ت ا   ريقة بأي تتعا د

 اإلدارة كانت إذا األسعار وبأقل المواصفات، وأحسن الشروط بأفضل التعاقد تحقق التي الطريقة أنها يرى

 .للمقابل مستحقة أو بائعة كانت إذا األسعار وبأعلى بالمقابل، ملتزمة أو مشترية

 شروطه، تكوين أو العقد صياغة في دور أي اإلدارة مع للمتعاقد نقابل ال فإننا اآلخر الجان  و ي      

 له يكون ال الذي و،معها المتعاقد على وتعرضه وبنوده، شروطه بكل العقد بصياغة تنفرد اإلدارة أن ذلك

 .اإلدارة مع يتعا د ال أن أو  رو ه، وبك   الته  ل  العقد يقب  أن إال

 مو ع  ي جعل ا الذي األمر ،العام الصالح تحقيق تستهدف اإلدارة لكون منطقية نتيجة ذلك ويعتبر   

 .أ لفنا ما نحو  ل  مع ا المتعا د مو ع من وأ ل  أ وى

 الممارسة طريقة وال انية ،المزايدة أو المناقصة طريقة األول   ريقتان، اإلداري التعا د  ر  أ  ران   

 والدرا ات الخدمات تلقي  ل  أو النق ، أو األ ما  مقاوالت  ل  أو لمنقوالت،لالمبا ر الشراء أو

 . امة ممار ات أو  امة منا صات  ري   ن الفنية، واأل ما  اال ت ارية

 -:التوالي على مبحثين في الطريقتينتدرس    

 المزايدة أوالعامة   المناقصة طريقة:  األول المبحث

 : المزايدة أو المناقصة طريقة مضمون   

 التعا د المزايدة وتعني ،الشروط وأحسن األسعار بأقل يتقدم الذي المتعا د اختيار" المنا صة تعني      

 الشريفة والمنافسة المساواة تحقيق والمزايدة، المنا صة من ك  وت ت دف ،عطاء بأعلى يتقدم من مع

 القانون، ير مه الذي الوجه  ل  المزايدة أو المنا صة  ن باإل الن وذل  والتعا د، التعام  مجاالت  ي

 مع المساواة قدم وعلى يتقدم، أن التقدم، شروط فيه تتوافر من ولكل والمزايدة، بالمنا صة الكا ة ليعل 

 ."العامة المصلحة تمثل والتي اإلدارة، مصلحة تتحقق وبهذا الشروط، فيهم تتوافر من كل

 عقود في المناقصة تكون بينما العامة، لإلدارة مملوكة أموال وتأجير بيع مجاالت في المزايدة وتكون    

 اإلجرا ات حيث من ، واحدة  وا د تحكم ا والمزايدة المنا صة كانت ولما , والتوريد العامة األشغال

 .المزايدة  ل  تماماً  ين ب   نورده ما وك  المنا صة،  ل  الكال  صرتنق   إننا العامة، واألحكا 

 ؟للمناقصة التقدم من الحرمانمتى يتم : 2س

 اإلدارة، صالح لتحقيق وسيلتين  هما إنما والمزايدة المنا صة  إن حاالً، ا تعرا هت   ما نحو  ل       

 ،التنفيذ وزمن وكيفية والمواصفات الثمن حيث من لإلدارة الشروط أفضل يحمل عقد إلى الوصول في

 يتمكن أن اإلعالن من والحكمة اإلعالن، هذا شروط بوضع القانون تكفليو   ن ما اإل الن تقرر هنا ومن

 مع الم اواة  د  و ل  بع ا ه يتقد  أن العقد، مو و  تنفيذ  ل  والقدرة التقد   رو   يه تتوا ر من ك 
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 الصالح يحق  ما وهو ل دارة، ال رو  أح ن يحق  مما دا رت ا، وتت ع المنا  ة تكون هنا ومن غيره،

 .العا 

 لهذا كان إذا إال بعطاء، متقدم أي حرمان يجوز ال أنه المستقرة القاعدة كانت المبادئ هذه إل  وا تناداً   

 .القانون من سنده اإلجراء

 جان  وإل  العام بالصالح يضر قد مما المجاملة شبهات دائرة من هؤالء استبعاد النص هدف أن     

 أو للمناقصة التقدم من األفراد، بعض بحرمان قراراتها تصدر  د اإلدارة  إن القانوني، الحظر هذا م  

 من قبل، من ارتكبوها أخطاء على عقوبة هؤالء على اإلدارة توقعه جزاء بمثابة ذلك ويكون المزايدة،

 عقود تنفيذ بصدد وهم جسيمة قانونية أخطاء ارتكاب أو ،سابقة عقود في بااللتزامات اإلخالل مثل

 .سابقة

 هما أو تعويضاً  أو إلغاء اإلداري القضاء لرقابة الحاالت هذه في اإلدارة قرارات تخضع أن والقاعدة

 .جميعاً 

 

 

 : المناقصة إجراءات

 : التالي الوجه  ل  المنا صة ب ا تمر التي الخ وات يجازإ ميكن        

  رو  تم   والتي ، "الشروطاو عطاء  Tender" فايل"او   كراسة العامة اإلدارة تج زان  – ٩

 .والقانونية الفنية اللجان  إ داده  ي وي تر  العقد، مح  ومواصفات التعا د

 المنا صة، نو  ح   اإل الن دا رة وتختلف ،المناقصةموعد ومكان  عن العامة اإلدارة تعلن- ٢

 محلية،  امة المنا صة تكون  قد ، يقا وا اإل الن دا رة اختالف ح   المنا صات تتعدد أخرى وبكلمات

 لك  مفتوحة المنا صة وتكون العا ، اإل ال  و ا   من وغيرها الجرا د  ي ات ا ا اإل الن يت  هنا

 إلى أجنبية جرائد في عنها اإلعالن فيتم عالمية المناقصة تكون وقد ،ال رو  ي تو ون الذين الموا نين

 تكون و د المناقصة، لهذه يتقدم أن وطني أو أجنبي مستثمر، لكل ويكون الوطنية، الجرائد جانب

 ...0ينظر الى السؤال؟؟ .....................،محدودة المناقصة

 ...ابحث  متى تكون المناقصة محدودة ؟:  0س 

 .المنا صة دخو  ح  وحده  ول   ال ركات، أو المقاولين من محدود  دد إل  اإل الن اإلدارة توجه      

 .الجوهرية البيانات من ذل  وغير التقد  و رو  للمنا صة، التقد  موا يد اإل الن يبين أن وبدي ي

  ي المتنا  ون  دم ا التي "العطاءات" لفتح لجنة اإلدارة ت ك  للمنا صة، التقد  مو د انت ا  بعد -٣

 الغير العروض تستبعد    العروض، و حص بف  ا، اللجنة تقو  ،  لفتح المحدد المو د و ي المنا صة،

   ،المواعيد بعد قدمت التي أو ،االبتدائي بالتأمين مصحوبة تكون ال  د ألن ا   (لماذا ؟) للشروط مستوفية
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 تنازلياً  ترتيباً  الم تو اة العروض بترتي  تقو     ،األعمال سابق كبيان جوهرية أوراقاً  تتضمن لم التي أو

 .وتصا ديا

 وتقترح ،المظاريف فتح لجنة إليها أحالتها التي العروض بدراسة المناقصة في البتفنية   لجنة تقو  - ٩

 من أك ر بين األ عار ت اوت وإذا والمواصفات، ال رو  بأح ن األ عار أ    د  الذي العرض مع التعا د

 .التجز ة تقب  مما كانت إذا المنا صة تجز ة ح  للجنة  إن  رض

 ا ت عرت إذا وذل  األ عار، أ    رض صاح  مع التعا د تقترح ال  د البت لجنة أن إل  هنا ون ير    

 اإلدارة لدى معروف األسعار أقل صاحب كان إذا أو ،الجدية عدم إلى يشير بما الضآلة من األ عار أن

 .المطلوب الوجه على بالتزاماته الوفاء وعدم بالمماطلة

 اقتراح على التصديق يتم أن البد إذ ،العروض أحد اختيار في البت لجنة باقتراح التعاقد يتم الكما  – ٥

 .بالعقد ملتزمة اإلدارة تصير التصديق وبهذا القانون، يحددها التي اإلدارية الجهة من البت لجنة

  ل  للتو يع اإلدارة، إل  للح ور االختيار،  ليه و ع الذي المتنا س يخ ر إليه، الم ار التصدي  بعد -٦

 متعا داً، المتنا س يصبح العقد،  ل  التو يع تاريخ ومن تحدده، مو د  ي الن ا ي التأمين با ي و داد العقد،

 من من حباً  اإلدارة ا تبرته الح ور، دون العقد  ل  للتو يع للمتنا س الممنوحة الم لة انق ت وإذا

 .القانون أحكا   ليه و بقت التعا د،

 

 : المناقصة إلغاء في اإلدارة حق

  تتم   ال انية أما المنا صة، إلغا   ي ا يجوز التي بالحاالت تتعل  األول  صعوبتين، الم ألة هذه تثير    

 .المنا صة  ي التقد   ي الراغبون  ددها التي Tender الشروط فايل   من  ي

 : المناقصة إلغاء جواز حاالت -أ

 وتم ،في المناقصة  البت لجنة إليه انتهت ما على اإلدارية السلطة وافقت ما إذا أنه ,ا  دتبا ننبه     

 انعقد" التأمين، باقي وسدد العقد على ووقع المقاول، حضرقد و عليه، االختيار بوقوع المقاول إخطار

 هدفها إلى بالوصول وانتهت بالفعل تمت قد المناقصة، ألن المناقصة، إلغاء لإلدارة يجوز وال ،"العقد

 .العقد إبرام في المتمثل

  .إلي ا أ رنا التي لن ايت ا الوصو   ب  المنا صة إلغا ب يتعل   و  هنا نقصدهما  ماا    

 في الراغبون وتقدم المناقصة اإلدارة طرحت إذا إنه ،الخاص القانون في المستقرة القاعدة     

 إلغاء يجعل مما بالمناقصة، يتعلقبما   حق المتقدمين لهؤالء يكونس فإنه بطلباتهم، فيها المشاركة

 من,  أضرار من أصابه عما المناقصة لهذه تقدم من كل بتعويض اإلدارة تلتزم والبد انخطأ، المناقصة

 إلغاء جواز حاالت تنظيم إلى المشرع دفع ما وهو ، الشروط من طليق غير أمراً  المناقصة إلغاء كان هنا

  :اآلتية الحاالت في المناقصة

 .للمناقصة حاجة غير  ي اإلدارة يجع  ماب و ع إذا- ٩
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  .المشروع يستهدفه الذي العام الصالح تحقق ال المناقصة أن اإلدارة  درت إذا- ٢

 استكمال لعدم جميعاً  استبعدت ولكن عديدة عطاءات تقدمت أو واحد، عطاء سوى يتقدم لم إذا- ٣

 إذا الوحيد الع ا   بو  – المناقصة إلغاء من بدالً  – الحالة هذه في ويجوز .واحد عطاء إال الشروط

 نص ح   وذل  للم رو ، ما ة حاجة  ي اإلدارة وأن منا  ، ب عر وأنه للمواصفات م ابقة أنه تبين

 .التنفيذية الال حة من لمواد القانونية ا

 .استبعادها إلى تؤدي بتحفظات معظمها أو العطاءات كل اقتران حالة ال ابقة بالحالة ويلح - ٩

 .للمشروع اإلدارة قدرتها التي القيمة من أكبر األقل، العطاء قيمة كانت إذا- ٥

 :الملغاة المناقصة شروط  Tender ثمن -  ب

 المناقصة، هذه شروط كراسة ثمن مشكلة رات  أن ذل   ل  يترت  المناقصة، إلغاء اإلدارة قررت إذا     

 اإل داد نفقات من الكرا ة تكلفته ما يم   إذ كبيراً، مبلغاً ت اوي   ال رو  كرا ة  من يكون ما  ادة إذ

 القيمة هذه مجمو  من % ٢٠ إل  باإل ا ة الفنية، والمواصفات ال رو  من ملحقات ا و من وال بع،

 : و حواها الت ريعية، الحلو  مجمو ة من  التنفيذية الال حة أو حت,  اإلداري للج د كمقاب 

 .كاملهاب الكراسة قيمة مشتري كل يسترد المظاريف فتح قبل المناقصة إلغاء وقع إذا- ٩

 .بعطاءات المتقدمون إال الكراسة قيمة يسترد ال فإنه المظاريف، فتح ميعاد بعد اإللغاء وقع إذا- ٢

 من أي يستحق ال الحالة هذه وفي المناقصة، لشروط العطاءات كل مطابقة لعدم المناقصة إلغاء تم إذا- ٣

  .الكراسة قيمة استرداد الشروط كراسة مشتري

 :المحا رة لال تزادة يراجع  مصادر

/ النظرية العامة للقرارات اإلدارية ، م بعة جامعة  ين  مس ، ال بعة ال اد ة  ليمان محمد ال ماوي ، . د -12

1991  . 

 .العقود االدارية, محمد ال ا عي ابو راس. د -13

، دار الفكر  ٩١١٥ال بعة ال ال ة  –درا ة  مقارنة  –األ س العامة للعقود اإلدارية , ليمان محمد ال ماوي . د    -14

 .العربي، القاهرة 
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 قسم ادارة االعمال  –كلية الكوت الجامعة 

 0202/0201 ادلراس ية الس نة

 د علي كريــم العمـــار                                                                               . م. ا: اسم التدريسي                                                                                   الحكومية العقودادارة     : اسم المادة   

   السادسة :   حاضرة الم                                                                                      االول الدراسي الفصل:    الرابعة المرحلة  

      92/9/1219:  التاريخ                                                                                                                                           

 :في هذه المحاضرة وتستكمل  بعضا منها في المحاضرة الالحقة  مفردات التي ستناولها ال

�.الفني التأهيل بطريقة العامة المناقصة  -1

�.بمرحلتين المناقصة  -2

�,الي ا التوجه لماذا) المبا رة الد وة ا لو  ممار ة    يحقق ا التي الفوا د�,المبا رة الد وة مف و )���المباشرة لدعوةا -3

 للمراجعة المركزية اللجنة�,وثائق�المناقصة, المبا رة بالد وة التنفيذ اليات  ,  المبا رة الد وة ا لو  ممار ة صور

�(اإلحالة  ل  والمصاد ة

 :المناقصة العامة بطريقة التأهيل الفني -9

 الفنية   ا ات   بتقدي  اال ترا   ي الراغبين جميع ال  المنا صة  ن باإل الن األ لو  هذا تنفيذ يت      

 :ما يأتي مرا اة مع  من لقا  منفصلين وبظر ين والتجارية

 المنا صين لبيان التعا د ج ات  ي التحلي  لجان  ب  منيج  ان يت   ودراستها الفنية العطاءات فتح  أـ

 . الم لوبة لل رو  والم تجيبين الم هلين

 من من ا األفضل العطاء الختيار ثالثة  ن يق  ال وبما المؤهلين للمناقصين التجارية العطاءات فتح ـ  

 .ال أن ب ذا اإلحالة ألغراض المعتمدة المالية الصالحيات مرا اة مع التحلي  لجان

    ومن فتحها دون مقدميها الى فنياً  المؤهلين غير للمناقصين التجارية العطاءات ظروف اعادة يتم ـ ج

 . ال أن ب ذا المعتمدة ال يا ات وو   والتعا د التحلي  بإجرا ات ال ير

 وأن بالتعا د، وتنت ي باإل الن، تبدأ إجرا ات اتخاذ  يت ل  المنا صة أ لو   نتا ج  أن رأينا       

 صاح  مع التعا د  لي ا يفرض الذي القانون يحكم ا وإنما معه، تتعا د من اختيار  ي حرة لي ت اإلدارة

 .حينه  ي أو حنا ما نحو  ل  ا ت نا  إال ال رو ، وأح ن اال عار أ  
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 :  بمرحلتين لمناقصةا -2

 ابتدا  الم ب  التأهي  األ لو  هذا تنفيذ ي ب  ان ويجوز التاليتين بالمرحلتين األ لو  هذا تنفيذ يت         

 تصاميمها أو  الفنية مواصفاتها أعداد التعاقد جهة على يصعب التي العقود في األسلوب هذا ويستخدم ،

 المتطورة العلمية الطبيعة ذات التخصصية والعقود المعقد التكنولوجي المستوى ذات العقود وفي

 : يأتي وكما   

 :  األولى المرحلة  أـ 

 التصامي  أ اس  ل  الفنية   ا ات   لتقدي   من ومقاب  الراغبين لجميع  امة د وة بإ الن تت و       

 لغرض مختصة  نية لجنة من درا ت ا ليت  العم  تنفيذ لمراح   ا  وصف أو الوظيفية والمت لبات األولية

 التعا د ولج ة المما لة واإل ما  والقانوني والمالي الفني التأهي  لمعايير و قا المنا بة الع ا ات اختيار

 بعد والمعدلة المقدمة الفنية للع ا ات و قا األخرى والمت لبات الفنية المواصفات أو األولي التصمي  تعدي 

 . ال رورة  ند التخمينية الكلفة تعدي  التعا د ولج ة الفني التفاوض

  : الثانية المرحلة ـ  

 معايير و   الفنية   ا ات    بو  ت  الذين الع ا ات لمقدمي المبا رة الد وة توجيهوتت  من خال      

  ي ال ير    ومن المعدلة المنا صة و ا   أ اس  ل  التجارية   ا ات   لتقدي  األول  المرحلة  ي التأهي 

 . التعليمات هذه  ي المحددة ل جرا ات و قا التعا دية العملية

 :  المباشرة الدعوة اسلوب -3    

 :مفهوم الدعوة المباشرة                    

 ترغب من مع اإلدارة تتعاقد أن وهو", مبا رة  ب ريقة المنا صات ممار ةل  اخر  لو هو ا        

  .ذلك غير وال لجان وال ،عطاءات وال هنا  إعالن  ال ،"مباشرة معه التعاقد

 . فوراً  معه وتتعاقد وخبرته تعامله في تثق من إلى مباشرة اإلدارة تتجه األ لو  هذا  ي  

 الت مية جان  إل  المباشر الشراء اسلوب او المبا رة الد وة   ريقة األ لو  هذا  ل  ي ل  ول ذا  

 .األصلية

 ما  يعرض ل دارة، التعا د  ي الراغ  يتقد  أن أو معه، التعا د ترغ  لمن اإلدارة تتقد  أن وي توي      

 .التعا د ت  اإلدارة من  بوالً  هذا صادف  إن ،  رو من   نده

  ي الراغ  رأينا إذ,  ا  م رو   ي الم اهمة لعقد التوجه يت   حين األ لو ، ل ذا ت بيقاً  رأينا ولقد   

 أو  رد إل  تتجه  د اإلدارة أن كذل  ورأينا التعا د، ت   بلت  إن اإلدارة،  ل  م اهمته بعرض الم اهمة

 .مبا رة العقد انعقد  بوالً  إيجاب ا صادف  إذا الم اهمة، ت ل  أ راد
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 وعلى الجهات لبعض تعرضها  خاصة طبيعة ذات عطاءات تنفيذ لغرض االسلوب هذا الى اللجوء يتم   

 مادية امكانات تملك جهات بها تقوم العطاءات من النوع هذا الن الجمهور على تعرضها وال التحديد وجه

 العمالقة والسدود والجسور الطرق تنفيذ مشروعات,  تلك امثلة ومن,  اخرى جهات تمتلكها ال وخبرات

 . الكبيرة البناء وعقود

 التنفيذ بعد ما  وصيانة التنفيذ ح ن  مان يت  بان تتف  ان تتعا د التي االدارية الج ات  ل  ويقع   

 التي للج ات الو نية الكوادر بالتدري  التع د ومن ا البيع بعد ما بخدمات الخاصة الت  يالت وتقدي 

 .االنجاز بعد الم رو  او المو ع  ت تل 

 العقود تنفيذ تعليمات" 8112-5-11 بتاريخ  1 ر   الت ريع العرا ية الت ريعات  ا دة  ي وورد  

 يت ان ,  ذل  تنفيذ وبنود المبا رة الد وة توجيه ومواصفات  رو ان من  , 8112 ل نة 1 ر   الحكومية

 .التخ ي  وزارة تعليمات الواردة  ن   رو ال و   تنفيذها

 

 ( :؟اليها التوجه لماذاو) المباشرة الدعوة اسلوب ممارسة    يحققها التي الفوائد   

 التي والنفقات، الزمن الك ير من يو ر أ لو  أنه ،الد وة المبا رة  أل لو  نرصد أن يمكن        

 بغير تت  المبا ر ال را  أو الممار ة أن الوا ح إذ المنا صة، أ لو  إجرا ات وت ت لك ا ي تلزم ا،

  ل  الحصو  تي ر كما العا ، المعنوي لل خص ماالً  تو ر ميزة وهذه نفقات، وال زمن  ال إجرا ات

