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مقدمة

7 املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية

مقدمة:
تلتــزم اإلدارة بتحقيق املصالح العامة، التي هي أســاس وجودها، فوجود اإلدارة مرتبط 

ارتباطــاً وثيقاً بالصالــح العام، وتتخذ اإلدارة يف ســبيل تحقيق هذه املصالــح العامة عدة 

وســائل، كل منها تراعي فيه أن يتناســب مع طبيعة املصلحة املــراد تحقيقها، ولقد كانت 

العقود اإلدارية واحدة من أهم وسائل اإلدارة لتحقيق الصالح العام.

وتتطــور العقود اإلدارية يف أنواعها وأســاليبها بتطور اإلدارة العامة، كام تتســع دائرتها 

بتوجهــات الدولة نحــو مناحي التنمية املختلفــة، فالتنمية الشــاملة والواعية هي املجال 

الخصب التساع دائرة العقود وتنوعها عىل املستويات كافة ال سيام اإلنشائية منها والتقنية.

وألن لهــذه لعقــود أهميتها يف تحقيق التنمية، فالبد أن تتــأىت يف حدود قواعد نظامية 

يرســمها املنظم يف املراحــل اإلجرائية والعقدية كافة حتى تتم يف الصــورة املأمولة منها يف 

تحقيــق التنميــة، وإال أصبحت هذه العقود حجر عرثة يعيــق تقدمها املأمول، بدالً من أن 

تكون أداة لتحقيق التنمية ال سيام يف مشاريع البنية التحتية.

ولذلــك فقد حرص املنظم الســعودي ومنذ فرتة طويلة وليســت مــن اليوم عىل وضع 

القواعــد النظاميــة التي تحقق الغاية املرجــوة من إبرام العقود، آخرها نظام املنافســات 

واملشــرتيات الحكوميــة، وإن كان ذلــك كذلك إال أنه يف نفس الوقــت مل يرتاخ املنظم عن 

مراقبــة الوضع العام لتنفيذ العقود، فقد تكون الحاجة ماســة أحياناً لتعديلها أو لتفعيلها 

بشكل يتناسب مع األوضاع واملستجدات عىل الصعيد املحيل والدويل، لذلك وبعني املصلحة 

العامة يراقب سري العمليات التعاقدية متعاوناً يف حل مشاكلها، من ذلك عىل سبيل املثال ما 

قرره مجلس الوزراء يف قراره رقم 155 بتاريخ 1429/6/5هـ باملوافقة عىل قواعد وإجراءات 

معالجة التأخري يف تنفيذ املشاريع الحكومية؛ وذلك من أجل إنجاز املشاريع املتعرثة، تحقيقاً 

للصالح العام الذي يترضر من تأخري إنجاز تلك املرشوعات.

لقد وضع النظام السعودي الكثري من القواعد التي احتواها نظام املنافسات واملشرتيات 

الحكوميــة والئحته التنفيذية وكذلك األنظمة األخــرى املنظمة لعقود اإلدارة، ما يحقق به 

املبادئ الحاكمة للعقود اإلدارية التي تهدف جميعها لتحقيق املصلحة العامة، فام الشفافية 

واملســاواة والعدالــة التي تحيط بالعملية اإلجرائية والعقديــة إال لتحقيق الصالح العام يف 
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أفضــل صورة ممكنة، لذلــك مهام تعددت األنظمــة املتعلقة بعقــود اإلدارة فإنها تهدف 

جميعها للوصول إىل غاية واحدة مفادها تحقيق الصالح العام.

أهمية الكتاب وأهدافه:
تتــأىت أهمية الكتاب من خالل موضوعه فال ميكن إنكار أهمية العقود اإلدارية وتعلقها 

بالصالــح العام من خالل دورها يف التنمية بجميــع أبعادها من جهة وتعلقها بحامية املال 

العــام من جهة أخرى، ومن الناحية العلمية فإن الكتاب يقدم دراســة شــاملة عن العقود 

التي تربمها اإلدارة يف النظام السعودي، مستهدفاً متييز العقد اإلداري فقهاً وقضاء، مع تبيان 

ألهــم العقود وتطبيقاتها القضائيــة يف اململكة، باإلضافة إىل تحديــد القيود واملبادئ التي 

تحكــم العقود اإلدارية، وطرق إبرامها، ومدى كفايتهــا يف تحقيق املبادئ التي يقوم عليها 

النظام، كام يســتهدف دراسة اآلثار النظامية املرتتبة عىل إبرام العقد اإلداري لطريف العالقة 

التعاقدية، وأخرياً يستهدف توضيح مسائل املنازعات املتعلقة بالعقود اإلدارية كافة.

منهجية الكتاب:
تتحــدد منهجية الكتاب يف املنهج الوصفي التحلييل بشــكل يســتوعب دراســة النظام 

الســعودي صياغة وكفاية، والفقه تحلياًل، وترجيحــاً، والقضاء أحكاماً ومبادئ، من خالل ما 

كتب يف املوضوع قدميه وحديثه، فقهاً وقضاًء يف األحكام املنشورة وغري املنشورة إىل أحدث 

أحكام الديوان.

وســتقترص الدراســة عىل النظام الســعودي إال يف املوضوعات التي تســتدعي دراستها 

الرجوع إىل جذورها الفرنسية وبالقدر الالزم لتوضيح املوضوع محل الدراسة، وهو ما جاء يف 

تحديد معيار العقد اإلداري، ونظريات التوازن املايل. وينسحب ذلك املنهج أيضاً عىل أحكام 

القضاء املرصي فقد أىت ســياقه إما تأكيداً أو تبياناً الختالف مع القضاء الســعودي، وبالقدر 

الــالزم أيضاً لتوضيح الفكرة، أو تأكيدها بعيداً عن املقارنــة مع أي نصوص قانونية إال نادراً 

جداً وبعيداً عن املنت، وبالتايل فإن املقارنة هي مقارنة محدودة مبوضوعات معينة وليســت 

يف كل موضوعات الكتاب.
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خطة الكتاب.
تتحــدد خطة الكتاب يف متهيد عن التطور التاريخــي للتنظيم القانوين للعقود اإلدارية، 

وأربعة أبواب، خصص الباب األول منها عن ماهية العقد اإلداري وأنواعه، والباب الثاين عن 

إبرام العقود اإلدارية، والباب الثالث عن اآلثار املرتتبة عىل إبرام العقود اإلدارية، أما الباب 

الرابــع األخري فــكان عن منازعات العقود اإلدارية، وكل باب من هذه األبواب قســمته إىل 

فصول، وكل فصل من الفصول قسمته إىل مباحث، ونظراً لتعذر تقسيم األخرية إىل مطالب 

يف بعض املباحث، ولتحقيق اتساق الشكل يف كافة تقسيامت الكتاب فقد قسمتها إىل بنود، 

ثم تال الباب الرابع، الخامتة، ومراجع الكتاب.

والله تعاىل وحده أسأله التوفيق والسداد، فالله سبحانه وتعاىل نعم املوىل ونعم املعني.
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تمهيد

التطور التاريخي للتنظيم القانوني للعقود اإلدارية

في المملكة العربية السعودية

إن عق��ود اإلدارة قدمية قدم اإلدارة ذاتها فمتطلبات املصالح العامة قد اس��تدعت قيام 

اإلدارة بإبرام العقود ضاناً لتس��يري هذه املصالح، ولهذا االرتباط، وألن اإلدارة من س��اتها 

التط��ور، فإن العقود الت��ي تربمها اإلدارة قد نالتها تلك الس��مة، وتط��ورت بتطور اإلدارة، 

فتعددت أنواعها، وتنوعت غاياتها.

ويف اململك��ة العربية الس��عودية حال نش��أتها مل يكن هناك – عىل ح��د علمي- نظام 

مس��تقل لتنظيم إبرام العقود اإلدارية وإمنا  وجدت بعض العق��ود واالتفاقيات والقرارات 

املتفرق��ة املتعلقة بالعقود اإلدارية، وعىل هذا ميكن التأريخ لنش��أة أنظمة العقود اإلدارية 

يف اململكة بنظامي املزايدات واملناقصات العلنية)1) واللذين صدرا باألمر السامي رقم 5510 

وتاريخ 1361/4/17 ه�، واألمر الس��امي رقم 7)84 وتاريخ 1361/7/3 ه�)))، ومروراً بنظام 

املمثلني املاليني الصادر باملرس��وم املليك رقم 85  وتاريخ 0)/1380/9 ه�، ونظام املناقصات 

واملزايدات الصادر باملرس��وم املليك رقم )م/6) يف 4)/)/1386ه�)3) واملعدل باملرسوم املليك 

رقم م/50 وتاريخ 6)/)1393/1 ه�، واملعدل باملرسوم املليك رقم م/35 وتاريخ 8)/1396/6 

ه���)4)، ونظام تأمني مش��ريات الحكومة وتنفيذ مرشوعاتها وأعالها، باملرس��وم املليك رقم  

م/14 وتاري��خ 1397/4/7ه���)5) والئحته التنفيذية الصادرة بالق��رار الوزاري رقم 131)/97 

وتاري��خ 1397/5/5 ه�، وصوالً إىل  نظام املنافس��ات واملش��ريات الحكومية الحايل الصادر 

)1) هذه النتيجة توصلت إليها بعد كثري من البحث ال سيا يف مركز الوثائق مبعهد اإلدارة العامة، وراجع أيضاً، د. عبد الله 

حمد الوهيبي، القواعد املنظمة للعقود اإلدارية وتطبيقاتها يف اململكة العربية السعودية، ط3، )143 ه�، 011)، ص 53.

))) راجع، منشورات وزارة املالية واالقتصاد الوطني، مطبعة الحكومة، مكة املكرمة، ط5، 1381 ه�.

)3)  راجع جريدة أم القرى بتاريخ 1386/3/8 ه�، املوافق 7)/166/6، السنة 43، ملحق العدد6)1).

)4) راجع جريدة أم القرى بتاريخ 1396/8/3ه�، املوافق 1976/7/30، السنة 54، العدد 636).

)5) راجع جريدة أم القرى بتاريخ 1397/5/4ه�، املوافق ))/1977/4. السنة 54، العدد )67).
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12

باملرسوم املليك رقم م/58 وتاريخ 7/9/4)14ه)6) والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري 

رقم )36 وتاريخ 0)/)/8)14ه�)7).

وتج��در اإلش��ارة إىل أن تنظيم العق��ود يف اململكة ال يقترص عىل ه��ذه األنظمة، وإمنا  

يوجد بجوار ذلك، نظام اس��تئجار الدولة للعقار وإخالئه، الصادر باملرسوم املليك رقم م/61 

وتاري��خ 7/9/18)14ه�)8)، والئحته التنفيذية الصادرة بق��رار وزير املالية رقم 9)11وتاريخ 

9/4/17)14ه���)9) وكذلك نظام الترصف يف العقارات البلدية الصادر باملرس��وم املليك م/64 

وتاريخ 1/15/)139ه�)10)، والئحة الترصف يف العقارات البلدية الصادرة باألمر السامي رقم 

3/ب/38313وتاري��خ 4)/3/9)14ه)11) ه��ذا باإلضافة إىل  نظ��ام تصنيف املقاولني الصادر 

باملرس��وم املليك رقم م/18 وتاريخ 0)/7/3)14ه�))1) والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير 

الشؤون البلدية والقروية رقم 8794 وتاريخ 7/9/8)14ه�، والتي ألغيت لتحل محلها الئحة 

جديدة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 148)) وتاريخ 10/10/ 1431ه�، 

وه��ذا وتوجد بعض اللوائح الخاصة ببعض الجه��ات لتنظيم العملية التعاقدية كالئحة 

العقود واملشريات وتوريد وتنفيذ األعال بالهيئة امللكية للجبيل وينبع.

 هذا باإلضافة إىل العديد من القرارات التي صدرت يف هذا الش��أن والتي س��يأيت بيأنها 

فيا بعد.

وتبيان��اً وبإيجاز ملضامني هذه النش��أة التاريخية للتعرف عليها، واالس��تفادة منها فإننا 

س��نقترص عىل األنظمة التي أصبحت من تاريخ العق��ود وماضيها، أما حارضها املعمول به 

حالياً فإننا س��نتناوله بالتفصيل يف ثنايا موضوعات الكتاب، وعىل ذلك ميكن أن يكون عرض 

هذا التطور التاريخي كا ييل:

)6) راجع جريدة أم القرى بتاريخ 19 /11/ 7)14ه�، املوافق 006/11/10)، السنة 83، العدد ))41.

)7) راجع جريدة أم القرى بتاريخ  8/5/15)14 ه�، املوافق 007/6/1)، السنة 84، العدد 4151.

)8) راجع جريدة أم القرى بتاريخ 7/10/19)14 ه�، املوافق 006/11/6)، السنة، 84، العدد،))41.

)9) راجع جريدة أم القرى بتاريخ  7) /9/3)14، املوافق 008/4/4)، السنة 86  العدد، 4195.

)10) راجع جريدة أم القرى بتاريخ 1/)1/)139ه�، املوافق 1973/1/5، السنة 50، العدد 454). 

)11) راجع جريدة أم القرى بتاريخ 4/1/4)14ه، املوافق 003/3/7)، السنة 79، العدد 931�3. 

))1) راجع جريدة أم القرى بتاريخ 1)/7/4)14ه�، املوافق 006/5/19)، السنة )8، العدد 4097.
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أواًل: نظاما المزايدات والمناقصات العلنية:

1- نظام المزايدات العلنية:

ص��در نظام املزاي��دات العلنية كا مرت اإلش��ارة باألمر الس��امي رق��م 5510 وتاريخ 

1361/4/17 ه��� وقد تضمن هذا النظ��ام )34) مادة تناولت املادة األوىل منه وجوب اتباع 

املزايدة العلنية للمصالح التي تعرض لاللتزام باعتباره طريقة التعاقد يف هذا الشأن، واملادة 

الثاني��ة أوجبت أن تكون املصالح التي تعرض لاللتزام من قبل الدوائر الرس��مية عن طريق 

األمانة يف العاصمة، والبلديات يف امللحقات، أو بواس��طة لجنة مكونة من عضوين من كبار 

موظف��ي الدائرة صاحبة املصلحة وعضو م��ن البلديات يف امللحقات، واملادة الثالثة حددت 

الجه��ة التي تقوم بتنظيم ورقة املزايدة، فنصت عىل أن تق��وم الهيئة اإلدارية يف البلديات 

بتنظي��م ورق��ة املزايدة يف املصالح الخاصة به��ا وفقاً للنظام، وتحوله��ا إىل املجلس البلدي 

لدراس��تها وإعطاء القرار الالزم بشأنها، ثم تعرض املصلحة للراغبني بواسطة هيئة األمانة يف 

العاصم��ة وهيئة البلديات يف امللحقات، ثم حددت املادة الرابعة طرق اإلعالن عن املزايدة 

وذل��ك عن طريق الصحف املحلية، والجهة التي ليس��ت فيها صح��ف يجب أن يعلن عن 

املزايدة بواس��طة نرشات تلصق عىل ج��دار املصلحة التي يجري عليه��ا املزاد ويف املجامع 

واألس��واق العامة، واإلعالن بواس��طة مناد خ��اص لذلك خالل مدة ش��هر واحد. ويف املادة 

الخامسة حدد النظام األشخاص املمنوع التعامل معهم يف املزايدات، ويف املادة السادسة بني 

املعلومات والرشوط التي يجب أن توضع يف ورقة املزايد )تس��مى حالياً بكراسة الرشوط)، 

ث��م يف امل��واد )7، 8، 9، 10) نص النظام عىل التزامات وحقوق امللتزم وهو الش��خص الذي 

ترس��و عليه املزايدة وما يتعلق بأحكام كفال��ة امللتزم، ثم يف املواد التي تلت ذلك نص عىل 

مسؤوليات الدائرة صاحبة املصلحة واإلجراءات التي تسبق اإلحالة القطعية، أي البت بقرار 

الرسية عىل امللتزم، والذي ال يكون إال بعد اتخاذ القرار من قبل الهيئات املختصة يف الدائرة 

صاحب��ة املصلحة ومن قبل املجالس اإلدارية والبلدي��ة يف املصالح العائدة لها، وبعد اقران 

هذه القرارات بالتصديق من املرجع املختص، وكذلك االلتزامات التي تقع عىل عاتق امللتزم 

بع��د اإلحالة القطعية، ثم يف امل��ادة )19) وما بعدها حدد النظام فيه التزامات امللتزم أثناء 

التنفي��ذ، أم��ا يف املادة )7)) فقد حددت أن األصل أن يكون االلتزام ملدة س��نة واحدة عدا 
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التزام مصلحة جلود الفدو ألمانة العاصمة فإنها مقيدة باملدة الصادر بها األوامر، واملصالح 

التي تحدث أثناء الس��نة فتكون لبقية الس��نة، وكانت املادة )8)) وما بعدها مبثابة أحكام 

ختامية للنظام . 

2- نظام المناقصات:

صدر نظام املناقصات باألمر السامي رقم 7)84 وتاريخ 1361/7/3 ه� واحتوى عىل )41) 

م��ادة، تضمنت املادة األوىل إىل الرابعة تعريفات، حيث بينت املادة األوىل مس��مى النظام 

فنصت عىل أن يسمى هذا النظام نظام املناقصات وعرفت املادة الثانية املناقصة بأنها إعالن 

البلديات والدوائر الرس��مية األخرى عن رغبتها يف إجراء تعهد أو التزام لتأمني حاجتها بأقل 

قيم��ة، أما املادة الثالثة فحددت املقصود باملرجع املخت��ص فنصت عىل أن املرجع املختص 

يعن��ي مقام النيابة يف العاصمة، والحكام اإلداريني يف امللحقات، أما املادة الرابعة فقد بينت 

أن املناقصات نوعان األش��ياء التي يتم طلب قضائها حاالً وتسمى تعهداً، والنوع الثاين الذي 

يس��تغرق زمناً طوياًل ويس��مى التزاماً. ثم جاءت املادة الخامسة لتحدد أن املجلس اإلداري 

ب��كل من األمانة والبلديات هو املعني بتحديد رشوط املناقص��ة وفقاً لنظام أمانة العاصمة 

مع اعتبار ما حدده ذلك النظام. واملادة السادس��ة أش��ارت إىل املمنوعني من التعامل، وهم 

عموم موظفي الدولة، واملس��جونون أثناء املناقصة، ومن مل يكن بالغاً رشده ومن كان مديناً 

لصندوق البلديات وغريها من الصناديق الرسمية، وحددت املادة السابعة أنه يف حالة رغبة 

الدوائر الرس��مية إجراء مناقصة عن طريق البلديات أن تضع الرشوط ثم ترس��لها األمانة أو 

البلدية لتقوم بعرضها عىل الجمهور وفق الرشوط التي أرسلتها تلك الدوائر، واستكاالً لذلك 

فإنه وفقاً للادة الثامنة إذا كانت املناقصة عائدة لتعمريات )إنش��اءات) أن تبني يف الرشوط 

نوع املؤن وكميتها وأجرة العمل إن كانت املناقصة يشملها أجرة العمل. 

وحددت املواد )9،10، 14،16،17،18، 19 0)، 3)،1)، 7)) التزامات املتعاقد.

ونصت املادة )1 عىل إجراءات اإلحالة القطعية )يقصد القرار الصادر بالرسية) وتحديد 

الجه��ة املعنية بذلك، أم��ا التزامات الجهة فحددتها امل��واد )13، ))،15، 4)،5)، 38) وهي 

تتعل��ق بالعملي��ات اإلجرائية نح��و امللتزم أو املتعه��د أو الكفيل، وكذل��ك التأمني املتعلق 

بالعملية التعاقدية وأيضاً تطبيق النظام نحو من يقوم مبخالفته وفقاً لرشوط التعاقد.
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أم��ا املادة )9)) فإنها نصت عىل أنه إذا كانت املناقصات يف املباين واإلنش��اءات وغريها 

كالتنظيف��ات والتنويرات وما ماثله��ا إذا كانت ضمن امليزانية املصدق��ة، فإنه يكتفى فيها 

مبوافقة الدائرة ذات العالقة وعىل الدائرة اس��تحصال األمر السامي فيا هو خارج امليزانية، 

ويف هذا اإلطار فإن الطلبات التي تس��تحصل من الخارج أياً كانت الطريقة، فإن هذا يكون 

بواسطة وزارة املالية يف ضوء الرشوط التي تضعها الدائرة صاحبة الطلب.

وفيا يتعلق بطريقة اإلعالن والرشوط التي يجب أن تتضمنها املناقصة ال س��يا تحديد 

م��دة العقد فقد تكفلت بها املواد )31 :37) ومن أه��م تلك اإلجراءات والرشوط أن تعلن 

البلدية –بأية وسيلة تراها كالصحف يف البلدان التي توجد فيها صحف، وكالنرشات املحلية 

وس��واها -عن اليوم والساعة التي تحددها فيه إلجراء املناقصة، كا يجب أن يحتوي إعالن 

املناقصة عىل رشوطها املفصلة بأوضح بيان وال ترك للمفاوضات الشفوية مطلقاً.

وأخ��رياً نصت املادة )39) عىل س��لطة اإلدارة التقديرية يف طريقة الرشاء للمش��ريات 

املتنوعة العادية وعمل الرميات البسيطة مبا تراه محققاً لألمانة عىل أصولها، ولها استطالع 

رأي البلدية لتقف عىل اعتدال قيم املشريات من عدمه.  

ثانياً: نظام الممثلين الماليين:
صدر نظام املمثلني املاليني باملرس��وم املليك رقم 85 وتاري��خ 0)/1380/9 ه� ورغم أنه 

خاص باألحكام املتعلقة باملمثلني املاليني من حيث أوضاعهم ومهامهم إال أنه خصص املواد 

)16: 18) ألح��كام املناقصات اس��تثناًء عىل نظام املناقصات املش��ار إليه، فقد نصت املادة 

)16) منه عىل أنه » اس��تثناًء من نظام املناقصات العامة يجوز للوزارات والدوائر املستقلة 

يف األحوال الخاصة التي ال يتيرس معها عمل مناقصة عامة تأمني مشرياتها وأعالها بإحدى 

الطريقتني اآلتيتني ويف حدود الصالحيات املوضحة يف هذا النظام:

األوىل:  بطريقة املناقصة املحلية وهي التي تتم بإرس��ال خطابات مسجلة إىل أكرب عدد 

- رشيطة أال يقل عن خمس��ة - من املقاولني والتجار املحليني واملقيدين يف السجل التجاري 

والذي��ن يتعاملون يف األصناف أو األعال املطل��وب تأمينها، ليك يقدموا عطاءاتهم بالظرف 

املختوم لتأمني االحتياجات املطلوبة، وذلك طبقاً للنظم والتعليات الصادرة يف هذا الشأن.
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الثانية:  بطريق املارسة العلنية وهي التي تجري بإرسال خطابات مسجلة إىل أكرب عدد 

- رشيطة أال يقل عن خمس��ة - من املقاولني والتجار املحليني واملقيدين يف السجل التجاري 

والذين يتعاملون يف األصناف أو األعال املطلوب تأمينها، الس��تدعائهم للدخول يف مارسة 

علنية لتأمني االحتياجات املطلوبة، وذلك طبقاً للنظم والتعليات الصادرة يف هذا الشأن.

أم��ا املادة )17) فقد نص��ت عىل أنه »يف األح��وال الجزئية يجوز لل��وزارات واإلدارات 

الحكومية تأم��ني احتياجاتها بطريق الرشاء املبارش يف ح��دود الصالحيات املوضحة يف هذا 

النظام وذلك بإصدار أمر مبارش إىل  تاجر متخصص أو مقاول لتأمني االحتياجات املطلوبة«.

أما املادة )18) فقد نصت عىل أن »سلطة البت يف العطاءات تكون كا ييل:

أ- يكون البت يف املناقصة العامة من صالحية الوزير أو رئيس الدائرة املستقلة مها كانت 

قيمته��ا، وله أن ينيب عنه وكيله أو املدير العام للبت يف املناقصات التي ال تزيد قيمتها 

عن خمسني ألف ريال، ويف قبول العطاء الوحيد لغاية عرشين ألف ريال.

ب- يك��ون الرخيص بإج��راء املناقصات املحلية والبت يف عطاءاته��ا من صالحية الوزير أو 

رئي��س الدائرة املس��تقلة فيا ال تزيد قيمته عن خمس��ني ألف ري��ال، وكذلك يف قبول 

العط��اء الوحيد لغاية ه��ذا الحد، وما زاد عن ذلك يرفع عن��ه ملجلس الوزراء للنظر يف 

اعتاده. عىل أنه يجوز للوزير أو رئيس الدائرة املس��تقلة أن ينيب عنه وكيله أو املدير 

الع��ام للبت يف املناقصة املحلية التي ال تزيد قيمته��ا عن عرشين ألف ريال، ويف قبول 

العطاء الوحيد لغاية عرشة آالف ريال.

ج�- يكون الرخيص بإجراء املارس��ة العلنية والبت يف نتيجتها من صالحية الوزير أو رئيس 

الدائرة املس��تقلة فيا ال تزيد قيمته عن عرشين ألف ريال. وما زاد عن ذلك يرفع عنه 

ملجلس الوزراء للنظر يف اعتاده، وللوزير أو رئيس الدائرة املستقلة أن ينيب عنه وكيله 

أو املدير العام يف اعتاد الرشاء باملارسة لغاية عرشة آالف ريال.

د- يك��ون الرخيص بال��رشاء املبارش من صالحي��ة الوزير أو رئيس الدائرة املس��تقلة لغاية 

خمسة آالف ريال. ويجوز أن ينيب عنه الوكيل أو املدير العام للترصيح بالرشاء املبارش 

فيا ال تزيد قيمته عن ألف ريال، ورئيس الفرع فيا ال تزيد قيمته عن خمسائة ريال.
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ه���- يكون رشاء املعدات واألجهزة الفنية من الوكيل الوحيد أو الرشكة املنتجة من صالحية 

الوزير أو رئيس الدائرة املس��تقلة، عىل أن يسبق ذلك موافقة من مجلس الوزراء، وعىل 

أن يرفق مبس��تندات الرصف تقرير فني من املختص��ني بالوزارة أو الدائرة، ومعتمد من 

الوزير أو رئيس الدائرة املس��تقلة يثبت أن الصنف املطلوب هو أصلح األصناف حسبا 

أسفرت عنه التجارب الفعلية وأنسبها سعراً. وبرشط التحقق من أن املتعهد هو الوكيل 

الوحيد املحتكر اس��ترياد هذا الصنف، وبرشط أال يزيد ربحه عن النس��بة املقررة، وعىل 

أن يق��دم فواتري مصدقة من الغرفة التجاري��ة يف البلد املنتجة وأن تعتمد الفواتري هذه 

من إحدى املمثليات السعودية«.

ثالثاً: نظام المناقصات والمزايدات:
صدر نظام املناقصات واملزايدات باملرس��وم املليك رقم )م/6) يف 4)/)/1386ه� يف مائة 

وس��بعة وتسعني مادة تحت اثنني وتسعني موضوعاً، وهذا النظام مل تكن له الئحة تنفيذية 

فقد كان النظام مفصاًل بشكل كبري مبا يفي بكثري من متطلبات الالئحة.

وعند مطالعة هذا النظام تظهر سنة التطور واالرتقاء القانوين املتزامنة مع تطور اإلدارة 

العامة يف هياكلها وأنشطتها وحتى يف مفرداته القانونية التي استخدمها، ولهذا فهذا النظام 

بش��موليته التي جس��دتها مواده بتفاصيلها الكثرية ليعد نقلة كبرية يف مجال تنظيم العقود 

اإلداري��ة يف اململك��ة، حتى أن كثرياً من مواد هذا النظام بق��ي صداها تطبيقاً)13) أو صياغة 

س��واًء يف النظام التايل له، وهو نظام تأمني مش��ريات الحكومة، أو يف النظام الحايل )نظام 

املنافسات واملشريات الحكومية) وهو ما يتضح عند تبيان هذا النظام.

وق��د بدأ األخري مادته األوىل بتبيان الطرق التي يتم بها تنفيذ األعال وتأمني املش��ريات 

والت��ي حدده��ا يف ثالث طرق، األوىل: هي املناقصة والتي قس��مها إىل  مناقصة عامة وأخرى 

محدودة وعرفتها املادة السادس��ة من النظام بأن املناقصة العامة هي تلك التي يفتح فيها 

مجال االش��راك لعدد غري محدود من املتناقصني ويجب أن يعلن عنها يف الجريدة الرس��مية.  

أما املناقصة املحدودة فهي املناقصة التي يقرص فيها االشراك عىل عدد من  املتنافسني بقرار 

)13) راجع د. عبد الله حمد الوهيبي، مرجع سابق، ص 55.     
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من الوزير أو رئيس الدائرة املس��تقلة ويعلن عنها بتوجيه خطابات مس��جلة لهم، والطريقة 

الثانية:  املارس��ة وهي مناقصة علنية محدودة تفاوض فيها اللجنة املتنافسني للحصول عىل 

أفضل العروض، وقد فصلت املادة )4)1) وما بعدها إجراءات وأحكام املارسة، وأخرياً التأمني 

املب��ارش:  وه��و قيام الجهة بالرشاء مبارشة  دون اتخاذ أي من الطريقتني الس��ابقتني، ويكون 

ذلك  يف حاالت محددة تكفلت ببيانها املادة )8)1)، أما يف مادته الثانية فقد حظر الوساطة 

يف التعاق��د يف األصناف التي يقترص بيعها عىل الحكومة عادة كعربات الس��كك الحديدية ما 

مل يكن ذلك محققاً للمصلحة العامة، وبعد حصول اس��تثناء من رئيس مجلس الوزراء، ومنعاً 

للتالعب يف اس��تنفاذ امليزانيات حظرت املادة الثالثة البدء يف إجراءات الرشاء خالل الشهرين 

األخريي��ن من الس��نة املالية م��ا مل تكن هن��اك رضورة موثقة، أما امل��ادة الرابعة فقد نصت 

عىل تحديد األش��خاص املمنوعني من التعامل معهم، وتكفلت املادة السابعة بتعيني صاحب 

الصالحية يف تش��كيل لجان املناقصات، وجاءت املادة الثامنة لتحديد ما يطرح يف املناقصات، 

وقد حثت املادة التاسعة الوزارات عىل تفضيل املصنوعات واملنتجات الوطنية .

ولذلك أجازت املادة العارشة اتباع طريقة التجزئة يف الرشاء تيسرياً عىل املصانع املحلية، 

ولدق��ة عملية الرشاء توجب املادة )11، )1) وج��وب وضع مواصفات تفصيلية ووافية من 

لجن��ة مختصة قبل طرح املناقصة، أما امل��واد )14: 19) فقد تناولت اإلعالن عن املناقصات 

العامة وما يجب أن يتضمنه اإلعالن من معلومات، وما يجب أن تتضمنه كراس��ة الرشوط 

وأعدادها وقيمتها وغري ذلك ما يتعلق بهذا الشأن. 

أم��ا املادة )0)، 1)) فقد بينتا مدة رسيان العط��اء واملدة املددة للبت فيه، وعن جواز 

إلغاء املناقصة فقد حددت املادة )))) الحاالت التي يجوز فيها القيام بهذا القرار.

 هذا وقد بينت املادة )3) :37) أحكام تقديم العطاءات من الناحية الشكلية والناحية 

املوضوعي��ة وااللتزامات والحقوق التي تصاحب هذه العملية ملقدمي العطاءات والجهات 

الحكومي��ة )مع مالحظ��ة أن املادة 7) قد تناولت حق الجه��ة اإلدارية يف زيادة أو نقصان 

حجم املناقصة بنس��بة ال تزي��د عن 30% من قيمة العقد) واس��تكاالً لتلك األحكام كانت 

املواد )46 :)7) والت��ي تناولت بالتفصيل لجنة فتح املظاريف ولجنة البت يف املناقصة من 

حيث التشكيل واإلجراءات املتبعة واالختصاصات املوكولة لكل منها.
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أم��ا املواد )40 :45) فق��د تناولت التأمني النه��ايئ وأحكامه. وجاءت امل��واد )73 :78) 

متضمن��ة إجراءات التعاقد واألحكام املرتبة عليه، أما املواد )79: 3)1) فقد بينت التزامات 

املتعاقد وس��لطات الجهة الحكومية أثناء تنفيذ العقد واألح��كام املتعلقة بعدم التنفيذ يف 

املواعيد املحددة واألحكام املتعلقة بتسليم األعال، واآلثار املرتبة عىل انتهاء العقد.

أما املواد )4)1: 7)1) فكانت عن املارسة بتحديد حاالتها وإجراءاتها وصالحية البت فيها. 

أما الرشاء املبارش فتناولته املادة )8)1) مبينة الحاالت التي يجوز فيها إجراء التأمني املبارش.

 أما بخصوص املزايدة فقد تناولتها املواد )159: 188) تبياناً ألنواعها وإجراءاتها وأحكامها.

وجاءت امل��ادة )189) لتحدد دور املمثلني املاليني يف تطبيق النظام س��واًء تعلق األمر 

بحضوره��م اللج��ان أم بالتحقق من س��المة اإلجراءات ومطابقة مس��تندات الرصف عىل 

العقود.

 ونصت املادة )193) عىل جواز تجديد بعض العقود وفقاً لرشوط معينة، ونظراً ألهمية 

بعض املناقصات واملارس��ات فقد نصت املادة )194) عىل تش��كيل لجنة لتصفية املقاولني 

واملوردين لتحديد فئات دون غريها للدخول يف مناقصات أو مارسات معينة عىل أال تكون 

قرارات هذه اللجنة نافذة إال بعد إقراراها من مجلس الوزراء.

 وأخ��رياً يف هذا النظام وحرصاً عىل تنظيم مش��ريات الحكومة والعمل عىل إيجاد آلية 

مركزي��ة لتحقيق ذل��ك فقد نصت املادة )196) عىل أن تنش��أ مصلحة مركزية ملش��ريات 

الحكوم��ة وملجلس الوزراء أن يحدد صالحياته��ا والوزارة التي تتبعها وأن يعهد إليها بتأمني 

كل أو بعض حاجيات الوزارات والدوائر املستقلة واملصالح الحكومية.

رابعاً: نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها:
صدر نظام تأمني مش��ريات الحكومة وتنفيذ مرشوعاتها وأعالها، باملرس��وم املليك رقم 

م/14 وتاري��خ 1397/4/7ه���، والئحته التنفيذية بالق��رار الوزاري رق��م 131)/97 بتاريخ 

1397/5/5ه�.
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وعىل عكس النظام الس��ابق الذي استوعب معظم إجراءات وأحكام العقود التي تربمها 

الجهات الحكومية، فقد جاء هذا النظام مقتضباً يف أربع عرشة مادة))14)) وجاءت الئحته 

التنفيذي��ة يف أربعني مادة بينت تفاصي��ل القواعد النظامية له، وقد نصت املادة األوىل من 

النظام عىل القواعد األساس��ية يف تأمني املشريات وتنفيذ املرشوعات والتي كفلت املساواة 

ب��ني املتعاملني مع الحكومة ممن تتوافر فيهم ال��رشوط وأن توفر لهم جميعاً - دون متييز 

- املعلوم��ات املتعلقة بالعمل املطلوب يف وقت واحد، وكذلك ألزمت هذه املادة أن يكون 

التعامل وفقاً لألنظمة والقواعد املتبعة، كا نصت عىل إيجاد أفضلية يف التعامل للسعوديني 

وأفضلي��ة كذلك للمنتجات الوطني��ة وأخرياً أن يكون الرشاء وتأمني األعال وفقاً لألس��عار 

السائدة.

أما امل��ادة الثانية فقد بينت قواعد تقديم العروض بدءاً بطريقة اإلعالن عن املنافس��ة 

واملعلوم��ات التي يتضمنها اإلعالن م��روراً بتقديم الضان االبت��دايئ والذي يراوح بني %1 

و)% من قيمة العقد حسب ما تحدده كراسة الرشوط، انتهاًء بلجنة فتح املظاريف مهامها 

وتكوينه��ا، وأخرياً عدم جواز تعديل أس��عار عروض املتنافس��ني بالزي��ادة أو النقصان بعد 

تقدميها. 

واملادة الثالثة حددت بش��كل تفصييل طريقة تأمني املشريات وتنفيذ األعال كل عىل 

ح��ده يف اثنتي عرشة فق��رة وختمتها بقاعدة عامة أن كل ما مل يرد ذكره يف هذه املادة ما 

)14) يرى البعض أن ذلك االقتضاب كان له ما يربره حيث إن الفرة التي صدر فيها هذا النظام، أو باألحرى التي وضع 

إيرادات اململكة  العقود اإلدارية يف اململكة، حيث ارتفعت  إبرام  من أجلها كانت متثل مرحلة جديدة وفعالة يف 

وزادت االعتادات الخاصة باملشاريع الحكومية ما تطلب إيجاد نظام للعقود اإلدارية يتصف باملرونة والسهولة 

واالختصار، ويكمل ذلك الرشوط التي تتضمنها العقود اإلدارية عادة، وهذا ما حدث فعالً حيث متكنت اململكة من 

تنفيذ وتأسيس العديد من املشاريع التنموية للبنية التحتية يف شتى املجاالت، وذلك خالل فرات قياسية كان ملرونة 

هذا النظام والئحته دور كبري يف تحقيقها. راجع د. عبد الله الوهيبي، مرجع سابق، ص 57،56 .وإنه وإن كان هذا 

قد يكون هو الهدف كا أشار سعادته، إال أن املرونة ال تتأىت من خالل هذا االقتضاب، وذلك ألن العقود تحتاج إىل  

قواعد تنظمها فهي تتعلق باعتبارات الصالح العام والتي ال يحبذ تركها لالجتهادات، فاملرونة ال متنع وجود قواعد 

نظامية، وآية ما أقول إن النظام قد احتاج لتنفيذه إىل العديد من القرارات والتعميات وهو ما قرره املؤلف – وهو 

صحيح - يف الصفحة )57) حينا أشار إىل أنه قد حدثت للنظام بعض التعديالت، كا أضيف إىل  الئحته التنفيذية 

بشأنها  وما صدر  التنفيذية  النظام والئحته  أصبح  املالية حتى  لوزارة  وتعاميم  قرارات  قواعد جديدة عىل شكل 

يقاربان املواد التي اشتمل عليها نظام املناقصات واملزايدات .    
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تحتاج��ه الجه��ة اإلدارية يتم تأمينه عن طريق دعوة ثالثة متنافس��ني ع��ىل األقل لتقديم 

عروضهم الختيار أفضل عطاء. 

وحثت املادة الرابعة الجهات اإلدارية أن تفسح املجال يف تعاملها ألكرب عدد ممكن من 

املؤهلني العاملني يف النشاط الذي يجري التعامل فيه بحيث ال يقترص تعاملها مع أشخاص 

أو مؤسسات معينة.

وعن قواعد البت يف العروض جاءت املادة الخامسة لتحدد تشكيل لجنة فحص العروض 

ومهام عملها وسلطاتها يف عملية التفاوض وكذا إلغاء املنافسة.

أم��ا عن صالحية البت يف املنافس��ة فتك��ون للوزير أو رئيس الدائرة املس��تقلة يف حالة 

ال��رشاء وتنفيذ األعال التي تزيد قيمتها عىل ثالثة مالي��ني ريال وفيا قل عن ذلك لوكيل 

ال��وزارة أو من يق��وم مقامه، ويجوز التفويض للمس��ؤولني فيا دون ذل��ك عىل أن يكون 

التفويض ُمتدرِجاً حسب مسؤولية الشخص املفوض.

وحدد النظام يف املادة السابعة قيمة الضان النهايئ وحاالت اإلعفاء منه والشكل املحدد 

لذل��ك، أما املادة الثامنة فنصت ع��ىل رصف املقابل املايل والذي يتضمن الدفعة املقدمة يف 

حدود 0)% مقابل خطاب ضان مساٍو لهذه القيمة وتحسم هذه الدفعة عىل أقساط طبقاً 

للمستخلصات، ويتضمن املقابل املايل لتنفيذ األعال وكيفية رصفه.

واملادة التاس��عة تناولت غرامة التأخري وحاالت متدي��د العقد. واملادة العارشة تضمنت 

تكليف��اً ملجلس الوزراء بناًء عىل اقراح وزير املالي��ة بوضع مناذج للعقود، وألزمت الجهات 

املتعاق��دة بتضمني عقودها ما يكفل الحفاظ عىل حق��وق الجهة املتعاقدة واملتعاقد لحني 

صدور هذه الناذج.

أم��ا امل��ادة الحادية عرشة فخصصت للمزايدة فنصت عىل أن��ه “يجوز بيع ما يزيد من 

املنقوالت عن حاجة الجهة اإلدارية وال تحتاجه غريها من الجهات بعد تقدير قيمتها مبعرفة 

لجنة من ثالثة من املوظفني عىل األقل تسرش��د يف ذلك بأس��عار الس��وق عىل أال يقل مثن 

البي��ع عن تقدير اللجنة املذكورة، ف��إذا زادت قيمة هذه املنقوالت عىل مائة ألف ريال فال 

يتم البيع إال مبزاد علني وفقاً لإلجراءات التي تنص عليها الالئحة التنفيذية لهذا النظام. وال 
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يج��وز ملوظفي الحكومة رشاء أصناف ما تبيعه الحكوم��ة إال إذا كان البيع مبزايدة علنية 

وكانت األصناف املشراة الستعال املشري خاصة.”

هذا وقد أس��ند النظام االس��تثناء ألي من أحكامه إىل  لجنة مكونة من أربعة وزراء من 

بينهم وزير املالية واالقتصاد الوطني والوزير املختص – يس��مون بقرار من مجلس الوزراء 

– تعرض الجه��ة اإلدارية األمر عليها، وترفع هذه اللجنة توصيتها لرئيس مجلس الوزراء أو 

نائبه ليصدر القرار املناسب.

وأخ��رياً نص النظام يف امل��ادة الثالثة عرشة األخرية عىل تكلي��ف وزارة املالية واالقتصاد 

الوطن��ي بإصدار الئحة تنفيذية تبني األحكام التفصيلية لهذا النظام والتي قد صدرت بقرار 

وزي��ر املالية واالقتصاد الوطن��ي رقم 131)/97 يف 1397/5/5 ه� وج��اءت يف أربعني مادة 

بينت تفاصيل القواعد النظامية التي سبقت اإلشارة إليها.

تلك كانت املحط��ات النظامية للعقود اإلدارية والتي س��يقت بهدف التعرف واالطالع 

عليه��ا باعتبارها تاريخ��اً قانونياً للنظام، جديراً بالعرض، ال ميك��ن االلتفاف عنه أو التغايض 

عن تواجده، وكذلك لالستفادة منه يف ثنايا موضوعات الكتاب كلا دعت الحاجة إىل  ذلك.



الباب األول

ماهية العقد اإلداري وأنواعه

بإذن الله تعاىل نتناول ماهية العقد اإلداري وأنواعه من خالل فصلني اثنني، األول منهام 

عن ماهية العقد اإلداري، والثاين عن أهم أنواع العقود اإلدارية، وذلك كام ييل:
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الفصل األول

ماهية العقد اإلداري

تعد فكرة العقود اإلدارية وفق االصطالح القانوين فكرة حديثة نسبياً، فلم تنشأ نظرية 

العقود اإلدارية يف فرنس��ا إال م��ع مطلع القرن العرشين)1))، وق��د ارتبطت ماهية العقد 

اإلداري بالنظري��ات التي يقوم عليها تحديد نطاق القانون اإلداري نفس��ه باعتباره واحداً 

م��ن موضوعات��ه ينطبق عليه ما ينطبق عليه من النظري��ات التي قيلت يف تحديد نطاق 

القانون اإلداري؛ لذلك فإن متييز العقد اإلداري قد ارتبط بهذه النظريات، األمر الذي ولد 

عقوداً اس��تمدت صفتها اإلدارية من تحديد القانون نظ��راً ألن تطبيق تلك النظريات قد 

أخرجها يف وقت ما من س��لطان القضاء اإلداري)1))، ونظراً ألن هذا األخري كان قارصاً عىل 

عق��ود بعينها، ومل تكن هناك نص��وص قانونية تحدد طبيعة العقود اإلدارية فقد س��عى 

الفق��ه والقضاء لوضع املعايري التي عىل أساس��ها تصنف عق��ود اإلدارة إىل  عقود إدارية 

وأخرى مدنية، وعىل ذلك نتناول ماهية العقد اإلداري من خالل ثالثة مباحث، األول عن 

التحدي��د القانوين للعقود اإلدارية، والثاين عن التحديد الفقهي والقضايئ للعقود اإلدارية، 

أم��ا املبحث الثالث فهو خاص بتحديد ماهية العق��د اإلداري يف اململكة يف ضوء املبحث 

األول والثاين وذلك كام ييل:

)1)) راجع د. سليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العريب، 421) ه�، 2001، ص 37.

)1)) راجع د. جابر جاد نصار، العقود اإلدارية، دار النهضة العربية، 2001، ص 1) حيث يقول تحت عنوان التمييز 

بني أعامل السلطة وأعامل اإلدارة العادية وظهور فكرة العقود اإلدارية بتحديد القانون: »حيث قام هذا املعيار 

عىل أساس أن أعامل اإلدارة تتوزع بني نوعني من األعامل:  الترصفات التي تستخدم فيها جهة اإلدارة سلطاتها 

ومبقتضاها تستطيع أن تأمر وتنهى، والثانية هي الترصفات العادية التي تنزل فيها اإلدارة منزلة األفراد وتتعامل 

معهم بذات األسلوب الذي يتعاملون به فيام بينهم،  وترتب عىل  األخذ بهذا املعيار أن العقود اإلدارية جميعها 

تعترب من أعامل اإلدارة العادية ذلك أن هذه العقود ال تتضمن مظاهر السلطة يف يشء..  وهو ما أدى باملرشع 

أورد  أمثلة ذلك...«  وقد  اإلدارة ومن  التي تربمها جهة  العقود  اإلدارية لبعض  الصفة  للتدخل وإصباغ  الفرنيس 

املؤلف أمثلة كام ستأيت اإلشارة إىل  ذلك.
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المبحث األول:

التحديد القانوني للعقود اإلدارية:

أواًل:  في فرنسا:

كام متت اإلشارة إىل أنه وفقاً الرتباط العقود اإلدارية بالنظريات التي قيلت يف تحديد 

نط��اق القانون اإلداري،أو نتيجة لظروف معينة قد رآه��ا القانون، أو لتوحيد نظر بعض 

املنازعات أمام القضاء اإلداري)7))، أو غريه من األس��باب املربرة لذلك، فقد اس��تلزم األمر 

وج��ود عقود إدارية بتحدي��د القانون، ومن أمثلة العقود اإلداري��ة بتحديد القانون كام 

أورده��ا الفقه الفرنيس والفقه الع��ريب نقاًل عنه، عقد القرض العام ويس��تثنى من ذلك 

العق��ود التي تربمها املحليات فإن تكييفها يخضع للقضاء)قانون 7) يوليه 790)، وقانون 

21 س��بتمرب 793)))8)) وعقد األش��غال العامة)قانون 28 بليفواز السنة الثامنة) حتى لو 

كان يستند العقد عىل قواعد القانون الخاص، وأيضاً عقود أشغال الدومني العام حتى لو 

كانت مربمة استقالالً من امللتزمني )قانون 7) يونيه 938) - تقنني دومني الدولة املادة 84 

قانون)، وكذلك عقود بيع عقارات الدولة )قانون 28 بليفواز السنة الثامنة) أو االتفاقات 

ب��ني بعض منظامت التأمني االجتامعي ونقابات األطباء)قانون 20 يوليه 971)) ولتوحيد 

منازعات املش��ريات العامة فإن قانون مورس��يف رقم )18/200)) بتاريخ )) ديسمرب 

)200 قان��ون اإلجراءات الرضورية لإلصالح االقتصادي واملايل)9)) نص يف املادة الثانية منه 

عىل أن املش��ريات التي تربم تطبيقاً لقانون املش��ريات العامة تكون عق��وداً إدارية)20) 

  V.  Marie- Christine Rouault, Droit administratif, Gualino éditur,EJA,Paris,2005,P.313 et V.  ((7(

 CE, avis,6 déc.  2002,Syndical intercnal des établissements du second cycle du second degré du

district de i ‘Hay-les-Roses et Sté CD12000:  RFD adm.  2003, 291, concl.  Le Chatelier

.V.  André de Laubadere, traite de droit administratif, L.G.D.J 1976:T.1.P.247 ((8(

وراجع د.  جامل عباس عثامن، النظرية العامة وتطبيقاتها يف مجال العقود اإلدارية يف الفقه وقضاء مجلس الدولة، املكتب 

العريب الحديث،2007، ص 41.

 mesures urgent de reformes a caractere economique et الفرنسية  للكلامت  اختصار  هو  مورسيف   ((9(

  (financier (MURCF

 Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats ›‹  (20(

‘‘ du 14 octobre 2015 - art.  66 1268-administratifs.  Note que cet article/2a été modifié par la loi n°2015
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ليض��ع بذل��ك حداً لقضاء محكمة التن��ازع التي كانت تنزع عنها صف��ة العقود اإلدارية 

ولو كانت قد أبرمت وفقاً لقانون املش��ريات العامة))2)، وتكون جميع منازعاتها للقايض 

اإلداري، وعىل األخص عقود املشريات العامة التي أبرمت وفقاً للقانون الخاص، أو التي 

أبرمت دون تحديد إجراءات شكلية مسبقة)22).

وأيض��اً ما نصت عليه امل��ادة األوىل من القانون رق��م 119/2004 بتاريخ 7)/يونية 2004 

)ألغيت هذه املادة))23) من أن عقود الرشاكة التي تربمها الدولة أو أحد مؤسساتها العامة مع 

طرف آخر ملدة محددة يف مجاالت معينة كاالستثامرات أو ترتيبات التمويل أو صيانة وتشغيل 

أو إدارة الهياكل واملعدات غري املادية الرضورية للخدمة العامة...  تكون عقوداً إدارية)24).

 V.  Pierre Tifine, droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 Les contrats  (2((

 administratifs,2014 Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de

droit-/12/08/l‘Université de la Sarre.  Site net est:http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2013

 administratif-francais quatrieme-partie-chapitre-2/ où dit‘‘ Ce texte met fin à la jurisprudence du

 Tribunal des conflits selon laquelle le fait qu‘un contrat était soumis, en raison de son montant, au

 Code des marchés publics, ne pouvait suffire à lui conférer le caractère de contrat administratif

 (TC, 5 juillet 1999, requête numéro 3142, Commune de Sauve c.  Société Gestetner:  AJDA 1999,

 p. 554, chron.  Raynaud et Fombeur ; Dr.  adm.  1999, 248, obs.  Schwartz ; RDP 2000, p. 247,

note Llorens ; RFDA 1999, p. 1163, concl.  Schwartz(.

 V.  Marie- Christine Rouault, op.cit.  p.  313 où dit ›‹certains contrats sont administratifs par détermination (22(

 de la loi:  marchés de travaux publics (L.  28 pluviôse an VIII(, même s‘ils se réfèrent aux règles du droit

  privé, contrats comportant occupation du domaine public (D.-L.  17 juin 1938 [C.  domaine de l‘État, art.

 L.  84](, même s‘ils sont conclus par des sociétés privées concessionnaires de service public, disposant de ces

 dépendances, ventes d‘immeubles de l‘État (L.  28 pluviôse an VIII( ou conventions entre certains organismes

 de sécurité sociale et les syndicats de médecins (L.  20 juillet 1975(.  Afin d‘unifier le contentieux des marchés

 publics, la loi MURCEF du 11 décembre 2001 a posé en principe que les marchés passés en application du

 Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs L‘ensemble du contentieux de ces marchés

 est ainsi transféré vers le juge administratif, notamment les marchés publics de droit privé et les marchés passés

 sans formalité préalable‹‹ et v.  Pierre-Laurent Frier, Précis de droit administratif, 3, éd.  Montchrestien, 2004,

  .p.328.  Et V.  Georges Dupuis, Marie-José Guédon et patrice chrétien, droit administratif, 9éd.2004, p.413

.Abrogé par de Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 -art.  102 (23(

  V.  l'article1 de Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats departenariat.et V.559 (24(

Pierre Tifine,op.cit.
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وكذل��ك ما نص عليه القان��ون رقم 2009 بتاري��خ 1) يوليه 2009 بش��أن عقود التزام 

األشغال العامة من أن العقود التي يربمها امللتزم والتي موضوعها تنفيذ جميع أعامل البناء 

والهندسة املدنية تكون عقوداً إدارية.«)21).

وي��رى الدكتور الطاموي أن مس��لك التحديد القانوين للعق��ود اإلدارية كان مفيداً فيام 

مىض حينام كان القانون اإلداري يقوم عىل فكرة الس��لطة العامة، والتي كان يس��تبعد عىل 

أساس��ها العقود اإلدارية باعتبارها مج��رد ترصفات عادية ال تنط��وي بطبيعتها عىل عنرص 

الس��لطة العامة، وعىل ذلك فإن طائفة العقود اإلدارية بتحديد القانون قد فقدت فائدتها 

وأصبح��ت مح��ل نظر، وذلك ألن هذه العقود حرصاً تنتم��ي إىل احدى طوائف ثالث، فإما 

أن تك��ون م��ن العقود ذات الطبيعة اإلدارية كعقد األش��غال العامة وبالتايل فال فائدة إذن 

م��ن تصنيفها تحت فكرة العقود اإلدارية املح��ددة قانوناً، وإما أن يكون العقد ليس إدارياً 

بطبيعت��ه يف جميع األحوال ويف هذه الحالة وإن كان يجب أن يخضع ملقتىض النص فيكون 

العقد إدارياً، إال أن مجلس الدولة الفرنيس ال مييل إىل التزام خطة القانون يف جميع الحاالت 

بل اتخذ تفسرياً مفاده أن املجلس ال يكون مختصاً بنظر العقود إال إذا كان العقد بطبيعته 

إداري��اً، وم��ن ثم تضيع الفائ��دة من وراء تحديد العق��د قانوناً، وأخرياً ف��ال يتبقى إال تلك 

العق��ود التي بطبيعتها من عقود القانون الخاص ومن أوضح األمثلة عليها عقود بيع أمالك 

الدول��ة الخاصة العقارية، واملجلس يضيق من اختصاصه بنظر تلك املنازعات إىل أقىص حد 

ممكن)21).

ويش��ري أيضاً الدكتور إبراهيم الفياض إىل أن القول بوجود عقود إدارية بتحديد القانون 

كان لحاج��ة توزي��ع االختصاص القضايئ بني القضاء العادي ومجل��س الدولة، أما وقد أصبح 

ملجل��س الدولة الوالية العامة ملعظم أوجه النش��اط اإلداري، فإن تقرير وجود عقود إدارية 

 du 15 Juliet 2009 relative aux contrats deconcession de travaux  864-Ordonnance n° 2009  (21(

 publics ›‹ est contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs

 don‘tl‹objetest de faire réaliser tous travaux de bâtimentou de génie civil par un concessionaire

 dont la remuneration consiste soit dans le droit d‹exploiter l‹ouvrage،soit dans ce droit assorti

››.d‹un prix

)21) راجع بترصف د.  سليامن الطاموي، مرجع سابق، ص 11.
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بتحدي��د القانون يتناىف مع تل��ك الوالية العامة ملجلس الدولة ويصب��ح يف هذه الحالة هذا 

التحديد ال معنى له وال أهمية وال ينس��جم مع الواقع، باإلضافة إىل أن مجلس الدولة أصبح 

ملزماً أن يبحث عن معيار للعقد اإلداري وهو أمر يؤدي حتاًم إىل إعادة النظر حتى يف العقود 

املسامة قانوناً، ألن هذه العقود قد ال تتوافر لها الصفة اإلدارية وفقاً للمعيار القضايئ)27).   

وأعتق��د أن ذل��ك وإن كان صحيحاً يف بعض الحاالت إال أنه س��يبقى مفيداً يف الحاالت 

األخ��رى التي تكون فيها العق��ود ووفقاً للتصنيف القضايئ غري إداري��ة، وأعتقد أن تضييق 

القضاء الفرنيس للحاالت املحددة بالنص هو الذي يعد محل نظر ألن القايض عليه أن يطبق 

إرادة القان��ون ما دامت ال تصطدم مع القواعد القانونية األعىل منها فالقايض يلتزم بإعامل 

القانون ال أن يقوم مبخالفته وما دام هناك نص فليس للقايض أن يعمل معايري متييز العقد 

اإلداري فهذه املعايري تكون عند انعدام النص ال حال وجوده.

ثانياً:  في مصر:
أما فيام يتعلق بوجود عقود محددة بالنص يف القانون املرصي وبعيداً عن السجال الفقهي 
قبل نشأة مجلس الدولة عن مدى متييز العقد اإلداري من عدم متييزه بأحكام خاصة تتفق مع 
الروابط العامة )28)، فإن أول قانون ملجلس الدولة رقم 2)) لسنة )29)941)) الذي أنشأ قضاًء 
إدارياً مس��تقاًل يخت��ص بنظر املنازعات اإلدارية، فقد حدد اختصاص��ات القضاء اإلداري عىل 
سبيل الحرص ومل يكن من بينها االختصاص بنظر العقود اإلدارية، مام جعل االختصاص بنظر 
منازع��ات العقود اإلدارية للقضاء العادي، واس��تمر الوضع عىل ذلك حتى صدر القانون رقم 
9 لس��نة 949) )30) والذي حل محل القانون رقم 2)) املذكور والذي نص يف مادته الخامس��ة 

)27) راجع بترصف د.  إبراهيم طه الفياض، العقود اإلدارية، ط)، مكتبة الفالح، الكويت،)98)، ص 37،38.

)28) لتفاصيل هذا املوضوع راجع د.  سليامن الطاموي، مرجع سابق ص )4 وما بعدها، ود.  جابر جاد نصار، مرجع 

سابق، ص 8) وما بعدها، ود.  محمود حلمي، معيار متييز العقد اإلداري، دار النهضة العربية،993) ص 24 وما 

بعدها.  ود.  إبراهيم طه الفياض، مرجع سابق، ص 28 وما بعدها.

)29) صدر هذا القانون بقرص املنتزه 0) رمضان 311) ه�، املوافق 7 أغسطس 941)، ونرش يف الوقائع املرصية )الجريدة 

الرسمية) العدد 83 السنة 7))، الصادر يوم الخميس 8) رمضان 311) ه�، املوافق 1) أغسطس941).  

)30) صدر هذا القانون بقرص القبة بتاريخ 24 ربيع الثاين 318)ه�، 2 فرباير، ونرش يف الوقائع املرصية )الجريدة الرسمية) 

العدد 7) السنة 20) الصادر يوم الخميس 1 ربيع الثاين 318) املوافق 3 فرباير 949).  
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عىل أن »تفصل محكمة القضاء اإلداري يف املنازعات الخاصة بعقود االلتزام واألشغال العامة 
وعقود التوريد اإلدارية التي تنش��أ بني الحكوم��ة والطرف اآلخر يف العقد.  ويرتب عىل رفع 
الدع��وى يف هذه الحالة أمام املحكم��ة املذكورة عدم جواز رفعه��ا إىل املحاكم العادية، كام 

يرتب عىل رفعها أمام املحاكم العادية عدم جواز رفعها أمام محكمة القضاء اإلداري«.

  وإن كان هذا القانون بهذه الصورة قد وضع أوىل لبنات تحديد اختصاص القضاء اإلداري 
بنظ��ر العقود اإلداري��ة، إال أنه كان مثاراً لالنتقاد؛ وذلك ألنه قرص اختصاص القضاء اإلداري 
عىل منازعات بعض العقود اإلدارية وهي عقود االلتزام واألشغال العامة والتوريد، فهي وإن 
كانت من أهم العقود اإلدارية غري أنه ال يخفى أنها ليست كل العقود اإلدارية، ومن ناحية 
أخ��رى فإن اختصاص القضاء اإلداري بهذا العقود مل يكن ق��ارصاً عليه وإمنا  جعله القانون 
رشاك��ة بينه وبني القضاء العادي وفقاً لرغب��ات املدعني، وأخرياً فقد قرص القانون اختصاص 
القضاء اإلداري مبنازعات هذه العقود عىل املنازعات التي تنشأ بني املتعاقد والحكومة دون 
غريها من املنازعات التي قد تنش��أ بس��بب هذه العقود ب��ني املتعاقد واملنتفعني بخدمات 

املرفق كاملنازعات التي تنشأ بني امللتزم واألفراد))3).

 ولقد ألغي هذ القانون بالقانون رقم 11) لسنة 911) والذي تنبه فيه القانون إىل  تلك 
الس��لبيات متالفياً إياها يف مادته العارشة والتي نصت عىل أن »يفصل مجلس الدولة بهيئة 
قضاء إداري دون غريه يف املنازعات الخاصة بعقود االلتزام واألشغال العامة والتوريد أو بأي 

عقد إداري آخر«)32).  

وق��د ألغي هذا القانون بالقانون رقم 11 لس��نة 919) الذي ص��در يف ظل الجمهورية 
العربي��ة املتح��دة والذي حافظ عىل ذات االختصاص حيث ن��ص يف مادته العارشة عىل أن 
»يفص��ل مجل��س الدولة بهيئة قضاء إداري دون غريه يف املنازع��ات الخاصة بعقود االلتزام 

واألشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر«)33).  

))3) ملزيد من التفاصيل راجع د.  سليامن الطاموي، مرجع سابق، ص )4 وما بعدها.  د.  جابر جاد نصار، مرجع سابق، 

ص )2 وما بعدها.  

بالوقائع  املوافق 29 مارس 911)، ونرش  بتاريخ 28 رجب 374)ه�  الجمهورية  القانون بديوان رئاسة  )32) صدر هذا 

املرصية )الجريدة الرسمية) العدد 21 مكرر غري اعتيادي بتاريخ 29 مارس 911).

)33) صدر هذا القانون بديوان رئاسة الجمهورية بتاريخ 3) شعبان 378) ه�، املوافق )2 فرباير 919) ه�، ونرش بالوقائع 

املرصية )الجريدة الرسمية) العدد 33 مكرر )ب) غري اعتيادي بتاريخ )2 فرباير 919).
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وأخرياً القانون الحايل رقم 47 لسنة 972)حيث نص يف املادة 0)/))منه عىل أن:  تختص 

محاكم مجلس الدولة دون غريها بالفصل يف املسائل اآلتية:

 )ح��ادي عرش) املنازعات الخاصة بعقود االلتزام أو األش��غال العامة أو التوريد أو بأي 

عقد إداري آخر.

فهل بهذه النصوص يكون النظام املرصي قد أخذ أيضاً بفكرة العقود اإلدارية بتحديد 

القان��ون يق��ول البعض من الفقه »ولقد كانت صياغة املادة 1 من القانون رقم 9 لس��نة 

949) توح��ي بأن العقود الثالث��ة الواردة بها هي عقود إداري��ة بتحديد القانون؛ ولكن 

فح��ص النص عن كثب يؤدي إىل العكس، فاملس��لم ب��ه فقهاً وقض��اء أن عقود االلتزام 

وعقود األش��غال العامة هي عقود إدارية دامئاً وفق��اً لخصائصها الذاتية ولصلتها الوثيقة 

مبب��ادئ القانون العام، أما العق��د الثالث وهو عقد التوريد فهو العقد الذي يكون إدارياً 

أو غري إداري وفقاً إلرادة اإلدارة، ولهذا فقد حرص نص املادة الخامس��ة أن ينعته بصفة 

“اإلدارية”، وهذا هو املس��تفاد من األعامل التحضريية الت��ي صاحبت صياغة املادة، أما 

صياغة املادة العارشة من القانون رقم 11) لس��نة 911) والقانون رقم 11 لس��نة 919) 

وكذا الفقرة )) من القانون رقم 47 لس��نة 972) فه��ي قاطعة إذ جاء فيها ذكر العقود 

اإلدارية الثالثة عىل سبيل التمثيل يؤيد ذلك نهاية املادة التي تقول:  »أو بأي عقد إداري 

آخر«.  ومن ثم فإننا ننتهي إىل استبعاد فكرة العقود اإلدارية بتحديد القانون من نطاق 

القانون املرصي«)34).

ويرى البعض أيضاً أن النص يف قوانني مجلس الدولة املتعاقبة )منذ قانون س��نة 949)) 

عىل اختصاص��ه بالفصل يف املنازعات الخاصة بعقود االلتزام واألش��غال العامة والتوريد ال 

يؤدي حتاًم إىل اعتبار هذه العقود يف جميع الحاالت عقوداً إدارية)31).

)34)  راجع د. سليامن الطاموي، مرجع سابق، ص 11،17.

)31) راجع د. محمود عاطف البنا، العقود اإلدارية مع دراسة خاصة لنظام تأمني مشريات الحكومة وعقود التوظيف 

الرياض، 401)ه�،  والنرش،  للطباعة  العلوم  دار  السعودية، ط)،  العربية  اململكة  الطبيعية يف  الرثوة  واستغالل 

984)، ص 1) ،7).
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وأعتقد أنه إذا فهم أن العقود املحددة بالنص هي تلك العقود غري اإلدارية بطبيعتها 

وأن القانون ينص عىل توصيفها اإلداري العتبارات معينة، فإنه يف ضوء ذلك فإنه ال يوجد 

يف القان��ون املرصي عقود إدارية مح��ددة بالنص، غري أنه ميكن ومن جانب آخر وتقديراً 

للنصوص أن نفهم أيضاً أن العقود اإلدارية املحددة بالنص هي تلك العقود التي حددها 

الن��ص القانوين بحيث ال يجوز للقايض وتحت أي اعتبار أن يخرجها من تحت مظلته وال 

تخض��ع للمعايري الفقهية أو القضائية، ولذا فإن عقد التوريد والذي يش��ري الفقه إىل أنه 

ق��د يكون عقداً إدارياً وقد ال يكون، وعليه ميك��ن يف الحالة األخرية يكون النظر فيه من 

اختص��اص القضاء العادي، فأعتقد أنه يف ظل النص يف القانون املرصي الحايل يعد التفافاً 

عىل النص.
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المبحث الثاني:

المعيار الفقهي والقضائي للعقود اإلدارية:

لعدم كفاية النصوص القانونية س��واًء كانت تحديداً أو متثياًل لتحديد ش��امل للعقود 

اإلداري��ة أو وضع معيار لها؛ فقد س��عى الفق��ه والقضاء إليجاد معيار عىل أساس��ه يتم 

ذل��ك التحديد فريى البع��ض Marie-Christine  متفقاً يف ذلك مع القضاء إىل أنه وحتى 

يع��د العق��د إدارياً، فالبد أوالً:  أن يكون أحد طريف العقد ش��خصاً من أش��خاص القانون 

الع��ام، وثاني��اً:  أن يكون العقد متصاًل بتنفيذ املرفق العام، أو يتضمن رشوطاً اس��تثنائية، 

وب��كال األخريين ودون أن يكون ألحدهام الغلبة عىل اآلخر مع الرشط األول يكون العقد 

إدارياً)31).

وهذا آخر ما استقر عليه القضاء الفرنيس فقد تباينت أحكام القضاء الفرنيس وتأرجحت 

م��ن معيار الرشوط غري املألوفة بحك��م Terrier يف 1 فرباير 903)، إىل  معيار تنفيذ مهمة 

مرف��ق ع��ام يف حكم Therondيف 4 م��ارس 0)9) إىل  معيار الرشوط غ��ري املألوفة بحكم 

societe des granitsporphyroides des Vosgesيف )3 يوليو 2)9) ثم إىل  معيار املرفق 

 EpouxBertin et العام مع الرشوط غري املألوفة بش��كل تباديل يف 20 ابريل 911) بحكم

Minister L، Agriculture واس��تقر القض��اء عىل هذا األخري، مام يعن��ي أن العقد حتى 

يكون إدارياً وفقاً للتكييف القضايئ الفرنيس، يلزم كرشط أس��ايس أن يربمه ش��خص معنوي 

عام، ثم يضاف إىل  ذلك إما رشط تعلق العقد بتنفيذ مرفق عام أو أن يتضمن العقد رشوطاً 

استثنائية غري مألوفة يف مجال عالقات القانون الخاص)37).  

 V.  Marie-Christine Rouault،op.cit.  p.  315" La jurisprudence s‘attache à trois éléments:  les parties- (31(

  au contrat, l‘objet et les clauses du contrat.  Le premier critère doit obligatoirement être rempli :

 un contrat ne peut être administratif que si l‘une des parties au moins est une personne morale de

 droit public.  Il doit de plus répondre à un second critère, alternatif :  il faut que l‘objet du contrat

 se rattache à l‘exécution même du service public ou que le contrat contienne une clause exorbitante

 du droit commun.  Ces deux derniers critères sont alternatifs, le contrat doit répondre, pour être

administratif, à l‘une ou l‘autre de ces conditions, sans que l‘un des critères prime sur l‘autre‘‘.

 V.  Marie-Christine Rouault، op.cit.  p.315 et V.  Georges Dupuis, Marie-José Guédon et patrice - (37(

.chrétien, op.  cit.  p.414
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يف حني يكاد يجمع الفقه والقضاء املرصي عىل أن العقد اإلداري ال يستجمع هذه الصفة 

إال إذا أبرمه ش��خص معنوي عام، واتصل بنش��اط مرفق عام، وتضمن رشوطاً استثنائية غري 

مألوفة يف نطاق القانون الخاص)38).

حي��ث قضت محكمة القض��اء اإلداري)39) بأن »قضاء هذه املحكمة قد اس��تقر عىل أن 

العقد اإلداري هو العقد الذي يربمه ش��خص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة 

مرفق عام أو مبناس��بة تس��يريه، وأن يظهر نيته يف هذا العقد باألخذ بأسلوب القانون العام 

وأحكامه، وذلك بتضمني العقد رشوطاً استثنائية غري مألوفة يف القانون الخاص«)40) وقضت 

أيض��اً بأنه “ومن حيث إنه عن الدفع املبدى بعدم اختصاص املحكمة والئياً بنظر الدعوى، 

فإن من األصول املس��لمة، أن العقود التي يربمها أش��خاص القانون العام مع األفراد مبناسبة 

وراجع أيضا:  األستاذ مارسو لون، واألستاذ بروسبري يف، واألستاذ جي بريبان، واألستاذ بيري دلفولفيه واألستاذ برونو جينفوا، 

أحكام املبادئ يف القضاء اإلداري الفرنيس » Les grands arrêts de la jurisprudence administrative » ترجمة 

الدكتور أحمد يرسي، دار الفكر العريب، ط0)، 991)، ص 718.

ود. عبد الفتاح صربي أبو الليل، أساليب التعاقد اإلداري بني النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا، 993)، ص 

20.  ود.  عزيزة الرشيف، دراسات يف العقد اإلداري، دار النهضة العربية، )98)، ص 23، ود.  محمد فؤاد عبد الباسط، 

العقد اإلداري، دار الجامعة الجديدة للنرش، اإلسكندرية، 2001، ص)2، ود.  محمود حلمي، مرجع سابق، ص 31.  

)38) راجع د.  جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص 28، وراجع أيضاً يف هذا املوضوع – عىل سبيل املثال-املراجع التالية:

- د. إبراهيم طه الفياض، مرجع سابق، ص 43 وما بعدها.

- د. ثروت بدوي، املعيار املميز للعقد اإلداري، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد األول يناير-مارس السنة الخامسة، 

919) ص 29).

- د.  جامل اللبان، املعيار املميز للعقد اإلداري، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الثالث، يوليو – سبتمرب، السنة الثامنة، 

914)، ص 10.

- د. سليامن الطاموي، مرجع سابق، ص 18.

- د. عبد الله الوهيبي، مرجع سابق، ص 19.

- د. محمد عبد العال السناري، التطورات الحديثة للطعن باإللغاء يف عقود اإلدارة، دار النهضة العربية، )99)، ص )) 

وما بعدها.

- د. محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص9) وما بعدها.

- د. محمود حلمي، مرجع سابق، ص )3 وما بعدها.

- د. محمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص 9) وما بعدها.

)39) محكمة القضاء اإلداري هي محكمة من محاكم القضاء اإلداري املرصي.

)40) راجع حكم محكمة القضاء اإلداري، بتاريخ 917/1/2)، مجلد))، ص 493، راجع د.  جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص 29.  
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مامرستها لنش��اطها يف إدارة املرافق العامة وتسيريها ليست كلها من طبيعة واحدة، فمنها 

عق��ود تأخذ فيها اإلدارة بوس��ائل القانون العام بوصفها س��لطة عام��ة، وهذه العقود تعد 

عقوداً إدارية ويختص القضاء اإلداري بنظر املنازعات الناش��ئة عنها، ومنها عقود تنزل فيها 

اإلدارة منزلة األفراد يف تعاقدهم وتأخذ بوس��ائل القانون الخاص، وهذه العقود تعد عقوداً 

مدني��ة ويخت��ص القضاء العادي بنظر املنازعات الناش��ئة عنها، والعق��ود التي تربمها جهة 

اإلدارة يف ظل أحكام القانون رقم 00) لسنة 914) )يف شأن تنظيم تأجري العقارات اململوكة 

للدول��ة ملكية خاصة والترصف فيه��ا) تخرج عن نطاق العقود اإلدارية التي يختص القضاء 

اإلداري بنظر املنازعات املتعلقة بها؛ ذلك أنه وإلن كان أحد أطراف هذه العقود شخص من 

أش��خاص القانون العام إال أن هذه العقود ال تتس��م بسامت العقود اإلدارية، فهي ال تعدو 

أن تك��ون عقوداً لبيع مال مملوك للدولة ملكية خاص��ة وقد أبرمت برشوط ال تخرج عىل 

أس��اليب القانون الخاص وليس فيها ما يوحى باتجاه نية اإلدارة يف األخذ بوس��ائل القانون 

العام«))4) وقضت أيضاً بأنه »ومن حيث إن املنازعة املاثلة بني املدعي ومؤسسة دار الهالل 

وهي من املؤسسات الصحفية والتي تعترب من أشخاص القانون الخاص، وأن العقد املربم يف 

الحالة املاثلة ينحرس عنه وصف العقد اإلداري بالنظر إىل أطرافه ولعدم تضمنه رشوطاً غري 

مألوف��ة يف القانون الخاص، وبالتايل يخرج من اختصاص مجلس الدولة وتختص به املحاكم 

العادية«)42).

ويف ذات االتج��اه كانت املحكمة اإلدارية العليا)43) حيث قضت بأن »العقد يعترب إدارياً 

إذا كان أحد طرفيه ش��خصاً معنوياً عاماً ومتصاًل مبرفق عام ومتضمناً رشوطاً غري مألوفة يف 

القان��ون الخاص، ف��إذا تضمن عقد هذه الرشوط الثالثة مجتمع��ة كان عقداً إدارياً يختص 

ب��ه القضاء اإلداري بحس��ب واليته املحددة، وغني عن البي��ان أن الرشوط املتقدمة ترسي 

بالنس��بة للعقود اإلدارية املس��امة يف القانون كذلك، فإذا كان العقد املسمى مربماً لتحقيق 

))4) راجع حكم محكمة القضاء اإلداري يف الدعوى رقم 3107 لسنة 17 ق، بجلسة 2004/1/22، موسوعة أحكام القضاء 

املحامي،  الديب  األستاذ سعيد محمود  إعداد  العربية،  القايض، ترشيعات وأحكام جمهورية مرص  اإلداري، مكتبة 

أسطوانة مدمجة وسيشار إليها فيام بعد )موسوعة أحكام القضاء).  

)42) راجع حكم محكمة القضاء اإلداري يف الدعوى رقم 9942) لسنة 17، بجلسة 1)/2008/3، املرجع السابق.

تلك  بذلك  فنعني  إضافة  بدون  املرصي وحال ذكرها  اإلداري  القضاء  إحدى محاكم  العليا هي  اإلدارية  املحكمة   (43(

املحكمة.
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مصلح��ة خاصة وليس يف نصوصه رشوط غري مألوفة يف القانون الخاص فهو عقد من عقود 

هذا القانون وتخرج املنازعة بشأنه عن والية القضاء اإلداري«)44).

ويف ذات االتجاه قضت أيضاً بأنه »ومن حيث إن املس��تقر عليه يف قضاء هذه املحكمة 

أن العقد اإلداري هو العقد الذي يربمه ش��خص معنوي من أش��خاص القانون العام بقصد 

إدارة مرفق عام أو مبناس��بة تس��يريه، وأن تظهر نيته يف األخذ بأسلوب القانون العام وذلك 

بتضمني العقد رشطاً أو رشوطاً غري مألوفة يف عقود القانون الخاص، وأنه من املس��لم به يف 

فق��ه القانون اإلداري أن اختيار اإلدارة لوس��ائل القانون العام ه��و الرشط الفاصل يف متييز 

العقود اإلدارية؛ ذلك:  أن اتصال العقد الذي تربمه اإلدارة باملرفق العام إذا كان رشطاً الزماً 

ل��يك يصبح العقد إداري��اً، فإنه ال يكفي بذاته ليك يضفي عىل العق��د تلك الصفة.  وإذا مل 

يتضمن العقد رشوطاً استثنائية فإنه ال مناص من خضوعه ألحكام القانون الخاص إذ ينتفي 

عنه عندئذ وصف العقد اإلداري«)41).

وقض��ت كذلك بحكم حديث نس��بياً وبتفصيل فقال��ت: »بأن املس��تقر عليه يف قضاء 

املحكم��ة اإلدارية العلي��ا أن العقد يعترب إداري��اً إذا كان أحد طرفيه ش��خصاً معنوياً عاماً 

ومتصاًل نشاطه مبرفق عام ومتضمناً رشوطاً غري مألوفة يف نطاق القانون الخاص، وأن اإلدارة 

حينام تربم عقداً من العقود ال يعد بذاته عقداً إدارياً، حيث إن العقود التي تربمها كشخص 

من أش��خاص القانون العام مع األفراد مبناس��بة مامرستها لنش��اطها يف إدارة املرافق العامة 

وتسيريها ليست سواًء، فمنها ما يعد إدارياً تأخذ فيه اإلدارة بوسائل القانون العام بوصفها 

سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات ال يتمتع مبثلها املتعاقد معها، وقد تنزل منزلة األفراد 

يف تعاقدهم فتربم عقوداً مدنية تس��تعني فيها بوس��ائل القانون الخاص، وأنه بناًء عىل ذلك 

إذا فق��د العقد رشطاً من ال��رشوط التي يتحقق بتوافرها مناط العق��د اإلداري صار العقد 

من عقود القانون الخاص، وذلك كان تفقد اإلدارة صفتها كش��خص معنوي عام، أو ال يكون 

العقد متصاًل مبرفق عام من حيث نش��اطه تنظياًم أو تس��يرياً، أو أىت العقد عىل غرار عقود 

)44) راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف القضية رقم 889)/1 ق بجلسة )3 مارس 912)، مجموعة املكتب الفني 

وسيشار إليها فيام بعد )املجموعة)، مجلد 7 ج2، القاعدة 14، ص 133.

)41) راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف القضية رقم 28)31/3 ق بجلسة 24 يناير 991)، املجموعة، القاعدة 03)، 

مجلد 40، ج)، ص 4))، 1)).
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األفراد خالياً من األخذ فيه بأس��لوب القانون العام بحيث ال يتضمن رشوطاً اس��تثنائية غري 

مألوفة يف عقود القانون الخاص.  ومن حيث إنه ملا كان ذلك وكان العقد محل املنازعة قد 

أبرم بني اإلدارة العامة ألمالك الدولة الخاصة والطاعن وموضوعه بيع قطعة أرض زراعية له 

وال يتصل مبرفق عام من حيث نش��اطه تنظياًم أو تسيرياً ومن ثم يكون من العقود املدنية 

الت��ي تختص املحاكم العادية باملنازعات الناش��ئة عنها، وال يغري م��ن ذلك أن العقد محل 

املنازعة قد أبرم مبعرفة ش��خص من أش��خاص القانون العام أو يتضمن رشوطاً استثنائية ال 

تتوف��ر يف عقود القانون الخاص، ذلك أن مناط اعتبار العقد إدارياً حس��بام اس��تقرت عليه 

أحكام املحكمة اإلدارية العليا ) دائرة توحيد املبادئ ) رهن بتوافر الرشوط الثالثة املش��ار 

إليه��ا مجتمعة بحيث إذا فقد العقد رشطاً من ال��رشوط التي بتحقق توافرها مناط العقد 

اإلداري صار العقد من عقود القانون الخاص«)41).

ويف ذات الس��ياق أيض��اً قضت املحكمة الدس��تورية العليا يف مرص مبناس��بة مامرس��ة 

اختصاصها بالفصل يف تنازع االختصاص بأن “قضاء املحكمة الدستورية العليا قد جرى عىل 

أن العقود اإلدارية هي التي يكون أحد أطرافها ش��خصاً من أشخاص القانون العام، يتعاقد 

بوصفه س��لطة عامة يف ش��أن يتصل بتسيري مرفق عام، منتهجاً يف ذلك وسائل القانون العام 

التي تعد الرشوط االستثنائية التي تضمنتها هذه العقود كاشفة عنها ومبلوره لها،...  وحيث 

إن��ه ال ين��ال مام تقدم قالة انط��واء العقد محل النزاع عىل بعض الرشوط االس��تثنائية غري 

املألوفة يف روابط القانون الخاص، ذلك أنه بفرض توافر هذه الرشوط فإنها ال تنهض وحدها 

سنداً العتبار العقد من العقود اإلدارية متى ثبت تخلف الرشط األول لذلك وهو أن يكون 

أحد طرفيه ش��خصاً من أش��خاص القانون العام.  وال يغري من ذلك أيضاً ما تضمنه العقد يف 

البند الثاين عرش من النص عىل اختصاص محكمة القضاء اإلداري باإلس��كندرية بالفصل يف 

كل نزاع ينش��أ عنه، ذلك أن القواعد املنظمة لالختصاص الواليئ هي بطبيعتها أحكام آمرة 

تعد من النظام العام وبالتايل ال يجوز االتفاق عىل مخالفتها.«)47).

)41) راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم2014 لسنة 48 ق، بجلسة 2007/3/24، املجموعة، القاعدة 79، 

مجلد48، ج )، ص 101.

)47) راجع حكم املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم 7 لسنة 1) ق تنازع، بجلسة 999/2/1)، موسوعة أحكام القضاء.



الباب األول

املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية38

ويف ضوء ما س��بق جميعه فإن العقد اإلداري يكتس��ب هذه الصفة من خالل الرشوط 

التالية:

أوالً:  أن يكون أحد أطراف العقد شخصاً معنوياً عاماً.

ثانياً:  أن يتصل العقد مبرفق عام.

ثالثاً:  أن يتضمن العقد رشوطاً استثنائية.

أواًل:  أن تكون اإلدارة أحد أطراف العقد:

ميثل هذا الرشط الجانب العضوي يف العقد الذي يستند إىل  صفة أطراف العقد، وذلك 

ألن قواعد القانون العام ما وضعت إال لتحكم نش��اط اإلدارة فكان بدهياً أن يكون الرشط 

األول واملقدم��ة الرضورية والتي ال غن��ى عنها العتبار العقد إداري��اً أن يكون أحد أطرافه 

ش��خصاً معنوياً عاماً، فهو كام يقول البعض من الفقه، أنه وإن كان هذا الرشط ليس كافياً 

العتبار العقد إدارياً، فإنه عىل األقل يجب أن يكون أحد أطراف العقد شخصاً عاماً)48).

وإذا كان الزم��اً أن يكون أحد طراف العقد ش��خصاً عاماً، فليس هناك ما مينع أن يكون 

العقد مربماً بني أش��خاص عامة، وإن كان الش��كل األخري ال يحدث كثرياً بالقياس إىل الشكل 

األول.    

فالنظام الفرنيس يستلزم رضورة وجود أن يكون أحد طريف العقد عىل األقل شخصاً عاماً 

إال إذا كان أح��د األطراف يترصف بصفته وكياًل عن الدولة فإنه يف هذه الحالة يكون العقد 

إداري��اً حتى وإن كان املتعاقدون من أش��خاص القانون الخاص، وال يعد هذا اس��تثناًء عىل 

األصل ألن حقيقة الوكالة تعني أن الشخص العام ما زال هو أحد أطراف العقد)49).

أن هذا املبدأ قد أورد عليه القضاء الفرنيس بعض االستثناءات عىل سبيل املثال يف حكم 

محكمة التنازع يف قضية رشكة بريو Peyrot حيث إن رشكة طرق السيارات »إسترييل – كوت 

دي ازور« AutoRoute  Estrel-Cote d' azur ه��ي رشك��ة من رشكات االقتصاد املختلط 

أبرمت عقداً مع منش��أة بريو لتنفيذ األش��غال الرضورية إلنشاء الطرق، ووقعت منازعة بني 

.V.  Georges Dupuis، Marie-José Guédon et Patrice chrétien، op.  cit.  p.414 (48(

.V.  Georges Dupuis، Marie-José Guédon et Patrice chrétien، op.  cit.  p.414 (49(
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الرشكة األخرية ورشكة طريق الس��يارات تتعلق باستعامل األخرية حياًل تدليسية نال الرشكة 

منها رضر وذلك حسب ادعاء الرشكة، لذلك فهي تطلب التعويض.

قضت محكمة التنازع بأنه: »ومن حيث إن إنش��اء الطرق الوطنية يحمل صفة األشغال 

العامة، وهو بطبيعته من شأن الدولة، وينفذ تقليدياً من خالل اإلدارة املبارشة، وأنه نتيجة 

لذلك تكون العقود التي يربمها رب العمل لهذا التنفيذ خاضعة للقانون العام.

  وم��ن حيث إنه يجب أن يكون األمر كذلك بالنس��بة للعقود الت��ي يربمها رب العمل 

إلنش��اء طريق س��يارات بالرشوط املنصوص عليها يف القانون.  دون حاجة للتفرقة حسبام 

إذا كان اإلنش��اء تتواله الدول��ة مبارشة بالطريقة املعتادة أو يتواله بصفة اس��تثنائية ملتزم 

يعمل يف مثل هذه الحالة لحساب الدولة سواًء كان هذا امللتزم شخصاً معنوياً من أشخاص 

القان��ون العام أو رشك��ة من رشكات االقتصاد املختل��ط.  وأنه عىل هذا الوج��ه وأياً كانت 

األوضاع إلنش��اء الطريق فإن العقود املربمة بني اإلدارة أو ملتزمها مع املقاول لها صفة عقد 

األشغال العامة.  وذلك تكون الدعوى تدخل يف اختصاص القضاء اإلداري«)10).

وقد توسع القضاء يف ذلك فلم يتوقف عند حدود رشكات االقتصاد املختلط، وإمنا  تعداه 

إىل  رشكات أخرى خاصة بصفة تامة ما دام العقد متعلقاً بالطرق الوطنية))1).

 V.TC juillet 1963, Société Entreprise Peyrot c/Société de lé autoroute Estérel –Cote de Azur R.787, (10(

 RDP1964.776,concl.C.Lasry."Considérant que la construction des routes nationales a le caractère

 de travaux publics et appartient par nature à l‹Etat ; qu‹elle est traditionnellement exécutée en

 régie directe ; que, par suite, les marchés passés par le maître de l‹ouvrage pour cette exécution

 sont soumis aux règles du droit public ; Considérant qu‹il doit en être de même pour les marchés

 passés par le maître de l‹ouvrage pour la construction d‹autoroutes dans les conditions prévues

 par la loi du 18 avril 1955 sans qu‹il y ait lieu de distinguer selon que la construction est assurée de

 manière normale directement par l‹Etat, ou à titre exceptionnel par un concessionnaire agissant

 en pareil cas pour le compte de l‹Etat, que ce concessionnaire soit une personne morale de droit

 public, ou une société d‹économie mixte, ….que, dès lors, l‹action sus-analysée engagée par

 l‹Entreprise Peyrot contre la Société de l‹Autoroute Estérel-Côte-d ›Azur relève de la compétence

de la juridiction administrative ;(TCN° 01804Publié au recueil Lebon(

وراجع الرجمة للدكتور أحمد يرسي، األستاذ مارسو لون وآخرين مرجع سابق، ص 711، 711.

  Georges Dupuis، Marie-José Guédon et patrice chrétien، op.  Cit.  p.414

))1)  ملزيد من التفاصيل راجع األستاذ مارسو لون، وآخرين، مرجع سابق ص 772 وما بعدها.
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 وعلي��ه ميكن القول أن اعتب��ار هذه العقود إدارية كان ذل��ك باعتبار أنها تحمل صفة 

األشغال العامة التي تنتمي بطبيعتها إىل القانون العام)12).

ومن أمثلة ذلك أيضاً حكم مجلس الدولة يف قضية Dame Culard، حيث مد مجلس 

الدولة االس��تثناء إىل أعامل خارج نطاق األشغال العامة، ففي هذه القضية حيث تعلقت 

بشأن قروض قدمها بنك فرنسا العقاري وهو رشكة تجارية تخضع للقانون الخاص مبقتىض 

اتفاق مع الدولة من مبالغ واردة من حساب مفتوح يف سجالت الخزانة يديره وزير املالية 

ملساعدة إعادة توطني الفرنسيني العائدين من تونس، حيث اعترب املجلس أن النزاع الذي 

ج��رى بني هذه الرشك��ة وأحد املقرضني يختص به القض��اء اإلداري باعتبار أن هذا البنك 

يف تعاق��ده مع املواطنني كان يعمل لحس��اب الدولة، وأن العقود الت��ي يربمها البنك مع 

املقرضني وإذ يكون موضوعها تنفيذ خدمة مرفق عام ملساعدة الفرنسيني تخضع للقضاء 

اإلداري)13).

هذا يعني أن النظام الفرنيس يضع كمقدمة رضورية - ورشط أسايس البد من توافره حتاًم 

- أن يكون أحد أطراف العقد ش��خصاً من أش��خاص القانون العام، غري أنه أورد استثناءات 

عىل هذا املبدأ كام يف األمثلة الس��ابقة كحالة التعاقد لحس��اب الدولة، أو يف عقد طبيعته 

تنتم��ي إىل أع��امل الدولة يكون موضوعها تنفيذ خدمة مرفق ع��ام أو تنتمي بطبيعتها إىل 

القانون العام.

.V.  Georges Dupuis، Marie-José Guédon et patrice chrétien، op.  cit.  p.115 (12(

 CE 18 juin 1976,Dame Culard, R.  320; AJDA 1976.579, note M.  Durupty.Les contrats passe entre (13(

 Le crédit foncier de France et les emprunteurs ont été conclus pour le compte de l‹état et avaient

 pour objet l‹exécution même du service public d‹aide aux français rapatries de Tunisie ; que, des

 lors , bien que le crédit foncier de France soit constitué sous la forme d‹une société commercial ,

 ces contrats présentent le caractère de contrats administratifs »V.  aussi, concernant l‹établissement

 de voies publiques dans une zone à urbaniser en priorité, CE 30 mai 1975, Société d‹équipement

 de la région montpelliéraine, R.  326 ; concernant l‘installation d‘un réseau d‹assainissement et

 et à propos de la ؛   de distribution d‘eau potable, TC 7 juill.  1975, Commune d‘Agde, R.  798

 construction de centrales nucléaires, TC 10 mai 1993, Société WannerIsofiIsolation,R.399, note

.F.Luchaire, RDP1996.1171V.  Georges Dupuis، et autres, op.  Cit.p.415
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وهذا ال��رشط يف قاعدته العامة أيضاً تواترت عليه أح��كام القضاء اإلداري املرصي، كام 

س��بقت اإلش��ارة إذ ضمنته الرشوط التي يلزم توافرها العتبار العقد إدارياً حيث كام قالت 

املحكم��ة اإلداري��ة العليا »ورضورة أن تك��ون اإلدارة  طرفاً يف العقد أم��ر يربره أن قواعد 

القان��ون اإلداري إمنا وجدت لتحكم نش��اط اإلدارة، ومن ثم ف��إن العقد الذي يربمه األفراد 

أو الهيئ��ات الخاصة ال يعد عقداً إداري��اً »العنرص األول يف متييز العقود اإلدارية، وهو كون 

اإلدارة طرف��اً فيها أمر طبيعي ألن العقود اإلدارية هي طائفة من عقود اإلدارة وبالتايل فإن 

العقد الذي ال يكون أحد أطرافه ش��خص من أش��خاص القانون العام ال ميكن اعتباره عقداً 

إدارياً..«)14).

وأيضاً قضت املحكمة بأنه »ومن حيث إن قضاء هذه املحكمة قد استقر عىل أن العقد 

يعت��رب إدارياً إذا كان أحد طرفيه ش��خصاً معنوياً عاماً ومتص��اًل مبرفق عام ومتضمناً رشوطاً 

غ��ري مألوفة يف نطاق القانون الخاص، ف��إذا تضمن عقد هذه الرشوط الثالثة مجتمعة كان 

عقداً إدارياً يختص به القضاء اإلداري...  كل ذلك ينبئ بوضوح أن وزارة األوقاف إمنا تتعاقد 

معه بصفتها ناظرة عىل الوقف ومن املقرر قانوناً أن لألوقاف ش��خصية اعتبارية ال تختلط 

بش��خص الناظر عليها أو املس��تحقني فيها، وعىل ذلك فإن حقيق��ة التعاقد يف واقعة الحال 

أنه قد تم بني الوقف كش��خص اعتباري من أشخاص القانون الخاص وبني الطاعن، وبالتايل 

يتخلف يف ش��أنه حتى يعترب عق��داً إدارياً، رشط أن يكون أحد طريف التعاقد من أش��خاص 

القانون العام وينحرس االختصاص بشأنه عن القضاء اإلداري«)11).     

غري أنه ويف االتجاه الفرنيس استثنى من ذلك املبدأ الحالة التي يظهر فيها الشخص 

املعنوي الخاص أنه يتعامل لحساب اإلدارة ومصلحتها حيث قضت بأنه »من البديهي 

أن العقد الذي ال تكون اإلدارة أحد أطرافه ال يجوز بحال أن يعترب من العقود اإلدارية، 

ذلك أن قواعد القانون العام إمنا وضعت لتحكم نشاط اإلدارة ال نشاط األفراد والهيئات 

)14) راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 381) لسنة 33ق بجلسة 8)/)/994)، املوسوعة اإلدارية الحديثة، 

د. نعيم عطية، وأ.  حسن الفكهاين، )سيشار إليها فيام بعد باملوسوعة) الدار العربية للموسوعات )حسن الفكهاين-

محام) 994)، 991)ج49، ص 41.

)11) راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 84)2 لسنة 29 ق، بجلسة )2 فرباير 987)، مجموعة املكتب 

الفني مبجلس الدولة املرصي، )سيشار إليها فيام بعد باملجموعة) مجلد 32، ج)، ص 813.  
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الخاصة، إال أنه من املقرر أنه متى اس��تبان أن تعاق��د الفرد أو الهيئة الخاصة امنا هو 

يف الحقيقة لحس��اب اإلدارة ومصلحتها؛ فإن هذا التعاقد يكتسب صفة العقد اإلداري 

إذا م��ا توافرت فيه العنارص األخرى الت��ي يقوم عليها معيار متييز العقد اإلداري، ومن 

حي��ث إنه مت��ى كان الثابت مام تقدم أن رشكة ش��ل يف العقدين موض��وع النزاع قد 

تعاقدت لحس��اب ومصلحة الحكومة، متى كان ال نزاع يف أن العقدين قد أبرما بقصد 

تس��يري مرفق عام ويف أنه قد اتبعت فيهام وسائل القانون العام، متى كان األمر كذلك 

فإن العقدين املش��ار إليهام بناًء عىل ما تقدم يكتس��بان صفة العقود اإلدارية، وبهذه 

املثابة فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري يختص دون غريه بنظر املنازعات الخاصة 
بهام«)11)

ويبقى الس��ؤال متى يكون الش��خص املعنوي عاماً؟ فاألش��خاص املعنوية كام قد تكون 

عامة قد تكون خاصة كذلك، فام هو املعيار املميز الذي عىل أساسه يكون الشخص املعنوي 

شخصاً من األشخاص املعنوية العامة؟ 

أن اإلدارة العامة يف مفهومها العضوي يقصد بها مجموعة املنظامت والهيئات واألجهزة 

التي تقوم بأداء وظيفة الدولة وتحت إرشاف سلطاتها السياسية فيام يتصل بتحقيق املصالح 

العامة وهذا املعنى يتضمن السلطات املركزية والسلطات الالمركزية واملؤسسات والهيئات 

العامة، وإذا كانت ال توجد إش��كالية يف تحديد الس��لطات املركزي��ة والالمركزية يف الدولة 

ومتييزها عن الهيئات أو املؤسسات العامة ألن هذه السلطات هي أقسام إدارية تحوز جزءاً 

من س��يادة الدولة وتتمتع بالش��خصية املعنوية وفق ما هو مقرر لها يف الدس��تور القانون 

واللوائح)17)، فإن اإلش��كالية يف تحديد املؤسس��ة العامة أو الهيئ��ة العامة لتحديد طبيعتها 

اإلدارية ومن ثم تحديد التكييف القانوين لترصفاتها متييزاً لها عن املؤسس��ات الخاصة التي 

يحكمها نظام قانوين مختلف وتخضع للقضاء العادي.

ولقد قيلت مس��اهامت فقهية وقضائي��ة متعددة لتمييز الهيئات العامة واملؤسس��ات 

العامة عن املؤسس��ات الخاصة، يذكر األستاذ Yves Gaudemet أنه ال مشكلة حينام يكون 

)11) راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 118)لسنة 7ق، بجلسة 914/3/7)، املجموعة، مجلد 8، ج)، ص 713.

)17) راجع د.  طعيمه الجرف، القانون اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 978)، ص 1))، 7))، 41).  
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النص القانوين املنشئ رصيحاً يف اعتبار مؤسسة ما بأنها مؤسسة عامة، ولكن توجد املشكلة 

حين��ام ال يكون النص رصيحاً يف تحديد طبيعة الش��خص املعن��وي، حينئذ يلجأ القضاء إىل  

تبني معايري لتحديد هذا التكييف وقد س��اد يف مرحلة أوىل:  معيار الجهة املنشئة، ومعيار 

مدى متتع الش��خص املعنوي بامتيازات الس��لطة العامة، ويقوم املعي��ار األول عىل طبيعة 

الجهة املنش��ئة، فإن كانت الس��لطات العامة هي التي أنش��أتها، فإنها والحالة هذه تصبح 

مؤسسة عامة، وعىل العكس من ذلك إن كانت الجهة التي أنشأتها جهة خاصة فإنها تصبح 

ترتيباً عىل ذلك مؤسسة خاصة.

أما معيار مدى متتع الش��خص املعنوي بامتيازات الس��لطة العامة، فإنه كام هو واضح 

يعتمد عىل مدى متتع الشخص املعنوي بصالحيات وامتيازات السلطة العامة، كسلطة فرض 

الرضائ��ب، أو نزع امللكية للمنفع��ة العامة، أو صالحية اتخاذ وس��ائل قهرية ضد اآلخرين 

فإن كان للش��خص املعنوي نصيب من تلك االمتيازات، وذلك يبني من قانون إنش��ائه، كان 

الشخص املعنوي عاماً وإال فإنه يكون خاصاً.

Jean- واألستاذ Patrick Fraisseix وألن هذا املعيار مل بكن حاس��م�اً كام أشار األستاذ 

Paul Valette مشرياً إىل ان مدرسة الحقوق الفرنسية يف القاهرة كانت مؤسسة من شخص 

خاص، إال أنها اعتربت مع ذلك مؤسس��ة عامة)18) باإلضافة إىل أن الش��خص الخاص قد مينح 

امتيازاً من امتيازات السلطة ومع ذلك ال يعد شخصاً عاماً)19).

ويف مرحل��ة ثاني��ة ودون التخيل عن هذه املعايري أضيف إليه��ا بعض من األوضاع التي 

تحكم الشخص املعنوي كقواعد التنظيم والتوظيف يف املؤسسة، ودرجة الرقابة التي متارس 

عليها من قبل السلطة العامة، والتمويل املايل.

والوض��ع الحايل يف القضاء الفرنيس أنه يعترب أن كل معيار من هذه املعايري ليس وحده 

كافي��اً يف تحديد طبيعة الش��خص املعنوي؛ لذلك فهو يتجه نح��و كل هذه املعايري ويعدها 

قرائن ينري بها طريقه نحو استكشاف نية القانون وصوالً لتحديد التكييف الصحيح لطبيعة 

V. Patrick Fraisseixet.  Jean-Paul, précis de droit public, puf.2000.p0244-245 (18(

)19) راجع د.  طعيمة الجرف، مرجع سابق، ص 47) وما بعدها.
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الشخص املعنوي)10).

وهذا االتجاه هو نفس��ه ما قضت به املحكمة اإلدارية العليا منذ فرة ليس��ت بالبعيدة 

حي��ث قالت:  »ومن حيث إنه وإلن كان الخلط والغموض من ناحية وخطورة النتائج التي 

ترتب عىل تحديد ما إذا كان الشخص املعنوي الذي يؤدي خدمات ذات نفع عام مؤسسة 

عامة أم ال من ناحية أخرى، تقتيض اتخاذ مقياس للتفرقة جامع مانع، إال أن ما سبق ابتداعه 

من مقاييس يف هذا الشأن فشل يف الوصول إىل  هذه الغاية، إذ مل يصلح مقياس بذاته إال يف 

بع��ض الحاالت دون البعض اآلخر، ومن ثم فال مندوحة من أن يوكل أمر التكييف القانوين 

للمؤسس��ات - وهل هي عامة أم ال - إىل  تقدير القضاء يف كل حالة عىل حده، والقضاء يف 

تقديره لكل حالة يس��تعني باملقاييس املش��ار إليها يف مجموعها، بوصفها عالقات تهدي إىل  

حقيقة طبيعة املؤسس��ة، فهو يرجع فعاًل إىل النصوص الترشيعية إن وجدت ليتعرف ما إذا 

كان املرشع قد أعلن بوضوح إرادته فيام يتعلق بطبيعة املؤسسة أم ال، وال يجتزئ بذلك، بل 

 V.  Yves Gaudemet Traite de droit administratif، éd:  16.L.G.D.J.  Paris.2001.pp.291.292‹‹ D‹une (10(

 part، le critère tiré de l‘initiative de la création de l‹établissement celle-ci est venue des pouvoirs

 publics، il s‘agit d‘un établissement public:  si au contraire elle est venue de l‘initiative privée، on

  p.  33, concl.  .؛est en présence d‘un organisme privé (C.E., 22 mai 1903, caisse des écoles, S. 905

 Romieu — 21 juin 1912, Pichot, Rec.  Lebon, p.  711, concl.  Blum — T.C.  31 mai 1913, Pichot,

 Rec.  Lebon, p.  605(.  »On naît établissement public ; on ne le devient pas« (concl.  Blum dans

; (l‘affaire Pichot

 d‘autre part، le critère tiré de la détention par l‘établissement de prérogatives ou privilèges de-

 puissance publique ; chaque fois que la loi aura doté rétablissement d‘un tel privilège exorbitant

 (pouvoirs de taxation، bénéfice de l‘expropriation، gestion d‘un monopole، pouvoirs de contrainte

.à l‘égard de tiers il sera réputé établissement public

 Puis la jurisprudence, sans abandonner ces critères, en a ajouté d‘autres ; règles d‘organisation et de

 fonctionnement de l‹établissement, degré du contrôle exercé sur lui par les pouvoirs publics,

 procédés de financement, mode d‹établissement du statut du personnel ; et surtout elle a

 considéré qu‘aucun de ces divers critères n‘est à lui seul déterminant ; elle s‘est orientée vers

 une prise en considération globale de ces critères qu‘elle combine en un » faisceau d‘indices «

 susceptibles de l‹éclairer sur l‘intention supposée du législateur (T.C.  20 nov.  1961, Bourguet c/

centre Eugène  1962, 389, note A.  de Laubadère(.

  .Et V.  André de Laubadère،Traite de droit administratif, éd.7.L.G.D.J.  Paris 1976.p 7



ماهية العقد اإلداري وأنواعه

45 املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية

يستهدي بأصل نشأة املؤسسة وهل هي من خلق اإلدارة أو من خلق االفراد؟  كام يستأنس 

مبدى اختصاصات الس��لطة العامة التي تتمتع بها املؤسس��ة وه��ل لها حق فرض الرضائب 

والرسوم أم ال، ويستنري أيضاً مبدى رقابة اإلدارة عىل املؤسسة من الناحيتني اإلدارية واملالية، 

ثم يستنبط من كل أولئك، وما إليه، تقديره لحقيقة طبيعة املؤسسة«))1).  

وأخ��رياً فإنه يعتد بالصفة اإلدارية ألي م��ن أطراف العقد يف الوقت الذي أبرم فيه، فإن 

تغ��ريت صفته فيام بعد ف��إن ذلك ال ينزع عن العقد صفته اإلداري��ة، كام ال يتحول العقد 

إدارياً لو تحول الشخص املعنوي الخاص إىل  شخص معنوي عام)12).   

ثانياً:  أن يتصل العقد بتنفيذ المرفق العام:

 Proudhon ألول مرة يف كتابات الفقيه برودون  le service public ظهر اصطالح املرفق العام

الذي استعمل هذا املصطلح مبثابة معيار للتفرقة بني املال العام واملال الخاص للدولة)13).

واملرف��ق العام ك��ام يعرفه البعض هو نش��اط تضطلع به منظمة عامة، إلش��باع حاجة 

املصلحة العامة)14)، ويعرفه األستاذ George Vedel واألستاذ PierreDelvolvé من منظور 

عض��وي، ومنظور مادي، وتعريفه اعت��امداً عىل الزاوية األوىل يع��د مرشوعاً يدار من قبل 

اإلدارة العامة، ومن الزاوية الثانية، يعد نشاطاً يهدف إىل إشباع حاجة عامة)11).  

ومن الفقه العريب يعرفه د.  سليامن الطاموي بأنه »مرشوع )entreprise) يعمل باطراد 

وانتظ��ام تحت إرشاف رجال الحكومة بقصد أداء خدمة عامة للجمهور، مع خضوعه لنظام 

قانوين معني«)11).

))1) راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 244 لسنة 1 ق، بجلسة 2/8)/912)، املجموعة، مجلد 8، ج)، ص 81).  

)12) راجع د.  محمد بكر حسني، العقد اإلداري والتحكيم، مكتبة السعادة، 993)، ص 0).  

)13) راجع د.  السيد خليل هيكل، مرجع سابق، ص 71.

 V.  André de Laubadère, op.  cit.  P.604« le service public une activité assumée par collectivité (14(

 publique en vue de donner satisfaction à un besoin d‹intérêt général"

 V.  George Vedel et Pierre Delvolvé, op.  Cit.  P.P.1097, 1098.et V.  Marie Christine.  Rouault, (11(

                                                                    .op.  cit.  p.377

)11) راجع د.  سليامن الطاموي، الوجيز يف القانون اإلداري، دار الفكر العريب، 979)، ص 8)3.
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وقد عرفته محكمة القضاء اإلداري بأنه »كل مرشوع تنشئه الدولة أو ترشف عىل إدارته 

ويعمل بانتظام واس��تمرار، ويستعني بسلطات اإلدارة لتزويد الجمهور بالحاجة العامة التي 

تتطلبه��ا ال بقصد الربح بل بقصد املس��اهمة يف صيانة وخدمة املصال��ح العامة يف الدولة، 

والصف��ات املميزة للمرفق العام هي أن يكون املرشوع من املرشوعات ذات النفع العام أو 

يكون غرضه سد حاجات عامة مشركة أو تقديم خدمات عامة«.  

م��ن ذلك كله فإن عنارص املرف��ق العام تتحدد يف أنه مرشوع تنش��ئه الدولة، ويخضع 

لسلطتها العامة، مستهدفاً تحقيق املصلحة العامة )17).

هذا ويقوم املرفق العام كرشط تباديل مع رشط الس��لطة العامة أو الرشوط االستثنائية 

يف النظام الفرنيس، وكرشط ثاٍن مكمل للرشط األول يف النظام املرصي، وذلك لتحديد طبيعة 

العق��د اإلداري وعليه فإن العق��د يك يكون إدارياً البد وأن يتص��ل بتنفيذ مرفق عام يقول 

األستاذ André de Laubadère.  أن معيار املساهمة املبارشة يف تنفيذ مرفق عام قد كرس 

بالقرار املش��هور EpouxBertin الذي أعاد وبقوة فكرة املرفق العام هذا يعني أن العقود 

الت��ي يرتبط موضوعها بتنفيذ املرفق العام تعترب عقوداً إدارية)18) أن هذا الرشط وعىل حد 

تعبري األس��تاذ Pierre-Laurent Frier قد أعاد كرامة املرفق العام غري أنه يجب كام يقول 

هذا األخري أن تكون تلك املس��اهمة يف موضوع املرفق العام وليس��ت مس��اهمة هامشية 

بسيطة، وإن كان يعرف أن الحد الفاصل بينهام ليس دامئاً باألمر السهل)19).

وق��د عرفت��ه املحكمة اإلدارية العليا بأنه »مرشوع تنش��ئه الدولة أو ترشف عىل إدارته 

ويعمل بانتظام واستمرار ويستعني بسلطات اإلدارة لتزويد الجمهور بالحاجات العامة التي 

)17) ملزيد من التفصيل راجع د.  حمدي محمد العجمي، القانون اإلداري يف اململكة العربية السعودية )التنظيم اإلداري-

النشاط اإلداري) مركز البحوث، معهد اإلدارة العامة، الرياض، )43) ه�،0)20، ص 1)2وما بعدها.

 V.  André de Laubadère، op.  cit.  P.351.» le critèretiré do la participation directe  du cocontractant (18(

 à l‹exécution du service public» — Consacré par  la fameuse decision Epoux Bertin.., cecritère,

 don‘t l‹avènement a naturellement contribué puissamment à la » revalorisation de la notion de

 service public en droit administratife français, est passé désormais au premier plan، Sont, de ce

 point de vue, des contrats administrative sceux qui ont pour objet de faire directement participer

le cocontractant exécution du service public‹‹

 V.  Pierre-Laurent Frier، précis de droit administratif، 3éd.montchrestien 2004,p.331  (19(
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يتطلبها بغري قصد الربح بل خدمة للصالح العام والنفع العام«)70).

وميكن أن نحدد بشكل عام تلك الصور التي تتصل بتنفيذ املرفق العام فيام ييل))7):

- العق��ود التي يس��ند فيها إىل املتعاق��د تنفيذ عمل يف ذات موض��وع املرفق ويكون فيها 

للمتعاق��د دور رئييس يف تنفيذ املرفق العام، فيدير املرفق العام أو يكون رشيكاً يف إدارته 

كعقد االلتزام.

- العق��ود التي تكون وس��يلة للقيام مبهم��ة املرفق العام أي القيام بأع��امل هي من مهام 

ومسؤوليات املرفق العام.

- العق��ود الت��ي تربم مع املنتفعني لض��امن تقديم الخدمات العامة وذل��ك بدالً من فرضها 

بقرارات إدارية

- العقود التي تتعلق باالرتباط الشخيص باملرفق كعقود التوظيف.  

- العقود التي تلتزم فيها اإلدارة بتقديم س��لعة أو خدمة معينة وهي العقود التي تربم مع 

املنتفعني بخدمات املرفق.

ويف ذات االتج��اه كان القضاء اإلداري امل��رصي حيث قضت املحكمة اإلدارية العليا بأن 

»العق��د اإلداري عىل ما اس��تقر عليه قضاء ه��ذه املحكمة هو العقد ال��ذي تكون اإلدارة 

طرفاً فيه ويتصل بنش��اط املرفق من حيث تنظيمه وتس��يريه بغية خدمة أغراضه وتحقيق 

احتياجاته مراعاة للمصلحة العامة، وتأخذ فيه اإلدارة بأسلوب القانون العام«)72).

وقضت أيضاً بأن »املس��تقر عليه يف قضاء املحكمة اإلدارية العليا أن العقد يعترب إدارياً 

إذا كان أحد طرفيه ش��خصاً معنوياً عاماً ومتصال نش��اطه مبرفق ع��ام ومتضمناً رشوطاً غري 

مألوفة يف نطاق القانون الخاص،  ومن حيث إنه ملا كان ذلك وكان العقد محل املنازعة قد 

)70) راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 3703 لسنة 33 ق بجلسة 993/2/9)، املوسوعة مرجع سابق، ج 31، ص )28.

  V. André de Laubadère، op.  Cit.  p.  p.351-352, et V.  Pierre-Laurent Frier, op.  Cit.  p. (7((

et V.  Marie Christine.  Rouault, op.  Cit.  p.p.  321-322 331.  وراجع د.  محمد بكر حسني، مرجع 

سابق، ص 1).

)72) راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 383) لسنة 31 ق بجلسة 8/)/991)، املجموعة، م 40، ج 

)، ص 871.



الباب األول

املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية48

أبرم بني اإلدارة العامة ألمالك الدولة الخاصة والطاعن وموضوعه بيع قطعة أرض زراعية له 

وال يتصل مبرفق عام من حيث نش��اطه تنظياًم أو تسيرياً، ومن ثم يكون من العقود املدنية 

الت��ي تختص املحاكم العادية باملنازعات الناش��ئة عنها، وال يغري م��ن ذلك أن العقد محل 

املنازعة قد أبرم مبعرفة ش��خص من أش��خاص القانون العام، أو يتضمن رشوطاً استثنائية ال 

تتوف��ر يف عقود القانون الخاص، ذلك أن مناط اعتبار العقد إدارياً حس��بام اس��تقرت عليه 

أحكام املحكمة اإلدارية العليا ) دائرة توحيد املبادئ ) رهن بتوافر الرشوط الثالثة املش��ار 

إليه��ا مجتمعة بحيث إذا فقد العقد رشطاً من ال��رشوط التي بتحقق توافرها مناط العقد 

اإلداري ص��ار العقد من عقود القانون الخاص.  ومن حيث إنه ملا كان ما تقدم وكان العقد 

محل املنازعة ال يتصل بنشاط مرفق عام، ومن ثم تنحرس عنه صفة العقد اإلداري وينحرس 

بالت��ايل اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر املنازعات الناش��ئة عن��ه وينعقد االختصاص 

بنظرها للمحاكم املدنية«)73).

ثالثاً:  أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية:

هذا الرشط يجري تبادلياً يف النظام الفرنيس كام أرشنا غري أنه يف النظام املرصي رضوري 

ال غنى عنه مع الرشوط األخرى بل يعد الرشط األهم لتكييف العقد بأنه عقد إداري، وقد 

كان أول ظهور لهذا الرشط يف حكم مجلس الدولة الفرنيس بتاريخ )3 يوليه 2)9) يف قضية 

.(74(،Société des granits porphyroïdes des Vosges رشكة الجرانيت

وعن هذا الرشط  يذكر األس��تاذ André de Laubadère أن فكرة الرشوط االس��تثنائية 

ستكون بس��يطة لو أخذنا بحرفية املصطلح وهي أن الرشوط االستثنائية هي تلك الرشوط 

التي ال ميكن أن تدرج يف عقود القانون الخاص ألنها ستكون غري قانونية، ألن هذه الرشوط 

تحم��ل التزامات ال تكون مقبول��ة يف محيط القوانني املدنية والتجارية )71)، وهو ما قىض به 

)73) راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم2014 لسنة 48 ق، بجلسة 2007/3/24، املجموعة، م48، ج )، 

ص 101.

.V.  André de Laubadère، op.  Cit.  p.  p.351-352 et V.  Yves Gaudemet،op.cit. 681 (74(

 V.  André de Laubadère et V.  Yves Gaudemet،op.cit.  681 ›‹ La notion serait simple sil‘expression (71(

 étant prise à la lettre، la clause exorbitant du droit commun était nécessairement، Celle qui ne

 pourrait figurer dans le contrat de droit privéeparce qui elle y sera itillégale.  Effectivement
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مجل��س الدولة بقوله »إن الرشوط االس��تثنائية يف محيط القانون العام هي تلك التي متنح 

األط��راف حقوق��اً وتضع عىل عاتقهم التزام��ات غريبة يف طبيعتها بالنس��بة لتلك التي يتم 

االتفاق عليها بحرية من قبل أي شخص يف إطار القوانني املدنية والتجارية«)71).

وأيض��اً قضت محكمة التنازع بأن »تلك الرشوط هي التي ترفع مركز املتعاقدين بحيث 

ال يكون اعتيادياً والذي يف هذه الحالة سيكون ناتجاً عن اتفاق يف إطار القانون العام«)77).

ثم يس��تطرد قائاًل:  »لكن ليس هذا فقط هو معنى الرشوط االس��تثنائية، وإمنا  اعرف 

القضاء أيضاً بالصفة االستثنائية لرشوط دون أن تتصف بكونها غري قابلة إلدراجها يف القانون 

املدين ألنها تخالف النظام العام، وهي الرشوط التي تكون اس��تثنائية بش��كل كبري، أو التي 

ال ميكن االعراف بها إال تحت ش��كل وأس��اس مختلف، إن تحديد الرشوط االستثنائية بهذا 

سيكون صعباً ونسبياً يف نفس الوقت.

ثم يستكمل أيضاً بقوله: إن تحديد مضمون الرشوط االستثنائية بعرض تطبيقات ملجلس 

الدولة الفرنيس، متمثلة يف تلك الرشوط التي تحمل بشكل عام امتيازات سواًء كانت لإلدارة 

تجاه املتعاقد، كس��لطة إنهاء العقد باردة منفردة أو فرض رقابة اس��تثنائية عليه، أو تكون 

هذه االمتيازات للمتعاقد تجاه الغري، كجمع الرضائب أو التنفيذ املبارش.

ويضيف أخرياً بأن مجلس الدولة قد ينظر أيضاً إىل  تحديد الرشوط االستثنائية إذا كانت 

تلك الرشوط تحمل السمة اإلدارية وهذا املعنى يستوحى من اعتبارات املنفعة العامة التي 

تحملها هذه الرشوط«)78).

ومل تختلف األستاذة marie Christine عن املضامني السابقة حيث قالت:  إن الرشوط 

 de telles clauses, » comportant des obligations qui ne sont pas susceptibles de être librement

 consenties dans le cadre des lois civiles et commerciales« sont reconnues exorbitantes (C.E.,

 15fév.  1935, Sté Fr.  de construction, Rec.  Lebonp.  201.- 29 juin1951Sté minière du Cap Corse,

 Rec.  Lebon, p.383 T.C.20 avril 1959, Sté nouvelle d‘exploitation des plages, p.866, C.E30 Juillet

1949, Gluckberg, p.387"

.V.C.E.  20 oct.  1950، Stein، Rec.  505 (71(

.V.  TC 19 juin 1952, Soc.  des combustibles, Rec.  628  (77(

.V.  André de Laubadère et V.  Yves Gaudemet 681.  et v.  Marie Christine.  Rouault, op.  Cit.  p.320 (78(
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االس��تثنائية ك��ام اعتربها القضاء ه��ي تلك الرشوط التي متنح األط��راف حقوقاً وتضع عىل 

عاتقه��م التزامات غريبة بطبيعتها عن محي��ط الرشوط يف القانون املدين والقانون التجاري 

كالرشوط غري املتصورة وغري املمكنة يف العالقات الفردية، أو تلك التي متنح الش��خص العام 

س��لطة أع��ىل يف العملية التعاقدية كالح��ق يف الرقابة، أو تلك التي تعطي للش��خص العام 

الحق يف وقف أو فسخ العقد، وهذه الرشوط ال تكون معتربة إال إذا كانت واردة يف كراسة 

الرشوط)79).

هذا ويضيف األس��تاذ frier إىل أن »النظام االستثنايئ للقانون العام قد يؤدي إىل إضفاء 

الصف��ة اإلدارية عىل العقد ويحدث ذلك كام يقول يف ف��روض قليلة وذلك يف العقود التي 

ال يوجد بها رشوط اس��تثنائية وال تكون يف ذات الوق��ت متصلة بتنفيذ املرفق العام، ولكن 

السياق العام للعقد، واإلطار الذي وضعت فيه يعطيها خصوصية حقيقية.  أنها ليست قابلة 

للمقارنة مع العقد الخاص بسبب النظام االستثنايئ للقانون العام«)80).

وعىل الرغم كام يش��ري البعض من الفقه الفرن��يس))8) إىل االضطراب وعدم التحديد فيام 

يعد من الرشوط االس��تثنائية وما ال يعد، وتحت أي معيار ميكن أن يكون ذلك، فإنه سيبقى 

اإلطار العام لتكييف العقد بأنه إداري رهني بتوافر رشطني، أحدهام ال ميكن االس��تغناء عنه 

وهو أن يكون أحد أطراف العقد ش��خصاً معنوياً عاماً، والرشط الثاين - هو الرشط التباديل - 

وهو إما أن يتوافر رشط االتصال مبرفق عام، أو أن يكون العقد محتوياً عىل رشوط استثنائية.

وإذا كانت هذه الرشوط االس��تثنائية تعد رشط��اً تبادلياً مع رشط ارتباط العقد بتنظيم 

مرفق عام وتس��يريه، فإن الحال يف الفقه والقضاء امل��رصي يعد رشطاً جوهرياً العتبار صفة 

العقد اإلداري، سواًء كان مع رشط ارتباط العقد بتنظيم املرفق العام أو كفايته وحده لتحقيق 

صفة العقد اإلداري، حيث يرى جانب من الفقه املرصي أن معيار الرشوط االستثنائية كاٍف 

وحده العتب��ار العقد إدارياً، فريى الدكتور ثروت بدوي أن معيار الرشوط االس��تثنائية هو 

ال��ذي يلفت نظر القايض أثن��اء البحث عن طبيعة العقد، باإلضاف��ة إىل أن معيار الرشوط 

.V.  Marie Christine.  Rouault, op.  Cit.  p.320 (79(

.V.  Pierre –Laurent Frier, op.cit.p.333 (80(

 V.  Pierre –Laurent Frier, op.cit.p.331et V.  Yves Gaudemet، op.cit.  P.681 V.  André de Laubadère، (8((

.op.  Cit.  p.  p.353
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االستثنائية يرتب عليه نتائج قانونية أولها امتيازات السلطة العامة املخولة لجهة اإلدارة يف 

مجال العقود، كام أن وجود الرشط االستثنايئ يعد دلياًل عىل اتجاه نية املتعاقدين إىل األخذ 

بأس��لوب القانون العام وهو ما يطلق عليه األس��اس الشخيص للرشط االستثنايئ، كام أن من 

الناحية املوضوعية فإن إدراج الرشط االس��تثنايئ من ش��أنه أن يطبع العقد بالطابع اإلداري 

فهو بذاته يجسد الطبيعة اإلدارية للعقد)82).

ويتابع البعض من الفقه ويف ذات االتجاه فريى أن الرشوط االستثنائية هي املعيار الحقيقي 

لتمييز عقود اإلدارة عن عقودها املدنية، فهذا املعيار يرتكز أساساً عىل فكرة السلطة العامة 

التي تعترب الرشوط االستثنائية مظهراً من مظاهرها يف مجال العقود اإلدارية)83).

كام يتجه البعض من الفقه إىل أنه ليس مثة داع التصال العقد باملرفق العام عىل أس��اس 

أن اش��راط أخذ اإلدارة يف العقد بأس��اليب القانون العام يكاد يتضمنه ويغني عنه يف معظم 

األح��وال؛ إذ إن اإلدارة غالب��اً ال تلجأ إىل  وس��ائل القانون العام إال إذا تعل��ق األمر باملرافق 

العامة)84)، ولذلك يرى أنه بتدقيق النظر وإمعان الفكر نجد أن هذه الرشوط تركز يف الحقيقة 

يف رشطني اثنني وجود اإلدارة كطرف يف العقد، وترصف اإلدارة بوصفها سلطة عامة)81).

وقد تناول بعض الفقه)81) كالم الدكتور ماجد الحلو عىل أنه يس��تبعد معيار املرفق العام 

مكتفياً مبعيار الرشوط االستثنائية، غري أن ذلك قد يتبدد عند مطالعة كتابه يف العقود اإلدارية 

حينام تناول تحت مضمون رشط الس��لطة العامة معياري املرفق العام والرشوط االس��تثنائية 

مقدماً معيار املرفق العام عىل معيار الرشوط االستثنائية يف تبيان رشط السلطة العامة)87).

ويف االتجاه القضايئ ترى محكمة القضاء اإلداري أنه »فإن من األصول املسلمة، أن العقود 

التي يربمها أش��خاص القانون العام مع األفراد مبناسبة مامرس��تها لنشاطها يف إدارة املرافق 

)82) راجع د. ثروت بدوي، النظرية العامة للعقود اإلدارية، 913)، ص 82.

)83) راجع د. أحمد عثامن عياد، مظاهر السلطة العامة يف العقود اإلدارية، دار النهضة العربية، 973)، ص 92.  

)84) راجع د. ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري، 977)، ص 31).  

)81) راجع د. ماجد راغب الحلو، العقود اإلدارية، دار الجامعة الجديدة، 2009، ص 1).

)81) راجع د. جامل عباس عثامن، مرجع سابق، ص )9.

)87) راجع د. ماجد راغب الحلو، املرجع السابق، ص )3.
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العامة وتس��يريها ليس��ت كلها من طبيعة واحدة، فمنها عقود تأخذ فيها اإلدارة بوس��ائل 

القانون العام بوصفها سلطة عامة، وهذه العقود تعد عقوداً إدارية ويختص القضاء اإلداري 

بنظر املنازعات الناشئة عنها، ومنها عقود تنزل فيها اإلدارة منزلة األفراد يف تعاقدهم وتأخذ 

بوس��ائل القانون الخاص، وه��ذه العقود تعد عقوداً مدنية ويخت��ص القضاء العادي بنظر 

املنازعات الناش��ئة عنها...  ذلك أنه وإلن كان أحد أطراف هذه العقود شخص من أشخاص 

القانون العام إال أن هذه العقود ال تتس��م بسامت العقود اإلدارية، فهي ال تعدو أن تكون 

عق��وداً لبيع مال ممل��وك للدولة ملكية خاصة وقد أبرمت برشوط ال تخرج عىل أس��اليب 

القانون الخاص وليس فيها ما يوحى باتجاه نية اإلدارة يف األخذ بوسائل القانون العام«)88).

هذا وتجعل املحكمة اإلدارية العليا الرشوط االس��تثنائية هي الرشط الجوهري واألهم 

لتمييز العقد اإلداري حيث قضت بأنه »ومن حيث إن املستقر عليه يف قضاء هذه املحكمة 

أن العقد اإلداري هو الذي يربمه ش��خص معنوي من أش��خاص القان��ون العام بقصد إدارة 

مرفق عام أو مبناس��بة تس��يريه، وأن تظهر نية اإلدارة يف األخذ بأسلوب القانون العام وذلك 

بتضمني العقد رشطاً أو رشوطاً غري مألوفة يف عقود القانون الخاص وأنه من املس��لم به يف 

فقه القانون اإلداري أن اختيار جهة اإلدارة لوسائل القانون العام هو الرشط الفاصل يف متييز 

العق��ود اإلدارية، ذلك أن اتصال العقد الذي تربمه اإلدارة باملرفق العام إذا كان رشطاً الزماً 

ل��يك يصبح العقد إداري��اً فإنه ال يكفي بذاته عىل العقد ليك يضفي عىل العقد تلك الصفة، 

وبهذه املثابة فإن العقد يتس��م بطابع العقود اإلدارية، ومن أمثلة الرشوط االس��تثنائية أن 

يتضمن العقد رشوطاً تخول للجهة اإلدارية الحق يف تعديل التزامات املتعاقد معها وسلطة 

إنه��اء التعاقد بإرادتها املنفردة دون حاجة لرضاء الط��رف اآلخر كام أن من أمثلة الرشوط 

غ��ري املألوف��ة حق الجهة اإلدارية يف تغي��ري طريقة التنفيذ وحقه��ا يف توقيع عقوبات عىل 

املتعاق��د معها دون حاجة لوقوع رضر أو االلتجاء إىل القضاء، وإذا مل يتضمن العقد رشوطاً 

اس��تثنائية فإنه ال مناص من خضوعه ألحكام القان��ون الخاص إذ ينتفي عنه عندئذ وصف 

العقد اإلداري«)89).

)88) راجع حكم محكمة القضاء اإلداري يف الدعوى رقم 3107 لسنة 17 ق بجلسة 2004/1/22،موسوعة أحكام القضاء.

)89) راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 28)3 لس��نة 31 ق، بجلس��ة 24/)/991)، املجموعة، مجلد 40، 

ج )، ص ))0).
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غ��ري أن البعض من الفقه يقلل من تلك األهمية لحس��اب رشط اتص��ال العقد باملرفق 

العام فيقول الدكتور الطاموي:  »وضع السلطة العامة موضع املرفق العام يف تحديد مجال 

القانون اإلداري هو وقوف عند الوس��يلة دون االهت��امم بالغاية، ونرى أنه من املصلحة أن 

نفرق بني الرشطني وهام الرشوط غري املألوفة وصلة العقد باملرفق العام ألن وسائل القانون 

العام املنطوية عىل عنرص الس��لطة إمنا تقررت نزوالً عىل مقتضيات س��ري املرافق العامة«، 

ويف ذات االتجاه يرى الدكتور جامل جربيل أن »معيار الرشوط االس��تثنائية ال يكفي منفرداً 

يف إصب��اغ العق��د بالطابع اإلداري، فال بد م��ن اتصال العقد املربم بتنفي��ذ املرفق العام أو 

تسيريه ألن العقود اإلدارية رشعت من أجل تحقيق هذا الهدف، وأن االقتصار عىل الرشوط 

االس��تثنائية كمعي��ار لتمييز العق��د اإلداري هو معيار مبتور، فليس م��ن االلزام عىل إرادة 

املتعاقدي��ن أن يتضمن عقدهام رشوطاً غري مألوفة يف القان��ون الخاص ليك يصطبغ العقد 

بالطاب��ع اإلداري.  ومبعنى آخر فم��ن املمكن أن يربم العقد ب��ني املتعاقدين ويصبح عقداً 

إداري��اً دون أن يتضمن رشوطاً غري مألوف��ة يف القانون الخاص، ولكن ال ميكن وصف العقد 

املربم بأنه عقد إداري دون أن يكون متصاًل باملرفق العام من حيث تنظيمه وتسيريه«)90).  

وبع��د فإن ماهية العقد اإلداري يف فرنس��ا تتحدد من خ��الل رشطني، األول:  وميكن أن 

نس��ميه رشطاً مفرض��اً، وهو أن يكون أحد أطراف العقد ش��خصاً معنوي��اً عاماً، فال ميكن 

الحدي��ث عن عقد إداري ما مل تكن اإلدارة طرفاً فيه، وحتى االس��تثناءات التي وردت عىل 

ذل��ك فإنها متعلقة به، ويف هذا ال يختلف عنه الفقه والقضاء املرصي الذي يش��رط وجود 

هذا الرشط، أما الرشط الثاين، فهو يف فرنس��ا يكون تبادلياً بحيث يكتفى بواحد من اتصال 

العقد مبرفق عام أو اتصال العقود بالرشوط االستثنائية مع الرشط األول لتوافر صفة العقد 

اإلداري، أم��ا يف مرص فإن جانب كبري من الفقه يش��رط تواف��ر ثالثة رشوط مجتمعة، وهو 

ما اس��تقر عليه القضاء بحيث يلزم لتوافر صفة العقد اإلداري توافر ثالثة رشوط بحيث إن 

انعدام أي واحد منها يؤدي إىل انعدام صفة العقد اإلداري، وهي أن يكون أحد طريف العقد 

شخصاً معنوياً عاماً ومتصاًل مبرفق عام بهدف تنظيمه وتسيريه، ومتضمناً رشوطاً غري مألوفة 

يف نطاق القانون الخاص.

)90) راجع د.  جامل عباس عثامن، مرجع سابق، ص 94.
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المبحث الثالث:

ماهية العقد اإلداري في النظام السعودي وأركانه:

س��نتناول يف هذا املبحث ماهية العقد اإلداري يف النظام السعودي ثم نتكلم عن اركان 

العقد اإلداري وذلك كام ييل:

أواًل:  ماهية العقد اإلداري في النظام السعودي:

باس��تقراء األنظمة الس��عودية املتعلقة بتنظيم العقود أو بتحدي��د الوالية القضائية، مل 

نج��د ما ميكن تس��ميته بالعقود اإلداري��ة بتحديد القانون، فبمطالعة نظ��ام ديوان املظامل 

)الصادر باملرسوم املليك رقم 3/7/2)/8719 وتاريخ 7)/374/9)ه�))9)) مل نجد أي إشارة ملا 

يتعلق بالعقود اإلدارية بش��كل خاص، فقد حددت امل��ادة الثانية منه اختصاصات الديوان 

فنصت عىل أن »يختص الديوان مبا ييل:

أ- تسجيل جميع الشكاوى املقدمة إليه.

ب- التحقيق يف كل ش��كوى تقدم أو تحال إليه وإعداد تقرير عنها يتضمن وقائعها وما 

أس��فر عنه التحقيق فيها واإلجراء الذي يقرح الديوان اتخاذه بش��أنها واألسباب التي يقوم 

عليها اإلجراء املقرح.

ج- إرس��ال هذا التقري��ر إىل الوزير أو الرئيس املختص مع إرس��ال صورة منه إىل 

دي��وان جاللة امللك، وصورة أخرى إىل ديوان رئي��س مجلس الوزراء، وعىل الرئيس أو 

الوزير املختص خالل أس��بوعني من اس��تالمه التقرير أن يبلغ الديوان بتنفيذه اإلجراء 

املقرح أو معارضته له، ويف هذه الحالة يتعني إبداء أسباب معارضته وعند ذلك يرفع 

رئيس الديوان تقريره إىل جاللة امللك ليصدر أمره العايل يف أمر موضوع التقرير.  وال 

يجوز للديوان أن يقرح عىل وزير أو رئيس فرض عقوبة أو اتخاذ إجراء غري منصوص 

عليه يف النظم القامئة إال بأمر من جاللة امللك، وإذا كانت الش��كوى موجهة إىل وزير 

))9) راجع جريدة أم القرى، بتاريخ 23 /2)/ 374)ه�، املوافق 2) /8/ 911)، السنة، 32، العدد 177).
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أو رئيس مسئول، يرفع رئيس الديوان األمر إىل جاللة امللك ليصدر أمره مبا يرى اتخاذه 

بشأنها«.  

أم��ا قرار مجلس الوزراء رقم )8)8) وتاريخ 7)/391/1)ه�، والذي نص عىل:  اختصاص 

الديوان بالفصل بصفة نهائية يف طلبات التعويض املقدمة من املقاولني املتعاقدين مع جهات 

حكومية يف الحاالت التي يستند فيها املقاولون عىل حدوث تقصري يف الجهة الحكومية ينتج 

عنه إلحاق خسارة أو رضر باملقاول.

فيمك��ن القول بأنه قيد اختصاص الديوان باملنازع��ات املذكورة ألي عقد تربمه الجهات 

الحكومية، دون تحديد لعقود دون أخرى.

أما نظام ديوان املظامل الصادر باملرسوم املليك رقم م/)1 وتاريخ 7)/402/7) ه� )92) فقد 

ح��ددت املادة )8) منه اختصاصات الديوان فنصت ع��ىل أن يختص ديوان املظامل بالفصل 

في��ام ي��يل:  وخصت الفق��رة )د) منها » الدع��اوى املقدمة من ذوي الش��أن، يف املنازعات 

املتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة، أو أحد األشخاص املعنوية العامة طرفاً فيها.« 

وجاءت املذكرة االيضاحية للنظام ونصت عىل أن » املراد بالعقد هو:  » العقد مطلقاً«، 

سواء كان عقداً إدارياً باملعنى القانوين أم عقداً خاصاً«.

وواض��ح من نص النظام أنه جعل معي��اراً واحداً محدداً الختصاص القضاء اإلداري وهو 

أن يكون أحد أطراف العقد، الحكومة أو أحد األشخاص املعنوية العامة طرفاً فيه سواًء كان 

العقد إدارياً باملعنى القانوين أم عقداً خاصاً أبرمته تلك الجهات.  

وجاء النظام الحايل الصادر باملرس��وم املليك رقم م/78 وتاريخ 9)/428/9)ه�)93)، ليحدد 

يف امل��ادة )3)) من��ه اختصاصات الديوان والذي خص الفق��رة )د) منها باختصاص الديوان 

ب� »الدعاوى املتعلقة بالعقود التي تكون جهة اإلدارة طرفاً فيها«.

وأعتقد أن لفظ العقود الوارد يف هذه املادة ال يختلف عنه يف النظام الس��ابق فقد أىت 

مطلقاً كام كان، األمر الذي يجعلنا نس��تصحب النص القديم ومذكرته التوضيحية لنصل إىل 

)92) راجع جريدة أم القرى، بتاريخ 1 /8 402) ه� املوافق 28 /1 982) م، السنة 19، العدد، 9)29.  

)93) راجع جريدة أم القرى، بتاريخ 428/9/23) ه� املوافق 1 /0)/ 2007 م، السنة 84، العدد،19)4،.
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ذات النتيج��ة للنظام الحايل وه��ي أن املراد بالعقد هو:  »العقد مطلقاً« س��واء كان عقداً 

إداري��اً باملعنى القان��وين أم عقداً خاصاً«؛ وعليه فإن الدي��وان يتطلب رشطاً وحيداً إلعامل 

واليت��ه القضائية إما بقبول الدعوى ألنها خاضعة لواليت��ه تطبيقاً لهذا النص النظامي، وإما 

بع��دم قبول الدعوى لعدم االختصاص حال عدم توافر ذل��ك الرشط وبه يحكم، ومن ذلك 

عىل سبيل املثال ما قىض به أنه » بناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة يتحرر محل النزاع 

يف األس��اس التعاقدي ... ومبا أن هذا النزاع قد نش��أ بسبب عقد أحد طرفيه جهة حكومية؛ 

ف��إن نظره والفصل فيه يندرج ضمن اختصاص ديوان املظامل حس��ب امل��ادة )8/)/د) من 

نظامه«)94).

وم��ن ذلك أيض��اً ما قىض به أنه » مبا أن املدعي يهدف م��ن إقامة دعواه الحكم بإلزام 

املدع��ى عليها دفع أجرة املثل مببلغ قدره..  نظري اس��تغاللها عق��ار موكله بعد انتهاء عقد 

االيج��ار املربم بينه��ام..  فان الدعوى بناء ع��ىل تكييفها النظامي الصحي��ح تعترب من قبيل 

الدعاوى املتعلقة بالعقود والناش��ئة عنها، إذ أن مثارها عقد اإلدارة طرف فيه، وعليه فإنها 

داخل��ة يف مش��مول والية دي��وان املظامل بنظرها وفق��اً للامدة )3)/د) م��ن نظامه الصادر 

باملرسوم املليك رقم )م/78) وتاريخ 9)/428/9)ه� )91).

وتطبيقات الديوان يف هذا كثرية يصعب حرصها، قبوالً أو رفضاً، غري أنه سيبقى السؤال 

قامئاً لتحديد املقصود بالجهة اإلدارية، ولإلجابة عىل هذا السؤال فإننا سنتتبع بعض األحكام 

الت��ي أصدرها الديوان يف هذا الش��أن وذلك للخروج برؤية للدي��وان عن هذا املعيار، ومن 

ذلك ما قىض به الديوان أنه »حيث يلزم ابتداًء للفصل يف القضية بحث االختصاص للديوان 

وحيث نصت املادة األوىل من النظام األس��ايس ملؤسس��ة س��لطان بن عب��د العزيز الخريية 

الصادر باألمر املليك رقم ... عىل أن يتم مبوجب هذا النظام تأس��يس مؤسس��ة خريية باسم 

)94) راج��ع الدائ��رة اإلدارية الحكم رقم 09)/د/إ/4 لعام 421)ه�، يف القضية رق��م 141/)/ق لعام 9)4) ه�، املؤيد من 

هيئ��ة التدقي��ق بالحكم رقم، )4)/ت/) لعام 427) ه���، مجموعة األحكام واملبادئ اإلداري��ة لعام 427) ه�، ج 1، 

ص 70)2.  وملزي��د م��ن االحكام راجع املجموعة لعام 427) ه�، ج1، ومجموع��ة األحكام واملبادئ لعام 428)، ج1، 

واملجموعة لعام 429)، ج1، واملجموعة لعام 430)ج1 )هذه املجموعات صادرة من املكتب الفني بديوان املظامل ).

)91) راج��ع حكم املحكم��ة اإلدارية رقم 91/د/إ/2 لعام 433)ه�، يف القضية رقم 780)/0)/ق لعام 432) ه�، املؤيد من 

محكم��ة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رق��م 3)/3 لعام 434)ه�، يف القضية رق��م 73)3/ق لعام 433) ه� )حكم غري 

منشور).
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مؤسسة س��لطان بن عبد العزيز الخريية ويكون لها ش��خصية اعتبارية مستقلة وحيث إن 

املؤسسة مؤسسة خريية ذات شخصية اعتبارية مستقلة وليست جهة حكومية كام يف املادة 

سالفة الذكر فإن الدعوى تخرج حينئذ عن اختصاص ديوان املظامل«)91).

ويبني من هذا الحكم أن املرجع يف تكييف الجهة كان هو النظام املنش��ئ لها غري 

أن التقعي��د مل يكن بالق��در الكايف من الوضوح فقد حكم عىل املؤسس��ة بأنها خاصة 

وذلك ألن لها ش��خصية اعتبارية مس��تقلة وهذا ال يصلح معياراً للتمييز بني الشخصية 

االعتباري��ة العامة والخاصة فكالهام يحمل صفة الش��خصية االعتبارية املس��تقلة أما 

كونه��ا خريية فليس مبميز أيضا فام الذي مينع أن تكون املؤسس��ات العامة قامئة عىل 

أعامل خريية.

ويف حك��م آخر قىض الديوان بأن��ه »حيث إنه للنظر يف مدى اختص��اص الديوان بنظر 

الدع��وى، فإنه طبقاً لل��امدة األوىل والثامنة من نظام الديوان الصادر باملرس��وم املليك رقم 

م/)1 وتاريخ7)/402/7)ه���، فإن الديوان هو جهة القض��اء اإلداري صاحب الوالية العامة 

يف الفص��ل يف املنازع��ات اإلدارية التي تك��ون الحكومة أو أحد األش��خاص املعنوية العامة 

طرفاً فيها، فإذا مل تكن الحكومة أو إحدى مؤسس��اتها العامة طرفاً يف املنازعة فإن الديوان 

ال يختص بنظرها والفصل فيها النتفاء صفة املنازعة اإلدارية.

وحي��ث إن الدع��وى مقامة عىل نادي ... الريايض، وملا كان النادي يعترب من األش��خاص 

املعنوي��ة الخاص��ة وال يعت��رب جهة إدارية أو مؤسس��ة عامة تابعة للحكوم��ة ومن ثم فإن 

الدعوى ال تعترب من املنازعات |إلدارية التي يختص الديوان بالفصل فيها األمر الذي تنتهي 

معه الدائرة إىل الحكم بعدم اختصاص الديوان والئياً بالفصل يف الدعوى، وال يغري من ذلك 

أن الرئاس��ة العامة لرعاية الشباب ترشف عىل النادي ألن هذا اإلرشاف ال يجعل من النادي 

جهة إدارية أو شخصية معنوية عامة«)97).

)91) راجع حكم الدائرة اإلدارية رقم )/د/إ/3 لعام 428)ه�، يف القضية رقم )133/)/ق لعام 427) ه�، املؤيد من هيئة 

التدقيق بالحكم رقم 88/ت/8 لعام 427) ه�، مجموعة األحكام لعام 428) ه�، ج )، ص 01).

)97) راج��ع حك��م الدائرة اإلدارية رقم 21)/د/إ/1 لعام 427)ه�، يف القضية رق��م 1)11/)/ق لعام 427) ه�، املؤيد من 

هيئة التدقيق بالحكم رقم 41)/ت/) لعام 428) ه�، مجموعة األحكام لعام 428) ه�، ج )، ص 70.
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ويف ه��ذا الحكم يتبني أن املعيار الذي أخذ به الدي��وان للتمييز بني الجهة غري اإلدارية 

والجهة اإلدارية هو تابعية الش��خص املعنوي للحكومة م��ن عدمه وهو معيار من املعايري 

الصالحة للتمييز بني األش��خاص املعنوية الخاصة والعامة مع التحفظ عىل اس��تخدام كلمة 

الحكومة ألن األش��خاص املعنوية العامة املستقلة ليست تابعة للحكومة وإمنا تابعة للدولة 

فاألشخاص املعنوية العامة ليست جزءاً من الحكومة وإمنا جزء من الدولة.

ويف حكم آخر قىض الديوان بأنه »من املستقر عليه أن أي دفع يجب عىل ناظر الدعوى 

أن ينظ��ر فيه بعد انعقاد الخصوم��ة هو الدفع بعدم االختصاص، فوج��ب عىل الدائرة أن 

تطرح موقفها من االختصاص بنظر القضية من عدمه، ومبا أن النزاع نشأ عن عقد بني طرفني 

وإذا كان دي��وان املظ��امل هيئة قضاء إداري مبوجب نظامه حس��ب الفق��رة )د) من نظامه 

ينظ��ر يف دعاوى العق��ود بني الجهات الحكومية واملتعاقدين معها، إال أنه يف س��بيل تقرير 

ذلك يتوجب تحديد أش��خاص النزاع، والثابت أن املدعية مؤسس��ة تجارية، غري أن النصيب 

األوف��ر يف النظ��ر يتجه إىل املدعى عليها هل هي جهة إدارية أم ليس��ت كذلك؟ ولقد جاء 

اس��م املدعى عليها ممهوراً ب�) مستش��فى امللك فيصل التخصيص بجده ) ولكون مستشفى 

امللك فيصل التخصيص يوجد منها يف اململكة مستشفيان أحدهام يف الرياض ويعترب مؤسسة 

عام��ة مبوجب نظامه)98) أم��ا اآلخر وهو من رفعت الدعوى يف مواجهته، فقد بذلت الدائرة 

جهدها لتحديد شخصيته وتبعيته ومبا أن مستشفى امللك فيصل التخصيص )مؤسسة عامة) 

فقد حدد الطريقة النظامية إلنش��اء فروع املؤسس��ة العامة، إذ ج��اء يف املادة الرابعة من 

التنظيم ويف معرض بيان اختصاصات تلك املؤسس��ة يف الفقرة الثانية، النص التايل ) مجلس 

االدارة هو الس��لطة املهيمنة عىل جميع ش��ؤون املؤسس��ة وترصيف أمورها واتخاذ جميع 

الق��رارات الالزمة لتحقيق أغراضها فيحدد هذا التنظيم، وله��ا عىل وجه الخصوص ... )ك) 

اعتامد فتح فروع أو مكاتب للمؤسس��ة داخل اململكة أو خارجها ) ويف س��بيل التحقق من 

ذل��ك فقد خاطبت الدائرة املرشف العام ملستش��فى امللك فيصل التخصيص ومركز االبحاث 

)98) بالرجوع إىل تنظيم املؤسس��ة تبني فعالً  أن تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 211 وتاريخ 0/30)/422)ه� 

ينص عىل أن تلك املستش��فى مؤسس��ة عامة حيث نصت املادة األوىل منه عىل أن » يكون مستش��فى امللك فيصل 

التخصيص ومركز األبحاث مؤسس��ة عامة تتمتع بش��خصية اعتبارية ذات ذمة مالية مس��تقلة ترتبط برئيس مجلس 

الوزراء ومقرها الرئييس مدينة الرياض ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل اململكة أو خارجها«
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بالرياض  )مؤسسة عامة)  بخطابها رقم .. تطلب فيه الدائرة من املستشفى تحديد العالقة 

بني املستش��فى بالرياض بوصفة مؤسس��ة عامة وبني املستش��فى الذي يحمل االسم بجدة 

فورد للدائرة خطاب املرشف العام التنفيذي للمستشفى بالرياض  )مؤسسة عامة) بخطابه 

رق��م...  بالنص التايل ) نود اإلفادة إىل أنه مل يصدر قرار حتى تاريخه بتحديد نوعية العالقة 

بني املستش��فيني س��واًء كان ذلك من الجهات العليا أو من مجلس إدارة مستش��فى امللك 

فيصل التخصيص بالرياض، وبالنس��بة للنواحي املالية واإلدارية فإن مستش��فى جدة تتمتع 

باستقاللية تامة عن مستشفى الرياض يف النواحي املالية واإلدارية.