 .وغيرها وإجرا ات  ي لجان  ا ع زمن بغير الم لو 

 مع للتعا د – القانون بحك – م  رة اإلدارة نجد المنا صة نظا  ظ   ي  إنه أخرى، ناحية ومن     

 ل دارة، معرو اً  أو معلوماً  يكون ال و د خبرة، صاح  يكون ال  د والذي األ عار، أ    رض صاح 

 معه تتعا د من إل  تتجه اإلدارة نجد اآلخر الجان  و ي الفروض، هذه م   مخا ر اإلدارة تتحم  وهنا

 وال اإلدارة، تتجه ال أن وبدي ي التقديرية،  ل ت ا  ل   يود ودون إرادت ا، وبكام  حريت ا بك  مبا رة،

 مخا ر من اإلدارة ال ريقة هذه ت من وهكذا معه، التعام  ل ا  ب  ومن تعر ه، من مع إال تتعا د أن تقب 

 .معه بالمتعا د الج  

 :  المباشرة الدعوة اسلوب ممارسة صور  

 أو مع ا، المتعا د العامة اإلدارة تختار أن  ي تتم   والتي الممار ة، أل لو  التقليدية الصورة رأينا     

  ال   ي صبه يجري    العقد، يت  والقبو  اإليجا  التقا   ل  بنا  وأنه التعا د،  ي الراغ  إلي ا يتقد  أن

 ال را  ت مية الصورة هذه  ل  وي ل  األ راف، لجميع ملزماً   يصبح أ را ه،  ليه يو ع مكتو 

 ".المبا ر التعا د" أو" المبا ر

 تعا د ودون مبا رة، ال را   يه يت  أ لو  إل  اإلدارة تلجأ  د التقليدية، الصورة هذه جان  إل      

  الصور  ي رأينا ما نحو  ل  أ را ه، من  ليه ومو عاً   مكتوباً   قداً  نقاب  ال الصورة هذه  ي إننا مكتو ،
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  يه تو ح معه، التعا د  ي ترغ  من إل  اإلدارة تر له خ ا  خال  من يت  التعا د أن ذل  ال ابقة،

 وتقو  الم لو ، بال من ح ا  ك ف ومع ا الم لوبات بت لي  المتعا د ويقو   را ها، الم لو  األ يا 

 .األمر وينت ي ، ال من ب داد اإلدارة

 تلجأ ال أن به والمعمو  األدن ، الحد إل  واإلجرا ات الو ت تختصر األخيرة الصورة أن وا ح    

 التي اإلجراءات مع قيمتها تتناسب ال والتي ، القيمة قليلة المشتريات في إال األسلوب هذا إلى اإلدارة

  :تقدم ندرج ادناه اهم صور الدعوة المباشرة  ما  ل  و   األخرى األساليب في تتبع

 ( :الوحيد العرض) الواحد العطاء- اوال 

 وبموا قة العقد لتنفيذ ا ت اري او مقاو  او مج ز واحدة مختصة ج ة ال  مجاناً  الد وة بتوجيه ويت     

 : اآلتيين الحالتين احدى تو ر  ند اإلحالة  ل  والمصاد ة للمراجعة المركزية اللجنة

 جهة لدى متوفرة أو احتكارية طبيعة ذات المقاوالت أو االستشارية الخدمات أو السلع تكون عندما  أـ 

 .ل ا الحصرية الحقــوق أو اإلجازة أو االختراع براءة تمتلك محتكرة معينة

 .سابقة لعقود احتياطية أدوات لتجهيز أو الصيانة ألغراض المطلوبة المقاوالت أو السلع كانت اذا ـ   

 

 :مصادر المحاضرة 

 اإل ار األو  الجز , العرا   ي الحكومية العقود تنفيذ دلي �-وزارة�التخطيط�–جمهورية�العراق�� -

 .العا  الق ا   ي للتعا د القانوني

 1 ر   الحكومية العقود تنفيذ تعليمات" 8112-5-11 بتاريخ  1 ر   الت ريع العرا ية الت ريعات  ا دة -

�,8112 ل نة
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 قسم ادارة االعمال  –كلية الكوت الجامعة 

 0202/0201 ادلراس ية الس نة

 د علي كريــم العمـــار                                                                               . م. ا: اسم التدريسي                                                                                   الحكومية العقودادارة     : اسم المادة   

 السابعة  :   حاضرة الم                                                                                      االول الدراسي الفصل:    الرابعة المرحلة  

      13/9/1219:  التاريخ                                                                                                                                           

 :مفردات التي ستناولها ال

 (الوحيد العرض) الواحد الع ا - 

 المبا ر التعا د- 

 الرصينة المصنعة ال ركات من المبا ر ال را - 

 :في المحاضرة السابقة فان صور التعاقد تكون بالصور التالية  استكماال لما تم استعراضه 

 ( :الوحيد العرض) الواحد العطاء- اوال

 وبموا قة العقد لتنفيذ ا ت اري او مقاو  او مج ز واحدة مختصة ج ة ال  مجاناً  الد وة بتوجيه ويت     

 : اآلتيين الحالتين احدى تو ر  ند اإلحالة  ل  والمصاد ة للمراجعة المركزية اللجنة

 لدى جهة متوفرة أو احتكارية طبيعة ذات المقاوالت أو االستشارية الخدمات أو السلع تكون عندما  أـ 

 .ل ا الحصرية الحقــوق أو اإلجازة أو االختراع براءة تمتلك محتكرة معينة

 .سابقة لعقود احتياطية أدوات لتجهيز أو الصيانة ألغراض المطلوبة المقاوالت أو السلع كانت اذا ـ   
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  : المباشر التعاقد- ثانيا       

 الق ا ية اللجنة بموا قة األ لو  هذا لتنفيذ واحدة ج ة ال  مبا رةً  للتعا د مجاناً  الد وة بتوجيه ويت      

 للعقود اإلحالة  ل  والمصاد ة للمراجعة المركزية اللجنة من وبتوصية الوزرا  مجلس  ي المختصة

 تتو ر أن  ل  المحتكرة غير التخصصي ال ابع ذات الخدمات أو ال لع لتج يز المحلية او اال تيرادية

 ـ:االتية ال رو 

 .القصوى ال رورة ظروف تقت ي ا التي الدولة وسيادة بأمن متعلقة العقود تكون أن أـ

 أو  نية مواصفات  بو  ،ويجوز متطورة أو عالية تقنية ذات فنية بمواصفات العقود تل  تت   أن ـ  

 ج ة  ي مختصة  نية ج ة من تأييدها بعد مع ا التعا د الم لو  الج ة من والمعرو ة ت وراً  اك ر  يا ية

 . التعا د

 الخدمات أو للمواد معروفة ومصنعة ومعتمدة رصينة جهة مع ا التعا د الم لو  الج ة تكون ان ـ ج

 .تج يزها الم لو 

 اللجنة من عليه مصادق مختصة فنية جهة من معد والمواصفات باالحتياجات فني تقرير وجود  ـ د

 . اإلحالة  ل  والمصاد ة للمراجعة المركزية

 ومدى المطلوبة المواصفات دقة من للتأكد عليها الموافقة استحصال تم رصينة فاحصة جهة وجود  ـ هـ

 . لي ا التعا د الم لو  لل رو  م ابقت ا

 لدي ا ال ل  ت جي  تاريخ من يوما   ر أربعة( 11) خال   رارها المختصة الق ا ية اللجنة تصدر  وـ

 . مناً  حاصلة الموا قة تعتبر وبعك ه

 

 :الرصينة المصنعة الشركات من المباشر الشراء -ثالثا

 الشركات من المباشر الشراء الربحي التجاري االستيرادي النشاط تمارس والتي العامة لل ركات   أـ 

 .ال ركة ادارة مجلس مصاد ة ال  تعا دات ا وتخ ع الرصينة المصنعة

 لتنفيذ األ لو  ب ذا مع ا التعا د يت  التي الج ات مع األ عار  ل  التفاوض العامة لل ركات ـ  

 . للتعاقد المخصصة التخمينية الكلفة من اعلى العطاء مبلغ كان اذا تعا دات ا او م اريع ا

 

  :المشتريات لجان -رابعا

  ي الواردة ال واب  وح   واإل ما  والخدمات بال لع الدولة دوا ر لتج يز األ لو  هذا ا تخدا  ويت 

 .المعنية لل نة االتحادية الموازنة تنفيذ تعليمات
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 :لدعوة المباشرة سلوب االيات التنفيذ بأ          

 أو المقاولين من  ال ة( 3)  ن يق  ال ما إل  مجاناً  المبا رة الد وة بتوجيه األ لو  هذا تنفيذ يت          

 او م اريع لتنفيذ والمالية الفنية وكفا ت    و درت    لرصانت   المعتمدين اال ت اريين او المج زين

 :االتية المبررات من أك ر أو واحد تو ر و ند الر مية الج ات تعا دات

 . والتنفيذ التعا د إجرا ات  ي السرية العقد تطلب اذا   أـ      

 . ذلك تستوجب أمنية أسباب هنا  تكون أن ـ       

 .الطبيعية والكوار الطوارئ حاالت  ـ ج     

 .للحياة المنقذة التخصصية الطبية والمستلزمات واألجهزة األدوية تجهيز ـ د     

  ي أو الثانية للمرة عنها المعلن العامة المناقصات في االشتراك عن العطاءات مقدمي عزوف ـ هـ    

 .ال انية وللمرة والموصفات لل رو  م تو ية غير   ا ات ت ل  حالة

 اللجنة مع وبالتن ي  العامة الحكومية العقود دائرة ضوابطها تصدر التي التخصصية العقود  وـ     

 . الوزرا  مجلس  ي المختصة الق ا ية

 المختصة الق ا ية اللجنة من تحدد والتي أجنبية خبرات تتطلب التي والكبيرة االستراتيجية المشاريع  زـ

 هذا  ي خبرة ذات رصينة  المية  ركات من والمنفذة التخ ي  وزارة مع وبالتن ي  الوزرا  مجلس  ي

 .المجا  هذا  ي م اريع  ال ة( 3)  ن تق  ال مما لة وإ ما   نوات خمس( 5)  ن تق  ال مدة التخصص

 :المناقصة وثائق   

 :اوال

 كلف مع يتنا   ب عر( االلكترونية او التحريرية) المنا صة و ا   من الواحدة المجمو ة  من يحدد  أـ   

 .  الع ا  مع ال را  وص  ويقد  بالمنا صة اال ترا   ي الجدية وي من وأهميت ا إ دادها

 . المنا صات  ي الم اركة لغرض مجاناً  المنا صة بو ا   الرصينة األجنبية ال ركات تزود ـ    

 ل ا ال اب  ال را  وص  يقد  أن إ الن ا المعاد المنا صة  ي اال ترا  له  ب  الذي الع ا  مقد   ل  ـ ج

 الع ا  مقد   يتحم  الو ا   هذه  را  أ عار تعدي  حالة و ي إ الن ا المعاد للمنا صة الع ا  و ا   مع

 . وال اني األو  الوصلين   ا ه مع ويرا   ال عر زيادة حالة  ي ال عرين بين الفر 

   ثانياًـ

  ي الع ا ات لمقدمي التعليمات  أن  ي التخ ي  وزارة تصدرها التي بال واب  التعا د ج ات تلتز    

 .العقود لجميع المنا صة و ا  
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  ثالثاًـ

  ن اإل الن أجرا ات  أن  ي التخ ي  وزارة تصدرها التي بال واب  التعا د ج ات تلتز     

 المنصوص كا ة التعا د أل الي  المنا صات وتمديد المنا صات  ن اإل الن وا ادة العامة المنا صات

 .التعليمات هذه  ي  لي ا

 :اإلحالة على والمصادقة للمراجعة المركزية اللجنة

   أوالـ 

  ل  والمصاد ة للمراجعة المركزية اللجنة)  ت م  مركزية لجنة الر مية التعا دية الج ات  ي ت ك   

 ور  ا  التعا د ج ة ر يس نوا  أو الوزارة وكال  و  وية التعا د ج ة ر يس بر ا ة(  اإلحالة

  ي واالختصاص الخبرة ذوي من وموظفين الداخلي والتد ي  والر ابة والعقود والمالية القانونية الت كيالت

 .ال ال ة الدرجة  ن الوظيفية درجته تق  ال للجنة ومقرر التعا د ج ة ر يس يحدده  الفنية المجاالت

   ـثانياـ

 ـ:اآلتية الم ا  اللجنة تتول     

 مرا اة مع التحلي   لجان بتوصيات األخذ  د  او المصاد ة او والتعدي  اإلحالة إجرا ات مراجعة  أـ 

 .اإلحالة ألغراض المعتمدة المالية الصالحيات

 ( .الوحيد العرض) الواحد الع ا  أ لو  تنفيذ  ل  الموا قة ـ  

 الر مية التعا د ج ة من العقد لتنفيذ الوزرا  مجلس  ي المختصة الق ا ية اللجنة ال  التوصية ـ ج

 .. المبا ر التعا د بأ لو 

 و قاً  العقد مدة من الم ة من و  رين خم ة%( 85)  ل  تزيد التي المدة تمديد  لبات  ي البت ـ د

 .التخ ي  وزارة تصدرها التي لل واب 

 التعا د ج ة  ي المخولة الج ة من الصادرة التمديد  رارات  ل  المتعا دين ا ترا ات  ي البت ـ هـ

 .ال أن ب ذا التخ ي  وزارة تصدرها التي لل واب  و قاً  الر مية

 : يأتي لما و قاً  العم   ح  إلغا   ل   ي البت ـ و

  ح   رار بإلغا   لباً ( اال ت ارية والعقود والتج يز المقاوالت  قود) المخ  المتعا د يقد  أن.  1  

 للعقود االداري الت كي  ر يس إل  العم   ح  بقرار تبليغه تاريخ من يوماً   ال ين( 31) مدة خال  العم 

  م  تقد  بجدو  ومعززة محددة مدة خال  المتبقية الفقرات بإنجاز تع د تقدي  مع التعا د ج ة   ي

 بح ن الخاص ال مان خ ا  نفاذ ومرا اة التعا د ج ة لدى الفنية الج ة من  ليه مصاد  تفصيلي

 .التنفيذ
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  د  و ند     ال ل  ت ل  تاريخ من يوماً   ال ين( 31)  ل  تزيد ال مدة خال  بال ل  اللجنة تبت. 8 

 .مر و اً  ال ل  يعد المذكورة المدة خال  ال ل   ي البت

 .النا ذة والتعليمات العقد بموج  التأخيرية الغرامات ا تق ا  ا تمرار.  3 

 إحالة ت  التي والمواصفات ال رو   يه تتو ر الذي الر ي ي المقاو  مع  ري  إدخا   ل  الموا قة ـ ز

 االلتزا  مع الم رو  انجاز  ر ة تحقي  ذل   أن من كان أذا الر ي ي المقاو  من وب ل  بموجب ا العقد

 .العقد ب رو 

 . التعليمات هذه  ي  لي ا المنصوص االخرى الم ا  ـ ح

 األولية التأمينات تقدي  من والخدمات لل لع المج زة الرصينة العالمية ال ركات ا ت نا  للجنة  ال اـ 

 وزارة  ن تصدر ب واب  الرصينة العالمية ال ركات معايير وتحدد التعليمات، هذه  ي  لي ا المنصوص

 . التخ ي 

  رابعاـ

 .العقد تو يع تاريخ من تبدأ يوماً  و  رين واحد( 81) خال  الن ا ية التأمينات تقدي   ل  الموا قة للجنة    

 :مصادر المحاضرة 

 اإل ار األو  الجز , العرا   ي الحكومية العقود تنفيذ دلي �-وزارة�التخطيط�–جمهورية�العراق�� -

 .العا  الق ا   ي للتعا د القانوني

 1 ر   الحكومية العقود تنفيذ تعليمات" 8112-5-11 بتاريخ  1 ر   الت ريع العرا ية الت ريعات  ا دة -

�,8112 ل نة

 

        

 قسم ادارة االعمال  –كلية الكوت الجامعة 

 0202/0201 ادلراس ية الس نة

 د علي كريــم العمـــار                                                                               . م. ا: اسم التدريسي                                                                                   الحكومية العقودادارة     : اسم المادة   

 الثامنة  :   المحاضرة                                                                                                 االول الدراسي الفصل:    الرابعة المرحلة  

      32/9/1219:  التاريخ                                                                                                                                           

 :مفردات التي ستناولها ال
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 :واستكماال للمحاضرة السابقة  :لجان المشتريات

يت  ا تخدا  هذا األ لو  لتج يز دوا ر الدولة بال لع والخدمات واإل ما  وح   ال واب  الواردة  : لجان المشتريات   

 . ي تعليمات تنفيذ الموازنة االتحادية لل نة المعنية

 :المزايدات العامة  

 :مبادئ التعاقد األساسية 

 : العامة المزايدات   

بإ الن الد وة العامة إل  جميع الراغبين  ي الم اركة بتنفيذ العقود بمختلف أنوا  ا ممن تتو ر هذا األ لو   ينفذ      

 تت   اإلجرا ات بالعمومية والتنا  ية والعدالة والعلنية والو وح ومرا اة ال قوف المالية، وإن   ي    رو  الم اركة

 .المقرة  ي تعليمات تنفيذ الموازنة االتحادية  ند ا تماد هذا األ لو 

 ل  وزارات الدولة والج ات غير المرتب ة بوزارة واال الي  والمحا ظات وك  التق يمات الفر ية االخرى ان تقو  و

 :العا  و قا للمبادئ اال ا ية التالية باإلنفا 

ن اجرا ات المنا صة العامة تنا  ية وتامة و ادلة و لنية ال  ا ص  حد وهي ت توج  ان تكو: التنافس والعلنية- 

ممكن، وان تت من كذل   ل   بي  الم ا  ال الحصر اال الن  ن الد وات ب ك  واف، والمو و ية  ي معايير تقيي  

س دون مبررات تتعل  والحد من التنا  لال ترا الع ا ات والعلنية  ي  تح الع ا ات، وا تناداً لذل  يمنع و ع  رو  

بجودة العم  الم لو  والغاية المن ودة منه، كما يج  ا تماد المنا صة العامة كلما كان ذل  ممكناً، ويج  ان تكون مدة 

 . ل   رو  المنا صة وت ي ة   ا ات    ل  هذا األ اس باال ال اإل الن كا ية لقيا  العار ين 

معر ة الذي  يحص ،  وبإتاحة بر األخذ بالمعايير الدولية لل فا ية  وي بقا :الشفافية ومنع تضارب المصالح - 

واالخال ية و د  تناز  للمصالح، ويبرز ذل   باألمانةواإلبالغ واإل صاح ون ر التقارير، ويوجبا ات ا  اجرا ات التعا د 

 :خاصة  ي ما يلي

�.�ع�الدولة�بعقد�عامعدم�وجود�أية�إفادة�للموظف�والمسؤول�الحكومي�من�المقاول�المرتبط�م� .1

عدم�ارتباط�موظفي�الحكومة�والمسؤولين�فيها�بأية�عالقة�أو�تبعية�مع�مكاتب�ومؤسسات�مستفيدة�من�تنفيذ�العقد�من�قبل�� .2

 .المتعاقد�معه

 

 إنشاء تشكيالت العقود في الجهات التعاقدية وتحديد صالحياتها -

وادارة العقود  ي مراحل ا المختلفة، وحَدد صالحيات وم  وليات هذا األمر الت كيالت المختصة بالتعا د  بموجب أنشأ    

الج ات المعنية و قاً ما  يت  تفصيله  ي الق   التالي من هذا الدلي ، ويظ ر ب ك  جلي ا تماد الالمركزية  ي التعا د 

 .العا 

المجا  وا عاً لتعليمات وزارة  وتجدر اإل ارة ال  ات ا  األحكا  الم   اتية هنا بالعمومية و د  الحصر وهو ما اتاح

 .التخ ي  لتحديد األمور التفصيلية

 :ومن هذه الت كيالت والدوا ر نذكر       

�.دائرة�العقود�العامة�الحكومية�المشكلة�في�وزارة�التخطيط .2

�.تشكيالت�العقود�المشكلة�في�جهات�التعاقد�الحكومية .0

 والمنازعات�الناتجة�او�المتعلقة�بمنح�العقود�العامة�من�قبل�الحكومةمحكمة�ادارية�مستقلة�تكون�مختصة�بالشكاوى� .3
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 ����)�علما�ان�هذه�المحكمة�تم�الغاؤها(�.�

تمارس�حصرا�المؤسسات�الحكومية�المؤهلة�او�اللجان�في�الوحدات�الحكومية�او�المؤسسات�:�المؤسسات�المخولة�بالتعاقد .4

الحكومة�وارساء�وتوقيع�العقود�والدخول�فيها�واقرار�التعديالت��بأموالء�المشكلة�بموجب�القانون�صالحية�االلتزام�بالوفا

�.الهامة�لمثل�هذه�العقود

و د حصر بالموظف العا  الم  و   ن التعا د و قاً للقانون صالحية توجيه األوامر والتعليمات ال  المتعا د معه،     