وم��ا دام األمر ما تقدم ومل يصدر قرار ممن أس��ند لها النظ��ام االختصاص بإصدار قرار 

إنش��اء الفروع، كام أن املؤسسة العامة وعىل لس��ان املرشف العام التنفيذي لها تؤكد عدم 

العالقة بني املستش��فيني مالي��ًا وإدارياً، فعندئذ تقرر الدائرة أن��ه ال صلة تربط بني هذين 

املستش��فيني حالياً س��وى االسم وأن املستشفى بجدة فهو ش��خصية ليست حكومية لعدم 

ظهور تلك الصفة فيه، كام أن وكيل املستشفى املدعى عليها أوضح يف قضية سابقة مقيدة 

برق��م .. أنه ال توجد ميزانية حكومية مخصصة له، بل إن إيراداته هي من املبالغ املتحصلة 

من املرىض واملراجعني ، وناتج ذلك أن املستشفى ال يقدم أي خدمة بدون مقابل من املرىض 

ونحوه سوى ما تصدر به أوامر من كبار املسئولني عىل أن تتم املحاسبة الحقاً بني الطرفني، 

والقاع��دة الفقهية أن االصل يف األم��ور العارضة العدم فكون أي جه��ة مرتبطة بالحكومة 

هي صفة عارضة تحتاج إىل إثبات ومس��تند من النظام وسوى ذلك فاألشخاص طبيعيون أو 

اعتباريون، لكن ليست لهم الصفة العمومية املرتبطة بالدولة، والذي إن حكم ضدهم فهو 

حكم يحمل خزينة الدولة أعباء، وبهذا يتقرر أن املدعى عليها ليس��ت جهة حكومية..لكل 

ما تقدم حكمت الدائرة بعدم اختصاص ديوان املظامل والئياً بنظر الدعوى« )99).

ويب��دو من هذا الحكم أنه اعتم��د عىل عدة قرائن منها النظام لتحديد منش��أ الجهة، 

استقالل ميزانية الجهة عن الدولة، استهداف الربح، وهي قرائن صالحة يف مجموعها تؤدي 

إىل إمكانية تحديد صفة الجهة كونها إدارية من عدمه.

)99) راج��ع حك��م الدائرة اإلدارية رقم 21)/د/إ/)) لعام 427) ه�، يف القضية رقم 2/1894/ق لعام 427) ه�، املؤيد من 

هيئة التدقيق بالحكم رقم 27)/ت/) لعام 428) ه�، مجموعة األحكام لعام 428) ه�، ج )، ص 11.
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ويف حكم آخر قىض الديوان بأنه »وحيث إن بحث مسألة االختصاص الواليئ من املسائل 

األولي��ة الس��ابقة لنظر الدعوى، وأنه م��ن النظام العام الذي تتصدى ل��ه الدائرة من تلقاء 

نفس��ها، ومن غري حاجة لطل��ب من الخصوم، ومن حيث إن الدع��وى مقامة تجاه الرشكة 

الس��عودية للكهرباء، وهي رشكة تجارية ذات ش��خصية معنوية مس��تقلة، وليس��ت جهة 

حكومية، أو مؤسس��ة عامة وعليه فإن نظر هذا النزاع خارج عن الوالئية القضائية لديوان 

املظامل املحددة يف املادة الثالثة عرشة من نظامه«)00)).

ويف حكم آخر قىض الديوان بأنه » وحيث إنه وقبل نظر الدعوى يتعني بحث اختصاص 

الديوان حول طلب املدعية إذ إن االختصاص يعد من األمور االولية التي تسبق نظر موضوع 

الدعوى وحيث إن الثابت أن مؤسس��ات الطوافة األهلية صدر بإنش��ائها األمر السامي رقم 

... وتاريخ ... بغرض تطوير الخدمات املقدمة للحجاج، وذلك بالتخلص من س��لبيات نظام 

الطوافة الفردي إىل إيجابيات النظام الجامعي يف تقديم الخدمات بطريقة منظمة تبارشها 

املؤسسات األهلية للطوافة، وقد أصدر وزير الحج بقراره رقم ...  الالئحة التنظيمية اإلدارية 

لواجبات ومس��ؤوليات مجالس إدارة املؤسس��ات، التي نصت يف املادة األوىل منها عىل أن 

يش��كل بق��رار من وزير الحج مجلس إلدارة كل مؤسس��ة يتكون م��ن رئيس ونواب وعدد 

من األعضاء يكون هو الجهة املس��ؤولة عن إدارة شؤون املؤسسة وترصيف أمورها، ووضع 

السياس��ة العامة التي تس��ري عليها ب��إرشاف ومتابعة من وزارة الح��ج، وللمجلس أن يتخذ 

الق��رارات التي تؤدي إىل تحقي��ق الغرض الذي قامت من أجله املؤسس��ة، والذي يتلخص 

يف تجمي��ع الق��وى والطاقات العاملة يف خدمة الحجاج واس��تثامر قدراتها مبا يكفل تقديم 

أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مع االلتزام التام بكافة النظم واللوائح والقرارات الوزارية 

املنظمة لذلك، وتش��كيل اللجان وفرق العمل املتخصص��ة املطلوبة واإلرشاف عىل مجالس 

الخدم��ة التنفيذية ومجموعات الخدم��ة امليدانية0 ونص قرار وزير الح��ج رقم ... الصادر 

مبعاي��ري ورشوط العاملني يف مجموعات الخدمات امليدانية عىل أن يكون اختيار العاملني يف 

مجموعات الخدمة امليدانية بالرشيح واالختيار وفق معايري ورشوط تصدر بقرار من مجلس 

)00)) راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 14/د/إ/3 لعام 429) ه�، يف القضية رقم 4)2/19/ق لعام 428) ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم )40/إس/8 لعام 429) ه�، مجموعة األحكام لعام 429) ه�، ج )، ص 79).
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املؤسس��ة، ويخت��ار الرئيس ونائبه نصف أعض��اء املجموعة والباقي بالتنس��يق مع مجلس 

اإلدارة ممن انطبقت عليهم املعايري، ويجوز ملجلس اإلدارة أن يبقي تش��كيالت املجموعات 

املتحصل��ة عىل تقدير أداء ممتاز يف املوس��م املايض، وتحاط وزارة الحج بالتش��كيالت بعد 

تصديق مجلس اإلدارة عليها، وس��تعمد الوزارة إىل إلغاء أي تش��كيل كلياً أو جزئياً متى ما 

كان ذلك مخالفاًَ للمعايري املعتمدة، وحيث إن الدائرة بنظرها فيام سبق تبني لها أن مؤسسة 

مطويف حجاج الدول 0000000 هي  من املؤسسات األهلية  التي تقوم بجمع شتات أعامل 

الطوافة وال يصدق عليها وصف  الهيئات ... اإلدارية ولكل ما تقدم حكمت الدائرة:  بعدم 

اختصاص ديوان الظامل والئياً بنظر هذه الدعوى.« ))0)).

وتعليقاً عىل هذا الحكم فان كل ما س��اقه هذا الحكم من نصوص ال تؤدي إىل النتيجة 

التي وصل إليها واعتبار مؤسسة الطوافة من املؤسسات االهلية.

ويف حكم آخر عن ذات املؤسس��ة قىض الديوان بأنه »وال تعد مؤسس��ات الطوافة من 

الجه��ات الحكومية وليس لوزارة الحج تجاهها إال وظيف��ة الرقابة واإلرشاف التي ال تنهض 

أن تعد تلك املؤسس��ات بس��بب تلك الوظيفة أحد أفراد الجهات الحكومية، مام تعترب معه 

الدعوى يف مواجهة املؤسسات خارجة عن اختصاص الديوان«)02)).

من هذه التطبيقات يتبني أن الديوان مل يحدد معياراً بعينه عىل أساسه يلتزم بتحديد ماهية 

الش��خص املعنوي العام، وان كان��ت تلك التطبيقات ال تتيح التعرف بش��كل دقيق عىل منهج 

الديوان يف هذا الش��أن إال أنه ميكن القول من خالل تلك االحكام أن االتجاه يكون نحو النظام 

الذي أنش��أ املؤسس��ة ومدى ما تنطق به النصوص التي قد نتف��ق أو نختلف معه يف تكييفها، 

والتحقق من خالل قرائن أخرى تبعية الجهة للدولة، مصادر التمويل، استهداف األرباح.

وأعتق��د أن تحدي��د الجهة كونها إدارية م��ن عدمه كام مر عرض��ه يف النظام الفرنيس 

واملرصي والس��عودي، ال يوجد معيار كاٍف وقاطع وحده يف تحديد ماهية الجهة الحكومية 

))0)) راجع حكم الدائرة اإلدارية رقم )/د/إ/2) لعام 421)ه�، يف القضية رقم 721)/2/ق لعام 421) ه�، املؤيد من هيئة 

التدقيق بالحكم رقم 390/ت/1 لعام 427) ه�، راجع مجموعة األحكام لعام 427) ه�، مرجع سابق، ج )، ص 01).

)02)) راج��ع حك��م الدائرة اإلدارية رقم 3))/د/إ/)) لعام 421)ه���، يف القضية رقم 2/3101/ق لعام 421) ه�، املؤيد من 

هيئة التدقيق بالحكم رقم )21/ت/) لعام 427) ه�، راجع مجموعة األحكام لعام 427) ه�، مرجع سابق، ج )، ص 81.
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غري أن هناك معايري بعضها أقوى من بعض يف تحديد ذلك، فمعيار الجهة املنش��ئة، ومعيار 

السلطة العامة ال ميكن إنكار قوتهام يف تحديد ماهية الشخص املعنوي، لذلك أرى أن يكون 

تحدي��د ماهية هذا األخري بناًء عىل تدرج املعايري بدءاً باملعيار العضوي والذي يعني النظر 

إىل الجهة التي أنش��ئت املؤسس��ة فان كانت جهة خاصة هي التي أنش��أتها، فإنه يف هذه 

الحالة تكون املؤسس��ة قوالً واحداً مؤسسة خاصة دون النظر إىل الغايات التي تقوم عليها، 

وإن كانت الجهة التي أنش��أتها جهة عامة فإنه يف هذه الحالة ينظر إىل النصوص القانونية 

التي أنش��أتها ف��اذا نصت رصاحة عىل اعتبارها عامة أو خاص��ة فأيضاً يحرم النص القانوين 

يف ه��ذه الحالة، وإن مل يكن هناك ن��ص فحينئذ يتم البحث من خالل النظام عن خصائص 

الش��خص املعنوي العام مثل مدى متتع هذه املؤسس��ة بامتيازات الس��لطة العامة، مصادر 

التمويل التي تقوم عليها املؤسس��ة، الغاية التي تهدف إليها، وهذه الخصائص تتغري قوتها 

وضعفها بانفرادها واجتامعها، فال ميكن مثاًل االعتامد عىل امتيازات السلطة العامة وحدها 

ألن هناك مؤسسات خاصة منحتها الدولة امتيازات معينة ملقتضيات معينة، وهكذا فإنه يف 

كل حالة يراعى إعامل خصائص الشخصية العامة ومدى قوتها وضعفها يف استخالص طبيعة 

املؤسسة كونها عامة أم خاصة.

وعليه ميكن تعريف الجهة اإلدارية بأنها هي تلك املنظمة أو الهيئة التابعة للدولة وهو 

م��ا ق��ىض به الديوان يف أحد أحكام��ه حيث قال:  »قد عرف املرفق الع��ام بأنه املنظمة أو 

الهيئة التي متارس نشاطاً عاماً وتكون تابعة للدولة ومتارس نشاطات تخدم املصلحة العامة 

وتشبع حاجات عامة«)03)).

األصل هو أن تبعية املنظمة للدولة هي التي تجعلها منظمة عامة وتتبدى تلك التبعية 

إدارياً ومالياً، كالهام أو أحدهام يكون كافياً لتحقيق تلك التبعية، فان انعدم كالهام مل تعد 

هناك أي تبعية للدولة وبه تنتفي يف هذه الحالة صفة الشخص املعنوي العام، ويتم البحث 

عن هذه التبعية - إن مل يكن هناك نص رصيح العتبارها شخصاً معنوياً عاماً، أو نصاً رصيحاً 

الستبعادها من عداد االشخاص املعنوية العامة- من خالل املعايري التي متت اإلشارة إليها.  

)03)) راج��ع حكم املحكمة اإلداري��ة رقم )1/د/إ/)/) لعام 433)ه�، يف القضية رق��م 1771/)/ق لعام 427)ه�، املؤيد 

من محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم 4/270 لعام 433)ه�، يف قضية االستئناف رقم 084)/ق لعام 432) ه� 

)حكم غري منشور)
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وإذا كان ذلك ما استقر عليه الديوان يف تحديد معيار اختصاصه وهو أن يكون أحد 

أط��راف الدعوى جهة إدارية فإن حكاًم للديوان قد اتجه إىل أن تحديد االختصاص يشء 

وتحدي��د ماهية العقد يشء آخر ف��إذا كانت املنازعة العقدية أي��اً كانت طبيعة العقد 

مقبول��ة وفقاً للنظام فإن تحديد النص��وص واملبادئ املتعلقة بالعقد اإلداري عىل العقد 

تخضع لتكييف العقد وكونه إدارياً أم ال حيث قىض بأنه: »حيث إن املدعي يهدف من 

إقام��ة دعواه إىل الحكم بإلزام املدعى عليها إخالء عقاره املؤجر عىل املدعى عليها، فإن 

الدعوى املاثلة عقد اإلدارة طرف فيه، ومن ثم فهي من اختصاص املحاكم اإلدارية والئياً، 

وم��ن حيث املوضوع، ومبا أن املدع��ى عليها زادت عن املدة املح��ددة يف العقد قرابة 

س��نتني وعرشة أشهر وتستخدم ملك املدعي بغري مسوغ مرشوع..ما يكشف بجالء عدم 

احرامها لرشوط العقد، وال ينال من ذلك ما قد يثار من أن جهات اإلدارة متلك س��لطة 

اس��تثنائية تخولها حقوقاً وامتيازات ليست لسواها من األفراد يف مجال العقود الخاصة 

إزاء املتعاقدي��ن معها، ذلك أن العقد املاثل من العقود الخاصة وإن كانت اإلدارة طرفاً 

في��ه، وال ينال من ذلك ما ق��د يرد من أن العقد يتجدد تلقائياً دون موافقة املؤجر وأنه 

ترسي عليه أحكام اس��تئجار الدولة للعقار وإخالئه الصادر باملرسوم املليك رقم م/)1 يف 

8)/427/9) ه��� فإنه بالنظر إىل الالئح��ة التنفيذية لهذا النظام الصادرة بالقرار الوزاري 

رق��م )29))) يف 7)/429/4)ه��� وإىل نص املادة )))) الت��ي جاءت لتبني الرشوط التي 

يج��وز لجهة اإلدارة تجدي��د العقد دون موافقة املؤجر بأنه:  )يجوز للجهة املس��تأجرة 

متديد العقد دون موافقة املؤجر بالرشوط التالية:  أن ينص يف العقد عىل حق الجهة يف 

التمديد دون موافقة املؤجر..  وإذا تجاوزت األجرة وفقاً للفقرة السابقة صالحية الجهة 

املنصوص عليها يف املادة )1)) من النظام فيكون التمديد باالتفاق مع وزارة املالية ومبا 

أن العق��د املربم بني الطرفني مل ينص ع��ىل أي رشط من هذه الرشوط فإنه ال محل لهذا 

اإليراد« )04)).

ويف هذا الحكم فإن القضاء قد فرق بني اختصاصه بنظر الدعوى وتطبيق النظام عليها، 

فهو وإن كان قد أقر باختصاصه والئياً طبقاً لنظام الديوان، فانه حني تطبيق النصوص عىل 

)04)) راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 0/2/11) لعام 432)ه���، يف القضية رقم 1)0/4)/ق لعام 432)ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف بالحكم رقم 3/4 لعام 433)ه�، يف القضية رقم 139/ق لعام 432)ه� )حكم غري منشور).
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املنازعة اعتربها عقدا من العقود الخاصة وإن كانت قد أبرمتها اإلدارة وإن كان قد ش��ملها 

اختصاصه الواليئ.  

غ��ري أن حكاًم آخر جعل اختص��اص الديوان متعلقاً بنظر العق��ود بصفتها اإلدارية ويف 

ذلك قىض بأنه » ومبا أن النظر يف االختصاص الواليئ لهذه املحكمة يعد من املسائل األولية 

الت��ي يجب ع��ىل الدائرة بحثها قبل الولوج يف موضوع الدع��وى باعتبار أن االختصاص من 

النظام العام الذي يتعني مراعاته وبحثه ولو مل يرث دفع بش��أنه من قبل طريف الدعوى، كام 

أن للمحكم��ة التصدي ل��ه يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى...ومب��ا أن نظام ديوان املظامل 

الصادر باملرس��وم املليك م/78 وتاريخ 9)/428/9) ه�، ح��دد اختصاصات املحاكم اإلدارية 

بالنظ��ر يف دعاوى محددة، وبش��أن العقود حددت امل��ادة )3)/د) من النظام ذاته عىل أن 

تخت��ص املحاكم اإلداري��ة بالفصل يف اآليت:  د- ) الدعاوى املتعلقة بالعقود التي تكون جهة 

اإلدارة طرف��اً فيها ) فمنط��وق املادة رصيح بأن يكون أحد ط��ريف العقد جهة إدارية حتي 

يضف��ي عىل العق��د صفة العق��د اإلداري، وإال بقى األصل يف االختص��اص للمحاكم العامة 

باعتب��ار أن لها الوالية العامة عىل جميع املنازعات، وعليه ف��إذا كان العقد إدارياً اختصت 

بنظر املنازعات الناش��ئة عنه هذه املحكمة وإال ف��ال، وبالنظر إىل العقد محل النزاع ومدة 

اعتباره عقداً إدارياً من عدمه، فإن ما مييز العقد اإلداري عن غريه من العقود هو قيامه عىل 

ثالث ركائز أساس��ية هي:  وجود اإلدارة طرفاً يف العقد، واتصاله مبرفق عام، وأن تس��تخدم 

جهة اإلدارة – املتعاقدة- أس��اليب السلطة العامة فيه، وهذه عنارص تكاملية إلضفاء صفة 

العقد اإلداري عليه، ولذا عرف رشاح النظام العقد اإلداري بأنه »العقد الذي يربمه ش��خص 

معنوي عام بقصد تسيري مرفق عام أو تنظيمه وتظهر فيه نية جهة اإلدارة يف األخذ بأحكام 

القانون العام« وهذا مبدأ مستقر يف القضاء اإلداري فمناط العقد اإلداري إىل جانب وجود 

اإلدارة طرفاً فيه اتصاله بنش��اط مرفق عام من حيث تنظيمه وتسيريه بغية خدمة أغراضه، 

وتحقيق احتياجاته مراعاة لوجه املصلحة العامة، وبالتايل فأي نشاط تقوم الجهة املتعاقدة 

ويش��بع حاجات عامة، ويؤدي إىل تحقيق منافع عامة فإنه يصح أن يطلق عىل تلك الجهة 

املتعاقدة اس��م املرفق العام  ويكون ما تربمه من عقود إلشباع هذه الحاجات حينئذ عقود 

إداري��ة وهي نتيجة مهمة يف معرفة القضاء املخت��ص وتحديد النظام الزم التطبيق، كام أن 

العقد اإلداري يتميز عن غريه من العقود بإجراءات معينة تسبق إبرامه من حيث تكييفه، 
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ومن حيث اإلجراءات النظامية التي تسبق انعقاده وبالنظر يف طبيعة العقد محل الدعوى 

وم��دى ك��ون الجهة املتعاقدة جهة إدارية من عدمه وهل هي مرفق عام أم ال ؟ فقد عرف 

املرف��ق العام بأنه املنظمة أو الهيئة التي متارس نش��اطاً عام��اًَ وتكون تابعة للدولة ومتارس 

نش��اطات تخدم املصلحة العامة وتشبع حاجات عامة ...  ومام مييز جهة اإلدارة عن غريها 

هو يف النش��اط الذي يصدر عنها ويؤدي إىل إش��باع حاجات عام��ة وخدمة مرفق عام فإذا 

كان األمر كذلك اعتربت ش��خصاً معنوياً عام��اً يصدق عليه أنه جهة إدارية ويكون ما يربمه 

م��ن عقود هي عقود إدارية، باإلضافة إىل ذلك أن العقد مل يكن لخدمة مرفق عام ومل يكن 

من شخص معنوي عام، والحكم إمنا يكون عىل معاين األشياء وحقيقتها وليس عىل ظاهرها 

ومس��مياتها وبناًء عىل ما تقدم ف��إن العقد محل النزاع ليس عق��داً إدارياً وبالتايل تنحرس 

والية املحاكم اإلدارية عن نظره وفق ما س��لف بيانه وعليه حكمت الدائرة بعدم اختصاص 

املحاكم اإلدارية والئياً بنظر الدعوى..«)01)).

وتعليق��اً ع��ىل هذا الحكم فإنه قد حمل النص النظامي م��ا ال يحتمل، فالنص قد وضع 

رشط��ا إلعامل اختصاصه الواليئ وهو أن تك��ون الجهة إدارية، غري أن الحكم قد أضاف وأن 

يكون متصاًل مبرفق عام وأن تستخدم فيه الجهة اإلدارية املتعاقدة أساليب السلطة العامة، 

وه��ذا ال يت��امىش مع كون االختصاص م��ن النظام العام الذي ال يج��وز تعديله أو تجاوزه، 

ف��كل ذلك يعد باطاًل ال يعتد به، فتحديد الوالية م��ن عمل املنظم وليس من عمل القضاء 

ما دام النص رصيحاً يف ذلك، كام أن الحكم قد ناقض نفس��ه حينام قرر بأن منطوق املادة 

رصيح بأن يكون أحد طريف العقد جهة إدارية حتى يضفي عىل العقد صفة العقد اإلداري، 

ف��إن كان هذا حكمه فليس هناك من داع ألن يكون العقد متصاًل مبرفق عام وأن يكون قد 

استخدم فيه وسائل القانون العام ما دام وجود الجهة كافياً العتباره عقد إدارياً.

ه��ذا وقد كان الحكم يس��تطيع دون كل هذا العناء أن يح��دد اختصاصه وفقاً للرشط 

ال��ذي حدده النظام من خالل تحديد صفة الجهة، فحال كونها ليس��ت جهة إدارية يصبح 

)01)) راج��ع حكم املحكم��ة اإلدارية رقم )1/د/إ/)/) لعام 433)ه�، يف القضية رقم 433)ه�، يف قضية االس��تئناف رقم 

084)/ق لع��ام 432) ه��� )حكم غري منش��ور) وراجع أيضاً -لذات الدائرة - الحكم رق��م 1)2/)/) لعام 432)ه� يف 

القضية رقم )91/)/ق لعام 432) ه�، املؤيد من محكمة االستئناف اإلدارية - ذات الدائرة- بالحكم رقم )4/28 لعام 

433)ه�، يف قضية االستئناف رقم 2214/ق لعام 433)ه� ) حكم غري منشور)
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الدي��وان غ��ري مختص بنظرها دون الحاجة إىل تناول ماهي��ة العقد اإلداري، ولقد كان ذلك 

مقبوالً نظرياً لو كانت الجهة إدارية ومن ثم يحاول الحكم التوصل إىل ماهية العقد لتحديد 

االختصاص.  وهو غري مقبول عملياً يف ظل نظام الديوان.

غري أنه يحمد للحكم اجتهاده يف تعريف العقد اإلداري وكذا اجتهاده يف تعريف الجهة 

اإلدارية.

وقبل أن نساهم فقهياً يف هذا املوضوع فإنه ينبغي إثبات مالحظة مهمة تتعلق بتغاير 

ألفاظ النص السابق عن النص الحايل، من حيث توصيف الطرف العام، فالنظام السابق قد 

وصفه بالحكومة أو أحد أشخاص القانون العام، والنظام الحايل قد وصفه بجهة اإلدارة، فهل 

من داللة لهذا التغاير؟

وحتى نتبني مدى وجود داللة لهذا التغاير من عدمه علينا تحديد املصطلحات التي ورد 

بها النص قدميه وحديثه، وهي مصطلح الحكومة، والش��خص املعنوي العام، وجهة اإلدارة، 

وإذ كان قد س��بق تعريف الشخص املعنوي العام، وجهة اإلدارة، فيبقى مصطلح الحكومة 

وبيانها كام ييل:

تعني الحكومة يف األدبيات السياسية عدة معان )01)) تتمثل فيام ييل:

- طريقة مامرس��ة الس��لطة ومامرس��ة الحكم، أي نظام الحكم يف الدولة وكيفية مامرس��ة 

صاحب السيادة للسلطة العامة فيها فيقال حكومة ملكية، حكومة جمهورية...

- مجموعة الهيئات الحاكمة يف الدولة، وهي بهذا تش��مل جميع الس��لطات من ترشيعية 

وتنفيذية وقضائية.

- الس��لطة التنفيذية وحدها، باعتباره الس��لطة التي تقوم بتنفي��ذ القوانني وإدارة املرافق 

العامة وظهورها كمحرك فعيل لسياسة الدولة.

- الوزارة، فيقال إن الحكومة مسئولة أمام الربملان.

)01)) راجع د.  محمد عبد العال السناري، النظرية العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية املعارصة، ص )14، 142، 

وراجع أيضا د.  محمد فتوح عثامن، النظم السياس��ية والقانون الدس��توري، ص 3)2 وما بعدها، وراجع د.  محمد 

جامل عثامن جربيل، النظم السياسية، 2001، ص 81).
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عىل ذلك فإن مصطلح الحكومة أوسع من معنى جهة االدارة التي تقترص يف معناها عىل 

الس��لطة التنفيذية، وبالتايل فإن هذا املصطلح لن يستوعب الجهات القضائية والتنظيمية، 

ح��ال قيامها بإبرام العقود، األمر الذي يرت��ب أن العقود التي تربمها تلك الجهات لن تكون 

خاضعة لوالية القضاء اإلداري باعتبارها ليست جهات إدارية، وهذا يتناىف مع طبيعة ما تقوم 

به هذه الجهات يف هذا الش��أن فال شك أن إبرام العقود يتعلق بالعملية اإلدارية وال عالقة 

له بالعملية القضائية أو التنظيمية، ولذلك كان التعبري االصطالحي يف نظام الديوان 402)ه� 

أدق وأش��مل من الناحية القانوني��ة وفقاً لتعريف معنى الحكومة واألش��خاص العامة من 

النص الجديد.

ومس��اهمة برأي يف مسألة ماهية العقد اإلداري، فأعتقد أن توصيف العقد بأنه إداري 

ه��و مرتبط باملصلحة العامة وهي التي منها تتفرع س��لطات اإلدارة، ومن ثم متى كانت 

املصلح��ة العامة قامئ��ة كانت صفة العق��د اإلداري متحققة، واملصلح��ة العامة هي دامئاً 

ح��ارضة ومتحققة يف ترصفات األش��خاص املعنوية العامة، وبالت��ايل ال حاجة لتمييز العقد 

اإلداري كونه متصاًل بنش��اط املرفق تسيرياً أو تنظياًم أو كونه يحتوي عىل رشوط استثنائية 

أم ال؟ فالصف��ة املمي��زة للعقد اإلداري هي تغليب املصلح��ة العامة عىل املصلحة الخاصة 

وه��ذه تتأىت مع كل ترصفات اإلدارة فالش��خص املعنوي العام ميث��ل دامئاً املصلحة العامة 

والط��رف اآلخر ميثل مصلحة فردية خاصة، واختالف ه��ذه املصلحة هي التي تربر وجود 

نظ��ام قانوين يحكم العقود اإلدارية مختلف متاماً ع��ن النظام القانوين الذي يحكم قواعد 

القان��ون الخاص )07))، فالدولة ال تتعاقد كأي فرد عادي فهي ال تبحث عن تحقيق مصلحة 

فردية وامنا تتعاقد من أجل املجموع من اجل الش��عب من أجل املنتفعني باملرافق العامة 

من أجل املصلحة العامة )08)).

)07)) راجع د. جامل عباس عثامن، النظرية العامة، مرجع سابق، ص 20.

.V.  Corneille،concl.  Sur CE.  Fev.1949 Gaz de Poissy.P.124, R.D.P1919, p.246  ((08(

راجع د.جامل عباس عثامن، النظرية العامة، مرجع سابق، ص37.
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فتعاقد الش��خص املعنوي العام ال يكون أبداً لحس��ابه الخاص وإمنا يكون دامئاً لتحقيق 

املصلح��ة العامة، ويف ه��ذا قد أفتت الجمعية العمومية لقس��مي الفت��وى والترشيع )09)) 

الص��ادرة يف 0/23)/911) أش��ارت إىل أن العقود اإلدارية تختل��ف يف طبيعتها عن العقود 

املدنية ذلك ألنها تعقد بني شخص من أشخاص القانون العام وشخص من أشخاص القانون 

الخ��اص بقصد تحقيق مصالح عامة ومركز املتعاقدين فيها » العقود اإلدارية« غري متكافئ 

إذ يج��ب أن يراعى فيها تغليب الصالح العام ع��ىل الصالح الخاص، وهذا الهدف يجب أن 

يسود رشوط العقد وعالقة املتعاقدين عند تطبيقه وتفسريه«)0))).

وبالتايل يكون منطقياً أن تتس��م العقود بالطابع اإلداري حال إبرامها من شخص معنوي 

عام،  دون التوقف عىل كونه يتعلق بتسيري املرفق أو تنظيمه أو تشغيله أو كون املساهمة 

يف املرف��ق مب��ارشة أو غري مبارشة، دامئة أم مؤقتة وغري ذلك م��ن االجتهادات املصطنعة يف 

هذا املجال، أو كونه يتضمن رشوطاً اس��تثنائية أم ال، األمر الذي يجنبنا كل هذا االضطراب 

وتصب��ح كل العقود التي تربمه��ا اإلدارة من اختصاص القض��اء اإلداري وحده دون التمييز 

بكونها عقوداً ادارية أو عقوداً خاصة.

ويف هذا االتجاه أشار األستاذ Lamarque  تعليقاً عىل ما ذكره املفوض Romieu الذي 

رب��ط بني اإلدارة العامة والخاصة وبني متييز العقود التي تربمها اإلدارة، فقال بأن الربط بني 

فك��رة الفائدة الخاص��ة لإلدارة وتطبيق قواعد القانون الخ��اص ال يتفق مع الحقيقة حيث 

ال توج��د فائدة خاصة أو منفعة خاصة لإلدارة، ف��اإلدارة الخاصة أو الدومني الخاص يكون 

مبعثه��ا املنفعة العام��ة )))))، ويؤيد الفقيه Auby تلك الفكرة ويالح��ظ أن نظام الدومني 

الخاص يحوي ركائز نظام الدومني العام، والحقيقة أنه ال يوجد مركز قانوين مس��تقل، لكل 

من الدومني العام والدومني الخاص)2))).

)09)) الجمعية العمومية لقس��مي الفتوى والترشيع:  أينام وردت فهي تش��ري اىل أحد تشكيالت القضاء اإلداري املرصي 

) مجلس الدولة).

)0))) مجموعة املبادئ القانونية التي قررتها الجمعية العمومية لقس��مي الفتوى والترشيع، مجموعة س��مري أبو ش��ادي 

914)، ص )71، راجع د.  جامل عباس عثامن، النظرية العامة، مرجع سابق، ص )2.

)))))  راجع د. جامل عباس عثامن، النظرية العامة، مرجع سابق، ص 37.

)2)))  راجع د. جامل عباس عثامن، النظرية العامة، مرجع سابق، ص 37.
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ويعود األس��تاذ Lamarque ليؤك��د أن حكمة التمييز بني نوعي العقود ال تس��تند إىل 

املنطق القانوين البحت وإمنا توجد أساس���اً يف السياس��ة القضائي��ة التي تهيمن عىل توزيع 

االختص��اص بني املحاك��م القضائية واملحاك��م اإلدارية وإىل رغبة مجل��س الدولة يف إزاحة 

الع��بء الثقيل عن كاهله وتوزيع جزء منه إىل املحاك��م القضائية، وخلص إىل تبني وجهة 

النظر التي تق��وم عىل توحيد االختصاص يف مجال عقود اإلدارة وأن يختص القضاء اإلداري 

وح��ده بالعقود التي تربمه��ا اإلدارة تجنباً للصعوبات التي يثريه��ا التمييز بني تلك العقود 

والت��ي مل يفلح القضاء يف عالجه��ا؛ لذا فإن وحدة االختصاص القض��ايئ للعقود التي تربمها 

اإلدارة هو الذي يتفق مع املنطق القانوين)3))).

لذل��ك أعتق��د أن العقد اإلداري هو كل عقد تربم��ه اإلدارة، وعليه يكون القضاء اإلداري هو 

صاحب االختصاص الوحيد يف نظر العقود التي تربمها اإلدارة دون النظر إىل التفرقة املصطنعة يف 

هذا الشأن وهو ما يأخذ به النظام السعودي كام مرت اإلشارة واستقر عليه قضاؤه بشكل عام.  

ثانياً:  أركان العقد اإلداري:

جاء يف لسان العرب بأن » العقد:  نقيض الحل ....والعقد:  العهد، والجمع عقود، وهي أوكد 

العهود.  ويقال:  عهدت إىل فالن يف كذا وكذا، وتأويله ألزمته ذلك، فإذا قلت:  عاقدته أو عقدت 

عليه فتأويله أنك ألزمته ذلك باستيثاق.  واملعاقدة:  املعاهدة.  وعاقده:  عاهده.  وتعاقد القوم:  

تعاهدوا.  وقوله تعاىل:  يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قيل:  هي العهود، وقيل:  هي الفرائض 

التي ألزموها ; قال الزجاج:  أوفوا بالعقود خاطب الله املؤمنني بالوفاء بالعقود التي عقدها الله 

تعاىل عليهم، والعقود التي يعقدها بعضهم عىل بعض عىل ما يوجبه الدين«)4))).

ويع��رف العقد اصطالحاً بأنه:  توافق إرادتني أو أكرث عىل إحداث أثر قانوين س��واًء كان 

هذا األثر إنش��اء الت��زام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه  أو ه��و ارتباط اإليجاب بالقبول عىل 

إحداث أثر يرتبه القانون)1))).

)3)))  راجع بترصف راجع د.  جامل عباس عثامن، النظرية العامة، مرجع سابق، ص 38، 39.

)4)))  راجع العالمة جامل الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت،2003، ج 0)، ص 222.

)1)))  د. عب��د املنع��م فرج الصده، نظرية العقد، دار النهضة العربية، 974)، ص )1، ود.  عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية 

العقد،984)، ص 33.
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والعق��د اإلداري ال يختل��ف يف تعريفه ع��ن ذلك فقد عرفه دي��وان املظامل بأنه 

»ارتب��اط إيجاب بقبول يوجب أثره يف محله، وقد انعق��د االتفاق فقهاً وقضاًء عىل 

أن العق��د ال يوجد إال إذا وجد العاقدان واإليج��اب والقبول واملحل )املتفق عليه) 

ويف شأن هذه الدعوى يس��فر وعاؤها أن املدعية قد أعلنت إيجابها للقيام بالعقد، 

وال��ذي محل��ه ترميم جامع عم��ر بن الخط��اب - ريض الله عن��ه - يف ... وقد كان 

عرضها األقل، وقد أحيطت علاًم بذلك، إال أنه طلب منها الريث لحني موافقة وزير 

الش��ئون اإلس��المية واألوقاف والدعوة واإلرشاد عىل ترس��ية العقد ومن ثم مل يالق 

إيجاب املدعية قبوالً ينتج أثره، وقد اس��تقر القضاء اإلداري عىل أن خطاب الرس��ية 

ه��و املظهر لرك��ن القبول املتمم لقي��ام العقد اإلداري وقد خل��ت واقعات العالقة 

بني الطرفني من تقديم خطاب الرس��ية؛ ومن ث��م فال وجود حينئذ لعقد إداري بني 

الطرفني يرتب التزاماً رشعاً ونظاماً« )1))).

وقىض أيضاً بأن »العقد هو ارتباط إيجاب وقبول عىل وجه مرشوع يثبت أثره يف محله 

فإن��ه من قبيل االرتباط االعتباري بني ش��خصني نتيجة التفاق إرادتيه��ام، وهاتان اإلرادتان 

خفيت��ان وطريق إظهارهام هو التعبري املعرب عنهام وهو بيان يدل عليهام بصورة متقابلة 

بني املتعاقدين يسمى إيجاباً وقبوالً ومتى حصال برشائطهام يصبح كل منهام ملزماً بالحقوق 

التي التزامها مبوجب عقده تجاه الطرف األخر وعىل هذا املقتىض فهو عمل مش��رك يقوم 

عىل الرايض ويربط جانبني من األشخاص بأحكامه الرشعية وهي الحقوق وااللتزامات التي 

ينشئها العقد يف موضوعه«)7))).  

وق��ىض الديوان أيضاً بأن »املتق��رر فقهاً وقضاًء أن العقد ينعق��د بتالقي اإليجاب 

والقبول مع س��المة إرادة املتعاقدين فيكون منتجاً آلث��اره بإلزام طرفيه ما اتفقا عليه 

)1)))  راج��ع حكم املحكم��ة اإلدارية رقم 31)/)/) لع��ام 432) ه�، يف القضية رقم )77/)/ق لع��ام )43)، املؤيد من 

محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم )4/81 لعام 433)ه�، يف قضية االس��تئناف رقم 1787/ق لعام 432) ه� 

)حكم غري منشور).

)7)))  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 0/2/11) لعام 432) ه�، يف القضية رقم 1)0/4)/ق لعام 432) ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف بالحكم رقم 3/4 لعام 433) ه�، يف القضية رقم 139/ق لعام 432) ه� ) حكم غري منشور).
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مبج��رد انعقاده صحيحاً س��املاً م��ن العيوب ويك��ون ملزماً بطريقة ال غ��ش فيها وال 

تدليس«)8))).

ويف هذا قضت املحكمة اإلدارية العليا بأنه »ومن حيث إنه من املستقر عليه أن أركان 

العقد س��واًء كان مدنياً أو إدارياً تنحرص يف الرايض واملحل والس��بب، ويكفي لوجود العقد 

تبادل الطرفني التعبري عن إرادتني متطابقتني، وذلك خالل املدة املحددة للقبول، إذا مل يوجد 

م��ا يدل ع��ىل أن املوجب قد عدل عن إيجابه يف الفرة ما ب��ني اإليجاب والقبول، فالرايض 

وه��و تطابق بني اإلرادت��ني يعني أن يكون القبول مطابقا لإليجاب مطابقة تامة، وأن يكون 

متفقاً مع املوجب يف جميع املسائل التي تناولها اإليجاب فال يتم العقد ما مل يتفق الطرفان 

عىل كل املسائل التي تفاوضا فيها بشأن هذا العقد، أما االتفاق عىل بعض هذه املسائل فال 

يكف��ي اللتزام الطرفني، حتى لو أثبت هذا االتفاق يف ورقة مكتوبة، وعىل ذلك إذا كان غري 

مطابق لها اختلف عنه زيادة أو نقصاً أو تعدياًل فإن العقد ال يتم، ويعد هذا القبول رفضا 

يتضمن إيجاباً جديداً وفقا لحكم املادة )19) من القانون املدين.  

ومن حيث إنه جهة أخرى فإنه يجب التمييز يف الرايض - كركن من أركان العقد - وبني 

وجود التعبري عن اإلرادة وجوداًً فعلياً ووجوداً قانونيا - فالتعبري يكون له وجود فعىل مبجرد 

صدوره من صاحبه ولكن ال يكون له وجود قانوين إال إذا وصل إىل علم من وجه إليه والعربة 

يف التعب��ري بوجوده القانوين، الن هذا الوج��ود هو الذي ترتب عليه اآلثار القانونية للتعبري 

ع��ن اإلرادة، ويتعني إبالغ القبول لصاح��ب العطاء خالل املدة التي يكون إيجابه فيها قامئاً 

حس��بام تحدده رشوط املناقصة ومن ثم فإن العقد يعترب منعقداً باتصال القبول بعلم من 

وجه إليه أما إذا وصل اإلخطار بقبول العطاء بعد سقوط اإليجاب، فإنه ال ينتج أثره القانوين 

إذ يتحلل املوجب من إيجابه بفوات امليعاد املتفق عليه  إال أنه يجوز للموجب بالرغم من 

ذلك قبول اإليجاب املتأخر وعندئذ ينعقد العقد، ومن حيث إن قضاء هذه املحكمة جرى 

)8)))  راج��ع حك��م املحكمة اإلدارية رقم 4))/د/إ/1 لعام )43)ه�، يف القضية رقم 7)8/)/ق لعام 427) ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف رقم 90/إس/4 لعام 432)ه�، يف قضية االستئناف رقم )31/ق لعام 432) ه�، مجموعة األحكام 

لع��ام 432)ه�، ج4، ص 389)ه�.  وراجع أيضا الحكم رق��م )3/د/إ/34 لعام 430)ه�، يف القضية رقم 312)/7/ق 

لعام 429) ه�، املؤيد من محكمة االستئناف بالحكم رقم 207/إس/) لعام 430)ه�، مجموعة األحكام لعام 430)، 

ج 4، ص )243.، وأيضا الحكم رقم )4/د/ف/7 لعام 430)ه�، يف القضية رقم 3))3/)/ق لعام 424)ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف بالحكم رقم 248/إس/) لعام 430)ه�، ذات املجموعة، ج4، ص 2387.
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عىل أن اإلعالن عن إجراء مناقصة أو مزايدة أو مامرس��ة لتوريد أو لبيع بعض األصناف عن 

طريق التقدم بعطاء ليس إال دعوة للتعاقد وأن التقدم بالعطاء وفقا للمواصفات والرشوط 

املعلن��ة هو اإليجاب الذي ينبغي عنده قبول اإلدارة املطابق له لينعقد العقد وهذا القبول 

بوصفه تعبريا عن اإلرادة ال يتحقق وجوده القانوين إال إذا اتصل بعلم من وجه  إليه«)9))).

ويف ض��وء ه��ذا وإن كان العق��د اإلداري ال يختلف عن العقد امل��دين يف كونهام اتفاق 

إرادتني بقصد إحداث أثر قانوين س��واًء كان هذا األثر إنش��اء الت��زام أو نقله أو تعديله أو 

إنه��اؤه، ف��إن ال ميكن يف نفس الوقت ان��كار اختالف طبيعة كل منهام فاإلدارة ال تس��توي 

م��ع األف��راد يف التعبري عن إرادتها أياً كان نوع العقود الت��ي تربمها الجهة اإلدارية ذلك أنها 

تلتزم يف هذا السبيل بإجراءات ورشوط رسمها النظام لتحقيق غاية تحقيق املصلحة العامة 

التي هي مرام إبرام العقود اإلدارية )20))، وعىل ذلك فإن العقود اإلدارية وإن اس��توت مع 

العقود املدنية يف تحديد األركان بش��كل عام  فإنها تختلف يف مضامني هذه األركان.  وعىل 

هذا األساس فإنه ميكن تحديد أركان العقد اإلداري يف الرضا واملحل والسبب وذلك يف ضوء 

طبيعة العقد اإلداري.

أواًل:  الرضا)121):  

الرض��ا ينتج من توافق إراديت املتعاقدين عىل إحداث أثر قانوين وهو األثر املقصود من 
إبرام العقد، ويعد الرضا ركناً أساسياً لقيام العقد فبدونه ال يوجد مجال للحديث عن العقد، 
وألن الرض��ا هو تعبري عن اإلرادة، وهذه اإلرادة حتى تنال االعتبار القانوين فإنها تحتاج إىل 
الخروج من مكمنها متمثلة يف مظهر ملموس بوس��يلة من وس��ائل التعبري لفظاً أو كتابة أو 

غري ذلك من الوسائل املعتربة نظاماً رصاحة أو ضمناً.

وألن العق��د هو توافق إرادت��ني، فإن هاتني اإلرادتني متثل أحداه��ام اإليجاب واألخرى 
القبول وذلك إلحداث أثر قانوين، ويف هذا الشأن قىض الديوان »..  هاتان اإلرادتان خفيتان 
وطري��ق إظهارهام ه��و التعبري املعرب عنهام وه��و بيان يدل عليهام بص��ورة متقابلة بني 
املتعاقدين يس��مى إيجاباً وقبوالً ومتى حصال برشائطه��ام يصبح كل منهام ملزماً بالحقوق 

)9)))  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 2480 لسنة 41 بجلسة )/2001/2، املجموعة 10/)، ص 1)1.

)20))  راجع بترصف حكم املحكمة اإلدارية العليا بجلسة 971/4/1)، املجموعة، 20/)، ص 9)).

))2))  راجع د. عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابق، ص 88 وما بعدها.  ود.  عبد املنعم فرج الصده،مرجع سابق، ص 90 وما بعدها.  
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التي التزامها مبوجب عقده تجاه الطرف اآلخر وعىل هذا املقتىض فهو عمل مش��رك يقوم 
عىل الرايض ويربط جانبني من األشخاص بأحكامه الرشعية وهي الحقوق وااللتزامات التي 

ينشئها العقد يف موضوعه«)22)).

وقىض الديوان أيضاً بان العقد » ارتباط القبول باإليجاب عىل وجه يظهر أثره يف املعقود 
عليه، فالش��ارع جعل الصيغة وهي اإليجاب والقبول عالمة ع��ىل الرضا وقرينة عىل توجه 

إرادة املتعاقدين إلنشاء العقد ومن ثم ترتب آثاره عليه«)23)).

وعليه فإن الرضا كركن من أركان العقد يش��رط لوجوده أن يكون هناك إيجاب وقبول، 
ويشرط لصحة الرضا أن يكون خالياً من عيوب اإلرادة، ويتحدد اإليجاب والقبول يف العقود 
اإلدارية، بكون اإليجاب هو العرض الذي يتقدم به ش��خص معني إىل آخر بالنسبة إىل إبرام 
عقد ما بغية الحصول عىل قبوله إياه وبالتايل فإن اإليجاب هو ما يتضمن عرضاً من شخص 

إىل أخر متضمناً عىل األقل طبيعة العقد املراد إبرامه يف أركانه األساسية)24)).

وبذل��ك يفرق اإليج��اب عن الدعوة للتعاق��د التي توجه إىل أش��خاص عديدين أو إىل 

جمهور الناس وذلك ألنها ال تتضمن العزم النهايئ عىل إبرام العقد مبجرد صدور القبول ممن 

وجه إليه ألن ش��خصية املتعاقد محل اعتبار شخيص بحيث يكون لصاحب العرض أن يتخري 

من يريده كان يعلن شخص عن حاجته إىل سكرتري خاص فمثل هذا اإلعالن ال ينطوي عىل 

إيج��اب بإبرام عقد العمل بل عىل مجرد دعوة للتعاقد حت��ى لو تضمن األركان والرشوط 

الجوهرية املراد إبرام العقد عىل أساس��ها كام إذ ذكر يف اإلعالن املؤهالت املطلوبة واألجر 

واملدة والس��بب يف عدم اعتبار العرض هنا إيجابا هو أن صاحب اإلعالن ال يقصد بالرضورة 

أن يتعاقد مع كل من يتقدم إليه بل هو باإلعالن الذي أجراه يدعو الناس للتقدم إليه ليتخري 

من بينهم من يشاء)21)).

)22))  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 0/2/11) لعام 432) ه�، يف القضية رقم 1)0/4)/ق لعام 432) ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف بالحكم رقم 3/4 لعام 433) ه�، يف القضية رقم 139/ق لعام 432) ه� ) حكم غري منشور).

)23))  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 8)2/د/إ/3/2 لع��ام 431)ه�، يف القضية رقم 3/3183/ق لعام 431)ه�، املؤيد 

بحكم محكمة االستئناف اإلدارية يف الدعوى رقم 424/ق لعام 431)ه� )حكم غري منشور).

)24))  راجع د.  د.  عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد، 984)، ص20).

)21))  - راجع د. عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد، 984)، ص24)، 21).
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إذن فاإليجاب يعني العرض الذي يتقدم به أحد املتعاقدين منطوياً عىل رغبته النهائية 

يف إمتام العقد متضمناً العنارص األساسية للتعاقد ويصبح هذا اإليجاب ملزماً ملن صدر منه 

إذا تحدد ذلك مبدة معينة من قبل املوجب للموجب له ليك يبدي رأيه يف إيجابه ففي هذه 

الحالة يكون اإليجاب ملزماً لصاحبه طوال هذا امليعاد، وإال فإنه يستطيع التحلل منه ما مل 

يصادف قبوالً من الطرف اآلخر)21)).

هذا ويس��قط اإليجاب حال رفض املوجب له اإليجاب ويف هذه الحالة يس��قط اإليجاب يف 

جميع حاالته أي سواًء كان ملزماً أم غري ملزم ولهذا الرفض صور مختلفة فقد يكون رفضاً مجرداً 

وق��د يكون قبوالً اق��رن مبا يزيد أو ينقص أو يعدل من اإليجاب، ويف ه��ذه الحالة يعد إيجاباً 

جديداً يحتاج إىل قبول، وقد يسقط اإليجاب بانتهاء املدة التي يكون فيها ملزماً، وأخرياً يسقط 

اإليج��اب بعدول املوجب عن إيجاب��ه يف الحاالت التي يكون فيها اإليجاب ملزماًَ، فإذا س��قط 

اإليجاب يف أي من هذه الحاالت وتأىت القبول فال ينعقد العقد الن القبول مل يصادف إيجاباً)27)).  

أم��ا القبول فيعني ارتضاء اإليجاب ممن وجه إليه بي��د أنه يلزم العتبار إرادة من وجه 

إلي��ه اإليج��اب متضمنة قبوالً إياه فيام ارتضته مطابقة له متاماً وذلك يف كل املس��ائل التي 

تناوله��ا اإليجاب دون تفرقة يف هذا الصدد بني املس��ائل الجوهرية وما يعترب من املس��ائل 

التفصيلية الثانوية، فام دام املوجب قد عرض يف إيجابه ألمور معينة حتى لو كان من بينها 

م��ا هو ثانوي فان القبول ال يقع إال إذا تن��اول الرضا هذه األمور جميعها دون تفريق، فإذا 

وقع خالف بني اإليجاب والقبول، فان ذلك ال يعد قبوالً بل يعد رفضاً لإليجاب ويعد مبثابة 

إيجاب جديد يحتاج إىل قبول، فأساس القبول هو مطابقته لإليجاب متام املطابقة)28)).

فالقب��ول إذن هو التعبري البات عن إرادة الطرف ال��ذي وجه إليه اإليجاب فهو اإلرادة 

الثانية يف العقد الذي ال ينعقد العقد اال بها ويلزم مطابقتها مع اإليجاب من جهة وارتباطها 

بعل��م املوجب من جهة أخرى)29))، إذ لتحقق الرضا يف عن��رصي اإليجاب والقبول ال يكفي 

)21))  راجع د. عبد الفتاح عبد الباقي،مرجع سابق، ص 21) وما بعدها.

)27))  راجع د. عبد املنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص 28)، 29).

)28))  راجع د. عبد الفتاح عبد الباقي،مرجع سابق، ص 40) وما بعدها.

)29))  راجع د. عبد املنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص 29) وما بعدها.
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التواف��ق بني هات��ني اإلرادتني بل ال بد من ارتب��اط أحدهام باألخر، وه��ذا ال يكون إال إذا 

اتص��ل القبول بعل��م املوجب، فالتعبري عن اإلرادة ال ينتج أث��ره إال من الوقت الذي يتصل 

فيه بعلم من وجه إليه، وذلك كون اإليجاب مل يس��قط، فإذا كان اإليجاب قد سقط لسبب 

أو آلخر عند صدور القبول أو قبل أن يصل إىل علم املوجب، أو اس��تعىص ان يتصل القبول 

بعل��م املوجب كحال��ة وفاة األخري أو فقدانه األهلية فانه حينئذ ال يوجد ارتباط بني القبول 

واإليجاب ومن ثم ال ينعقد العقد)30)).

ف��إذا ارتبط اإليج��اب بالقبول وفقاً لل��رشوط القانونية انعقد العق��د والتزم كل طرف 

بااللتزامات ومتتع بالحقوق التي يرتبها العقد.

ويف العملية العقدية اإلدارية فإن اإلعالن عن املنافسة أو أية وسيلة تقوم بها الجهة اإلدارية 

ما دام ال يقتيض أن تتعاقد مع كل من تقدم إليها وإمنا س��تختار منهم من تشاء وفق الرشوط 

النظامي��ة املحددة فإنه يكون دعوة للتعاقد، ويكون بذل��ك التقدم بالعطاء من املتنافس هو 

اإليجاب، ويكون االبالغ بالرس��ية ه��و القبول وبه ينعقد العقد، وهوما اس��تقر عليه القضاء 

حيث قىض الديوان بأن »القواعد املستقرة ومن املقرر فقهاً وقضاًء أن اإلعالن عن املنافسة هو 

دعوة للتفاوض وأن مجرد تقديم املقاول لعطائه ال ينش��ئ بذاته أي رابطة تعاقدية بينه وبني 

جهة اإلدارة إذ إن غاية ذلك العرض املقدم هو إيجاب وإمنا تنش��أ تلك الرابطة بإبالغ املقاول 

بالرسية، إن ذلك اإلبالغ هو املعول عليه بتالقي اإليجاب والقبول ومتام العقد..«))3)).

وق��ىض أيضاً بأن »الع��رض يف العقود اإلداري��ة يأخذ حكم اإليجاب يف عق��د البيع، ثم 

ص��درت موافقة املدعى عليها بتعميد املدعية بالتوريد وهو ما يدل عىل القبول منها خالل 

املدة املحددة بإيجاب املدعي .. ما يدل عىل أن العقد بني الطرفني قد تم إبرامه واستكمل 

رشوطه وأركانه«)32)).  

)30))  راجع د. عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابق، ص 40) وما بعدها.

))3)) راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 39/د/إ/) لعام )43)ه���، يف القضية رقم 7)41/)/ق لعام 428)ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 8)/إس/4 لعام 432)ه�، يف القضية رقم )293/ق لعام )43)ه�، مجموعة 

األحكام لعام 432)ه�، ص )93.

)32))  راجع حكم الدائرة اإلدارية رقم 01)/د/إ/ )) لعام 421) ه�، يف القضية رقم )341/)/ق لعام 424)ه�، املؤيد من 

هيئة التدقيق بالحكم رقم 273/ت/) لعام 427)ه�، مجموعة األحكام لعام 427)ه�، ج1، ص 2218.
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وق��ىض أيضاً ب��أن »تالقى اإليجاب والقب��ول عىل محل العقد، فاإليج��اب هو التقدم 

بالعطاء والقبول هو إرساء املزاد عىل املدعي مقدم العطاء وهو هنا إيجاب ملزم ألن من 

يتقدم بعطاء أراد أن يتقيد به وال يرجع عنه ويبقى مقيداً بعطائه إىل أن يس��قط بعطاء 

أزي��د منه، فالتق��دم بالعطاء من قبل املدعي ميثل اإليجاب يف العقد وإرس��اء املزاد عليه 

ميثل القبول فيه«)33)).

وق��ىض الدي��وان أيضاً بأنه » وال ينال من ذلك كون العق��د وقع بتاريخ 424/4/21)ه�، 

وذك��ر بالعقد أنه ت��رسي عليه أحكام دليل تأج��ري العقارات البلدي��ة، وأن الئحة الترصف 

بالعق��ارات البلدية تم العمل بها اعتباراً من تاريخ 424/4/4)ه�، إذ العربة بتاريخ الرس��ية 

عىل املدعية وليس بتاريخ توقيع العقد واملناقصة)34)) والرسية متت قبل تاريخ رسيان الئحة 

الترصف بعقارات البلدية الجديدة«)31)).

وقض��ت املحكمة اإلدارية العليا أنه » ومن حيث إن قضاء هذه املحكمة جرى عىل أن 

اإلعالن عن إجراء مناقصة أو مزايدة أو مامرس��ة لتوريد أو لبيع بعض األصناف عن طريق 

التقدم بعطاء ليس إال دعوة للتعاقد وأن التقدم بالعطاء وفقاً للمواصفات والرشوط املعلنة 

هو اإليجاب الذي ينبغي عنده قبول اإلدارة املطابق له  لينعقد العقد وهذا القبول بوصفه 

تعبرياً عن اإلرادة ال يتحقق وجوده القانوين إال إذا اتصل بعلم من وجه إليه«)31)).

ويب��دأ اإليج��اب أث��ره النظامي ليس م��ن تاريخ تقدي��م العطاء وإمنا يب��دأ من املدة 

املح��ددة لرسيان الع��روض حيث نصت امل��ادة )2)) من النظام ع��ىل أن »أ - تكون مدة 

رسيان العروض يف املنافس��ات العامة تسعني يوماً من التاريخ املحدد لفتح املظاريف، فإن 

 سحب مقدم العرض عرضه قبل انتهاء هذه املدة فال يعاد له ضامنه االبتدايئ. 

ب - ال يجوز متديد مدة رسيان العرض والضامن االبتدايئ إال مبوافقة مقدم العرض«.

)33))  راج��ع حكم الدائ��رة اإلدارية رقم 41/د/إ/ 1)لعام 427)ه�، يف القضية رق��م )3/47/ق لعام 421)ه�، املؤيد من 

هيئة التدقيق بالحكم رقم )49/ت/) لعام 427)ه�، مجموعة األحكام لعام 427)ه�، ج1، ص 3)21.

)34))  هكذا وردت يف الحكم والصحيح )املزايدة).

)31))  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 93)/د/إ/) لعام )43)ه�، يف القضية رقم 3/281/ق لعام 432)ه�، املؤيد من محكمة 

االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 4/277 لعام 433)ه�، يف قضية االستئناف رقم 29)2/ق لعام 432)ه� )حكم غري منشور).  

)31))  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 2480 لسنة 41 بجلسة )/2001/2، املجموعة 10/)، ص 1)1.
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وع��ىل ذل��ك يكون اإليجاب ملزم��اً خالل مدة تس��عني يوما من التاري��خ املحدد لفتح 

املظاري��ف وال يج��وز له الرجوع فيه، وإال فانه س��يفقد ضامنه االبتدايئ، أم��ا قبل التاريخ 

املحدد لفتح املظاريف فانه إيجاب غري ملزم يجوز له فيه س��حب هذا اإليجاب وعىل ذلك 

نصت املادة )23) من الالئحة عىل أنه” يجوز لصاحب العرض أن يسحب عرضه، قبل انتهاء 

املدة املحددة لتقديم العروض”.

ويج��ب أن يص��در القبول خالل هذه امل��دة التي يكون فيها اإليجاب قامئاً وإال س��قط 

اإليجاب، وجاء القبول دون أن يقابل إيجاباً مام ال ينعقد به العقد حيث نصت املادة ))4) 

من الالئحة عىل أنه: 

»أ- إذا مل تتمكن الجهة الحكومية من البت يف الرسية خالل مدة رسيان العروض، تشعر 

 أصحاب العروض برغبتها متديد مدة رسيان عروضهم ملدة تسعني يوماً أخرى. 

ب- ع��ىل م��ن يوافق من أصحاب العروض ع��ىل التمديد، متديد ضامناته��م وإبالغ الجهة 

الحكومية بذلك خالل أسبوعني من تاريخ اإلشعار بطلب التمديد، ومن مل يتقدم خالل هذه 

املدة، يعد غري موافق عىل متديد عرضه، ويعاد له ضامنه االبتدايئ«.

وع��ىل ذلك إذا س��قط اإليجاب فال ميكن أن ترتب عليه أي آث��ار، ويف هذا قىض ديوان 

املظامل بأنه »ملا كانت املادة الثانية عرشة من نظام املنافس��ات واملشريات الحكومية تنص 

عىل أن:

أ- تكون مدة رسيان العروض يف املنافس��ات العامة تسعني يوماً من التاريخ املحدد لفتح 

املظاريف، فإن سحب مقدم العرض عرضه قبل انتهاء هذه املدة فال يعاد له ضامنه االبتدايئ.

ب- ال يجوز متديد مدة رسيان العرض والضامن االبتدايئ إال مبوافقة مقدم العرض “فإن 

الدائرة يف س��بيل اس��تجالئها وتحققها من مراعاة املدعى عليها اإلجراءات املقررة يف املدة 

املش��ار إليها تب��ني أنها قامت بتمديد الضامن دون موافقة املدعية عىل ذلك، وأن الرس��ية 

مت��ت بعد انقضاء املهلة املح��ددة لرسيان العرض، وكان الواجب عىل املدعى عليها وفقاً ملا 

تقرره نصوص النظام أخذ موافقة صاحب العطاء عىل متديد العرض ليتأىت لها امليض بالرسية 

وه��ذا هو املتفق مع العدالة إذ ال يس��وغ رشعاً أن يكون العط��اء معلقا أو ميتد العمل به 

لحني انتهاء املدعى عليها من إجراءاتها دون مدة محددة، الس��يام وأن املش��اريع اإلنشائية 
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يعريه��ا ما يعريها من مصاعب ومش��اكل كام أن املقاول يح��رم من االرتباط بعقود أخرى 

رجاء انتهاء إجراءات الرسية، وهذا ال يتفق مع قواعد العدالة، ومبا أن املدعى عليها خالفت 

تلك القواعد لذا فال صحة ملا قامت به من مصادرة الضامن عىل املدعية ويستوجب القضاء 

بإعادة قيمته للمدعية.)37)).

شروط صحة الرضا:
يلزم لصحة الرايض وهو األساس األول والركن الركني لقيام العقد أن يكون سلياًم صحيحاً 

وال يكون كذلك إال إذا كان صادراً من ش��خص ذي أهلية ومربأ من عيوب اإلرادة واملتمثلة 

يف الغلط والتدليس واإلكراه واالستغالل )38)) وبيان ذلك كام ييل:

1- األهلية:

يقصد باألهلية بوجه عام هي صالحية الش��خص لكسب الحقوق والتحمل بااللتزامات 

ومب��ارشة الترصفات القانونية التي يكون من ش��أنها أن ترتب ل��ه هذا األمر أو ذاك، وعليه 

تنقس��م األهلية إىل نوعني أهلية وجوب وتعني صالحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل 

بااللتزامات، وأهلية أداء وتعتني صالحية الشخص أن يبارش بنفسه هذه الترصفات القانونية 

التي من ش��أنها أن تكس��به الحقوق أو تحمله بااللتزامات عىل وجه يعتد به قانوناً، والذي 

يعنين��ا يف مجال الترصفات القانونية هو أهلية األداء والتي تعني صالحية الش��خص للقيام 

بالترصف��ات القانوني��ة ومناط هذه األهلية هي اإلدراك أو التميي��ز فهي تدور معه وجوداً 

وعدماً كامالً ونقصاناً فإذا اكتمل اإلدراك لدى ش��خص متت��ع بأهلية أداء كاملة وإذا انعدم 

انعدمت، وإذا نقص نقصت)39)).

هذا وإذا بلغ اإلنس��ان الس��ن القانونية التي بها تكتمل أهلية األداء لديه، يكون 

متمتعاً بكامل اإلدراك ويف هذه الحالة يس��تطيع مب��ارشة كافة الترصفات القانونية، 

)37))  راج��ع حك��م املحكمة اإلدارية رقم 19/د/إ/1 لع��ام 433) ه�، يف القضية رقم 380/)/ق لع��ام 430)، املؤيد من 

محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم 4/307 لعام 433)ه�، يف قضية االس��تئناف رقم 3329/ق لعام 433) ه� 

)حكم غري منشور).

)38))  راجع د. عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابق، ص 243، ود.  عبد املنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص 4)2.

)39))  راجع د. عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابق، ص 244، 249.  
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م��ا مل يكن هناك عارض من عوارض األهلية والتي من ش��أنها أن تعدم هذه األهلية 

أو تنقصه��ا وتتنوع إىل عوارض تصيب اإلنس��ان يف عقله فتعدم إدراكه ومتييزه وهي 

الجنون والعته، وأخرى تلحق باإلنس��ان فتفسد تدبريه وهي السفه والغفلة، وأخرى 

وان كان��ت ال تلح��ق العقل وال التدبري لكنها تعجز باإلنس��ان عن التعبري عام يريده 

وتتمث��ل يف العاه��ات الجس��امنية، وأخرياً العقوب��ات التي تؤثر يف أهلية الش��خص 

كعقوبة الجناية،فهذه كلها عوارض تصيب أهلية األداء مام تجعل الترصفات القانونية 

باطلة)40)).  

وتطبيق��اً عىل العقود اإلدارية فقد اعتد املنظم الس��عودي بتوافر األهلية يف املتعاقد، 

وإذا كانت األهلية يف القانون الخاص تعني الصالحية القانونية ملبارشة الترصفات القانونية 

فان��ه ميكن أن يقابلها االختصاص يف القان��ون العام فاالختصاص هو القدرة القانونية عىل 

مبارشة صالحية ما، ويف هذا املعنى قىض ديوان املظامل بأن » قواعد االختصاص بصفة عامة 

هي التي تحدد األش��خاص الذين ميلكون إبرام الترصفات والقاعدة أن تحديد االختصاص 

ه��و من عمل املنظم وعىل املوظ��ف أو الهيئة املنوط بها إصدار الق��رار أن تلتزم حدود 

االختصاص كام رسمها املنظم..  عيب االختصاص يف دعوى اإللغاء هو مبثابة فقدان األهلية 

ع��ىل مبارشة عمل نظامي معني ألن املنظم جعله من س��لطة هيئة أو فرد آخر غري الذي 

ب��ه حني إصداره«))4)).  وبالتايل فالبد أن يك��ون املتعاقد مع اإلدارة كامل األهلية، ويكون 

املتعاقد من اإلدارة له الصالحية يف التعبري عن هذه اإلرادة، وقد وضع املنظم الس��عودي 

من القواعد ما يكفل أهلية املتعاقد حيث نصت املادة )3)) من الالئحة عىل األش��خاص 

الذين ال يجوز التعامل معهم »..- املسجونون بجرم أثناء اتخاذ إجراءات التعاقد. 

3- من تقيض األنظمة مبنع التعامل معهم حتى يرد إليهم اعتبارهم. 

4- املفلس��ون، أو من طلبوا إشهار إفالسهم، أو ثبت إعسارهم، أو صدر أمر بوضعهم تحت 

الحراسة. 

)40))  راجع د. عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابق، ص  218 وما بعدها.  

))4)) راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 38)/د/إ/33 لعام )43)ه�، يف القضية رقم 13))/7/ق لعام 429)ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 11)/إس/) لعام 432)ه� يف قضية االستئناف رقم 3049/ق لعام )43) ه�، 

مجموعة األحكام لعام 432)، ج1، ص )33.
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1- الرشكات التي جرى حلها أو تصفيتها. 

1- من مل يبلغ من العمر مثانية عرش عاما. 

7- ناقصو األهلية.

8- م��ن صدر قرار مبنع التعامل معهم من الجهات املخول��ة بذلك نظاماً، أو بحكم قضايئ، 

حتى تنتهي مدة املنع من التعامل«.

وعليه فإنه ال يجوز التعامل مع هؤالء األش��خاص وإذا أبرم التعاقد معهم كان التعاقد 

باطاًل.

وإذا اس��تخدم هؤالء األش��خاص طرقاً احتيالية إلخفاء هذه األوض��اع فانه باإلضافة إىل 

بطالن الترصف فإنهم يتحملون التعويض عن األرضار التي سببها البطالن.

هذا وعن أثر إبرام العقد من غري صاحب صالحية فقد تباينت أحكام الديوان يف 

مدى بطالن العقد يف ذلك حيث قىض الديوان بأنه » ال تلحق التبعة يف هذه الحالة 

إال املعمد نفس��ه إذا كان قد افتأت عىل صالحية غريه، ويف كل الحاالت فإن املدعية 

تعاملت مع موظف مس��ئول داخل جهة اإلدارة ال يس��عها غ��ري التعامل معه وفق 

وضع��ه املاثل، ومل يطلب النظام من املدعي��ة التأكد من صالحية املوظف من خالل 

اس��تطالع صالحياته الوظيفية، والقول بخالف هذا فضاًل عن كونه ال يقوم عىل سند 

من النظام، فإنه يؤدي إىل إثراء املدعي بال س��بب .. لهذه األس��باب حكمت الدائرة 

بإلزام املدعى عليها ... بأن تدفع للمدعية مؤسس��ة ... قيمة األدوات الرياضية محل 

املطالبة ..«)42)).

وقىض أيضاً بأن » الثابت ما س��بق وأن عدم رصف املبلغ ال يرجع إىل خالف حول املبلغ 

أو األع��امل املنف��ذة، وإمنا يرجع إىل وج��ود مالحظات بينها املراقب امل��ايل تتعلق بطريقة 

تعاقد اإلدارة مع املقاول – املدعي – دون التقيد بنظام تأمني مش��ريات الحكومة والئحته 

التنفيذية وما صدر بش��أنهام من األوامر السامية والقرارات الوزارية والتعاميم، ورغم دقة 

)42))  حكم ديوان املظامل رقم 431/ت/) لعام 427) ه�، بجلسة 427/1/21) ه�، يف القضية رقم 7)0)/)/ ق لعام 421) 

ه�، راجع مجموعة األحكام لعام 427) ه�، مرجع سابق، ج1 ص 0)24.
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ه��ذه املالحظات وس��المتها من الناحي��ة النظامية، إال أن عدم اتباع جه��ة اإلدارة للقواعد 

املنظمة لطرق التعاقد لتوفري احتياجاتها ال يسقط حق املدعي يف الحصول عىل حقه الثابت 

وذلك استنادا إىل مقتضيات العدالة..« )43)).  

كام قىض الديوان بأنه » يش��رط ويل األمر رضورة الحصول عىل إذن مس��بق إلبرام عقد 

إداري أو تجدي��ده يكون ه��ذا اإلذن رضورياً لقيام الرابطة التعاقدية بني الطرفني مبعنى أن 

تعاق��د اإلدارة دون الحصول عىل هذا اإلذن ي��ؤدي إىل بطالن العقد بطالناً مطلقاً ذلك ألن 

من املسلم به يف فقه القضاء اإلداري أن القواعد الخاصة برضورة الترصيح السابق هي من 

القواع��د املتعلقة بالنظام العام لقيامها عىل أس��باب جوهرية تتص��ل بالصالح العام.  فإذا 

أبرم��ت جهة اإلدارة عقداً دون الحصول عىل اإلذن املس��بق املنصوص عليه فإن هذا العقد 

يعترب من الناحية القانونية معدوماً وال يس��تطيع املتعاقد أن يتمسك به يف مواجهة اإلدارة 

ولك��ن ه��ذا ال يعني أن يضار املتعاق��د ويفقد حقه يف األجر عام قام ب��ه من عمل نتيجة 

تعاقده مع اإلدارة عىل خالف األصول فمن املس��لم به أن هذا املتعاقد ال يستطيع الرجوع 

عىل اإلدارة عىل أساس الرابطة التعاقدية ألن هذه الرابطة غري موجودة ولكن ميكنه الرجوع 

عليها عىل أساس العمل وألن العامل يوىف أجره إذا أدى العمل ويستحق بدل أجر املثل عام 

قام به من أعامل تنفيذية يف ظل العقد الباطل«)44)).

غ��ري أن الديوان يف بعض الحاالت يقيض بصحة العقد حامية للغري حس��ن النية ويف هذا 

قىض الديوان بقوله » وحيث إن منازعة املدعى عليها ليست يف قيام املدعية بالعمل وإمتامه، 

وإمنا يف أن صالحيات إدارة املستشفى والشئون املالية ال ترقى إىل التعاقد مع الغري يف عقود 

التأجري وتلك أمور تخفى عىل املتعاقد مع اإلدارة يف تأمني احتياجها إذ ليس بوس��عه معرفة 

صح��ة وخطأ عمل اإلدارة وهو يتعامل يف ظاهر األمر بحس��ن نية مع الجهة طالبة الخدمة 

املس��ند إليها إدارة املرفق، فالعقد وفق الثابت يف فقه القضاء اإلداري ينعقد صحيحاً منتجاً 

آلث��اره حتى ولو مل يكن مثة اعتامد مايل لألعامل مح��ل التعاقد، أو جاوزت اإلدارة يف حدود 

)43))  راجع حكم هيئة التدقيق رقم 394/ت/) لعام 427) ه�، بجلسة 3)/427/1) ه�، يف القضية رقم 74/ق لعام 421) 

ه�، راجع مجموعة األحكام، مرجع سابق، ج1 ص )231.

)44))  راج��ع قرار ديوان املظامل رقم 40/ت لعام 399)ه� القضية رقم 2/79/ق لعام 399)ه� بجلس��ة 2/24)/399)ه�، 

مجموعة الديوان لعام 399)، مرجع سابق، ص 184.
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ذل��ك االعتامد أو خالف��ت الغرض املقصود منه، أو أغفلت الصالحي��ة املمنوحة لها يف إبرام 

العق��د لكون تلك املخالفات ال متس صحة العقد وال نف��اذه وحجيته وغايتها أنها مخالفات 

إدارية..«)41)).

وق��ىض الديوان أيضاً بأنه »بالنس��بة إىل م��ا دفع به ممثل الجامعة م��ن أن الخطابات 

املقدمة من املدعية إىل مسئولني يف الجامعة والخطابات املوجهة من املسئولني يف الجامعة 

إىل الرشكة املدعية صادرة ممن ال صفة له .. فيقال بأن املدعية ال تكلف والحالة هذه حيال 

املوظ��ف الذي خاطبها وأجاب عىل خطابها إال التعامل مع وصفه الظاهر مبا يف ذلك البناء 

ع��ىل األصل، وه��و كونه يبارش مهامه وصالحياته وهذا ما يس��ع املدعية يف قبولها إلجاباته 

ومخاطبته وما س��وى ذلك فليس من واجبها، وال تلح��ق التبعة يف هذه الحالة إال املوظف 

نفس��ه إذا كان قد افتات ع��ىل صالحيات غريه، ويف كل الحاالت ف��إن املدعية تعاملت مع 

مس��ئول داخل جهة رسمية ال يس��عها إال التعامل معه وفقاً لوضعه املاثل أمامها واملتبوع 

مس��ئول عن أعامل تابعه ومل يكلف النظام املدعية بالتأكد من صالحية املوظف من خالل 

استطالع صالحياته الوظيفية ..«)41)).

وهذا وقد يكون خري جزاء عىل من أىت البطالن من جهته هو إمتام العقد.

عيوب اإلرادة:

يل��زم أن يكون الرض��ا خالياً من العيوب الت��ي تصيب اإلرادة وه��ي الغلط والتدليس 

واإلكراه، والغنب.  

والغل��ط: هو حالة تقوم بالنفس تحمل عىل توهم غري الواقع، وغري الواقع إما أن يكون 

واقع��ة صحيحة يتوهم عدم صحتها أو واقعة غري صحيحة يتوهم صحتها، فالغلط باعتباره 

عيباً يش��وب اإلرادة يكون وهاًم كاذباً يتولد يف ذهن الش��خص يجعله يتصور األمر عىل غري 

حقيقته أو يش��رط لصحة التمس��ك بهذا العيب أن يكون جوهرياً بحيث لو تبينه املتعاقد 

ع��ىل حقيقته المتنع ع��ن التعاقد ويكون الطرف اآلخر عىل علم ب��ه حامية لهذا األخري أو 

)41)) حكم ديوان املظامل رقم 141/ت/) وتاريخ 428/8/7) ه�،  يف القضية رقم 2/4839/ق لعام 427) ه�) حكم غري منشور).

)41))  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 1))/د/إ/9) لعام )43) ه�، يف القضية رقم )90)/4/ق لعام 430)، املؤيد من محكمة 

االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 4/229 لعام 433)ه�، يف قضية االستئناف رقم 318/ق لعام 432) ه� )حكم غري منشور).
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كان من السهل عليه أن يتبينه، وسواًء كان الغلط يف القانون أم الواقع فإن ذلك مام يعيب 

اإلرادة ويف هذه الحالة يجوز له إبطال العقد)47)).

وبهذا قضت املحكمة اإلدارية العليا بقولها » إن العقد اإلداري شأنه يف ذلك شأن عقود 

القانون الخاص يقوم أساس��اً عىل وجود إرادتني متطابقتني بحيث إذا مل يوجد هذا الرايض 

أو تخلف��ت رشوط صحت��ه كان العقد باطاًل أو قاباًل لإلبطال حس��ب األحوال.  و قد تناول 

القان��ون املدين بالبي��ان الرايض وأحكامه، ونص يف هذا الصدد يف امل��ادة 20) منه عىل أنه 

»إذا وق��ع املتعاقد يف غلط جوهري ج��از له أن يطلب إبطال العقد، إن كان املتعاقد اآلخر 

ق��د وقع مثله يف ه��ذا الغلط، أو كان عىل علم به، أو كان من الس��هل عليه أن يتبينه » و 

قىض يف املادة 20) منه بأن » ويكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث ميتنع 

معه املتعاقد عن  إبرام العقد لو مل يقع يف هذا الغلط«.  و أوردت الفقرة الثانية من هذه 

املادة - عىل س��بيل املثال - حالتني من حاالت الغلط الجوهري دون أن تحيط بكل حاالته.  

وم��ؤدى ذلك أن الغل��ط الذي يعيب اإلرادة يجب أن يكون غلط��اً جوهرياً واقعاً عىل غري 

أركان العقد وأال يس��تقل به أحد املتعاقدين بل يتص��ل به املتعاقد اآلخر وهذا املبدأ يقرر 

أص��اًل عاماً من أصول القانون ليس يف القانون الخاص فحس��ب ب��ل وىف القانون العام أيضاً 

وهو بهذه املثابة واجب التطبيق يف العقود اإلدارية وىف عقود القانون الخاص عىل السواء.

ومن حيث إن تحديد ميعاد التوريد يف العقود اإلدارية يعترب وال شك من العنارص الرضورية 

للتعاقد التي تقتضيها النزاهة يف التعامل، ذلك أنه عىل أس��اس هذا امليعاد تتحدد إمكانية 

صاحب الش��أن يف توريد األش��ياء املطل��وب توريدها  يف امليعاد امل��رضوب لذلك بالرشوط 

واملواصف��ات املطروح��ة وتتاح له  بذلك فرصة تقدير احت��امالت التقدم بإيجابه يف العطاء 

املطروح أو االمتناع عنه، وتحديد سعر التوريد الذي يراه مناسباً و يبدى ما قد يكون لديه 

من رشوط وتحفظات يف هذا الش��أن.  وترتيباً عىل ذلك فإن املتعاقد إذا ما توهم عىل غري 

الواق��ع من الظروف واملالبس��ات التي أحاطت بالتعاقد أن التوري��د كان محدداً له أن يتم 

خالل أيام أو أس��ابيع قليلة من تاريخ التعاقد وليس شهوراً ذات عدد واستبان من الظروف 

واملالبسات التي أحاطت بالتعاقد أن املتعاقد كان سيمتنع عن إبرام العقد لو مل يقع يف هذا 

)47))  راجع د.  عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع س��ابق، ص297 وما بعدها، وراجع د.  وليد بن صالح الصمعاين، الس��لطة 

التقديرية للقايض االداري، دراسة تأصيلية تطبيقية، دار امليامن للنرش والتوزيع، ج)، 431)، 1)20، ص 310.
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الغلط الذي شاب إرادته، فإنه يكون عىل حق  يف طلب إبطال هذا العقد للغلط الجوهري 

إذا م��ا اتصل هذا الغلط باملتعاقد اآلخر .....  وم��ن حيث أن الغلط الذي وقع فيه املدعي 

يعترب لألس��باب املتقدمة غلطاً جوهرياً إذا كان من ش��انه وال شك أن ميتنع عن التعاقد عن 

توريد الشعري املطلوب بالسعر وبالرشوط التي تم العقد عىل أساسها و ملا كان األمر كذلك، 

وكان هذا الغلط قد اتصل بجهة اإلدارة املتعاقدة بالنظر إىل أنها تش��ارك يف إعداد امليزانية 

و كانت تعلم أو يف األقل كان من الس��هل عليها أن تعلم بأن اعتامد امليزانية سوف يراخى 

ش��هوراً ذات ع��دد وكان عليها بهذه املثابة العتبارات النزاه��ة يف التعامل أن تبرص مقدمي 

العط��اءات إىل هذه الحقيقة حتى يكونوا عىل  بينة م��ن أمرهم عند التقدم بعطاءاتهم و 

لكنها مل تفعل، ملا كان األمر كذلك فإن املدعي يكون عىل حق يف طلب إبطال العقد للغلط 

الجوهري الذي وقع فيه« )48)).

ه��ذا ويلزم التفريق بني الغلط كعيب من عيوب اإلرادة والخطأ املادي، فالغلط كعيب 

م��ن عيوب اإلرادة هو وهم يتول��د يف ذهن املتعاقد ويدفعه إىل التعاقد، يف حني أن الخطأ 

املادي هو عملية منفصلة عن الرضا، غري أنه ميكن يف بعض األحيان أن يكون الخطأ املادي 

يعيب اإلرادة إذا كان هو نفسه الدافع للتعاقد كان يعمد شخص إىل حساب تكلفة السلعة 

ل��يك يحدد مثن بيعها فيخطئ يف الحس��اب مب��ا يتوهم معه واقعة غ��ري صحيحة عىل أنها 

صحيحة مبا يدفعه للتعاقد بحيث كان سيمتنع عنه لو اكتشف الحقيقة)49)).  

ولذل��ك فإن الخطأ املادي ال��ذي ال يكون مولداً اعتقاداً متوهاًم للتعاقد، وإمنا يكون زلة 

قلم أو خطأ يف الحس��اب ال يعد من قبيل الغلط كعيب من عيوب اإلرادة وتتخذ يف ش��أنه 

قواعد التصحيح.

ه��ذا وجدير بالذكر أن ن��درة الغلط  يف العقود اإلدارية ترج��ع إىل أن العقود اإلدارية 

متر بإجراءات عديدة منذ اإلعالن عنها وحتى إبرامها تتلبس��ها إجراءات وتس��بقها دراسات 

م��ام يدفع بعدم وجود الغلط يف هذه العقود، وثانياً ألن العقود اإلدارية أطرافها محرفون 

ومختصون يف مجال أعاملهم بالقدر الذي يدفع عنهم التوهم يف الواقع والقانون.

)48))  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 297 لسنة 1) ق بجلسة 974/1/29)، املكتب الفني 9)/410، )41، 412.

)49))  راجع د.  عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابق، ص 324.
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أما التدليس أو التغرير فهو قيام أحد املتعاقدين باتباع حيلة يرتب عليها إيقاع الطرف 

اآلخ��ر يف الغلط الذي يؤدي به إىل التعاقد بحي��ث لوالها ملا أبرم العقد، فإن مل يكن كذلك 

ف��ال عربة به وبهذا يفرق عن الغلط مبعناه الس��ابق، فالتدلي��س غلط مدبر يقصد املدلس 

إيق��اع ضحيته فيه، يف حني الغلط العادي هو م��ا يتولد يف ذهن املتعاقد دون اتباع الحيلة 

والتدليس، وبالتايل حتى يكون هناك تدليس يعيب اإلرادة فالبد من استعامل طرق احتيالية 

ت��ؤدي إىل تضليل املتعاقد م��ن قبل املتعاقد اآلخر أو عىل علم به��ا حقيقة أو افراضاً وأن 

يكون التدليس هو الدافع للتعاقد )10))، وهي مس��ألة واقع يس��تقل بها قايض املوضوع من 

ظروف عملية التعاقد ومالبساتها))1)).

ويف ه��ذا قىض ديوان املظامل بأنه »وحيث إنه من املقرر أن املناقصة إمنا تهدف منها 

جهة اإلدارة إىل ضامن توفري املال العام واملحافظة عليه وال ريب أن اس��تعامل املتعاقد 

طرق��اً احتيالي��ة لتضليل اإلدارة ودفعها إىل التعاقد مع��ه أو تغريرها بتصوير عرضه أنه 

أفض��ل العروض رغم عدم صحة ذلك س��واًء كان اإليهام من جهته وحده أو مبس��اعدة 

م��ن بعض مس��ئويل الجهة اإلداري��ة ال ريب أن ذلك مام يناق��ض الهدف الذي وضعت 

املناقصة من أجله كام أن ذلك ميس  جوهر العقد ويجعل الرضا من قبل الجهة اإلدارية 

املتعاق��دة مل يصدر س��لياًم وفق رشوط��ه وضوابطه ذلك أن هذا الرضا قد مس��ه عيب 

التدليس والتزوير باملخالفة للقواعد الرشعية التي تأمر بالوفاء بالعقود وفق ما أمر الله 

تعاىل ورس��وله وذلك بخلوها من التدليس والتغرير..  وحيث إن كل ذلك يصيب العقد 

يف اعتب��اره وصحته إذ إن رك��ن الرضا برشوطه مل يتوافر يف حق اإلدارة مام يجعله باطاًل 

وال اعتبار له«)12)).

ويف ذات املوضوع قضت املحكمة اإلدارية العليا أنه » ومن حيث إنه عن ادعاء الطاعن 

بأن جهة اإلدارة دلس��ت عليه بإيهامه أن الس��عر الذي يتعاقد به هو س��عر مجٍز يحقق له 

ربح��اً، فان��ه ادعاء عاٍر من الصح��ة إذ تخلو األوراق مام يفيد ذلك ك��ام أن الطاعن مل يقم 

)10)) راجع وملزيد من التفصيل د.  عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابق، ص)33 وما بعدها.

))1))  راجع د.  وليد الصمعاين، مرجع سابق، ص 313.

)12)) راجع حكم الدائرة اإلدارية رقم 19/د/إ/1) لعام 427)ه�، يف القضية رقم )3/24/ق لعام 9)4)ه�، املؤيد من هيئة 

التدقيق بالحكم رقم 0)/ت/) لعام 428)ه�، مجموعة األحكام لعام 428)ه�، ج1، ص 2472.  
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دلي��اًل علي��ه، وفضاًل عن ذلك فإنه باف��راض أن اإلدارة أوهمته بأن الس��عر الذي تعاقد به 

هو س��عر مجٍز، فان ذلك ال يعترب تدليس��اً يف حكم املادة 21) من القانون املدين للمطالبة 

بإبط��ال العقد، ذلك أن الفقرة األوىل من هذه املادة تتطلب يف التدليس الذي يجوز إبطال 

العق��د بس��ببه أن يكون مثة طرق احتيالي��ة لجأ إليها أحد املتعاقدين، تبلغ من الجس��امة 

بحي��ث لوالها ملا أبرم العقد، ومجرد إيهام اإلدارة للطاعن بأن الس��عر الذي ارتىض التعاقد 

به هو س��عر مجز ال يعترب بحال من األحوال من قبيل الطرق االحتيالية التي يجوز وصفها 

بالتدليس، سيام وأن الطاعن تاجر محرف اعتاد التعامل يف األسواق وتوريد هذه املحاصيل 

وهو أعلم بحال السوق وتقلباته وأسعاره، ومن ثم ال يجوز عليه إيهام«)13)).

اإلكراه:
اإلكراه هو العمل الذي يبعث يف نفس الشخص رهبة أو خوفاً يحمله عىل التعاقد، فهو 

يصيب اإلرادة يف أحد عنارصها وهو عنرص الحرية واالختيار، إذ املكره ال يريد التعاقد ولكن 

الرهب��ة التي ولدها اإلكراه هي التي دفعت��ه إىل التعاقد، وعىل ذلك فإن اإلرادة وإن كانت 

موج��ودة إال أنها معيبة، وعلي��ه إذا وصل اإلكراه لحد إعدام اإلرادة، فيكون يف هذه الحالة 

انعدام اإلرادة، يعني انعدام الرضا ذاته، ويش��رط العتبار اإلكراه مفسداً للرضا أن تستعمل 

وس��ائل لإلكراه من املتعاقد أو من غريه، وكأن يعلم بها املتعاقد، أو كان من املفروض حتاًم 

معرفته سواًء كانت وسائل مادية أم نفسية، تبعث يف نفس املتعاقد رهبة تصور له أن خطراً 

جسياًم يتهدده أو غريه مام يؤثر يف نفسه إن مل يربم العقد)14)).

وقىض ديوان املظامل بأن »اإلكراه املعنوي يعد عيباً يش��وب اإلرادة ويرتب عليه بطالن 

الت��رصف الناتج عنه، غري أنه يش��رط لبط��الن هذا الترصف أن تتواف��ر يف اإلكراه الضوابط 

املس��تقر عليها فقهاً وقضاًء، وذلك بأن يتولد عنه رهبة بحلول خطر جس��يم عىل النفس أو 

العرض أو املال يس��تحيل دفعه إال بإتيان الترصف الواقع عليه، وأن الش��خص الواقع عليه 

اإلكراه ما كان ليأيت هذا الترصف لو مل يقع عليه هذا اإلكراه، مع األخذ يف االعتبار الظروف 

)13)) راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 877 لسنة 27 ق، بجلسة )2/)/984)، املوسوعة، مرجع سابق، 

ج 8)، ص 721.  

)14))  راجع د. عبد املنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص 217 وما بعدها.
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الش��خصية للمترصف من حيث الس��ن والحالة العقلية والنفس��ية ومدى تأثري اإلكراه عىل 

إرادته«)11)).

وق��ىض أيضاً بأن »اإلكراه يكون أحياناً بطري��ق اللزوم كام هو الحاصل يف هذه الدعوى 

حيث مل يرصف يشء من مستحقات املدعية عن مدة التمديد إال بعد ما يقارب السنتني ... 

وحيث إن حاجة املدعي إىل املبالغ املتأخرة للرصف عىل عاملته والوفاء بالتزاماته ستضطره 

إىل اإلذعان للتوقيع عىل ما يطلب منه، خصوصاً إذا كانت املبالغ كبرية كقيمة هذا العقد... 

وهذا من أشد أساليب اإلكراه فإنه بذلك يكون مكرهاً عىل التوقيع«)11)). 

وقض��ت املحكم��ة اإلدارية العليا أنه »ال وجه أيضاً ملا يدعيه الطاعن من أنه وقع تحت 

س��لطان الرهبة والخوف من بطش املسؤولني مبجلس املدينة، إن مل يذعن للتعاقد ذلك أنه 

مل يقم دلياًل عىل أن أحداً من املسؤولني مبجلس املدينة قد لوح للطاعن بأية وسائل إلكراهه 

عىل التعاقد... واملادة 27) من القانون املدين تشرط لجواز إبطال العقد لإلكراه أن يتعاقد 

الش��خص تحت س��لطان رهبة يبعثها املتعاقد اآلخر يف نفسه دون وجه حق، و تكون هذه 

الرهب��ة قامئة عىل أس��اس، ثم أردفت الفقرة الثانية من هذه امل��ادة تقرر أن الرهبة تكون 

قامئة عىل أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسياًم محدقاً 

يهدده هو أو غريه يف النفس أو الجسم أو الرشف أو املال ..«)17)).

وأخرياً فإن الغنب يعني عدم التعادل بني التزامات العملية التعاقدية بحيث يكون التزام 

أح��د األطراف ال يتع��ادل البتة مع ما يحصل عليه من مقابل، وكان ذلك نتيجة الس��تغالل 

الط��رف اآلخر لطيش بني أو هوى جامح فيه. ويبدو من ذلك أنه يش��رط لتحقق الغنب أن 

يكون هناك اختالل جسيم بني التزامات طريف التعاقد بحيث مييل ذلك لصالح أحدهام عىل 

حس��اب اآلخر، وثانياً يكون بتوافر سوء النية لدى أحد املتعاقدين باستغالله هوًى أو طيشاً 

)11))  حكم هيئة التدقيق رقم 284/ت/2 لعام 4)4)ه�، يف القضية رقم 4/11/ق لعام 3)4) حكم غري منشور مشار إليه 

لدى د. وليد الصمعاين، مرجع سابق، ص 311.

)11))  حكم الدائرة اإلدارية رقم 99/د/إ/1 لعام 430)ه�، يف القضية رقم 3912/)/ق لعام 421)ه�، واملؤيد من هيئة التدقيق 

بالحكم رقم )23/إس/) لعام )43) ه� حكم غري منشور مشار إليه لدى د. وليد الصمعاين، مرجع سابق، ص 311.

)17))  الحكم السابق نفسه، ص 721 .
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لدى املتعاقد اآلخر)18)). وهو ما قىض به الديوان بقوله إن »الغنب يعني انعدام التعادل بني 

م��ا يعطيه املتعاق��د وما يأخذه وهو يقوم عىل عنرص نفيس، هو اس��تغالل حالة ضعف أو 

عدم خربة، أو قلة إدراك، أو طيش يف نفس املتعاقد املغبون، وذلك ال ميكن تصوره يف حالة 

املدعي��ة التي بارشت االس��تثامر يف املوقع ملدة طويلة، بحي��ث أصبحت ذات دراية مبردود 

ذلك اقتصادياً«)19)).  

وتكون السلطة التقديرية للقايض اإلداري بإعامل الجزاء املرتب عىل ثبوت الغنب فيجوز 

إبطال العقد عند طلب املتعاقد املغبون، أو إنقاص االلتزامات الباهظة التي تحملها املتعاقد 

إىل املدى املقبول)10)).

ثانياً: المحل:

ال يكف��ى لقي��ام العقد قانوناً وجود ال��رايض بني طرفيه بل البد م��ن وجود محل لهذا 

االتفاق، ويقصد باملحل يف هذا املقام هو اليشء الذي يلتزم املدين القيام به لصالح الدائن 

وهو إما إعطاء يشء أي إنشاء حق عيني عىل يشء أو نقله، وإما عمل أو امتناع عن عمل))1)) 

فمحل العقد يف عقد األش��غال هو القيام بالعمل وفق��اً للرشوط واملواصفات املتفق عليها، 

واملح��ل يف عقد التوريد هو اليشء محل التوري��د، ويف ذلك قىض ديوان املظامل بأن »العقد 

هو ارتباط إيجاب بقبول يوجب أثره يف محله.. ويف ش��أن هذه الدعوى يس��فر وعاؤها أن 

املدعي��ة أعلنت إيجابها للقيام بالعقد، والذي محل��ه ترميم جامع .. وقد كان عرضها األقل 

وقد أحيطت علاًم بذلك إال أنه طلب منها الريث لحني موافقة وزير .. عىل ترس��ية العقد؛ 

ومن ثم مل يالق إيجاب املدعية قبوالً ينتج أثره«)12)).

)18))  راجع د. سليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 371 .

)19)) حك��م هيئة التدقيق، رقم 137/ت/) لعام 427) ه�، بجلس��ة ))/))/427) ه�، يف القضية رقم 0)29 /)/ق لعام 

421) ه�، مجموعة األحكام، مرجع سابق، ج1، ص 2798 .

)10))  راجع د. وليد الصمعاين، مرجع سابق، ص 319.

راجع د. وليد الصمعاين، مرجع سابق، ص 319.ن ود. عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابق، ص 1)3.، ود. عبد املنعم   ((1((

فرج الصده، مرجع سابق، ص 407.

)12))  راج��ع حكم املحكم��ة اإلدارية رقم 31)/)/) لع��ام 432) ه�، يف القضية رقم )77/)/ق لع��ام )43)، املؤيد من 

محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم )4/81 لعام 433)ه�، يف قضية االس��تئناف رقم 1787/ق لعام 432) ه� 
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ويستلزم لتوافر ركن املحل أن يكون موجوداً أو قاباًل للوجود إذا كان محل العقد إعطاء 

يشء أو كان عماًل يتعلق بيشء معني، فإنه يستلزم أن يكون موجوداً عند إبرام العقد،أو قاباًل 

للوج��ود، فإذا تعاقد الطرفان عىل اعتبار أن اليشء موج��ود ثم تبني أنه هلك قبل التعاقد، 

ف��إن العقد يقع باطاًل، أما إذا هل��ك اليشء بعد االلتزام، فإن العقد ينش��أ صحيحاً ونصبح 

بصدد اس��تحالة يف التنفيذ، أما اإلمكان فإنه يتعل��ق بااللتزام بالقيام بعمل أو باالمتناع عن 

عمل، فإنه يلزم أن يكون ممكناً، فإن غدا مس��تحياًل طبيعة أو نظاماً فإنه يف هذه الحالة ال 

ينعقد العقد، واالس��تحالة املقصودة هي االس��تحالة املطلقة تحت معيار موضوعي وليس 

عن ش��خص املتعاقد)13))، فلو أبرمت الجهة الحكومية عقداً مع رس��ام ثم تبني عدم قدرته 

عىل الرس��م فإن ذلك ال يعني اس��تحالة املحل وإمنا  استحالة أداء املحل منه ومن ثم ميكن 

تنفيذه عىل حسابه.

ال يكف��ي وجود اليشء أو إمكانية وجوده لتحقيق رك��ن املحل بل يلزم أن يكون معيناً 

أو قاب��اًل للتعي��ني)14))، وهذا رشط تقتضيه طبيعة األمور ذاته��ا، مثل ذلك مثل إمكان محل 

االلتزام، فااللتزام يلزم املدين بأداء محله فإذا كان العقد محله مجهاًل جهاًل فاحش��ًا بحيث 

تع��ذر الوصول إىل تحديده كان حرياً بااللتزام أال ينش��أ والعقد ال يق��وم )11)) ، ويف العقود 

اإلداري��ة تلتزم الجه��ات الحكومية قبل اإلعالن عن منافس��اتها أو مش��رياتها أن تحددها 

وتعينها تعييناً نافياً للجهالة كالتزام نظامي عليها.

وعلي��ه فإن الجهات الحكومية أن تحدد محل العقد بش��كل دقي��ق تحقيقاً للمصلحة 

العام��ة، ويعد العقد باطاًل إن مل يكن محل االلتزام محدداً بش��كل ينفي عنه الجهالة وإال 

أمك��ن اعتبار العقد موجوداً ولذلك قىض ديوان املظامل ب��أن “ ما ذكرته املدعى عليها من 

أس��باب أخرى ال ترقى أن تكون س��بباً صحيحاً مينحها حق إلغاء عقود املدعي، ومن ذلك 

قوله��ا أن عقد املدعي مل يرد فيه تحدي��د لكمية املياه املوردة للمدارس، والدائرة باطالعها 

ع��ىل تلك العقود املربمة بني الطرفني وإن مل يرد فيها تحديد لكمية املياه املطلوب توفريها 

)حكم غري منشور).

)13))  راجع د. عبداملنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص 8)3 وما بعدها.

)14))  راجع د. عبد املنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص 320 وما بعدها. 

)11))  راجع د. عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابق، ص 9)4.
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للم��دارس محل العقد، إال أن تلك العقود قد رتبت تجاه املدعي التزاماً يس��تحق املدعي 

يف ح��ال الوفاء به أن يقبض املقابل املنصوص علي��ه يف  العقد، وذلك االلتزام هو أن يقوم 

املدع��ي بتأمني املياه الصالحة للرشب واالس��تعامل للمدارس، بحي��ث تكون املياه متوفرة 

بامل��دارس ط��وال مدة العقد، وبهذا يتضح أن العقد ألزم املدع��ي بأن يكون تأمينه للمياه 

دورياً ودون انقطاع مقابل مبلغ شهري مقطوع بغض النظر عن الكمية التي يوردها، إذ إن 

العربة يف ذلك كام يتضح من بنود العقد هي بتوافر املياه باملدارس طوال مدة العقد، وأن 

املدعي حسب العقد ال يستحق املقابل النصوص عليه ما مل تكن املياه التي قام بتوريدها 

عىل ما يرام ودون تقصري، وعىل هذا فال ميكن القول بأن عدم تحديد كمية املياه يف العقد 

مام يفيض إىل الجهالة التي تربر إبطال العقد، كام ال يعني ذلك إطالق يد املدعى عليها يف 

إلغاء العقد من تلقاء نفس��ها متى ش��اءت، طاملا أن االلتزام الذي رتبه العقد تجاه املدعي 

هو تأمني املياه إىل املدارس محل العقد، وطاملا أن املدعي قد قام مبا نحى العقد عليه من 

توفري املياه املدارس محل العقد ومل تقدم الجهة املدعى عليها ما يفيد إخالله بالتزامه ذلك 

فإن��ه كان عىل الجه��ة عندئذ أن تدفع للمدعي املقابل املتفق علي��ه يف العقد ال أن تقوم 

بإلغاء عقده«)11)).

وأخ��رياً يلزم أن يكون محل العقد مرشوعاً وال يكون كذلك إال إذا كان الرشع أو النظام 

قد منع التعامل فيه، بحيث يكون االلتزام به يتناىف مع الرشع أو تتناىف طبيعته أو ما قرره 

النظام أن يكون محاًل للتعاقد ومن ثم يصبح العقد يف هذه الحالة باطاًل، ومن ذلك ما قىض 

ب��ه الديوان أن »املدعي قد قام باس��تئجار أرض من بلدي��ة ... مبوجب عقد اإليجار رقم ... 

وق��ام بالعمل يف املوقع ... إال أن��ه فوجئ بأن البلدية قد ألغت عقده بعد أن قام بكل تلك 

األع��امل، ومن ث��م أقام الدعوى مطالباً متكينه من املوق��ع ..وحيث إن الدائرة وهي بصدد 

نظر هذه الدعوى فقد تبني لها أن املوقع مثار الدعوى يقع مبخطط معارض الس��يارات ... 

ومخصص مرفق حكومي حسب األوراق املرفقة مبلف القضية، وحسب خطاب معايل وزير 

الش��ؤون البلدية والقروية رقم ... ومل يطرأ عليه أي تغيري، ولهذا فال يجوز الترصف فيه إال 

وفق ما خصص له وفقاً لألمر السامي رقم ... وحيث ثبت بأن املوقع املشار إليه من أرايض 

)11))  راج��ع حكم الدائ��رة اإلدارية رقم 73/د/إ/8) لعام 428)ه�، يف القضية رق��م 4/472/ق لعام 427)ه�، املؤيد من 

هيئة التدقيق بالحكم رقم 12/ت/) لعام 429)ه�، مجموعة األحكام لعام 429) ه�، ج1، ص )244.
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املراف��ق العامة التي ال يخ��ول ألي كائن من كان الترصف فيها إال وفق ما خصصت له، فإن 

مكان العقد غري مرشوع وأي ترصف عليه يعترب باطاًل بقوة النظام«)17)).

وه��و أيضاً ما س��طرته املحكمة اإلدارية العليا بقولها »ومن حيث إنه يش��رط يف محل 

العق��د - أي��اً كان العقد - أن يكون قاباًل للتعامل في��ه ويكون اليشء غري قابل للتعامل فيه 

ف��ال يصح محاًل لاللتزام، إذا كان التعامل فيه محظوراً قانوناً أو غري مرشوع ملخالفته للنظام 

العام. وينبني عىل ذلك أن العقد يقع باطاًل فال ينعقد قانوناً وال ينتج أثراً، ويجوز لكل ذي 

مصلحة أن يتمسك ببطالنه، وللمحكمة أن تقيض بالبطالن من تلقاء نفسها، وال تصح إجازة 

العقد وإذا تقرر هذا البطالن فيعاد املتعاقدان إىل الحالة التي كانا عليها قبل العقد.  ومن 

حيث إن��ه متى كان ذلك وكانت األدوات مثار النزاع غري قابلة للتعامل فيها بحكم القانون 

وملخالفتها للنظام العام فإن عقد التوريد يكون باطاًل بطالناً مطلقاً وال ينتج أثراً، وال يجدي 

املؤسسة املوردة التحدي بأن األدوات التي وردتها مطابقة للعينة النموذجية بعد إذ تبني أن 

مح��ل العقد غري قابل للتعامل لعدم مرشوعيته عىل ما مر. كذلك فإنه ال وجه للمجادلة يف 

صالحية األدوات محل النزاع لالستعامل مبقولة أنه مل ينتج عن نظائرها أي تسمم يف املايض، 

بعد أن ورد النص يف مرس��وم األوعية عىل حظر اس��تعامل النحاس يف تركيب هذه األدوات 

رصيحاً خالياً من أي قيد. وال محل ملا طلبته املؤسس��ة يف مذكرتها الختامية من االس��تعانة 

بذوي الخربة إزاء رصاحة النصوص وعدم الشك يف نتيجة التحليل. 

ومن حيث إنه متى تقرر بطالن العقد بطالناً مطلقاً عىل الوجه املتقدم فإن املؤسس��ة 

يصيبه��ا كأثر حتمي لتقرير البط��الن رضر يتمثل يف قيم��ة األدوات التي قامت بتصنيعها 

والتي تبني أنها غري قابلة للتعامل وليس من س��بيل إىل اسردادها ملخالفتها ألحكام مرسوم 

األوعية. 

ومن حيث إن الرضر الذي أصاب املؤسس��ة جاء نتيجة خطأ كل من اإلدارة واملؤسس��ة 

معاً، فالفرض أن املؤسسة عليمة بأحكام مرسوم األوعية علمها بالقانون الذي ال ُيعذر أحد 

بالجهل به، وكان من املتعني عليها والحالة هذه أن تتثبت من مطابقة ما تصنعه ألحكامه، 

)17))  راج��ع حكم املحكم��ة اإلدارية رقم213/)/4 لع��ام 432) يف القضية رقم  8))4/2/ق لع��ام 429)ه�، املؤيد من 

محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم 1)4/2 لعام 433)ه�، يف القضية رقم 910)/ق لعام 433) ه�)حكم غري 

منشور).
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ويتمث��ل خطأ اإلدارة يف كونها طرحت املناقصة عىل أس��اس عينة منوذجية مخالفة ألحكام 

مرسوم األوعية مع ما يتوافر لديها من اإلمكانيات الفنية التي تكفل لها الوقوف عىل حقيقة 

امل��واد الداخل��ة يف تركيبها. وإذ كان الخطأ خطأً مش��ركاً وكان للقايض أن يقدر نصيب كل 

من املسؤولني عن الخطأ يف التعويض وفقاً لحكم املادتني 19)، 1)2 من القانون املدين فإن 

املحكمة تقدر التعويض املس��تحق للمؤسس��ة يف ذمة اإلدارة - مبراعاة مدى جسامة الخطأ 

الذي ارتكبه كل منهام - مببلغ ألف وخمسامئة جنيه مرصي«)18)).

ثالثاً: السبب:

يقصد بالس��بب باعتباره ركناً يف العقد هو الغرض الذي يقصد امللتزم الوصول إليه من 

وراء ارتضائه التحمل بااللتزام أو هو بعبارة أخرى الغاية التي يبتغي امللتزم تحقيقها نتيجة 

تعه��ده بااللتزام، فاملدين حينام يرتيض أن يحمل نفس��ه بالتزام معني يفعل ذلك لغرض أو 

لغاي��ة يس��عى إليها، ويطلق عىل هذا الغ��رض أو تلك الغاية الس��بب؛ فالبائع مثاًل يرتيض 

التحمل بااللتزام بنقل ملكية املبيع للمش��ري وتس��ليمه إياه رغبًة يف الحصول عىل الثمن، 

ويف املقابل يلتزم املشري بدفع الثمن رغبًة يف الحصول عىل املبيع، فالسبب إذن هو الغاية 

التي يس��عى امللتزم لتحقيقها م��ن وراء االلتزام، وهو بهذا يختلف ع��ن املحل، فإذا كانت 

اإلجابة عن املحل هي مباذا التزم املدين؟ فإن اإلجابة عن السبب تتضمن ملاذا التزم املدين 
أو مبعنى أدق ملاذا أراد املدين أن يلتزم؟)19))

والس��بب ال يتوقف عند الس��بب املبارش وإمنا  يتعداه إىل الدافع إىل التعاقد متى كان 

متص��اًل باملتعاق��د اآلخر، مبعن��ى أن يكون عاملاً به أو كان يس��تطيع أن يعلم به، ويكون يف 

نفس الوقت هذا الباعث دافعاً إىل العقد، فإن كان كذلك كان الس��بب باطاًل مبا يؤدي إىل 

بطالن العقد، غري أنه يالحظ أن اشراط العلم إمنا يكون حفظاً للمتعاقد اآلخر حتى ال يفاجأ 

بإبط��ال العقد ألن الباعث غري مرشوع، وبالتايل ف��إن تطلب العلم من الطرف اآلخر يكون 

يف الحال��ة التي ترفع فيها دعوى البطالن من صاحب ه��ذا الباعث، وبالتايل إذا رفعت من 

الطرف اآلخر فإنه ال معنى أن نتطلب أن يكون عاملاً بالباعث، ألن ذلك يخالف املنطق من 

)18))  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 303) لسنة 8ق بجلسة )2/3)/911)،املجموعة 2)/ 102 :104. 

)19))  راجع د. عبد املنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص 428 وما بعدها.



ماهية العقد اإلداري وأنواعه

93 املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية

جهة وال يتفق مع الغاية التي من أجلها استلزم اتصال الباعث بالطرف اآلخر)70)).

ويشرط لصحة السبب أن يكون مرشوعاً فإن مل يكن مرشوعاً كان العقد باطاًل. والسبب 

هنا هو الدافع الذي حدا إىل إبرام العقد والذي يش��كل يف نفس الوقت مقصوده، ويلزم يف 

هذا الس��بب أن يكون مرشوعاً، وإال فإن العقد يكون باطاًل، واألحكام بالخصوص كام يقرر 

البعض من الفقه شحيحة جداً ألنه من النادر أن تتعاقد اإلدارة دون سبب أو بسبب باطل. 

وم��ن األح��كام األوىل ملجلس الدولة الفرنيس التي يش��ري فيها إىل ركن الس��بب هو حكمه 

الصادر يف 29 يناير 947) يف قضية )ميش��و) وتتعلق ه��ذه القضية بعقد تطوع أبرمه أحد 

الفرنسيني بقصد قتال األملان غري أنه جند يف وحدة غري مقاتلة، فطالب قضائياً ببطالن عقد 

تطوعه لفقد ركن الس��بب، وقد رفض املجلس الدعوى استناداً إىل ان إلحاق املتطوع بفرقة 

معينة هو أمر الحق إلبرام العقد وبالتايل ال يفقده سببه.

 وم��ن أحكام مجلس الدولة املرصي تش��ري محكم��ة القضاء اإلداري إىل الس��بب ففي 

القضية رقم 3480 لسنة 9 ق بجلسة 2 يونيه 917) بقولها:  »ومن حيث إن التزام صاحب 

املطح��ن بإنتاج عدد مع��ني من أقات الدقيق الصايف م��ن كل إردب من القمح الذي يقوم 

بتس��ليمه إىل سلطات التموين، ثم مساءلته عن عدم إنتاج هذا املقدار يجب أن يقوم عىل 

س��بب قانوين، وهذا السبب يكون إما بنص يف الترشيع أو بنص يف الئحة صادرة من جانب 

املطح��ن مبثل هذه املع��دالت املقررة عند إبرامه العقد مع جه��ة اإلدارة التي تهيمن عىل 

مرف��ق التموين يف البالد ... وإما باتفاق ذك��ر املعدل وينبه إىل رضورة اإلنتاج عىل مقتضاه 

فإذا جاء خلواً متاماً من مثل هذا النص فقد يسرش��د القايض مبا هو من مس��تلزمات العقد 

وفقاً للعرف الجاري يف التعامل بحسب طبيعة كل التزام«))7)).

)70))  راجع د. عبد املنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص )44 وما بعدها.

))7))  راجع د. س��ليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص )38، ود. عبد العزيز خليفة، األسس 

العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص )34 .، ود. عبد الفتاح صربي أبو الليل، مرجع سابق، ص 144 وما بعدها.
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الفصل الثاني

أهم أنواع العقود اإلدارية

تتع��دد أنواع العقود اإلدارية وبالتايل تتعدد القواعد القانونية التي تحكمها ويف إطاللة 

وجي��زة نبني أهم أنواع العق��ود اإلدارية وتطبيقاتها يف النظام والقض��اء، والغرض من تلك 

اإلطاللة هو إعطاء فكرة عن هذه العقود وتطبيقاتها القضائية، ويف ذات الوقت ألن البعض 

منها ال يتضمنه نظام املنافس��ات واملش��ريات الحكومية، وأخرياً إليضاح تنوع العقود التي 

تربمه��ا الجهات اإلدارية واألنظمة التي تخضع لها، وذل��ك يف ثالثة مباحث، األول عن عقد 

االمتي��از وص��وره والقواعد التي تحكم كاًل منه��ا، والثاين عن العقود الت��ي وردت يف نظام 

املنافسات واملشريات الحكومية، كعقود األشغال والتوريد وعقود خدمات التنفيذ املستمر 

وغريها من العقود تحت س��قف نظام املنافسات واملشريات الحكومية، والثالث عن عقود 

اس��تئجار الدول��ة للعقار واألح��كام التي تخضع له��ا، وأخرياً العقود الت��ي تربمها البلديات 

واألحكام التي تخضع لها، مع إيراد التطبيقات القضائية لكل منها مبا ميكن فضاًل عن كونها 

تطبيقاً لها، أن يكون لها مغزى قانوين ميكن االستفادة منه، وذلك عىل البيان التايل:
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المبحث األول:

عقد االمتياز:
يعد عقد االمتياز من أش��هر العقود اإلدارية وأقدمه��ا حيث بدأت عقود امتياز املرافق 
العامة يف الظهور يف أواخر القرن الثامن عرش يف فرنس��ا حيث منحت الحكومة الفرنس��ية 

إلخوان برييه امتياز توزيع املياه يف العاصمة باريس عام 187) )17)).

وتعد عقود االمتياز أسلوباً من أساليب إدارة املرافق العامة، فإنه إذا كان أسلوب االستغالل 
املب��ارش يعنى أن الدولة تقوم بنفس��ها مبارشة بإدارة املرفق العام، وإذا كان أس��لوب الهيئة 
العامة أو املؤسس��ة العامة يعنى إدارة الدولة للمرفق العام عن طريق منظمة أو هيئة عامة 
تقوم بهذه اإلدارة تحت إرشاف الدولة، فإن الدولة يف هذا األسلوب تسند إدارة املرفق العام 
إىل هيئة خاصة تقوم هذه الهيئة بإدارة املرفق العام بأموالها وعاملها وتحت مسؤوليتها)17)).

هذا وعقد االمتياز ال ينحرص يف صورة واحدة وإمنا  يتشكل يف عدة صور تتمثل يف عقد 
امتياز املرافق العامة، وعقد امتياز اس��تغالل املوارد العام��ة، وعقد االمتياز املتطور والذي 

يأخذ صوراً متعددة )17)) وبيان ذلك كام ييل:

أواًل: عقد امتياز المرافق العامة:

أ-تعريف عقد االمتياز:

يع��رف عقد امتياز املراف��ق العامة بأنه ذل��ك العقد الذي »يتوىل امللت��زم فرداً كان أو 
رشكة مبقتضاه وعىل مس��ؤوليته إدارة مرفق عام اقتصادي واستغالله مقابل رسوم يتقاضاها 
من املنتفعني)17))، مع خضوعه للقواعد األساس��ية الضابطة لس��ري املرافق العامة، فضاًل عن 

الرشوط التي تضمنها اإلدارة عقد االمتياز«)17)).

)17)) راجع د. ماجد الحلو، العقود اإلدارية، مرجع السابق، ص 97).

)17)) راجع د. جابر نصار مرجع سابق، ص 00).

)17)) راجع د. ماجد راغب الحلو، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 97).

)17)) األفضل أن يقال عنه: »مقابل نظري خدمة« وذلك ألن قيمته تعادل الخدمة بخالف الرسوم.

)17)) راجع د. سليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 07)، ود. عبد الغني بسيوين عبد الله، 

النظرية العامة يف القانون اإلداري، منشأة املعارف اإلسكندرية، 7007، ص 777.
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ومن ذلك التعريف ميكن أن نحدد خصائصه والتي تتمثل فيام ييل)11)):

- اإلدارة يف ه��ذا العقد ال تت��وىل إدارة املرفق العام وال تقدم ل��ه األموال وال املوظفني كام 
يحدث يف طريقة االستغالل املبارش، وإمنا  يقوم امللتزم بإدارة املرفق وما يستتبع ذلك من 

أموال وعامل متحماًل وحده مسؤولية ذلك.

- يتعلق عقد االلتزام غالباً باملرافق االقتصادية التي تحقق عائداً مادياً.

- يتقاىض امللتزم عوضاً مادياً إلدارته املرفق العام يتمثل يف ش��كل رس��وم يحصل عليها من 
املنتفع��ني بخدماته، وتحدد وثيق��ة رشوط االمتياز التعريفة التي يجب عىل أساس��ها ما 

يجب دفعه من قبل املنتفعني بالخدمات التي يقدمها.

- مينح االمتياز لفرة طويلة نس��بياً يراعى فيها السامح للملتزم بتغطية النفقات التي قدمها 
إلنش��اء املرشوع وإدارته، ولتحقيق قدر مناسب من األرباح، فام كان التعاقد إال وهذا يف 

األصل غرضه من قبل امللتزم.

ب-مزايا وعيوب طريقة االلتزام)77)):

تتميز طريق��ة إدارة املرافق العامة عن طريق االمتياز بأنه��ا تحقق بعض امليزات التي 

تجعل لهذا العقد استمرارية وتواجداً وتتمثل هذه املزايا فيام ييل:

- تؤدي طريقة إدارة املرافق العامة عن طريق االلتزام إىل تحرر إدارة هذه املرافق إىل حد 
كبري من الروتني الحكومي وما يؤدي إليه هذا األخري من تعقيدات وبطء يف اإلجراءات.

- تخفي��ف األعباء اإلدارية واملالية ع��ن عاتق اإلدارة وتفرغه��ا إلدارة املرافق األخرى التي 
تحتاج إىل طريقة االستغالل املبارش، أو املؤسسة أو الهيئة العامة. 

- هذه الطريقة وألن املتعاقد قد يتعرض لجزاءات من قبل اإلدارة فإنه يقوم بأداء الخدمة 
بأفض��ل ما ميكن القيام به من األموال واألش��خاص، لتالىف تلك الج��زاءات ولضامن نجاح 

املرفق وتحقيق األرباح األمر يحقق يف النهاية رسالة املرفق العام. 

)11)) راجع د. محمد بكر حسني، مرجع سابق، ص 77. 

)18)) د. ماجد الحلو، العقود اإلدارية، مرجع س��ابق، ص 97)، وما بعدها، ود. محمد بكر حسني، مرجع السابق، ص 78 

وما بعدها، ود. محمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود اإلدارية يف مجال النظرية والتطبيق، دار النهضة 

العربية، ص 77 وما بعدها.  
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أما عيوب هذه الطريقة فإنها تتمثل فيام ييل:

- زيادة الرسوم املتحصلة عن تقديم الخدمة، ألن تحديد هذه الرسوم بني اإلدارة وامللتزم قد 
روعي فيه أرباح امللتزم األمر الذي من ش��أنه زيادة هذه الرسوم عام كان ميكن أن تكون 

عليه لو كانت اإلدارة نفسها هي التي قامت بتشغيل املرفق.

- قد يؤدي ضعف الرقابة عىل امللتزم، إىل س��وء تقدي��م الخدمة املقدمة من امللتزم ما دام 
يحقق األرباح من وراء استغالل املرشوع.

- قد يفقد هذا النظام بعضاً من فائدته إذا قامت الحكومة بتقديم مساعدات مالية للملتزم 

رعاية منها للمصلحة العامة.

ج- آثار عقد االلتزام:

إن عقد االلت��زام كأي عقد إداري يرتب حقوقاً والتزامات عىل طريف العملية التعاقدية، 

غري أنه يضيف آثاراً أخرى تتعلق باملنتفعني بخدمات املرفق العام محل االلتزام، وبيان ذلك 

كله كام ييل)19)):

- حقوق والتزامات الجهة اإلدارية:

للجه��ة مانحة االلتزام حقوق والتزامات يف العملية التعاقدية، وحقوقها يف هذا الش��أن 

هي للحفاظ عىل املصلحة العامة فلإلدارة سلطة اإلرشاف والرقابة والتوجيه وإن مل تسطر يف 

بنود العقد، فهي حق مقرر للمصلحة العامة وال ميكن التنازل عنه، ولها كذلك سلطة تعديل 

العقد بإرادة منفردة، كام أن لها سلطة إنهاء العقد للمصلحة العامة ولو مل يرتكب املتعاقد 

أي خط��أ، إال أن هذه الحق��وق ال تصادر حق امللتزم باملطالبة بحقوق��ه املادية تجاه هذه 

الترصف��ات إن كان لذلك مقتىض، وعليها يف مقابل ه��ذه الحقوق االلتزام بالوفاء بالحقوق 

املالية وكافة الحقوق التي للمتعاقد حسب نصوص العقد وحسب النظريات القانونية التي 

تحكم نظام العقود اإلدارية.

 V.  André De Laubadére, op. cit. .p. p .632, 633 .et V. Philippe George et Guy Siat op. cit.  ((19(

 . p.p.308,309

وراجع د. مصطفي أبو زيد مرجع سابق، ص 789، وما بعدها، وراجع د. سامي جامل الدين، أصول القانون اإلداري، منشأة 

املعارف، اإلسكندرية، 7007، ص 779.
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- حقوق والتزامات امللتزم:

للملت��زم الحق يف الحصول عىل املقابل املادي املتفق علي��ه يف العقد، وكذلك الحقوق 

املالي��ة التي أقرتها نظري��ات إعادة التوازن املايل للعقد وذلك ع��ن طريق مثلث نظريات 

الت��وازن املايل وه��ي نظرية الظروف الطارئ��ة، ونظرية الصعوبات املادي��ة غري املتوقعة، 

ونظري��ة عمل األمري، ويف مقابل التمتع بهذه الحقوق عليه االلتزام بتنفيذ خدمات املرفق 

العام عىل أحسن وجه طبقاً للرشوط واملواصفات املتفق عليها يف العقد، كام عليه االلتزام 

بكاف��ة املبادئ التي تحكم املرافق العامة من مبدأ املس��اواة، ومبدأ اس��تمرار الخدمة فال 

ميك��ن له أن يتوقف عن أداء الخدمة إال يف حالة الق��وة القاهرة La force Majeur، كام 

علي��ه االلت��زام مبا متليه علي��ه اإلدارة فيام يتعلق بتكييف املراف��ق العامة ولكن يف حدود 

النظام القانوين للعقد .

- حقوق املنتفعني قبل امللتزم:

ألن املتعاقد يدير مرفقاً عاماً ويخضع لقواعد س��ري املراف��ق العامة فمن حق املنتفعني 

متى تواف��رت رشوط االنتفاع التمتع بالخدمات التي يقدمه��ا امللتزم وفقاً للرشوط املتفق 

عليه��ا يف عقد االلتزام، ه��ذا ومن حق املنتفعني حال اإلخالل بتقدي��م الخدمة من امللتزم 

طل��ب التدخل من قب��ل الجهة اإلدارية إلجبار امللتزم عىل تقدي��م الخدمة وفقاً لرشوطها، 

وإن مل تتدخ��ل اإلدارة فم��ن حق املنتفعني الطعن عىل قراراته��ا باإللغاء، غري أنه إن جرت 

منازعة بني املنتفعني باملرفق وامللتزم كانت منازعة عقدية بني شخصني من أشخاص القانون 

الخاص)80)). 

ومن تطبيق��ات عقد االلتزام يف اململكة عقد االلتزام بني الحكومة الس��عودية والرشكة 

الس��عودية للنقل الجامعي وكان آخ��ر تجديد لهذا العقد بقرار مجل��س الوزراء رقم 777 

وتاريخ 777/1/77)ه�))8)).

)80)) ملزيد من التفاصيل راجع د. ماجد الحلو، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 91) وما بعدها، وراجع د. محمد فؤاد 

عبد الباسط، مرجع سابق، ص 707 وما بعدها.

))8)) وق��د ج��اء يف هذا القرار: » إن مجل��س الوزراء بعد االطالع عىل املعاملة الواردة م��ن الديوان املليك برقم 1)777 

وتاريخ )777/7/7)ه�، املش��تملة عىل خطاب معايل وزير النقل رقم )/707 وتاريخ 77/)/777)ه�، يف شأن طلب 

املوافقة عىل متديد عقد التزام الرشكة السعودية للنقل الجامعي ملدة ثالث سنوات من تاريخ نهاية عقدها، 
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ثانياً-عقد امتياز أو استثمار الموارد الطبيعية:

من العقود املهمة والخطرية عقود استثامر املوارد الطبيعية للدولة، ومن ثم وجب أن تحاط 

هذه العقود مبجموعة من الضامنات حامية للصالح العام، فاملوارد الطبيعية هي عصب الدولة 

وعليها تقوم يف كثري من األحيان مقدراتها االقتصادية لذلك تتوىل الدساتري والقوانني تنظيم هذا 

العقد، لذلك فقد اهتمت بذلك األنظمة األساسية يف اململكة حيث نص النظام األسايس للحكم 

يف اململكة ذي الرق�م: أ /90 بتاريخ: 7/8/71)7)ه� يف املادة الخامس��ة عرشة منه عىل أنه »ال 

يجوز منح امتياز أو اس��تثامر مورد من موارد البالد الع�امة إال مبوجب نظام«)87))، وهو ما قرره 

نظام مجلس الش��ورى الصادر باألمر املليك ذي الرق�م: أ / )9 بتاريخ: 7/8/71)7)ه� يف املادة 

الثامن��ة عرشة بنصه عىل أن »َتصُدر األنظمة، واملعاه��دات، واالتفاقيات الدولية، واالمتيازات، 

ل، مبوجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الُشورى«)87)).  وُتعدَّ

 وبع��د االطالع عىل املادة )9)) من نظام مجل��س الوزراء، الصادر باألمر املليك رق��م )أ/7)) بتاريخ 7/7/7)7)ه�.

وبعد االطالع عىل نظام النقل العام عىل الطرق باململكة العربية الس��عودية، الصادر باملرس��وم املليك رقم )م/77) 

وتاريخ )791/7/7)م. 

وبعد االطالع عىل املرسوم املليك رقم )م/))) وتاريخ 799/7/1)ه� القايض باملوافقة عىل الرخيص بتأسيس الرشكة 

السعودية للنقل الجامعي.

وبعد االطالع عىل املرسوم املليك رقم )م/78) وتاريخ 7/77)/799)ه� القايض مبنح الرشكة السعودية للنقل الجامعي 

 التزام نقل الركاب بالحافالت عىل شبكة الطرق العامة باململكة، داخل املدن وفيام بينها ملدة خمس عرشة سنًة هجرية. 

وبعد االطالع عىل قرار مجلس الوزراء رقم )78)) وتاريخ )779/7/7)ه�، القايض باملوافقة عىل متديد عقد االلتزام املربم 

 بني الحكومة والرشكة السعودية للنقل الجامعي، وذلك ملدة خمس سنوات قابلة للتمديد اعتباراً من تاريخ )/779/1)ه�. 

 وبع��د االطالع عىل قراري مجلس الوزراء رقم )17)) وتاريخ 777/7/7)ه�، ورقم )717) وتاريخ 7)/))/777)ه�. 

 وبع��د االط��الع عىل توصية اللجن��ة الدامئة للمجل��س االقتصادي األعىل رق��م )9)/77) وتاري��خ ))/777/7)ه�. 

وبعد االطالع عىل توصية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم )777) وتاريخ )/777/1)ه�. يقرر:

متديد عقد االلتزام املربم بني الحكومة والرشكة السعودية للنقل الجامعي الصادر يف شأنه املرسوم املليك رقم )م/78) 

وتاريخ 7/77)/799)ه�، وذلك ملدة ثالث سنوات اعتباراً من تاريخ )/777/1)ه�، عىل أن يكون للجنة املختصة 

)هيئة النقل العام أو وزارة النقل) الحق – خالل هذه املدة – يف تقليص النطاق املكاين لجزء من عقد االلتزام 

بحسب مراحل فتح باب املنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافالت بني املدن يف اململكة«. راجع جريدة أم 

القرى بتاريخ الجمعة )) رمضان 777)ه�، املوافق 9) يوليو 7)70، العدد )771، السنة )9.

)87)) نرش بجريدة أم القرى بتاريخ 7/9/7)7)ه� املوافق 7 /7/ 997)، السنة 79 العدد7791.

)87)) نرش بجريدة أم القرى بتاريخ 7/9/7)7)ه� املوافق 7 /7/ 997)، السنة 79 العدد7791.



ماهية العقد اإلداري وأنواعه

(0( املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية

وهو ما نصت عليه املادة العرشون من نظام مجلس الوزراء ذي الرقم أ / 7) وتاريخ 7/7/7)7)ه� 

بأنه »مع مراعاة ما ورد يف نظام مجلس الشورى، تصدر األنظمة، واملعاهدات، واالتفاقيات الدولية 

ل مبوجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء«)87)). واالمتيازات، وُتعدَّ

وال ش��ك يف طبيعة هذا العقد اإلدارية، إال أن الخالف كان حول التس��مية الدقيقة التي 

يج��ب أن تطل��ق عليه فهل هو عقد امتياز مرافق عامة؟ أم هو عقد امتياز أش��غال عامة؟ 

أم هو عقد إداري آخر؟ وذلك ألن الرثوات واملعادن ال تش��كل مرفقاً باملعنى التقليدي، كام 

أن املعن��ى التقلي��دي لالمتياز أنه مرشوع يهدف إىل تحقيق نفع ع��ام تكون الكلمة األوىل 

واألخ��رية فيه للدولة، كام أن صاحب االمتي��از ال يقدم خدمات للجمهور، وال يتقاىض منهم 

رسوماً، لذلك يقول البعض أن عقد االمتياز هذا ال يعد امتياز مرافق عامة، وال امتياز أشغال 

عامة، وإمنا  هو عقد إداري متميز رغم اشراكه يف التسمية مع عقود االمتياز )87)).

وأعتق��د أن هذا العقد هو صورة من عقود االمتياز ولكن مبا يتفق مع طبيعته، فال ش��ك أنه 

يقدم خدمة عامة، ويتقاىض عنها رسوماً تتمثل فيام يحصل عليه من األرباح بالشكل املتفق عليه.

ومن تطبيقات ذلك العقد يف اململكة ولتبيان طريقة عمل االمتياز بش��كل أكرث تفصياًل 

نسوق وعىل سبيل املثال عقد امتياز رشكة )أرابيان شيلد دفلومبنت) امتياز تعدين الستغالل 

منجم املصانع الواقع جنوب اململكة ملدة ثالثني عاماً والذي صدر باملرسوم املليك رقم م/1) 

بتاريخ )/7)/7)7)ه�)87)).

)87)) نرش بجريدة أم القرى بتاريخ 0) /7/ 7)7)ه� املوافق 71 /8/ 997)، السنة 10، العدد، 7778.

)87)) راجع د. ماجد الحلو، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 707.

)87)) راج��ع جري��دة أم الق��رى، 78 /7)/ 7)7) ه� املوافق 8) /997/7)،العدد7778 الس��نة،10، ص )وجاءت مقدمته 

»بعون الله تعاىل : 

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود 

ملك اململكة العربية السعودية  

بعد االطالع عىل املادة )7))من النظام األسايس للحكم الصادر باألمر املليك رقم )أ/90) وتاريخ 7/8/71)7)ه�.

وبعد االطالع عىل املادة التاسعة عرشة من نظام مجلس الوزراء الصادر باملرسوم املليك رقم )78) وتاريخ 0/77)/711)ه�.

وبع��د االطالع عىل نظام التعدين الصادر باملرس��وم املليك رقم/)7 وتاري��خ 797/7/70)ه� ) مالحظة ألغي هذا النظام 

بنظام االس��تثامر التعديني الصادر باملرس��وم املليك رقم م/71 وتاريخ 777/8/70) ه� ونرش يف جريدة أم القرى 

بتاريخ 8 /9/ 777)ه� املوافق 77 /0)/ 7007 م، السنة )8 العدد، 7)70).

وبعد االطالع عىل قرار مجلس الوزراء رقم 71) وتاريخ 7/))/7)7)ه�.
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وجاء صك االمتياز عىل النحو التايل )81)):  

متهيد: مينح هذا االمتياز مبوجب نظام التعدين الصادر باملرسوم املليك رقم م/)7 يف 797/7/70)ه� 
ويكون خاضًعا لجميع أحكامه واللوائح والتعليامت املنفذة له وأية تعديالت تطرأ عىل ذلك. 

ه��ذا وقد اعت��ربت املادة األوىل أن التمهيد الس��ابق ج��زء ال يتجزأ من ه��ذا االمتياز، 
وأعطت املادة الثانية معاٍن لالصطالحات املس��تخدمة فيه فنصت عىل أن »يكون للكلامت 
واالصطالحات التالية املعاين املخصصة لكل منها ما مل يكن سياق اللفظ مخالفاً لهذا املعنى:

))) )النظام) يقصد به نظام التعدين الصادر باملرسوم املليك رقم م/)7 يف 797/7/70)ه�.

)7) )حامل االمتياز) يقصد به رشكة أرابيان شيلد دفلومبنت )املنشأة مبوجب أنظمة الواليات 
املتحدة األمريكية، ومركزها الرئييس يف مدينة داالس يف والية تكس��اس األمريكية) أوأي 
شخص آخر طبيعي أو اعتباري يتم تحويل الحقوق املمنوحة مبوجب هذا االمتياز إليه 

وفقاً ألحكام املادة )79) من النظام.

)7) )املع��ادن) يقصد بها أية خامات معدنية طبيعية مينح بالنس��بة لها حامل هذا االمتياز 
حق االستغالل.

)7) )منطقة االمتياز) يقصد بها املنطقة التي يش��ملها هذا االمتياز والكائنة مبنطقة منجم 
املصانع يف جنوب اململكة العربية الس��عودية والبالغة مس��احتها أربعة وأربعون كيلو 
مراً مربعاً كام هي مبينة يف الخريطة املرفقة بهذا االمتياز )ملحق رقم)) والتي مبقتىض 

هذه اإلشارة تعترب جزءاً ال يتجزأ من هذا االمتياز.

)7) )املنتجات) يقصد بها املعادن التي تتم معالجتها بأي طريقة كانت. 

)7) )سنة وشهر) يقصد بهام عىل التوايل السنة التقوميية والشهر التقوميي من العام الهجري.

)1) )الوزارة) يقصد بها وزارة البرول والرثوة املعدنية يف اململكة العربية السعودية«.

رسمن�ا مب�ا ه�و آت:

أوالً: منح رشكة )أرابيان شيلد دفلومبنت) امتياز تعدين الستغالل منجم املصانع الواقع جنوب اململكة ملدة ثالثني عاماً وفقاً 

 لنظام التعدين الصادر باملرسوم املليك رقم م/)7 وتاريخ 797/7/70)ه وحسب صك االمتياز املرفق. 

ثانياً: عىل سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيام يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .،،،

http://www.mohamoon-ksa.com ،(81)) نقاًل عن موقع )محامو اململكة العربية السعودية(
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وح��ددت امل��ادة الثالثة املع��ادن التي يش��ملها االمتياز فنصت عىل أن »يش��مل هذا 

االمتياز النحاس والزنك والرصاص واملعادن املصاحبة يف الخام مثل الذهب وخالفه باستثناء 

املعادن املشعة واملعادن املستثناة مبوجب املادة )7) من نظام التعدين.« أما املادة الرابعة 

والخامس��ة عرشة والسادس��ة عرشة والحادية والعرشين فقد بينت حقوق صاحب االمتياز 

فنص��ت امل��ادة الرابعة ع��ىل أن “يخول هذا االمتي��از لحامله الحق االنف��رادي يف أن ينتج 

ويس��تثمر كل أو بعض املعادن املنصوص عليها يف امل��ادة الثالثة وذلك عن طريق التنقيب 

والتعدي��ن والصقل والركيز والصهر والتنقية، وأن يحمل وينقل ويصدر ويبيع تلك املعادن 

س��واًء يف حالتها األصلية أو بعد تنقيتها، وأن يبني ويش��غل ويصون جميع املناجم واملباين 

واملعامل والس��كك الحديدية والطرق العامة وخطوط األنابي��ب ومصانع التكرير ومعامل 

التصنيع وأجهزة املواصالت ومعامل القوى وغريها من املرافق الرضورية أو املناسبة لتحقيق 

أغ��راض االمتياز، ويكون التمتع بجميع هذه الحق��وق خاضعاً ألحكام نظام التعدين وغريه 

م��ن األنظمة املعمول بها” وجاءت املادة الخامس��ة عرشة لتبني وتح��دد حقوق امللتزم يف 

تصدير وبيع إنتاجه فنصت عىل أن يكون »لحامل االمتياز كافة الحقوق املكفولة له مبوجب 

نظ��ام التعدي��ن فيام يتعل��ق بتصدير وبيع إنتاج��ه أو أي جزء منه رشيط��ة أن يحتفظ يف 

جمي��ع األوقات للدولة بحق األس��بقية إذا رغبت يف رشاء كام��ل الذهب املنتج أو أي جزء 

من��ه، وكذلك األولوية يف رشاء كمية أقصاها عرشة باملائة )0)%) من كمية اإلنتاج الس��نوي 

للمعادن األخرى املنتجة وذلك بنفس الرشوط املتاحة للمشرين اآلخرين يف ذلك الوقت.

ولغرض االحتفاظ للدولة بالحق��وق واألولويات املذكورة يف هذه املادة فإنه يتعني عىل 

حام��ل االمتياز أن يش��عر الوزارة كتابة بكميات اإلنتاج التي يرغ��ب بيعها قبل وقت كاِف 

يف كل س��نة وتقوم الوزارة باإلفصاح عن رغب��ة الدولة يف الرشاء مبقتىض إخطار كتايب يوجه 

لحامل االمتياز يف غضون الثالثة أشهر التي تسبق بداية كل سنة مالية لحامل االمتياز«.

ويف ح��ق امللتزم يف اختي��ار من يتعامل معهم نصت املادة السادس��ة عرشة عىل أن 

»يك��ون لحامل االمتي��از الحق يف اختيار املوردين واملقاولني ب��رشط أن يعطي األفضلية 

للموردي��ن واملقاول��ني الس��عوديني يف حالة اس��تطاعتهم توفري م��واد وخدمات مامثلة 

وبرشوط مقبولة«.
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وأخ��رياً نصت املادة الحادية والعرشون عىل أن »تكون جميع املعدات التي يقوم حامل 

االمتياز باس��تريادها من أجل تنفيذ هذا االمتياز معفاة من رسوم الوارد والصادر وما مل يتم 

بيعها داخل اململكة العربية السعودية فإنه يجوز لحامل االمتياز أن يعيد تصديرها للخارج، 

وإذا بيعت داخل اململكة فإن الرس��وم الجمركية الواجبة الدفع عليها تقدر بحس��ب قيمة 

املعدات وقت بيعها وعىل ضوء حالتها حينئذ«.

أما عن التزامات امللتزم فقد تضمنتها العديد من املواد حيث نصت املادة السابعة عىل 

أن »يلتزم حامل االمتياز بتنفيذ برنامج العمل ملحق رقم )7))88))، وأن يقدم للوزارة تقارير 

مرحلية وتقارير دورية وذلك عىل النحو التايل:  

)- تقارير مرحلية نصف سنوية خالل مرحلة اإلنشاء وحتى بدء عمليات اإلنتاج يوضح فيها 

تقدم سري العمل وملخصاً للمصاريف املالية.

 )88)) ملحق رقم )7) برنامج العمل يف املرشوع بعد منح االمتياز سوف يكون كاآليت: 

 )- من الشهر األول آلخر الشهر الرابع:- 

الج��دوى  دراس��ة  حس��ب  والفني��ة  الهندس��ية  التصامي��م  جمي��ع  وتهيئ��ة  للم��رشوع  الكام��ل  التموي��ل 

 االقتصادية واختيار أنسب الطرق لتنفيذها ثم طرحها للمناقصة لدى الرشكات العاملية املختصة. 

 7- من الشهر الخامس آلخر الشهر التاسع: 

أ- اختيار أحس��ن التصاميم ملصنع تكثيف النحاس والزنك ومصنع اس��تئصال الذهب والفضة، ثم اختيار املقاولني 

لهذا الغرض.

ب- متهي��د أماكن مصانع التكثيف واالس��تئصال ومس��اكن املوظفني والعامل ومحطة الكهرباء وامل��اء وجميع التجهيزات 

األساسية األخرى. 

ج- البدء يف بناء مصنع التكثيف واالستئصال وبناء جميع التجهيزات األساسية كاملاء والكهرباء وغريها. 

د- البدء يف تشييد حوض النفائل.

ه�- البدء يف بناء مساكن ومطاعم ومراكز الرفيه للعامل واملوظفني وكذلك املكاتب واملختربات. 

7- من الشهر العارش آلخر الشهر الحادي والثالثني:- 

تكملة بناء جميع املرافق واملصانع التابعة للمرشوع.

7- من الشهر الثاين والثالثني آلخر الشهر الخامس والثالثني: 

البدء باإلنتاج التجريبي اعتباًرا من الشهر الثاين والثالثني ولغاية الشهر الخامس والثالثني.

7- من الشهر السادس والثالثني:

البدء باإلنتاج التجاري وذلك بتعدين ما ال يقل عن ألف وخمس��امئة طن من الخام يوميًّا وس��وف يرتفع اإلنتاج ويستمر 

بأقىص رسعة ممكنة وبأقىص نس��بة يربرها حجم الرواس��ب وظروف السوق مع املحافظة يف نفس الوقت عىل مقتضيات 

السالمة ومنع التبذير. 
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7- تقاري��ر دورية س��نوية خالل مرحلة التش��غيل واإلنتاج، تش��تمل عىل كاف��ة البيانات 

واإلحصائيات املتعلقة بالتش��غيل واإلنتاج، وأية تعديالت أو مقرحات مس��تقبلية عىل 

برنامج التش��غيل واإلنتاج أو برنامج البحث والتنقي��ب وتقدم التقارير يف موعد أقصاه 

شهر من انتهاء الفرة التي يتعلق بها التقرير. 

ك��ام أن عىل حام��ل االمتياز أن يزود الوزارة بجميع املعلوم��ات التي تتوفر لديه والتي 

ق��د تطلبها ال��وزارة من وقت آلخر. وتتخذ ال��وزارة االحتياطات املناس��بة ملنع ترسب تلك 

املعلومات والتقارير إىل أطراف ثالثة حامية ملصالح حامل االمتياز التجارية«. 

وأضافت املادة الثامنة أن »يلتزم حامل االمتياز بتنفيذ جميع عمليات التعدين املشمولة 

بهذا االمتياز وفقاً للطرق الفنية الحديثة املناسبة اقتصادياً واملعرف بها يف صناعة التعدين. 

ويجب أن ميارس جميع العمليات بالشكل الذي يحول دون تبذير املصادر الطبيعية وضياعها 

وبالص��ورة التي تحفظها م��ن األرضار. كام ينبغي أال يقترص إنتاج الخامات عىل اس��تخراج 

املعادن املنتجة فقط أو استغالل األنواع األفضل فحسب وإهامل املعادن األخرى. 

كام يلتزم حامل االمتياز باتخاذ كافة الوسائل واالحتياطات الالزمة خالل جميع عمليات 

اإلنت��اج للحفاظ عىل البيئة وحاميتها من أي فضالت خطرة أو أي أرضار بيئية أخرى، وذلك 

طبقاً ألنظمة ولوائح حامية البيئة املعمول بها يف اململكة العربية السعودية، وحيثام تؤدي 

العمليات إىل اإلرضار بسطح األرض فإنه ينبغي إعادتها قدر اإلمكان إىل حالتها الطبيعية«.

وأيض��اً نصت املادة التاس��عة عىل أن »يلتزم حامل االمتي��از بتنفيذ عملياته بكل رسعة 

ودق��ة تحت اإلرشاف الع��ام للوزارة ووفقاً لربنام��ج العمل كام يلتزم أيض��اً بإنتاج املعادن 

املحددة يف هذا االمتياز وأن يحافظ عىل اس��تمرار اإلنتاج بأقىص معدل ممكن يربره حجم 

الرواس��ب املعدنية وظروف الس��وق. كام يلتزم حامل االمتي��از باملحافظة عىل مقتضيات 

السالمة ومنع التبذير«. 

وجاءت املادة العارشة لتضيف مزيداً من االلتزامات فنصت عىل أن »يلتزم حامل االمتياز 

بإعطاء األولوية يف التوظيف للمواطنني السعوديني الذين تتوافر فيهم الرشوط املطلوبة لشغل 

الوظائف.  كام يلتزم مبراعاة نس��بة توظيف السعوديني ونسبة أجورهم وفق ما يحدده وزير 

العمل والشؤون االجتامعية بقرار منه باالتفاق مع وزير البرول والرثوة املعدنية. 
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وعىل حام��ل االمتياز أن يعد وينفذ برنامجاً خاصاً، لتدريب املوظفني الس��عوديني عىل 

مختلف األعامل املتعلقة باملرشوع مبا يف ذلك التدريب عىل األعامل اإلدارية والفنية«.

وكذل��ك نصت امل��ادة الحادية عرشة ع��ىل أن »يلتزم حامل االمتياز بتأمني الحراس��ات 

الالزم��ة عىل كافة منش��آته مبنطق��ة االمتياز وف��ق القواع��د واإلج��راءات املتبعة يف هذا 

الخصوص«. 