 . ي حقو   ر ي العقد العا وا تبر أي أمر ال يجري  ل  هذا النحو غير جا ز وغير م  ر 

 :شروط العقد العامة والخاصة   

 : الشروط المعيارية للعقود العامة    

وهي تكم  وتف ر . ت ع دا رة العقود الحكومية العامة انظمة التنفيذ التي تت من ال رو  المعيارية للعقود العامة- 

 .نو  العقود العامة القانون، و د ت ب   ل  بعض العقود دون األخرى بح    يمة او

 ب  اصدار األنظمة ت ب  المعايير والممار ات الم ل  الدولية، كتل  المعتمدة  ي هي ة االم  المتحدة ب ان  انون - 

، وانظمة االتحاد االوروبي، ومنظمة التجارة العالمية وبما ال يتعارض مع الت ريعات العرا ية (يون ترا )التجارة الدولية 

 . النا ذة

 ع للعقود و ا    يا ية و رو   امة وخاصة تحدد بالتفصي  المت لبات التي  يت  تنفيذها و رو  المنا صة تو- 

 .والم تندات واال تمارات الواج  تقديم ا من  ب  مقدمي الع ا ، أو المتعا دين مبا رة

 .  امة ومتخصصةو د جرى و ع  دد من و ا   القيا ية للتأهي  الم ب  وللع ا ات المتعلقة بق ا ات - 

 : الشروط الخاصة   

ا ا ة ال  معايير  رو  العقود العامة التي تبنت ا ك  الج ات الحكومية او الم   ات، يمكن لك  ج ة باالتفا  مع     

 .دا رة العقود العامة الحكومية ان ت ع للموا يع ذات الخصوصية  رو  ومعايير خاصة ت ب   لي ا

 :طرق التعاقد    

تعتبر المنا  ة الكاملة والعلنية المن ل  وال ريقة األ ا ية  ي التعا د، ويج   ل   ل ة التعا د  ب  إ ال   :المبدأ

 . المنا  ة تقدير  عر إحالة العقد ليكون  ادالً ومعقوالً ا تنادا ال  الحقا   والظروف العامة

 :ت التاليةيجري التعا د دون التقيد بإجرا ات المنا  ة  ي الحاال :االستثناءات

 ند وجود ا با  تقنية او  نية او أ با  تتعل  بحماية الحقو  الحصرية، او  ندما تكون ال لع او الخدمات المراد - 

 را ها تصنع او تج ز من  ب  كيان واحد او متو رة من كيانات محدودة العدد، وتتعل  هذه الحالة بالمال  الوحيد أو 

 .الم لوبة ويقت ي ان ال تتوا ر  لع او خدمات مما لة لدى متع دين آخرين الوكي  الحصري لل لعة أو الخدمة

العقد  بإحالةوجود ا با  ملّحة جدا ب ب  احداث ال تعزى ال   ل ة التعا د، او الن المصلحة العامة ال ت مح  - 

 ل  ا س تنا  ية كاملة، هنا ت دي العجلة وال وارئ ال   رورة مواج ة ظروف ال يمكن مواج ت ا بال ر  العادية 

 .للتعا د

 :حينما تكون ال لع المراد  را ها- 

 .  يت ل  تبديل ا جز يا او ا ا ت ا لل لع الم تراة من المصدر االصلي الذي ج ز ال لع الموجودة 
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 . ام ا و  ابليت ا لال تبدا  مع ال لع الم تراة من المصدر االصلي الذي ج ز ال لع الموجودةيت ل  ان ج 

 ندما تكون االجرا ات االخرى غير اجرا ات المنا  ة الكاملة والعلنية للعقود العامة الحكومية  رورية لتعزيز - 

 ...اال تصاد او الت وير الم   اتي 

تفا يات  نا ية او متعددة اال راف او معاهدات تت ل  ا تخدا  اجرا ات غير  ندما يكون العرا   ر اً  ي ا- 

 . اجرا ات المنا  ة الكاملة والعلنية للعقود العامة الحكومية

اذا كانت القيمة المتو عة للعقد العا  تق   ن الحد النقدي المحدد، و ي هذه الحالة ت تخد  االجرا ات االصولية - 

 .و قاً للتعليمات النا ذة( لجان الم تريات)ع والخدمات ذات اال   كلفة المتعلقة بتوريد ال ل

ويالحظ  ل  هذه الحاالت أن القانون هنا جا  غام اً  ي بعض الحاالت التي يجاز  ي ا التعا د دون منا  ة، م   حالة 

او التأوي ، أال ان التعليمات النا ذة  الجت  لالجت ادواأل با  التقنية وهو األمر الذي يتر  مجاالً  اال تصادتعزيز 

 .المو و  

كما يالحظ أنه ل  تحدد آليات و رو  وإجرا ات ال ر  األخرى غير التنا  ية ب  تر  لدا رة العقود الحكومية العامة 

رى غير العقود با تخدا  اجرا ات اخ بإحالةإصدار تعليمات ت بيقية تت من تحديد االجرا ات االصولية المتعلقة 

اجرا ات المنا  ة الكاملة والعلنية، من خال  تحديد ا الي  التعا د و رو  اللجو  ال  ك  ا لو  و ل  ج ات التعا د 

وأوج  االمر  رورة تو ي  ك  حالة ال ت تخد   ي ا . التحق  من تو ر  رو  وجدوى ا لو  التعا د  ب  ا تماده  

 .اجرا ات هذه المنا  ة

 

 :اسيةالمؤهالت االس   

 :او الكفاالت وأوج  كاإليدا اتحدد األمر الم هالت اال ا ية لمقد  الع ا  

 . رض ال رو  ب ريقة ال تحد من المنا  ة دون مبررات كا ية- 

 .إيدا  تأمين معقو  ومقدٍر  ل  ا اس  يمة العقد- 

 .ا تخدا  الكفاالت  و اً  ن اإليدا ات كما يمكن   - 

  

 

 

 : اقصةاالعالن عن المن    

حددت األنظمة التنفيذية كيفية ت بي  مبادئ اإل الن الواردة  ي هذا األمر الذي ا تصر  ي هذا اإل ار  ل   رض األ س 

 :العامة التالية

 .ت مين ا الن المنا صة اكبر  در ممكن من االي احات حو   ملية التج يز العامة المنوي  رح ا- 

كردية  ل  األ  ، ا ا ة ال  لغة اخرى  ند الحاجة وال  يما  ند تو ع تقدي  ن ر اال الن باللغتين العربية وال - 

 .الع ا ات  ن  ري  كيانات او ا راد من خارج دولة العرا 
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 .تقدي  المعلومات الوا ية م   البنود وال رو  وجدو  الت لي  - 

 . إظ ار جميع العوام  التي تمكن مقدمي الع ا ات من تقدير ال من - 

 .إ  ا  مقدمي الع ا ات الو ت الكا ي للرد- 

 .منح مقدمي الع ا ات  رصة  ل  اية اي احات ب أن المنا صة وتحديد مدة الرد  لي ا- 

 .تحديد المو د الن ا ي لتقدي  ال لبات- 

 :التحليل والتقويم والتأهيل 

، ويمكن ا تماد معايير مفا لة أخرى (األ  مع ا تماد مبدأ الكلفة )تر   العقود  ي المبدأ  ل  مقد  أو أ الع ا ات 

 :غير ال عر  ندما تق ي المصلحة العامة بذل  ، ويت  األمر كما يلي

 .يت من إ الن المنا صة أن المنا صة ال تجري  ل  أ اس ال عر األ  - 

 :ذل  تنص و ا   الع ا   ل   وام  المفا لة،  و اً  ن ال عر، لغرض التقيي  واالهمية الن بية ومن- 

�.مزايا�الحل�التقني�ومالءمته�للمتطلبات�الحكومية� .1

�.االداء�السابق� .2

�.خبرة�المالك�االساسي� .3

�.البنية�االدارية� .4

 . تحدد  و يقة الع ا    ق  أو ن بة ال عر والمعايير األخرى  ي التقيي  - 

 .لمصالحنزاهة التعا د و د  تعارض ا"يلتز  جميع ا  ا   ري  تقيي  الم تريات بمبادئ  - 

ويالحظ ان المعايير ا اله  د وردت بصورة  امة لذا يت  مرا اة االجرا ات الخاصة بتر ية الع ا ات                

 . 2114ل نة ( 2)الصادرة بموج  تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ر   ( 12)المنصوص  لي ا  ي ال واب  ر  

 :تحديد الحاجة، والمواصفات           

 :األمر  وا د أ ا ية يقت ي التقّيد ب ا لج ةت ّمن 

 .تعبير ك و ات العم  والعقد ب ك  د ي   ن احتياجات الحكومة دون تقييد المنا  ة- 

 د  تحديد ماركة أو  المة صنع معينة، و ندما ُت ل   المٌة معينة ل بٍ  مبرر ُيعل  مقدمو الع ا ات بإمكانية - 

 . تقدي  ما يعادل ا

قود ذات اال عار المحددة  ل   قود التكاليف،  الما يتحم  المتعا د مخا ر التنفيذ  ي العقود ذات تف ي  الع- 

 .اال عار ال ابتة

 ي العقود القا مة  ل  أ عار  ابتة غير خا عة للتعدي  يتحم  المتعا د المخا ر والم  ولية الكاملة لجميع  - 

 .  التكاليف والفوا د والخ ا ر

 :المنا صات وتعارض المصالحنزاهة  1-3-11 

 : تصدر دا رة العقود الحكومية العامة  ي وزارة التخ ي  انظمة تحق   ل  اال   اال تبارات االخال ية التالية



 

57 

 . حظر وجود أية مصلحة مالية  ي المنا صة للوزير او الموظف الم  و  او الم ت ار الذي له  ال ة بالعقد- 

ت الح ا ة المتعلقة بالمنا  ة والم تلمة من الوزير او الموظف او المقاولين خال  المحا ظة  ل   رية المعلوما- 

 . ملية  رح المنا صة

 . منع الوزرا  والموظفين الذين ل    ال ة بالمنا صة لمدة زمنية منا بة من العم  لدى المنا ص- 

 .وده اليفا  مت لبات العقدحظر وجود مصلحة تجارية لدى المنا ص تتعارض مع  درته با تخدا  ا ص  ج - 

 : ي التعا د اال ترا منع  1-3-11

ان أ با  منع ا ترا  المنا ص  ي المنا  ة تتعل  بتصر ات  ا  ب ا  ابقاً و كلت إخالالً بال رو  الم لوبة، أو الَفت 

 :جرماً جنا ياً، ومن ذل 

 . االخال  المتعمد بنصوص االمر الصادر  ن  ل ة اال تالف او انظمة التنفيذ الصادرة و قا ل ل ة هذا االمر- 

 . يما يتعل  ب ر  او ال رو  المادية للعقد باألدا التقصير - 

 .اإلدانة بجريمة جنا ية - 

 .تصرف  يئ يخّ  بنزاهة العم  - 

 : ة الحكومية أنظمة ت من ما يليولتحقي  النزاهة تصدر دا رة العقود العام 

 . ي المنا  ة والعقد لال ترا و ع معايير ا تبعاد الراغبين بالتقد  - 

 .اتاحة الرد او الد ا  لمقد  الع ا   ب  اتخاذ  رار المنع- 

 .مرة اخرى اال ترا منح  رصة للم تبعد إل ادة - 

 . ا داد  ج   ا  لحفظ ون ر ا ما  جميع الم تبعدين- 

 :الشروط المالية   

 .المخصصة والكا ية لتغ ية  يمة النفقة( التخصيصات المالية) اال تماديوج  األمر مصاد ة الموظف المعني  ل  تو ر 

وت كد االنظمة ح  اية وحدة او وكالة حكومية تمنح العقود العامة بمرا بة  جالت المقاو  المالية المتعلقة بالمنا صة 

 .ال   ل ة اإل راف العامةالعامة، وي اف هذا الح  

 (:اإلخالل بالعقد) إنهاء العقد  

يبق  للحكومة  ي ك  حين إن ا  العقد كلياً أو جز ياً  ندما يحق  هذا اإلن ا  المصلحة العامة، وت ب   ي هذه الحالة أحكا  

  أمر  ل ة اإل تالف بح ) ل  حقو  وواجبات ال ر ين بما  يه التعويض الم تح  ( المذكورة الحقاً ) ض النزا ات 

وتصدر دا رة العقود الحكومية العامة  ي وزارة التخ ي  األنظمة التنفيذية التي تحدد ( 2114 نة  87المنحلة ر   

 .ظروف ان ا  العقد

 : ض النزا ات 

 :لي ي     الح  ونكتفي هنا باإل ارة ال  أه  ما ت منه األمر لج ة ما ي واال تراض يجري تفصي  أحكا  ال كوى 
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 :االعتراض على المناقصة   

 .المن أة و قاً ألحكا  هذا األمر المحكمة اإلداريةيح  لمقد  الع ا  تقدي  ا تراض أما  - 

 .هو صاح  المصلحة الذي ت رر نتيجة  د  تر ية المنا صة  ليه اال تراضمقد  - 

 .تصدر المحكمة  رارها  ي ا ر  و ت ممكن ول ا صالحيات معينة- 

 .باال تمرار ف التنفيذ مع ح  ج ة التعا د يمكن و- 

 :الشكاوى   

 :ل ا   ج ةوألي  األ ا ية   قوا دل ا مجمو ة من المبادئ وأ س ال كاوى  و ع ب َص  األمر يت        

 .صفة مقدم ا ح  تقدي  ال كوى و- 

 .آلية تقديم ا وكيفية معالجت ا- 

 .المرجع الذي تقد  أمامه ال كاوى وصالحياته- 

 . ل  القرار اال تراض- 

إصدار األنظمة الت بيقية من  ب  دا رة العقود الحكومية العامة  ي وزارة التخ ي  بالتن ي  مع وزارة العد  والتي - 

 .تت من مرجع تقدي  ال كوى وآلية البت  يه وتواريخ البت ون ا  اإل ت ناف، واأل س القانونية

را  ح  ر ع  كوى ال  محكمة مختصة  د المتعا د ال تعادة حقو  الحكومة والجدير بالذكر أن األمر أ    دولة الع

 .بموج  العقد

 :البديلةالتقاضي وطرق فض النزاعات    

 ل  التقا ي لدى المحاك   2118بينما تنص تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الصادرة  ن وزارة التخ ي   ي  ا  

العقود الحكومية إال أن ا أتاحت أن ت تعم   ر  الت وية البديلة لفض العرا ية كو يلة  ض النزا ات خال  تنفيذ 

 .النزا ات التعا دية  و اً  ن اللجو  ال  المحاك  وذل  و   اتفا  ال ر ين  من  رو  العقد

 

 

 :مصادر المحاضرة 

 القانوني  اراإل األو  الجز , العرا   ي الحكومية العقود تنفيذ دلي �-وزارة�التخطيط�–جمهورية�العراق�� -

 .العا  الق ا   ي للتعا د

 1 ر   الحكومية العقود تنفيذ تعليمات" 8112-5-11 بتاريخ  1 ر   الت ريع العرا ية الت ريعات  ا دة -

�,8112 ل نة

 

 32/29/1219ة ادارة العقود المحاضرة الثامنة ملحق محاضر              
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 قسم ادارة االعمال  –كلية الكوت الجامعة 

 0202/0201 ادلراس ية الس نة

 د علي كريــم العمـــار                                                                               . م. ا: اسم التدريسي                                                                                   الحكومية العقودادارة     : اسم المادة   

 التاسعة :   حاضرة الم                                                                                      االول الدراسي الفصل:    الرابعة المرحلة  

      2/1/1219التاريخ                                                                                                                                           

 :مفردات التي ستناولها ال

 اجراءات التعاقد -   

 :اساليب التعاقـــــــــد -  

لر يس ج ة التعا ـد او من يخوله وبا تراح من ر يس الت كي  اإلداري للعقود ا تماد احد األ الي  التالية  لتنفيذ العقود   

 ـ:وكما يأتي با ت نا  أ لوبي الع ا  الواحد والتعا د المبا ر وذل  اما و نياً او دولياً  ند تحق   رو هالعامة 
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 :المناقصة العامة     

وينفذ هذا األ لو  بإ الن الد وة العامة إل  جميع الراغبين  ي الم اركة بتنفيذ العقود بمختلف أنوا  ا ممن          

اإلجرا ات بالعمومية والتنا  ية والعدالة والعلنية والو وح ومرا اة ال قوف تتو ر  ي    رو  الم اركة ، وإن تت   

 . ند ا تماد هذا األ لو  حاديةالمالية المقرة  ي تعليمات تنفيذ الموازنة االت

 : المناقصة المحدودة  

لدى ج ات   ندما تكون ال لع أو الخدمات اال ت ارية أو المقاوالت مو و  المنا صة متو رةوينفذ هذا األ لو      

ت  محدودة من حيث االختصاص لغرض تقدي    ا ات ا و   المواصفات والتصامي  وال رو  المعدة من ج ة التعا د وي

وتكون و     ن ا إل  جميع الراغبين  ي اال ترا  بتقدي    ا ات   ممن تتوا ر  ي    رو  الم اركة لقا   من باإل الن

 :اإلجرا ين اآلتيين 

يت من ت ل  الو ا   الخاصة بالتأهي  القانوني والفني والمالي للم تركين  ي المنا صة وذل  :  أـ   األجراء األول   

لتقييم ا من لجنة مختصة   ي ج ة التعا د و قا ل رو  التأهي  الفني والمالي والقانوني الم لوبة للتوص  إل  اختيار 

 . ال ة م هلين ( 3)م هلين لال ترا   ي اإلجرا  ال اني  ل  ان ال يق   دده   ن 

 يا  ج ة التعا د بد وة جميع الم هلين مجاناً لتقدي    ا ات   الفنية والتجاريــة لغرض الدرا ة :  األجراء الثاني  ـ 

 .والتقيي  والتر ية و قاً إلحكا  هذه التعليمات

 

 

 

 

 ـ :المناقصة العامة بطريقة التأهيل الفني  

 ن المنا صة ال  جميع الراغبين  ي اال ترا  بتقدي    ا ات   الفنية والتجارية ويت  تنفيذ هذا األ لو  باإل الن 

 :يأتي وبظر ين منفصلين لقا   من مع مرا اة ما

أـ   تح الع ا ات الفنية ودرا ت ا من لجان التحلي   ي ج ات التعا د لبيان المنا صين الم هلين والم تجيبين لل رو  

 .الم لوبة 

يق   ن  ال ة الختيار الع ا  األ    من ا من لجان التحلي  مع  التجارية للمنا صين الم هلين وبما ال  ـ  تح الع ا ات 

 .مرا اة الصالحيات المالية المعتمدة ألغراض اإلحالة ب ذا ال أن

ج ـ يت  ا ادة ظروف الع ا ات التجارية للمنا صين غير الم هلين  نياً ال  مقدمي ا دون  تح ا ومن    ال ير بإجرا ات 

 . التحلي  والتعا د وو   ال يا ات المعتمدة ب ذا ال أن 

 : االعالن عن المناقصة

الذي ا تصر  ي هذا اإل ار  ل   رض األ س حددت األنظمة التنفيذية كيفية ت بي  مبادئ اإل الن الواردة  ي هذا األمر 

 :العامة التالية

 .ت مين ا الن المنا صة اكبر  در ممكن من االي احات حو   ملية التج يز العامة المنوي  رح ا- 
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    ن ر اال الن باللغتين العربية والكردية  ل  األ  ، ا ا ة ال  لغة اخرى  ند الحاجة وال  يما  ند تو ع تقدي   - 

 .ع ا ات  ن  ري  كيانات او ا راد من خارج دولة العرا ال

 .تقدي  المعلومات الوا ية م   البنود وال رو  وجدو  الت لي  - 

 . إظ ار جميع العوام  التي تمكن مقدمي الع ا ات من تقدير ال من - 

 .إ  ا  مقدمي الع ا ات الو ت الكا ي للرد- 

 .احات ب أن المنا صة وتحديد مدة الرد  لي امنح مقدمي الع ا ات  رصة  ل  اية اي - 

 .تحديد المو د الن ا ي لتقدي  ال لبات- 

 : التأمينات والغرامات التأخيرية ومدة العقد والتمديد     

  :أوال 

 ال ة من الم ة %( 3)واحد من الم ة وال تزيد  ل  % ( 1)أ ـ تحدد التأمينات األولية بمبلغ مق و  بن بة ال تق   ن      

اإلحالة  ي  قود التج يز لل لع والخدمات والمقاوالت العامة بمختلف أنوا  ا  ألغراضمن الكلفة التخمينية  المخصصة 

 .وان تق  هذه الن بة كلما زاد مبلغ الكلفة التخمينية وان يرا    ي هذا التحديد أهمية المنا صة

 .  ـ ال تقبـ  التأمينات األولية لمقدمي الع ا ات إال إذا كانت  ل   ك  خ ا   مان أو صـــ  مصد  أو  فتجة   