وأيضاً نصت املادة الثانية عرشة عىل أن »يلتزم حامل االمتياز بأن يتحمل كافة النفقات 

الالزمة إلنشاء جميع التجهيزات األساسية للمنجم من طرق وكهرباء وماء وسدود وغريها من 

املرافق الالزمة لتنفيذ أعامله ويتعهد ببذل قصارى جهده لتطوير وتنمية منطقة االمتياز«.

وألهمي��ة هذه العقود ف��إن مزيداً من االلتزام��ات يتضمنها هذا العق��د فباإلضافة ملا 

س��بق نصت املادة الس��ابعة عرشة عىل أن »يلتزم حامل االمتياز بتعيني مراقب حس��ابات 

قانوين يتم اختياره من بني مراقبي الحس��ابات القانونيني الس��عوديني املرصح لهم بالعمل 

يف اململكة ملراجعة حس��ابات الرشكات املس��اهمة، ك��ام يلتزم بتعيني الجه��از املايل الالزم 

إلعداد البيانات املالية ومس��ك الدفاتر، وأن يحتفظ داخل اململكة بحسابات نظامية لكافة 

املصاريف واإليرادات وفقاً لألس��س واألصول املتبعة يف عمليات التعدين التجارية وأن يزود 

الوزارة بتقرير مراقب الحس��ابات القانوين، وأي تقارير أخرى تطلبها الوزارة.” ونصت املادة  

الثامنة عرشة عىل أن “يتعهد حامل االمتياز بأن يس��دد كامل مبلغ القرض الذي س��بق أن 

من��ح مبوجب العقد املربم مع وزارة املالية واالقتصاد الوطني بتاريخ 799/7/07)ه� والبالغ 

ق��دره أحد عرش مليون دوالر أمري��يك وفقاً للرشوط التي تم االتفاق عليها مع وزارة املالية 

واالقتصاد الوطني«. 

كذلك نصت املادة التاس��عة عرشة ع��ىل أنه »مع عدم املس��اس باإلعفاء الرضيبي عن 

املدة األوىل املنصوص عليها يف املادة )77) من نظام التعدين يلتزم حامل االمتياز بأن يدفع 

للدولة رضائب الدخل مبوجب أنظمة رضيبة الدخل السارية املفعول«.

وأخ��رياً جاءت املادة العرشون لتنص عىل أنه »عندما تتأكد ربحية املرشوع يلتزم حامل 

االمتياز بتأس��يس رشكة سعودية مساهمة مع املؤسس��ة العامة للبرول واملعادن )برومني) 

لتملك املرشوع ويس��اهم حامل االمتياز بنس��بة 70% من األس��هم وبرومني بنسبة ال تزيد 
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عن 77% منها ويطرح الباقي لالكتتاب العام وينقل االمتياز للرشكة املس��اهمة وعىل الوزارة 

متابعة تنفيذ ذلك«. 

أم��ا عن م��دة العقد فقد حددتها املادة الخامس��ة فنصت عىل أن »م��دة هذا االمتياز 

املبدئية ثالثون عاماً ابتداًء من تاريخ صدور املرسوم املليك الذي مبوجبه مينح هذا االمتياز، 

ويكون لحامل االمتياز الحق يف متديد أو تجديد مدة االمتياز عند انتهاء مدته املبدئية لفرة 

أو ف��رات أخ��رى ال يتجاوز مجموعها عرشين عاماً أخرى، وذل��ك مع عدم اإلخالل بأحكام 

النظم التي تكون نافذة عند التجديد أو التمديد، وأن يكون حامل االمتياز قد أوىف بجميع 

التزامات��ه املنصوص عليها يف هذا االمتياز، ويف نظ��ام التعدين واللوائح والتعليامت املنفذة 

له ولكل تعديل يطرأ عىل ذلك«. وجاءت املادة السادس��ة لتحدد املقابل املايل من صاحب 

االمتي��از فنصت عىل أن »يدفع حامل االمتياز للوزارة إيجاراً س��نويا قدره عرشة آالف ريال 

س��عودي عن الكيلومر املربع أو الجزء منه يف الس��نة أو الجزء من السنة عن املنطقة التي 

يش��ملها هذا االمتياز، ويكون دفع اإليجار عن كل سنة مقدماً ويتم الدفع عن السنة األوىل 

عند صدور املرسوم املليك املانح لالمتياز«.

وللتأك��د من قيام صاحب االمتياز بالتزاماته بالش��كل الصحيح فقد نصت املادة الثالثة 

عرشة عىل أن »تحتفظ الوزارة بحق الدخول إىل منطقة االمتياز للتأكيد من أن حامل االمتياز 

ينفذ التزاماته بالطرق الصحيحة واملتفق عليها، ولها يف هذا الس��بيل أن ترسل ممثلني عنها 

للدخول إىل منطقة االمتياز، واالطالع عىل أعامل االستغالل الجارية وعىل حامل االمتياز أن 

يتعاون مع الوزارة وممثليها وأن يقدم كل مساعدة ممكنة يف هذا السبيل.

ولل��وزارة الحق بأن تقوم باألعامل التي تراه��ا الزمة يف منطقة االمتياز برشط أال تعوق 

هذه األعامل بشكل جدي عمليات حامل االمتياز«.

وج��اءت املادة الثانية والعرشون لتحدد طرق حل منازعات هذا العقد  فنصت عىل أن 

»أي خالف ينشأ بني الوزارة وحامل االمتياز يتعلق بهذا االمتياز وال ميكن تسويته بالتفاهم 

الودي تتم تسويته وفقاً لألنظمة السعودية«.

وأخرياً ألهمية هذه العقود وخطورتها فقد حددت املادة الثالثة والعرشون بشكل حاسم 
أنه »ال يجوز تفسري أي نص يف هذا االمتياز مبا يفيد متليك حامل االمتياز ألي جزء من األرض 
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الواقعة ضمن منطقة االمتياز أو منحه أية حقوق أخرى خالف ما نص عليه رصاحة يف هذا 
االمتياز ونظام التعدين«.

ثالثاً- عقد االمتياز المتطور:

أ- تعريف عقد االمتياز المطور:

يع��رف هذا العق��د بعقد البوت، ويرمز ل��ه اختصاراً بالح��روف B.O.T.، وتعني البناء 
Build، والتش��غيل operate، والتحويل Transfer، وقد عرفته لجنة األمم املتحدة للقانون 
النموذجي ) االنس��رال)  بأنه شكل من أش��كال متويل املشاريع متنح مبقتضاه حكومة ما - 
لفرة من الزمن- أحد االتحادات املالية الخاصة ويدعى رشكة املرشوع امتيازاً لصوغ مرشوع 
معني؛ وعندئذ تقوم رشكة املرشوع ببنائه وتش��غيله وإدارته لعدد من الس��نوات وتس��رد 
تكاليف البناء وتحقق أرباحاً من تشغيل املرشوع واستغالله تجارياً، ويف نهاية مدة االمتياز، 

تنتقل ملكية املرشوع إىل الحكومة)89)).

يتضح مام س��بق أن عقد البوت تتحدد أطرافه الرئيس��ة يف الحكومة، ورشكة املرشوع، 
والحكوم��ة هي الجهة مانحة االمتياز وهي التي تقوم مبتابعة عمليات اإلنش��اء، والتفتيش 
الرقايب للتأكد من قيام رشكة املرشوع باتباع الرشوط واملواصفات املنصوص عليها، وإال كان 
للدول��ة أن تقوم بتوقيع الج��زاءات العقدية، والطرف الثاين هو رشك��ة املرشوع التي تقوم 
بتنفيذ العقد حس��ب االتف��اق املربم، وهي تقوم مبجموعة أع��امل، فباإلضافة إىل التفاوض 
مع الحكومة تقوم بالتفاوض مع املقاولني الذين يتولون إنش��اء وتش��ييد املرشوع، وكذلك 
التف��اوض مع املوردين، والتف��اوض مع البنوك املمولة، وغري ذلك حس��ب طبيعة كل عقد 

وطبيعة ما تقوم به الرشكة صاحبة املرشوع)90)).

وي��ربم التعاقد ب��ني الحكومة ورشكة املرشوع من خالل طرح العطاء واختيار املس��تثمر 
طبقاً للرشوط املعلنة.

)89)) راجع د. هاين صالح الدين، اإلطار القانوين ملرشوعات البنية األساس��ية، محارضات ملقاة مبركز البحوث والدراسات 

اإلداري��ة بكلية الحقوق جامع��ة القاهرة، يف الفرة من 7)/7/: 7)/7000/7 م ص 7، وراجع د. أحمد س��المة بدر، 

العق��ود اإلداري��ة وعقد البوت، دار النهضة العربية،7007، ص 777 وما بعدها، وراجع د. إبراهيم الش��هاوي، عقد 

امتياز املرفق العام، رسالة دكتوراه، جامعة عني شمس، منشورة بتاريخ 777) ه� 7007، ص 77.

)90))  راجع د. أحمد سالمة بدر، مرجع سابق، ص 717،717.
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(09 املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية

ب- أشكال عقد البوت))9)):

هذا العقد يأخذ يف التطبيقات العملية عدة أشكال بيانها فيام ييل:

  Build، ownership، Operate، and Transfer  عقود البناء والتملك والتشغيل والتحويل -

B.O.O.T) وهي تعني قيام املس��تثمر ببناء املرشوع، عىل حس��ابه الخاص، مع متلكه له، 

وقيامه بتشغيل املرفق لحسابه الخاص، عىل أن يعود املرشوع بعد املدة املتفق عليها بني 

املس��تثمر والحكومة، إىل جهة اإلدارة، ويقترص دور الدول��ة أثناء فرة قيام املرشوع عىل 

مراقبته واإلرشاف عليه مبا يضمن تحقيق الرشوط املتفق عليها .

- عقود البن��اء والتملك والتش��غيل )Build، ownership، Operate (B.O.O. هذا النوع 

كسابقه إال أنه ال يتم تحويل املرشوع إىل الدولة وإمنا  بعد انتهاء املرشوع إما أن يتجدد 

االلتزام، وإما تعويض املس��تثمرين عن حصص امللكية، ويف هذه الحالة تس��تطيع الدولة 

إدارة املرشوع بنفسها، أو إسناده لرشكات أخرى.

 Design ، Build ، Finance ، Operate عقود التصميم والبناء والتمويل والتشغيل -

)D.B.F.O) هذا النوع من العقود يقوم فيه املس��تثمر بتصميم املرشوع وبنائه، مع متويله 

باالتفاق مع أحد البنوك س��واًء يف الداخل أو الخارج، مع القيام بتشغيله لحسابه الخاص، 

ويف هذا العقد أيضاً فإن املستثمر ال يلتزم بنقل املرشوع ويبقى أمام الحكومة إما تجديد 

االمتياز أو تعويض املستثمر .

- عقود البناء والنقل )Build، Transfer  (B.T. يف هذه العقود يتعهد املستثمر بالبناء ثم 

يقوم بتحويل املرشوع مللكية الدولة لتقوم الدولة بعد ذلك إما بإدارة املرشوع بنفس��ها، 

أو إبرام عقد جديد معه لتشغيل املرشوع، أو إسناده ملستثمر آخر.

- عقود البناء والنقل والتش��غيل )Build، Transfer،Operate(B.T.O. هذا العقد كسابقه إال 

أنه يفرق عنه يف أن هذا العقد يقوم فيه املتعاقد بعد نقل ملكيته بتش��غيل املرشوع لفرة 

معينة يتم االتفاق عليها، وبعد نهايتها تعود سلطات تشغيل املرشوع للحكومة .

))9))  راج��ع د. محم��د أنس جعفر، العقود اإلداري��ة، دار النهضة العربية،7007، ص 17، ود. أحمد س��المة بدر، مرجع 

سابق، ص 778 وما بعدها.
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- عقود البناء والتمويل والنقل ).Transfer, Build, Finance (B.F.T يف هذه العقود يقوم 
املس��تثمر ببناء املرشوع، مع متويله، ونقله للحكومة، ثم تقوم الحكومة بس��داد تكلفته 

للمستثمر عىل أقساط يتم االتفاق عليها بينه وبني الحكومة.

- إع��ادة التأهيل واالمت��الك والتش��غيل ).Rehabilitate, Owen, Operate  (R.O.O يف 
هذه العقود يقوم املتعهد بتجديد مرشوع قائم، مع امتالكه والقيام بتشغيله مع حصول 

الحكومة عىل مقابل امتالكه له، أو حسب ما يتفق عليه يف العقد.

  Rehabilitate، Owen، Operate، Transfer إعادة التأهيل واالمتالك والتشغيل والنقل -
R.O.O.T).) يف هذه العقود كس��ابقتها يقوم املتعهد بتجديد مرشوع قائم، مع امتالكه 
والقيام بتش��غيله، إال أنه يف هذه العقود يلتزم املس��تثمر بنقل ملكية املرشوع بعد فرة 

محددة إىل الحكومة .

- عق��ود البناء والتأجري والنق��ل ).Build, Lease, Transfer (B.L.T يف هذه العقود يقوم 
املس��تثمر ببناء املرشوع مع قيام الحكومة بتأج��ريه له لفرة معينة، ثم يعود املرفق بعد 

ذلك إىل ملكية الحكومة .

بهذا الشكل فإنه ميكن إيجاد أنواع عديدة من هذه العقود وذلك حسب طبيعة االتفاق 
امل��ربم بني رشكة امل��رشوع وبني الحكومة، وال ري��ب أن هذه املرشوع��ات تتعلق معظمها 
باملرافق االقتصادية للبنية األساس��ية التي ميكن أن تدر ربحاً لرشكة املرشوع وتقوم بتسديد 
نفقاته بعي��داً عن متويل الحكومة وذلك كمرشوعات الكب��اري واألنفاق بني مناطق يحول 
بينه��ا عائق مايئ أو جبيل، أو اس��تغالل املناجم التي تحتاج إىل نفق��ات يصعب القيام بها 
بدون تلك الرشكات، أو إقامة موانئ ومطارات، أو منتجعات سياحية، أو مرشوعات الطاقة 

الكهربائية، أو مرشوعات االتصاالت والتقنيات الحديثة وغري ذلك من املرشوعات)97)).

ج- التكييف القانوني لعقد البوت)93)):

يتنازع التكييف القانوين لعقود البوت اتجاهات ثالثة نعرضها كام ييل: 

)97)) راجع يف ذلك تفصياًل د. أحمد سالمة بدر، مرجع سابق، ص )77، 777.

)97))  راجع د. أحمد سالمة بدر، مرجع سابق، ص 787وما بعدها. وراجع د. محمد أنس جعفر، مرجع سابق، ص 80،19، 

ود. سامي عبد الباقي صالح، الضامنات القانونية يف تنفيذ عقد البوت، محارضات ألقيت يف مركز البحوث والدراسات 

القانونية بحقوق القاهرة يف 7)، 7) أكتوبر )700، ص 9 وما بعدها.
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((( املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية

- االتجاه األول: يرى يف عقود البوت أنها عقود إدارية، ألنها تستجمع الرشوط الالزمة لتوافر 
صفة العق��د اإلداري، فأحد أطراف العقد هو اإلدارة العام��ة، وثانياً يتعلق العقد مبرفق 
عام، وثالثاً فإن العقد يحتوي عىل رشوط استثنائية، وبالتايل فهو عقد من العقود اإلدارية، 

فهو بالتحقيق امتداد لعقد التزام املرافق العامة.

- االتج��اه الثاين: يرى يف عق��ود البوت عقوداً مدنية ألنها من وجه��ة نظرهم ال تظهر فيها 
س��لطات اإلدارة بش��كل واضح كالعقود اإلدارية، وأن هذه العقود تقوم عىل مبدأ العقد 
رشيعة املتعاقدين، كام أن نظام االقتصاد الحر مبا ينتهجه من سياسة الخصخصة يلزم أن 
تتخىل اإلدارة عن سلطاتها وأن تتعامل مع هذه الرشكات تعامل األفراد ال تعامل السلطة.

- االتجاه الثالث: يرى يف هذه العقود أنها ذات طبيعة خاصة وأنها وإن كانت جذورها تعود 
إىل عق��د االمتياز، فإن هن��اك فروقاً جوهرية بينهام، فعقود الب��وت تربم بعد مفاوضات 
شاقة بني الطرفني، وقد فرضت طبيعتها هذه رضورة وضع قواعد خاصة بها تتعلق مبلكية 
األرض الت��ي يقام عليه��ا املرشوع، ومدى تحويل األموال الت��ي يحققها املرشوع للخارج، 
وكيفية تس��وية النزاع الحاصل بني الدولة ورشكة املرشوع، وكيفية إعادة املرشوع للدولة 
وغري ذلك م��ن األحكام التي فرضتها طبيعة تلك العقود، وبالتايل فإن الحكم عىل طبيعة 

تلك العقود ال يتأىت بشكل عام، وإمنا  بعد دراسة كل عقد عىل حده.

من وجهة نظري فإن عقود البوت س��واًء باملعنى االصطالحي املحدد بالرشوط الفقهية 
والقضائية تستجمع عنارص العقد اإلداري فهي من العقود اإلدارية، إذ إن أحد أطراف العقد 
هو اإلدارة العامة، وأنها تتعلق مبرفق عام، وثالثاً تحتوي عىل رشوط استثنائية، فهي بالتايل 
تع��د عقوداً إدارية، أما باملعنى الذي أراه فهي عقود إدارية إذ تتعلق باملصلحة العامة، وال 

سيام وقد تتعلق أحياناً مبرافق حيوية يف الدولة.

د- مزايا عقود البوت)94)):

ميكن إجامل فوائد استخدام نظام البوت للحكومة يف الفوائد التالية:  

- تخفيف العبء عن املوارد الحكومية املحدودة، فمن أهم أهداف اس��تخدام نظام عقود 
البوت التي يس��عى إليها، هي تخفيف العبء عن كاه��ل الحكومات ذات املوارد املالية 

)97)) راجع د. أحمد سالمة بدر، مرجع سابق، ص 797 وما بعدها، ود. محمد أنس جعفر، مرجع سابق، ص )9.
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املح��دودة، ألن إرشاك القطاع الخاص يف متويل املرشوعات يؤدي إىل كس��ب مورد جديد 
للحكوم��ة، وبالت��ايل فإن هذا النظام ميكن الحكومات من تنفي��ذ املرشوعات التي كانت 

تؤجلها نظراً لعدم توفر التمويل الالزم.

- يؤدي تنفيذ القطاع الخاص لهذه املرشوعات إىل إيجاد بنية أساسية ذات مستوى عال نظراً للخربة 

التي متتلكها هذه الرشكات الكربى، باإلضافة إىل رسعة اإلنجاز التي ميتاز بها القطاع الخاص.

- متكن الحكومة من الحصول عىل مرشوع جاهز ومتكامل يف نهاية فرة االمتياز دون تحمل 

أي أعباء يف ميزانيتها. 

- يؤدي اس��تخدام نظام البوت إىل اإلس��هام يف نق��ل التكنولوجيا التي ق��د تحتكرها بعض 

الرشكات إىل بلد املرشوع.

- يؤدي نظام البوت إىل زيادة يف االستثامر، وإيجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة يف املستقبل، 

كام يؤدي إىل توسيع الرقعة السكنية التي ستتجمع حول تلك املرشوعات.

- مرشوع��ات الب��وت تجنب الدول��ة املخاطر املالية التي ميك��ن أن ترتب عىل املرشوعات 

العمالقة للبنية األساسية.

- تؤدي عقود البوت إىل مزيد من تدفق العمالت األجنبية عىل بلد املرشوع، وذلك لإلنفاق 
عىل تنفيذ هذا األخري.

هـ - سلبيات عقود البوت)95)):  

- طول مدة عقود البوت حيث تصل إىل تس��عة وتس��عني س��نة، أي قرن من الزمان، وهذا 
في��ه ما فيه من تقييد لحرية األجي��ال املقبلة نحو هذه املرشوعات، كام أن تغري األحوال 
االقتصادي��ة والسياس��ية واالجتامعية قد يصعب مهمة التوفيق ب��ني تلك الظروف، وبني 

االلتزامات املرتبة عىل هذه العقود.

- عق��ود البوت نظ��راً للتكلفة الباهظة الت��ي تتكلفها نفقات املرشوع فقد تش��رط رشكة 
املرشوع عىل الحكومة أن تش��ري منها الخدمة بنس��بة معينة، مام يؤدي إىل أن تتحمل 

)97))  راجع د. أحمد سالمة بدر، مرجع سابق، ص 791 وما بعدها، ود. محمد أنس جعفر، مرجع سابق، ص)9 ،97.
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((3 املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية

موازنة الدولة أعباء مالية، وذلك يف حالة ما إذا كان االستهالك املحيل لهذا املنتج يقل عن 
الحدود الدنيا املتفق عليها.

- يف ه��ذه العق��ود أحياناً تقل س��يطرة الدولة ع��ىل رشكة املرشوع نظراً لق��وة نفوذ هذه 
ال��رشكات، وحاج��ة الدول إىل متويل تل��ك املرشوعات، وعىل الخص��وص وأن بعض هذه 

املرافق قد يتعلق مبرافق عامة حيوية كتلك املتعلقة باملوانئ واملطارات.

باإلضافة إىل تلك السلبيات فإن إعداد تلك العقود وصياغتها نظراً ألطرافها العديدة يحتاج إىل 
دقة كبرية يف اإلعداد حتى ال تتورط اإلدارة يف هذه العقود، مام يؤثر سلباً عىل املصلحة العامة.

إال أن��ه م��ع هذا ال ميكن إن��كار فائدة تلك العق��ود وما تعود به من نف��ع عىل البنية 
األساسية للدولة برشط أن نتالىف السلبيات املشار إليها، وعىل الخصوص فيام يتعلق باملرافق 

الحيوية، وذلك أياً كانت الفلسفة التي تعتنقها الدولة.

وق��د أخذت مرص بهذه العقود فيام يتعلق بإنش��اء وإدارة وتش��غيل وصيانة محطات 
توليد الكهرباء، وإنشاء وإدارة واستغالل املطارات)97)).

وق��د أخذت أيضاً اململكة العربية الس��عودية بهذه العقود، فالهيئة الس��عودية للمدن 

الصناعي��ة ومناطق التقنية، دعت إىل تقديم عروض للمنافس���ة ع��ىل ح�ق انتفاع لتطوير 

وتش��غ�يل وإدارة وصيانة املدين��ة الصناع�ي�ة الثانية مبحافظة ج��دة بنظام )B.O.T)، كام 

دع��ت إىل تقديم عروض للمنافس��ة عىل ح��ق انتف��اع، إلعادة تأهيل وتش����غيل وإدارة 

.(R.O.T( وص��يانة ملرافق مياه الرشب والري باملدينة الصناعية بجدة بنظام

وقد أش��ار نظام املنافسات إىل هذا النظام بطريقة معينة حيث نصت املادة )77) عىل 

أنه »يجوز للجهة الحكومية أن تؤجر عقاراً أو جزءاً منه مقابل إنشاء منشآت حسب رشوط 

ومواصفات تضعها، ثم تؤول ملكية هذه املنشآت إىل الجهة الحكومية وفق ما تبينه الالئحة 

التنفيذي��ة لهذا النظ��ام«، وقد نصت الالئحة يف مادتها)77)) عىل أن��ه »إذا كان التأجري أو 

االس��تثامر مقابل إنش��اء منش��آت تؤول ملكيتها للجهة الحكومية بعد نهاية العقد وفقاً ملا 

أشارت إليه املادة )الثانية والستني) من النظام، يراعى باإلضافة إىل قواعد التأجري واالستثامر 

)97))  راجع القانون رقم 00) لسنة997)، والقانون رقم 7 لسنة 991)، وراجع د. أحمد سالمة بدر، مرجع سابق، ص 777 

وما بعدها.
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املشار إليها يف هذه الالئحة، ما ييل:

)- ع��ىل الجهة الحكومي��ة أن تضع ال��رشوط واملواصفات واملخطط��ات وكميات األعامل 

املطروحة لالستثامر.

7- تعتم��د الجه��ة التصاميم واملخططات الهندس��ية التفصيلية للم��رشوع املعدة من قبل 

املستثمر، ويحق لها اإلرشاف عىل التنفيذ إرشافاً كلياً أو جزئياً. 

7- يجب عىل املستثمر االلتزام بصيانة املرشوع وترميمه حتى تسليمه بعد نهاية عقد االستثامر. 

7- تس��تلم الجهة املرشوع كاماًل بعد انتهاء مدة االس��تثامر، ويشمل ذلك املنشآت واملباين 

والتجهيزات والتأثيث واألجهزة املنقولة من معدات وآليات.

وأخ��رياً ينتهي عقد االلتزام أياً كان نوعه إما نهاي��ة طبيعية حينام تنتهي املدة املحددة 

يف العقد، أو نهاية غري طبيعية كام يف حالة الفس��خ نتيجة لخطأ امللتزم، أو يف إلغاء االلتزام 

للمصلحة العامة بال خطأ من امللتزم ويف هذه الحالة تس��رد اإلدارة املرفق قبل متام املدة، 

وكذلك ينتهي االلتزام يف حالة القوة القاهرة التي يس��تحيل معها تنفيذ االلتزام.)91)) وتجدر 

اإلش��ارة إىل أن��ه يف حالة نهاية العقد بش��كل غري طبيعي يتحمل املس��ؤولية الطرف الذي 

تسبب يف ذلك سواًء كانت اإلدارة، أو كان املتعاقد.

 .V.  André De Laubadére, op. cit. .p. p .638, 639. Et V. Philippe George et Guy Siat op. cit. p.310 ((91(
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المبحث الثاني:

أهم العقود في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية:

أواًل: عقد األشغال العامة:

يعد عقد األشغال العامة من العقود املهمة األمر الذي استدعى مجلس الوزراء السعودي 

إصدار منوذج له بالقرار رقم 77) وتاريخ 7)/708/7)ه)98)).

ويعرف عقد األش��غال العام��ة بأنه “اتفاق بني اإلدارة وأحد األف��راد أو الرشكات بقصد 

القيام ببناء أو ترميم عقارات معينة لحس��اب اإلدارة تحقيقاً للمصلحة العامة، مقابل األداء 

املادي املتفق عليه ووفقاً لرشوط العقد)99)).

فعقد األشغال هو قيام بعمل يتضمن إنشاء أو ترميم أو هدم - سواًء كان  ذلك يف بناء 

أو طريق - وقد يشتمل العقد عليها جميعاً أو عىل واحد منها.  

 وقد أش��ار النظام والئحته إىل هذا العقد يف العديد من نصوصهام مام س��ريد فيام بعد؛ 

وذل��ك ألهميته، وقد بانت تل��ك األهمية أيضاً يف كرثة التطبيقات القضائية لهذا العقد منها 

عىل س��بيل املثال ما قىض به الديوان بأنه »ومل��ا كان العقد اإلداري – محل الدعوى - عقد 

أشغال عامة؛ فإن أجىل موجباته فقهاً ونظاماً وقضاًء ما تتمتع به اإلدارة يف مواجهة املتعاقد 

من حقوق وسلطات عالية، باعتبار أن اإلدارة تتغيا من إبرام عقودها جانب املصلحة العامة 

يف تسيري املرفق العام بانتظام واطراد، ومن أهم االلتزامات املحققة لهذا احرام مدة تنفيذ 

العقد، إذ هو التزام رئيس بالنسبة لإلدارة واملتعاقد عىل حد سواء، باعتبار أن تحديد ميقات 

التنفيذ يفرض حاجة املرفق العام الذي أبرم من أجله العقد؛ فيلزم إنجاز موضوع العقد يف 

هذه املدة املحددة، إذ إن توقف أحد املرافق العامة ولو ملدة قصرية قد يسبب إرباكاً كبرياً.  

وملا متلكه اإلدارة من س��لطات واس��عة - بحسبانها القوامة عىل س��ري املرافق العامة - فإنه 

)98)) تم تعديله وفقاً لنظام املنافس��ات واملشريات الحكومية بتعميم وزارة املالية رقم 1/77)777 وتاريخ 778/7/78)ه�، 

راجع موقع وزارة املالية.

)99))  راج��ع يف هذا املعنى د. س��ليامن الطاموي، األس��س العام��ة للعقود اإلدارية، مرجع س��ابق، ص 77)، وملزيد من 

التفاصيل راجع د. سامح عبد الله عبد الرحمن، سحب العمل من املقاول يف عقود األشغال العامة، دراسة مقارنة، 

رسالة دكتوراه، جامعة بني سويف 7001، ص )7 وما بعدها.
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يتش��دد يف االلتزام يف جانب املقاول بحيث يتعني عليه االلت��زام باملدة املحددة للعقد، وال 

يسوغ له االمتناع عن الوفاء بالتزاماته يف املدة املقررة بحجة تقصري اإلدارة يف أحد التزاماتها 

تجاهه ما دام الوفاء ممكناً«)700).

وق��ىض أيضاً بأنه »مبا أن وكيل املدعية حرص دعوى موكلته بطلب الحكم بإلزام املدعى 

عليها بتعويضها مببلغ)...) رياالً قيمة التكلفة الزائدة التي دفعتها املدعية يف أسعار اإلسفلت 

أثناء قيامها بتنفيذ مرشوع إنشاء ورصف وصالت طرق )...) الذي تم التعاقد عليه بتاريخ)...)

ومب��ا أن مثار النزاع يف الدع��وى املاثلة متعلق بعقد إداري))70)، فإن نظرها والفصل فيها 

يدخ��ل يف نطاق والي��ة ديوان املظامل القضائي��ة املنصوص عليها يف امل��ادة 7)/د من نظام 

الديوان الصادر باملرسوم املليك رقم م/18 لعام 778)ه� .

وم��ن حيث املوضوع فإن املؤسس��ة املدعية تعاقدت مع الجهة املدع��ى عليها لتنفيذ 

مرشوع إنش��اء ورصف وصالت ط��رق)...) وإنه خالل فرة تنفيذ العق��د حصلت زيادة يف 

أسعار اإلسفلت بشكل كبري اضطرها إىل تحمل هذه الزيادة دون الحصول عىل عائد مادي 

مقابله��ا، كام أن��ه مل يكن بإمكان املدعية توقي هذه الزيادة النع��دام حريتها يف رفضها أو 

رفض االس��تمرار بالعمل وفقاً للامدة )9) من الالئحة التنفيذية لنظام مش��ريات الحكومة 

وك��ذا بنود العقد بتنفيذ التزاماتها املادية، وألنه ال يس��وغ تحمي��ل الرشكة املدعية األعباء 

املالي��ة لتل��ك الزيادة دون مقابل ملا يف ذلك من اإلرضار بها، والرضر يجب رفعه لقوله صىل 

الله عليه وسلم ال رضر وال رضار، والقاعدة الرشعية املستنبطة منه أن الرضر يزال، وال يزال 

ال��رضر إال بتعويض املدعية عام دفعته زيادة عن الس��عر املتفق عليه )...) ومبا أنه ال فرق 

بني زيادة الرسوم الجمركية وزيادة أسعار اإلسفلت فكلها صدرت وتصدر من الحكومة، وملا 

كان��ت الحكومة وحدة واحدة مبا يف ذلك ال��وزارات املتفرعة عنها والتابعة لها ومنها وزارة 

)700)  راج��ع حك��م املحكم��ة اإلدارية رقم 7)/د/إ/) لع��ام 777)ه�، يف القضي��ة رق��م 7191/)/ق، املؤيد من محكمة 

االستئناف بالحكم رقم 7/707 لعام 777)ه�، يف قضية االستئناف رقم 7770/ق لعام 777)ه� )حكم غري منشور). 

))70)  يج��ري الحكم ع��ىل اعتبار أن عقد االش��غال العامة عقد إداري بطبيعته وقد اس��تقر عىل ذل��ك الفقه والقضاء، 

والص��واب من وجهة نظري يف تحديد االختصاص يف الدعوى املاثلة أن يكون القول:  ومبا أن مثار النزاع يف الدعوى 

املاثلة متعلق بعقد أحد أطرافه جهة إدارية فإن نظرها والفصل فيها يدخل يف نطاق والية ديوان املظامل القضائية 

املنصوص عليها يف املادة 7)/د من نظام الديوان الصادر باملرسوم املليك رقم م/18 لعام 778) ه�.
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املواص��الت -النقل حالياً- املدع��ى عليها، وكذلك بيت املال- أو خزين��ة الدولة - وما يطرأ 

من الزيادات يف األس��عار والرسوم التي تستفيد منها الدولة كله يذهب إىل الخزينة العامة 

للدولة، فهي املستفيدة من هذه الزيادات، واملدعى عليها جزء منها فتستفيد هي أيضاً من 

ه��ذه الزيادات بطريقة مب��ارشة أو غري مبارشة، وبالجملة فإنه ملا كانت الزيادة قد صدرت 

بأم��ر من الحكومة واملدعى عليها جزء منها فإن��ه يلزمها تعويض املدعية عن هذه الزيادة 

بقدره��ا، قلت أو كرثت، وق��د درج الديوان يف عدد من األحكام ع��ىل التعويض عن زيادة 

املنتجات البرولية كاإلس��فلت وغريه كام يف الحكم رقم 97/د/إ/7 لعام 777) ه� املؤيد من 

محكمة االستئناف بالحكم رقم 1/ت/) لعام 777)ه�«)707).

ثانياً: عقد التوريد:

يعد عقد التوريد أيضاً من العقود املهمة التي شغلت حيزاً يف نظام املنافسات والئحته، 

ويعرف بأنه اتفاق يتعهد مبقتضاه ش��خص - ف��رداً كان أم رشكة - أن يورد لإلدارة منقوالت 

معينة مقابل مثن معني)707).

إذن يف هذا العقد يتعهد أحد األشخاص بالقيام بتوريد منقوالت معينة إلحدى الجهات 

الحكومية كتوريد املفروش��ات مثل املكاتب واملقاعد، وأجهزة الحاس��وب أو توريد املالبس 

أو األطعمة أو املستلزمات الطبية وغري ذلك للجهات الحكومية، مقابل مثن يتقاضاه منها.

ومن تطبيقات ديوان املظامل يف ذلك حكمه عىل س��بيل املثال الذي قىض فيه بأنه »من 

حي��ث إن التكيي��ف النظامي لطبيعة التعاق��د الذي تم بني طريف الدع��وى هو عبارة عن 

عق��د توريد بطريق التأمني املبارش، والذي مبقتضاه يتعه��د املورد املتعاقد مع جهة اإلدارة 

بتس��ليمها أش��ياء منقولة وفق الرشوط واملواصفات املعلن عنها والتي تستقل جهة اإلدارة 

بوضعها، وذلك مقابل تس��ليم املورد قيمة املواد أو األش��ياء املتفق عليها، وبالتايل فإن من 

الواج��ب عىل الجه��ة اإلدارية مبوجب ذلك دفع قيمة األصناف املوردة حس��ب املواصفات 

وال��رشوط املتفق عليها بني الطرفني، من حيث إن املدعي قدم ما يثبت قيام الجهة املدعى 

)707)  راجع حكم الدائرة اإلدارية رقم 71/د/إ/) لعام 779) ه�، يف القضية رقم )77/)/ق لعام 777) ه�، املؤيد من هيئة 

التدقيق بالحكم رقم 777/ت/) لعام 779) ه�، مجموعة األحكام لعام 779)، ج 7، ص 77)7. 

)707)  راجع د. ماجد راغب الحلو، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 7)7.  
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عليه��ا بتعميده بتوريد عدد )700) غس��الة )...) وذلك مبوجب الخطاب رقم )...) كام قدم 

نس��خة من إش��عار اس��تالم مؤقت لألصناف تحت الفحص مؤرخ يف )...) فإن املدعى عليها 

بذلك تكون ملزمة بدفع قيمة املشريات للمدعي، ومن حيث إن الثابت من خالل ما تقدم 

من أوراق ومس��تندات يف الدعوى  أن املدعى عليها مل تقم بتسليم املدعي قيمة الغساالت 

املوردة مبوجب عقد التوريد عىل الرغم من مطالبته بذلك دون س��بب أو مانع .. مام يفهم 

من��ه وجوب دفع قيم��ة املواد املوردة إذا تم تس��ليمها كاماًل ودفعة واح��دة بعد فحصها 

والتأكد منها خالل مدة معقولة«)707). 

وقىض الديوان أيضاً بأنه »يتضح من العرض الس��ابق لوقائع الدعوى أن املدعي صاحب 

رشك��ة أع��امل )...) يهدف من رفع الدعوى الحكم لصالح رشكته باس��تحقاقها لقيمة توريد 

الل��وازم الطبي��ة مببلغ وقدره )...)، وكذل��ك بالتعويض عن رصف هذا املبل��غ )...)، ومبا أن 

الثابت من أوراق الدعوى أن املدعى عليها قامت بإنهاء العقد ووفت بالتزاماتها التعاقدية 

الواردة يف عقد توريد املس��تلزمات الطبية ملستشفى )...) وحيث إن املدعى عليها ال تنازع 

يف استحقاق املدعية للمبلغ محل الدعوى )...)، ولكن املستشفى مل يقم برصف املبلغ لكون 

ذلك املبلغ ضمن الزيادة عىل االعتامدات املقررة للمستش��فى وتم الرفع للمقام الس��امي 

بطل��ب رصف هذا املبلغ، وحيث إن ما قامت به املدعى عليها من تأخري رصف اس��تحقاق 

املدعي��ة ال يتف��ق مع القواعد الرشعية والنظامية، ألن النبي عليه الصالة والس��الم قال: “ال 

يحل مال امرئ مس��لم إال بطيب نفس منه” وقال: “عىل اليد ما أخذت حتى تؤديه”، وقال 

علي��ه الص��الة والس��الم: “ال رضر وال رضار”، وقد رتب الفقهاء عىل ه��ذا الحديث القاعدة 

الفقهية املش��هورة الرضر ي��زال..، وحيث ثبت املبلغ محل الدع��وى يف ذمة املدعى عليها، 

وال ت��زال املدعى عليه��ا ممتنعة عن دفعه إىل املدعية بالحجة الت��ي ذكرتها أثناء املرافعة، 

وقد جاء نظام تأمني املش��ريات ملزماً لها بذلك، وعليه فإن الدائرة تنتهي إىل إلزام املدعية 

بدفع املبالغ املس��تحقة للمدعية، وأما عن مطالبة املدعية بالتعويض عن تأخر الرصف )...) 

ومل��ا كان التعوي��ض عن تأخر الرصف إمن��ا يكون لجرب رضر تحقق وقوعه بس��بب التأخري، 

)707)  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 78/د/إ/77 لعام )77) ه�، يف القضية رقم 7/770 /ق لعام 779) ه�، املؤيد من 

محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم 7/79 لعام 777) ه�، يف القضية رقم 7979/ق لعام 779) ه� )حكم غري 

منشور).
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ألن التعوي��ض ع��ن مجرد التأخري يف الرصف ال يجوز لكونه يعد صورة من صور الربا املحرم 

املجم��ع عىل تحرميه، وقد جاء يف قرار املجمع الفقهي يف دورته الحادية عرشة املنعقدة يف 

مكة املكرمة يف الفرة من 7) عىل 1/70/))7)ه� “أن الدائن إذا رشط عىل املدين أو فرض 

علي��ه أن يدفع له مبلغاً من املال غرامة جزائية محددة بنس��بة معينة بس��بب التأخر عن 

السداد يف املوعد املحدد بينهام فهو رشط أو فرض باطل وال يجب الوفاء به وال يحل، سواًء 

كان الشارط هو املرصف أو غريه ألن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحرميه 

“ول��و جاز التعويض عن تأخر الرصف لس��اغ لكل صاحب حق تأخ��ر من رواتب ومكافآت 

وغريها من الحقوق أن يطالب بالتعويض بدعوى أنه ترضر من تأخر الرصف وأنه اقرض أو 

اس��تدان أو باع ممتلكاته لسداد ما عليه من التزامات، ومل ينقل عن أحد من العلامء الذين 

يعتد بقولهم جواز هذا التعويض..«)707).   

ثالثاً: عقد النقل:

وعقد النقل أيضاً من العقود التي أش��ار إليها نظام املنافس��ات ويعرف هذا العقد بأنه 

»اتفاق يلتزم مبقتضاه أحد األفراد أو الرشكات بالقيام بعملية نقل لحساب اإلدارة يف مقابل 

عوض معني«)707).

)707)  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 97/د/إ/7 لعام )77) ه�، يف القضية رقم 779)/7 /ق لعام 770) ه�، املؤيد من 

محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم 7/77 لعام 777) ه�، يف القضية رقم 7777/ق لعام )77) ه� )حكم غري 

منشور).

)707)  راجع ملزيد من التفاصيل د. س��ليامن الطاموي، األس��س العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 77) وما بعدها 

وقد فرق بني عقد النقل وعقد امتياز النقل، بأن األخري يكون منتظامً ومبقتىض رس��م مقدر مقدماً، وكان مس��موحاً 

به لإلدارة ولألفراد عىل السواء، ويكون عقد نقل إذا كان مقصوراً عىل مرة واحدة أو عىل مرات غري محددة مقدماً 

وغري مسموح به لألفراد. وأشار يف ذلك )ص77)، هامش واحد) إىل الفقيه الفرنيس فالني غري أن ذلك ليس دقيقاً يف 

تحدي��د تلك التفرقة، وق��د تكون التفرقة األكرث جوهرية مدة عقود االمتياز، فعقود امتياز النقل تكون ملدة طويلة 

بخالف عقود النقل العادي التي قد تكون س��نوية، فطابع االستمرارية يتلبس بعقود االمتياز يف حني طابع التأقيت 

يتلب��س بالعق��ود العادية، كام أن عقود االمتياز يف الغالب تكون من خ��الل رشكات كربى متخصصة، يف حني عقود 

النقل العادية قد تكون ألفراد عاديني وتحت مستوى عمليات محدودة، كام أن عقود النقل العادية تتميز بالطابع 

املحيل الضيق الذي قد يكون يف الغالب قارصاً عىل جهة معينة، يف حني طابع االمتياز يف الغالب يكون أكرث اتساعاً، 

كام ان عقود النقل العادية يف الغالب تكون الجهة هي التي تدفع الرس��وم يف حني أن عقود االمتياز تكون رس��وم 

االنتفاع من املنتفعني..
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ومن تطبيقات ديوان املظامل يف عقد النقل ما قىض به بقوله: »وملا كان الثابت أن املدعي 

ق��د تعاقد مع الجهة املدعى عليه��ا لنقل الطالب مبوجب العقد املرف��ق )...) وأن املدعي 

يتظلم من فس��خ العقد، وحيث إن املتعني عن��د الفصل يف هذا النزاع هو ما تضمنه العقد 

املوق��ع بني املدعي واملدعى عليها من م��واد، إذ إن ما تضمنته هذه املواد من أحكام ملزم 

لطريف العقد، وذلك عىل اعتبار أنهام دخال يف العقد ورضيا به وفقاً لإلرادة الحرة التي قامت 

لدى كل منهام عند إبرام العقد، وحيث قد ورد يف البند الثاين الفقرة )د) أنه ال يحق للطرف 

الثاين فسخ هذا العقد أو التخيل عنه مهام كانت األسباب إال مبوافقة الطرف األول، عىل أن 

للط��رف األول الحق يف إلغاء التعاقد مع الطرف الثاين، أو تقليص عدد الس��يارات املتعاقد 

عليه��ا، أو املطالبة بزيادتها، وتخفيض األجرة متى وجد أن املصلحة تقتيض ذلك، وحيث إن 

املدعى عليها قد اس��تندت يف فس��خ العقد عىل أن املصلحة تقتيض ذلك، وسند ذلك وجود 

عدد من الش��كاوى ضد املدعي بصفة متكررة، س��واًء بحضور أولي��اء األمور لإلدارة أو عن 

طريق املدرس��ة، إضافة إىل عدم التقيد بإحضار وسيلة النقل املتفق عليها يف بعض األحيان 

ك��ام يف املس��تند )))، وكذلك عدم نقل بعض الطالب وتركهم مام تس��بب يف حرمانهم من 

الدراسة يف بعض األيام، )...) وحيث إن ما ساقته الجهة من األسباب واملربرات لفسخ العقد 

اس��تناداً للبند الثاين منه كاٍف إلثبات ما رأت��ه من اقتضاء املصلحة، ومن ثم يصبح إجراؤها 

سلياًم ليس مثة ما يشوبه أو يعيبه مام يجعل طعن املدعي يف غري محله«)701).

رابعاً: عقود الخدمات:

 وتتمثل يف عقود الصيانة والنظافة والتشغيل واإلعاشة ولها أشارت املادة 78/ أ من نظام 

املنافس��ات واملشريات الحكومية حيث قررت »ال تتجاوز مدة تنفيذ عقود الخدمات ذات 

التنفيذ املستمر، كالصيانة والتشغيل .. خمس سنوات، ويجوز زيادة هذه املدة للعقود التي 

تتطلب ذلك بعد موافقة وزارة املالية«.

ومن تطبيقات ديوان املظامل ما قىض به أنه »حيث إن الدعوى تتعلق بعقد أحد طرفيه 

الحكومة، فإنها تدخل يف اختصاص الديوان بناًء عىل املادة الثامنة فقرة )/د من نظامه )...) 

راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 77)/د/إ/7/7 لعام 777) ه�، يف القضية رقم 7/707/ق لعام 770) ه�، املؤيد من   (701(

محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم 78)/7 لعام 777) ه�، يف قضية االس��تئناف رقم 7878/ق لعام 777) ه� 

)حكم غري منشور).
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وحيث إن املدعي يطالب بتعويضه عن قيمة العقد، حيث مل متكنه الوزارة من اس��تكامله 

بدع��وى أنه��ا ترضرت من جراء عدم إمتامه العقد حتى نهاي��ة العقد، وحيث إن الثابت أن 

الوزارة تعاقدت مع املدعية لصيانة ونظافة وتش��غيل مركز الدعوة عرب الشبكة املعلوماتية 

الدولي��ة، والثابت أن الوزارة اس��تغنت عن املبنى وأغلقته بتاريخ )...) وتم تس��ليم املبنى 

لصاحب��ه بتاريخ )...) كام هو الثابت يف محرض تس��ليم املبني، ك��ام أن الثابت من املحرض 

املع��د م��ن قبل موظف العقود بال��وزارة بأن إدارة العقود مل تبل��غ املدعية بإيقاف عملية 

صيان��ة مبنى مركز )...)، وحيث إن املدعي وقع عقداً مع الوزارة ملدة ثالث س��نوات وقدم 

أس��عاره له��ذه العملية عىل هذه امل��دة، وأن إلغاء الوزارة للعقد قبل متام مدته يس��تحق 

املدعي بسبب ذلك تعويضاً عام أصابه من رضر وحيث مل يقدم املدعي ما يثبت ترضره من 

إجراء الوزارة ومقدار هذا الرضر )...) مام تنتهي معه الدائرة لرفضه ..«)708).

وق��ىض الديوان أيضاً بأنه »ملا كانت املدعية حرصت دعواها بطلب تعويضها مببلغ )...) 

ع��ن األرضار التي أصابتها بتخفيض عدد املس��تفيدين من اإلعاش��ة يف عقدها مع مديرية 

األمن العام، وملا كان الثابت أن املدعية بارشت تنفيذ العقد املربم معها بتاريخ )...) واستمر  

بالعم��ل حتى تاري��خ )...) فيكون مدة عملها )790) يوماً وهي تعادل )77) ش��هراً ومبا أن 

املدعى عليها أقرت بأن االشخاص الذين قدمت لهم اإلعاشة )777) فرداً، بينام نصت رشوط 

العقد عىل أن العدد التقريبي لألفراد الذين س��وف يتم تقديم اإلعاش��ة لهم مبوجب العقد 

هو ) 700)) فرد وال ريب أن خفض عدد املس��تفيدين من تقديم اإلعاشة من )700)) فرد 

إىل )777) فرداً هو إخالل برشوط العقد وخفض لقيمته، تجاوزت فيه الجهة املدعى عليها 

نس��بة التخفيض املح��ددة نظاماً للجهة اإلدارية وهي 70% م��ن قيمة العقد مام يعد معه 

إخالالً من املدعى عليها بالعقد املربم بينها وبني املدعية وتستحق مبوجبه املدعية التعويض 

عام أصابها من رضر بسبب هذا اإلخالل ..«)709).

راجع حكم الدائرة اإلدارية رقم 71/د/إ/7 لعام 771) ه�، يف القضية رقم 17)7/)/ق لعام 777) ه�، واملؤيد بحكم   (708(

هيئة التدقيق رقم 777/ت/) لعام 771) ه�، املجموعة لعام 771) ه�، ج7، ص 7797.

)709)  راج��ع حكم الدائرة اإلدارية رق��م01)/د/إ/) لعام 779) ه�، يف القضية رق��م 7)77/)/ق لعام 777) ه�، واملؤيد 

بحكم محكمة االستئناف اإلدارية رقم 97/ ) لعام 770) ه�، ج7، ص 7979.
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خامساً: عقود الخدمات االستشارية:

وه��ي تل��ك العقود التي تربمها اإلدارة مع ش��خص فرداً كان أم رشك��ة لتقديم خدمات 

استش��ارية ذات طابع فني أو هنديس أو قانوين، وقد أش��ار النظام إىل تلك العقود باعتبار 

حاج��ة اإلدارة إليه��ا حال عدم توافر األجه��زة الفنية أو الهندس��ية أو غريها لدى الجهات 

اإلدارية.

وم��ن تطبيقات هذا العقد ما ق��ىض به ديوان املظامل بقوله: »حي��ث إن وكيل املدعية 

حرص طلباته بطلب التعويض ملوكلته مببلغ وقدره )9.700.171) تس��عة ماليني وخمسامئة 

ألف وس��بعامئة وسبعة وخمسون رياالً قيمة الخسائر التي لحقت مبوكلته )...) وحيث إنه 

عن طلب املدعية التعويض فتشري الدائرة أنه باستقرائها للوقائع ونصوص العقد املوقع بني 

الطرفني وبعد االطالع عليه وعىل الرشوط واملواصفات واملس��تندات املودعة مبلف الدعوى، 

فإن��ه يتعني عىل الدائرة عند بحثه��ا لطلب التعويض الوقوف عىل توافر أركان املس��ؤولية 

من خطأ ورضر وعالقة س��ببية بينهام، وبتاريخ )...) أرسلت املدعى عليها خطابها إىل املدير 

العام للمدعية أش��ارت فيه إىل خطابها املؤرخ )...) أوضحت فيه أنها مل تتس��لم اإلجراءات 

التحضريية الواجب تقدميها حس��بام ورد يف العقد وكراس��ة الرشوط واملواصفات رغم ميض 

مثانية أشهر والتي تتعلق مبا ييل: )- كتالوجات األجهزة واملعدات واألثاث الواجب توريدها، 

7- برنامج التدريب وأنواعه الذي س��تقوم الرشكة بتوفريه ملوظفي املدعى عليها، 7- إعداد 

املوظفني الواجب توفريهم من جانب املدعية، 7- نظام الخدمة املقرح لتقييمه مل يتم وفقاً 

للبند الثالث من كراسة املواصفات ومعرفة تطابقه مع الواقع الحايل، 7- الخطة التسويقية 

املقدمة وفقاً للبند الرابع الفقرة الس��ابعة من العقد مل تق��دم، 7- الربنامج الدعايئ املقرح 

لإلعالن عن الخدمة حس��ب البند العارش من كراس��ة املواصفات مل يقدم، )...) وحيث إنه 

باستعراض ما تقدم من وقائع فلم تجد الدائرة ما يدل عىل تعسف املدعى عليها يف التعامل 

مع املدعية أو وضعها أي رشوط تعجيزية لها أو تباطئها أو تقصريها يف تنفيذ التزاماتها عىل 

ضوء الخطابات الس��ابقة والخطابات املرفق��ة مبلف الدعوى، عىل خالف ما تدعيه املدعية، 

بل إن الدائرة ترى أن املدعية مل تكن مهيأة نفس��ها من خالل املس��تندات واألوراق لقيامها 

بتنفي��ذ العقد، يؤكد ذلك الخطابات املتبادلة ب��ني املدعية وبني الرشكة التي تعاقدت معها 

عىل تنفيذ العقد، وكذا صور املستندات التي تطالب بالتعويض عنها والتي ال ميكن االعتامد 
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عليه��ا يف التعوي��ض .. األمر الذي يقطع ل��دى يقني الدائرة )0)7) عىل ض��وء تلك الخطابات 

ع��دم إمكانية املدعية ومنذ بدء التعاقد يف توفري مس��تلزمات البدء بالعقد وبتقاعس��ها يف 

تقدي��م الوثائ��ق املطلوبة منها وخطط العم��ل، ومل تر الدائرة من خ��الل األوراق ما يفيد 

جديتها يف إمتام العقد، األمر الذي مل يتوافر به لدى املدعى عليها الخطأ الذي ينبغي توافره 

حتى تتحقق املسؤولية وتحاسب عليها، وبالتايل انعدام سند املدعية يف املطالبة بالتعويض، 

والذي ترى معه الدائرة أن فسخ العقد متوافق مع التطبيق السليم للفقرة الثالثة من البند 

الثام��ن التي نصت عىل أنه يف حال تأخر الطرف الثاين يف التنفيذ وإخالله بأي من التزاماته 

األخ��رى يف العقد فإنه يحق للس��عودية )املدعى عليها) بإرادته��ا املنفردة إنهاء هذا العقد 

)....) األم��ر الذي ترى معه الدائرة أن ما قامت به املدعى عليها موافق لصحيح العقد )...) 

مام تنتهي معه الدائرة إىل رفض طلب التعويض«)))7).

سادساً: عقد اإلشراف على المشاريع: 

يقصد بعقد اإلرشاف هو االتفاق الذي تربمه اإلدارة مع شخص فرداً كان أو رشكة للقيام 

ب��اإلرشاف ع��ىل تنفيذ أحد العقود، ويف هذا يقرر ديوان املظامل أن التعاقد مع االستش��اري 

ل��إلرشاف ع��ىل املرشوع مقاب��ل مبلغ محدد، والنص ع��ىل أن مدة العقد ه��ي مدة تنفيذ 

املرشوع )...) مع حق االستشاري يف التعويض مببلغ شهري مقابل التنفيذ لدى تأخر املقاول، 

أحقية االستش��اري يف تقايض ما هو منصوص عليه بالعقد مقابل استمراره يف التنفيذ طوال 

فرة تأخر املقاول..«)7)7).

سابعاً: إيجار واستثمار العقارات التي تملكها الدولة:

يف ه��ذا العق��د تقوم الجه��ات الحكومية بتأجري واس��تثامر عقاراتها، وقد أش��ارت إىل 

مرشوعي��ة ه��ذا العقد املادة ))7) من النظام بنصها عىل أن��ه »فيام مل يرد فيه نص خاص، 

)0)7)  هكذا ورد يف الحكم، والصواب قد يكون ويقطع بيقني لدى الدائرة.

)))7)  راجع حكم الدائرة اإلدارية رقم 79/د/إ/9 لعام 771) ه�، يف القضية رقم 7978 /7/ق وتاريخ 777) ه�، املؤيد من 

هيئة التدقيق بالحكم رقم 777/ت/) لعام 771) ه�، مجموعة األحكام لعام 771)، ج7، ص 7777.

)7)7)  - راجع حكم هيئة التدقيق رقم 77/ت/) لعام 7)7) ه�، قضاء ديوان املظامل، القضاء اإلداري يف خمس س��نوات، 

7)7) ، 0)7)ه�، وسيشار إليها فيام بعد )مبجموعة القضاء اإلداري)، إعداد املستشار حسونة توفيق، ج)، ص .)1).
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يكون تأجري واس��تثامر العقارات التي متلكها الدولة – مام مل يس��عر رس��مياً – عن طريق 

املزايدة، وفقاً لإلجراءات املوضحة يف الالئحة التنفيذية لهذا النظام«.

 وقد حددت الالئحة تفاصيل ذلك حيث نصت املادة )77)) من الالئحة عىل أنه »يجوز 

للجهات الحكومية تأجري أو استثامر ما يدخل ضمن نطاق اختصاصها من العقارات اململوكة 

للدولة من األرايض واملباين، كاملحالت التجارية والس��كنية واملواقع اإلعالنية، ومواقع أجهزة 

البي��ع الذايت وال��رصاف اآليل وغريها. وع��ىل الجهة الحكومية تحديد مناطق االس��تثامر يف 

املشاريع االستثامرية بالتنسيق مع وزارة املالية )مصلحة أمالك الدولة)«.

ونظراً ألن قواعد هذا العقد قد ال تسمح بشكل دقيق معالجتها تفصياًل يف ثنايا الكتاب 

لذا فإننا س��نتناولها يف هذا املقام والتي تتعلق بااللتزامات وحقوق العملية العقدية وذلك 

كام ييل:

أ- التزامات وحقوق من رسي عليه اإليجار أو االستثمار:

)- يلتزم املستثمر أو املستأجر بعد الرسية بإمتام العملية فإذا انسحب يصادر ضامنه، بعد 

إنذاره بخطاب مس��جل وانقضاء خمس��ة عرش يوماً من تاريخ إخط��اره باإلنذار، ويتم 

التفاوض مع أصحاب العروض الذين يلونه بالرتيب، للوصول إىل الس��عر الذي متت به 

الرس��ية، فإذا مل يتم الوصول إىل هذا السعر، تطرح يف املزايدة مرة أخرى. وإذا انسحب 

املستثمر أو املستأجر بعد فتح املظاريف وقبل الرسية يصادر جزء من ضامنه مبا يعادل 

7% من إجاميل سعر العرض )7)7).

7- عىل املؤجر واملستثمر تسديد األجرة السنوية كاملة خالل عرشة أيام من بداية كل سنة 

تعاقدية، ويجوز االتفاق عىل تسديد أجرة السنوات املحددة يف العقد دفعة واحدة )7)7) 

7- يتحمل املس��تأجر أو املستثمر تكاليف املاء والكهرباء والهاتف، والخدمات التي تقوم 

به��ا الجه��ة، كالنظافة والصيانة والحراس��ة، وإذا كان املوقع مرتبط��اً بخدمات الجهة 

املؤجرة بحيث ال ميكن فصل الخدمة عن خدمات املرفق العام، تقوم الجهة عند طرح 

)7)7)  راجع املادة 70) من الالئحة.

)7)7)  راجع املادة )7) من الالئحة.
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املوقع لالس��تثامر أو التأج��ري بتقدير تكاليف تلك الخدم��ات، والنص عليها يف رشوط 

املزاي��دة عند طرحها ويف رشوط العقد، بحيث تدفع مع األجرة الس��نوية، أو ش��هرياً 

بحسب األحوال )7)7).

7- يلتزم املستثمر أو املؤجر بإزالة جميع املنشآت التي أقامها حال رغبة الجهة الحكومية يف 

ذلك باستثناء املنشآت التي أقامها مقابل إيجاره أو استثامره ما مل تكن مخالفة للرشوط 

واملواصفات من الجهة املعتمدة )7)7).

7- يلتزم املس��تثمر بصيانة املرشوع وترميمه حتى تسليمه بعد نهاية عقد االستثامر وذلك 

إذا كان التأجري أو االس��تثامر مقابل إنش��اء منشآت تؤول ملكيتها للجهة الحكومية بعد 

نهاية العقد وفقاً ملا أشارت إليه املادة )الثانية والستني) من النظام)1)7).

7- يلتزم املستثمر بتسليم الجهة الحكومية املرشوع كاماًل بعد انتهاء مدة االستثامر، ويشمل 

ذلك املنشآت واملباين والتجهيزات والتأثيث واألجهزة املنقولة من معدات وآليات، وذلك 

إذا كان التأجري أو االس��تثامر مقابل إنش��اء منشآت تؤول ملكيتها للجهة الحكومية بعد 

نهاية العقد وفقاً ملا أشارت إليه املادة )الثانية والستني) من النظام)8)7).

أم��ا حق��وق من ريس عليه املزاد فيجب تس��ليمه محل اإليجار أو االس��تثامر يف املوعد 

املتف��ق عليه خالياً من عوائق االس��تخدام، كام أنه يف حالة وفات��ه فقد نصت املادة )78)) 

من الالئحة عىل أنه »إذا تويف املستأجر ومل يرغب ورثته باالستمرار يف العقد، يفسخ العقد، 

 ويفرج عن الضامن املقدم منه بعد تس��وية كافة الحق��وق وااللتزامات املرتبة عىل العقد. 

وإذا كان املتوىف مستثمراً، وقد أقام منشآت عىل املوقع، ومل يرغب ورثته االستمرار يف العقد، 

يحال العقد إىل الجهة القضائية املختصة للنظر يف اآلثار املرتبة عىل فسخ العقد«.

)7)7)  راجع املادة 77) من الالئحة.

)7)7)  راجع املادة 77) من الالئحة.

)1)7)  راجع املادة 77)/7 من الالئحة.

)8)7)  راج��ع امل��ادة 77)/7 من الالئحة ويج��ري نص املادة )77) من النظام عىل أنه »يج��وز للجهة الحكومية أن تؤجر 

عقاراً أو جزءاً منه مقابل إنشاء منشآت حسب رشوط ومواصفات تضعها، ثم تؤول ملكية هذه املنشآت إىل الجهة 

الحكومية وفق ما تبينه الالئحة التنفيذية لهذا النظام«.
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ب- سلطات والتزامات الجهة الحكومية قبل المؤجر أو المستثمر:

تتعدد س��لطات الجهة الحكومية قبل املستأجر أو املس��تثمر وميكن إيرادها حسب ما 

نصت عليه الالئحة وكام ييل:

)- تحتفظ الجهة الحكومية بالضامن الذي قدمه املس��تأجر أو املس��تثمر حتى انتهاء مدة 

العقد، وتسليم العقار وفقاً لرشوط التعاقد )9)7).

7- إذا كان التأجري أو االس��تثامر مقابل إنشاء منش��آت تؤول ملكيتها للجهة الحكومية بعد 

نهاية العقد وفقاً ملا أش��ارت إليه املادة )الثانية والستني) من النظام، يراعى باإلضافة إىل 

قواعد التأجري واالستثامر املشار إليها يف هذه الالئحة، ما ييل: 

أ- ع��ىل الجه��ة الحكومية أن تضع الرشوط واملواصف��ات واملخططات وكميات األعامل 

املطروحة لالستثامر.

ب- تعتمد الجهة التصاميم واملخططات الهندس��ية التفصيلية للمرشوع املعدة من قبل 

املستثمر، ويحق لها اإلرشاف عىل التنفيذ إرشافاً كلياً أو جزئياً.)770).

7- للجه��ة الحكومية فس��خ العق��د ومصادرة الض��امن البنيك، مع بقاء ح��ق الجهة يف 

الرجوع عىل املستثمر أو املستأجر عام لحقها من رضر بسبب ذلك يف أي من الحاالت 

التالية))77):

أ- إذا أخفق املس��تثمر أو املس��تأجر يف تنفيذ التزاماته، مام يش��رط فيها تقديم خدمة 

معينة، أو تنفيذ منش��آت، تعود ملصلحة الجهة الحكومية، وذلك بعد ميض ثالثة أش��هر أو 

0)% من مدة االستثامر، أو االستئجار، أيهام أكرث، دون عذر مقبول لدى الجهة.

ب- إذا تأخر يف تسديد األجرة عن املدة املحددة له بعد إنذاره، وميض خمسة عرش يوماً 

من تاريخ إخطاره باإلنذار.

)9)7)  راجع املادة 77) من الالئحة.

)770)  راجع املادة 77)/7،) من الالئحة.

))77)  راجع املادة 71) من الالئحة.
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ج- إذا استخدم املوقع لنشاط يخالف النشاط املتفق عليه يف عقد االستثامر، أو التأجري، 

أو تن��ازل عن��ه للغري، دون موافقة خطية م��ن الجهة، بعد إن��ذاره لتصحيح الوضع وميض 

خمسة عرش يوماً من تاريخ إخطاره باإلنذار.

د- إذا توافر أحد األس��باب الواردة يف املادة )الثالثة والخمسني الفقرتني أ، د) من النظام 

وهي إذا ثبت أن املتعاقد قد رشع بنفس��ه أو بوساطة غريه بطريق مبارش أو غري مبارش يف 

رش��وة أحد موظفي الجهات الخاضعة ألحكام هذا النظام، أو حصل عىل العقد عن طريق 

الرش��وة، إذا أفلس، أو طلب إش��هار إفالس��ه، أو ثبت إعس��اره، أو صدر أمر بوضعه تحت 

الحراسة، أو كان رشكة وجرى حلها أو تصفيتها)777).

7- يجوز للجهة الحكومية بعد موافقة الوزير املختص أو رئيس الدائرة املس��تقلة، وموافقة 

وزارة املالية، إلغاء العقد قبل انتهاء مدة التأجري أو االس��تثامر، ألسباب تتعلق باملصلحة 

العامة. بعد إش��عار املستأجر أو املس��تثمر بذلك، وانقضاء ثالثة أشهر من تاريخ إشعاره 

بذلك.  ويعد محرض مشرك مع املستأجر أو املستثمر لحرص موجودات املوقع وما أقيم 

به من منش��آت. ويحال العقد إىل الجهة القضائي��ة املختصة للنظر يف اآلثار املرتبة عىل 

إلغاء العقد وتقدير التعويض)777).

7- تؤول ملكية جميع املنش��آت التي يش��يدها املستثمر أو املس��تأجر للجهة املؤجرة. ولها 

الح��ق بإلزام��ه بإزالتها إذا رغبت ذلك، باس��تثناء ما يتم اس��تثامره وفق��اً ألحكام املادة 

)الثانية والس��تني) من النظام، ما مل يكن منفذاً خالفاً للرشوط واملواصفات املعتمدة من 

الجهة”)777). 

ه��ذا ويج��ب أن تراعي الجهة الحكومي��ة املدة التي حددتها الالئح��ة يف إبرام هذه 

العقود حيث نصت املادة التاس��عة والثالثون بعد املئة عىل أن “يراعى عند تحديد مدة 

التأجري واالستثامر حجم املرشوع، وما يتحقق للجهة فيه من عوائد، عىل أال تتجاوز املدد 

التالية:  

)777)  راجع املادة 71) من الالئحة.

)777)  راجع املادة 79) من الالئحة.

)777)  راجع املادة 77) من الالئحة.
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أ -خمس سنوات للتأجري بدون استثامر. 

ب -خمس عرشة سنة للمواقع التي يشرط الستثامرها القيام ببنائها وتشييدها.

ج- عرشين سنة للمشاريع االستثامرية الكربى، بعد موافقة وزارة املالية . 

وأخرياً تجب االش��ارة إىل أن هناك اس��تثناءات عىل املزايدة العامة يف تأجري واس��تثامر 

ممتل��كات الدول��ة فقد نصت املادة )70)) عىل أنه »يجوز التأجري وإبرام عقود االس��تثامر 

فيام بني الجهات الحكومية الخاضعة ألحكام النظام وهذه الالئحة، وكذلك مع املؤسس��ات 

العام��ة والرشكات اململوكة للدولة، أو التي تس��اهم فيها بنس��بة ال تقل عن )7% من رأس 

ماله��ا، باالتفاق املبارش، وذل��ك بعد أن تقوم الجهة املؤجرة بتقدي��ر قيمة األجرة والعوائد 

 االستثامرية وفقاً ألحكام املادة )التاسعة والعرشين بعد املئة) من هذه الالئحة«. 

ونصت املادة ))7)) عىل أنه” يجوز للجهة الحكومية بعد االتفاق مع وزارة املالية تخصيص 

أماكن للجمعيات ذات النفع العام، والجمعيات الخريية ملزاولة نش��اطها أو تقديم خدمات 

إنسانية يف املباين واملرافق التابعة لها”. 

ومن تطبيقات ديوان املظامل يف هذا العقد فقد قىض بأنه »للمدعى عليها – استثناًء وملقتضيات 

املصلح��ة العام��ة - أن تفرض إرادتها عىل الطرف اآلخر، باعتبار أن العقد عقد إداري أبرمته جهة 

اإلدارة باعتبارها س��لطة عامة تتمتع بامتيازات عن طرف العقد اآلخر ... وليس صحيحاً ما حاول 

املدع��ي إثباته من أن الجه��ة اإلدارية قد أبرمت العقد باعتبارها ش��خصية خاصة، إذ إن طبيعة 

العق��د من كونه يقدم خدمة عام��ة وطرحه للمزايدة والرشوط االس��تثنائية الواردة فيه كالنص 

القائل »تحتفظ إدارة املطار لنفسها بالحق يف اسرداد جزء من املمتلكات املؤجرة متى رأت ذلك 

رضوري��اً لعمليات املط��ار، أو ملقتضيات املصلحة العامة«، والنص ال��وارد يف البند الخامس عرش 

القائ��ل »يجوز إنهاء العقد يف أي وقت بتوجيه إش��عار كتايب للمس��تأجر ال تقل مدته عن ثالثني 

يوماً، وذلك دون أدىن مسؤولية عليها، سواًء كان ذلك اإلنهاء لإلخالل بأي رشط أو حكم من رشوط 

وأح��كام العقد، أو ملقتضيات املصلحة العام��ة، كل هذه األمور هي دالئل تؤكد أن املدعى عليها 

أبرمت العقد باعتبارها س��لطة عامة، وإذا ثبت  لدى الدائرة انتهاء العقد، فإنه يثبت لديها عدم 

توافر رشط الصفة يف املدعية يف دعوى إلغاء قرار املزايدة، كام س��بق أن ذكر إذ ال مصلحة لها يف 

إلغائ��ه وبن��اء عليه فإن الدائرة ال تلتفت  إىل كل ما ذكره املدع��ي من طعن يف ذلك القرار، وإن 
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كان يف مخالفته للنظام أو مخالفته لألوامر الس��امية أو أن املزايدة قد تم إرساؤها بسعر أقل من 

السعر السابق، إذ إن الدعوى أصاًل غري مقبولة لرفعها من غري ذي صفة«)777).

ثامناً: عقد البيع:

ق��د تحتاج الجهات الحكومي��ة إىل بيع ما لديها من منقوالت يف ح��االت معينة حفاظاً 

ع��ىل امل��ال العام، وإن كان ذلك مرشوعاً وفقاً للنظام، فانه��ا يف ذات الوقت عليها أن تلتزم 

ال��رشوط والضواب��ط التي نص عليها حيث نص��ت املادة)77) منه عىل أن��ه »يجوز للجهة 

الحكومية التنازل عام تستغني عنه من منقوالت إىل الجهات الحكومية والجهات التدريبية 

التابع��ة لها عىل أن تش��عر وزارة املالي��ة بذلك. وتحيط الجهة املالك��ة للمنقوالت الجهات 

الحكومي��ة يف املنطقة التي تقع فيها بأنواع األصناف وكمياتها، وتحدد لها مدة اإلفصاح عن 

رغبته��ا فيها، فإن مل ترد خالل تلك املدة جاز لها بيعها عن طريق املزايدة العامة إذا بلغت 

قيمتها التقديرية مائتي ألف ريال فأكرث، ويعلن عنها طبقاً لقواعد اإلعالن عن املنافس��ات 

العامة واس��تكامالً لذلك نصت املادة)77) عىل أن تباع األصناف التي تقل قيمتها التقديرية 

ع��ن مائتي ألف ريال؛ إما باملزايدة العام��ة، أو بالطريقة التي تراها الجهة محققة ملصلحة 

الخزينة العامة، برشط أن تتيح املجال ألكرب عدد من املزايدين.

ك��ام أنه أيضاً ويف هذا اإلط��ار وبقرار مجلس الوزراء رق��م 07) وتاريخ 770/7/77)ه� 

ميكن بيع األرايض اململوكة للدولة واملخصصة للجهات الحكومية يف حالة عدم صالحيتها ملا 

خصصت له..«.

تاسعاً: عقد التصنيع:

ه��و العقد الذي يت��م مبوجبه االتفاق ب��ني اإلدارة وأحد األش��خاص أو الرشكات للقيام 

بتصني��ع منقوالت معينة وفقاً ملواصف��ات خاصة تضعها اإلدارة ويقوم بذلك تحت إرشافها، 

ومثال ذلك التعاقد مع أحد مصانع الس��يارات لتصنيع سيارة معينة ومبواصفات خاصة، أو 

التعاقد عىل طباعة وتأمني طوابع بريدية أو كتب مدرس��ية، وظاهر أن هذا العقد يتجاوز 

ح��دود عقد التوريد، حيث إن املتعاقد ال يقت��رص دوره عىل التوريد، وإمنا يتجاوز ذلك إىل 

)777)  راج��ع حك��م هيئة التدقيق رقم 798 /ت/) لعام 771) ه�، بجلس��ة 771/1/70) ه�، يف القضية رقم 7777 /7/ق 

لعام 777) ه�، مجموعة األحكام  لعام 771) ه�، مرجع سابق، ج7، ص 7770 .
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القيام بتصنيع املواد املوردة خصيصاً للجهة املتعاقدة )777).

ونلمح صورة هذا العقد فيام قىض به الديوان بأنه »وتأسيساً عىل ما سبق وبعد االطالع 
ع��ىل التقري��ر املعد من قبل الخبري، وم��ا انتهى فيه إىل أن صناعة صندوق س��يارة املدعي 
صناع��ة تجارية رديئة،، وأن املاء قد ترسب إىل داخل��ه، وأن وحدة التربيد صناعة كورية ال 
تصل��ح ألجواء اململكة وذات أعط��ال كثرية، وحيث ثبت للدائ��رة مخالفة الرشكة املصنعة 
للمواصفات املطلوبة توافرها يف صندوق وجهاز التربيد عىل النحو الوارد يف محرض االجتامع 
بني البنك الزراعي والرشكات املصنعة، مام تنتهي معه الدائرة والحال ما ذكر إىل إلزام البنك 

الزراعي بإبدال الصندوق وجهاز التربيد يف العقد املربم بينهام«)771).  