بموج   قد أي من الم اهمين  ي ال ركة او ال ركات الم اركة )ج ـ تقد  التأمينات األولية من  ب  مقد  الع ا  أو    

 .لمصلحة ج ة التعا د ويت من اإل ارة ال   ور   المنا صة( م اركة

 .د ـ تعف  ال ركات العامة من تقدي  التأمينات األولية وخ ا   مان ح ن التنفيذ المنصوص  لي ا  ي هذه التعليمات  

( المرحلة ال انية)ة المحدودة أو هـ ـ يعف  مقدمو الع ا ات الم اركون  ي منا صات المقرر احالت ا بأ لو  المنا ص 

او أ لو  التعا د ( العرض الوحيد)أ لو  المنا صة بمرحلتين او أ لو  الد وة المبا رة أو أ لو  الع ا  الواحد 

 .المبا ر أو أ لو  ال را  المبا ر من ال ركات المصنعة الرصينة من تقدي  التأمينات األولية

 : ثانيا

خم ة من الم ة من مبلغ العقد بعد %( 5)الن ا ية  ل   ك  خ ا   مان ح ن تنفيذ للعقد بن بة  أـ  تقد  التأمينات ـ     

 .بكتا  اإلحالة و ب  تو يع العقد التبليغ

واحد و  رين يوماً من تاريخ تو يع العقد بعد موا قة ( 21)  ـ يجوز لل ركات األجنبية تقدي  التأمينات الن ا ية خال  

 . مراجعة ومصاد ة اإلحالة  ي ج ة التعا داللجنة المركزية لل

ج ـ ال ت ل  التأمينات الن ا ية اال بعد صدور   ادة القبو  الن ا ي وتصفية الح ابات ويجوز أ ال  أجزا  من مبلغ 

 .خ ا   مان ح ن التنفيذ بعد الت ل  الن ا ي لتل  األجزا  وصدور   ادة القبو  ل ا بما ي يد كون ا م هلة لال تخدا 

من هذه التعليمات التأمينات الن ا ية ( 3)من المادة(  ابعاً )من البند ( ج)د ـ تقد  الج ات المنصوص  لي ا  ي الفقرة 

خم ة من الم ة و ي حا  تقدي  أي  مان آخر يت  ا تحصا  موا قة اللجنة %( 5)والبالغة (  مان ح ن التنفيذ)

 .الق ا ية المختصة  ي مجلس الوزرا  

 :ثالثاً 
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 .ـ  ترا   ال واب  والتعليمات الصادرة  ن البن  المركزي العرا ي ووزارة التخ ي  الخاصة بخ ابات ال مان أ  

وتحديد الج ة التي يصدر لصالح ا وتاريخ ( ر ماً وكتابة)  ـ ان تكون صيغة خ ا  ال مان وا حة من حيث مبلغه 

 .وغير ذل  بما يتف  مع القوانين والتعليمات واأل راف المصر ية المر ية, و رو ه والغرض من إصداره  ذه نفا

جـ ـ  ل  ج ة التعا د التأكد من صحة صدور خ ا  ال مان مع القيا  بتجديد او تغيير المبلغ  ند حدوث متغيرات  ل  

 . رو  العقد

 : رابعا

خم ة %( 25)  رة من الم ة وال تزيد  ل  %( 11)ة التعا د بن بة ال تق   ن ـ أـ  تحدد الغرامات التأخيرية من ج 

و  رين من الم ة من مبلغ العقد و ل  ج ة التعا د ت بيت تل  الن بة  ي ال رو  التعا دية  ي و ا   المنا صة 

 .والتعليمـات إل  مقدمي الع ا ات

 :وتطبق المعادلة اآلتية عند احتساب هــذه الغرامة 

 

 ( أي تغير  ي المبلغ -+ مبلغ العقد األصلي)لغ العقد مب

 غرامة اليو  الواحد%( =   25 -11)× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 (أي تغير  ي المدة -+ مدة العقد األصلية )مدة العقد الكلية 

 

 

ن   االنجاز لاللتزامات التعا دية المحددة  ي من اج تنفيذ العقد والتي    ـ  يت  تخفيض الغرامات التأخيرية ح  

صدرت  ي ا   ادة ت ل  اولي للعم  المنجز أو ال لعة المج زة أو الخدمة الم لوبة م ابقة وم يأة  لال تخدا  ح   

 : رو  التعا د وت بي  المعادلة كاالتي 

 

  يمة االلتزامات غير المنفذة       

 غرامة اليو  الواحد%( = 25 – 11)×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 مدة العقد الكلية      

يت  ا تق ا  الغرامات التأخيرية  ند انت ا  مدة العقد األصلية م ا اً إلي ا المدد اإل ا ية الممنوحة للمتعا د أو (  1)ج ـ 

 .العقود المجزأة وح   من اج تقد  العم  ويت  تحديد آلية اال تق ا   ي  رو  المنا صة والعقد ند ا تحقا  ا  ي 

 ي العقود التي تنفذ و   برنامج زمني أو و   مراح  والتي يت  تحديد كلفة ومدة ك  مرحلة  ي ا  يت  ا تق ا  (  2)

 .الغرامة التأخيرية الخاصة بك  مرحلة  ند انت ا  مدت ا

 ل   ل  من المتعا د ولمرتين  ق   ل  ان ت تق ع " بنا  التأخيرية يس ج ة التعا د تأجي  ا تق ا  الغرامات لر(   3)

 .كاملة  ب  ا تحقا  ال لفة الن ا ية 
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 وزارة تصدرها التي الضوابط في عليها صالمنصوخام اًـ يمدد العقد بقرار من ر يس ج ة التعا د  ند تو ر ال رو  

 . التخطيط

 :نهاية المحاضرة  اختبارات

وماهي�االجراءات�المطلوبة�,�اسلوب�التعاقد�وفق�المناقصة�المحدودةماهي�االسباب�التي�تجعل�االدارة�تلجأ�الى� -1

 ؟�لتوقيع�العقد

�%�11نسبة��تثبيت�مع,�شهرا��33مليون�دوالر�وبفترة�تنفيذ�بلغت��6شركة�تعاقدت�على�تنفيذ�اعمال�انشائية�بقيمة� -8

,��"الظروف�الصحية�خارج�االرادة�"�ولكن�وبسبب�,�غرامات�في�العقد��في�حال�تأخرت�عن�التسليم�في�الموعد�المحدد�

 ,يوما�بسبب�ذلك��55تأخرت�عن�التسليم�لمدة�تزيد�عن�

.هل�تستحق�غرامات��-ا�  

ولماذا؟�-ب  

المعادالت�الرياضية�؟كم�مبلغ�الغرامات�المترتب�عليها�اذا�ترتب�عليها�ذلك�االلتزام��وفق���-ج�  

 

 

 :مصادر المحاضرة 

 القانوني اإل ار األو  الجز , العرا   ي الحكومية العقود تنفيذ دلي �-وزارة�التخطيط�–جمهورية�العراق�� -

 .العا  الق ا   ي للتعا د

 1 ر   الحكومية العقود تنفيذ تعليمات" 8112-5-11 بتاريخ  1 ر   الت ريع العرا ية الت ريعات  ا دة -

�,8112 ل نة

 

 

 

 

 قسم ادارة االعمال  –كلية الكوت الجامعة 

 0202/0201 ادلراس ية الس نة

 د علي كريــم العمـــار                                                                               . م. ا: اسم التدريسي                                                                                   الحكومية العقودادارة     : اسم المادة   

 العاشرة  :   حاضرة الم                                                                                      االول الدراسي الفصل:    الرابعة المرحلة  

      93/1/1219:التاريخ                                                                                                                                           

 :مفردات التي ستناولها ال
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�

�لجان�فتح�العطاءات

 لجان�تحليل�العطاءات�وتقييمها

 لجان فتح العطاءات ولجان تحليل وتقييم العطاءات ومهامها  

 :  يما يأتتشكل في جهة التعاقد        
من ذوي الخبرة واالختصاص تكون برئاسة موظف ال تقل درجته الوظيفية عن الثالثة لجنة أو أكثر لفتح العطـاءات أـ   

العقود فيها وموظف فني مختص ومقرر ال تقل درجته  وعضوية ممثل عن كل من الدوائر القانونية والمالية وتشكيالت
 .الوظيفية عن السادسة

من الجوانب الفنية والمالية والقانونية وتكون برئاسة موظف ال تقل درجته  لجنة أو أكثر لتحليل وتقييم العطاءاتـ  ب 
فيهم قانوني ومالي ومقرر  الوظيفية عن الثانية من ذوي الخبرة واالختصاص وعضوية عدد من الفنيين المختصين بما

 .للجنة ال تقل درجته الوظيفية عن السادسة 
 .للجنة التحليل وتقييم العطاءات االستعانة بخبرة موظفين مختصين من ذوي الخبرة أو جهة مختصة بطبيعة المناقصة  - 
  اإلحالةصادقة على قرار تخضع توصيات لجان التحليل وتقييم العطاءات إلى مصادقة اللجنة المركزية للمراجعة والم-

 .حسب الصالحيات المالية المخولة
 ال يجوز الجمع بين رئاسة وعضوية لجان فتح العطاءات ولجان تحليل وتقييم العطاءات -  
من هذه المادة المهام التي تحددها وزارة التخطيط بموجب ضوابط تصدر ( اوالا ) في البندتتولى اللجان المنصوص عليها  -

  .لهذا الغرض
�تسوية�المنازعات���

�تسوية�المنازعات�قبل�توقيع�العقد��

تشكل في كل جهة تعاقد لجنـة مركزية للنظـر باالعتراضات المقدمة من مقدمي العطاءات على قرارات اإلحالة   أوالـ   
ظف ال تقل درجته الوظيفية عن الدرجة األولى وعضوية عدد من ذوي الخبرة في االختصاصات المالية برئاسة مو 

 .والقانونية والفنية ومقرر للجنة ال تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الرابعة
ئهم الرسميين ممن تتولى اللجنة دراسة االعتراضات التحريرية المقدمة من مقدمي العطاءات المعترضين أو وكال ثانيااـ    

 :وفقاا لما يأتي لم يطلبوا سحب التأمينات األولية 
  سبعة أيام عمل من تاريخ التبلغ بكتاب اإلحالة ( 7)االعتراض خالل  ـ  تقديمأ  
حسب القانون لدفع قيمة األضرار الناجمة لمصلحة جهة من محاسب ب ـ تقديم المعترض تعهد رسمي مصدق اصوليا  

 .كيدية او غير مبررة  ألسبابخير بتوقيع العقد التعاقد عن التأ
أربعة عشر يوماا عمل من ( 41)على  على اللجنة تقديم التوصية بموضوع االعتراض و اسبابه خالل مدة ال تزيد ـثالثاا  

 .تاريخ إيداع االعتراض لديها 
سبعة أيام عمل من تاريخ إيداع التوصية في مكتبه ( 7)على رئيس جهة التعاقد او من يخوله البت بالتوصية خالل  ـرابعاا 

 .ويعد عدم البت بالموضوع رفضاا لالعتراض عند مرور هذه المدة 
عليه في هذه خامسااـ على جهة التعاقد عدم توقيع العقود لحين حسم االعتراضات من رئيس جهة التعاقد وفق ما منصوص 

  .المادة 
�:تسوية�المنازعات�بعد�توقيع�العقد���
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ويكون من خالل تشكيل لجنة مشتركة بين طرفي النزاع المتمثلين ( وديا)يتم تسوية المنازعات بعد توقيع العقد بالتوافق 
القانون والتعليمات المعنية وبنود العقد ويعد محضر بذلك االتفاق بين الطرفين  إحكامبجهة التعاقـد والمتعاقد معها وفق 

 .يصادق عليه من رئيس جهة التعاقد 
 ـ: كاالتيعند عدم التوصل الى اتفاق ودي يتم اللجوء الى احد األساليب التي يجب ان ينص عليها في العقد وهي   - 
 : التحكيم و يكون وفقا لما يأتي   ـ أ  
لسنة ( 38)يكون وفقا لإلجراءات المحددة في شروط المناقصة او بقانون المرافعات المدنية رقم : التحكيم الوطني  (4)

4191 . 
 االستراتيجيةلجهة التعاقد اختيار التحكيم الدولي لتسوية المنازعات في حاالت الضرورة وللمشاريع : التحكيم الدولي( 2)

 :الكبرى او المهمة وعندما يكون احد طرفي العقد اجنبياا على ان يراعى ما يأتي 
 أن يتم اختيار أحدى الهيئات التحكيمية الدولية المعتمدة ( اوال)  
 . تحديد مكان  ولغة التحكيم( ثانيا)  
 .اعتماد القانون العراقي كقانون واجب التطبيق ( ثالثا)  
 .األسلوبلتسوية المنازعات بهذا  العاملين لدى جهة التعاقد المؤهالت المطلوبةان تتوفر في ( رابعا) 

 .إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة في الموضوع لحسمه ـ ب   
يلتزم طرفا العقد باختيار األسلوب األمثل لتسوية المنازعات الناجمة عن تنفيذه بينهما وفقاا ألحد األساليب المنصوص  -

 .لمادة وفق شروط التعاقد المتفق عليها والتي يجب ذكرها ابتداء في وثائق المناقصةعليها في هذه ا
 :مصادر المحاضرة 

 القانوني اإل ار األو  الجز , العرا   ي الحكومية العقود تنفيذ دلي �-وزارة�التخطيط�–جمهورية�العراق�� -

 .العا  الق ا   ي للتعا د

 1 ر   الحكومية العقود تنفيذ تعليمات" 8112-5-11 بتاريخ  1 ر   الت ريع العرا ية الت ريعات  ا دة -

�,8112 ل نة

 

 قسم ادارة االعمال  –كلية الكوت الجامعة 

 0202/0201 ادلراس ية الس نة

 د علي كريــم العمـــار                                                                               . م. ا: اسم التدريسي                                                                                   الحكومية العقودادارة     : اسم المادة   

 الحادي عشر  :   حاضرة الم                                                                                      االول الدراسي الفصل:    الرابعة المرحلة  

      12/1/1219:التاريخ                                                                                                                                           

�
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�

�اإلدارية�العقود�تنفيذ�على�الرقابة�سلطة���:�االول�المحور

�:�تمهيد

�تبادل�قاعدة�من�ينال�وال�اإلدارية،�والعقود�الخاص�القانون�عقود�ذلك�في�يستوي�االلتزامات،�تبادل�فكرة�على�العقد�يقوم

�على�تقوم�اإلدارة�وهو�أحدهما�ألن�متساويين،�ليسا�طرفين�بين�تنعقد�اإلدارية�العقود�أن�من�معروف�هو�ما�االلتزامات،

�تكون�أن�يبرر�الذي�األمر�الخاصة،��مصالحهم�تحقيق�الخاص�القانون�أفراد�يستهدف�بينما�لتحقيقه،�وتسعى�العام�الصالح

�حسب�الطرفين،�بين�متبادلة�التزامات�يحمل�اإلداري�العقد�فإن�ذلك�ومع�معها،�المتعاقد�إرادة�من�وأقوى�أعلى�اإلدارة�إرادة

�.عامة�العقود�تحكم�التي�العامة�المبادئ�تقرره�ما

�وفي�كاهله�على�العقد�يرتبها�التي�التزاماته،�بأداء�طرف�كل�قيام�يعني�–�عقد�أي�–�العقد�تنفيذ�فإن�المفهوم،�هذا�إلى�واستناداً�

�.ذمته

�ميسور�أمر�طرف،�كل�التزامات�تحديد�فإن�ثم�ومن�المتعاقدين،�شريعة�العقد�أن�الخاص،�القانون�عالقات�مجال�في�والقاعدة

�.�وفقط�نفسه�العقد�مراجعة�مجرد�من�عليه�التعرف

�تتعلق�العتبارات�وإنما�الطرفين،�اللتزامات�الوحيد�المصدر�يمثل�ال�العقد�أن�ذلك�اإلدارية،�العقود�دائرة�في�األمر�ويختلف��

�ال�الجانبين،�في�وحقوق�التزامات�ترتيب�على�والقضاء�الفقه�استقر�العامة،�المرافق�سير�استمرار�وضرورة�العام،�بالصالح

�.�الكامل�القانوني�الوجود�لها�ذلك�ومع�عليها،�ينص�وال�العقد�يتضمنها

��

�،�االلتزامات�من�نوعان�اإلداري�العقد�على�يترتب�أنه�نرى�وهكذا

�الخاصة�العالقات�دائرة�في�السائد�في�وتتماثل�مألوفة�التزامات-�

�.�الخاصة�العالقات�دائرة�في�لها�مثيالً��نقابل�وال�مألوفة�غير�التزامات-�

�فإن�وتحديدها،�فهمها�في�صعوبة�تشكل�وال�ذاته،�اإلداري�العقد�في�مصدرها�تجد�والتي�المألوفة،�اللتزامات�كانت�وإذا

�إلى�تحتاج�لذلك�وهي�يتضمنها،�ال�ما�غالباً��العقد�فإن�إداري،�عقد�قيام�في�سببا�تجد�كانت�وإن�والتي�المألوفة،�غير�االلتزامات

�.أكبر�تفصيل

�

�:�المألوفة�اإلداري�العقد�طرفي�التزامات:ً��أوال

�االلتزامات�هذه�وأن�طرفيه،�من�طرف�كل�كاهل�على�اإلداري�العقد�يرتبها�التزامات�هي�المألوفة�االلتزامات�إن�قلنا���

�عقداً��كان�أم�الخاص،�القانون�عقود�من�العقد�كان�سواء�أي�عام،�بوجه�التعاقد�دائرة�في�شائعة�ألنها�مألوفة

�بها�يلتزم�وأخرى�اإلدارة،�بها�تلتزم�التزامات�وهي�أصلية،�بصفة�وملحقاته�العقد�في�مصدرها�االلتزامات�هذه�وتجد��إدارياً�

�.اإلدارة�مع�المتعاقد

�

�:�المألوفة�المتعاقدة�اإلدارة�التزامات-�
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�لهذه�التمثيل�ويمكن�أصلية،�بصفة�اإلداري�العقد�في�مصدرها�وتجد�اإلدارة،�بها�تلتزم�االلتزامات�من�مجموعة�هي����

�مواعيدها،�في�المالية�المتعاقد�مستحقات�وأداء�العمل،�مواقع�معها�المتعاقد�بتسليم�اإلدارة�بالتزام�االلتزامات،

�من�عليها�ما�بأداء�اإلدارة�وتلتزم�التزاماته�تنفيذ�على�معها�المتعاقد�تساعد�تسهيالت�من�عليه�متفق�هو�ما�بكل�والقيام

�.��معها�المتعاقد�وبين�بينها�المشتركة�والمصلحة�العدالة،�من�أسس�وعلى�نية،�بحسن�التزامات

�:�المألوف�حسب�اإلدارة�مع�المتعاقد�التزامات-�

�الشروط�وكراسة�العقد�شروط�حسب�التنفيذ�يكون�وأن�التزامات،�من�العقد�عليه�يرتبه�ما�بأداء�اإلدارة�مع�المتعاقد�يلتزم����

�العقد�في�المشروطة�للمواصفات�مطابقاً��عليها،�المتفق�المدة�وفي�العقد،�في�المحدد�بالقدر�ذلك�يكون�وأن�العقد،�وملحقات

�على�بالتنفيذ�ملتزماً��أصبح�اإلداري،�العقد�على�اإلدارة�مع�المتعاقد�وقع�ومتى��نية�بحسن�التنفيذ�يكون�أن�ويجب�وملحقاته،

�فيه�له�يد�وال�إرادته،�عن�خارج�لسبب�مستحيالً،�التنفيذ�أصبح�إذا�إال�التنفيذ�عن�التقاعس�يجوز�وال�إليه،�أشرنا�الذي�النحو

�.رده�يستطيع�وال

�:الخاص�القانون�عالقات�في�مألوفة�غير�وحقوق�التزامات:��ثانياً�

�على�ومفروضة�االحترام�واجبة�بأنها�وتتميز�الخاص،�القانون�عالقات�مجال�في�مثيالً��لها�نجد�ال�وحقوق�التزامات�هي����

�ما�نادراً��أنه�على�يجري�العمل�أن�بل�ذلك،�من�خلواً��جاء�أو�عليها،�النص�اإلداري�العقد�تضمن�سواء�اإلداري،�العقد�أطراف

�.العقد�في�عليها�نص�إلى�حاجة�دون�بقيامها�إيماناً��وااللتزامات،�الحقوق�هذه�على�النص�اإلداري�العقد�يتضمن

�طائفتين،�إلى�وااللتزامات�الحقوق�هذه�تصنيف�ويمكن

�التزامات�نفسه�الوقت�في�تمثل�وهذه�معها،�المتعاقد�مواجهة�في�لإلدارة�مقررة�حقوق:��األولى�

�.�اإلدارة�مع�المتعاقد��عاتق�على

�.اإلدارة�عاتق�على�التزامات�تمثل�وهي�اإلدارة،�مواجهة�في�اإلدارة�مع�للمتعاقد�حقوق:�والثانية

�وااللتزامات،�الحقوق�هذه�طبيعة�نتبين�حتى�التفصيل،�من�بشيء�وااللتزامات�الحقوق�من�الطائفة�لهذه�نتعرض�أن�ونرى

�العقود�دائرة�في�المألوف�على�خروجاً��تمثل�والتزامات�حقوق�أنها�لنرى�بذلك،�يتعلق�ما�وكل�القانوني،�أساسها�على�ونقف

�.مثيل�وال�الخاصة�العالقات�دائرة�في�لها�وجود�ال�إذ�الخاصة،

�:�مبحثين�في�وااللتزامات�الحقوق�لهذه�نتعرض�أن�ونرى

��اإلدارة�حقوق:��األول�المبحث�

�اإلدارة�حقوق

�بميزتين�وتتميز�معها،�المتعاقد�مواجهة�في�المتعاقدة،�لإلدارة�المقررة�الحقوق�من�مجموعة�نعنيه،�ما�فإن�ألمحنا�ما�على��

�:�رئيسيتين

�.يتضمنها�لم�أو�عليها�النص�العقد�تضمن�سواء�مقررة�أنها:��األولى

�المبرر�وهو�العامة،�لإلدارة�الرئيسي�الهدف�وهو�العام،�الصالح�تحقيق�من�تتمكن�حتى�العامة�لإلدارة�مقررة�أنها:�الثانية

�.واالمتيازات�الحقوق�هذه�مثل�لتقرير�الرئيسي

�:�مطالب�أربعة�في�الحقوق�هذه�ألهم�ونتعرض

�األول�المطلب
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�:�ذلك�وتعليل�العام�بالنظام�الحق�هذا�تعلق�وتوجيهه�معها�المتعاقد�على�اإلشراف�في�اإلدارة�حق���

�والمالية،�الفنية�ومواصفاته�شروطه�حسب�العقد�بتنفيذ�يقوم�معها،�المتعاقد�أن�التحقق�من�ليمكنها�لإلدارة،�مقرر�حق�هذا���

�إذ�،�عليه�نص�إلى�حاجة�دون�مقرر�أنه�إذ�العقد،�في�عليه�منصوصاً��يكون�أن�يشترط�وال�منه،�المنشود�الغرض�مع�ومتفقاً�

�على�اإلشراف�في�حقها�عن�العقد�في�اإلدارة�تنازلت�إذا�أنه�بمعنى�عنه،�التنازل�يجوز�فال�العام،�بالنظام�متعلق�الحق�هذا�أن

�.العام�للنظام�لمخالفته�باطالً��الشرط�كان�وتوجيهه،�عليه�والرقابة�معها�المتعاقد

�تعلقه�يعني�مما�عام،�مرفق�أو�عام�بمشروع�يتعلق�اإلداري�العقد�محل�أن�نتيجة�العام،�بالنظام�لحق�هذا�تعلق�جاء�ولقد

�يستهدفها�الذي�العام�بالصالح

�.اإلدارة�مع�المتعاقد�حقوق:��الثاني�المبحث�

�:�تمهيد��

�مواعيدها،�في�المالية�حقوقه�وأداء�التنفيذ،�من�المتعاقد�تمكين�مثل�إليها،�أشرنا�التي�المألوفة�المتعاقد�حقوق�إلى�باإلضافة����

�العقد،�في�نصوص�من�يستمدها�ال�اإلدارة�مع�للمتعاقد�حقوق�هناك�عليها،�وينص�العقد�يرتبها�التي�الحقوق�من�ذلك�وغير

�.الخاص�القانون�عقود�مجال�في�معروفة�غير�حقوق�كذلك�وهي�عليها،�متفق�نصوص�بغير�له�مقررة�هي�وإنما

�.للعقد�المالي�التوازن�إعادة�طلب�في�اإلدارة�مع�المتعاقد�حق�الحقوق،�هذه�وأهم

�من�متخذاً��ربح،�من�عليه�سيعود�وما�سيتكلف،�ما�مقدار�حساباته�في�يضع�اإلدارة،�مع�المتعاقد�يتعاقد�حين�أنه�ذلك�بيان��

�االقتصادية،�والظروف�األسعار�تغيرت�أن�وقع�ما�فإذا�لتقديراته،�أساساً��التعاقد�وقت�السائدة�االقتصادية�والظروف�األسعار

�المتعاقد،�حسابات�أساس�تغيير�ذلك�على�يترتب�ذلك،�غير�أو�طبيعية�ظروف�بفعل�أو�سيادي،�أو�إداري�عمل�نتيجة

�له،�العون�يد�ومد�المالية،�العقد�شروط�تعديل�اإلدارة�من�يطلب�أن�للمتعاقد�يكون�هنا�فادحة،�تكون�قد�لخسائر�ويتعرض

�.العقد�تنفيذ�في�االستمرار�من�المتعاقد�ليتمكن�العقد،�إلى�المالي�التوازن�وليعود�العدالة،�تحقيق�إلى�وارتكازاً�

�بالغرم،�الغنم�أن�تقرر�التي�العدالة،�لقواعد�تحقيقاً��وإنما�المتعاقد،�خاصة�لمصلحة�تحقيقاً��ال�التوازن،�هذا�بإعادة�اإلدارة�وتلتزم

�أو�التنفيذ�لتأخير�أو�انتظامه،�عدم�أو�العمل�عن�المتعاقد�لتوقف�نتيجة�بضرر�يصاب�سوف�الذي�العام،�الصالح�على�حفاظاً��ثم

�.مالية�مادية�أضرار�من�المتعاقد�أصاب�ما�على�يترتب�مما�ذلك،�غير

�نظرية)�اإلدارية�المخاطر�نظرية�هي�ثالثة�نظريات�للعقد،�المالي�التوازن�إعادة�طلب�في�اإلدارة،�مع�المتعاقد�حقوق�وتنظم

�ونخصص�المتوقعة�غير�المادية�العقبات�نظرية�ثم�،(االقتصادية�المخاطر�نظرية)�الطارئة�الظروف�ونظرية�،(األمير�فعل

�.خاصاً��مطلباً��منها�نظرية�لكل

���

�الجزاءات�توقيع�سلطة:�محور�الثاني��ال

و�التساؤل�الذي�نطرحه�،�هو�هل�ما�زالت�نظرية�.�الشك�أن�ثمة�تغييرات�و�تطورات�،�لحقت�الجزاءات�بصفة�عامة�������

الجزاءات�اإلدارية�بمفهومها�التقليدي�وبالتطورات�التي�لحقتها�صالحة�لمواكبة�األدوار�الجديدة�للدولة�في�تسييرها�للحياة�في�

؟�.المجتمع�؟�أم�أن�النظرية�تحتاج�لتعديل�جذري�قد�يطيح�بها�ويأتي�لنا�بنظرية�جديدة�شاملة�عن�ضمانات�تنفيذ�العقد�اإلداري

�.الى�رجال�الفقه�والقضاء�اإلداريين�لتطويرها�و�التدقيق�فيها�فإن�هذه�التساؤالت�تحتاج�

سواء�امتنع�عن�التنفيذ�أو�تأخر�فيه�أو�نفذ��التزاماتهتملك�اإلدارة�سلطة�توقيع�الجزاءات�على�المتعاقد�معها�إذا�قصر�في�تنفيذ�

وتعد�سلطة�فرض�الجزاءات�أخطر�.االلتزام�على�غير�الوجه�المطلوب�أو�أحل�غيره�محله�في�التنفيذ�دون�موافقة�اإلدارة�

�.�السلطات�التي�تتمتع�بها�اإلدارة�في�مواجهة�المتعاقد�معها�بقرار�تصدره�دون�اللجوء�إلى�القضاء
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دارة�في�فرض�الجزاءات�على�المتعاقد�معها�لنظام�قانوني�خاص�هو�نظام�القانون�العام�في�العقود�وتخضع�سلطة�اإل��

تستلزم�التشدد�في�التعامل�مع�المتعاقد�إلجباره���اطراد�اإلدارية�إذ�أن�ضرورة�الحرص�على�سير�المرافق�العامة�بانتظام�و

واعد�القانون�الخاص�كالفسخ�والتنفيذ�العيني�مع�التعويض�ال�في�ق�المعروفةعلى�تنفيذ�العقد�بدقة�،�ولما�كانت�اإلجراءات�

وقد�درجت�اإلدارة�على�.تكفي�للحيلولة�دون�إخالل�المتعاقد،�استلزم�أن�تتمتع�اإلدارة�بهذا�الحق�تحقيقاً�للمصلحة�العامة�

،�وعد�القضاء�اإلداري�النص�في�عقودها�وفي�الشروط�العامة�والخاصة��الملحقة�بها�على�سلطة�اإلدارة�بإيقاع�الجزاءات�

�امتيازاتامتيازا�من��باعتبارهافي�فرنسا�ومصر�في�العديد�من�أحكامه�الشروط�التي�تتضمن�هذا�الحق�شروطاً�استثنائية�

كذلك�فأن�العديد�من�قرارت�مجلس���أن�النص�على�الجزاءات�في�العقد�يعد�في�حد�ذاته�شروطاً�استثنائية�"���.السلطة�العامة�

نصت�على�أن�سلطة�توقيع�الجزاءات�مستقلة�عن�نصوص�العقد�وتوجد�ولو�لم�ينص�عليها�فيه�أما�إذا�نص��الدولة�الفرنسي

،بل�تستطيع�اإلدارة�تحت�رقابة�القضاء�أن��العقد�على�بعضها�فإن�ذلك�ال�يعني�تقييد�حرية�اإلدارة�فيما�عدا�ما�نص�عليه

�توقع�على�المتعاقد�أنواع�الجزاءات�المقررة�جميعها

أنه�إذا�توقع�المتعاقدان��1161-5-2أيد�هذا�االتجاه�غالبية�الفقهاء�إال�أن�المحكمة�اإلدارية�العليا�أكدت�في�قرارها�في�وقد����

إذا�توقع�"�إذ�ورد�في�الحكم�.�خطأ�معيناً�وحدد�له�في�العقد�جزاء�معيناً�فال�يجوز�لإلدارة�أن�تخالف�ما�نص�عليه�العقد�

معيناً�ووضع�له�جزاء�بعينه�فيجب�أن�تتقيد�جهة�اإلدارة�بما�جاء�في�العقد�،�وال�يجوز�لها��المتعاقدان�في�العقد�اإلداري�خطأ

وال�نعتقد�صواب�هذا�االتجاه���كقاعدة�عامة�أن�تخالفه�أو�تطبق�في�شأنه�نصوص�الئحـة�كانت�ماثلة�أمـامها�عند�إبرام�العقد�

قد�توقعت�حصولها�عند�إبرام�العقد�وأن�الجزاء�الذي�نص�عليه��إذ�غالباً�ما�تكون�المخالفة�من�الجسامة�بحيث�لم�تكن�اإلدارة

�.���������العقد�ال�يتناسب�مع�مقدار�تلك�المخالفة�

هذا�وتنبع�فكرة�الجزاءات�اإلدارية�من�مفهوم�السلطة�العامة�في�العقود�اإلدارية�وما�هي�إال�تطبيق�المتياز�التنفيذ�����

لطة�حفاظاً�على�حسن�سير�المرافق�العامة�ومن�غير�الممكن�أن�تتنازل�عن�هذه�المباشر�اإلدارة�ملزمة�باستخدام�هذه�الس

السلطة�ال�جزئياً�بتقييد�حقها�في�اتباع�أنواع�معينة�من�صور�الجزاءات�وال�كلياً�وتتمتع�بسلطة�تقديرية�في�فرض�هذه�

�.الجزاءات�ال�يقيدها�في�ذلك�إال�المصلحة�العامة�

�

�:أنواع�الجزاءات�اإلدارية��

إلى�ثالثة�أقسام�رئيسية�وهي�.�استقر�غالبية�الفقهاء�على�تقسيم�الجزاءات�اإلدارية�التي�توقعها�اإلدارة�على�المتعاقد�معها

�.التي�تسمح�بإنهاء�العقد��الجزاءات(�الضاغطة�)�غير�المالية������الجزاءاتالجزاءات�المالية�

��الجزاءات�المالية�.1

التعاقدية�سواء�امتنع��بالتزاماتهالجزاءات�المالية�هي�عبارة�عن�مبالغ�المال�التي�يحق�لإلدارة�أن�تطالب�بها�المتعاقد�إذا�أخل�

بالكامل�أو�تأخر�في�تنفيذها�أو�نفذها�على�وجه�غير�مرض�بالكامل�أو�حل�غيره�محله�دون�موافقة��التزاماتهعن�تنفيذ�

�.اإلدارة�

نوعين�فقد�تكون�مرتبطة�بحصول�ضرر�لحق�اإلدارة�نتيجة�لخطأ�المتعاقد�،�وقد�تكون�نوعاً�من�العقاب��المالية�الجزاءات����

المالية�في�العقود�اإلدارية�ال�تقتصر�على�تعويض�الضرر�بل��الجزاءاتعلى�المتعاقد�بغض�النظر�عن�صدور�خطأ�منه،�

تشمل�الغرامات�التأخيرية�التي�تعد�ضماناً�إلنجاز�المتعاقد�مع�اإلدارة�عمله�على�أتم�وجه�ويشكل�إرغاماً�للمتعاقد�على�

�.�التعاقدية��بالتزاماتهالوفاء�

�:�وكاالتيويمكننا�اإلشارة�إلى�أهم�أنواع�هذه�الجزاءات�

�:�عويضات�الت-أ
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من�المستقر�فقها�وقضاء�أن�كل�إخالل�بالتزام�عقدي�أو�بالتزام�يفرضه�القانون�ويسبب�ضرراً�للغير�يلزم�من�ارتكبه�

ويؤكد�غالبية�الفقهاء�أن�التعويض�في�العقود�اإلدارية�يقترب�من�فكرة�التعويض�في�القانون�الخاص�فيما�يتعلق�.�بالتعويض�

بل�أن�من�الفقهاء�.الضرر،�ولكن�النظامين�يختلفان�من�حيث�طريقة�تحديده�وكيفية�تحصيله�بكيفية�تقديره�وفي�اشتراط�ركن�

وال�نرى�صواب�(.6)التعويض�من�الجزاءات�اإلدارية�ألنه�تطبيق�للقواعد�العامة�في�القانون�الخاص�كما�يرونه��ال�يعدمن�

دارة�تملك�فرضه�بإرادتها�المنفردة�وهي�التي�تحدد�هذا�االتجاه�إذ�أن�التعويض�في�مجال�العقود�اإلدارية�،�يتميز�في�أن�اإل

إدارياً�،�ويضاف�إلى�ذلك�أن��جزاءتبرز�الطبيعة�الخاصة�لهذا�الجزاء�بصفته��االمتيازاتمقداره�وكيفية�تحصيل�قيمته�وهذه�

متعاقدين�توخياً�لتنفيذ�التعويض�في�العقود�اإلدارية�ال�يعد�دائماً�تعويضاً�عن�ضرر،�إذ�غالباً�ما�يمثل�إجراءاً�ضاغطاً�على�ال

�.���على�الوجه�األكمل��التزاماتهم

ويسمح�التشريع�الفرنسي�لإلدارة�في�كثير�من�الحاالت�بأن�تلجأ�إلى�تحصيل�التعويضات�بمقتضى�أوامر�بالدفع�تصدرها�

متى�تبين�له�صحة��وللمتعاقد�أن�يطعن�بالتعويض�أمام�القضاء�ويجوز�لقاضي�العقد�أن�يقرر�إعفاءه�منه.�بإرادتها�المنفردة�

�.�األساس�الذي�يبنى�عليه�كما�يجوز�له�تخفيضه�إذا�كان�مبالغـاً�فيه�

بهذا�الشأن�.�أما�المحكمة�اإلدارية�العليا�فإنها�تسمح�لإلدارة�بحق�تحصيل�التعويض�بشرط�أن�ينص�في�العقد�على�ذلك��

ال�وجه�إللزام�اإلدارة�بأن�تلجأ�إلى�القضاء�لتحصيل�منه�على�حكم�بالتعويض،�ما�دام�أن�العقد�يخولها�صراحة�الحق�"�تقول�

حقة�أو�تستحق�للمتعاقد�معها�مهما�كان�سبب�االستحقاق�لدى�المصلحة�نفسها�أو�في�إجراء�المقاصة�من�أية�مبالغ�تكون�مست

فإذا�كان�العقد�قد�نص�أيضا�على�أن�يكون�ذلك�بدون�اإلخالل�بالمصلحة�.�أي�مصلحة�حكومية�أخرى�عن�كل�خسارة�تلحقها�

لزام�المصلحة�باالتجاه�إلى�القضاء�ما�دام�في�المطالبة�قضائياً�بالخسارة�التي�ال�يتيسر�لها�استرداها�فال�يعني�هذا�بالضرورة�إ

أن�حوزتها�القدر�من�المبالغ�الكافية�لجبر�التعويض�عن�األضرار،�بل�النص�يعني�تحويل�اإلدارة�حق�االتجاه�إلى�القضاء�إذ�

�.�"�لم�تكف�المبالغ�التي�في�حوزتها�لجبر�الضرر�كامالً�

�

�������الغرامات�التأخيرية�-ب

يفرض�على��جزاءي�مبالغ�إجمالية�من�المال�تقدرها�اإلدارة�مقدماً�تتضمنها�نصوص�العقد�بصفته�الغرامات�التأخيرية�ه���

�.�الطرف�اآلخر�إذا�تراخى�أو�تأخر�في�التنفيذ�

والغرامة�التأخيرية�جزاء�من�الممكن�أن�تتضمنه�شروط�العقود�اإلدارية�كافة،�وهو�امتياز�تتمتع�به�اإلدارة�ولو�لم����

وهو�ما�قضت�به�محكمة��جراء�تأخر�المتعاقد�ألن�الضرر�يكون�مفترضاً�لتعلقه�بتسيير�مرفق�عام�تتعرض�لضرر�ما�من�

أعمال�المقاوالت�المتعلقة�بإنشاء�األبنية�هي�من�"قضت�بأن��13/5/1161التمييز�في�العراق�،ففي�حكمها�الصادر�في�

أحكام�قانون�التجارة�على�التزامات�المتعاقدين�الناشئة�األعمال�التجارية�،�وإذا�كان�العقد�تجاريا�ألحد�المتعاقدين�،�فتنطبق�

عن�ذلك�العقد�،�هذا�فضالً�على�أن�المقاولة�تتعلق�بإنشاء�مدرسة�وهي�إحدى�المرافق�العامة�وقد�أجرى�العقد�بطريقة�

مة�التأخير�المناقصة�وبشروط�خاصة�فهو�لذلك��عقد�إداري�يعتبر�الضرر�فيه�متحققا�بمجرد�التأخير�ويبقى�معه�الحكم�بغرا

�.��كاملــة�لتحقيق�فكرة�العقد�اإلداري�وما�يستهدفه�من�تسيير�المرافق�العامة�طبقا�لما�جرى�عليه�قضاء�هذه�المحكمة

وفي�الغالب�تنص�العقود�التي�تبرمها�اإلدارة�على�اشتراط�الغرامة�التأخيرية،�وتملك�اإلدارة�توقيعها�دون�الحاجة�إلى�������

ويلزم�النص�في�العقد�على�الغرامة�تقييد�اإلدارة�بمبلغها�فال�.����قضاء�الستصدار�حكم�بتطبيقها�إنذار�أو�اللجوء�إلى�ال

تستطيع�المطالبة�بتعديل�المبلغ�على�أساس�أن�الضرر�يفوق�على�مبلغ�الغرامة،�كما�أن�المتعاقد�ال�يستطيع�إثبات�أن�اإلدارة�

على�مقدار�من�الغرامة�وتضمنت�الشروط�العامة�أو�الخاصة��أما�إذا�نص.لم�يصيبها�ضرر�من�جراء�التأخير�في�التنفيذ�

،�أما�إذا�اغفال�النص�اللتزاماتهامقداراً�آخر�فالعبرة�بما�ورد�في�العقد�ألن�إرادة�الطرفين�قد�اتفقت�على�اعتبار�أحكامه�أساساً�

�.نها�جزءاً�مكمال�للعقد�على�الغرامات�وتضمنتها�الشروط�فتعتمد�الغرامات�التأخيرية�المنصوص�عليها�في�الشروط�لكو

�
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��ولو�لم�ينص�عليها�ال�في�العقد�وال�في�الشروط�الملحقة�به�؟�التأخيريةلكن�السؤال�المهم�هو�هل�يمكن�فرض�الغرامات�

�

إال�أن�(.�13)ذهب�جانب�من�الفقه�أن�اإلدارة�تملك�الحق�في�فرض�الغرامات�التأخيرية�ولو�لم�يرد�عليها�نص�في�العقد�

وقد�أوضح�القسم�.�من�النص�على�الغرامات�التأخيرية�في�العقد�أو�الشروط�الملحقة�به�التي�يحيل�العقد�عليها�الراجح�أنه�البد

يمكن�تطبيق�الجزاءات��أن�هذه�الالئحة�ال�تعتبر�مكملة�للعقد،�وال"�االستشاري�بمجلس�الدولة�المصري�هذا�األمر�بقوله�

يها�باعتبارها�جزء�مكمالً�له،�وبذلك�فإن�اإلدارة�ال�يجوز�لها�توقيع�غرامة�المبينة�ما�لم�يتضمن�العقد�أحكامها�أو�اإلحالة�عل

ومن�المستقر�عليه�في�الفقه�والقضاء�اإلداريين�أن�اإلدارة�تتمتع�.�..لم�ينص�عليها�العقد�استناداً�إلى�الالئحة�المذكورة�

لغرامة�إذا�كان�التأخير�لسبب�عائد�بسلطات�تقديرية�واسعة�في�فرضها�للغرامات�التأخيرية،�ومع�ذلك�ال�يجوز�فرض�ا

لإلدارة،�أو�بسبب�قوة�قاهرة�أو�ظرف�طارئ�كذلك�يعفى�المتعاقد�من�الغرامة�إذا�ثبت�إن�التأخير�قد�حصل�بفعل�طلبه�مهلة�

�.للتنفيذ�ووافقت�اإلدارة�على�ذلك،�أو�أن�التأخير�حصل�بفعل�الغير�

�:مصادرة�التأمينات�-ج

لدى�جهة�اإلدارة�تتوقى�بها�آثار�األخطاء�التي�يرتكبها�المتعاقد�أثناء�تنفيذ�العقد�اإلداري��التأمينات�هي�مبالغ�مالية�تودع

ومصادرة�التأمينات�عبارة�عن�شرط�جزائي�من�شروط��ويضمن�لها�مالئته�لمواجهة�المسؤوليات�الناتجة�عن�تقصيره�

التعاقدية�إال�أنه�يختلف�عن�الشرط�الجزائي�في�عقود��بالتزاماتهإلخالله��جزاءعليه�مع�المتعاقد��االتفاقالعقود�اإلدارية�يتم�

�تستلزمالقانون�الخاص�،�في�أن�اإلدارة�تملك�فرضه�بإرادتها�المنفردة�دون�الحاجة�لصدور�حكم�من�القضاء�بذلك�ودون�أن�

العامة�وفي�ذلك�نصت�المادة�العاشرة��من�الشروط�.تحقق�ضرر�ما،�وبهذا�المعنى�يكتسب�هذا�الشرط�طبيعته�اإلدارية�

على�ان�يلتزم�المقاول�بتقديم�كفالة�مصرفية�لضمان�تنفيذ�المقاولة�1122لمقاوالت�اعمال�الهندسة�المدنية�العراقية�لعام�

بصورة�مرضية�على�شكل�خطاب�ضمان�غير�مشروط�صادر�عن�مصرف�في�العراق�،�ويبقى�خطاب�الضمان�نافذا�

�.��المقاول�بجميع�إلتزاماتة��واليطلق�اال�بعد�اصدار�شهادة�القبول�النهائي�وايفاء

والتأمين�على�نوعين�تأمين�ابتدائي�يدفع�عند�التقدم�بالعطاء�العقد�لضمان�جدية�المتقدم�بالعطاء�وتأمين�نهائي�يدفع�بعد����

وليس�هناك�ما�يمنعه�من�الجمع�بين�جزاء�مصادرة�.�طبقاً�لشروط�العقد��التزاماتهقبول�العطاء�لضمان�قيام�المتعاقد�بتنفيذ�

التأمينات�واستحقاق�التعويض�بما�ال�يتجاوز�التعويض�الكلي�لجبر�الضرر�الذي�أصاب�اإلدارة�،�على�أساس�أن�التأمين�

شرط�أن�ال�ينص�العقد�اإلداري�النهائي،�يمثل�الحد�األدنى�للتعويض�الذي�يحق�لإلدارة�اقتضاؤه�لكنه�ال�يمثل�الحد�األقصى،�

�.�ضمن�شروطه�على�منع�ذلك�وأن�يجاوز�الضرر�الحاصل�لإلدارة�التأمين�المودع�لديها�

���الجزاءات�غير�المالية�أو�الضاغطة����-8

ضغط�التعاقدية�إنما�يهدف�إلى�ال�بالتزاماتههذا�النوع�من�الجزاءات�ال�يهدف�إلى�تحميل�المتعاقد�أعباء�مالية�نتيجة�إخالله�

-�:�وتتخذ�وسائل�الضغط�ثالث�صور.�عليه�إلجباره�على�التنفيذ

���وضع�المشروع�تحت�الحراسة�في�عقد�االمتياز� -�أ

يتعلق�هذا�اإلجراء�بعقد�التزام�المرافق�العامة�،ويتم�بأن�تضع�جهة�اإلدارة�المرفق�موضوع�العقد�تحت�الحراسة�،�وذلك���

فقد�تفرض�اإلدارة�هذا�(.12)في�حالة�التوقف�الكلي�أو�الجزئي�للمرفق،�حتى�ولو�لم�يكن�هناك�خطأ�منسوباً�إلى�الملتزم�

للمرفق�ألسباب�ال�دخل�إلرادة�الملتزم�بها�كما�لو�كان�التوقف�راجعاً�لقوة�قاهرة�اإلجراء�بسبب�التوقف�الكلي�أو�الجزئي�

ضماناً�الستمرار�سير�المرفق،�وفي�هذه�الحالة�ال�يتحمل�الملتزم�المخاطر�المالية،�التي�تترتب�على�إدارة�المرفق،�أما�في�

ومن�المعروف�أن�هذه�.حت�مسؤوليته�لتقصير�الملتزم�فإن�المشروع�يدار�على�حسابه�وت��جزاءحالة�فرض�الحراسة�

السلطة�تملكها�اإلدارة�دون�الحاجة�إلى�اللجوء�إلى�القضاء�بشرط�أن�تعذر�الملتزم،�ولألخير�الحق�في�الطعن�بقرار�اإلدارة�،�

فاإلدارة�.طالباً�للتحقق�من�أن�الحراسة�قد�فرضت�لدواعي�المصلحة�العامة�في�استمرار�عمل�المرفق�وليس�لدواع�أخرى�
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ضة�إللغاء�قرارها�إذا�كان�مشوباً�بعدم�المشروعية�أو�لم�يكن�له�ما�يبرره�من�ناحية�توافر�الخطأ�مع�التعويض�إذا�كان�معر

�.�له�مقتضى�

����:����سحب�العمل�من�المقاول�في�عقد�األشغال�العامة��-ب

�

يذ�العمل�بنفسها�على�حسابه�أو�تعهد�يقصد�بهذا�الجزاء�أن�تحل�اإلدارة�محل�المقاول�المقصر�في�تنفيذ�أعماله�وقيامها�بتنف

وغالباً�ما�يتطلب�قيام�اإلدارة�بهذا�اإلجراء�وجود�تقصير�أو�.�إلى�غيره�بتنفيذ�هذه�األعمال�على�مسئولية�المقاول�وحسابه

وتنص�دفاتر�الشروط�العامة�غالبا�على�الحاالت�التي�يجوز�لإلدارة�أن�تستخدم�هذا�.�إخالل�بالغ�الجسامة�من�المتعاقد�

�.إلجراء�في�حالة�تحققها�ا

�:ومن�اسباب�فرض�هذا�الجزاء�على�سبيل�المثال

إذا�تأخر�في�البدء�في�التنفيذ�أو�تباطأ�فيه�على�نحو�ترى�معه�الجهة�المتعاقدة�أنه�لن�يتمكن�من�إتمامه�في�المدة�المحددة��-1

�.بالعقد�وذلك�برغم�تنبيهه�كتابة�

�.قول�إذا�أوقف�العمل�إيقافاً�تاماً�دون�سبب�مع.1

إذا�تأخر�في�تنفيذ�العقد�عن�المواعيد�المتفق�عليها�ولم�تر�الجهة�المتعاقدة�إعطاءه�مهلة�لذلك�أو�عجز�عن�اإلنجاز�في�.8

�.المهلة�التي�أعطيت�له�

�

إذا�قام�بنفسه�أو�بواسطة�غيره�وبطريق�مباشر�أو�غير�مباشر�باستعمال�وسيلة�من�وسائل�الغش�أو�التدليس�أو�التالعب�.3

�.يذ�العقد�أو�التعامل�مع�الجهة�المتعاقدة�أثناء�ذلك�التنفيذ�في�تنف

�.إذا�أعسر�المتعاقد�أو�اشهر�إفالسه�أو�دخل�في�صلح�مع�دائنيه�.5

الجوهرية�المقررة�في�العقد�ولم�يباشر�في�إصالح��التزاماته��بأحديإذا�أهمل�إهماالً�جسمياً�في�تنفيذ�العقد�أو�أغفل�القيام�.5

�.آثار�ذلك

هذا�وقد�استقرت�أحكام�مجلس�الدولة�الفرنسي�والمحكمة�اإلدارية�العليا�في�مصر�ومحكمة�التمييز�في�العراق�على�وجوب�

أعذار�المقاول�المقصر�في�تنفيذ�إلتزاماته�ما�لم�يتضمن�العقد�نصاً�صريحاً�يعفي�اإلدارة�من�هذا�اإلجراء�أو�في�حالة�

من�الشروط�العامة�لمقاوالت�اعمال�الهندسة�المدنية�العراقية�لعام�(�65)وفي�ذلك�نصت�المادة�.�االستعجال�والضرورة

على�ضرورة�توجية�انذار�تحريريا�الى�المقاول�في�حالة�سحب�العمل�قبل�اربعة�عشر�يوما�من�سحب�العمل�منه�او��1122

العامة�ينصرف�إلى�إال�أن�رقابة�القضاء�على�قرار�سحب�العمل�من�المقاول�في�عقد�األشغال�.وضع�اليد�على�الموقع�

ويالحظ�أن�.مشروعية�هذا�القرار�ومدى�مالءمته�والتعويض�عنه�إذا�كان�له�مقتضى�،�لكنه�ال�يتعدى�إلى�إلغاء�القرار�

اإلدارة�عندما�تستخدم�إجراء�السحب�فإنها�تملك�احتجاز�ما�يوجد�بموقع�العمل�من�منشآت�وقتية�ومبان�وآالت�وأدوات�

في�إتمام�العمل�دون�أن�تكون�مسئولة�لدى�المقاول�عما�يصيبها�من�تلف�أو�نقص�ألي�سبب�ومواد�وغير�ذلك�وأن�تستعملها�

كما�تملك�حجز�هذه�األدوات�بعد�انتهاء�العمل�ضماناً�لحقوقها�قبل�المقاول،�ولها�أن�تبيعها�.كان�أو�دفع�أي�أجر�عنها�

هذا�ومن�المهم�.��ار�بسبب�سحب�العمل�الستيفاء�هذه�الحقوق�وما�يكون�قد�ترتب�لها�من�تعويضات�عما�لحقها�من�أضر

التفرقة�بين�سحب�العمل�من�المقاول�وبين�قيام�اإلدارة�باالتفاق�معه�على�أن�تجزأ�قسماً�من�المقاولة�بنفسها�أو�باالستعانة�

�.بمقاول�آخر�فالمقاول�يتحمل�النفقات�اإلدارية�في�الحالة�األولى�وال�يتحملها�في�الحالة�الثانية�

�
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�� :���ى�حساب�المتعاقد�في�عقد�التوريدالشراء�عل�–ج�

�

يرتبط�هذا�الجزاء�في�الغالب�بعقود�التوريد�فإذا�تخلف�المتعاقد�عن�تنفيذ�التزامه�بالتوريد،�تقوم�اإلدارة�بالتنفيذ�على�حسابه�

توقيع�غرامة�إذا�وقد�جرى�العمل�على�أن�تمنح�اإلدارة�للمتعاقد�مهلة�أولية�بإخطاره�بوجوب�تنفيذ�إلتزاماته�مع�.�ومسئوليته�

ومن�المسلم�به�أنه�يجب�أن�يكون�إخالل�.���اقتضى�األمر�ذلك،�إال�إذا�اشترط�في�العقد�على�إعفاء�اإلدارة�من�توجيه�اإلنذار�

المتعاقد�من�الجسامة�بحيث�يبرر�لإلدارة�استخدام�هذا�الجزاء،�ويتمتع�القضاء�بسلطة�تقديرية�واسعة�بهذا�الشأن�عند�الطعن�

�.رار�اإلدارة�بفرضه�في�مشروعية�ق

�

�:الجزاءات�التي�تسمح�لإلدارة�بإنهاء�عقودها�-3

�

لإلدارة�سلطة�إنهاء�العالقة�التعاقدية�بينها�وبين�المتعاقد�معها�قبل�األجل�المحدد�في�عقد�االمتياز�والقيام�بالتنفيذ�الكامل�في�

عندما�"�واإلسقاط"سبة�للعقود�اإلدارية�المختلفة�عقود�األشغال�العامة�وعقد�التوريد،�واصطلح�على�هذه�السلطة�بالفسخ�بالن

�.يتعلق�العقد�بإنهاء�عقد�االلتزام�

�

�

�  :���فسخ�العقد��-أ

�

الفسخ�جزاء�يجوز�لإلدارة�توقيعه�على�المتعاقد�يضع�نهاية�للرابطة�التعاقدية�بينهما،�وفي�الغالب�تستخدم�اإلدارة�هذا�الجزاء�

�.����التعاقدية�التزاماتهفي�حالة�ارتكاب�المتعاقد�خطاً�جسيماً�في�تنفيذ�

من�القانون�(1125)وقد�ذهب�جانب�من�الفقه�إلى�أن�الحق�اإلداري�بالفسخ�لعدم�التنفيذ�هو�تطبيق�لما�قررته�المادة�����

المدني�الفرنسي�ومضمونه�أنه�في�حالة�العقود�الملزمة�للجانبين�يكون�لألفراد�الحق�بفسخ�العقد�عندما�ال�ينفذ�أحد�المتعاقدين�

تسليم�بهذا�الرأي�لمخالفته�المستقر�في�أحكام�القضاء�اإلداري�الذي�يعد�حق�اإلدارة�في�وال�يمكن�ال���التزاماتما�عليه�من�

الفسخ�قائما�بذاته�مستقال�عن�العقد�و�الشروط�كما�أن�اإلدارة�تستطيع�ان�تفرض�هذا�الجزاء�دون�ان�تلجأ�إلى�القضاء�

ف�المستقر�في�القانون�الخاص�وما�تقضي�به�للحصول�على�حكم�الفسخ�اعتماداً�على�سلطتها�في�التنفيذ�المباشر،�على�خال

ومن�الجدير�بالذكر�ان�الشروط�العامة�لمقاوالت�اعمال�الهندسة�المدنية�العراقية�لم�تنص�على�حق�االدارة�.�المادة�المذكورة

قد�اذا�تجيز�لرب�العمل�فسخ�الع�261و�262في�الفسخ�عند�ارتكاب�خطاء�،�غير�ان�احكام�القانون�المدني�الوارة�في�المواد�

تأخر��المقاول�في�تنفيذ�العقد�عن�المواعيد�المتفق�عليها�أو�عجز�عن�اإلنجاز�في�المهلة�التي�أعطيت�له�او�قام�بالعمل�

ومن�المبادئ�العامة�المستقرة�قضاء�أن�يكون�قرار�الفسخ�مسبوقاً�بأعذار�المتعاقد،�إال�إذا�.�بطريقة�معيبة�او�منافية�للعقد�

وتملك�اإلدارة�فسخ�العقد�.ء�اإلدارة�منه�أو�إذا�ثبت�من�ظروف�الحال�أن�األعذار�ال�فائدة�منهاشترط�في�العقد�على�إعفا

ورقابة�.بإرادتها�المنفردة�حتى�ولو�لم�ينص�العقد�على�هذا�الحق�ودون�الحاجة�إلى�انتظار�موافقة�القضاء�على�إيقاعه�

ى�التعويض�في�حالة�مخالفة�القرار�للمشروعية�دون�القضاء�على�مشروعية�قرار�الفسخ�ومالءمته�لخطأ�المتعاقد�تنصرف�إل

�.التعدي�إلى�إلغاء�القرار

�
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� :���اإلسقاط�-ب

�

اإلسقاط�هو�المصطلح�الذي�أطلقه�مجلس�الدولة�الفرنسي�على�فسخ�عقد�االلتزام،�واإلسقاط،�طريقة�من�طرق�إنهاء�العقد�

عه�السلطة�مانحة�االلتزام�على�الملتزم�نتيجة�إلخطاء�جسيمة�اإلداري�قبل�انقضاء�مدة�انتهائه�الطبيعية،�وما�هو�إال�جزاء�توق

اقترفها�في�إدارته�للمرفق،�بحيث�يصبح�من�المتعذر�االطمئنان�إلى�استمراره�في�إدارة�المرفق�وتسييره�على�نحو�سليم،�وال�

رره�السلطة�مانحة�االلتزام�وبهذا�يختلف�اإلسقاط�عن�االسترداد�الذي�تق.يستحق�الملتزم�أية�تعويضات�نتيجة�إلسقاط�التزامه�

في�أي�وقت�تشاء�قبل�انتهاء�مدة�االمتياز�الممنوحة�للملتزم�حتى�ولو�لم�يصدر�أي�خطأ�من�جانبه،�مقابل�تعويض�يكون�

وتملك�اإلدارة�هذا�الحق�ولو�لم�(.85)واجباً�على�اإلدارة�لقاء�حرمـان�الملتزم�من�إدارة�المرفـق�حتى�نهـاية�مدة�االلتزام�

د�االمتياز،�لكن�المعتاد�أن�عقود�االمتياز�تتضمن�نصاً�خاصاً�ينظم�هذه�الحالة�ألهمية�هذه�العقود�التي�تتعلق�ينص�في�عق

ومن�األخطاء�الجسمية�التي�استقر�مجلس�الدولة�الفرنسي�على�اعتبارها�من�األخطاء��التي�تبرر�.����بتسيير�مرافق�عامة

وافقة�اإلدارة،�واإلخالل�المستمر�والمنتظم�بإلتزامات�التعاقدية،�ِأو�ترك�اتخاذ�قرار�اإلسقاط،�التنازل�عن�االلتزام�دون�م

نص�(.85)المرفق�دون�استغالل،�أو�عدم�أداء�المستحقات�الماليـة�للجهة�مانحة�االلتزام�أو�إخالله�بالتزام�جوهري�في�العقد�

ستطيع�إدارة�المرفق،�أو�إذا�كان�اإلسقاط�العقد�على�إعفاء�اإلدارة�من�هذا�اإلجراء�أو�أعلن�الملتزم�صراحة�أنه�لم�يعد�ي

وينفرد�عقد�االمتياز�في�فرنسا�بوجوب�أن�يكون�قرار�اإلسقاط�(.86)بسبب�اإلفالس�أو�التصفية�القضائية�بالنسبة�للملتزم�

ط�صادراً�عن�قاضي�العقد�فاإلدارة�ال�تستطيع�ممارسة�هذا�الحق�ابتداء�ما�لم�ينص�العقد�على�هذا�الحق�أو�تتضمنه�الشرو

وفي�هذه�الحالة�يتمتع�مجلس�الدولة�بسلطة�واسعة�في�الرقابة�على�قرار�اإلدارة�باإلسقاط�.العامة�أو�الخاصة�الملحقة�بالعقد�

لتتجاوز�المشروعية�والمالءمة�إلى�التعويض�واإللغاء�وال�يأخذ�مجلس�الدولة�في�مصر�بهذا�إذ�تتمتع�اإلدارة�بسلطة�إسقاط�

�.ي�العقد�أو�شرط�في�دفاتر�الشروط،�بناء�على�ما�تملكه�من�سلطة�التنفيذ�المباشرااللتزام�دون�الحاجة�إلى�نص�ف

�:�االداري�العقد�تعديل�في�االدارة�سلطة :المحور�الثالث�

�عليها�المنصوص�التعاقدية�االلتزامات�لتغير�تتدخل�هنا�االدارة�ان�نجد�الخاص�القانون�عقود�في�مألوف�هو�ما�غير�على���

�القانون�في�اساسيه�تعد�التي�والقواعد�المباديء�من�الكثير�في�اساسه�التدخل�هذا�ويجد��النقصان�أو�بالزيادة�أما�العقد�في

�شرحنا�عندما�مضمونه�بينا�قد�والذي�واستمرار�بانتظام�العام�المرفق�سير�مبدأ�أو�قاعدة�القواعد�هذه�اهم�من�ولعل�االداري

��العقد�محل�االشياء�أو�االعمال�كمية�على�التدخل�هذا�ينصب�قد�ولذلك.��عليها�تقوم�التي�والمبادئ�العام�المرفق�نظرية