)777)  راجع د. عبد الله الوهيبي، مرجع سابق، ص 87. 

راج��ع حكم املحكمة اإلداري��ة رقم 771/د/إ/77 لعام 770) ه�، يف القضية رق��م 1/997/ق لعام 779) ه�، املؤيد   (771(

من محكمة االس��تئناف بالحكم رقم 1))/إس/7 لعام 777)ه�، يف قضية االس��تئناف رقم 770)/ق لعام 777)ه�، 

مجموعة األحكام لعام 777)ه�، ج7، ص 777).
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المبحث الثالث:

أنواع عقود نظام استئجار الدولة للعقار والئحة التصرف في العقارات البلدية

أواًل: عقود اإليجار في نظام استئجار الدولة للعقار:

عقد االس��تئجار يف هذا الش��أن هو ذلك االتفاق الذي تربمه الجهة اإلدارية الس��تئجار 

عقارات معينة لتنفيذ أنشطتها العامة، وذلك وفقاً لرشوط نظامية محددة نص عليها نظام 

استئجار الدولة للعقار وإخالئه والئحته التنفيذية.

وسنتناول تفاصيل ذلك النظام وفقاً ملا يأيت:

أ- مرشوعية استئجار الدولة للعقار:

ال يج��وز للجهات الحكومية اس��تئجار العقار إال لحاجة ماس��ة ويف حدود حاجة الجهة 

وبرشوط محددة تتمثل يف:

)- توفر االعتامد املايل يف ميزانية الجهة املستأجرة.

7- عدم وجود العقار املناسب لدى الجهة الراغبة يف االستئجار.

7- أن يخصص العقار للغرض املستأجر من أجله.

 7- أن تك��ون مس��احة العق��ار املطل��وب اس��تئجاره يف ح��دود حاج��ة الجه��ة الراغب��ة 

يف االس��تئجار، م��ع عدم املبالغ��ة يف اإليجار بحيث تكون قيمة اإليجار يف حدود س��عر 

السوق وغري مبالغ بها، مع التفاوض مع املؤجر لتخفيضها بقدر اإلمكان«)778).

ب- رشوط العقار املستأجر: 

اشرط النظام والئحته يف العقار املستأجر رشوطاً حددتها املادة الثالثة من النظام والتي 

نصت عىل أنه »يشرط يف العقار املستأجر اآليت: 

أ- أن يك��ون العق��ار ممل��وكاً للمؤج��ر بص��ك رشع��ي ويس��تثنى من ذل��ك العقار يف 

)778)  راجع املادة االوىل من نظام استئجار الدولة للعقار واملادة األوىل من الالئحة التنفيذية له.
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 املحافظات واملراكز إذا تعذر العثور عىل عقار مناسب مملوك بصك رشعي )779). 

 ب- إال يكون مالك العقار أحد منسويب الجهة املستأجرة )770).  

ج- أن يلت��زم املؤج��ر برمي��م وإص��الح عيوب اإلنش��اء التي تح��د من اس��تمرار االنتفاع 

بالعق��ار للغ��رض املس��تأجر من أجله ع��ىل نفقته الخاص��ة دون املطالبة ب��أي تعويضات 

أو زي��ادة يف األج��ر أثناء رسيان العق��د، فإن مل يصل��ح املؤجر عيوب اإلنش��اء خالل مدة 

معقول��ة من تاريخ إش��عاره بخطاب رس��مي جاز للجه��ة الحكومية إص��الح العيوب عىل 

حس��اب املؤج��ر واقتطاعها من األجرة، وتكون الجهة الحكومية املس��تأجرة مس��ؤولة عن 

 إجراء الصيانة العادية الالزمة للعقار وإصالح أي رضر يسببه استعاملها له. 

وأضافت الالئحة يف مادتها الرابعة أنه “يجب أن يكون العقار املس��تأجر مس��توفياً لرشوط 

األمن والس��المة، وأن ُيَقّدم املؤج��ر تقريراً من الدفاع املدين ومن مكتب هنديس بس��المة 

املبنى، ومالءمة املوقع والعقار للنشاط محل العقد، ويكون ذلك يف بداية كل سنة عقدية”. 

ج- إجراءات االستئجار:

مير االس��تئجار بإجراءات معينة من اإلعالن وفح��ص العروض والبت فيها، وعن اإلعالن 

فق��د نصت املادة )7) م��ن النظام عىل أن »تق��وم الجهة الحكومية الراغبة يف االس��تئجار 

باإلعالن يف صحيفتني يوميتني مرتني عىل األقل خالل خمس��ة عرش يوماً وباإلضافة إىل ذلك 

)779)  وضع��ت الالئح��ة يف مادتها الثالثة ضوابط اس��تئجار عقار غري مملوك بصك رشعي فنصت ع��ىل أنه “عىل الجهة 

الحكومية عند استئجارها لعقار غري مملوك بصك رشعي مراعاة ما ييل: 

) -عدم العثور عىل عقار مناسب مملوك بصك رشعي.

7 -أن يكون عدم حصول صاحب العقار عىل صك ملكية ألسباب ال عالقة له بها وخارجة عن إرادته.

7 -موافقة وزارة املالية عىل استئجار العقار قبل إبرام العق�د أو تجديده.

7 -أن تكون مدة قابلة للتجديد وفقاً للضوابط املنصوص عليها يف نظام استئجار الدولة للعقار وإخالئه وهذه الالئحة.

7 -التأكد - قبل تجديد العقد - من عدم وجود عقار بديل مملوك بصك رشعي ومستوٍف للرشوط املطلوبة.

)770)  وقد بينت الالئحة يف املادة الخامسة استكاماًل لذلك أنه 

أ - م��ع مراع��اة ما ورد يف الفق��رة )ب) من املادة )الثالثة) من النظام، ال يجوز أن يكون مالك العقار املطلوب اس��تئجاره 

ممن تقىض األنظمة مبنع التعامل معهم، أو صدر بحقهم قرار، أو حكم قضايئ مبنع التعامل معهم حتى يرد إليهم 

اعتبارهم، أو تنتهي مدة املنع من التعامل معهم.

ب -تح��دد امل��دة املعقولة املنصوص عليها يف الفقرة )ج�) من املادة )الثالثة) من النظام بحس��ب األحوال من قبل الجهة 

املستأجرة، ويوضح ذلك للمؤجر عند طلب إجراء الرميم.
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يكون اإلعالن يف املراكز بوضع إعالنات يف بعض األماكن العامة عن رغبة الجهة الحكومية يف 

االس��تئجار، ويف كل الحاالت يتضمن اإلعالن نوع العقار ومساحته ومواصفاته ومدة اإلجارة 

املطلوبة والغرض الذي سيتم االستئجار من أجله«))77).

ن الجهة الحكومية  - وعن لجنة فحص العروض نصت املادة )7) من النظام عىل أن “تكوِّ

الراغبة باالستئجار لجنة من ثالثة من موظفيها )777) لفحص العروض املقدمة لإليجار واقراح 

املناسب منها من حيث مالءمته للغرض املطلوب ومن حيث األجرة املطلوبة، وتتثبت 

 اللجنة من س��المة املبنى، ولها أن تستعني مبن تراه لهذا الغرض إذا رأت رضورة لذلك.

وجاءت املادة السادس��ة لتحدد س��لطة البت فنصت عىل أنه »إذا كانت إجارة العقار 

الذي تقرحه اللجنة املش��ار إليه يف املادة الخامس��ة من هذا النظام يف حدود األسعار 

املح��ددة مل��كان العقار يف الدليل املنص��وص عليه يف املادة السادس��ة عرشة من هذا 

النظام، كان للوزير أو من يفوضه أو رئيس املصلحة املس��تقلة أو من يفوضه، اعتامد 

قرار االستئجار بعد إكامل اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا النظام وإبرام عقد اإلجارة، 

وإذا كانت اإلجارة املطلوبة للعقار املقرح تزيد عىل األس��عار املحددة يف الدليل لنوع 

العق��ار ومكانه، فعىل الجهة الحكومي��ة إبالغ وزارة املالية- مصلح��ة أمالك الدولة - 

للكشف عىل العقار وإجازة اإلجارة قبل اعتامد الجهة قرار االستئجار وإبرام العقد.

وتبياناً لذلك فقد نصت املادة )7)) من النظام عىل أن:

أ- تك��ون إجراءات العق��ار املراد اس��تئجاره مبائتي ألف ريال فأقل ع��ن طريق الجهة 

الحكومية الراغبة يف االستئجار.

))77)  نصت املادة السابعة من الالئحة التنفيذية عىل أنه 

»أ -يقترص اإلعالن يف الصحف - وفقاً للضوابط املنصوص عليها يف املادة )الرابعة) من النظام - عىل املباين والعقارات املراد 

استئجارها، وال يشمل ذلك الخدمات املساندة األخرى كالتأثيث، والصيانة والتشغيل، أو الحراسات األمنية، وغريها 

مام يجب اإلعالن عنه بشكٍل مستقل وفقاً لنظام املنافسات واملشريات الحكومية.

ب- يجب أن يتضّمن اإلعالن مواصفات عامة وغري محددة مام تنطبق عىل عقار بعينه«.

 )777)  اش��رطت امل��ادة )9) من الالئحة ان يكون من ب��ني أعضاء اللجنة املكونة لفحص عروض اإليجار أحد املهندس��ني 

أو الفنيني املتخصصني من منس��ويب الجهة املس��تأجرة، ويجوز االس��تعانة مبن لدى الجهات األخرى إذا مل يكن ذلك 

متوفراً لدى الجهة املستأجرة«.
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ب- تك��ون إج��راءات العقار ملا زاد ع��ىل مائتي ألف ريال عن طري��ق لجنة من الجهة 

الراغبة يف االستئجار ومندوبني من الجهة وتحتسب األجرة بحسب النسب اآلتية:

)- )7))% للمدارس واملراكز األمنية واملستشفيات واملراكز الصحية.

7- )0))% ملا عدا ذلك من اإلدارات الحكومية األخرى.

7- إذا كان عرض املالك أقل من هذه النسب فيؤخذ به.

د- مدة اإليجار:

نصت املادة )1) من النظام عىل أن »أ-يكون عقد اإلجارة ملدة ال تزيد عىل ثالث سنوات 

وين��ص يف العقد عىل تجديده تلقائياً بعد نهاية مدت��ه ما مل يبلغ أحد الطرفني اآلخر بعدم 

رغبت��ه يف تجديده قبل »مائة ومثانني يوماً« من نهاية العقد أو نهاية املدة املحددة، ويجوز 

أن يتضمن العقد أن للجهة الحكومية متديد العقد بعقد نهاية مدته األوىل ملدة ال تزيد عىل 

ثالث س��نوات دون رشط موافقة املؤجر، ويف ه��ذه الحالة يجوز أن ينص العقد عىل زيادة 

األجرة مبا ال يزيد عىل 7% من األجرة األوىل إذا كان التمديد ملدة س��نة واحدة وما ال يزيد 

عىل 0)% من األجرة األوىل إذا كان التمديد ألكرث من سنة.

ب- يج��وز باالتفاق مع وزارة املالية أن تصل م��دة عقود إيجارات املباين إىل اثني عرش 

عاماً إذا كان العقار املراد اس��تئجاره ينش��أ وف��ق رشوط ومواصفات مس��بقة يتفق عليها 

الطرفان “املؤجر واملستأجر”)777).

)777)  قد أتت الالئحة بكثري من الضوابط عىل هذه املادة حيث نصت املادة )))) منها عىل أن 
»أوالً: يراعى يف تنفيذ الفقرة )أ) من املادة )السابعة) من النظام ما ييل:

) - أال تقل مدة عقد االستئجار عن )سنة) واحدة وال تزيد عىل )ثالث سنوات) قابلة للتجديد أو التمديد.
7 - أن يَُن��ّص يف العقد ع��ىل تجديده تلقائياً ما مل يبلِغ أحد الطرفني اآلخر بعدم رغبته يف التجديد قبل )مئة ومثانني) يوماً 

دة. من نهاية العقد أو نهاية املدة املُجدَّ
7 - إذا بلغت ُمَدد االستئجار �� وفقاً للفقرة ))) من هذه املادة �� )تسع سنوات) فيجب البحث عن عقار مناسب، وال يتم 
تجديد العقد أو متديده أكرث من ذلك إال يف حالة عدم وجود العقار البديل واملناسب من حيث القيمة واملواصفات، 

ويكون ذلك باالتفاق مع )وزارة املالية).
7 - تُدفع قيمة العقد عىل دفعات متساوية مقدار كل دفعة)...) رياالً، وذلك عند بداية كل سنة من مدة العقد.

ثانياً: يجوز - باتفاق الطرفني - متديد العقد بعد انتهائه، ملدة أقل من مدته وبنفس رشوطه.
ثالثاً: يجوز للجهة املستأجرة متديد العقد دون موافقة املؤجر بالرشوط التالية: -



ماهية العقد اإلداري وأنواعه

(35 املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية

ه- إنهاء العقد وإخالء العقار:

ينته��ي العقد طبيعي��اً بانتهاء مدته وعىل أحكام اإلنهاء فقد نصت امل��ادة )8) من النظام عىل أن 

»تبلغ الجهة الحكومية املستأجرة املؤجر برغبتها يف عدم تجديد العقد أو متديده يف الوقت املحدد 

يف عقد اإليجار، بخطاب مسجل عىل عنوانه املسجل لديها، ما مل يؤخذ عليه إقرار بالعلم بالرغبة يف 

عدم التجديد، ويجوز للجهة املستأجرة إنهاء العقد وإخالء العقار قبل انتهاء مدة اإلجازة إذا أصبح 

العقار غري صالح لالس��تعامل بسبب عيب يف اإلنشاء أو كان يف املكان خطورة«)777). ويكون تسليم 

املبني كام نصت املادة )0)) من النظام مبوجب محرض تثبت فيه حالته وما أصابه من أرضار نتيجة 

االس��تعامل غري العادي، ويوقع املحرض ممثل عن الجهة املس��تأجرة واملؤج��ر أو من ميثله، وعند 

اعراض املؤجر أو من ميثله عىل حجم األرضار أو نوعيتها املثبتة يف املحرض فله أن يكتب اعراضه 

ويوقع عليه”، ويكون تبليغ املؤجر كام نصت املادة )))) من النظام مبوجب خطاب مسجل يرسل 

عىل عنوانه املس��جل لدى الجهة الحكومية املستأجرة، يحدد فيه موعد التسلم خالل مدة ال تقل 

عن خمسة عرش يوماً من تاريخ إرساله ما مل يؤخذ عليه إقرار بالعلم مبوعد التسلم، فإذا مل يحرض 

املؤجر أو من ميثله يف املوعد املحدد يقوم ممثل الجهة املس��تأجرة باالش��راك مع مندوب اإلمارة 

أو املحافظة أو املركز بتوقيع املحرض املش��ار إليه يف املادة الحادية عرشة من هذا النظام وتس��ليم 

مفاتيح املبنى إىل اإلمارة أو املحافظة أو املركز، وبهذا تعد مس��ؤولية الجهة املستأجرة منتهية، فال 

 تدفع أجرة عن أي مدة بعد هذا التاريخ، وال تسأل عن أي رضر يصيب املبنى ومل يسجل يف املحرض.

) - أن يَُنّص يف العقد عىل حق الجهة يف التمديد دون موافقة املؤجر.
7 - أن يكون التمديد بعد نهاية مدة العقد األوىل فقط.

7 - أاَلّ تزيد مدة التمديد عىل )ثالث سنوات).
7 - أن يَُنّص يف العقد �� بحسب األحوال �� عىل جواز زيادة األجرة مبا ال يزيد عىل )7%) من األجرة األوىل إذا كان التمديد 

ملدة سنة واحدة، وما ال يزيد عىل )0)%) من األجرة األوىل إذا كان التمديد ألكرث من سنة.
7 -إذا تج��اوزت األجرة �� وفقاً للفقرة الس��ابقة �� صالحية الجهة املنصوص عليها يف املادة )الخامس��ة عرشة) من النظام 

فيكون التمديد باالتفاق مع )وزارة املالية).
رابعاً: عىل الجهات الحكومية املستأجرة االلتزام باملُدد املنصوص عليها يف هذه املادة«.

)777)  أضافت املادة )7)) من الالئحة حاالت أخرى لإلنهاء حيث نصت عىل أنه “ينتهي عقد االستئجار يف إحدى الحاالت التالية: 

أ-انتهاء املدة املتفق عليها يف العقد وعدم رغبة الجهة املستأجرة يف تجديده أو متديده.

ب -إذا أصبح العقار غري صالح لالستعامل بسبب عيوب يف اإلنشاء أو لخطورته.

ج -إذا ثبت أن املؤجر قد رشع بنفسه أو بوساطة غريه، بطريق مبارش أو غري مبارش يف رشوة أحد موظفي الجهة املستأجرة.

د -إذا اقتضت املصلحة العامة إنهاء العقد.



الباب األول

املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية36)

و- التزامات الجهة واملؤجر 

تلت��زم الجهة واملؤجر أثناء تنفيذ العقد بالصيانة حيث نصت املادة )7) من الالئحة عىل 

أنه: »أوالً: ما مل يتم االتفاق عىل خالف ذلك، تلتزم الجهة املستأجرة - خالل رسيان العقد - 

بإجراء الصيانة العادية )الوقائية) للعقار املستأجر ومكوناته األساسية، وهي األعامل الدورية 

املجدولة ش��به املتك��ررة التي يتم القيام به��ا لتفادي التلف التدريج��ي لألجهزة واملعدات 

ومراف��ق العقار، وفحص األجهزة واملعدات طبقاً لتعليامت الكتيبات واألدّلة الفنية للرشكات 

الصانعة، وإصالح ما يلحق بها من أرضار نتيجة استعاملها له.

ثاني��اً: يلت��زم املؤجر - أثن��اء رسيان العق��د - بإج��راء الصيانة العالجي��ة )التصحيحية 

والتجديدية) للتجهيزات األساس��ية للعقار املس��تأجر عىل نفقته الخاصة دون املطالبة بأي 

تعويض أو زيادة يف األجرة.

 ثالث��اً: يلتزم املؤجر - مدة رسيان العق��د - بصيانة املصاعد الكهربائي��ة والهيدروليكية 

عن طريق إحدى الرشكات أو املؤسسات املتخصصة، عىل حسابه.

رابعاً: عىل الجهة الحكومية الراغبة يف االس��تئجار أن توضح يف عقد االس��تئجار، األحكام 

الواردة يف البنود السابقة.«

ز-مسؤولية الجهة.

نصت املادة )9) من النظام عىل أنه »ال تكون الجهة املس��تأجرة مس��ؤولة عن تعويض 

املؤجر عند إخالء العقار عن األرضار الناتجة عن عيب يف اإلنشاء، أو عن االستعامل العادي 

أو ع��ن تكاليف التعدي��الت، أو املباين اإلضافية أو تكاليف إزالته��ا التي طلبتها من املؤجر 

ووافق عليها قبل إبرام العقد، وتكون الجهة املس��تأجرة مس��ؤولة عن تعويض املؤجر عن 

األرضار الناتجة عن االستعامل غري العادي مبا يف ذلك اآليت:

أ- اقت��الع معدات أو أدوات ثابتة منه��ا النوافذ واألبواب ومحتويات املطابخ والحاممات أو 

إلغائها أو االستبدال مبكانها غرض آخر. 

ب- هدم جدران أو حصول تكسريات أو حفر يف أرضيات البناء.
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ج- ردم برك أو مساحات خرضاء. 

د- خ��راب وح��دات التكيي��ف أو حص��ول تل��ف يف ش��بكة الكهرب��اء وامل��اء أو الرصف 

الصحي«. 

ن الجهة املستأجرة  وإجرائياً لتحديد التعويض نصت املادة )7)) من النظام عىل أن »تكوِّ

لجن��ة من ثالثة من موظفيها لحرص األرضار املش��ار إليها يف امل��ادة الحادية عرشة من هذا 

النظ��ام، وتقدير قيم��ة التعويض وتحرير محرض مفصل بذلك خ��الل مدة ال تتجاوز ثالثني 

يوماً من تاريخ إخالء العقار، فإذا كانت القيمة املقدرة للتعويض ال تتجاوز 77% من األجرة 

الس��نوية أو مبلغ مئة ألف ريال أيهام أقل، تدفع الجهة املس��تأجرة التعويض للمؤجر بعد 

إكامل اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة الرابعة عرشة من هذا النظام، فإن زادت القيمة 

ن لجنة من وزارة املالية وديوان املراقبة العامة والجهة املستأجرة  املقدرة عن هذا الحد تكوَّ

لتقدي��ر قيمة التعويض وتح��رر محرضاً بذلك، وتنهي هذه اللجنة عملها خالل مدة ال تزيد 

عىل مئٍة وعرشين يوماً من تاريخ إخالء العقار، عىل أن تراعي اللجنة يف تقديرها للتعويض 

املدة التي مضت بني إخالء العقار ووقت معاينتها له. 

وال يدخ��ل يف تحديد مقدار التعويض قيام املالك وفقاً للامدة )7)) برميم أو تعديل أو 

تغي��ري يف املبنى بعد إخالء العقار وقبل قيام اللجنتني املش��ار إليهام يف املادة الثانية عرشة 

من هذا النظام حسب األحوال، بحرص األرضار وتقدير قيمتها فليس له حق يف التعويض”

وأخ��رياً يبلغ املؤجر من قبل الجهة املس��تأجرة بقيمة التعوي��ض وفقاً للامدة )7)) من 

النظام بخطاب مس��جل عىل عنوانه املس��جل لديها خالل مدة ال تتجاوز خمسة عرش يوماً 

م��ن تاريخ تقدير التعويض، فإذا قبل املؤجر التعويض يقوم الوزير أو من يفوضه أو رئيس 

املصلحة املس��تقلة أو م��ن يفوضه باعتامد رصف التعويض، ف��إن مل يقبل التعويض فله أن 

يتقدم إىل ديوان املظامل خالل ستني يوماً من تاريخ إبالغه بالتعويض«)777).

هذا وأخرياً تس��تطيع الجهة استئجار مبنى يتم إنشاؤه باالتفاق مع املؤجر تحت رشوط 

معين��ة نصت عليها املادة )7)) من الالئحة والتي يجري نصها »عند رغبة الجهة الحكومية 

اس��تئجار مبنى س��يتم إنش��اؤه باالتفاق مع املؤجر وفق رشوط ومواصف��ات يتفق عليها 

)777)  ملزيد من القواعد عن التعويض راجع املادة 8) من الالئحة وما بعدها.
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الطرفان، يراعى ما ييل:

أ - يتم طرح هذه األعامل يف منافسة عامة ُيعَلن عنها يف الصحف وفقاً لقواعد اإلعالن عن 

املنافسات الحكومية.

 ب - ترس��ل ال��رشوط واملواصف��ات الخاص��ة باملبنى امل��راد إنش��اؤه، الذي تزي��د أجرته 

عن مئتي ألف ريال، وكذلك مسوغات االستئجار األخرى إىل )وزارة املالية) قبل اإلعالن 

عنه يف منافس��ة عامة، وعليها أن تقرر إذا كان االستئجار يحقق مصلحة الخزينة العامة 

للدولة، أو متلك الجهة للعقار هو الذي يحققها وفقاً ألحكام املادة )الحادية واألربعني) 

من نظام املنافسات واملشريات الحكومية.

ج - تبدأ مدة العقد اعتباراً من تاريخ تس��لم الجهة املس��تأجرة للمبنى املتفق عىل إنشائه 

خالياً من أي عوائق، ويعد محرض بذلك يحدد فيه تاريخ تسلم املبنى.

د -ال تتجاوز مدة هذا العقد اثنتي عرشة سنة، وال يجوز تجديده أو متديده. 

ه� - باستثناء املدة، يخضع هذا النوع من العقود لجميع القواعد واألحكام امُلَنّظمة لعقود االستئجار 

الحكومي املنصوص عليها يف نظام استئجار الدولة للعقار وإخالئه، وهذه الالئحة«)777).

وم��ن تطبيقات ه��ذا العقد قىض ديوان املظامل بأنه » حي��ث إن املدعي يهدف من إقامة 

دعواه إىل إلزام املدعى عليها بإخالء عقاره املس��تأجر من قبلها كمدرس��ة ابتدائية، وتعويضه 

ع��ن األرضار التي يدعيها، وعن أجرة انتفاعها باملبن��ى، عىل الرغم من انتهاء مدة العقد املربم 

بينهام، فعليه تكون هذه الدعوى من قبيل الدعاوى املنصوص عليها بالفقرة )7)/د) من نظام 

ديوان املظامل الصادر بالرس��وم املليك رق��م )م/18) بتاريخ 9)/778/9) ه� ... وأما فيام يتعلق 

مبوض��وع الدعوى فمن حيث إن العقد امل��ربم بني املدعى عليها واملدعي يعد من حيث املبدأ 

هو الحاكم بني الطرفني يف حال نش��وء أية منازعة بينهام وفقاً ملبدأ العقد رشيعة املتعاقدين، 

فإن الثابت من أوراق الدعوى ومام ذكره طرفاها بأن آخر تجديد لعقد استئجار عقار املدعي  

لالنتفاع به كمدرس��ة ابتدائية للبن��ات كان اعتباراً من 771/7/77)ه���، وهو بذلك ينتهي يف 

778/7/77)ه�،ومن حيث إن املادة )الثانية) من العقد تنص بأن عىل الطرف الثاين وهو مالك 

)777)  وتبدو مالحظة يلزم تس��جيلها وهي أن كثرياً من املواد يف الالئحة قد تعدت حدود وظيفة الالئحة التنفيذية، لذلك 

فإنه يراعى حال تعديل النظام أن يكون متضمناً ملعظم تلك املواد الالئحية.
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املبنى أن يخطر الطرف األول قبل )تسعني) يوماً من تاريخ نهاية العقد بعدم رغبته يف تجديده 

ف��إذا مل يقم بهذا اإلخطار وكان للطرف األول حاجة للبقاء يف العني املؤجرة جاز له البقاء فيها 

املدة التي يحتاجها؛ بحيث ال تزيد عن )تسعني) يوماً؛ ومن حيث إن املدعي قد تقدم بتاريخ 

)...) بخطاب��ه املوج��ه إلدارة التعليم مبدياً مبوجبه عدم الرغب��ة يف تجديد العقد وذلك خالل 

الف��رة املتفق عليها بني الطرفني وعلي��ه كان لزاماً عىل املدعى عليها فور انتهاء مدة العقد أن 

تبارش إجراءات التس��ليم واإلخ��الء، خاصة وأنها قد أكدت رغبتها كذل��ك بعدم تجديد العقد 

بخطابها رقم )...) بتاريخ 7)/778/7)ه�.  عليه مل يجز للمدعي عليها البقاء يف العني املؤجرة، 

وذلك اس��تناداً للقواعد العامة التي تقرر ملن له حق امللكية - الذي هو أقوى الحقوق العينية 

- سلطة الترصف فيه واستغالله واستعامله واالنتفاع به عىل الوجه الرشعي الذي يرتضيه دون 

أن يكون عليه معقب يف ذلك، ومن حيث إن استمرار املدعى عليها باالنتفاع من عقار املدعي 

دون توقي��ع عقد معه بذلك يع��د غصباً ملنفعة العني األمر الذي يوجب عليها دفع أجرة املثل 

التي يس��تحقها عقاره من تاريخ انتهاء العقد األخري وحت��ى إخالئها للمبنى، ... لذلك حكمت 

الدائ��رة مب��ا ييل: أوالً: إل��زام إدارة الربية والتعليم للبنات مبنطقة )...) بإخالء مبنى املدرس��ة 

االبتدائية )...) والعائدة للمدعي.  ثانياً: إلزام إدارة الربية والتعليم للبنات مبنطقة )...) بدفع 

أجرة انتفاعها بعقار املدعي اعتباراً من 778/7/77) ه� عىل أساس )مائة ومثانني ألف) ريال يف 

السنة وحتى إخالء املبنى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وفقاً ملا هو موضح من األسباب«)771).

ثانياً - عقد اإليجار واالستثمار في الئحة التصرف في العقارات البلدية:

يف ه��ذه العقود تربم البلديات عقود إيجار واس��تثامر لعقاراتها، وفق نظام الترصف يف 

العقارات البلدية والئحة الترصف يف العقارات البلدية.

وعقد اإليجار هو عقد يلتزم فيه املؤجر بتمكني املستأجر أو املستثمر من االنتفاع بالعني 

مقابل أجر معني وملدة محددة)778). 

)771)  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 97/د/إ/77 لعام 779) ه�، يف القضية رقم 18) /7/ق وتاريخ 779) ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 77/إس/) لعام 770) ه�، مجموعة األحكام لعام 770) ه�، ج7، ص )797.

)778)  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 0/7/77) لعام 777) ه�، يف القضية رقم 7)0/7)/ق لعام 777) ه�، املؤيد من محكمة 

االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 7/7/ لعام 777) ه�، يف القضية رقم 779/ق لعام 777) ه� )حكم غري منشور) والذي عرف 

فيه عقد اإليجار بأنه »عقد يلتزم املؤجر مبقتضاه أن ميكن املستأجر من االنتفاع بيشء معني مدة معينة لقاء أجر معلوم«. 
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وال يختلف عقد االستثامر عن عقد اإليجار يف أن كليهام عقد إجارة غري أنه يف االستثامر 

يكون هناك جهد من املس��تأجر يف محل اإليجار ال��ذي ال يحقق بذاته املنفعة، ففيه يقوم 

املس��تأجر بتجهيز وتش��غيل وتنمية محل االس��تثامر لتحقيق أقىص درجات املنفعة، بينام 

يقت��رص اإليجار عىل اس��تغالل منفعة املكان املؤج��ر كإيجار املحالت التجاري��ة أو أماكن  

الدعاية أو الرصاف اآليل وغري ذلك فهو استغالل ليشء قائم، بخالف االستثامر الذي يتضمن 

اإلنش��اء والتنمي��ة، لذلك فإن االس��تثامر يتميز بأنه مرشوع تنموي، يحت��اج إىل فرة زمنية 

طويلة بالقياس لإليجار إلنش��اء وتجهيز وتش��غيل، واس��تثامر أموال امل��رشوع مقابل قيمة 

معين��ة يدفعها للجهة، وهو بهذا قد يتامثل يف بعض حاالته مع عقود االمتياز املطورة  من 

حي��ث كونه يقوم املتعاقد فيه بإنش��اء وإيجار وقد ينتهي الح��ال بتملك البلدية للمرشوع 

االستثامري بعد نهاية مدة االستثامر.

أما عن التزامات وحقوق األطراف فإنها تختلط ببعض، فام هو حق لطرف يكون التزاماً 

عىل الطرف اآلخر ولنبدأ بالتزامات املس��تأجر حيث يلتزم بدفع األجرة يف موعدها املحدد 

... ك��ام يلت��زم وفقاً للامدة )77) م��ن الالئحة والتي نصت ع��ىل أن »يراعى يف عقود تأجري 

العقارات البلدية ما يأيت:

) - الحصول عىل موافقة البلدية عىل الجهة االستشارية املكلفة باإلرشاف للتأكد من تنفيذ 

امل��رشوع وفق املواصفات واملخططات والرشوط املتفق عليها وللبلدية الحق يف متابعة 

سري العمل أثناء تنفيذ املرشوع.

7 - حصول املستثمر عىل الرخيص الالزم من البلدية لتشغيل املرشوع«.

ويلتزم املس��تأجر أو املستثمر وفقاً للامدة )9) من الالئحة فيام خصص من أجله حيث 

نصت عىل أنه »ال يجوز اس��تخدام العقار من قبل املس��تثمر لغري الغرض الذي خصص من 

أجله يف إعالن املزايدة العامة«.

وتتب��دى حقوق املتعاقد يف الحصول عىل املنفعة خالي��ة من العوائق النظامية واملادية 

ك��ام مينح وفقاً لل��امدة )70) من الالئحة ف��رة زمنية من أصل مدة العق��د »غري مدفوعة 

اإليجار تعادل 7% من مدة العقد للتجهيز أو اإلنشاء«.
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وأيضاً اس��تالم املوقع الذي منه تحتس��ب مدة العقد حيث نص��ت املادة )8)) عىل أنه 

»تحتس��ب بداية مدة العقد اعتباراً من تاريخ تسلم املس��تثمر للعقار من البلدية مبوجب 

مح��رض تس��لم موقع من الطرفني رشيطة أال يزيد ذلك عىل ش��هر واح��د من تاريخ توقيع 

العقد«.  واس��تكامالً لذلك نصت املادة )9)) عىل أن »تقوم البلدية يف حالة تأخر املستثمر 

عن التوقيع عىل محرض تسلم املوقع بإرسال إشعار خطي للمستثمر عىل عنوانه. وتحتسب 

مدة العقد من تاريخ هذا اإلشعار«.

ومن تطبيقات الديوان يف عقد االستثامر ما قىض به أنه »يهدف املدعي من إقامة دعواه 

املاثلة إىل الحكم بإلزام املدعية بالعقد املربم بينهام واملرفق صورته مبلف القضية وتعويضها 

عن خس��ارتها يف مس��ح األرض وردمها مببل��غ )...) كام تطالب املدعي��ة بإلزامه بدفع أجرة 

املوقع التي مل يدفعها منذ بداية العقد وقدرها )...) وحيث ثبت للدائرة أن املدعي تس��لم 

األرض م��ن قبل املدع��ى عليها بتاريخ )...) وحتى تقدم دعواه إىل املحكمة مل يقم بإنش��اء 

يشء عليها مام يعلم معه بإخالله بالعقد يف مادته الثالثة عرشة، إذ قالت يحق للبلدية فسخ 

العقد واملطالبة باس��رداد العقار من املس��تثمر واملطالبة باألجرة بعد انتهاء املهلة املحددة 

إلنذاره وذلك يف الحاالت اآلتية :

)- إذا تأخر املستثمر عن دفع اإليجار ملدة ثالثني يوماً من بدء استحقاقها دون عذر تقبله البلدية.   

7- إذا أظهر املستثمر تقاعساً أو تقصرياً يف مامرسة النشاط.

وحيث ثبت إخالل املدعي مبا تقدم فمن ثم يكون عمل املدعى عليها بس��حب املوقع 

منه وفس��خ العقد إمنا ه��و متوافق مع رشوط العقد ونصوصه، وم��ن ثم فال ترثيب عليها 

يف ذل��ك، أما طلب املدعي تعويض��ه عام خرسه من ردم األرض ورسق��ة الحديد الذي كان 

فيها مببلغ )...) فهي دعوى مرس��لة ال دليل عليها، إضافة إىل أنها متناقضة إذ جاء يف الئحة 

دعواه أنه خرس يف الردم والتس��وية مبلغاً وقدره )خمسون ألف) 70000 ألف ريال ثم قال 

يف الجلس��ة أنه خرس مبلغاً قدره )700000) مائتي أل��ف ريال )...) ففي هذا الجانب فإن 

الدائرة ال تقيض له بيشء حيال هذا الطلب«)779).

)779)  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 87/د/إ/9) لعام )77) ه�، يف القضية رقم 871)/7/ق لعام 770)ه، املؤيد من محكمة 

االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 7/77 لعام 777) ه�، يف القضية رقم 79)7/ق لعام )77) ه� )حكم غري منشور). 
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وم��ن تطبيقات ديوان املظ��امل يف عقد اإليجار ما قىض به أن��ه »ومن حيث إن املدعي 

يهدف من دعواه املاثلة إىل إلزام املدعى عليها بدفع مبلغ إجاميل وقدره )...) لقاء خسائره 

املادي��ة يف قيمة اإلصالح��ات للمحالت التي اس��تأجرها من املدعى عليه��ا ومل يتمكن من 

تشغيلها، وقيمة إيجار تلك املحالت والراخيص، ومقابل ما فاته من كسب خالل تلك الفرة 

الس��ابقة، وما لحقه من تعس��ف املدعى عليه��ا )...) الثابت أن املدعي ق��د أبرم عقداً مع 

املدعى عليها الس��تئجار سبعة محالت تجارية )...) بأجرة سنوية قدرها )...) للمحل الواحد 

بتاريخ 777/7/79)ه�، مدته س��نة تبدأ بتاريخ 7)/777/7)ه،وحيث إن املتيقن أن إيصال 

التي��ار الكهربايئ للمحالت تم بتاريخ 777/7/8) ه��� )...) كام أن الثابت أيضاً أن التأخري يف 

إيصال التيار الكهربايئ مل يكن بسبب املدعي )...) وملا كان العقد محل الدعوى عقد إجارة، 

وهو عقد يرد عىل املنفعة القابلة للبدل وهي محل اإلجارة، وحيث إن من التزامات املؤجر 

تس��ليم العني للمس��تأجر مع ضامن التعرض للعيب، وأن عدم متكني املستأجر من استيفاء 

املنفعة ألمر ال يعود إليه يثبت حقه يف اس��تعادة األجرة، وإن مل يكن ذلك بسبب خطأ من 

املؤجر وحيث إنه بالرجوع لس��بب عدم مقدرة املدعي م��ن االنتفاع من املحالت املؤجرة 

يرجع لعدم إيصال التيار الكهربايئ )...) مام ال ميكن معه استغالل املحالت لقرص فرة العقد 

وم��ن ثم فإن املنفع��ة املعقود عليها غري متحققة يف هذا العق��د، وعليه فإن املدعى عليها 

ملزمة بإعادة مبلغ األجرة إىل املدعى .   

)...) وحي��ث إن قيام مس��ؤولية املدعى عليها يس��تلزم تواف��ر أركانها من خطأ ورضر 

وعالقة س��ببية، وحيث إن الثابت أن أساس الحكم عىل املدعي عليها بإعادة قيمة األجرة 

قائم عىل أساس مسؤوليتها العقدية التي تفرض عليها االلتزام بتمكني املدعي من املنفعة 

املس��تأجرة وضامن التعرض لتلك املنفعة ولو كان بسبب خارجي )...) وحيث إنه بالنسبة 

لطلب املدعي تعويضه عام فاته من الكس��ب خالل فرة العق��د واملقررة مببلغ )...) فإن 

الثاب��ت أنه مع رضورة إثب��ات ركن الخطأ يف جانب املدعى عليها كام س��بق فإن املتعني 

أن التعوي��ض إمنا يكون ع��ن األرضار املتيقنة واملحققة وال مج��ال للتعويض عن األرضار 

املحتملة ..«)770).

)770)  ديوان املظامل، حكم الدائرة اإلدارية رقم 77/د/إ/7) لعام 778) ه�، يف القضية رقم 7/787/ق لعام 777) ه�، املؤيد 

من هيئة التدقيق بالحكم رقم 717/ت/) لعام 778)ه�، مجموعة األحكام لعام 778) ه�، ج 7، ص 7777.
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المبحث الرابع:

عقود إدارية أخرى:

- باإلضافة إىل ما س��بق فإنه توجد عقود تربمها الجهات اإلدارية وردت يف أنظمة أخرى 

أو يف أحكام قضائية ونخص منها ما ييل:

أواًل-عقد التوظيف))24):

ه��و اتفاق مبقتضاه يقدم أحد األفراد خدماته الش��خصية يف القي��ام عىل وظيفة عامة 

مقابل حقوق والتزامات متبادلة بني الطرفني.

وعقود التوظيف كام قد تكون بني الجهات الحكومية يف اململكة وبني غري السعوديني كام 

يف الئحة توظيف غري السعوديني يف الوظائف العامة الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية 

رق��م 77 وتاريخ )/798/8) ه�، فإنها قد تتم مع الس��عوديني أيضاً طبق��اً لنظام الوظائف 

املؤقت��ة الصادر باملرس��وم املليك رق��م )م/70) وتاريخ 7)/787/9)ه��� والعقد النموذجي 

الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )799) وتاريخ 1-8 /9/ 787)ه�.

أو م��ع املتقاعدين يف الوظائف الدامئ��ة طبقاً لالئحة قواعد التعاق��د مع من أحيل إىل 

التقاعد الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية رقم )/707 وتاريخ 1)/7)/770) ه� واملعدلة 

بقرار مجلس الخدمة املدنية بالقرار رقم )/777 بتاريخ 7/77)/770) ه�.

وم��ن تطبيقات الديوان يف هذا الش��أن ما قىض به بأن��ه »وحيث إن املدعي يهدف من 

دعواه إىل الطعن يف إنهاء عقده الصادر بالقرار رقم )...) عن مدير الشؤون الصحية مبحافظة 

)...) وه��ذه الدعوى وحس��ب التكييف النظامي الس��ليم لها من قبي��ل الدعاوى املتعلقة 

بالعق��ود والت��ي الفصل فيها من اختص��اص املحكمة اإلدارية بديوان املظ��امل )...) أما عن 

موض��وع الدعوى فالثابت أن املدعى عليه��ا قد تعاقدت مع املدعي مبوجب القرار اإلداري 

رق��م )...) واملرف��ق باألوراق عىل وظيفة طبيب عام اعتباراً م��ن )...) وقد تم تجديد عقده 

ملدة س��نة واحدة أو لحني توجيه مواطنني س��عوديني عىل وظيفته )...) ثم أصدرت املدعى 

))77)  ملزي��د من التفاصي��ل د. أيوب منصور الجربوع، التكيي��ف القانوين لعالقة الدولة بالعاملني فيه��ا وآثاره، يف القانون 

السعودي، دراسة تحليلية يف ضوء قضاء ديوان املظامل، مجلة جامعة امللك سعود )العلوم اإلدارية) مج77، ع 7، 7)70.
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عليها قراراها رقم )...) واملتضمن طي قيده اعتباراً من )...) وحيث نصت الئحة توظيف غري 

الس��عوديني يف الوظائف العامة... يف مادتها الثامنة والثالثني عىل أنه إذا رغب أي من طريف 

العق��د عدم تجديده وجب عليه إخطار الطرف اآلخ��ر بذلك كتابة وقبل انتهاء مدة العقد 

بش��هرين عىل األقل، وإال تجدد العقد ملثله بقوة النظام، وحيث إن الثابت أن القرار بإنهاء 

خدماته )...) وحيث إن املدعى عليها قد أبلغت املدعي بإنهاء عقده مبدة تتجاوز الشهرين 

وفق��اً لنص املادة )78) من الئحة توظيف غري الس��عوديني.. وعليه تكون املدعى عليها قد 

اس��تعملت الحق املعطى لها نظاماً تجاه تجديد عقد املدعي من عدمه وتخلص الدائرة إىل 

رفض دعوى املدعي لعدم قيامها عىل أساس صحيح من الرشع والنظام«)777).

ثانياً: عقد املعاونة:

هو اتفاق يتعهد فيه أحد أش��خاص القانون العام أو الخاص بأن يساهم نقداً أو عيناً يف 

نفقات مرفق عام أو أشغال عامة معينة، وتجدر اإلشارة إىل ان اإلدارة ليست ملزمة بتنفيذ 

املرشوع، غري أنه يف هذه الحالة يستطيع املتعاقد مع اإلدارة أن يتحلل من التزاماته)777).

)777)  راجع حكم الدائرة الفرعية رقم 7/د/ف/9) لعام 770) ه�، يف القضية رقم 7/7977/ق لعام 779) ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف بالحكم رقم 77)/إس/) لعام 770) ه�، مجموعة األحكام لعام 770)، ج )، ص 799.

)777)  راجع د. س��ليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 79)، وبحكم أكرث تفصيالً يف تعريف 

عقد املس��اهمة قضت املحكمة اإلدارية العليا بأن »عقد املس��اهمة يف مرشوع ذي نفع عام هو عقد إداري يتعهد 

مبوجبه ش��خص برضائه واختياره باملساهمة نقداً أو عيناً يف مرشوعات األشغال العامة أو املرافق العامة وقد يكون 

املتعهد ذا مصلحة يف تعهده أو غري ذي مصلحة فيه، وقد يرتب بعوض أو يتمخض تربعاً، وقد يكون مبتدأ من تلقاء 

املتعهد أو بطلب من جانب اإلدارة، وقد يكون التعهد منجزاً أو قد يقع مرشوطاً، ومهام اختلفت صور هذا العقد 

وتباينت أوصافه فهو يقوم عىل املس��اهمة االختيارية يف مرشوع ذي نفع عام فهو عقد إداري وثيق الصلة بعقود 

األشغال العامة، ميتاز بخصائص العقود اإلدارية التي تنأى عن القواعد املألوفة يف مجاالت القانون الخاص، ومن ثم 

فال يتقيد يف ش��أنه إذا تم عىل وجه التربع بقواعد الهبة املقررة يف القانون املدين، وإمنا تنطبع قواعده باحتياجات 

املرشوع العام الذي يعهد إىل خدمته، وأسباب املصلحة العامة التي تستهدف املساهمة تحقيقها، وعليه فلنئ كانت 

القاعدة يف ظل أحكام القانون املدين وجوب أن تكون هبة العقار بورقة رسمية وإال وقعت باطلة، ما مل تتم تحت 

س��تار عقد آخر، ألن الورقة الرس��مية مبا تتضّمنه من اإلجراءات وما تس��تتبعه من الجهر والعالنية توسد ضامنات 

ألطرافه��ا فتتفتح للواهب فرصة تأمل وتدبر فال يتجرد من ماله وراء انفعال عارض، كام يظفر املوهوب له بس��ند 

رسمي يتسلح به دفاعاً عن حقه قبل ما تستهدف له الهبة من املطاعن فإن مثل تلك االعتبارات ال تستقيم دواعيها 

يف مجال العقد اإلداري مبا يؤمنه ألطرافه من أسباب التدبر والروية، وما يقتضيه من إجراءات أمام الجهة اإلدارية 

ذات الشأن هي من جانبها تقابل الرسمية التي تتطلبها الهبة املدنية، كام أن اعتبارات املصلحة والوفاء باحتياجات 

املرفق الذي متهد املس��اهمة إىل خدمته تعلو ما عداها من االعتبارات مبا ال سبيل معه إىل التمسك بطلبات تفتقد 
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ويف هذا قىض ديوان املظامل بأن »عقد املعاونة أو املساهمة يف إدارة أو تنفيذ عمل من 

أعامل املرفق العام ال ينش��أ عنه أي التزام عىل جهة اإلدارة بأداء مقابل لهذه املس��اهمة أو 

التربع كام لو قدم أحد األش��خاص تربعاً باملساهمة يف إنشاء مبنى لجهة اإلدارة وقبلته هذه 

الجهة، فإن هذا القبول للمساهمة ال يلزم اإلدارة بدفع أي مقابل لهذه املساهمة ما مل يكن 

هناك رشط رصيح للمتربع«)777). 

وبحكم أكرث تفصياًل وتقعيداً قىض ديوان املظامل بأن »الثابت أن املدعي قد س��اهم لدى 

املدع��ى عليه��ا مببلغ )8000000 ) مثاني��ة ماليني ريال وفقاً لس��ندات القبض الصادرة من 

املدعى عليها)...) املتضمن طلب مس��اهمته لدعم م��رشوع مركز الخدمات املميزة لرجال 

األعامل واملستثمرين، إال أن املدعى عليها توقفت عن تنفيذ املرشوع، وامتنعت عن إعادة 

املبالغ التي س��اهم بها املدعي بعد مطالبته لها بحج��ة أنها تربع، ومن أن املنظم مل يعطها 

صالحية إعادة ه��ذه املبالغ)...) ومبا أن العقد هو ارتباط إيجاب بقبول مرشوع يثبت أثره 

يف محل��ه )...) ومن ثم ف��إن العقد يتكون من إرادتني جازمت��ني موجبهام انربام العقد منذ 

متامه مبجرد اإليجاب والقبول، وتلك هي الغاية األساس��ية التي رشع العقد سبياًل إليها، ومبا 

أن التزام��ات املتعاقدين تنش��أ مام اتجهت إليه إرادتهام عند إبرامهام للعقد، وإذ تس��تند 

املدع��ى عليها يف رد طلب املدعي أنها قد اس��تحقت املبالغ مح��ل الدعوى بناًء عىل إرادة 

منفردة، وأن األمر السامي خولها استيفاء املبالغ دون ردها، وحيث إن املدعي يطلب الحكم 

بإل��زام املدعى عليها إعادة ما س��اهم به من مبالغ قدره��ا )8000000) مثانية ماليني ريال 

وذل��ك لعدم تنفيذها املرشوع الذي س��اهم من أجل��ه، وإذ إن حقيقة إجابة املدعى عليها 

بأن اس��تحقاقها للمبالغ املدفوعة من املدعي كانت بناًء عىل إرادته املنفردة باإلشارة إىل أن 

العقد منشأ النزاع عقد تربع ومن ثم فإنه ال ميكن أن ينتج التزامات من قبل املتربع له وملا 

كان هذا الفهم مجانباً ملا قررته الفروع الفقهية حيث ال مش��احة يف اصطالح املس��مى، إذ 

دواعيه��ا، وترتيباً عىل ذلك ف��إن العقد محل الطعن وهو تربع بتقديم عقار لجه��ة إدارية إلقامة مرشوع ذي نفع 

ع��ام عىل أن تتحمل اإلدارة بقيمة النفقات وإقامة امل��رشوع ال يعترب عقد هبة وإمنا يعترب عقداً إدارياً تطبق عليه 

األحكام والقواعد الخاصة بالعقود اإلدارية« حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 7797 لسنة 77 ق، بجلسة 

7)/7007/7، املجموعة، م 78، ج 7، ق )7، ص 771.

)777)  راج��ع حكم الدائرة اإلدارية رقم 777/ت/) لع��ام 771) ه�، يف القضية رقم 7707/)/ق لعام 777) ه�، مجموعة 

األحكام لعام 771) ه�، مرجع سابق، ج7، ص9)71.
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العربة باملقاصد واملعاين ال باأللفاظ واملباين، وقد اعتد الفقهاء بقصد املتربع فقال يف اإلقناع 

فإن قصد بإعطائه الثواب يف اآلخرة فقط فصدقة، وإن قصد إكراماً وتودداً فهدية وإال فهبة 

وعطي��ة ونحلة ومن ثم فإنه لو رشط - أي املتربع- عوضاً معلوماً صارت بيعاً ف� )يثبت فيها 

خيار وشفعة ونحوهام) فأثبت للتربع عند انعقاده عىل إيجاب املتربع برشط عوض معلوم 

وقبول املتربع له بهذا الرشط )...) وتقريراً ملا سبق فإن التزام املدعى عليها بقبولها إليجاب 

املدعي إنش��اء املرشوع الذي اتفقت إرادتهام عىل مس��اهمة املدع��ي فيه وحيث اتجهت 

إرادتهام لاللتزام به وتنفيذه، فإنه ال وجه إلخالل املدعى عليها بالتزامها فإن هي فعلت فإن 

للمتعاقد معها طلب رد مركزهام يف العقد إىل ما كانا عليه قبل إبرامه فله حق الفسخ .. .. 

وملا تقرر يف الفقه والقضاء اإلداري أن لإلدارة الس��لطة املطلقة يف تقرير الصالح العام ما مل 

يظهر انحراف يف غايتها وحيث إن محل التزامها من املرافق التي تستهدف املصلحة العامة 

مب��ا ال معقب عىل جهة اإلدارة يف تنفيذه، ومن ثم ال يصح إلزامها بالتنفيذ وليس للمتعاقد 

معها إال طلب الفس��خ بإعادة مراكز املتعاقدين إىل ما كانت عليه قبل إبرام العقد ومتكني 

املدعي من اس��رداد ما س��اهم به وإال تكون قد أثرت عىل حس��اب الغري دون وجه حق، 

متجاهلة ما هي مأمورة به رشعاً ونظاماً من وجوب االلتزام بالعقود«)777). 

3- عقد القرض:

هو اتفاق فيه يقرض أحد أشخاص القانون الخاص أو العام مبلغاً من املال ألحد أشخاص 

القان��ون الع��ام، مقابل التزام األخري برد املبلغ عىل دفعات يف أوقات معينة. ويس��مى هذا 

بعق��د القرض العام، ومرشوعية ه��ذا العقد تتوقف عىل كونه قرضاً حس��ناً أم كان مقابل 

فائ��دة معينة، فإن كانت األخرية كان العقد باطاًل ملخالفته أحكام الرشيعة اإلس��المية التي 

تحرم الربا، ويف املقابل يوجد عقد القرض الذي تربمه اإلدارة مع أحد األش��خاص ملساعدتهم 

يف أع��امل معين��ة، ويلزم كذلك ملرشوعيت��ه خلوه من الفائدة لهذا أبطل��ت هيئة التدقيق 

بديوان املظامل عقداً أبرم بني اإلدارة وأحد األش��خاص اس��تناداً إىل الفتوى الرشعية الصادرة 

من هيئة كبار العلامء برقم 77 وتاريخ 799/7/7)ه� التي قررت »أن الرس��وم التي وضعها 

)777)  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 78/د/إ/)/7 لعام 777) ه�، يف القضية رقم 7/7777/ق لعام 777) ه�، املؤيد من 

محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم 7)7/7 لعام 777) ه�، يف القضية رقم 7/7877/س لعام 777) ه� )حكم 

غري منشور).
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صندوق التنمية الصناعي الس��عودي عىل القروض بنسبة مئوية ومحددة من قيمة القرض 

مقاب��ل تكاليف الدراس��ة واملتابعة واملصاريف اإلدارية يعترب نوعاً م��ن الربا لكونها مقابل 

الق��رض، إذا قدر أه��ل النظر والخربة ما يقوم ب��ه الخرباء الفنيون من متاعب الدراس��ات 

الفنية واملالية ملصلحة املرشوع فللمقرض األجر املستحق مقابل هذه الدراسات ..كام أصدر 

مجلس مجمع الفقه اإلس��المي يف مؤمتره الثالث املنعقد خالل الفرة من 8-7) صفر 701) 

ه��� قراراه رقم )/د87/01/7 بخصوص خدمات القرض يف البنك اإلس��المي للتنمية باعتامد 

املبادئ التالية :)- جواز أخذ أجور عن خدمات القروض 7- أن يكون ذلك يف حدود النفقات 

الفعلية، وكل زيادة عن النفقات الفعلية محرمة رشعاً ألنها ربا ..واستناداً ملا تقدم ترى هيئة 

التدقي��ق صحة ما قضت به الدائرة من إبطال الرشط ال��وارد بالعقد بني املدعي وصندوق 

التنمية الصناعي السعودي ..«)777).

هذا وتوجد عقود أخرى متيل تسميتها طبيعة العقد كعقد الضامن، وعقد التأمني، وغري 

ذلك من العقود التي تربمها اإلدارة لتنفيذ نشاطاتها.  

)777)  حك��م دي��وان املظامل رقم 0)/ت/7 لعام 7)7) ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع س��ابق، ص 97)، وراجع أيضاً 

الحك��م االبتدايئ رق��م 19)/د/ف/7) لعام 777) ه�، يف القضية رقم 000)/)/ق لع��ام 777) ه�، املؤيد من هيئة 

التدقيق بالحكم رقم 70/ت/) لعام 771) ه�، ج 7، ص 77)7.
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الباب الثاني

إبرام العقود اإلدارية

تلتزم الجه��ات الحكومية يف إبرامها للعقود مبجموعة من املبادئ والقيود، وكذلك أيضاً 

بطرق محددة نص عليها النظام وعليه سنقسم هذا الباب إىل فصلني كام ييل:

الفصل األول: املبادئ والقيود التي تحكم إبرام العقود اإلدارية.

الفصل الثاين: طرق إبرام العقود اإلدارية.
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الفصل األول

المبادئ والقيود التي تحكم إبرام العقود

إن مربر وجود واستمرار املرافق العامة هو تحقيق املصلحة العامة؛ وحتى تتحقق تلك 

األخرية بش��كل صحيح يف مج��ال العقود اإلدارية؛ فقد وضع املنظ��م مجموعة من املبادئ 

ووضع ع��دداً من القيود يجب عىل الجهات الحكومية االلت��زام بها حال التوجه نحو إبرام 

ه��ذه العقود وذلك بهدف تحقيق أقىص درجات املصلحة العامة التي هي غاية إبرام هذه 

العقود.

وعليه سنقسم هذا الفصل إىل مبحثني كام ييل:
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الباب الثاين

152

المبحث األول:

المبادئ التي تحكم إبرام العقود اإلدارية:

توجد مجموعة من املبادئ تحكم إبرام العقود اإلدارية وترتابط فيام بينها لتحقيق 

أق��ىص درجات املصلح��ة العامة وألهمية تل��ك املبادئ فقد عرض نظام املنافس��ات 

واملش��رتيات الحكومي��ة والئحته التنفيذي��ة لتلك املبادئ يف نص��وص متفرقة منهام، 

وميكن تحديدها يف ثالثة مبادئ وهي: مبدأ املساواة، ومبدأ الشفافية، ومبدأ تحقيق 

الكف��اءة الفنية والكفاية االقتصادية وس��نعرض لهذه املب��ادئ يف خطوطها العريضة 

وذلك كام ييل:  

أواًل: مبدأ المساواة:

يع��د مبدأ املس��اواة بصفة عام��ة من املبادئ املهمة واألساس��ية الت��ي أكدتها األديان 

الس��اموية ونصت عليها إعالنات ومواثيق حقوق اإلنس��ان واعتمدتها الدس��اتري يف صلب 

موادها.

وباً َوَقَباِئَل  َها النَّاُس إنا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوانَثى َوَجَعْلَناُكْم ُش��عُ قال الله تعاىل )َيا أَيُّ

لَِتَعارَُف��وا إن أَْكرََمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتَقاُكْم إن اللَّ��َه َعِليٌم َخِبرٌي( )الحجرات:13( وقال النبي 

ص��ىل الله عليه وس��لم )يا أيها الناس إن ربكم واح��د وإن أباكم واحد، ال فضل لعريب 

ع��ىل عجمي، وال لعجمي عىل عريب، وال ألحمر عىل أس��ود، وال ألس��ود عىل أحمر إال 

بالتقوى( )24)(.

ون��ص إعالن حقوق اإلنس��ان الفرنيس الص��ادر يف 6) أغس��طس 1489 يف مادته األوىل 

عىل أن “ الناس يولدون أحرارا، وأنهم متس��اوون يف الحقوق وال متييز بينهم إال حس��ب ما 

متليه املصلحة العامة” ونصت املادة األوىل من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان الصادر من 

الجمعي��ة العامة لألمم املتحدة بتاريخ 10 ديس��مرب 1928 عىل ذل��ك بالقول “يولد جميع 

الن��اس أحراراً متس��اوين يف الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عق��اًل وضمرياً وعليهم أن يعامل 

)24)(  أخرجه البيهقي وحسنه الشيخ األلباين، راجع سلسلة األحاديث الصحيحة، للشيخ محمد نارص الدين األلباين، مكتبة 

املعارف، الرياض، 5)12، ج6/ 229.
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بعضهم بعضاً بروح اإلخاء”)28)(.

ومل يغفل النظام األس��ايس الس��عودي النص عىل مبدأ املس��اواة رغ��م اعتامده األصول 

الرشعي��ة الت��ي تقدر وتثمن هذا املبدأ فقرر يف مادته الثامن��ة أن »يقوم الحكم يف اململكة 

العربية السعودية عىل أساس العدل والشورى واملساواة وفق الرشيعة اإلسالمية«.  

إن مبدأ املس��اواة يف مجال العقود اإلدارية وباإلضافة إىل االعتبارات الس��ابقة فإنه يستند 

ع��ىل طبيعة املراف��ق العامة ذاتها التي توجب املس��اواة أمام املرافق العام��ة فاملرفق العام 

بطبيعة وجوده يف خدمة الجميع وملصلحة الجميع، ولهذا فمن الطبيعي أن يتساوى الجميع 

يف التعامل مع املرفق وفقاً لالعتبارات القانونية العامة املجردة التي ال تحايب أحداً عىل حساب 

أحد، فهي تتعامل مع أوصاف وليس مع ذوات، األمر الذي يقتيض بالرضورة مبدأ املساواة.

وختام��اً وهو األهم فإن مبدأ املس��اواة يف مجال العقود ق��د أىت لتحقيق الصالح العام 

فمبدأ املس��اواة يحقق حرية املنافسة التي تتيح بدورها لإلدارة اختيار أفضل العطاءات مبا 

يحقق الكفاية االقتصادية والكفاءة الفنية.

ه��ذا ويعنى مبدأ املس��اواة يف مجال العقود اإلدارية أن يعامل جميع املتنافس��ني عىل 

قدم املساواة متى متاثلت مراكزهم القانونية وتوافرت فيهم الرشوط املطلوبة تجاه العملية 

العقدية.

وعىل مبدأ املساواة جاءت معظم املبادئ األساسية لنظام املنافسات حيث نصت املادة 

األوىل/ ج عىل تعزيز النزاهة واملنافسة، وتوفري معاملة عادلة للمتعهدين واملقاولني؛ تحقيقاً 

ملبدأ تكافؤ الفرص.

)28)(  وراجع أيضاً املادة الثانية والس��ابعة منه والتي نصت عىل أنه » لكل إنس��ان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات 

ال��واردة يف هذا اإلع��الن، دون أي متييز، كالتمييز بس��بب العنرص أو اللون أو الجنس أو اللغ��ة أو الدين أو الرأي 

الس��يايس أو أي رأي آخ��ر، أو األصل الوطني أو االجتامعي أو ال��روة أو امليالد أو أي وضع آخر، دون أي تفرقة بني 

الرجال والنس��اء. وفضالً عام تقدم فلن يكون هناك أي متييز أساس��ه الوضع السيايس أو القانوين أو الدويل للبلد أو 

البقعة التي ينتمي إليها الفرد س��واًء كان هذا البلد أو تلك البقعة مس��تقالً أو تحت الوصاية أو غري متمتع بالحكم 

الذايت أو كانت س��يادته خاضعة ألي قيد من القيود« ويف املادة الس��ابعة » كل الناس سواس��ية أمام القانون ولهم 

الحق يف التمتع بحامية متكافئة عنه دون أي تفرقة، كام أن لهم جميعاً الحق يف حامية متساوية ضد أي متيز يخل 

بهذا اإلعالن وضد أي تحريض عىل متييز كهذا«.
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ونصت املادة الثانية من النظام عىل أن »تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ منافساتها 

وتوفري مشرتياتها مع األفراد واملؤسسات والرشكات املرخص لهم مبزاولة العمل الذي تقع يف 

نطاقه األعامل طبقاً لألنظمة والقواعد املتبعة«.

وج��اءت املادة الثالثة لتؤك��د املبدأ وبصورة أكر وضوحاً فنصت ع��ىل أنه »مع مراعاة 

ما ورد يف نظام االس��تثامر األجنبي يعطى جميع األفراد واملؤسس��ات والرشكات الراغبني يف 

التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الرشوط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصاً متساوية 

ويعاملون عىل قدم املساواة«.

وتحقيقاً ملبدأ املس��اواة كان عىل الجه��ات الحكومية وفقاً للامدة الرابعة من النظام أن 

»توفر للمتنافسني املعلومات الواضحة الكاملة واملوحدة عن العمل املطلوب، وميكنون من 

الحص��ول عىل هذه املعلومات يف وقت محدد، كام توفر نس��خ كافية من وثائق املنافس��ة 

لتلبية طلبات الراغبني يف الحصول عليها«.

وتبياناً لهذه املادة فقد نصت املادة السادسة من الالئحة عىل أنه:

 أ- عىل الجهة الحكومية توفري نس��خ كافية من وثائق املنافسة لتلبية طلبات الراغبني يف 

رشائها، وال يجوز االمتناع عن بيعها أو االعتذار عن توفري هذه الوثائق ألي سبب كان، 

ما دامت املدة املحددة لقبول العروض سارية املفعول.

ب - يجب أن تكون النسخ املشتملة عىل وثائق املنافسة مرقمة ومختومة بختم الجهة.

ج - عىل الجهة الحكومية تحري الدقة يف تحديد أس��عار وثائق املنافس��ة، بحيث تكون 

األسعار متناس��بة مع تكاليف إعدادها، وأال تبالغ بتقدير أمثانها، مبا يؤدي إىل إحجام 

الراغبني عن التقدم للمنافسة)29)(.

)29)(  ح��ددت املادة 14 من نظام املناقصات واملزايدات االس��بق كيفية تقدير كراس��ة ال��رشوط فنصت عىل أن »تحدد 

قيم��ة أوراق املواصف��ات التي يطلبها الراغبون يف التقدم يف املناقصات بقيم��ة تكاليفها مضافا اليها عرشة يف املائة 

مقابل املرصوفات اإلدارية..« وجاء يف خطاب س��عادة وكيل وزارة املالي��ة واالقتصاد الوطني رقم 15153/)1/) يف 

6)/1384/1ه� .. أن املقصود من نص املادة 14 من نظام املناقصات واملزايدات هو تحديد قيمة أوراق املواصفات 

التي يطلبها الراغبون يف التقديم يف املناقصة بقيمة تكاليفها مضافاً اليها عرشة يف املائة كمرصوفات إدارية واملقصود 

بالتكالي��ف هنا تكاليف اجراءات املناقصة ال املرشوع أي ان تكاليف االعالن تدخل ضمن قيمة أوراق املواصفات« 

وجاء أيضاً يف هذا املوضوع خطاب سعادة وكيل وزارة املالية واالقتصاد الوطني رقم 39)9/)1 يف )1389/4/1 أنه 
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وملا كان مبدأ املس��اواة ال يتحقق يف أجىل صوره إال بحرية املنافس��ة فقد جاءت املادة 

السادس��ة لتجعل املنافس��ة هي األصل الذي تقوم عليه عقود الجه��ات الحكومية فنصت 

عىل أنه »تطرح جميع األعامل واملش��رتيات الحكومية يف منافسة عامة عدا ما يستثنى من 

املنافسة مبوجب أحكام هذا النظام«.

وإذا كان مبدأ املساواة ال يتحقق يف أجىل صوره إال بحرية املنافسة فإن هذه األخرية ال 

تتحقق أيضاً يف أجىل صورها إال باإلعالن عن املنافس��ة، ليتاح لكافة الراغبني االش��رتاك فيها 

وعىل ذلك نصت املادة السابعة من النظام:

أ - يعلن عن جميع املنافسات الحكومية يف الجريدة الرسمية، ويف صحيفتني محليتني، 

وبالوس��ائل اإلعالني��ة اإللكرتونية وفقاً مل��ا تحدده الالئحة التنفيذي��ة لهذا النظام، 

ويج��ب أن يحدد يف اإلعالن عن املنافس��ة موعد تقدي��م العروض وفتح املظاريف 

ومكانهام .

ب - األعامل أو املشاريع ذات الطبيعة الخاصة التي ال يتوفر لها متعهد أو مقاول داخل 

اململك��ة يتم اإلعالن عنها خ��ارج اململكة باإلضافة إىل اإلعالن عنها يف الداخل وفقاً ملا 

تضمنته الفقرة السابقة«.

غري أن مبدأ املساواة ال مينع من استبعاد فئات معينة، هذا االستبعاد قد يكون وقائياً وقد 

يكون جزائياً وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة التي تتكاتف كل املبادئ والقيود وصوالً إليها.

وعىل استبعاد فئات معينة من االشرتاك يف املناقصات نصت املادة )13( من الالئحة عىل 

أنه ال يجوز التعامل وفقاً ألحكام النظام وهذه الالئحة مع األشخاص املشار إليهم فيام ييل:

1- موظفو الحكومة، ويستثنى من ذلك:

أ- األعامل غري التجارية إذا رصح لهم مبزاولتها.

ب- رشاء كتب من تأليفهم سواًء منهم مبارشة أو من النارشين أو املكتبات. 

» نفيد أن التكاليف التي يجب مراعاتها عند تقدير قيمة الرشوط هي كام يأيت: 1- املجهود الذهني الذي بذل عند 

دراس��ة وإعداد املرشوع.)- تكاليف إعداد الخرائط والرس��وم الالزمة للمرشوع.3- تكاليف الخدمات واالستشارات 

الهندسية.2- القيمة القرطاسية لجميع األوراق التي تتعلق باملرشوع )5- 10%( مقابل املصاريف اإلدارية .    
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ج- تكليفهم بأعامل فنية أو رشاء حق امللكية األدبية أو الفنية أو مصنفاتهم.

د- الدخول يف املزايدات العلنية، إذا كانت األشياء املرغوب يف رشائها الستعاملهم الخاص.

)- املسجونون بجرم أثناء اتخاذ إجراءات التعاقد0

3- من تقيض األنظمة مبنع التعامل معهم حتى يرد إليهم اعتبارهم.

2- املفلس��ون أو من طلبوا إش��هار إفالسهم، أو ثبت إعسارهم، أو صدر أمر بوضعهم تحت 

الحراسة 

5- الرشكات التي جرى حلها أو تصفيتها.

6- من مل يبلغ من العمر مثانية عرش عاماً. 

4- ناقصو األهلية.

8- م��ن صدر قرار مبنع التعامل معهم من الجهات املخول��ة بذلك نظاماً، أو بحكم قضايئ، 

حتى تنتهي مدة املنع من التعامل.«.

ه��ذا ومن األنظمة املتعلقة بهذا الش��أن نظام حامية املرافق العامة الصادر باملرس��وم 

املل��ي رق��م م/)6 يف 0)/)1205/1ه�)50)( حي��ث نصت املادة السادس��ة عىل أن »يعاقب 

بغرامة ال تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب يف إتالف أي من متديدات املرافق العامة أو 

قطعها أو تعطيلها. فإن كان املتس��بب يف ذلك مقاوالً فإنه يجوز منع التعاقد معه مستقباًل 

مدة ال تزيد عىل ستة أشهر، كام يجوز يف حالة العود أن يحكم مبنع التعاقد مدة تزيد عىل 

الح��د األقىص املقرر عىل أال تتجاوز املدة املحكوم بها ضعف هذا الحد. وتنرش يف الصحف 

املحلية العقوبات املحكوم بها عىل نفقة املحكوم عليه«. 

ونصت املادة )19( من نظام مكافحة الرش��وة الصادر باملرسوم امللي رقم م/36 وتاريخ 

9)/)1/)121ه)51)( ع��ىل أنه »عىل الجه��ة املختصة))5)( بالحكم يف جرائم الرش��وة الحكم 

)50)(  راجع جريدة أم القرى، بتاريخ 0)/1206/1ه�، املوافق 1985/10/5، السنة 63، ع3081.

)51)(  راجع جريدة أم القرى، بتاريخ )/)/1213ه�، املوافق 31 /4/ )199، السنة 69، ع 3212.

))5)(  الجه��ة املختصة وفقاً لنظام القضاء الصادر باملرس��وم امللي رقم م/48 وتاري��خ8/9/19)12ه هي القضاء العادي 

وليس ديوان املظامل، نرش بجريدة أم القرى، بتاريخ 8/9/30)12ه�، املوافق )004/10/1)، السنة 82، ع 2140.
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بغرام��ة ال تتج��اوز عرشة أضع��اف قيمة الرش��وة، أو بالحرمان من الدخول م��ع الوزارات 

واملصالح الحكومية أو األجهزة ذات الش��خصية املعنوية العامة يف عقود لتأمني مش��رتياتها 

وتنفيذ مرشوعاتها وأعاملها، أو بهاتني العقوبتني عىل أية رشكة أو مؤسسة خاصة وطنية أو 

أجنبية ُأدين مديرها أو أحد منسوبيها يف جرمية من الجرائم املنصوص عليها يف هذا النظام 

إذا ثب��ت أن الجرمية قد ارتكبت ملصلحتها، وملجلس الوزراء إعادة النظر يف عقوبة الحرمان 

املشار إليها بعد ميض خمس سنوات عىل األقل من صدور الحكم«.

وأيض��اً ما نصت عليه امل��ادة )3)( من النظام الجزايئ لجرائم التزوير الصادر باملرس��وم 

امللي رقم م/11 وتاريخ 18/)/1235ه� من أن »كل منشأة خاصة تعمل يف اململكة ثبت أن 

مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جرمية من الجرائم املنصوص عليها يف هذا النظام ملصلحتها 

وبعلم منها تعاقب بغرامة ال تزيد عىل عرشة ماليني ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتني 

إىل خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون اإلخالل بأي عقوبة نص عليها هذا النظام 

يف حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجرمية«)53)(.  

إن الحظر الوارد يف النظام والئحته وتلك األنظمة، ال يخل مطلقاً مببدأ املساواة ألن هذه 

القواعد عامة مجردة تخاطب أوصافاً معينة متاثلت ظروفهم مبا ال يخل مببدأ املساواة فيام 

بينهم، ومن جهة أخرى ال يخل مببدأ املس��اواة مع غريه��م ألنهم يختلفون عنهم يف املراكز 

القانونية، وأخرياً فإن حامية املصلحة العامة مقدمة عىل املصالح الخاصة.

وإيجازاً فإن مبدأ املس��اواة يعني أن كل من توافرت فيه الرشوط املطلوبة نظاماً يكون 

من حقه أن يش��ارك يف املنافس��ة وإذا اس��تبعد دون مقتىض كان له اللج��وء للقضاء إلغاًء 

وتعويضاً. 