�ذكرنا�كما��سببه�يجد�لالدارة�الحق�أو�السلطة�وهذه�للتنفيذ�المحددة�المدد�على�أو�عليها�المتفق�التنفيذ�شروط�على�أو�االداري

�ذلك�على�وبناء�والمستحدثة�المستجدة�لالمور�ومسايرتها�للتطور�بقابليتها�الخاص�والمبدأ�العامة�المرافق�سير�متطلبات�في

�.�وتعديله�العام�المرفق�تطوير�دون�حائال�العقد�يقف�ان�ال�يجوز

�تعد�والتي�العامة��الشروط�دفاتر�في�أو�االداري�العقد�في�صراحة�علية�النص�يرد�ما�عادة�التعديل�في�اإلدارة�حق�وان�هذا

�.��المدني�القانون�عقود�من�سواها�عما�االدارية�العقود�تميز�التي�المألوفة�غير�االستثنائية�الشروط�من

�هذه�االستعمال�معينه�ضوابط�تتوفر�ان�الضروري�من�فأنه�العامة�المرافق�سير�مقتضيات�الى�ترجع�االدارة�سلطة�ان�وبما

�-:�التالي�الوجه�على�وهي��لإلدارة�المنفردة,��باإلرادة�اإلداري�العقد�لتعديل�الخاصة�السلطات

�كانت�وان�حتى�التعديل�هذا��تسوغ�تبررأو�االداري�العقد�ابرام�بعد�استجدت�قد(��مختلفة�اسباب)�ظروف�هناك�تكون�ان�-أ

�االداري�العقد�بتعديل�تقوم�ان�للالدارة�يجوز�ال�االساس�هذا�وعلى��تقديراتها�في�االدارة�خطأ�الى�تعود�الظروف�تلك

�كان�الحظنا�كما�السبب�ان�فية�الشك�ومما�التعديل�هذا�الى�تدعو�معينة�اسباب�هنالك�تكون�ان�ودون�المنفردة�بارادتها

�تقوم�وعندما(�االداري�العقد,��االداري�القرار)�المختلفة�القانونية�االعمال�اصدار�سلطة�بممارسة�االدارة�لقيام�االول�المحرك

�معها�المتعاقد�يعطي�مشروع�غير�تدخال�يعد�ذلك�فأن�مشروع�سبب�وجود�دون�التعديل�سلطة�أي�السلطة�بهذه�االدارة

�.�أصابته�التي�االضرار�عن�التعويض�طلب�له�كما�القضاء�امام�االجراء�بهذا�الطعن
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�

�ان�يجب�أي�والشكل�االختصاص�حيث�من�للمشروعية�العامة�القواعد�التعديل�هذا�في�تحترم�ان�االدارة�على�يجب�-ب

�الشكلية�بالصيغة�التدخل�هذا�يتجسد�ان�يجب�كما�القانون�ينظمه�لما�طبقا�المختصة�االدارية�الجهة�من�التعديل�قرار�يصدر

�.��االرادي�للتعبير�القانون�رسمها�التي

�جديد��اداري�عقد�امام�المتعاقد��وكأن�التعديالت�هذه�تجعل�ال�ان�أي�معينا�حدا�تتجاوز�ال�بأن�بالتعديالت�االدارة�تتقيد�ان�-ج

�معها�يتعاقد�من�مستقبال�تجد�ال�االدارة�فأن�ذلك�وبدون�معها�للمتعاقد�والفنية�المالية�االمكانيات�تقدر�ان�االدارة�عل�انه�أي

�.�العامة�المصلحة�حساب�على�المالية�التكاليف�من�الكثير�يكلفها�قد�الذي�االمر

�قد�االحيان�بعض�في�النه�وذلك�االدارة�لسلطة�كمقابل�التعويض�طلب�في�المتعاقد�حق�التعديالت�هذه�تمس�ال�ان�يجب�-د

�كما�المتعاقد�من�او�جانبها�من�سواءا�خطأ�أي�وجود�دون�ذلك�تستوجب�حالة�هو�التعديل�على�االدارة�اقدام�سبب�يكون

�.�ذلك�سنبين

�

�

�

�

�
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 اإلدارة مع المتعاقد حقوق

 : تمهيد

 الحقو  من ذل  وغير موا يدها،  ي المالية حقو ه وأدا  التنفيذ، من المتعا د تمكين م   إلي ا، أ رنا التي المألو ة المتعا د حقو  إل  باإل ا ة

 وهي  لي ا، متف  نصوص بغير له مقررة هي وإنما العقد،  ي نصوص من ي تمدها ال اإلدارة مع للمتعا د حقو  هنا   لي ا، وينص العقد يرتب ا التي

 كذل 

 .الخاص القانون  قود مجا   ي معرو ة غير حقو 

 .للعقد المالي التوازن إ ادة  ل   ي اإلدارة مع المتعا د ح  الحقو ، هذه وأه 

 اال تصادية والظروف األ عار من متخذاً  ربح، من  ليه  يعود وما  يتكلف، مقدارما ح اباته  ي ي ع اإلدارة، مع المتعا د يتعا د حين أنه ذل  بيان

 غير أو  بيعية ظروف بفع  أو  يادي، أو إداري  م  نتيجة اال تصادية، والظروف األ عار تغيرت أن و ع ما  إذا لتقديراته، أ ا اً  التعا د و ت ال ا دة

 العقد  رو  تعدي  اإلدارة من ي ل  أن للمتعا د يكون هنا  ادحة، تكون  د لخ ا ر ويتعرض المتعا د، ح ابات أ اس تغيير ذل   ل  يترت  ذل ،

 .العقد تنفيذ  ي اال تمرار من المتعا د ليتمكن العقد، إل  المالي التوازن وليعود العدالة، تحقي  إل  وارتكازاً  له، العون يد ومد المالية،

 الصالح  ل  حفاظاً     بالغر ، الغن  أن تقرر التي العدالة، لقوا د تحقيقاً  وإنما المتعا د، خاصة لمصلحة تحقيقاً  ال التوازن، هذا بإ ادة اإلدارة وتلتز 

 من المتعا د أصا  ما  ل  يترت  مما ذل ، غير أو التنفيذ لتأخير أو انتظامه،  د  أو العم   ن المتعا د لتو ف نتيجة ب رر يصا   وف الذي العا ،

 .مالية مادية أ رار

 

 ونظرية ،(األمير فعل نظرية) اإلدارية المخاطر نظرية هي ثالثة للعقد، نظريات المالي التوازن إعادة طلب في اإلدارة، مع المتعاقد حقوق تنظمو

 .خاصاً  م لباً  من ا نظرية لك  ونخصص المتو عة غير المادية العقبات نظرية    ،(اال تصادية المخا ر نظرية) ال ار ة الظروف

 األول المطلب

 (األمير فعل نظرية) اإلدارية المخاطر نظرية

 : النظرية مضمون

 إدارية ج ة أية  ن أو المتعا دة، اإلدارة ج ة  ن تصدر إجرا ات أو تصر ات هي األمير، أ عا  ت مية  ليه ي ل  ما أو اإلدارية بالمخا ر المقصود     

 ت خ  إل  ت دي أو تكلفة، أك ر أو صعوبة أك ر العقد تنفيذ يصبح أن  لي ا ويترت  الدولة،  ل ات من  ل ة أي أو الت ريعية ال ل ة  ن أو أخرى،

 العقد تنفيذ  ي تأ يرها يكون و د مادي،  م  أو  ردي  رار أو ت ريع أو ال حة  ك   ي تكون و د العقد، بموج   ليه المترتبة التزاماته وزيادة أ با ه

 .مبا ر غير يكون و د مبا راً 

 (:األمير أفعال) اإلدارية للمخاطر أمثلة

  ل  الجمركية الر و   يمة ير ع  رار وصدور مفرو ة، تكن ل  المتعا د ن ا   ل   را   يفرض ت ريع بصدور المخا ر ل ذه ويم            

 اآلالت

 صدور كذل ، ذل  أم لة ومن المرتفعة، بتكلفته يتميز  م  أ لو  المتعا د  ل  يفرض ال حة أو  انون صدور أو المتعا د، ي تخدم ا التي واألدوات 

 العقد، تنفيذ  ي المتعا د ي تخدم ا التي والخا  األولية المواد أ عار ير ع  رار وصدور العم ،  ا ات تخفيض أو العما ، ألجور األدن  الحد ير ع ت ريع

 .ذل   اكلة  ل  هو ما وك 
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 للعقد، المالي التوازن به يخت  الذي األمر المتعا د،  ات   ل  مالية بأ با  تأتي  كل ا، كان أياً  اإلجرا ات هذه أن  قناها، التي األم لة من وا ح

 يترت  ال حت  العدالة، لقوا د إ ماالً  اإلجرا ات، هذه نتيجة أ رارا من ب  ينز   ما كام ، تعويض  ي المتعا د أحقية  ل  والق ا ، الفقه ا تقر ول ذا

 هذه  ل 

  ي المتعا د أحقية  ل  والق ا  الفقه ا تقر هنا ومن وانتظام ا، العامة المرا    ير بح ن يمس بما التزاماته، تنفيذ  ن المتعا د  جز اإلجرا ات

 .ذل   ل  النص من خلواً  اإلداري العقد كان ولو حت  إ ا ية، أ با  من اإلجرا ات هذه رتبته  ما الكام  التعويض

 : األمير أفعال نظرية إليه تستند الذي األساس

 أو التعا دية) التقصيرية الم  ولية أحكا  إل  األمير أ عا  نظرية ت تند ال -٩

 (:الخ  ية

 ال رر ويرتب  اآلخر، بالمتعا د  رر اإلخال  هذا  ل  ويترت  العقد،  رو  من ب ر  المتعا دين أحد إخال  أ اس  ل  التعا دية الم  ولية تقو 

 العقد،  ي أ را اً  لي ت ج ات من تصدر  د أن ا ب  العقد،  رو  من  ر  بأي إخالالً  تم   ال األمير أ عا  أن ووا ح ال ببية، براب ة بال ر  باإلخال 

 . قد  ي  ر اً  با تبارها وليس إدارية، ج ة بصفت ا  ن ا تصدر  إن ا المتعا دة اإلدارية الج ة  ن صادرة كانت ولو حت 

 النعقاد األو  األ اس هو خ أ الم  و  وارتكا  بين ما،  ببية و ال ة و رر خ أ  بت إذا تنعقد الم  ولية نجد التقصيرية، الم  ولية مجا  و ي

 البعض  لي ا وي ل " الخ أ"   ترجمة أو مراد اً  يكون أن  ن اليخرج الذي التقصير إل  إ ارة التقصيرية، الم  ولية  لي ا ي ل  ول ذا الم  ولية،

 .الخ أ أٍ اس  ل  المبنية الم  ولية أي الخ  ية الم  ولية

  ي التقديرية  ل ت ا ول ا بإصدارها، االختصاص ل ا  ل ات  ن تصدر  امة إجرا ات أن ا خ أ بأن ا وصف ا يمكن ال أن ا األمير أ عا   ي والوا ح

 يكون وهكذا الدولة،  ي العامة ال ل ات حرية  ل   يداً  اإلدارية العقود ت ك  أن الجا ز، غير ومن العا ، الصالح تحق  أن ا  درت مت  إصدارها،

 .الخ أ  ل  م   اً  يكون أن يمكن ال اإلجرا ات هذه جرا  من مادية، أ رار من به نز   ما مع ا، المتعا د تعويض  ن اإلدارة م  ولية أن وا حاً،

 :األمير أ عا  لنظرية الصحيح األ اس -٢

 مما أنه ذل  بيان. العامة والتكاليف األ با  أما  الموا نين جميع بين الم اواة وتحقي  المخا ر، تحم  أ اس  ل  األمير، أ عا  نظرية الفقه وي  س

 وتتحق  العقد، مح  الم رو  خدمات من الموا نون ي تفيد حين  ي األمير، وأ عا  اإلجرا ات أ با  ك  المتعا د يتحم  أن الم اواة مبدأ مع يتنا  

 الم اواة

  را   من يد عونه ما خال  من األ با ، هذه من بنصي  الموا نين ك  يتحم  وبذل  األمير، أ ما  أ ا ت ا التي األ با  العامة الخزانة تتحم  بأن

 للخزانة

 .العامة

  

 : األمير أفعال جراء من أصابه عما للتعويض المتعاقد استحقاق شروط

 :  حواها  رو  تحققت إذا إال إجرا ات من الدولة  ي العامة ال ل ات من أي تتخذه ما نتيجة أ رار، من به ينز   ما تعوي اً  المتعا د ي تح  ال

 ذل  و لة متو عة، غير مفاج ة إجرا ات تكون أن يج  وإنما التعا د، و ت متو عة المتعا د أ با  من زادت التي اإلجرا ات تكون ال أن -٩

  رر  ال    ومن وتقديراته، ح اباته  ي أدخل ا  د المتعا د يكون أن الراجح من  إنه العقد، إبرا  و ت متو عة اإلجرا ات هذه كانت لو أنه

 .خ ا ر وال

 التوازن اختال   ن ا ينتج  خمة، نتا ج  لي ا يترت  أن يج  وإنما متو عة، وغير مفاج ة من ا المت رر اإلجرا ات تكون أن يكفي وال -٢

 تخ  وال تره  ال األ ر،   يلة اإلجرا ات نتا ج كانت إذا أما للمتعا د، مرهقاً  أصبح العقد تنفيذ أن ويعلن وملمو اً  وا حاً  اختالالً  للعقد المالي
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 المتعا دون ب ا يتأ ر ال التي األمور من واألهمية، القيمة الصغيرة اآل ار هذه م   أن إذ ، تعويض بأي تلتز  ال اإلدارة  إن بالتوازن،

 . ادة

 وما  لي ا، تعويض  ال حدو  ا المحتم  األ رار أما األمير، أ عا  نتيجة أ رار من و و ه تحق   ما إال تعوي اً  المتعا د ي تح  وال -٣

 . عالً  و و  ا تحق  التي األ رار من  ق  تعوض وإنما المحتملة، باأل رار تعترف ال التي العامة للقا دة إ ماالً  إال ذل 

 الثاني المطلب 

 (االقتصادية المخاطر نظرية) الطارئة الظروف نظرية

 : النظرية فحوى

 إلدارة دخ  وال إداري  قد التنفيذ أ نا  تقع التي اال ت نا ية، الظروف تل  اال تصادية، المخا ر أي اً   لي ا ي ل  والتي ال ار ة، بالظروف يقصد

 .مرهقاً  أو م تحيالً  العقد تنفيذ يصبح أن  أن ا من ويكون حدو  ا،  ي المتعا د وال اإلدارة

 : ذل   لة – جز ياً  ال ار ة الظروف نظرية ظ   ي التعويض

 أن العقد،أو تنفيذ  ن المتعا د يعجز أن نتا ج ا من أنه كما العامة، ال ل ات من  ل ة أي بفع  وال اإلدارة، بفع  لي ت بأن ا ال ار ة الظروف تتميز

 .ووا ح ظاهر وب ك  للعقد، المالي التوازن اختال  يعني بما مرهقاً، التنفيذ يصبح

 المتعا د لتمكين  ق  يكفي الذي التعويض هو وإنما أ رار، من المتعا د أصا   ما الكام  التعويض يكون ال ولكنه تعوي اً، للمتعا د يتقرر العلة ول ذه

 .التنفيذ  ي اال تمرار من

 تتحم  ول ذا اإلدارة، وإرادة بفع  كانت األ رار أحد ت التي اإلجرا ات نال ،(األمير أ عا ) اإلدارية المخا ر نظرية  ي كامالً  التعويض كان وهكذا

  ي ا، ل دارة دخ  ال التي ال ار ة، الظروف  ي أما كامالً، التعويض اإلدارة

 .العقد تنفيذ  ي اال تمرار  ل  المتعا د ي ا د الذي بالقدر  ق  هو وإنما كامالً، يكون ال التعويض  إن اإلدارة، تحد  ا ل  والتي

  

 

 : الطارئة للظروف أمثلة

  ر  و  ع حر  ن و  داخلية، ومظاهرات ا  رابات و و  والفي انات، الزالز  م    بيعية كوارث و و  ال ار ة، الظروف أم لة ومن

  ل  ا تصادي حصار  رض جما ي،  مالي إ را  العقد، تنفيذ  ي المتعا د إلي ا يحتاج مما معينة  لع أ عار ارتفا   المي، ك اد حدوث المواصالت،

 .خاص بوجه اإلدارة مع المتعا د للمقاو  المالية األحوا  و ل   ا ، بوجه اال تصادية الظروف  ل  أ ر له يكون مما ذل   اكلة  ل  هو ما وك  الدولة،

 : ال ار ة الظروف نظرية إليه ت تند الذي األ اس

 كذل ،  ي ا ل دارة يد وال  ي ا، له يد ال  ار ة، ظروف و و  نتيجة أ رار، من أصابه  ما جز ياً  تعوي اً  مع ا، المتعا د بتعويض اإلدارة تلتز 

  لي ا وترت  ال ار ة، الظروف و عت ما  إذا هنا ومن وانتظام ا، العامة المرا   تي ير ا تمرار  ل  بالعم  اإلدارة واج   ي أ ا ه االلتزا  هذا ويجد

  جز

 للمتعا د والم ا دة العون يد اإلدارة تمد ذل ، يقع ال وحت  المر  ، يتو ف  د هنا له، بالن بة مرهقاً  التنفيذ يصبح أن أو التنفيذ،  ي اال تمرار  ن المتعا د

 . يره الناظ  يخت  وال العا ، المر   يتو ف ال بحيث التنفيذ،  ي اال تمرار من تمكنه حت  مع ا،

 تصيب   من بم ا دة الظروف هذه م    ي الحكومات وتقو  الموا نين، ج  أو بك  ال رر تنز  أن ال ار ة، الظروف  أن من أن ذل  إل  ي اف

 با تباره له، والم ا دة العون يد مد اإلدارة و ل  بأ رار، ال ار ة الظروف أصابته موا نا، كونه  ن المتعا د يخرج وال بأ رار، الظروف هذه

 موا ناً،
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 .العا  بالصالح يمس مما  ا ، مر   تو ف ذل   ل  لترت  تنفيذه  ن تو ف لو  قد، بتنفيذ ملتزما متعا داً  با تباره   

 يتع   ال حت  التنفيذ،  ي لال تمرار يكفي وما اإلرها ، إلزالة يكفي ما بمقدار هو وإنما كامالً، تعوي اً  ليس اإلدارة به تلتز  ما أن  ب  من  ال ول ذا

 . ا  مر  

 أنه بمعن  العا ، بالنظا  متعل  الح  هذا أن تقرر العا ، بالصالح يمس مما  ا ، مر   يتو ف ال حت  الجز ي، التعويض ب ذا تلتز  اإلدارة وألن

  ن التعويض من اإلدارة يعفي  ر اً  العقد ت من لو وأنه  نه، التناز  يجوز ال وأنه العقد،  ي ذل   ل  النص إل  حاجة دون ومفروض مقرر

 .با الً  ال ر  هذا كان ال ار ة، الظروف

 : الطارئة الظروف نظرية ظل في التعويض استحقاق شروط

 : م مون ا  رو  توا رت إذا إال  ار ة، ظروف جرا  من مادية أ رار من أصابه مما التعويض المتعا د ي تح  ال

 الظروف هذه و و  أحدهما أو المتعا دان يتو ع ال أن يج  أنه بمعن  ب ا، م ب   ل  ودون  جأة، ال ار ة الظروف تقع أن أوالً  ي تر  -٩

    ومن ح ابات  ،  ي ذل  يدخال أن الغال   إن الظروف، هذه و و  التعا د، أ نا  تو عا  د المتعا دان كان لو ألنه ذل  العقد، إبرا  أ نا 

 .للتعويض مح   ال

 بفع  وال من ا، أي بإرادة وال العامة، ال ل ات من أي وال اإلدارة،  ع  من لي ت  امة، حوادث ال ار ة الظروف تكون أن وي تر  -٢

 محكومة  الوا عة اإلدارة بفع  كانت لو أنه ذل  والمتعا دين، العقد دا رة خارج تقع حوادث أن ا  ي ا، إلرادته دخ  وال اإلدارة مع المتعا د

 .تعويض ي تح  ال  إنه اإلدارة، مع المتعا د بفع  كانت وإذا ،(األمير  ع ) اإلدارية المخا ر نظرية وأحكا  ب رو 

 يصبح أن أو التنفيذ،  ي اال تمرار  ن المتعا دين  جز  لي ا يترت  بحيث ج يمة، وآ اره ال ار ة الظروف نتا ج تكون أن ويج  -٣

 تره  ال  إن ا ب ي ة، اآل ار كانت  إن االنتظا ، بعد  األ    ل  أو بالتو ف م دداً  العا  المر   يصبح بحيث مرهقاً، التنفيذ  ي اال تمرار

 .للتعويض مجا  وال للنظرية إ ما   ال    ومن العا ، المر   تو ف  لي ا يترت  وال المتعا د،

 كنا ال رو ، هذه توا رت إذا. تقع ال و د تقع  د محتملة، أ رار  ن تعويض ال أنه العامة  القا دة ال رر، و و  يتحق  أن يج  وأخيراً  -٩

 .و رو  ا أحكام ا بك  ال ار ة الظروف نظرية دا رة  ي

  

 الثالث المطلب

 المتوقعة غير المدية العقبات نظرية

 : تقديم

 .وأصول ا مباد  ا وو ع وأ   ا ح ن، بقبو  وتقبل ا الفقه تلقف ا اإلداري، الق ا  ابتكار من نظرية المتو عة، غير المادية العقبات نظرية

 بالتوازن تخ  نفقات تحمله  لي ا وترت  التنفيذ، أ نا  مادية لعقبات اإلدارة مع المتعا د تعرض ما إذا اإلداري للعقد التوازن إ ادة النظرية وت ت دف

 .المالي توازنه للعقد يعيد بما المقاو  بتعويض – النظرية ل ذه  بقاً  – اإلدارة يجع  الذي األمر العقد،  ي المالي

 .صعوبات أو م كالت من ت يره  د وما النقا ، ل ذه – الم ل  هذا  ي – ونتعرض

  : المتوقعة غير المادية العقبات نظرية مضمون

 اإلدارية العقود تنفيذ  ند أنه النظرية، هذه مقت   أن  قررت المتو عة، غير المادية العقبات نظرية م مون لبيان اإلداري الق ا  محكمة تعر ت
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 كلفة وأك ر اإلدارة مع المتعا د  ل  و أة أ د التنفيذ وتجع  التعا د،  ند وتقديرهما العقد  ر ي ح ا   ي تدخ  ل  ا ت نا ية مادية صعوبات ت رأ  د

  يج 

 .ذل   ند تعوي ه

 

 تظ ر التنفيذ أ نا  و ي التنفيذ،  ي ويبدأ اإلدارة، مع متعا د يتعا د أن و حواها، النظرية م مون أن أو حت  د اإلداري، الق ا  محكمة تكون وب ذا

 ح بان  ي تكن ول  متو عة، يكن ل  بذل    ي لألمور، العادي المجرى  ي ل ا وجود وال وا ت نا ية، مادية بأن ا العقبات هذه وتتميز التنفيذ، تعر    قبات

 المالي التوازن معه يخت  الذي األمر اإلدارة، مع للمتعا د مالياً  مرهقاً  التنفيذ تجع  أن العقبات هذه ظ ور  ل  يترت  أن ويج  التعا د،  ند التعا د  ر ي

 .المالي توازنه للعقد يعيد الذي التعويض  ي الح  للمتعا د يجع  مما ، للعقد

 

 :االستثنائية المادية للعقبات أمثلة

 .خر انية أ ا ات أو مجاري، خر انات العقد، مح  األ غا  مو ع أرض تحت المقاو  يجد أن العقبات هذه أما لة من

 نفقات من يتكلفه بما مالياً  ترهقه درجة إل   ادي، غير ب ك  غزيرة جو ية بمياه  يفاجأ األ ا ات بحفر التنفيذ  ي المقاو  يبدأ أن أي اً  ذل  من

 .المياه هذه ر ع

 .التر  هذه م    ي معتادة غير صالبة ذات الم احة، وكبيرة  ميكة ب بقة تر ة، ت  ير مقاو  يقابله ما األم لة ومن

 : االستثنائية المادية العقبات نظرية تطبيق شروط

 و ت متو عة غير العقبات هذه تكون أن و اني ا ا ت نا ية، مادية العقبات هذه تكون أن أوالً   ال ة،  رو  تتوا ر أن يج   إنه النظرية، هذه لت بي 

 .ج يماً   رراً  يكون أن ووجو  اإلدارة مع المتعا د  ل  يقع الذي بال رر  ال  ا ويتعل  للعقد، ال ر ين إبرا 

   

 .ا ترا ه و لة وحدوده ال رو  م مون يبين الذي بالقدر الموجز، ال رح من ب ي  ال ال ة ال رو  هذه من  ر  لك  نتعرض أن ونرى

 :  ادية غير مادية  قبات التنفيذ تعترض أن -٩

 .العقبات هذه لظ ور معيناً  و تاً  ي تر  أنه    العقبات،  ي معينة  رو اً  ي تر  أنه بمعن  مرك ،  ر  وهذا

  ا فة  ي يجعل ا مما  رار أو ت ريعاً  تكون أن إما  إن ا مادية، تكن ل  إن ألن ا مادية، تكون أن أول ا  ر ان،  ي ا  ي تر  ذات ا، العقبات  ن أما

 أن ا ترا  كان هنا من ال ار ة، الظروف أو اال تصادية المخا ر نظرية  رو   ي يدخ  مما ا تصادية ظرو اً  تكون أن وأما األمير،  ع  نظرية  رو 

 تكون

 العقبات نظرية  با ة تحت  ق  تندرج إن ا ال ار ة، الظروف ن ا   ي وال األمير،  ع  نظرية ن ا   ي يدخ  ال مما العقبات هذه أن لبيان مادية العقبات

 .بصددها نحن والتي المادية

  ي تكن ل   إن ا  ادية، غير وألن ا ظ ورها،  ل  ويتواتر العم  يجري ال مما أي ،(ا ت نا ية)  ادية غر تكون أن المادية العقبات هذه  ي وي تر 

 .التعويض  ي المت رر أحقية يبرر ما وهو العقد، أ راف من  رف أي ح بان

 ا ت نا ية، كانت لما كذل  كانت لو ألن ا بإرادته، وال مع ا المتعا د بفع  وال بإرادت ا، وال اإلدارة بفع  العقبات هذه تكون ال أن  ب  ما إل  ي اف

 .و و  ا من الم رور تعويض ذل   ي بما نتا ج ا ك  تحم  إحدا  ا  ي المت ب   ل  وكان
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 مكنة  ي كان أنه  بت إذا  إنه تعويض، أي ي تح   ال    ومن يتحق  ال ال ر   إن بإرادته، أو المقاو  بفع  الصعوبات، هذه و عت إذا أنه وكما

 تعوي اً  ي تح  ال  إنه والتقصي، التحري من التعا د  ب   ليه يج  بما و ا  المو ع،  بيعة ا ت لع  د كان لو العقبات هذه حقيقة  ل  يقف أن المقاو 

 ألنه

  ن أجنبي بعم  أي الغير، بفع  العقبات و عت لو أنه إل  أخيراً  ون ير .نف ه ح   ي تقصيراً  وارتك  واجبه، أدا   ن تقا س

 يكفي ال ذل   إن واال ت نا ية، المادية  ر ي العقبات  ي توا ر ما وإذا . را  ه با ي ا تو   إذا ال ر  به يتحق  مما  إن ا العقد، أ راف

 العقبات هذه ظ رت لو أنه ذل  و لة التنفيذ، تما  و ب  التنفيذ وبد  العقد انعقاد بعد يقع معين، و ت  ي يظ ر أن لتحققه ي تر  وإنما ال ر ، هذا لتحقي 

 أ ر لظ ورها يكون ال  إنه التنفيذ، تما  بعد العقبات ظ رت وإن ا تبارهما،  ي ذل  يكون    ومن العقد، ل ر ي معلوماً  ذل  لكان العقد، انعقاد  ب 

 . رراً  به ينز  أو المقاو   ي ي  ر

 هذه تكون أن العادية، غير المادية العقبات نظرية أحكا  إل ما  يكفي ال :العقد إبرا  و ت متو عة العادية غير المادية العقبات تكون ال أن -٢

 الذي النو  ذل  من إن ا متو عة، غير العقبات هذه تكون أن يج  وإنما األو ، ال ر   ي  رحناه الذي الوجه  ل   رو  ا م تو ية ظ رت  د العقبات

 تقدير  ي تكون  وف  إن ا متو عة، العقبات هذه كانت لو أنه ذل  و له .لألمور العادي المجرى  ي نقابله وال يظ ر ال

 . ن ا التعويض  لة تنتفي    ومن وتكاليفه،  رو ه تحديد  ند العقد أ راف

  

 وظرو ه، الم رو  مو ع  ل  التعرف  ي ج داً  بذ  إذا المتعا د و ع  ي يكون بأن وذل  متو عة، تكون أن يمكن التي تل  المتو عة، بالعقبات ويلح 

  ليه تن ب  ال مخ  اً، يكون  إنه المو ع،  ل  للتعرف المقاو  ي ع ل  إذا  إنه    ومن  دمه، من العقبات ل ذه  يتعرض التنفيذ كان إذا ما  ل  يقف أن

 .المتو عة غير المادية العقبات نظرية ومبادئ أحكا 

 المنا صات لقانون التنفيذية الال حة من ١٩ المادة حرصت  قد العقبات، من متو عاً  يكون  د ما  ل  للو وف الج د ببذ  المتعا د التزا  وألهمية

 .األ ما   بيعة بنف ه يتحرى بأن المقاو  يلتز  بقول ا  ليه النص  ل  والمزايدات،

 اإلدارة التزا  ي كد الفقه  إن  قبات، من يظ ر  د  ما للك ف جوهري كإجرا  المو ع  ل  بالتعرف المقاو  التزا   ل  المترتبة النتا ج ولخ ورة

 وغير خبرا ، من يب   يأت من ك  وكذل  المو ع دخو  من تمكنه وأن بالمو و ، تتعل  معلومات من لدي ا يكون  د بما تزوده بأن المقاو ، بمعاونة

 .ذل 

 غير المادية العقبات نظرية ومبادئ أحكا  ت بي  من يحرمه التعا د،  ب  للمو ع بمعاينته إ راراً  المقاو  أصدر إذا أنه به المعمو   إن لذل ، ولعله

 . لي ا المترتبة األ رار كانت أيا  ادية غير  قبات من يظ ر  د  ما تعويض أي  ي أحقيته  د     ومن العادية،

 يتغل  أن المقاو  مقدور  ي يكون بحيث ب ي ة تكون  د  إن ا التنفيذ، وا تر ت العادي، غير المادية العقبات ظ رت إذا:  رر العقبات تحق  أن -٣

 .ال رر ركن ال تقاد المادية، العقبات نظرية لت بي  مح  ال هنا أ رار، أية و و   د  يعني بما إ ا ية، نفقات أي تحم  دون التنفيذ  ي وي تمر  لي ا

  فيفاً، أو ج يماً  ال رر يكون أن – النظرية هذه ظ   ي – وي توي بالمقاو ،  رر و و  تحق  إذا إال  ادية، الغير المادية العقبات نظرية تظ ر وال

 .ال رر هذا بمقدار  برة وال ال رر، تحق  بمجرد  العبرة

 و و   ر  لتحقي  يصلح وال  نه، تعويض ال المحتم   ال رر المحتم ، بال رر ا تداد ال أن القا دة إذ  عالً، ال رر يتحق  أن وي تر 

 : العادية غير المادية العقبات نظرية ت بي   رو  إ بات.  ادية الغير المادية العقبات نظرية ومبادئ أحكا  إل ما  ك ر  ال رر،

 المقاو  ي ل  أن النظرية، وأحكا  مبادئ لتفعي  يج  وإنما التلقا ي، الت بي  تصادف ال العادية، غير المادية العقبات نظرية أن  ليه المتف  من

 .اإل بات     يقع ، عليه د واه ي بت أن المد ي  ل   إن اإل بات،  ي العامة للقوا د وإ ماالً . ت بيق ا المت رر

 . ليه النظرية بت بي  الم البة يحر  الذي المد ي يكون  إنه    ومن المت رر، دا ماً  هو المقاو  كان ولما
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 : وأهم ا  ناصرد واه كا ة ي بت أن المد ي المقاو   ل  يكون القوا د ل ذه وت بيقاً 

 .معين م رو  تنفيذ  ل  اإلدارة مع متعا د أنه -٩

 .تمامه و ب  التنفيذ بداية بعد التنفيذ وا تر ت ظ رت  د وا ت نا ية،  ادية غير مادية  قبات أن -٢

 .العقبات هذه م   يتو ع يجعله ما لديه ي بت ول  تحرياته وأجرى المو ع  اين وأنه التعا د، حا  متو عة تكن ل  العقبات هذه أن -٣

 ك  إ بات  ي يركن أن المقاو  وللمد ي. التعا د  ند ح اباته  ي تكن ل  ولذا متو عة، تكن ل  إ ا ية، تكاليف العقبات هذه ظ ور جرا  من أصابه أنه -٩

 .الخبرا  وخبرة ال  ود وأ وا  القرا ن  ي ا بما القانونية، اإل بات  ر  لكا ة العناصر، هذه

 

 : بالتعويض فيها اإلدارة تلتزم ال حاالت

 اإلدارة ت بت    النظرية، ت بي   رو  كا ة المد ي ي بت و د بع  اً  أو جميعاً  النظرية ت بي   رو  إ بات  ن المد ي  جز  ي الحاالت هذه أو  تتم  

 أن

 يعني االلتزا  هذا م   كبيرة، أو كانت ب ي ة متو عة، غير أو متو عة  ادية، غير أو  ادية  قبات أي ظ ور نتا ج كا ة بتحم  م بقاً، التز   د المقاو 

 .العادية غير المادية العقبات نظرية إل  ا تناداً  بتعويض ذل  بعد م البت ا معه ي تقي  ال الذي األمر النتا ج، كا ة من ل دارة المقاو  إ فا 

 به،  ا   د كان لو مما ذل  وغير بجدية، ومعاينته المو ع،  بيعة  ن التحري  ي المقاو  تقا س إذا أنه من إليه، وألمحنا  ب  ما ذل ، إل  ي اف

 .تعويض ألي م تح  غير ويجعله نف ه ح   ي  رر  د يكون  إنه  قبات، من له ظ ر ما يتو ع تجعله إمارات له لظ رت

 نظرية ت بي   ل  ذل ، بعد له يجوز ال  إنه الم رو ، مو ع  اين أنه – الوا ع خالف و ل  – المقاو   رر إذا ما حالة ال ابقة، بالحالة ويلح 

  نصراً  التو ع هذا ولكان العقبات، هذه ظ ور المتو ع من أنه تعلن الظروف أن له لظ ر  رر، ح بما  عالً   اين لو ألنه  ادية، غير مادية  قبات ظ ور

 : العادية غير المادية العقبات نظرية ت بي  نتا ج.تعويض بأي اإلدارة تلتز  ال ول ذا ح اباته،  ي

 : ر ي يتان نتيجتان ذل   ل  ترت  ،(اال ت نا ية) العادية غير المادية العقبات نظرية إ ما   رو  تحققت إذا

  أن ا من يكون أن إما  إن ا متو عة، وال  ادية غير  قبة التنفيذ صاد ت إذا أنه ذلك بيان التنفيذ عن التوقف بعدم المقاول التزام: األولى النتيجة

 وإما التنفيذ، من المقاو  وإ فا  العقد إن ا  إل  ت دي و د ال ار ة، الظروف نظرية بصدد ونكون المادية، العقبات دا رة من نخرج وهنا التنفيذ، ا تحالة

 أن

  ي اال تمرار المقاو  و ل  العادية، غير المادية العقبات نظرية ظ   ي نكون هنا وج د، وبم قة أكبر بتكلفة ولكن ممكناً  التنفيذ يجع  مما العقبة تكون

 .اإلدارة  ليه تو ع ا لعقوبات يعر ه و د التعويض، من يحرمه خ أ ارتك   د يكون التنفيذ  ن امتنع  إن التنفيذ،

 تكن ول   ادية غير مادية  قبات ظ ور نتيجة وتحمله أصابه  ما كام ، تعويض على الحصول في المقاول أحقية في وتتمثل: الثانية النتيجة

 .متو عة

 . خمة كبيرة أو   يلة، صغيرة أ رار، من أصابه  ما تعوي اً  المقاو  ي تح  وإنما مرهقاً، أو ج يماً  ال رر يكون أن ي تر  وال

 اال تمرار  ل  المقاو  م ا دة بقصد جز ياً  ليس النظرية هذه ظ   ي  التعويض أ رار، من به ونز  تكبده  ما كامالً  تعوي اً  ي تح  المقاو  أن كما

 وال النظرية لت بي  مح   ال    ومن الم رو ، ح ابات  ي لدخلت متو عة، العقبات هذه كانت لو ألنه كلي، تعويض هو وإنما التنفيذ،  ي

 التكلفة إ ار خارج كانت ظ رت  إن الم رو ، ح ابات  ي وال المتعا دين، ح بان  ي تكن ل   إن ا متو عة تكن ل  العقبات هذه وأن أما للتعويض، مح 

 .كامال تعوي اً   ن ا المقاو  تعويض وج     ومن  لي ا، المتف 

 : العادية غير المادية العقبات لنظرية القانوني األساس

 ظ رت ما إذا أنه ذل  بيان العقد،  ر ي بين التوازن تحقي  بمعن  العدالة، أ اس  ل  تقو  العادية غير المادية العقبات نظرية بأن القو  يمكن
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 يكن ل  إ ا ية تكاليف وتكلف التنفيذ،  ي باال تمرار المقاو   ا  و د التعا د،  وت متو عة العقبات هذه تكن ول  المألو ة، غير أو العادية غير العقبات

 التنفيذ لن – اإلدارة وتكون تكلفه، ما بمقدار ا تقر  د المقاو  يكون بذل  .العقد إبرا  و ت الح بان  ي تكن ل  أن ا كما العقد،  ي  لي ا منصوصاً 

 اإلدارة بالتزا  وذل  ، للعقد التوازن بإ ادة العدالة وتكون للعقد، المالي التوازن اختال  يعني الذي األمر ، المقاو  تكلفه ما بمقدار أ رت  د – لصالح ا

 .متو عة تكن ل  التي المادية، العقبات هذه ظ ور نتيجة تحمله ما ك   ن المقاو  بتعويض

 التزا  وم داها مفادها العقد،  ر ي بين م تركة نية هنا  أن  ل  المتو عة، وغير العادية غير المادية الصعوبات نظرية ي  س رأياً  نجد ول ذا

 إلزالة يتحمله ما ك   ن المقاو  بتعويض اإلدارة تلتز  المقاب  و ي التنفيذ، تعترض والتي المتو عة، وغير العادية غير المادية العقبات بمواج ة المقاو 

 ليس ألنه جز ياً، يكون أن يجوز وال العقد، بموج  به اإلدارة تلتز  تعويض ألنه كلياً، يكون أن يج  التعويض  إن األ اس، هذا إل  وا تناداً  العقبات هذه

 اإلدارة كاه   ل  التزا  وهو للمقاو ، ح  هنا التعويض إن التنفيذ،  ي اال تمرار  ي م ا دته با  من أو للمقاو ، العون يد مد با  من

 

 : التعديل في اإلدارة تعسف إزاء المقاول حقوق

 التزمت أو المنفردة، بإرادت ا اإلداري العقد  رو  تعدي   ي اإلدارة  ل ة  ل  الم ر  و ع ا التي والحدود القيود  ل  اإلدارة خرجت إذا

 للمقاو  مرهقاً  كان أو العا ، الصالح ل دف محق  غير أو العقد، بمو و  متعل  غير التعدي   جا  ب ل ت ا، انحر ت ولكن الت ريعية والقيود بال رو 

 إل 

 أن  ل  تنص ، ٩١٩١ ل نة ٩٢١ القانون من الخام ة المادة رأينا ولقد .كذل  العا  وبالمر   بالمقاو  ال ار أ ره لذل   إن كبيرة، درجة

 الم ار بالمادة حر ياً  جا  ح بما مح ، له كان إن التعويض  ي ح  الملتز  مرا اة مع والمالية، التنظيمية االلتزا   قد  رو  تعدي   ي الح  ل دارة

 .إلي ا

 اإلداري للق ا  يلجأ أن للمقاو  يكون هنا للمقاو ، اإلدارة تعويض يجبره أن من وأكبر ، المالية المقاو   درة من أكبر يكون  د التعدي  أن  ل 

 .د ويين بإحدى

    

  يو  من أك ر، أو بعي  معي  وأنه المنفردة، بإرادت ا اإلدارة أصدرته إداري  رار التعدي  با تبار التعدي ، إلغا  ب ل  د وى -٩

 .تنفيذه  ي باال تمرار المقاو  والتز  ألصله، العقد  اد التعدي ، بإلغا  الحك  صدر ما وإذا. إلغا ها توج  التي اإلدارية القرارات

 ينعقد وكأن ل  يكن، ل  كأن العقد وا تبر الف خ، حك  بصدور العقد انت   العقد، بف خ و  ت ال ل   بو  المحكمة رأت وإذا العقد،   خ ب ل  د وى -٢

 .اإل ال   ل 

 .اإلدارة  ع  جرا  من األ رار من صابها  ما بالتعويض الحك   ل  من ال ريقتين، من ألي المقاو  التجا  يمنع وال
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