ثانياً: مبدأ الشفافية:

تعني الش��فافية بوجه ع��ام »التزام اإلدارة بإرشاك املواطنني يف إدارة الش��ؤون العامة 

التي متارسها اإلدارة لصالح وحساب املواطنني، مع االلتزام باتخاذ كافة اإلجراءات والتدابري 

الت��ي تضمن تزويد املواطنني بالبيانات واملعلومات الصادقة عن كافة خططها وأنش��طتها 

وأعاملها ومرشوعاتها وموازناتها وإعالن األسباب الواقعية والقانونية الدافعة لها وتوضيح 

)53)(  راجع جريدة أم القرى، بتاريخ 4 /3/ 1235ه�، املوافق 4 /)/ 012)، السنة،91، ع 2500.
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طرق وإجراءات مس��اءلة اإلدارة عن أوجه القص��ور أو املخالفة، وإقرار حق عام باالطالع 

والوصول غري املكلف ملعلومات ووثائق اإلدارة كأصل عام)52)(، مبا يعني كام يقول البعض: 

“أن تعم��ل اإلدارة العام��ة )الحكومة( يف بي��ت من زجاج كل ما به مكش��وف للعاملني 

والجمه��ور، فاإلدارة بالش��فافية تعني التزام منظامت اإلدارة العام��ة باإلفصاح والعالنية 

والوضوح يف مامرس��ة أعاملها..”)55)(، فالش��فافية هي مبثابة الدميقراطية اإلدارية، فانفتاح 

اإلدارة بوثائقه��ا لكاف��ة العامل��ني واملتعاملني معها لتس��يري املرافق العام��ة ليحول دون 

االستبداد والفساد)56)(. 

إن ذل��ك وإن كان ال يكون عىل إطالق��ه فهناك من املعلومات ما تكون بطبيعتها رسية، 

ف��إن املعلومات الخاصة بالعقود يجب أن تكون جميعها يف متناول املتنافس��ني إال ما ليس 

له عالقة بالعملية التعاقدية، أو مبا يتناقض مع الش��فافية كاإلفصاح عن الس��عر التقديري 

للمناقصات أو املزايدات)54)(.

ويف ض��وء ذلك وما يقتضيه نظام املنافس��ات فإن فالش��فافية يف مجال العقود اإلدارية 

تعن��ي الت��زام الجهات الحكومية بإج��راء العملية التعاقدية وفقاً لإلج��راءات التي حددها 

النظام وحق املتنافس��ني يف الحصول عىل كافة املعلومات املتعلقة بهذه العملية ما مل يكن 

ذلك يتناىف مع الغاية من مبدأ الشفافية.

ونظراً ألن الشفافية أصبحت من املبادئ العامة محلياً ودولياً وال ينكر دورها يف تحقيق 

املصلحة العامة، فقد اعتنى بها وحرص عىل تواجدها بني نصوصه نظام املنافس��ات، حيث 

نصت املادة )1/د( عىل أن من أهداف النظام »تحقيق الشفافية يف جميع مراحل إجراءات 

املنافسات واملشرتيات الحكومية«.

)52)(  راجع د. عادل أحمد محمد كرداوي، النزاهة والش��فافية واملس��اءلة تجارب س��ودانية، منتدى املائدة املس��تديرة 

»الخدمة املدنية: نحو آفاق جديدة يف تقوية النزاهة والش��فافية واملس��اءلة اإلدارية، املنعقد باس��طنبول - تركيا 

بتاريخ 0)-))-يوليو، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 009)، ص 2.

)55)(  راجع د. سامي محمد الطوخي، اإلدارة بالشفافية، مجلة البحوث اإلدارية، مرص، مج12، ع1، )00)، ص، 112.

)56)(  راجع د. الس��يد فتحي حسيب، الشفافية واملساءلة يف إدارة املنقصات، امللتقى العريب الثالث، االتجاهات الحديثة 

إلدارة املشرتيات واملخازن، ورشة عمل إدارة املناقصات وعقود الرشاء، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ص 98.

)54)(  راجع د. سامي محمد الطوخي، مرجع سابق، ص 115.
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وق��د أوىف النظام بعهده إذ حقق الش��فافية يف جميع مراح��ل العملية التعاقدية حيث 

نصت املادة )8( منه عىل أن “تطرح جميع األعامل واملشرتيات الحكومية يف منافسة عامة 

عدا ما يستثنى من املنافسة مبوجب أحكام هذا النظام”.

وجعل النظام اإلعالن عن املنافسات هو األصل العام يف تنفيذ جميع األعامل واملشرتيات 

الحكومية وأيضاً جعل يف املادة )13( منه أن يكون »تحديد األسعار اإلجاملية وما يرد عليها 

من زيادة أو تخفيض يف خطاب العرض األصيل، وال يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب 

مستقل حتى لو كان مرافقاً للعرض .

وال يجوز للمتنافس��ني يف غري الحاالت التي يجوز التفاوض فيها وفقاً ألحكام هذا النظام 

تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقدميها«.

ويف املادة )15(  نص عىل أن »تفتح املظاريف بحضور جميع أعضاء لجنة فتح املظاريف 

يف املوعد املحدد لذلك، وتعلن عىل من حرض من املتنافس��ني أو مندوبيهم األسعار الواردة 

يف العروض«. 

ويف املادة)14( نص عىل أنه »ال يجوز الجمع بني رئاس��ة لجنة فحص العروض وصالحية 

البت يف املنافس��ة، كام ال يجوز الجمع بني رئاس��ة لجنة فتح املظاريف ورئاسة لجنة فحص 

العروض أو العضوية فيهام«.

ويف امل��ادة )19( نص عىل أن »تتخ��ذ اللجنة توصياتها بحضور كام��ل أعضائها، وتدون 

ه��ذه التوصيات يف محرض، ويوضح الرأي املخالف إن وجد، وحجة كال الرأيني، ليعرض عىل 

صاحب الصالحية للبت يف الرتسية مبا يتفق مع أحكام هذا النظام«. 

واس��تكامالً للقواع��د الس��ابقة فقد نص��ت امل��ادة )150( من الالئحة ع��ىل أن »تنرش 

الجهات الحكومية أسامء الرشكات واملؤسسات التي تقدمت بعروضها يف املنافسات العامة 

واملشرتيات وفقاً للضوابط التالية: 

1- تعد الجهة لوحة إعالنات يف مقر اإلدارة املختصة باملنافسات واملشرتيات، يف مكان ظاهر 

تعلن فيه أسامء الرشكات واملؤسسات التي تقدمت بعروضها. كام يتم إعالنها يف املوقع 

اإللكرتوين للجهة، ويستمر نرش اإلعالن ملا ال يقل عن خمسة عرش يوماً.
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)- يتم اإلعالن بعد فتح املظاريف وإعالن األس��عار عىل أن يشتمل اإلعالن عىل املعلومات 

التالية:

أ – اسم وعنوان ونشاط الرشكة أو املؤسسة املتقدمة، والقيمة اإلجاملية لعرضها.

ب – اسم املنافسة، وغرضها، ومكان تنفيذها.

3- ال يلزم النرش يف األعامل التي تبلغ تكاليفها مئة ألف ريال فأقل.

واستكامالً لتلك الشفافية فقد نصت املادة الرابعة والسبعون من النظام عىل أنه: »يجب عىل 

جميع الجهات الحكومية اإلعالن عن نتائج املنافسات العامة واملشرتيات الحكومية التي تتعاقد 

 عىل تنفيذها وتزيد عىل مائة ألف ريال«. وتحدد الالئحة التنفيذية أسلوب اإلعالن وإجراءاته.

وج��اءت الالئحة يف املادة )151( منها لتبني ذلك فنصت عىل أن » تنرش الجهات الحكومية 

نتائج املنافس��ات العامة واملش��رتيات التي تنفذها وتزيد قيمتها ع��ن مئة ألف ريال وفقاً 

للضوابط التالية:

1- تقوم الجهة الحكومية وفقاً لسجالت املنافسات واملشرتيات لديها، بنرش بيانات إحصائية 

عن نتائج املنافسات واملشرتيات التي تزيد قيمتها عن مئة ألف ريال كل ستني يوماً بحد 

أقىص، وتشمل البيانات املعلومات التالية:

أ - نوع العقد واألعامل التي متت ترسيتها.

ب - اسم وعنوان الجهة التي قامت برتسية العقد، وعنوان من ميكن االتصال به للحصول 

عىل معلومات عن العقد. 

ج - مكان تنفيذ العقد وتاريخ توقيعه، وقيمته اإلجاملية.

د - اسم وعنوان ونشاط الرشكة أو املؤسسة الفائزة بالعقد.

)- تنرش معلومات العقود كل عقد عىل حده.

3- تختار الجهة وسائل النرش املناسبة يف الصحف والوسائل اإلعالنية األخرى، كام يتم النرش 

يف املوق��ع اإللكرتوين للجهة، مع تزويد أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بنس��خة 

من اإلعالن )بصيغة إلكرتونية( .
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2- يستثنى من اإلعالن والنرش، املشار إليه يف هذه املادة، واملادة )الخمسني بعد املائة( من 

هذه الالئحة، مشرتيات األس��لحة والذخائر، واملعدات العسكرية ولوازمها، واملشرتيات 

املتعلقة باألمن الداخيل، والدفاع الوطني«. 

وأخرياً فإن الشفافية تعني االلتزام باإلفصاح عن كافة املعلومات واإلجراءات املتعلقة بالعملية. 

يتعرض املوظفون الذين يخالفون النظام والئحته مبا نصت عليه املادة )45( من النظام 

والتي نصت عىل أن »كل مخالفة ألي حكم من أحكام هذا النظام تعرض املوظف املسؤول 

عنها للمس��اءلة التأديبية، وفقاً ألحكام نظام تأديب املوظف��ني وغريه من األحكام الجزائية 

األخرى املطبقة عىل العاملني يف القطاعات الحكومية واملؤسسات العامة، مع احتفاظ الجهة 

بالحق يف إقامة الدعوى الجنائية أو املدنية عىل املخالف عند االقتضاء«.

ثالثاً: مبدأ تحقيق الكفاءة الفنية والكفاية االقتصادية:

جمع النظام الس��عودي بني الحفاظ عىل الكفاءة الفنية والكفاية االقتصادية دون متييز 

ألحدهام عىل حس��اب اآلخر، وإن كان والبد فإن تقديم الكفاءة الفنية يكون هو األوىل يف 

االعتبار، وذلك حفاظاً عىل األموال العامة وتحقيق املصلحة العامة.

لذل��ك فال غرابة أن يطالعنا النظام والئحته لتحقي��ق ذلك، ففي النظام تطالعنا مبارشة 

املادة األوىل منه لتنص عىل أن هذا النظام يهدف إىل»:  

أ - تنظيم إجراءات املنافس��ات واملشرتيات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثري 

املصالح الشخصية فيها، وذلك حامية للامل العام.

ب - تحقيق أقىص درجات الكفاية االقتصادية للحصول عىل املشرتيات الحكومية وتنفيذ 

مرشوعاتها بأسعار تنافسية عادلة.

ونص��ت املادة الثامنة م��ن النظام عىل أنه »ال يجوز قبول العروض والتعاقد مبوجبها إال 

طبقاً للرشوط واملواصفات املوضوعة لها«.

وجاءت املادة التاس��عة تالية لها لتحقيق التوازن املنش��ود بني الكفاءة الفنية والكفاية 

االقتصادية فنصت عىل أنه »يجب أن يتم الرشاء وتنفيذ األعامل واملشاريع بأسعار عادلة ال 
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تزيد عىل األس��عار السائدة، وتعد املنافسة الوسيلة العملية للوصول إىل ذلك وفق األحكام 

الواردة يف هذا النظام«. 

ولتحقيق التوازن أيضاً بني الكفاية املالية والكفاءة الفنية نصت املادة الحادية والعرشون 

م��ن النظام عىل أنه »يجوز للجنة فحص الع��روض التفاوض مع صاحب أقل عرض مطابق 

للرشوط واملواصفات ثم مع من يليه من املتنافسني يف الحالتني التاليتني:

أ - إذا ارتفعت العروض عن أس��عار السوق بشكل ظاهر تحدد اللجنة مبلغ التخفيض 

مبا يتفق مع أس��عار الس��وق، وتطل��ب كتابياً من صاحب الع��رض األقل تخفيض 

س��عره، فإن امتنع أو مل يصل بس��عره إىل املبلغ املحدد، تتفاوض مع العرض الذي 

يليه وهكذا، فإن مل يتم التوصل إىل الس��عر املحدد تلغى املنافسة، ويعاد طرحها 

من جديد.

ب - إذا زادت قيم��ة العروض عىل املبالغ املعتمدة للم��رشوع، يجوز للجنة الحكومية 

إلغ��اء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إىل املبال��غ املعتمدة برشط أال يؤثر ذلك 

عىل االنتفاع باملرشوع أو ترتيب العروض وإال ُتلغى املنافسة«.

 وجاءت املادة الثانية والعرشون لتاكيد هذا التوجه بالنص عىل أنه »ال يجوز اس��تبعاد 

أي عرض بحجة تدين أس��عاره إال إذا قل بنس��بة )35%( خمس��ة وثالثني يف املائة فأكر عن 

تقديرات الجهة الحكومية واألس��عار السائدة، ويجوز للجنة فحص العروض - بعد مناقشة 

صاحب العرض وإجراء التحليل املايل والفني ووصولها إىل قناعة مبقدرة صاحب العرض عىل 

تنفيذ العقد - التوصية بعدم استبعاد العرض« وللحرص عىل تحقيق الكفاءة الفنية فقد تم 

تعديل هذه املادة ليكون االس��تبعاد من نصيب من تدنت أس��عاره بنسبة 35 % فأكر دون 

مناقشة صاحب العرض يف ذلك)58)(.

)58)(  ع��دل ن��ص هذه املادة بقرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم 155 بتاريخ 9/6/5)12ه�، الذي نص عىل أن 

“يستبعد العرض الذي تقل أسعاره بنسبة )35%( خمسة وثالثني يف املائة عن تقديرات الجهة صاحبة املرشوع دون 

الرجوع إىل مقدم العطاء” واس��تمر العمل بذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 83) بتاريخ ))/9/)123ه�، وأيضاً قرار 

مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 8)/1236/3 ملدة ثالث سنوات.
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وأيض��اً نصت املادة الثالث��ة والعرشون عىل أنه »يجوز للجنة فح��ص العروض التوصية 

باس��تبعاد أي عرض من العروض من املنافس��ة حتى لو كان أقل العروض سعراً، إذا تبني أن 

لدى صاحب العرض عدداً من املشاريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح 

مرتفعاً عىل نحو يفوق قدراته املالية أو الفنية مبا يؤثر عىل تنفيذه اللتزاماته التعاقدية، ويف 

هذه الحالة تتفاوض مع العطاء الذي يليه وفقاً لقواعد التفاوض املحددة يف هذا النظام«.

وج��اءت الالئحة لتحاف��ظ عىل ذلك التوجه فنص��ت املادة األوىل منه��ا عىل أنه “عىل 

الجه��ات الحكومي��ة قبل طرح أعاملها يف املنافس��ات العامة أو تأمني مش��رتياتها، أن تضع 

رشوط��اً ومواصفات فنية تفصيلية دقيقة، لألعامل املطلوبة، عن طريق الجهاز الفني لديها، 

أو تكليف استش��اري بذلك، عىل أن تراعي تجنب اإلش��ارة إىل النوع أو الصنف، أو تحديد 

عالمات تجارية، أو وضع مواصفات ال تنطبق إال عىل عالمات تجارية معينة.

ك��ام يجب عليها عدم املبالغ��ة يف املواصفات، وأال تتجاوز حاج��ة ومتطلبات املرشوع، 

واالعت��امدات املالي��ة املخصصة ل��ه، وعليها التأكيد ع��ىل املكاتب االستش��ارية التي تضع 

املواصفات بالتقيد بذلك.

وجاءت املادة الثالثة لتنص عىل أنه »عىل الجهات الحكومية تحديث معلومات مشاريعها 

وأعامله��ا قبل اعتامدها، ومراجعة املواصفات الفنية والرس��ومات واملخططات، وإجراء أي 

تعديل أو تصحيح عليها، قبل طرح أعاملها يف املنافسة العامة أو تأمني مشرتياتها، وبخاصة 

تلك الوثائق التي مييض عىل إعدادها فرتة طويلة، أو مواصفات األجهزة والربامج التي يجري 

تحديثها بشكل مستمر.

ونصت املادة الرابعة أيضاً عىل أنه »عىل الجهة الحكومية القيام باختبارات فحص الرتبة، 

وعمل الجس��ات الالزمة ملشاريع التنفيذ التي تتطلب ذلك قبل وضع التصاميم والرسومات 

وكميات األعامل.

وللتوازن بني الكفاءة الفنية والكفاية املالية نصت املادة الخامسة عىل أن 

أ- تق��وم الجهة الحكومية باالس��تعانة بالجهاز الفني الذي ش��ارك يف إعداد املواصفات 

أو غريه من الجهات املتخصصة بالتس��عري، بوضع أسعار تقديرية إرشادية لألعامل 
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عىل جداول البنود والكميات الخاصة باملنافس��ة، مبا يتفق مع األس��عار السائدة يف 

الس��وق، ومن واقع األسعار الس��ابق التعامل بها، وذلك قبل اإلعالن عن املنافسة، 

وتوض��ع يف مظ��روف مختوم يرفع لرئي��س لجنة فحص الع��روض ويفتح من قبل 

اللجنة عند البت يف املنافسة«.

ب- عىل الجهة الحكومية أن تحتفظ بدليل ش��امل ألسعار املواد والخدمات التي يتكرر 

تأمينها، عىل أن تقوم بتحديث الدليل بشكل مستمر«. 

 هذا والقامئة تطول يف ذكر تفاصيل ذلك إال أن الالئحة يف مادتني منها ركزت ذلك املبدأ 

فقد نصت املادة التاس��عة والعرشون منها عىل أن »تويص لجنة فحص العروض بالرتسية 

ع��ىل أقل العروض س��عراً، وأفضلها م��ن الناحية الفنية، املطابق لل��رشوط واملواصفات، 

وتس��تبعد ماال يتف��ق من العروض مع الرشوط واملواصفات وفق��اً ألحكام النظام وهذه 

الالئحة«.

ونصت املادة الثالثون عىل أنه » يجب عىل لجنة فحص العروض، ولجان الرشاء األخرى، 

ولجان التحليل الفني، أن تلتزم باملعايري الفنية والنظامية لتحليل العروض، وتحديد املقدرة 

الفنية واملالية للمتنافس، املحددة مبوجب أحكام النظام وهذه الالئحة«. 

وعليه ووفقاً لذلك وغريه مام ورد يف النظام والالئحة، فإن النظام والالئحة قد اعتمدا 

مب��دأ الكفاءة الفنية والكفاي��ة االقتصادية، إذ أدركا أن الحفاظ ع��ىل املال العام بتنفيذ 

العق��ود بأقل تكلف��ة ال يعني عدم النظر إىل االعتبارات الفنية، فتلك نظرة س��طحية قد 

أع��رض عنها النظام الس��عودي والئحته، وأخ��ذاً مببدأ تحقيق الكف��اءة الفنية ويف نفس 

الوقت تحقيق الكفاية املالية تحقيقاً للمصلحة العامة يف تنفيذ العقود يف ش��قيها الفني 

واملايل.
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المبحث الثاني

القيود التي تحكم إبرام العقود اإلدارية:

ألزم نظام املنافس��ات واألنظمة ذات العالقة الجه��ات املعنية يف مجال العقود اإلدارية 

مبجموعة من القيود تحقيقاً للصالح العام وميكن أن نحددها فيام ييل:

أواًل: توافر االعتامدات املالية:

تق��وم العق��ود عىل حقوق والتزام��ات متبادلة، فإذا كان من حق الجه��ة املتعاقدة أن 

ينف��ذ املتعاقد العقد وفقاً لرشوطه، فإنه واجب عىل تلك الجهة يف املقابل أن تقوم بالوفاء 

بااللتزامات املالية له حتى يستويف حقه من جهة، وال يتعر يف التنفيذ من جهة أخرى األمر 

الذي يؤثر سلباً عىل الصالح العام، لذلك كان من الطبيعي أن تتوافر االعتامدات املالية قبل 

االتجاه إىل إبرام أي عقد إداري نظراً ملا يتولد عن تلك العقود من التزامات مالية تقع عىل 

عاتق الجهات الحكومية. عليه كان لزاماً عىل الجهات الحكومية أن تتوافر لديها االعتامدات 

املالية قبل االتجاه لتنفيذ أعاملها، لذلك فإن املادة السابعة من الالئحة نصت عىل أنه »عىل 

الجهة الحكومية التأكد من توافر االعتامدات املالية الالزمة، قبل تأمني مشرتياتها أو طرحها 

ملا تحتاجه من أعامل يف املنافسة العامة«.

ومن مقتضيات ذلك أش��ارت الالئحة يف مادتها األوىل أنه عىل الجهات الحكومية »عدم 

املبالغة يف املواصفات، وأال تتجاوز حاجة ومتطلبات املرشوع، واالعتامدات املالية املخصصة 

له، وعليها التأكيد عىل املكاتب االستشارية التي تضع املواصفات بالتقيد بذلك«. 

ولق��د امت��د هذا االلتزام إىل الدفعة املقدمة حيث نص��ت املادة )1/6 من الالئحة عىل 

وجوب »التأكد من توفر الس��يولة املالية الالزمة يف االعتامد املخصص قبل النص عىل رصف 

الدفعة املقدمة يف رشوط املنافسة«.

ك��ام مل يتوقف هذا االلتزام عىل نظام املنافس��ات وإمنا امتد إىل نظام اس��تئجار الدولة 

للعق��ار حي��ث نصت الئحته التنفيذية يف املادة األوىل عىل أن��ه مع مراعاة ما ورد يف املادة 
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األوىل نظام استئجار الدولة للعقار وإخالئه، يجوز للجهة الحكومية استئجار ما تحتاج إليه 

من عقار بالرشوط اآلتية:

1- توفراالعتامد املايل يف ميزانية الجهة املستأجرة..«.

وأكدت الالئحة السابقة بشكل عام عىل ذلك يف مادتها الثانية والعرشين بالنص عىل أنه 

»عىل الجهات الحكومية عدم االستئجار إال يف حدود االعتامدات املالية املقررة لها«.

وتطبيقاً لتلك النصوص س��الفة الذكر فإنه يجب ع��ىل الجهات الحكومية قبل االتجاه 

إلبرام العقود اإلدارية أن يتوافر لديها االعتامدات املالية لتنفيذ تلك العقود، غري أنه قد ال 

تطبق تلك النصوص بشكل صحيح من قبل الجهات املعنية، فام هو تأثري ذلك عىل العقد؟

يش��ري البعض من الفق��ه رداً عىل هذا الس��ؤال إىل أن القانون املايل فرع مس��تقل له ذاتيته 

الخاصة وله قواعده وتفس��رياته وأهدافه التي تختلف عن أس��اليب وتفسريات وأهداف القوانني 

األخ��رى، ومنها بطبيعة الحال القان��ون اإلداري، األمر الذي يعني أن مخالفة قواعد القانون املايل 

ليس لها من نتائج أو جزاءات إال ضمن هذا القانون فقط، أي أن جزاء هذه املخالفة مقصور فقط 

عىل النطاق الترشيعي املايل، ويرتتب عىل ذلك نتيجة مهمة تتمثل يف أن مخالفة اإلدارة للقواعد 

الخاص��ة باالعتامد املايل ال يرتتب عليه��ا بطالن الترصف اإلداري، ومن ثم فإن اإلدارة إذا تعاقدت 

رغم عدم وجود اعتامدات مالية فإن العقد يكون س��لياًم وملزماً لإلدارة يف مواجهة األفراد، سواًء 

أكان االعتامد غري موجود كلية، أو كانت االلتزامات التعاقدية تزيد عىل املبلغ املسموح به)59)(.

وهو ما اس��تقر عليه مجلس الدولة الفرن��يس حيث أقر الفصل بني قواعد القانون املايل 

وقواع��د القان��ون اإلداري، فقد قرر رصاحة ومنذ زمن طويل أن العقد املربم دون اعتامد أو 

الذي تم فيه تجاوز االعتامد املقرر يكون مرشوعاً وصحيحاً، واإلدارة ال ميكن أن تتملص من 
دفع املبالغ الناجمة عنه.)60)(

)59)( راجع د. رمضان محمد بطيخ، قيود إبرام العقد اإلداري، ندوة إدارة العقود واالتفاقيات، ورشة عمل إدارة املفاوضات، 

املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 005)، ص18.وراجع د. س��ليامن الطاموي، األس��س العامة للعقود اإلدارية، مرجع 

سابق، ص 319 وما بعدها. وراجع د. فاروق أحمد خامس، القيود السابقة عىل التعاقد يف عقود اإلدارة، مجلة آداب 

الرافدين 1989، العدد 19، ص 5)3 وما بعدها. وراجع د. جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص 130. 

)60)(  راجع د. رمضان محمد بطيخ، مرجع سابق، ص 18، 19. 
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وهو ما انتهجه مجلس الدولة املرصي، حيث تقول إنه من الثابت يف فقه القانون اإلداري 

أن العق��د الذي تربمه اإلدارة مع الغري - كعقد من عقود األش��غال العامة أو التوريد مثاًل - 

ينعق��د صحيحاً وينتج آثاره حتى ولو مل يكن الربملان قد اعتمد املال الالزم لهذه األش��غال، 

وحت��ى لو ج��اوزت اإلدارة االعتامد، ول��و خالفت الغرض املقصود من��ه، أو لو فات الوقت 

املح��دد الس��تخدامه، فمثل هذه املخالفات - لو وجدت م��ن جانب اإلدارة – فانها ال متس 

صحة العقد وال نفاذه، وإمنا  تستوجب املسؤولية السياسية«)61)(، وهو ما أفتت به الجمعية 

العمومية لقسمي الفتوى والترشيع حيث قالت » قد استقر الفقه والقضاء اإلداري عىل أن 

العق��د اإلداري ينعقد صحيحاً وينتج آثاره حتى ولو مل يتوافر االعتامد املايل الالزم، فالعقود 

اإلدارية التي ُتربمها اإلدارة مع الغري هي روابط فردية ذاتية وليست تنظيمية عامة، فيجب 

من ناحية حامية هذا الغري، ومن ناحية أخرى عدم زعزعة الثقة يف اإلدارة، وعىل ذلك فعدم 

توافر املرصف املايل ال يصلح سنداً للقعود عن الوفاء بااللتزامات املرتتبة عىل العقد«))6)(.

وعىل ذل��ك فإن املتعاقد مع اإلدارة يس��تويف منها حقوقه كافة ع��ن طريق القضاء 

بإلزام الجهة اإلدارية بتنفيذ التزاماتها املالية تجاه املتعاقد وهو ما قىض به ديوان املظامل 

بقوله: »يتضح من العرض الس��ابق لوقائع الدعوى أن املدعي صاحب رشكة أعامل )...( 

يهدف م��ن رفع الدعوى الحكم لصالح رشكته باس��تحقاقها لقيمة توريد اللوازم الطبية 

مببلغ وقدره )...( وكذلك بالتعويض عن رصف هذا املبلغ )...( ومبا أن الثابت من أوراق 

الدع��وى أن املدعى عليها قامت بإنهاء العقد ووف��ت بالتزاماتها التعاقدية.. وحيث إن 

املدعى عليها ال تنازع يف استحقاق املدعية للمبلغ محل الدعوى )...(ولكن املستشفى مل 

يقم برصف املبلغ لكون ذلك املبلغ ضمن الزيادة عىل االعتامدات املقررة للمستش��فى، 

وتم الرفع للمقام السامي بطلب رصف هذا املبلغ، وحيث إن ما قامت به املدعى عليها 

م��ن تأخري رصف اس��تحقاق املدعية ال يتفق مع القواعد الرشعي��ة والنظامية ألن النبي 

عليه الصالة والس��الم قال: )ال يحل مال امرئ مس��لم إال بطيب نفس منه( وقال: )عىل 

)61)(  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف القضية رقم 145لس��نة 1 ق، بجلس��ة 11/)/1956، املجموعة، مج1، ج)، 

القاعدة 60، ص291. 

))6)(  راجع الفتوى رقم 64)1 وتاريخ 1)/)1998/1، ملف رقم )3/)/3013 لسنة 1998، والفتوى رقم )3/)/6)31 لسنة 

000)، والفتوى رقم )3/)/46)3 لسنة )00) 
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الي��د م��ا أخذت حتى تؤديه(، وقال عليه الصالة والس��الم: )ال رضر وال رضار( وقد رتب 

الفقه��اء عىل هذا الحديث القاعدة الفقهية املش��هورة الرضر يزال..، وحيث ثبت املبلغ 

محل الدعوى يف ذمة املدعى عليها، وال تزال املدعى عليها ممتنعة عن دفعه إىل املدعية 

بالحجة التي ذكرتها أثناء املرافعة، وقد جاء نظام تأمني املشرتيات ملزماً لها بذلك، وعليه 

فإن الدائرة تنتهي إىل إلزام املدعى عليها بدفع املبالغ املستحقة للمدعية«)63)(.

وقد بررت املحكمة اإلدارية العليا صحة العقد رغم عدم توافر االعتامدات املالية بأنه »يجب 

التمييز بني العقود اإلدارية التي تعقدها اإلدارة مع الغري وبني عالقة املوظف بالحكومة، فالرابطة 

يف الحالة األوىل هي رابطة عقدية تنشأ بتوافق إرادتني وتولد مراكز قانونية فردية وذاتية مصدرها 

العقد، ويف الحالة الثانية هي عالقة تنظيمية عامة مصدرها القوانني واللوائح، وال ريب يف أن لهذا 

االختالف يف طبيعة الروابط القانونية أثره يف نفاذ أو عدم نفاذ الترصف إذا اس��تلزم األمر اعتامد 

امل��ال الالزم من الربمل��ان، فالثابت يف فقه القانون اإلداري أن العقد ال��ذي تربمه اإلدارة مع الغري 

� كعقد من عقود األش��غال العامة أو التوريد مثاًل، ينعق��د صحيحاً وينتج آثاره حتى ولو مل يكن 

الربملان قد اعتمد املال الالزم لهذه األش��غال، أو حتى لو ج��اوزت اإلدارة حدود هذا االعتامد، أو 

لو خالفت الغرض املقصود منه، أو لو فات الوقت املحدد الس��تخدامه، فمثل هذه املخالفات، لو 

وجدت من جانب اإلدارة، ال متس صحة العقد وال نفاذه، وإمنا قد تستوجب املسؤولية السياسية. 

وعل��ة ذلك ظاهرة؛ وهي أن ه��ذه العقود اإلدارية التي تربمها اإلدارة مع الغري هي روابط فردية 

ذاتية، وليست تنظيمية عامة، ويجب من ناحية حامية هذا التغري، ومن ناحية أخرى عدم زعزعة 

الثق��ة يف اإلدارة، فليس يف مقدور الفرد الذي يتعاق��د معها أن يعرف مقدماً ما إذا كان قد صدر 

اعتامد أو مل يصدر، وما إذا كان يس��مح بإبرام العقد أو ال يس��مح، وم��ا إذا كان العقد يف حدود 

الغ��رض املخصص له االعتامد أو ليس يف حدود هذا الغ��رض، كل أولئك من الدقائق التي يتعذر 

عىل الفرد العادي بل الحريص التعرف عليها. ولو جاز جعل صحة العقود اإلدارية أو نفاذها رهناً 

بذلك ملا جازف أحد بالتعاقد مع اإلدارة، ولتعطل سري املرافق العامة«)62)(.

)63)(  راج��ع حك��م املحكم��ة اإلدارية رق��م 49/إ1/4، يف القضية رق��م 1/6385/ق لعام 1231 ه���، املؤيد من محكمة 

االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 98)/2 لعام 1233 ه�، يف القضية رقم 3158/ق لعام 1233 ه� )حكم غري منشور(. 

)62)(  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف القضية رقم 145لس��نة 1 ق، بجلس��ة 11/)/1956، املجموعة، مج1، ج)، 

القاعدة 60، ص291.
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إن ما س��اقته املحكمة صحيح وفقاً للمبادئ القانونية العامة باإلضافة إىل ما ساقته فيام 

يخص املجال العقدي وهو أن العقد اإلداري ينعقد صحيحاً وينتج آثاره حتى ولو مل يتوافر 

االعت��امد املايل الالزم، وذلك ألن األص��ل يف العقود اإلدارية أن يلتزم املتعاقد بالتنفيذ ابتداًء 

وم��ن ثم املطالبة املالية، حتى وإن تعذر وجود االعتامد املايل فليس ذلك س��بباً ميكن معه 

تخل��ص املتعاقد من تنفيذ التزاماته نظراً ملا لهذه العقود من ذاتية خاصة لتعلقها بالصالح 

العام.

ه��ذا وميك��ن يف حالة عدم تواف��ر أو عدم كفاي��ة االعتامد املايل للمتعاق��د أن يطالب 

بالتعويض عند توافر كامل رشوطه ألنه يف هذه الحالة تكون اإلدارة قد ارتكبت خطأً، حني 

تتعاقد مع عدم احرتام القواعد املتعلقة باملالية العامة سواًء كان ذلك لعدم وجود االعتامد 

املايل الالزم لذلك أو لعدم كفاية هذا االعتامد)65)(. 

باإلضافة إىل ذلك فإن التأخري يف توفري هذه االعتامدات املالية كلياً أو جزئياً سواًء كانت 

موج��ودة أصاًل أو غري موجودة، فإنه ميك��ن أن يعفي املتعاقد من بعض الجزاءات كاإلعفاء 

م��ن الغرامة التأخريية حيث قىض ديوان املظامل بأن »العقد اإلداري كغريه من العقود يولد 

التزام��ات متبادلة بني عاقديه يظهر أجاله��ا يف جانب اإلدارة يف حق املتعاقد الحصول عىل 

املقابل املايل يف أوقاته املحددة لها وفقاً لنصوص العقد، وهي حاجة ملحة يف عقود األشغال 

العام��ة إذ إن طبيعة ه��ذه العقود تتكلف مبالغ طائلة يعجز املتعاقد أحياناً عن القيام بها 

دون إم��داده بامل��الءة املالية التي تغطي ما يتكبده من تكالي��ف ونفقات، وملا كان األصل 

يف عقد األش��غال العامة أن الثمن التزام عقدي ليس س��بباً مربرا يف أن يدفع املتعاقد بعدم 

التنفيذ حال تأخره، فال أقل وفقاً ملقتضيات قواعد العدالة ومبدأ حسن النية أن يكون سبباً 

يف إعفاء املتعاقد من غرامات التأخري التي طالته إذ )املشقة تجلب التيسري(مام تنتهي معه 

الدائرة إىل إلزام املدعى عليها برد كامل ما حسمته من املدعية من مستحقاتها«)66)(.

)65)(  راجع د. س��ليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص1)3، ود. رمضان بطيخ، مرجع سابق، 

ص19، ود. فاروق حامس، مرجع سابق، ص 8)3.

)66)(  راج��ع حك��م املحكمة اإلدارية رقم ))1//د/إ/1/ لعام 1232 ه�، يف القضية رقم )1/624/ق لعام 1233 ه�، املؤيد 

من محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم 2/45 لعام 1232 ه�، يف قضية االس��تئناف رقم 5994/ق لعام 1232 

ه�)حكم غري منشور(.



الباب الثاين

املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية170

ولكن هل يجوز للمتعاقد فس��خ العقد حال عدم توافر االعتامد املايل كلياً أو جزئياً 

يجي��ب البع��ض من الفقه بأن م��ن حق املتعاق��د باإلضافة إىل التعويض طلب فس��خ 

العقد)64)(.

والفسخ هنا يعد بالنسبة لإلدارة جزاًء قانونياً ألنها أخلت بالتزام من التزاماتها التعاقدية 

حي��ث إن ع��دم وجود االعتامد املايل يعني ع��دم قدرة اإلدارة عىل الوف��اء بالتزاماتها التي 

ترتبت عليها مبوجب العقد الذي أبرمته)68)(.

وأعتق��د أن ذلك ال يتفق مع النتيجة التي تم التوصل إليها من قبل هذا الفقه، 

وه��ي كون العقد ال يتأثر بعدم وجود االعتامد املايل، مام يعني صحة العقد، ومن 

ثم وجب عىل املتعاقد أن يقوم بالتنفيذ، كام يتناىف من جهة أخرى ملا اس��تقر عليه 

الفق��ه والقض��اء أنه ال يجوز للمتعاق��د أن يدفع بعدم التنفي��ذ عند إخالل الجهة 

بالتزاماتها.

وأخ��رياً، فإن توافر االعتامد امل��ايل ليس ملزماً للجهة الحكومية أن تقوم باتخاذ إجراءات 

العملية التعاقدية، ذلك أن جهة اإلدارة يحكمها مبدأ عام يتمثل يف رضورة مراعاة أو تحقيق 

الصالح العام عند مبارشتها أي نشاط من أنشطتها، فإذا رأت جهة اإلدارة أن املصلحة العامة 

ال تقت��يض القيام باملرشوع الذي رصدت له اعتامداً خاص��ًا باملوازنة، أو أن املصلحة العامة 

تتطلب إرجاء هذا املرشوع، أو أن هناك أموراً طرأت تحتم إلغاء هذا املرشوع أو استبداله 

مبرشوع أو بأعامل أخرى، فإن عليها أن تس��تجيب مل��ا متليه املصلحة العامة دون التقيد أو 

االلت��زام من جانبها بالتعاقد لتنفي��ذ االعتامدات الواردة باملوازنة مام يعني أن مجرد وجود 

االعت��امدات املالية ال يرتب التزاماً يف ذم��ة اإلدارة)69)(، وهذا صحيح إذ إن املصلحة العامة 

تتي��ح للجهة اإلدارية إلغاء املنافس��ة أو إنهاء العقد بعد إبرام��ه، فإنه من باب أوىل يكون 

له��ا أن تحجم عن البدء يف اإلجراءات التعاقدية تحقيقاً للمصلحة العامة التي تحيط كامل 

املجال العقدي من بداية التفكري فيه وحتى االنتهاء منه.

)64)(  راجع د. رمضان بطيخ، مرجع سابق، ص 19، ود. فاروق خامس، مرجع سابق، ص 8)3.

)68)(  راجع د. فاروق خامس مرجع سابق، ص 8)3.

)69)(  راجع د. سليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 1)3. ود. رمضان بطيخ، مرجع سابق، ص0).
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ثانياً: اإلذن بالتعاقد

األصل أن تحدي��د القانون الختصاص الجهة الحكومية بإبرام العقود هو بذاته يش��كل 

ترصيح��اً له��ا بإبرامه وفقاً للقواعد النظامية املوضوعة ل��ه، غري أن املنظم يف بعض األحيان 

وألهمي��ة معينة س��واًء يف طبيعة العق��د أو يف املبالغ املالية التي يتطلبها إبرامه، يش��رتط 

الحصول عىل إذن أو ترخيص أو موافقة أو تنسيق مع جهة أخرى، وبالتايل يتطلب يف هذه 

الحالة اتخاذ اإلجراءات املتعلقة بذلك قبل إبرام العقد أم متديده.

ويف ه��ذا الش��أن فإن النظام األس��ايس للحكم الص��ادر باألمر امللي رق��م أ/90 بتاريخ 

4)/8/)121ه� نص يف مادته )15( عىل أنه »ال يجوز منح امتياز أو استثامر مورد من موارد 

البالد العامة إال مبوجب نظام«.

أما يف نظام املنافسات فقد نصت املادة 8) منه عىل أنه »أ -ال تتجاوز مدة تنفيذ عقود 

الخدمات ذات التنفيذ املس��تمر، كالصيانة والنظافة والتش��غيل واإلعاشة، خمس سنوات، 

ويجوز زيادة هذه املدة للعقود التي تتطلب ذلك بعد موافقة وزارة املالية«.

وعلي��ه فإن القيد الوارد عىل التعاقد يف هذه امل��ادة ال يكون إال إذا كانت مدة التعاقد 

تزيد عن خمس سنوات ويف هذه العقود خاصة كام حددها النص.

وهو ما أكدته الالئحة يف املادة ))2( منها بالنص عىل أنه: 

أ- يجب أن تتناس��ب م��دد تنفيذ عقود الخدمات ذات التنفيذ املس��تمر مع التكاليف 

املعتمدة للعقد يف امليزانية، عىل أال تتجاوز مدة العقد خمس س��نوات، وفقاً ألحكام 

املادة )الثامنة والعرشين فقرة / أ( من النظام. 

ب- يتم االتفاق املس��بق مع وزارة املالية مل��ا يتطلب تنفيذه من العقود مدة تزيد عن 

خمس سنوات.

وأيض��اً نصت املادة ))3( م��ن النظام عىل أن »تلتزم جميع الجه��ات واملصالح والهيئات 

واملؤسسات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها عىل سنة وتبلغ قيمتها خمسة 

مالي��ني ريال فأكر عىل وزارة املالية ملراجعتها قبل توقيعها، وعىل وزارة املالية إنهاء املراجعة 

خالل أسبوعني من تاريخ ورود العقد، فإن مل ترد الوزارة خالل هذه املدة عدت موافقة«.
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هذا يعني أنه يف حالة عدم موافقة الوزارة عىل العقد مينع من إبرامه وال ش��ك أن هذا 

األثر غري مرغوب فيه بعد الرتس��ية، والتي تعد بذاتها كام س��نبني يف حينه أنها تعنى إبرام 

العقد، ولذلك يجب أن يكون هذا اإلجراء قبل صدور قرار بالرتسية.

ويف ذات الش��أن نصت املادة )41( من الالئحة عىل أنه »يف حالة رغبة الجهة الحكومية 

تأمني احتياجاتها التي تتم بالرشاء املبارش عن طريق وسائل الرشاء اإللكرتونية، طبقاً للامدة 

)الخامسة واألربعني /د( من النظام، يتم مراعاة الضوابط التي تضعها وزارة املالية«.

وهذا القيد جاء يف محله الصحيح ألنه يأيت مع طرح األعامل وليس كس��ابقه قبل إبرام 

العقد.  

ومن املواد املنظمة أيضاً لتلك القيود نصت املادة ))9( من الالئحة عىل أنه »ال يجوز للجهة 

الحكومي��ة إصدار قرار بتمديد العقد، أو إبالغ املتعاقد بتمديد عقده، يف غري الحاالت املحددة 

مبوجب املادة )الثانية والخمسني( من النظام، ما مل يتم االتفاق بذلك مع وزارة املالية«. 

يأيت هذا القيد يف حالة تجديد العقد يف الحاالت التي مل تحددها املادة ))5( من النظام، 

وكام واضح من النص أن التمديد ال يكون نظامياً ما مل يتم االتفاق مع وزارة املالية.

وأيضاً فيام بينته الالئحة يف هذا الش��أن فقد نص��ت املادة ))12( عىل أن » تزود وزارة 

املالية بنس��خة من عقود التأجري أو االس��تثامر، التي تبلغ إيراداتها الس��نوية خمسون ألف 

ريال فأكر، قبل توقيعها، ملراجعتها«.

هذا وقد أش��ارت أيضاً الئحة نظام استئجار الدولة للعقار يف مادتها الثالثة البند الثالث 

عىل أنه »عىل الجهة الحكومية عند استئجارها لعقار غري مملوك بصك رشعي مراعاة ما ييل:

3- موافقة وزارة املالية عىل استئجار العقار قبل إبرام العق�د أو تجديده«.

وأخرياً فقد نص قرار مجلس الوزراء رقم )93)( وتاريخ 2) / 6 / 1236ه عىل أنه »أوالً: 

ال يتم االرتباط بعقود املرشوعات واملش��رتيات التي تبلغ )100.000.000( مائة مليون ريال 

فأكر يف جميع الوزارات واملصالح الحكومية واملؤسسات العامة إال بعد الرفع عنها إىل املقام 

الس��امي للنظر فيها، ويش��مل ذلك األعامل اإلضافية عىل املرشوعات القامئة، وسواًء كانت 

العقود وفقاً لنظام املنافسات واملشرتيات الحكومية أو وفقاً لقرارات خاصة«.
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وعليه فإنه وفقاً لهذا القرار فإن الجهات الحكومية واملؤسسات العامة كافة تلتزم بعدم 

االرتباط بعقود املرشوعات واملش��رتيات، وهي عبارة شاملة لكافة العقود التي تبلغ قيمتها 

مائة مليون ريال فأكر إال بعد إذن املقام السامي.

ويبق��ى إذن أن نبني األثر النظام��ي املرتتب عىل تجاهل الجه��ات املعنية لتلك القيود 

والقي��ام بإبرام العقد، دون الحصول عىل اإلذن بالتعاقد، يجيب البعض من الفقه بأن اإلذن 

يكون رضورياً لقيام الرابطة التعاقدية، مبعنى أن تعاقد اإلدارة دون الحصول عىل هذا اإلذن 

يؤدي إىل بطالن العقد بطالناً مطلقاً يف كافة صور اإلذن، سواًء كان اإلذن يصدر من الربملان 

أو م��ن مجلس ال��وزراء أو من الوزير أو من أي جهة إدارية أخرى، فالحكم واحد يف جميع 

الحاالت وهو بطالن العقد؛ ويرتتب عىل ذلك أن املتعاقد مع اإلدارة ال يستطيع أن يتمسك 

ب��ه يف مواجهة اإلدارة يف ه��ذه الحالة، وإن كان ذلك ال يعني ضي��اع حقوق املتعاقد وإمنا 

ميكن له الحصول عىل حقه وكذلك التعويض عن الرضر الذي قد يكون لحقه من ذلك عىل 

أس��اس آخر غري الرابطة التعاقدية، وذلك عىل أساس قاعدة اإلثراء بال سبب، أو عىل أساس 

املس��ؤولية التقصريية لإلدارة باعتبارها قد ارتكبت خطأ ح��ال تعاقدها دون الحصول عىل 

اإلذن الالزم إلبرام العقد)40)(.

وال ش��ك أن الحصول عىل اإلذن ال��الزم إلبرام العقد يعد من األش��كال الجوهرية التي 

يرتتب عىل اإلخالل بها بطالن العقد، وإن كان هذا البطالن ال يشكل عقبة يف سبيل حصول 

املتعاقد عىل حقوقه تحت نظريات قانونية أخرى، كام هو مشار إليه من قاعدة اإلثراء بال 

سبب أو قاعدة املسؤولية التقصريية لإلدارة أو كالهام معاً.

هذا وجدير بالذكر أن الحصول عىل اإلذن والرتخيص ال يعني إلزام الجهة املعنية بالقيام 

بإبرام العقد فقد ترى - بعد الحصول عىل املوافقة - أن إبرام العقد ال يتامىش مع املصلحة 

العام��ة وهذا األمر يعد طبيعياً ومنطقياً فاإلدارة هي القادرة عىل تفهم مقتضيات املصلحة 

العام��ة، غري أن ذلك ال ينفى حصول املتعاملني م��ع اإلدارة عىل التعويض الالزم إن كان له 

مقتىض.

)40)(  راجع د. س��ليامن الطاموي، األس��س العامة للعقود اإلدارية، مرجع س��ابق، ص3)3 وما بعدها. ود. رمضان بطيخ، 

مرجع سابق، ص9، 12، ود. جامل عباس عثامن، النظرية العامة، مرجع سابق، ص123. و د. فاروق خامس، مرجع 

سابق، ص332 وما بعدها، وراجع أيضاً د. إبراهيم طه الفياض، مرجع سابق، ص121، )12.
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الفصل الثاني

طرق إبرام العقود اإلدارية

تتح��دد طرق إب��رام العقود اإلداري��ة يف اململكة يف ثالث ط��رق؛ هي املناقصة 

العام��ة، واملزايدة العام��ة، والرشاء املبارش، وتبيان هذه الط��رق يكون يف املباحث 

الثالثة التالية:
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المبحث األول

المناقصة العامة:

املناقصة هي أحد وس��ائل التعاقد ومتثل املناقصة العامة منها)41)( أحد شطري املنافسة 

العامة، فاملنافس��ة العامة تجمع بني دفتيها املناقصة العامة واملزايدة العامة))4)(، وقد عرف 

البع��ض املناقصة بأنها “ طريقة مبقتضاها تلتزم اإلدارة باختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد 

معها رشوطاً س��واًء من الناحية املالية أو من ناحية الخدمة املطلوب أداؤها”)43)(، ويعرفها 

البعض أيضاً بأنها “طريقة تلتزم اإلدارة مبقتضاها باختيار أفضل من يتعاقدون معها رشوطاً 

من الناحية املالية”)42)(.

بداية وإن كانت تس��مية املناقصة أتت من أن القاعدة العامة أن تختار الجهة املتنافس 

األقل سعراً، غري أن ذلك ال يكون إال بعد التحقق من توافر الرشوط واملواصفات.

وبهذا الش��كل تك��ون املناقصة تحقق ما هدف إليه النظام م��ن تحقيق الكفاءة الفنية 

وذل��ك بالتحقق م��ن توافر الرشوط واملواصفات يف العروض املقدم��ة، وكذا الكفاية املالية 

)41)(  توج��د أنواع عدي��دة للمناقصة، فهناك املناقصة العامة وهي التي يتاح االش��رتاك فيه��ا للجميع ممن تتوافر 

فيه��م الرشوط وهناك املناقصة املحدودة التي يقترص االش��رتاك فيها لعدد محدود من املتنافس��ني وتكون يف 

الحاالت التي تتميز مبواصفات خاصة استش��ارية أو فنية..، وقد تكون املناقصة العامة داخلية أي محلية وقد 

تك��ون محلية وخارجي��ة وتكون املناقصة رسية وهو األصل وقد تكون علني��ة، راجع يف تبيان أنواع املناقصات 

د. محمد س��عيد الرحو، النظام القانوين للتعاقد بأس��لوب املناقصات يف ترشيعات الدول العربية، دار املعارف، 

االس��كندرية، 004)، ص30 وما بعدها، وجدير بالذكر أن نظ��ام  املناقصات واملزايدات قد عرف املناقصة بعد 

تقسيمها إىل قسمني مناقصة عامة ومناقصة محدودة، فنصت املادة )6( عىل أن املناقصة العامة هي املناقصة 

التي يفتح مجال االش��رتاك فيها لع��دد غري محدود من املتناقصني ويجب أن يعلن عنها يف الجريدة الرس��مية 

للب��الد) أم الق��رى( .... واملناقصة املحدودة هي التي يقترص االش��رتاك فيها بقرار م��ن الوزير أو رئيس الدائرة 

املستقلة عىل عدد من البيوت املالية أو املؤسسات التي يثبت للوزارة أو الدائرة املستقلة كفايتها املالية والفنية 

واإلنتاجية..«.

))4)(  قد أش��ارت إىل هذا أيضاً الئحة العقود واملش��رتيات وتوريد وتنفيذ األعامل بالهيئ��ة امللكية للجبيل وينبع حينام 

ذكرت املادة االوىل الخاصة بالتعريفات، معنى املنافسة العامة بقولها: »املنافسة: عملية استقطاب أفضل العروض 

من مناقصة )عامة أو محدودة أو مزايدة لتنفيذ العمل املطلوب وفقاً لرشوط املنافسة«.

)43)(  راجع د. سليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص6)).

راجع د. ابراهيم طه الفياض، مرجع سابق، ص46.  )(42(
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بالحصول عىل األعامل واملشرتيات بأقل األسعار.

غري أن اإليغال يف هذه الطريقة وتحت غطاء الكفاية املالية قد يؤدي إىل نتائج س��لبية، 

فقد يهدف البعض من املتنافسني إىل تخفيض أسعارهم بشكل ال يتفق مع األسعار الحقيقة 

لتنفيذ املناقصة؛ وذلك بهدف الحصول عليها العتبارات معينة إيجابية كانت أو س��لبية، أو 

كانت األس��عار عادلة  والعطاء مستوٍف للرشوط غري أن إمكانات املتنافس قد ال تسمح له 

بالتنفيذ يف الوقت املالئم؛ لذا فإن النظام كان واعياً لذلك ووضع تحفظات معينة تهدف إىل 

امكانية استبعاد هذه العطاءات عىل الرغم من كونها األقل سعراً، األمر الذي يدفعنا للقول 

بأن ماهية املناقصة قد تطورت إىل حد كبري، وأنه بجوار اشرتاط توافر الرشوط واملوصفات 

املوضوعي��ة، وتحقيق مبدأ الس��عر األقل، فإنه يوجد بجوار ذلك مراع��اة اعتبار العدالة يف 

األس��عار، وكذا كفايتها لس��المة التنفيذ، وكذا مراعاة مدى قدرة املتنافس عىل التنفيذ حتى 

ولو كان األقل سعراً، فالدولة ليست جابية وإمنا تقوم عىل الصالح العام، ونتيجة للتوازن بني 

هذه االعتبارات ميكن تعريف املناقصة العامة بأنها الطريقة التي تلتزم فيها اإلدارة باختيار 

أفضل املتنافسني من الناحية الفنية واملالية طبقاً للرشوط واملواصفات التي وضعتها، ووفقاً 

لإلجراءات املحددة نظاماً.

ومن التعريف يس��تبني أن اإلدارة ال تس��تطيع أن تتعاقد إال وفقاً للرشوط واملواصفات 

الت��ي وضعتها، والتي يف ضوئه��ا تختار أفضل العروض من الناحي��ة املالية، والذي ال يكون 

بالرضورة أقل األس��عار، وذلك وفقاً إلجراءات حددها النظام ومبا ال يخل مبقصود املناقصة 

وال يخل يف ذات الوقت بتحقيق املصلحة العامة.  

وإذا كانت املناقصة تتمثل يف أنواع عديدة فإن النظام قد اقترص عىل املناقصة العامة 

ها القاع��دة العامة يف إبرام العق��ود، ومل يرش إىل املناقصة  منه��ا، املحلي��ة والدولية، وَعدَّ

املحدودة كوس��يلة من وس��ائل التعاقد وإن كانت متوافرة يف جان��ب من حاالت الرشاء 

املبارش.

ولتنفيذ املناقصة العامة بالش��كل الذي يحقق النتائج اإليجابية املرجوة منها فقد حدد 

النظ��ام والئحته مجموعة من القواعد النظامية التي تلتزم الجهة الحكومية بإجرائها وميكن 

تحديدها يف املطالب التالية:
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المطلب األول

اإلعالن عن المناقصة:

يعد اإلعالن عن املناقصة من اإلجراءات املهمة والرضورية إلجراء العملية التعاقدية غري 

أن هذا اإلعالن ال ينطلق من فراغ، وإمنا ينطلق ويس��تند عىل مجموعة من االلتزامات قبل 

أن يظه��ر كدعوة للتعاق��د ثم يظهر ذلك اإلعالن يف ثوب قانوين وفقاً للرشوط التي حددها 

النظام وعىل ذلك سنتناول هذا املبحث فيام ييل:

 أواًل: التزامات الجهة قبل اإلعالن عن المناقصة:

تلتزم الجهات الحكومية قبل اإلعالن عن املناقصة - وذلك تحقيقاً للكفاءة الفنية والكفاية 

املالية التي يهدف إليها النظام - أن تضع وفقاً للامدة األوىل من الالئحة رشوطاً ومواصفات 

فنية تفصيلية دقيقة لألعامل املطلوبة، عن طريق الجهاز الفني لديها، أو تكليف استشاري 

بذلك، عىل أن تراعي تجنب اإلشارة إىل النوع أو الصنف، أو تحديد عالمات تجارية، أو وضع 

مواصفات ال تنطبق إال عىل عالمات تجارية معينة.

ك��ام أش��ارت نهاية املادة ع��دم املبالغة يف املواصف��ات وأال تتجاوز حاج��ة ومتطلبات 

املرشوع، واالعت��امدات املالية املخصصة له، وعليها التأكيد عىل املكاتب االستش��ارية التي 

تضع املواصفات بالتقيد بذلك.

ونظ��راً للتغيريات الرسيعة يف عامل األعامل فإن املادة الثالثة من الالئحة ألزمت الجهات 

الحكومية تحديث معلومات مشاريعها وأعاملها قبل اعتامدها، ومراجعة املواصفات الفنية 

والرسومات واملخططات، وإجراء أي تعديل أو تصحيح عليها، قبل طرح أعاملها يف املنافسة 

العامة أو تأمني مش��رتياتها، وبخاصة تلك الوثائ��ق التي مييض عىل إعدادها فرتة طويلة، أو 

مواصفات األجهزة والربامج التي يجري تحديثها بشكل مستمر.

ويف ذات االلتزام��ات نص��ت املادة الرابعة من الالئحة عىل أن��ه »عىل الجهة الحكومية 

القيام باختبارات فحص الرتبة، وعمل الجس��ات الالزمة ملش��اريع التنفيذ التي تتطلب ذلك 

قبل وضع التصاميم والرسومات وكميات األعامل. 
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إن م��ا تق��وم به الجه��ة الحكومية يف هذا الش��أن من وضع ال��رشوط العامة والخاصة 

واملواصفات تضمنه الجهة فيام يس��مى بكراس��ة الرشوط والتي قد تكون معدة بالش��كل 

التقلي��دي الورق��ي، أو بالوس��ائل اإللكرتونية حيث نصت املادة )15( م��ن الالئحة عىل أن 

»يكون استخدام الوسائل اإللكرتونية إلعداد وثائق املنافسات وتقديم العروض املشار إليها 

يف املادة )العارشة( من النظام وفقاً ملا ييل:

أ - إعداد وثائق املنافس��ة كاملة أو جزء منها كجداول الكميات، عىل أقراص الحاس��ب 

اآليل املدمج��ة أو األقراص املرنة وم��ا مياثلها، التي ميكن فتحها وقراءتها واس��تكامل 

بياناتها، وال ميكن تعديل محتوياتها.

ويقوم املتنافس بإعداد عرضه عىل النس��خة التي اس��تلمها، ووضع أسعاره عىل جداول 

الكميات، وتسليمها للجهة الحكومية ضمن وثائق عرضه األخرى.

ب - إعداد وثائق املنافس��ة واس��تقبال العروض إلكرتونياً، باس��تخدام تقنية التوقيعات 

اإللكرتونية.

ج- تستخدم الوسائل اإللكرتونية فيام أشري إليه يف الفقرتني )أ، ب( من هذه املادة، وفقاً 

لقواعد تقنية التوقيعات اإللكرتونية يف طرح واستقبال عروض املنافسات الحكومية 

املعتمدة من وزارة املالية«. 

إن كراس��ة ال��رشوط تعد جزءاً من العقد حتى ول��و مل ينص عىل ذلك فيه، ألن الرشوط 

واملواصفات الواردة بكراس��ة الرشوط هي أس��اس التعاقد بني جهة اإلدارة وأحد العطاءات 

املقدم��ة)45)(. فه��ي من األهمية مبكان، إذ مبا متثله من رشوط ومواصفات كانت أساس��ًا يف 

تش��كيل موقف املتنافس��ني ووضع عطاءاتهم، فاإليجاب الذي يتقدم ب��ه مقدم العطاء مل 

تتحدد معامله إال بناًء عىل الرشوط واألحكام التي قررتها اإلدارة يف كراسة الرشوط))46)((، 

فه��و كام قال��ت املحكمة اإلدارية العلي��ا إن »األصل أن من يوجه إلي��ه اإليجاب يف العقد 

اإلداري إمنا يوجهه عىل أس��اس الرشوط العامة املعلن عنها والتي تس��تقل اإلدارة بوضعها 

)45)(  راجع د. جابر جاد نصار، مرجع س��ابق، ص )15، د. مهند مختار نوح، اإليجاب والقبول يف العقد اإلداري، رس��الة 

دكتوراه كلية الحقوق جامعة عني شمس 004)، ص49.

)46)(  راجع د. جابر جاد نصار، وما أشار إليه، مرجع سابق، ص)15. 
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دون أن يكون للطرف اآلخر حق االشرتاك يف ذلك وليس ملن يريد التعاقد إال أن يقبل هذه 

الرشوط أو أن يرفضها«)44)(.

وه��و م��ا يظهر من حكمها الذي قض��ت فيه »بأنه من االطالع ع��ىل أصول األوراق أن 

املتعهد مل يذكر ش��يئاً عن أن أس��عاره مقدمة عن عيناته التي أودعها املخازن مقابل إيصال 

ال يت��م عىل أك��ر من واقعة اإليداع. وإمنا الثابت أن املتعهد وضع بخط يده األس��عار التي 

ارت��يض أن يقوم بالتوريد عىل مقتضاها قرين الصنفني املرشوطني بعينة الوزارة النموذجية، 

دون أي تحفظ من جانبه أو أية إشارة تدل عىل أن األسعار التي وضعها إمنا هي عن عينات 

أخرى غري عينات الوزارة، بل إنه مل يرش يف العقد الذي وقعه إىل أن هناك عينات أخرى قام 

بإيداعها يوم أن قدم عطاءه ووقع كراس��ة االش��رتاطات العامة، فجاء عطاؤه خلواً متاماً من 

أي تحفظ أو اشرتاط، فإنه إذا قررت الوزارة املدعية قبول عطاء املتعهد عن هذين الصنفني 

بأس��عاره التي وضعها عىل أساس عينه الوزارة فإن هذا القبول من جانبها يكون قد صادف 

إيجاب املطعون عليه والتقي به عند محله الذي ال ميكن أن يكون التوريد إال عىل أس��اس 

عين��ة الوزارة من جميع الوجوه وبذلك يكون عق��د التوريد قد أبرم فعاًل ويصبح املطعون 

عليه ملزماً بتنفيذ التوريد طبقاً لرشوط العقد.

ويرتتب عىل ذلك أن اإلدارة ال تس��تطيع أن تضع رشوطاً يف العقد مغايرة ملا هو مسطر 

بكراسة الرشوط، فإن هي فعلت فإنه يف هذه الحالة إما أن يقبل املتعاقد ويف هذه الحالة 

فال توجد مشكلة قانونية ما دام هناك توافق، واال فإن املتعاقد يستطيع االحتجاج مبخالفة 

كراس��ة الرشوط، وما يرتتب عىل ذلك من آثار حيث ال يس��تطيع وص��ف املتعاقد يف هذه 

الحالة باعتباره مخاًل بااللتزامات التعاقدية، وإمنا اإلخالل يتجه إىل الجهة اإلدارية.

هذا وبالنس��بة للمركز القانوين لكراس��ة الرشوط يف حالة مخالفتها للنظام يفرق البعض 

م��ن الفقه بني فرضني؛ األول: أن ينص العقد رصاح��ة عىل اإلحالة إىل نصوص القانون وهنا 

تكون الرشوط القانونية أس��اس التعاقد، والفرض الثاين: خلو العقد من اإلحالة إىل نصوص 

القانون وعليه تقدم كراسة الرشوط عىل النظام، وقد ذهبت املحكمة اإلدارية العليا إىل انه 

“إذا تضمنت كراس��ة الرشوط تحديداً ملقدار الغرامة التي يتحملها املتعاقد مع اإلدارة حال 

)44)(  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 333 لسنة 10ق، بجلسة )/)1964/1، املجموعة 1/13، ق5)، 166.
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إخالله بالتزاماته قبلها، فإن مقدار الغرامة حس��بام نصت عليه الرشوط يكون هو الواجب 

إعامله دون النص الالئحي«)48)(.   

غ��ري أنن��ي أعتقد أن أحكام النظام يف القواعد اآلمرة منه ال يجوز مخالفتها ال يف كراس��ة 

الرشوط وال يف العقد ويعد كل رشط يخالف تلك الرشوط باطاًل ال يجوز العمل به فهو كام 

نصت املادة )152( من الالئحة عىل أنه »ال يجوز تضمني رشوط املنافسات واملشرتيات، ووثائق 

العقود التي تربمها الجهات الحكومية نصوصاً تخالف نظام املنافسات واملشرتيات الحكومية 

أو هذه الالئحة، وتعترب أحكامهام مقدمة يف التطبيق عىل تلك الوثائق واملستندات«.

هذا وتلتزم الجهة يف ضوء فلس��فة املناقصة وهي اختيار أقل األس��عار بعد التحقق من 

تواف��ر الرشوط واملواصفات، بوضع أس��عار تقديرية تسرتش��د بها يف تحديد أقل األس��عار 

بش��كل صحيح إذ ليس من الدقة مبكان أن تعتمد عىل تحديد أقل األس��عار عىل ما يقدمه 

املتنافسون، فقد تكون أسعارهم خادعة وتفوق األسعار الواقعية العادلة بكثري وبالتايل إن مل 

تحتط الجهات الحكومية لذلك فقد تقع يف فخ هؤالء املتنافس��ني، لذلك وحتى تتبني الجهة 

الحكومية ذلك األمر فقد نصت الالئحة يف مادتها الرابعة عىل أن: 

“أ - تقوم الجهة الحكومية باالستعانة بالجهاز الفني الذي شارك يف إعداد املواصفات أو 

غريه من الجهات املتخصصة بالتس��عري، بوضع أسعار تقديرية إرشادية لألعامل عىل 

جداول البنود والكميات الخاصة باملنافسة، مبا يتفق مع األسعار السائدة يف السوق، 

ومن واقع األس��عار الس��ابق التعامل بها، وذلك قبل اإلعالن عن املنافسة، وتوضع يف 

مظ��روف مختوم يرفع لرئيس لجنة فحص العروض ويفتح من قبل اللجنة عند البت 

يف املنافسة.

ب- عىل الجهة الحكومية أن تحتفظ بدليل ش��امل ألسعار املواد والخدمات التي يتكرر 

تأمينها، عىل أن تقوم بتحديث الدليل بشكل مستمر«.

)48)(  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 84)لس��نة 15ق، بجلس��ة 9)/1942/6، املوسوعة، مرجع سابق، 

ج18، ص،693 وراجع د. جابر نصار، مرجع سابق، ص152.
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ثانياً: اإلعالن عن المناقصة:

بعد القيام بإعداد الرشوط واملواصفات بش��كل دقيق ووضع األس��عار التقديرية تقوم 

الجهة الحكومية باإلعالن عن املناقصة وفقاً للامدة )4( من النظام والتي يجري نصها:

 »أ - يعلن عن جميع املنافسات الحكومية يف الجريدة الرسمية، ويف صحيفتني محليتني، 

وبالوسائل اإلعالنية اإللكرتونية وفقاً ملا تحدده الالئحة التنفيذية لهذا النظام، ويجب 

أن يحدد يف اإلعالن عن املنافسة موعد تقديم العروض وفتح املظاريف ومكانهام.

ب - األعامل أو املشاريع ذات الطبيعة الخاصة التي ال يتوفر لها متعهد أو مقاول داخل 

اململك��ة يتم اإلعالن عنها خارج اململكة باإلضافة إىل اإلعالن عنها يف الداخل وفقاً ملا 

تضمنته الفقرة السابقة«.

وجاءت امل��ادة )10( من الالئحة بإضفاء بعض التفاصي��ل حول اإلعالن فنصت عىل أن 

»تعلن الجهات الحكومية عن املنافسات العامة، وفقاً لإلجراءات التالية:

أ- يعلن عن املنافسة يف الجريدة الرسمية، ويف صحيفتني محليتني، مرة واحدة عىل األقل، 

وبالوس��ائل اإلعالنية اإللكرتونية، يف موقع جريدة أم القرى، ويف موقع الجهة املعلنة، 

ك��ام يتم تزويد أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بنس��خة من اإلعالن )بصيغة 

إلكرتونية( عىل أن يظل اإلعالن يف تلك املواقع مس��تمراً، حتى املوعد النهايئ لتقديم 

العروض.

ب- يكون اإلعالن يف الخارج عرب الصحف الرئيس��ية يف البلدان التي تقدم الخدمة، وعن 

طري��ق املواقع اإللكرتونية اإلعالني��ة العاملية، باللغتني العربي��ة واإلنجليزية، وميكن 

التنسيق مع سفارات اململكة يف الخارج، لطرح اإلعالن إذا دعت الحاجة لذلك.

ج- إذا كان مح��ل تنفي��ذ املرشوع خ��ارج اململكة يعلن عنه يف الداخ��ل والخارج، وفقاً 

ألسلوب اإلعالن الوارد يف الفقرتني )أ،ب( من هذه املادة.

د- يجب أن يتضمن اإلعالن عن املنافس��ة معلومات واضحة وشاملة عن األعامل املعلن 

عنها، وبحد أدىن املعلومات التالية:
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- اسم الجهة املعلنة. 

- رقم املنافسة ووصفها وغرضها.

- مجال التصنيف. 

- قيمة الوثائق ومكان بيعها.

- زمان ومكان تقديم العروض وفتح املظاريف.

ه- يج��ب أال تق��ل املدة من تاريخ صدور أول إعالن يف الجريدة الرس��مية حتى املوعد 

النهايئ لتقديم العروض عن ثالثني يوماً، وال تقل هذه املدة عن ستني يوماً يف املشاريع 

أو األعامل التي تبلغ تكاليفها التقديرية خمسني مليون ريال فأكر)49)(.

و-ال يج��وز عند اإلعالن عن املنافس��ة أو بيع الوثائق، تحدي��د درجة تصنيف معينة، أو 

اشرتاط تأهيل للمتقدمني للمنافسة«. 

وتجدر اإلش��ارة إىل انه إذا كانت املناقصة تتعلق باألعامل ذات التنفيذ املس��تمر، فإنه 

يج��ب عىل اإلدارة وفقاً لل��امدة )11( من الالئحة أن تطرح األعامل ذات التنفيذ املس��تمر 

كالصيانة والنظافة والتشغيل وتقديم خدمات اإلعاشة وما شابهها يف منافسة عامة، يف بداية 

السنة األخرية من العقد القائم كحد أقىص«.

وق��د أتت املادة )10( عىل كافة التفاصي��ل املتعلقة باإلعالن من حيث مكان نرشه، يف 

الداخ��ل والخارج والبيانات الواجب أن يتضمنها، غري أنه تجب مالحظة أن الوجوب الذي 

يؤثر عىل سالمة اإلعالن هو ما نص عليه النظام، وبالتايل صحة اإلعالن تتوقف عليه، أما ما 

أضافته الالئحة التنفيذية فهو توسع يف محل اإلعالن، وعدم توافره ال يؤثر عىل صحته، ومن 

جهة أخرى، فإنه حتى يف البيانات التي نص عليها اإلعالن فإنه ال يرتتب البطالن إال بالنظر 

إىل البيانات الجوهرية، التي يؤثر عدم تواجدها عىل املبادئ التي تقوم عليها العقود.

)49)(  ت��م تعدي��ل هذه املادة بقرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاري��خ 9/6/5)12ه� والتي نصت عىل أنه »يجب أال تقل 

املدة من تاريخ أول إعالن سواًء يف الجريدة الرسمية أو املحلية حتى املوعد النهايئ لتقديم العروض عن ثالثني يوماً، 

وال تقل هذه املدة عن ستني يوماً يف املشاريع أو األعامل التي تبلغ تكاليفها التقديرية مائة مليون فأكر« واستمر 

العمل بذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 83) وتاريخ ))/9/)123ه�، حتى عاد الحال كام سطرته مادة النظام بقرار 

مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 8)/1236/3 ه�.
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ه��ذا والنرش يف الجريدة الرس��مية يعد مقدم��اً عىل ما عداه، ويكون ه��و املعترب عند 

االخت��الف وهو ما قىض به الديوان بقوله: »وحي��ث إن املعتمد األخذ به هو اإلعالن الوارد 

يف الجريدة الرس��مية والذي حدد التاريخ ومل يحدد الي��وم إذ إن الئحة الترصف بالعقارات 

البلدي��ة قد نص��ت عىل أن املعترب هو التاري��خ الوارد بالجريدة الرس��مية إذ نصت باملادة 

الرابعة عرشة عىل: »...وأال تقل املدة الزمنية بني تاريخ اإلعالن يف الجريدة الرسمية وتاريخ 

فتح املظاريف عن ثالثني يوماً« وحيث إن هذا النص يدل عىل أن املتعني االعتامد عليه هو 

اإلعالن الوارد يف الجريدة الرس��مية«)80)( وما اس��تند إليه الديوان هو نفس��ه ما أشارت اليه 

املادة)10/ه�( من الالئحة.

ثالثاً: األثر القانوين املرتتب عىل عدم اإلعالن أو مخالفة اإلعالن للقواعد القانونية: 

اختلف��ت اآلراء الفقهي��ة حول هذا املوض��وع، فريى البعض أن ال��رشوط التي يتطلبها 

القانون يف اإلعالن ملزمة لإلدارة فيتعني عليها احرتام أوضاع اإلعالن من حيث املدد وكيفية 

إجرائ��ه وعدد مراته وإال ترتب عىل ذلك البطالن)81)(، وإذ كان ذلك يف الرشوط املتطلبة يف 

اإلعالن فإن عدم اإلعالن سيكون باطاًل من باب أوىل.

ويف ذات االتجاه يضيف البعض أن تخلف أي رشط من رشوط اإلعالن يؤدي إىل بطالنه 

ألن اإلعالن عن املناقصة يعترب من املبادئ األساسية التي تحكم نظام املناقصات، إضافة إىل 

أن القواع��د الت��ي تحكم اإلعالن تعترب من القواعد اآلمرة الت��ي يؤدي الخلل فيها إىل وصم 

املناقصة بعدم املرشوعية))8)(. 

يف ح��ني يرى البعض األخر أن��ه وإن كان اإلعالن عن املناقصة أم��راً جوهرياً يرتتب عىل 

إغفال��ه بط��الن إجراءات املناقص��ة، إال أن هذا البط��الن يغدو غري منطق��ي يف حالة إذا ما 

تحققت الغاية من هذا اإلعالن دون إجرائه، ذلك أنه من املس��لامت أن الش��كليات ليست 

هدفاً يف ذاتها أو طقوساً ال مندوحة من اتباعها وامنا هي إجراءات تستهدف املصلحة العامة 

)80)(  راج��ع حك��م املحكمة اإلداري��ة رقم 182/د/2/1 لعام )123ه���، يف القضية رقم 2/116/ق لع��ام 4)12ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 5)/) لعام 1233ه�، يف القضية رقم 1204/ق لعام 8)12ه� )حكم غري منشور(.

)81)(  راجع د. سليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص35).

راجع أ. ريم عىل إحسان محمد العزاوي، وسائل إبرام العقود اإلدارية، مكتبة الوفاء القانونية، 012)، ص40. وراجع د.   )(8((

مهند مختار نوح اإليجاب والقبول يف العقد اإلداري رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة عني شمس004).
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ومصلحة املتنافسني عىل سواء، فإذا تحققت املصلحة التي عناها القانون وكان إغفال اإلجراء 

متداركاً من سبيل آخر دون املساس بضامنات املتناقصني واملصلحة العامة، فال وجه للبطالن، 

وحيث إن الغاية التي قصدها املرشع من اإلعالن هي تحقيق أكرب عدد من املشتغلني بنوع 

النشاط موضوع املناقصة فإذا تقدم أكرب عدد من مقدمي العطاءات رغم عدم اإلعالن عنها 

وقد تحققت الغاية من ذلك مام ميكن معه التجاوز عن مخالفات اإلعالن عن املنافسة)83)(.

ويف ذات االتج��اه أيض��اً تتم التفرقة بني حالتني، الحالة األوىل إذا كان أثر املخالفة واضحاً 

ع��ىل ع��دد املتقدمني، أي كان عدد املتقدمني محدوداً، فإن قرار إرس��اء املناقصة يعد باطاًل، 

لكن بطالن القرار باعتباره منفصاًل عن العقد ليس له تأثري عىل العقد، ويظل العقد صحيحاً 

وملزماً لطرفيه، أما إذا كان العقد مل يربم بعد فإنه يف هذه الحالة تلغى املناقصة ويعاد اإلعالن 

عنها من جديد، والحالة الثانية إذا كانت قواعد النرش غري مؤثرة يف عدد العطاءات املقدمة 

فإنه ال يوجد بطالن طاملا مل يحدث مس��اس بالضامنات املقررة قانوناً للمتقدمني بعطاءاتهم 

ومل يحدث هناك إرضار باملصلحة العامة، فالشكليات ليست هدفاً يف حد ذاتها لكنها وسيلة 

للوصول للمصلحة العامة فإذا تم تحقيق هذه الغاية فال يوجد ما يدعو للبطالن)82)(.    

ويف ه��ذا االتجاه يضيف البعض أنه يف حالة ما إذا كان هناك قصور يف النرش أو اإلعالن 

ترتب عليه بطالن إجراءات اإلرساء فإن بطالن قرار اإلرساء ال ميس العقد، بحسبان أن العقد 

منفصل عن اإلجراءات السابقة عليه، وهي نتيجة تبدو غري منطقية أمام ما بني عىل الباطل 

فه��و باطل، إال أن اس��تقرار املراك��ز القانونية للمتعاقدين مع الجهة اإلدارية هي الس��بب 

املؤدي إىل هذا املفهوم وكل ما يف األمر أن اإلجراء الباطل إذا تسبب يف رضر ألحد املتقدمني 

للتعاقد يجوز للمترضر املطالبة بالتعويض)85)(. 

ويف إطار اإلعالن فقد حدد النظام مجموعة من البيانات وأضافت الالئحة بيانات أخرى، 

وس��بق هذه وتلك ألفاظ للوجوب فالنظام يف املادة السابعة نص عىل أن “يعلن عن جميع 

)83)( راجع د. رمضان بطيخ، التزامات ما قبل التعاقد يف مجال العقود اإلدارية، ندوة إدارة العقود واالتفاقيات، ورش��ة عمل 

إدارة املفاوضات، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 005)، ص10.

)82)( راجع د. صالح الدين فوزي، قانون املناقصات واملزايدات رقم 89 لسنة 1998، املشاكل العملية والحلول القانونية، دار 

النهضة العربية، 003)، ص 46، 44.

)85)(  راجع د. محمد ماهر أبو العينني، العقود اإلدارية وقوانني املزايدات واملناقصات، الكتاب األول، 003)، ص362.
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املنافسات الحكومية يف الجريدة الرسمية ويف صحيفتني ... ويجب أن يحدد يف اإلعالن موعد 

تقديم العروض وفتح املظاريف ومكانهام..” وجاءت الالئحة يف مادتها العارشة ونصت عىل 

أن »..د- يج��ب أن يتضمن اإلعالن عن  املنافس��ة معلومات واضحة وش��املة عن األعامل 

املعلن عنها، وبحد أدىن املعلومات التالية :

- اسم الجهة املعلنة.

- رقم املنافسة ووصفها وغرضها.

- مجال التصنيف.

- قيمة الوثائق ومكان بيعها.

- زمان ومكان تقديم العروض وفتح املظاريف«.

بداية النص الوارد يف الالئحة قد أضاف بلفظ الوجوب اسم الجهة املعلنة، رقم املنافسة، 

مجال التصنيف، قيمة الوثائق ومكان بيعها.

وأعتق��د أن الالئحة قد خالفت دورها التنفي��ذي يف إيجاب بيانات مل ينص عليها النص، 

وأعتق��د كذلك أن النص النظامي كان قارصاً عن تحديد البيانات الجوهرية التي كان يجب 

أن يضمنه��ا، وأخرياً القول الذي يتفق مع املبادئ العامة التي يقوم عليها الش��كل واإلجراء 

أن��ه يجب التفرقة بني البيانات الجوهرية الت��ي تضمن املبادئ التي يقوم عليها النظام من 

تحقيق املساواة والشفافية وتحقيق الكفاية املالية واالقتصادية، وبني البيانات الثانوية التي 
ميكن أن تتناولها كراس��ة الرشوط وال تؤثر عىل اإلعالن كوس��يلة لعلم الكافة باملنافسة، ومبا 
اليؤدي إىل اإلخالل مببدأ املس��اواة والش��فافية، كإغفال غرض املنافسة يف اإلعالن مثاًل، ألن 
كراس��ة الرشوط س��وف تتوىل تبيان هذا البي��ان ويخضع مدى تحقق الغاي��ة من اإلجراء، 

وتقدير مدى وجوهرية البيانات وثانويتها للقايض اإلداري.

 رابعاً: التكييف القانوين لإلعالن: 

تقوم الجهة كام أرشنا باإلعالن عن منافستها، فهل يعد هذا اإلعالن الذي تبديه الجهة اإلدارية 
من طرفها إيجاباً؟ وأن العطاء املقدم يف هذه الحالة يكون قبوالً؟ وفقاً للرشوط واملواصفات 

املوضوعة يف كراسة الرشوط، أم أن اإلعالن ال ميثل سوى اإلفصاح عن دعوة التعاقد؟
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يرى الفقه والقضاء أن اإلعالن بصفة عامة مناقصة كان أم مزايدة ال يعد إيجاباً وإمنا هو 
دع��وة للتعاقد من قبل الجهة اإلدارية، واإليجاب ه��و ما يقدمه املتنافس من العطاء، وأن 

القبول يكون يف قرار الرتسية الذي به تتم العملية التعاقدية)86)(.

فاإلع��الن ما هو إال دعوة للتعاقد أو إخطار تفصح فيه اإلدارة عن دعوتها للمتنافس��ني 
للعملية التعاقدية، يف ضوء مجموعة من الرشوط يقدمون عىل ضوئها إيجابهم لتختار منهم 
من تراه متوافقاً مع تلك الرشوط حسب النظام)84)(، فاإلعالن ال ميكن أن يكون إيجاباً، ألنه 

لو كان كذلك لكان القبول متحققاً مبجرد تقديم العطاء، وهذا ال يتفق مع القواعد النظامية 

للعقود اإلدارية وما ينتظمها من قواعد االستبعاد واملفاوضة وإمكانية سحب العطاء وإلغاء 

املنافسة وغري ذلك من القواعد. 

المطلب الثاني

تقديم العروض وتحديد اللجان المختصة:

أواًل: تقديم العروض:

يقوم املتنافس��ون يف ض��وء رشوط ومواصفات املناقصة بإع��داد عروضهم وحتى تكون 

)86)(  راجع عىل سبيل املثال د. محمد ماهر أبو العينني، مرجع سابق، 003)، ص368، ود. حسن محمد هند، ود. محمد عىل 

حس��ن، الجديد يف املشكالت العملية لقانون املناقصات واملزايدات، دار الكتب القانونية،002)، ص115، د. ابراهيم طه 

الفياض، مرجع س��ابق، ص80، وأ. مال الله جعفر عبد امللك الحامدي، ضامنات العقد اإلداري، اإلجراءات الس��ابقة عىل 

إبرام العقد اإلداري، دار الجامعة الجديدة للنرش، اإلسكندرية، 009)، ص89،88.

)84)(  قد أشار النظام السابق إىل ذلك التكييف يف املادة الثانية منه حيث نصت عىل أن: 

»أ( يخطر املتنافس��ون إما عن طريق اإلعالن يف الجريدة الرس��مية مرتني عىل األقل وإما عن طريق توجيه كتب رسمية إىل من 

يدعون للمنافسة يف حالة قرصها عىل عدد معني منهم.

ب( للجهة اإلدارية أن تدعو إىل املنافسة عىل مرحلتني : 

األوىل: توجيه الدعوة ملن يريد التنافس فيام يلزمها من مش��رتيات، أو تنفيذ أعامل من العاملني يف النش��اط املطلوب؛ ليُختار 

من بينهم املنافسون املقبولون.

الثاني��ة: أن تطل��ب من هؤالء تقديم عروضهم وللجهة اإلدارية أن تختار من يدعون إىل املنافس��ة بناًء عىل ما يتوفر لديها من 

معلومات إذا كان موضوع العمل داخالً ضمن اختصاصها، أما إذا مل يكن داخالً ضمن اختصاصها فتتم الدعوة بناًء عىل 

ترش��يح إحدى الجهات املتخصصة يف الحكومة، ويف حالة عدم توفر هذه املعلومات لدى جهة حكومية يجوز االستعانة 

بإحدى املؤسسات املتخصصة أو الهيئات الدولية.
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هذه العروض مقبولة ش��كاًل وموضوعاً فإنها تخضع لع��دة ضوابط حددها النظام والئحته 

والتي ميكن تعدادها فيام ييل:

1- يلت��زم مقدم العرض طبق��اً للامدة )14( من الالئحة أن يتح��رى قبل تقديم عرضه، عن 

طبيعة األعامل املتقدم لها، والظروف املصاحبة للتنفيذ، ومعرفة كافة بياناتها وتفصيالتها، 

وم��ا ميكن أن يؤثر عىل فئات عرضه ومخاطر التزاماته، وعىل الجهة الحكومية أن تقدم 

للمتنافس��ني اإليضاحات والبيان��ات الالزمة عن األعامل املطل��وب تنفيذها قبل ميعاد 

تقديم العروض، وإطالع املتنافس – بطلب منه - عىل حجم املرشوع، وبعض املعلومات 

العامة عنه، التي متكنه من تقييم األعامل قبل رشائه أوراق املنافسة. 

)- يلت��زم مقدم العرض بتقديم عرضه مكتوباً عىل النامذج األصلية املس��تلمة من الجهة 

الحكومي��ة واملختومة بختمها وتوضع يف مظاري��ف مختومة مبا يضمن رسيتها وعدم 

فتحها، وذلك يف املوعد واملكان املحددين لذلك أو بالوس��ائل اإللكرتونية، حيث يقوم 

املتنافس بإعداد عرضه عىل النس��خة اإللكرتونية التي اس��تلمها من الجهة وتسليمها 

للجه��ة مع بقي��ة الوثائق األخرى يف املواعي��د املحددة، مع االلت��زام بضوابط تقنية 

التوقيعات اإللكرتونية يف طرح واس��تقبال املنافس��ات الحكومية املعتمدة من وزارة 

املالية)88)(.  

3- يلت��زم مقدم العرض وفقاً للامدة )13( من النظام بأن يحدد األس��عار اإلجاملية وما يرد 

عليه��ا من زي��ادة أو تخفيض يف خطاب الع��رض األصيل، وال يعتد ب��أي تخفيض يقدم 

بوس��اطة خطاب مس��تقل حتى لو كان مرافق��اً للعرض. وال يجوز للمتنافس��ني يف غري 

الح��االت الت��ي يجوز التفاوض فيها وفق��اً ألحكام هذا النظام تعديل أس��عار عروضهم 

بالزيادة أو التخفيض بعد تقدميها. 

2- يلت��زم مق��دم الع��رض بتقديم عرضه موضحاً فيه أس��عاره رقاًم وكتابة دون ش��طب أو 

تعديل إال يف حدود معينة وذلك حتى ال يتعرض عرضه لالستبعاد ويف هذا نصت املادة 

العرشون من الالئحة عىل أنه:

“أ- يج��ب عىل املتنافس تقديم س��عره وفقاً لل��رشوط واملواصفات وج��داول الكميات 

راجع املادة العارشة من النظام، واملادة الرابعة عرشة من الالئحة.  )(88(
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املعتم��دة م��ن الجهة الحكومية، وال يج��وز له إجراء أي تعدي��ل أو إبداء أي تحفظ 

عليها، أو القيام بش��طب أي بند من بنود املنافس��ة أو مواصفاتها. ويس��تبعد العرض 

املخالف لذلك.  

ب- تدون أس��عار الع��رض اإلفرادية واإلجاملية يف جداول الكمي��ات رقاًم وكتابة بالعملة 

املحلية، ما مل  ينص عىل تقدميها بعملة أخرى.

ج- ال يجوز ملقدم العرض التعديل، أو املحو، أو الطمس، يف قامئة األس��عار، وأي تصحيح 

يجريه صاحب العرض عليها يجب إعادة كتابته رقاًم وكتابة والتوقيع عليه وختمه. 

د- إذا بلغت فئات األس��عار التي جرى عليه��ا التعديل أو املحو أو الطمس أكر من %10 

من قامئة األسعار جاز استبعاد العرض .

ه- ال يجوز ملقدم العرض أن يغفل أو يرتك أي بند من بنود املنافسة دون تسعري، إال إذا 

أجازت رشوط املنافسة ذلك.

ك��ام يبني صاحب الع��رض وفقاً للامدة )))/أ( من الالئحة م��ا إذا كانت األصناف املراد 

تأمينها من املصنوعات أو املنتجات الوطنية أو منتجات إحدى الدول األخرى.

5- يلتزم مقدم العرض لضامن جديته أن يقدم مع عرضه أصل خطاب الضامن االبتدايئ وإال 

اس��تبعد عرض��ه حيث نصت املادة )11( من النظام ع��ىل أن  “يقدم مع العرض ضامن 

ابت��دايئ يرتاوح من )1%( إىل ))%( )من واحد إىل اثنني يف املائة( من قيمته وفقاً لرشوط 

املنافسة، وال يلزم تقديم هذا الضامن يف الحاالت التالية :

أ- الرشاء املبارش إال إذا كانت العروض مغلقة.

ب- تعاقدات الجهات الخاضعة ألحكام هذا النظام فيام بينها، ويف التعاقد مع الجمعيات 

الخريية والجمعيات ذات النفع العام، برشط تنفيذها األعامل بنفسها)89)(.

أح��كام  منه��ا   )50( امل��ادة  يف  الحكومي��ة  واملش��رتيات  املنافس��ات  لنظ��ام  التنفيذي��ة  الالئح��ة  ح��ددت    )(89(

 الضامن االبتدايئ فنصت عىل أنه » أ-يجب النص يف رشوط املنافسة، عىل نسبة الضامن االبتدايئ. 

ب- ال يج��وز قب��ول العرض ال��ذي يقدم معه ضامن ابت��دايئ ناقص، مهام كانت نس��بة النقص، وال تعترب كس��ور 

 الريال نقصاً يف الضامن، وينسب الضامن إىل قيمة العرض اإلجاملية قبل املراجعة والتصحيح. 

ج- يك��ون الض��امن االبتدايئ س��اري املفعول مدة ال تقل عن )تس��عني يوماً( من التاريخ املح��دد لفتح املظاريف، 
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- يلتزم مقدم العرض وفقاً للفقرة )د، ه�( من املادة )) من الالئحة بأن يقدم مع العرض 

صورة الوثائق املش��ار إليه��ا يف املادة )1 من الالئحة فإذا إذا مل يق��دم املتنافس مع عرضه 

أي��اً من الوثائق املش��ار إىل تقدميها يف الفقرة) د( من هذه املادة، م��ع توافرها لديه وقت 

تقديم عرضه، أو أن الوثيقة املقدمة منتهية الصالحية، جاز منحه مدة تحددها لجنة فحص 

العروض الستكامل تلك الوثائق، ومبا ال يؤدي إىل انتهاء الوقت املحدد للبت يف الرتسية، فإن 

مل يقدمها يف الوقت املحدد يستبعد من املنافسة.

6- يلت��زم مق��دم العرض وفقاً للفق��رة )و( من املادة )) من الالئح��ة أن يقدم مع العرض 

صورة إضافية من جداول الكميات وقوائم األس��عار اإلجاملية واإلفرادية مطابقة لألصل 

ومختوم��ة بخت��م مقدم العرض، عىل أن تبقى الصورة ل��دى لجنة فحص العروض لحني 

إنهاء إجراءات تحليل العروض.

ويس��تبعد العرض املخالف لذلك، مهام كانت مدة النقص )عدلت هذه املدة بقرار مجلس الوزراء رقم 155وتاريخ 

9/6/5)12ه��� وال��ذي نص عىل أن »تكون م��دة الضامن االبتدايئ ثالثة أش��هر هجرية من التاري��خ املحدد لفتح 

املظاريف، وللجهة الحق يف متديد مدة هذا الضامن مبا يكمل مدة التسعني يوماً املنصوص عليها يف نظام املنافسات 

واملشرتيات الحكومية«. واستمر العمل بذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 83)وتاريخ ))/9/)123ه�. وذلك حتى عاد 

الوضع كام كان بقرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 8)/1236/3ه�.  

د- تقوم الجهة بطلب متديد الضامن االبتدايئ ملن رست عليه األعامل يف حالة انتهاء مدة رسيانه قبل تقديم الضامن النهايئ.

ه��� - ت��رد الضامن��ات االبتدائي��ة إىل أصح��اب الع��روض املس��تبعدة بع��د الب��ت يف الرتس��ية، وكذل��ك يف حال��ة 

إلغ��اء املنافس��ة، أو بع��د انته��اء الوق��ت املح��دد لرسي��ان الع��روض، م��ا مل يب��د صاح��ب الع��رض رغبته يف 

 االستمرار يف االرتباط بعرضه، وفقاً ملا نصت عليه املادة )الحادية واألربعني( من هذه الالئحة . 

و- يج��وز للجهة الحكومية بناءً عىل تقديرها وبطلب من أصحاب الع��روض، اإلِفراج عن ضامناتهم االبتدائية قبل 

البت يف الرتس��ية، إِذا تبني بعد فتح املظاريف وانكش��اف األس��عار، أن أس��عار تلك الع��روض مرتفعة، أو مخالفة 

للرشوط.«

هذا وقد خففت من التش��ديد يف هذا املوضوع الئحة العقود واملش��رتيات .. للهيئة امللكية للجبيل وينبع املش��ار إليها 

س��ابقاً وهو األفضل إليجاد مرونة يف األمر حيث نصت املادة 86 منها عىل أنه » 1- يجب النص يف رشوط املنافس��ة 

عىل نس��بة الضامن البني االبت��دايئ ومدته. )- ال يقبل العرض الذي يقدم معه ض��امن بني ابتدايئ ناقص القيمة 

اذا تجاوزت نس��بة النقص خمس��ة عرش يف املئة )15%( من قيمة الضامن، اما إذا كان النقص أقل من ذلك فيعطى 

املتناف��س مهلة تحددها لجنة فتح املظاريف لتصحيح قيمة الضامن، وينس��ب الضامن إىل قيمة العرض اإلجاملية 

قب��ل املراجع��ة والتصحيح. 3-  ال يقبل العرض الذي يقدم معه ضامن بني ابتدايئ ناقص املدة إذا تجاوزت نس��بة 

النقص ثالثني يف املئة )30%( من مدة الضامن املنصوص عليها يف كراس��ة الرشوط، أما إذا كان النقص أقل من ذلك 

فيعطى املتنافس مهلة تحددها لجنة فتح املظاريف لتصحيح مدة الضامن«.
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4- يلتزم مقدمو العروض بتقديم عرض واحد وذلك وفقاً للامدة 19 من الالئحة  التي نصت 

عىل أن »يتقدم املتنافس بعرض مرادف أو بديل، إال إذا تضمنت رشوط املنافسة النص 

ع��ىل تقديم عرض بديل وفقاً لرشوط ومواصفات محددة تضعها الجهة للعرض البديل، 

وتلت��زم الجهة يف هذه الحالة بالرتس��ية ع��ىل أقل العروض املقدم��ة املطابقة للرشوط 

واملواصفات«.

هذا ويجوز أن يتقدم عدة مقاولني متضامنني فيام بينهم بعرض واحد غري أن ذلك يجب 

أن يخضع ملجموعة من الضوابط ساقتها املادة الثامنة عرشة من الالئحة بقولها: »يجوز أن 

يق��دم العرض من عدة مقاولني بالتضامن بينهم، وفقاً لرشوط تصنيف املقاولني املتضامنني، 

املشار إليها يف نظام )تصنيف املقاولني(، ومع مراعاة الضوابط التالية:

1- أن يت��م التضامن قبل تقدي��م العرض، ومبوجب اتفاقية مربمة ب��ني األطراف املتضامنة، 

ومصدقة من جهة ذات اختصاص بالتوثيق والتصديق كالغرفة التجارية الصناعية.

)- أن تتضمن اتفاقية التضامن التزام املتضامنني مجتمعني أو منفردين، بتنفيذ كافة األعامل 

والخدمات املطروحة يف املنافسة.

3- أن توض��ح اتفاقي��ة التضام��ن املمثل القانوين لط��ريف التضامن أمام الجه��ة الحكومية، 

الس��تكامل إجراءات التعاقد، وتوقيع العقد، واملسؤولية عن التوقيعات واملخاطبات مع 

الجهة الحكومية.

2- تختم وتوقع وثائق العرض ومستنداته، من جميع املتضامنني، ويرفق أصل االتفاقية مع 

العرض.

5- ال يج��وز ألحد املتضامنني التقدم بع��رض منفرد، أو التضامن مع متنافس آخر للمرشوع 

نفسه.

6- ال يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقدميها دون موافقة الجهة الحكومية.

4- يلتزم املتنافس وفقاً للامدة )) من الالئحة أن يوقع العرض، فإذا كان مقدماً من رشكة أو 

مؤسسة يوقع من ميلك متثيلها نظاماً مع ختم العرض وكافة مرفقاته بختم مقدم العرض.
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وأخ��رياً وفقاً لل��امدة )) من الالئحة يق��دم العرض مبوجب خطاب رس��مي تحدد فيه 

األسعار اإلجاملية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض.

8- يلتزم مقدمو العطاءات بعروضهم وفقاً ملا نصت عليه املادة )1 من النظام بقولها:

»أ - تكون مدة رسيان العروض يف املنافسات العامة تسعني يوماً من التاريخ املحدد لفتح 

املظاريف، فإن سحب مقدم العرض عرضه قبل انتهاء هذه املدة فال يعاد له ضامنه االبتدايئ«. 

وق��د اختلف الرأي يف مصدر هذا االلتزام فالبع��ض يعد مصدر هذا االلتزام هو اإلرادة 

املنف��ردة )90)( وذه��ب رأي إىل أن هذا االلتزام مصدره القانون وفق��اً ملا حدده من رشوط 

وأوض��اع ال قبل له بتغيريها وال قب��ل إلرادته بأن تحيد عنها فالقانون هو الذي يحدد صفة 

املتق��دم وما يجب أن يتوافر فيه ش��خصياً من رشوط، ويف عطائه م��ن أوضاع، واإلجراءات 

التي يجب عليه سلوكها لصحة تقديم عطائه، والقانون نفسه هو الذي يلزم صاحب العطاء 

بالبقاء عىل عطائه حتى يتم إرس��اء واعتامد املناقصة كج��زء من متطلبات إنجاز املناقصة، 

ولو كان مصدر الت��زام صاحب العطاء بالبقاء عىل عطائه إرادته املنفردة ألمكنه عىل األقل 

أن يحدد بإرادته رشوط التزامه وذلك منطق االلتزام الذي مصدره اإلرادة املنفردة .. فالتزام 

صاح��ب العطاء عىل عطائه التزام مصدره القانون ... وتكييف التزام صاحب العطاء بالبقاء 

عىل عطائه عىل أنه التزام مصدره القانون يربر حقاً ودون لبس مسألة تجزئة إرساء املناقصة 

عىل أكر من مناقص واحد، ويربر أيضاً السامح له أحياناً باالنسحاب من املناقصة، كام يربر 

أيض��اً امكان تقديم عطاءات بديل��ة من قبل مناقص واحد، وأخرياً ه��و أقرب إىل الصواب 

والدق��ة من فكرة األس��اس اإلرادي، وع��ىل العكس من ذلك، فإن القول ب��أن مصدر التزام 

صاحب العطاء يكمن يف إرادته ال يربر أبداً جواز انسحابه، وال يربر تقديم العطاءات البديلة 

وال جواز تجزئة اإلرساء عىل أكر من مناقص يف املناقصة الواحدة)91)(.

)90)(  راجع يف عرض ذلك أ. مال الله جعفر عبد امللك الحامدي، مرجع س��ابق، ص 88، واملراجع التي أش��ار إليها يف هذا 

االتجاه: د. محمد عبد الله حمود، النظام القانوين إلبرام العقد اإلداري، عن طريق تقنية املناقصات، دراسة مقارنة 

بني الترشيعني اإلمارايت والبحريني، مجلة الحقوق، جامعة البحرين، كلية الحقوق، العدد األول، 005)، ص91، ود. 

عبد الحكيم أحمد محمد عثامن، املناقصات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي، دار الجامعة الجديدة للنرش، اإلسكندرية، 

006)، ص83 وم��ا بعده��ا، وراجع أيضاً أ. س��امل املطوع، العقود اإلدارية عىل ضوء نظام املنافس��ات واملش��رتيات 

السعودي، ط)، 9)12، 008)، ص131.

- راجع د. ابراهيم طه الفياض، مرجع سابق، ص92.  )(91(
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وأعتقد أن تحديد مصدر هذا االلتزام يف اإلرادة املنفردة يتغافل عن طبيعة هذا االلتزام، 

فمص��در هذا االلتزام هو القانون وليس اإلرادة املنف��ردة، فالقانون ال غريه هو الذي حدد 

مدة بقاء اإليجاب وليس��ت اإلرادة املنف��ردة، هذا ويلزم النظر إىل أبع��اد العقود اإلدارية 

كافة تنظياًم وإجراء يف ضوء طبيعتها الخاصة، وإن كان من تشابه بينها وبني عقود القانون 

الخاص فهو تشابه محدود وال يصل أبداً إىل حد التقارب. 

وأخ��رياً يجوز ملقدم العرض س��حب عرضه بعد تقدميه ما مل تنت��ه مدة تقديم العروض 

حيث نصت املادة )3)( من الالئحة عىل أنه »يجوز لصاحب العرض أن يسحب عرضه، قبل 

انتهاء املدة املحددة لتقديم العروض«.

ويف ه��ذه الحالة يرد له الضامن االبتدايئ ألن رسيان ه��ذا األخري ال يبدأ إال من التاريخ 

املحدد لفتح املظاريف حيث نصت املادة ))1( من النظام عىل أنه:

»أ - تكون مدة رسيان العروض يف املنافسات العامة تسعني يوماً من التاريخ املحدد لفتح 

املظاريف، فإن سحب مقدم العرض عرضه قبل انتهاء هذه املدة فال يعاد له ضامنه االبتدايئ، 

هذا يعني مبفهوم املخالفة أنه إذا سحب عرضه قبل بداية هذه املدة فإنه يعاد له ضامنه، متاشياً 

 مع حقه الوارد يف املادة 3) من الالئحة املشار إليها، واتساقاً مع املادة ))1( من النظام املذكورة”.

وإذا كان س��حب العرض جائزاً بهذه الصورة فهل يج��وز تقديم عرض آخر قبل نهاية املدة 

مم��ن س��حب عرضه، يجيب البع��ض بأن “القاع��دة العامة أنه ال يج��وز تعديل أي عرض 

بع��د  انتهاء املدة املح��ددة لتقديم العروض، أما قبل انتهاء امل��دة فإنه ال يوجد يف النظام 

السعودي نص يتحدث عن التعديل قبل انتهاء املدة، ولكن ميكن لنا أن نستنتج أن التعديل 

قبل انتهاء املدة جائز يف النظام الس��عودي وإن مل ينص عليه مبارشة، وبيان ذلك أن املادة 

الثالثة والعرشون من الالئحة التنفيذية لنظام املنافس��ات واملشرتيات الحكومية نصت عىل 

أنه “يجوز لصاحب العرض أن يس��حب عرض��ه، قبل انتهاء املدة املحددة لتقديم العروض، 

ومفه��وم ذلك أنه م��ا دام أنه يجوز لصاحب العرض أن يس��حب عرضه قب��ل انتهاء املدة 

املحددة لتقديم العروض، فإنه يس��تطيع أن يس��حب عرضه ويجري عليه التعديل ومن ثم 

تقدمي��ه من جديد بعد رشاء جديد لوثائق املنافس��ة، وذلك مرب��وط يف زمن املهلة الجائزة 

نظاماً لسحب العرض وهي قبل انتهاء املوعد املحدد لتقديم العروض«))9)(.

))9)(  راجع األستاذ سامل صالح املطوع، مرجع سابق، ص )13.



الباب الثاين

املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية194

وأختل��ف مع هذا الرأي، وذل��ك ألن املادة )13( من النظام نص��ت عىل أنه »يجب أن 

تح��دد األس��عار اإلجاملية وما يرد عليه��ا من زيادة أو تخفيض يف خط��اب العرض األصيل، 

 وال يعت��د ب��أي تخفي��ض يقدم بوس��اطة خطاب مس��تقل حتى ل��و كان مرافق��اً للعرض.

وال يجوز للمتنافس��ني يف غري الح��االت التي يجوز التفاوض فيها وفق��اً ألحكام هذا النظام 

تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقدميها«.

وع��ىل ذلك فإنه إذا كان ال يج��وز تعديل العروض بعد تقدميه��ا، فإنه من باب أوىل ال 

يجوز التقدم بعرض جديد بعد سحبه، وذلك ألن التعديل قائم يف الحالتني، كام أن العلة يف 

الحالتني قامئة، وهي منع أي ش��بهة ميكن أن توج��ه إىل العملية التعاقدية، كام أنه إذا كان 

جائزاً التقديم بعرض جديد بعد التعديل فام كان الداعي قانوناً إىل منع التعديل يف العرض 

األول، أعتقد أنه ال يجوز ملن سحب عرضه أن يتقدم مرة أخرى لهذه العملية، إال يف الحالة 

التي تلغى فيها ويعاد طرحها من جديد.

وقطعاً ألي اجتهاد أرى أن يضاف للامدة )3)( املشار إليها ما نصه ».... وال يجوز له أن 

يتقدم بعرض جديد ما مل تلغ املنافسة«.

ثانياً: لجنة فتح المظاريف:

يصدر الوزير أو رئيس الدائرة املستقلة وفقاً للامدة )2)( من الالئحة قراراً بتكوين لجنة 

أو أك��ر تتوىل فتح املظاريف وين��ص يف القرار عىل تعيني نائب للرئيس يحل محله يف حالة 

غيابه، ويجوز للوزير أو رئيس الدائرة املس��تقلة تفوي��ض صالحياتهام يف تكوين لجان فتح 

املظاريف لدى الفروع واألجهزة املرتبطة بالوزارة أو الدائرة املستقلة.

وعن تكوين اللجنة فقد نصت املادة )12( من النظام عىل أن »تكّون لجنة أو أكر لدى 

الجهة الحكومية لفتح املظاريف ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة، إضافة إىل رئيس��ها الذي ال 

تقل مرتبته عن العارشة أو ما يعادلها. وينص يف التكّوين عىل عضو احتياطي يكمل النصاب 

إن غاب أحد األعضاء، ويعاد تكّوين اللجنة كل ثالث سنوات«.

ويف امليعاد املحدد وفقاً للامدة )15( من النظام »تفتح املظاريف بحضور جميع أعضاء 

لجن��ة فت��ح املظاريف يف املوع��د املحدد لذلك. وتعل��ن عىل من حرض من املتنافس��ني أو 
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مندوبيهم األس��عار ال��واردة يف العروض، ويجب عىل هذه اللجن��ة إحالة محرضها وأوراق 

املنافسة إىل لجنة فحص العروض خالل سبعة أيام من تاريخ فتح املظاريف«.

وعىل طريقة عمل اللجنة إجرائياً وموضوعياً وبيشء من التفصيل نصت الالئحة يف مادتها 

)5)( عىل أن»تفتح املظاريف يف الساعة واليوم املحددين لذلك، عىل أن تراعي الجهة تسلم 

 الربيد اليومي )الورقي واإللكرتوين( الوارد إليها يف آخر موعد لتقديم العروض.  

وال يج��وز أن يتج��اوز موع��د فت��ح املظاري��ف الي��وم الت��ايل آلخ��ر موع��د لتقدي��م 

 العروض. وعىل اللجنة أن تنهي فتح كافة املظاريف يف نفس الجلسة«. 

ويف املادة )4)( من الالئحة تحددت اختصاصات اللجنة فنصت عىل أنه:

 »أ- ع��ىل لجن��ة فتح املظاريف التأكد من س��المة املظاريف واتفاقها مع الش��كل الذي حدده 

النظام وهذه الالئحة، وعليها أن تثبت يف محرضها عدد العروض املقدمة، وإعطاء كل عرض 

رقاًم متسلسال،ً عىل هيئة كرس اعتيادي بسطه رقم العرض ومقامه عدد العروض املقدمة.

ب- تعلن اللجنة عىل الحارضين من أصحاب العروض أو مندوبيهم اس��م مقدم العرض، 

وسعره اإلجاميل، وما ورد عىل سعره من زيادة أو تخفيض يف خطاب العرض األصيل. 

ج- ع��ىل رئي��س اللجنة وكاف��ة األعضاء ح��رص العين��ات، ومواصفات األجه��زة واملواد 

)الكتالوج��ات( املقدمة مع العرض، والتوقيع عىل خط��اب العرض األصيل، وجداول 

الكميات، وخطاب الضامن البني، والش��هادات املرفقة ضمن العرض، واملحرض الذي 

تدون فيه اللجنة إجراءاته.

د- عىل اللجنة إثبات محتويات املظاريف التي قامت بفتحها، وما اشتملت عليه األسعار 

ال��واردة بها  م��ن تعديل أو تصحي��ح، أو طمس، كام يجب عليها ح��رص البنود غري 

املسعرة، أو التي مل تدون أسعارها اإلفرادية أو اإلجاملية، رقاًم وكتابة.

ه - ال يج��وز للجن��ة فت��ح املظاريف أن تس��تبعد أي عرض، أو أن تطل��ب من أصحاب 

الع��روض تصحيح األخطاء، أو تاليف املالحظات الواردة يف عروضهم . كام ال يجوز لها 

اس��تالم أي عروض أو مظاريف أو خطابات أو عين��ات يقدمها لها أصحاب العروض 

أثناء جلسة فتح املظاريف.
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و- بعد اس��تكامل لجنة فتح املظاريف أعاملها، تحيل محرضها وأوراق املنافسة إىل لجنة 

فحص العروض، مبا ال يتجاوز املدة املحددة لها مبوجب املادة )الخامس��ة عرشة( من 

النظام«.

وأخرياً نشري إىل أنه إذا كان عىل اللجنة املذكورة أن تجتمع يف امليعاد املحدد فإنه ميكن 

ويف حاالت محددة تجاوز ذلك امليعاد، وهذه الحاالت نصت عليها املادة )6)( من الالئحة 

بقوله��ا: “مع عدم اإلخالل بأحكام املادة )الخامس��ة والعرشين( م��ن هذه الالئحة واملادة 

)الخامسة عرشة( من النظام، يجوز متديد قبول العروض وتأجيل فتح املظاريف يف األحوال 

التالية:

1- إذا اتضح عدم استكامل املدة النظامية لتقديم العروض، املحددة مبوجب املادة )العارشة 

فق��رة /ه�( من هذه الالئحة،وعىل الجهة اإلعالن عن متديد قبول العروض وتأجيل فتح 

املظاريف الستكامل هذه املدة، وفقاً إلجراءات اإلعالن عن املنافسات العامة، مع إشعار 

مشرتي وثائق املنافسة بذلك كتابة.

)- إذا توافرت أسباب مقبولة لتمديد قبول العروض، كام لو اكتشفت أخطاء جوهرية 

يف ج��داول الكمي��ات، أو يف رشوط املنافس��ة، أو بناًء عىل طل��ب مربر من أغلب 

مش��رتي أوراق املنافس��ة )تقبله الجهة الحكومية(، أو يف حالة عدم تقدم عروض 

للمنافسة. 

ويعل��ن عن متديد قبول العروض وتأجيل فتح املظاريف مدة مناس��بة، وفقاً إلجراءات 

اإلعالن عن املنافسات العامة، مع إشعار مشرتي وثائق املنافسة بذلك كتابة. 

3- إذا مل تتمكن لجنة فتح املظاريف من القيام بعملها ألس��باب مقبولة، يتم تأجيل موعد 

فتح املظاريف املدة الالزمة والرضورية، ويش��عر املتقدمون للمنافس��ة بذلك كتابة، وال 

يجوز يف هذه الحالة قبول عروض جديدة أثناء فرتة التأجيل«.

وتحلي��اًل للبند ثانياً، فإنه إذا توافرت أس��باب مقبولة، وتحديد هذه األس��باب س��لطة 

تقديري��ة للجهة، وما التع��داد الوارد يف هذا البند إال عىل س��بيل املثال كام هو واضح من 

صياغة النص، وعليه تس��تطيع الجهة املعنية وفقاً لهذه األس��باب وغريها مام يكون مقبوالً 



إبرام العقود اإلدارية

197 املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية

وفقاً لس��لطتها التقديرية أن تعلن عن متديد قبول العروض وفقاً للمدة التي تراها مناسبة 

حيث مل يحدد النص مدة معينة. 

وهك��ذا تكون مهمة ه��ذه اللجنة هي فت��ح وحرص وإثبات محتوي��ات العروض 

املقدمة أمام مقدميها أو مندوبيهم دون أن تتعداها إىل اس��تالم أي عروض جديدة أو 

عينات، أو تصحيح أخطاء، أو اس��تبعاد أي من العروض وفقاً ملا متت اإلشارة إليه، غري 

أن ذل��ك ال يقل��ل من أهمية عمل اللجنة عىل األقل ك��دور تنظيمي وتحضريي للجنة 

فحص العروض. 

ثالثاً: لجنة فحص العروض:

هذا اللجنة أهم من سابقتها وتتبدى أهميتها من خالل تشكيلها واملهام الكثرية واملؤثرة 

التي أنيطت بها، وتبياناً لذلك س��نعرض لهذه اللجنة من خالل تش��كيلها ومهامها وطريقة 

عملها وذلك كام ييل:

1- تشكيل لجنة فحص العروض:

نصت املادة )16( من النظام عىل أن

 »أ - تك��ّون يف الجهة الحكومية لجنة أو أكر لفح��ص العروض تتكون من ثالثة أعضاء 

ع��ىل األقل إضافة إىل رئيس��ها الذي ال تقل مرتبته عن الثالثة ع��رشة أو ما يعادلها، عىل أن 

يك��ون من بينهم املراقب املايل ومن هو مؤهل تأهياًل نظامياً. وينص يف التكوين عىل عضو 

احتياط��ي يكم��ل النصاب إن غاب أح��د األعضاء، وتتوىل هذه اللجن��ة تقديم توصياتها يف 

الرتسية عىل أفضل العروض وفقاً ألحكام هذا النظام والئحته التنفيذية، ولها أن تستعني يف 

تقديم توصياتها بتقرير من فنيني متخصصني.

يعاد تكوين اللجنة كل سنة«. ب - 

غ��ري أنه وفقاً للامدة )18( من النظام فإنه إذا كانت اللجنة مش��كلة يف غري مقر الجهة 

الرئيس يجوز أن يكون رئيسها مرتبة العارشة أو ما يعادلها.
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وج��اءت امل��ادة )8)( من الالئحة لتبني تفاصي��ل إجرائية عىل امل��ادة )16( من النظام 

املذكورة فنصت عىل أن:

»أ- يصدر الوزير أو رئيس الدائرة املستقلة قراراً، بتكوين لجنة أو أكر لفحص العروض، 

وفقاً ألحكام املادة )السادسة عرشة( من النظام، وينص يف القرار عىل تعيني نائب للرئيس يحل 

 محله يف حالة غيابه، وال يعترب انعقاد اللجنة نظامياً إال مبشاركة املراقب املايل. 

ب- يج��وز للوزير أو رئيس الدائرة املس��تقلة تفويض صالحياته��ام يف تكوين لجان فحص 

العروض لدى الفروع واألجهزة املرتبطة بالوزارة أو الدائرة املستقلة«.

هذا وطبقاً للامدة )14( من النظام أنه »ال يجوز الجمع بني رئاسة لجنة فحص العروض 

وصالحية البت يف املنافسة، كام ال يجوز الجمع بني رئاسة لجنة فتح املظاريف ورئاسة لجنة 

فحص العروض أو العضوية فيهام«. 

2- طريقة عمل اللجنة ومهامها وسلطاتها:

تعم��ل اللجنة وتتخذ توصياتها وفقاً للامدة )19( من النظام والتي نصت عىل أن يكون 

ذل��ك »بحضور كامل أعضائها، وتدون هذه التوصيات يف محرض، ويوضح الرأي املخالف إن 

وجد، وحجة كال الرأيني، ليعرض عىل صاحب الصالحية للبت يف الرتسية مبا يتفق مع أحكام 

هذا النظام«.

وتتحد مهام اللجنة يف التوصية بالرتس��ية عىل أقل العروض س��عراً، وأفضلها من الناحية 

الفني��ة، املطاب��ق للرشوط واملواصفات، وتس��تبعد م��اال يتفق من الع��روض مع الرشوط 

واملواصفات وفقاً ألحكام النظام والئحته)93)(.

وبهذا يتحدد دور اللجنة يف التوصية عىل أقل العروض سعراً وأفضلها من الناحية الفنية 

ب��رشط أن يكن موافقاً للرشوط واملواصفات حيث ال يجوز قبول العروض والتعاقد مبوجبها 

إال طبقاً للرشوط واملواصفات املوضوعة لها)92)(.

)93)(  راجع املادة 9) من الالئحة.

)92)(  راجع املادة 8 من النظام.
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واللجن��ة يف طريقها له��ذه التوصية تقوم بالكثري من امله��ام ويختلط بذلك العديد من 

الس��لطات، ويف نفس الوق��ت ُفرَِض عليها بع��ض القيود وميكن تحديد ذل��ك وفقاً للنظام 

والئحته كام ييل: 

أ- المهام:

تتحدد مهام لجنة فحص العروض فيام ييل:

- وفقاً للامدة )33( من الالئحة التنفيذية للنظام تقوم اللجنة: 

»أ- مبراجعة جداول الكميات واألسعار الواردة يف العرض، سواًء يف مفرداتها أو مجموعها، 

وإجراء التصحيحات املادية الالزمة يف العرض.

ب- إذا وجد اختالف بني السعر املبني كتابة والسعر املبني باألرقام، كانت العربة بالسعر 

املبني كتابة، وإذا وجد اختالف بني سعر الوحدة وسعر مجموعها كانت العربة بسعر الوحدة. 

 إذا وجدت دالئل تؤكد عدم صحة السعر وفقاً ألسلوب التصحيح الوارد يف الفقرة )ب( 

م��ن هذه املادة، فللجنة فحص العروض بعد التأكد من التوازن املايل ألس��عار البنود، وبعد 

مقارنة الس��عر مع مثيالته يف العرض والعروض األخرى، وسعر السوق، واألسعار التقديرية، 

األخذ بالسعر الوارد يف العرض الذي يثبت لها صحته«.

- وفقاً للامدة )31( من الالئحة:

 »أ - يجوز للجنة فحص العروض أن تطلب من املتنافسني إيضاح أي بيانات أو غموض 

يف عطاءاته��م، عىل أال يخل ذلك بتكافؤ الفرص، واملس��اواة بني املتنافس��ني، وأال يؤدي إىل 

التغيري يف مسائل جوهرية مبا يف ذلك السعر، أو يحول العرض املخالف للرشوط واملواصفات 

إىل عرض مقبول.

ب - ال يجوز للجان التحليل الفني أو اإلدارات املختصة باملنافس��ات واملش��رتيات لدى 

الجه��ة الحكومية، مخاطبة أصحاب العروض مبا أش��ري إليه يف الفقرة )أ( من هذه املادة إال 

مبوافقة مسبقة من لجنة فحص العروض«.

- واستكامالً لذلك فإن املادة ))3( من الالئحة نصت عىل أنه: 
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»أ - إذا أغفل املتنافس وضع أس��عار لبعض البنود فإن للجنة فحص العروض مع الحق 

باس��تبعاد العرض اعتبار البنود غري املس��عرة محملة عىل القيمة اإلجاملية للعرض. ويعترب 

املتنافس موافقاً عىل هذا الرشط عند تقدميه لعرضه.

ب- يف عق��ود التوري��د يعترب املتنافس مل يقدم عرضاً بالنس��بة لألصناف غري املس��عرة، 

ويستبعد عرضه إذا مل تجز رشوط املنافسة التجزئة.

ج- يف حال��ة عدم تنفيذ املتعاق��د للبنود املحملة عىل إجاميل قيمة العرض يتم تنفيذها 

عىل حسابه، أو يحسم ما يقابل تكاليفها حسب متوسط سعر البند لدى املتقدمني للمنافسة، 

أو الس��عر الذي تقدره لجنة فحص العروض يف حالة العرض الواحد أو عدم تس��عري البنود 

املغفلة من كافة املتنافسني.

د- إذا عدل��ت الجهة الحكومية ع��ن تنفيذ أي بند من البنود املحملة عىل إجاميل قيمة 

العرض يتم حس��م ما يقابل تكاليفها وفقاً لألس��لوب املحدد لتسعريها املشار إليه يف الفقرة 

)ج( من هذه املادة.

- للجن��ة أن تق��وم بالتفاوض مع املتنافس األق��ل عطاًء وفقاً لل��امدة )1)( من النظام 

والت��ي نصت عىل أنه »يجوز للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أقل عرض مطابق 

للرشوط واملواصفات، ثم مع من يليه من املتنافسني يف الحالتني التاليتني:

أ- إذا ارتفعت العروض عن أس��عار الس��وق بش��كل ظاهر تح��دد اللجنة مبلغ 

التخفي��ض مبا يتفق مع أس��عار الس��وق، وتطل��ب كتابياً من صاح��ب العرض األقل 

تخفيض س��عره. فإن امتنع أو مل يصل بس��عره إىل املبلغ املحدد، تتفاوض مع العرض 

الذي يليه وهكذا. فإن مل يتم التوصل إىل السعر املحدد تلغى املنافسة، ويعاد طرحها 

من جديد.

ب- إذا زادت قيم��ة الع��روض عىل املبالغ املعتمدة للم��رشوع، يجوز للجهة الحكومية 

إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إىل املبالغ املعتمدة برشط أال يؤثر ذلك عىل االنتفاع 

باملرشوع أو ترتيب العروض وإال ُتلغى املنافسة«.
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وبالت��ايل فإن هذا التفاوض وإن كان جائ��زاً إال أنه يجب حال إجرائه أن تكون العروض 

مطابقة للرشوط واملواصفات وإال جرى اس��تبعادها أص��اًل ويف هذا قىض ديوان املظامل أنه 

»وال ينال من ذلك دفع املدعي وكالة من مخالفة املدعى عليها ملا قضت به املادة )1)( من 

النظام من أنه »يجوز للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أقل عرض مطابق للرشوط 

واملواصفات ثم مع من يليه من املتنافسني يف الحالتني التاليتني:

أ- إذا ارتفعت العروض عن أس��عار الس��وق .. ب - إذا زادت قيمة العروض عىل املبالغ 

املعتم��دة ... حيث إنها مل تتفاوض مع الرشكة املدعية، فضاًل عن أن املادة حددت التفاوض 

مع العرض املطابق للرشوط واملواصفات وهو ما ال ينطبق عىل املدعية، فإن املادة جوازية 

وليست وجوبية عالوًة إىل ان املراد باملادة التفاوض حال ارتفاع السعر إما من السوق، وإما 
عىل املعتمد للمرشوع..«)95)(

وع��ىل اللجنة يف س��بيل التحق��ق من اعتدال س��عر أق��ل العروض املطاب��ق للرشوط 

واملواصفات« وكام نصت املادة )32/أ( من الالئحة االسرتشاد باألمثان األخرية السابق التعامل 

بها وأس��عار السوق واألس��عار التقديرية واإلرشادية وذلك يعد تطبيقاً ملا نصت عليه املادة 

)5( من الالئحة والتي نصت عىل أن:

 »أ - تقوم الجهة الحكومية باالستعانة بالجهاز الفني الذي شارك يف إِعداد املواصفات أو 

غريه من الجهات املتخصصة بالتس��عري، بوضع أسعار تقديرية إرشادية لألعامل عىل جداول 

البنود والكميات الخاصة باملنافس��ة، مبا يتفق مع األس��عار الس��ائدة يف السوق، ومن واقع 

األس��عار الس��ابق التعامل بها، وذلك قبل اإلعالن عن املنافسة، وتوضع يف مظروف مختوم 

يرفع لرئيس لجنة فحص العروض ويفتح من قبل اللجنة عند البت يف املنافسة.

ب- عىل الجهة الحكومية أن تحتفظ بدليل ش��امل ألسعار املواد والخدمات التي يتكرر 

تأمينها، عىل أن تقوم بتحديث الدليل بشكل مستمر«. 

)95)(  راج��ع حك��م املحكمة اإلدارية رقم )0)/د/إ/) لع��ام 1233ه�، يف القضية رقم 10/2334/ق لع��ام )123ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 591/) لعام 1233ه�، يف القضية رقم 698)/ق لعام 1233ه� )حكم غري منشور(.



الباب الثاين

املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية202

هذا وقد أش��ارت املادة ذاته��ا البند )ب( أنه يف حالة زيادة أس��عار العرض عن املبالغ 

املعتمدة، بس��بب ارتفاع األسعار عن األس��عار التقديرية وأسعار السوق، يتم التفاوض أوالً 

لتخفيض العرض إىل الس��عر الس��ائد، ثم يتم التفاوض إللغاء أو تخفيض بعض البنود، وفقاً 

ألحكام املادة )الحادية والعرشين( من النظام.

هذا ومن أهم س��لطات اللجنة التوصية باس��تبعاد بعض الع��روض املقدمة يف حاالت 

معينة، وتتضمن هذه الحاالت ما ييل:

- ع��دم قدرة صاحب العرض األقل مالياً وفنياً عىل تنفيذ التزاماته ويف هذا نصت املادة 

)3)( م��ن النظام ع��ىل أنه يجوز للجنة فح��ص العروض التوصية باس��تبعاد أي عرض من 

العروض من املنافسة حتى لو كان أقل العروض سعراً، إذا تبني أن لدى صاحب العرض عدداً 

من املش��اريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدي��ة قد أصبح مرتفعاً عىل نحو يفوق 

قدرات��ه املالية أو الفنية مبا يؤثر عىل تنفيذه اللتزاماته التعاقدية، ويف هذه الحالة تتفاوض 

مع العطاء الذي يليه وفقاً لقواعد التفاوض املحددة يف هذا النظام)96)(.

- إذا تجاوزت األخطاء الحس��ابية يف األس��عار بعد تصحيحها أكر من 10 % من إجاميل 

قيمة العرض وذلك وفقاً ملا نصت عليه املادة )33/د( من الالئحة.

- إذا أغفل املتنافس وفقاً للامدة ))3/أ( من الالئحة وضع أسعار لبعض البنود فإن للجنة 

)96)(  عىل أنه يف هذه الحالة يلزم من لجنة فحص العروض التحقق من ذلك مبراعاة ما نصت عليه املادة 38 من الالئحة 

التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتيات الحكومية بقولها: »مع مراعاة األحكام الواردة يف املادة )الثالثة والعرشين( 

من النظام، يجب عىل لجنة فحص العروض قبل التوصية باستبعاد عرض املتنافس، الذي يتبني لها أن حجم التزاماته 

التعاقدية مرتفع عىل نحو يفوق قدراته املالية أو الفنية، مراعاة ما ييل:أ- التأكد من حجم التزامات صاحب العرض، 

للعق��ود القائم بتنفيذها لدى الجهة أو غريها من الجهات األخرى، ومس��توى تنفيذها، وما إذا كان بإمكانه تنفيذ 

املرشوع محل املنافسة إىل جانب تلك العقود القامئة. 

ب- التأك��د من خربت��ه الفنية، وإمكاناته املالية، وفقاً ملا ورد يف الفقرتني )ب،ج( من املادة )الس��ابعة والثالثني( من هذه 

الالئحة.

ج- أن يكون االستبعاد مبنياً عىل أسباب جوهرية مقبولة، يراعى فيها مصلحة الجهة الحكومية، مبوجب تقرير فني تعده 

الجهة.

د- إذا توصلت لجنة فحص العروض إىل القناعة بأن إمكانات املتنافس ال تتحمل إسناد أعامل أخرى إليه، مبا قد يؤثر عىل 

تنفيذه اللتزاماته، فلها التوصية باستبعاده من املنافسة.
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فحص العروض مع الحق باستبعاد العرض اعتبار البنود غري املسعرة محملة عىل القيمة اإلجاملية 

 للعرض. ويعترب املتنافس موافقاً عىل هذا الرشط عند تقدميه لعرضه.  

- إذا بلغت وفقاً للامدة)0)/د( من الالئحة فئات األسعار التي جرى عليها التعديل أو املحو 

أو الطمس أكر من 10% من قامئة األسعار.

أم��ا القي��ود التي تجري عىل عم��ل اللجنة فإن املادة )30( م��ن الالئحة نصت عىل أنه 

»يجب ع��ىل لجنة فحص العروض، ولجان الرشاء األخرى، ولج��ان التحليل الفني، أن تلتزم 

باملعاي��ري الفني��ة والنظامية لتحليل الع��روض، وتحديد املقدرة الفني��ة واملالية للمتنافس، 

املح��ددة مبوج��ب أحكام النظام وهذه الالئح��ة. وال يجوز اس��تبعاد أي عرض بحجة عدم 

مناس��بته م��ن الناحية الفنية ما دام مطابق��اً للرشوط واملواصف��ات املوضوعة، ومتفقاً مع 

أحكام النظام وهذه الالئحة«.

وأيضاً فقد نصت املادة )2)( من النظام عىل أنه »إذا مل يقدم للمنافسة إال عرض واحد، 

أو قدم��ت عدة ع��روض واتضح أنها غري مطابقة لل��رشوط واملواصفات – عدا عرض واحد 

– فال يجوز قبول هذا العرض إال إذا كانت أس��عاره مامثلة لألس��عار السائدة، وكانت حاجة 

العمل ال تس��مح بإعادة طرح املنافس��ة مرة أخرى، وذلك بعد موافق��ة الوزير املختص أو 

رئيس الدائرة املستقلة«.

وأخرياً فإنه كان نص املادة)) من النظام)94)( تنص عىل أنه »ال يجوز اس��تبعاد أي عرض 

بحجة تدين أس��عاره إال إذا قل بنس��بة )35%( خمس��ة وثالثني يف املائة فأكر عن تقديرات 

الجهة الحكومية واألس��عار الس��ائدة، ويجوز للجنة فحص العروض بعد مناقش��ة صاحب 

الع��رض وإجراء التحليل املايل والفني ووصولها إىل قناعة مبقدرة صاحب العرض عىل تنفيذ 

العقد التوصية بعدم استبعاد العرض«)98)(.

)94)(  عدل نص هذه املادة بقرار مجلس الوزراء قرار رقم 155 بتاريخ 9/6/5)12ه�، الذي نص عىل أن »يستبعد العرض 

الذي تقل أسعاره بنسبة )35%( خمسة وثالثني يف املائة عن تقديرات الجهة صاحبة املرشوع دون الرجوع إىل مقدم 

العطاء »واستمر العمل بذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 83) بتاريخ ))/9/)123ه�، وأيضاً قرار مجلس الوزراء رقم 

160 وتاريخ 8)/1236/3 ملدة ثالث سنوات.

)98)(  ويتم التأكد من املقدرة الفنية واملالية من خالل الضوابط التي قررتها الالئحة والتي نصت عليها يف املادة 34 بقولها 

»مع مراعاة األحكام الواردة يف املادة )الثانية والعرشين( من النظام، يجب عىل لجنة فحص العروض قبل التوصية 

باستبعاد العرض الذي قدم أسعاراً متدنية، مراعاة ما ييل: 
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هذا وكام يكون االستبعاد موكوالً جوازاً إىل لجنة فحص العروض فإنه قد يكون االستبعاد 

وجوبي��اً بق��وة النظام، من ذلك م��ا نصت عليه امل��ادة الثامنة من النظ��ام بأنه »ال يجوز 

 قبول العروض والتعاقد مبوجبها إال طبقاً للرشوط واملواصفات املوضوعة لها«. 

وهو ما أكدته املادة )9)( من الالئحة بأن »تويص لجنة فحص العروض بالرتس��ية عىل أقل 

العروض س��عراً، وأفضلها من الناحية الفنية، املطابق للرشوط واملواصفات، وتس��تبعد ماال 

يتفق من العروض مع الرشوط واملواصفات، وفقاً ألحكام النظام وهذه الالئحة«. 

وأيضاً ما نصت عليه املادة )35( من الالئحة بأن »يستبعد العرض الذي يكون مبنياً عىل 

تخفيض نسبة مئوية أو قدر معني من أقل العروض«.

وأيضاً ما نصت عليه املادة )16( من الالئحة بأنه »عىل املتقدم للمنافسة مراعاة مجال 

تصني��ف األعامل املتقدم لها، مع التقيد بالحدود املالية لدرجة تصنيفه، ويس��تبعد العرض 

املخالف لذلك«. وأيضاً ما نصت عليه املادة )0)/أ( بأنه »يجب عىل املتنافس تقديم سعره 

وفق��اً للرشوط واملواصفات وجداول الكمي��ات املعتمدة من الجهة الحكومية، وال يجوز له 

إجراء أي تعديل أو إبداء أي تحفظ عليها، أو القيام بش��طب أي بند من بنود املنافس��ة أو 

مواصفاتها. ويس��تبعد العرض املخالف لذلك«. وأيضاً م��ا نصت عليه املادة )))/ج، و/ه�( 

من الالئحة عىل أنه 

»ج - يق��دم مع الع��رض )أصل خطاب الضامن االبتدايئ ( . ويس��تبعد العرض املخالف 

لذلك.

ه�- إذا مل يقدم املتنافس مع عرضه أياً من الوثائق املشار إىل تقدميها يف الفقرة) د( من 

ه��ذه املادة، مع توافرها لديه وقت تقديم عرضه، أو أن الوثيقة املقدمة منتهية الصالحية، 

أ- التأكد من اعتدال األسعار التقديرية اإلرشادية لألعامل، وتوافقها مع األسعار السائدة يف السوق عند تقديم العروض.

ب- التأكد من الخربة الفنية لصاحب العرض، واألعامل املامثلة التي قام بتنفيذها. 

ج- االطالع عىل املركز املايل لصاحب العرض للتأكد من مقدرته وإمكاناته املالية. 

د- مناقشة صاحب العرض إليضاح األسس واملعايري التي تم مبوجبها تحديد أسعار العرض. 

ه�- إذا توصلت لجنة فحص العروض بإجامع أعضائها إىل القناعة بضعف إمكانات صاحب العرض، وتدين األسعار املقدمة 

من��ه، مبا يؤثر ع��ىل تنفيذه اللتزاماته، تويص باس��تبعاد العرض . أما إذا اتضح تأهيل وخربة املتقدم، وأن األس��عار 

املقدمة منه تغطي تكاليف التنفيذ، وإن كانت متدنية، فتتم التوصية بالرتسية عليه«. 
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جاز منحه مدة تحددها لجنة فحص العروض الستكامل تلك الوثائق، ومبا ال يؤدي إىل انتهاء 

الوقت املحدد للبت يف الرتسية، فإن مل يقدمها يف الوقت املحدد يستبعد من املنافسة.«

وكذل��ك ما نصت عليه املادة ))3/ب( من الالئحة أنه »يف عقود التوريد يعترب املتنافس 

مل يقدم عرضاً بالنس��بة لألصناف غري املسعرة، ويس��تبعد عرضه إذا مل تجز رشوط املنافسة 

التجزئة«.

المطلب الثالث

البت في المناقصة:

أواًل: سلطة البت في المناقصة:

بع��د هذا ال يبقى إال البت يف املنافس��ة عىل ض��وء توصيات اللجنة وم��ا يراه صاحب 

الصالحي��ة وتك��ون صالحية الب��ت يف العروض من قب��ل الوزير املخت��ص أو رئيس الدائرة 

املستقلة، ويجوز له التفويض للمسؤولني مبا ال يزيد عىل ثالثة ماليني ريال)99)(.

ويجب أن يكون البت يف العروض واعتامد الرتسية طبقاً للمدة املحددة يف املادة )1 من 

النظام واملحددة بتس��عني يوماً من اليوم املح��دد لفتح املظاريف)300(. وإال فإنه يجب وفقاً 

للامدة )53( من الالئحة أن:

 »أ- عىل الجهة الحكومية متديد صالحية الضامن قبل انتهاء مدة رسيانه، وذلك يف حالة 

 توافر األسباب املحددة لتمديد صالحية الضامن، مبوجب النظام وهذه الالئحة ورشوط التعاقد.

ب- تق��وم الجهة الحكومية بتوجيه طلب التمديد إىل البنك مبارشة، ويزود املتعاقد بصورة 

منه، ويكون التمديد للفرتة الرضورية الالزمة، ويش��ار يف طلب التمديد أنه إذا مل ينه البنك 

إج��راءات التمديد قبل انته��اء مدة رسيان الضامن، يجب عليه دف��ع قيمة الضامن للجهة 

فوراً«.

)99)(  راجع املادة 6) من النظام.

)300(  راجع املادة 0) من النظام.
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وبصدور قرار الرتس��ية تفصح الجهة الحكومية عن إيجابها والذي يجب يف هذه الحالة 

إبالغه ملن رست عليه املناقصة حتى يعمل أثره.

وفيه أيضاً نصت املادة )21( من الالئحة عىل أنه 

»أ - إذا مل تتمكن الجهة الحكومية من البت يف الرتسية خالل مدة رسيان العروض، تشعر 
 أصحاب العروض برغبتها متديد مدة رسيان عروضهم ملدة تسعني يوماً أخرى. 

ب- ع��ىل م��ن يوافق من أصحاب العروض ع��ىل التمديد، متديد ضامناته��م وإبالغ الجهة 
الحكومية بذلك خالل أسبوعني من تاريخ اإلشعار بطلب التمديد، ومن مل يتقدم خالل هذه 

املدة، يعد غري موافق عىل متديد عرضه، ويعاد له ضامنه االبتدايئ«.

ولكن هل يس��تطيع صاحب الصالحية أن يتجاوز اختيار توصيات لجنة فحص العروض 
إن أراد أن يتم العملية التعاقدية؟

تق��يض املحكمة اإلدارية العليا بأنه »عىل الجه��ة اإلدارية أن تلتزم بإبرام العقد مع من 
عينت��ه لجنة البت واختصاصه��ا يف هذه الحالة اختصاص مقيد، حي��ث تلتزم باالمتناع عن 
التعاق��د مع غري هذا املتناقص وال تس��تبدل به غريه، إال أنه يقابل ه��ذا االختصاص املقيد 
بسلطة تقديرية هي حق هذه الجهة يف عدم إمتام العقد ويف العدول عنه إذا ثبت مالءمة 

ذلك ألسباب تتعلق باملصلحة العامة«)301(.

ويؤيد البعض من الفقه هذا االتجاه ويشري إىل أن كل ما ميكن للجهة اإلدارية املختصة 
عمله - إذا مل ترد التعاقد - هو إلغاء املناقصة أو املزايدة إذا توافرت الرشوط القانونية لذلك 
وهذا هو الحكم السليم فعاًل، إذ هو يوفق بني مقتىض النظام القانوين للمناقصة أو املزايدة، 

ومبدأ آلية اإلرساء الذي يحكمه مقتىض املصلحة العامة))30(. 

وأعتقد أن ذلك ال ينس��حب عىل النظام الس��عودي إذ إن كل م��ا تقوم به لجنة فحص 
العروض هي توصيات ترفع لصاحب الصالحية التخاذ قرار بش��أنها ليس وفقاً لرأي اللجنة، 
إمنا وفقاً ملا يقرره النظام، فهو ال يتجاهل رأي اللجنة إال أنه ليس ملزماً له، وذلك يعود إىل 

)301(  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 313 لس��نة 2 ق، بجلس��ة 13/)/1960، املجموعة 5/)، ص355. 

وراجع أيضاً حكمها يف يف الطعنني رقم 66)1، 86)1، لسنة 33ق، بجلسة 1995/8/3، املجموعة، 1/20، ص9.

))30(  راجع د. محمد فؤاد عبد الباسط، العقد اإلداري، دار الجامعة الجديدة للنرش، اإلسكندرية، 006)، ص128.
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م��ا نصت عليه املادة )19( م��ن النظام بأن “ تتخذ اللجنة توصياتها بحضور كامل أعضائها، 
وت��دون هذه التوصي��ات يف محرض، ويوضح ال��رأي املخالف إن وجد، وحج��ة كال الرأيني، 

ليعرض عىل صاحب الصالحية للبت يف الرتسية مبا يتفق مع أحكام هذا النظام. 

هذا ويتجه الفقه والقضاء – عىل ما س��يأيت تفصيله - اىل أن قرار صاحب الصالحية هو 
ق��رار إداري منفص��ل عن العقد ذات��ه ومن ثم ميكن الطعن علي��ه باإللغاء من أي صاحب 

مصلحة شأنه يف ذلك شأن أي قرار إداري نهايئ)303(. 

ثانياً: اآلثار المترتبة على قرار الترسية:

1-يصبح من رىس عليه العطاء يف مركز تعاقدي بإبالغه بقرار الرتسية الذي به يلتقي إيجابه 
بقبول الجهة.

)- يلتزم من رس��ت عليه املناقصة بأن يقدم ضامناً نهائيا قدرة خمس��ة يف املائة من قيمة 
العق��د، وذلك حتى تضمن الجهة الحكومية توقي اآلثار الناجمة عن اإلخالل بااللتزامات 

العقدية من املتعاقد أثناء تنفيذ العقد.

ويق��دم الض��امن يف صورة خطاب الضامن وال��ذي عرفته املحكمة اإلداري��ة العليا بأنه 
»تعه��د يلتزم مبوجبه البنك بن��اًء عىل أمر عميله بدفع مبلغ نق��دي معني أو قابل للتعيني 
مبجرد طلب هذا اإلخطار خالل مدة معينة، ويعترب التزام البنك الناشئ عن خطاب الضامن 
قبل املس��تفيد التزاماً ناشئاً باإلرادة املنفردة، وينقيض التزام البنك بانقضاء االجل املحدد يف 

خطاب الضامن دون استعامل أو مد فرتته باالتفاق مع العميل«)302(.

وحت��ى يتلبس الضامن بالصحة القانونية وج��ب أن يكون وفقاً لألحكام التي نص عليها 
النظام والئحته، وقد تكفال ببيان ذلك تفصياًل، حيث نصت املادة )33( من النظام عىل أنه: 

»أ- يجب عىل من تتم الرتس��ية عليه أن يقدم ضامناً نهائياً بنسبة )5%( خمسة يف املائة 
من قيمة العقد خالل عرشة أيام من تاريخ الرتس��ية، ويجوز متديد هذه املدة لفرتة مامثلة، 
وأن تأخ��ر عن ذلك فال يعاد له الضامن االبتدايئ، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه وفقاً 

ألحكام هذا النظام. 

)303(  راجع د. محمد فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق، ص122.

راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 1933لسنة 31 ق، بجلسة 1990/1/9، املجموعة، 1/35/ص 426.  )302(
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ب- ال يل��زم تقديم الض��امن النهايئ يف حالة ال��رشاء املبارش ما مل ت��ر الجهة الحكومية 
املتعاقدة رضورة إىل ذلك، وتعفى من تقديم الضامن النهايئ الجهات الخاضعة ألحكام هذا 
النظام واملؤسس��ات العامة والرشكات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة ال تقل عن )%51( 
واحد وخمس��ني يف املائة من رأس مالها، والجمعيات الخريية والجمعيات ذات النفع العام 

برشط تنفيذها األعامل بنفسها.

ج- يج��ب االحتف��اظ بالضامن النهايئ حتى ينفذ املتعاقد التزاماته، ويف عقود األش��غال 
العامة حتى انتهاء فرتة الصيانة وتسلم األعامل نهائياً.

د- يتم تخفيض الضامن النهايئ يف العقود ذات التنفيذ املس��تمر س��نوياً بحس��ب تنفيذ 

األع��امل، برشط أال يقل الضامن عن )5%( خمس��ة يف املائة م��ن قيمة األعامل املتبقية من 

العقد” وقد حددت املادة )32( من النظام أشكال الضامنات املقبولة فنصت عىل أن “تقبل 

الضامنات إذا كانت وفق أحد األشكال التالية: 

أ- خط��اب ض��امن بني من أحد البن��وك املحلية. ب -خطاب ض��امن بني من بنك يف 

الخارج يقدم بوس��اطة أحد البنوك املحلية العامل��ة يف اململكة. ج -تأمني نقدي إىل جانب 

الضامن البني يف الحاالت الخاصة بتأمني اإلعاشة أو التي تتطلب تأميناً عاجاًل مبا ال يتجاوز 

تكلفة اإلعاشة أو األعامل ملدة ثالثة أيام«. 

ويف تفاصيل هاتني املادتني جاءت الالئحة يف مادتها )51( بالنص عىل أنه »يجب االلتزام 

باملدة املحددة لتقديم الضامن النهايئ املش��ار إليها يف املادة )الثالثة والثالثني فقرة / أ( من 

النظ��ام . وال يل��زم تقديم الضامن النهايئ إذا قام املتعاقد بتوريد جميع األصناف التي رس��ا 

عليه توريدها، وقبلتها الجه��ة الحكومية نهائياً خالل املدة املحددة إليداع الضامن النهايئ، 

أو قام بتوريد جزء منها وقبل هذا الجزء وكان مثنه يكفي لتغطية قيمة الضامن النهايئ، عىل 

أال يرصف ما يغطي قيمة الضامن إال بعد تنفيذ املتعاقد اللتزاماته.

ب- متدد مدة رسيان الضامن النهايئ يف عقود األشغال العامة إذا تأخر املتعاقد يف تنفيذ 

أعامل الصيانة والضامن، بعد انتهاء سنة الضامن، املشار إليها يف املادة )السابعة بعد املئة( 

من هذه الالئحة.

ج- ال يلزم مطالبة املتعاقد بتقديم ضامن نهايئ يف حالة تكليفه بأعامل إضافية«.



إبرام العقود اإلدارية

209 املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية

واس��تكامالً لذلك جاءت املادة )55( من الالئحة تحت عنوان أحكام عامة يف الضامنات 

فنصت عىل أنه:

 »أ- إذا قدم الضامن من بنك أجنبي بوس��اطة أحد البنوك املحلية، وفقاً ملا أش��ارت إليه 

امل��ادة )الرابعة والثالثون فقرة / ب( من النظام، يجب ع��ىل الجهة الحكومية التأكيد عىل 

البن��ك املحيل بااللتزام ب��رشوط وقواعد الضامنات البنكية املح��ددة مبوجب النظام وهذه 

الالئحة. 

ب- يج��وز أن يقدم الضامن من عدة بنوك، يلتزم مبوجبه كل بنك بأداء نس��بة محددة 

من قيمة الضامن.

ج- يكون الضامن واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الحكومية، دون حاجة 

إىل حكم قضايئ أو قرار من هيئة تحكيم.

د- يج��ب أن يكون الضامن غري مرشوط، وغري قابل لإللغاء، وتكون قيمته خالية من أي 

خصومات تتعلق بالرضائب، أو الرسوم، أو النفقات األخرى.

ه- يج��ب أن يكون لدى الجهة الحكومية س��جالت خاصة ملراقب��ة الضامنات املقدمة 

م��ن املتعاقدين معه��ا، ومتابعة إجراءات طلب متدي��د رسيانها، أو مصادرته��ا، أو اإلفراج 

عنها«)305(. 

- وعىل هذه التفاصيل نص عقد االشغال يف املادة )9( منه والتي نصت عىل أنه:  )305(

»أوالً – عىل املقاول خالل مدة عرشة أيام من تاريخ تبليغه بقبول عطائه مبوجب خطاب مسجل أن يقدم لصاحب العمل 

ضامناً بواقع خمسة يف املائة )5%( من قيمة العطاء كتأمني لتنفيذ العقد ويجوز لصاحب العمل منح املقاول مهلة 

إضافية قدرها عرشة أيام من تاريخ انتهاء الفرتة املش��ار إليه��ا آنفاً .ويجب أن يكون هذا الضامن غري قابل لإللغاء 

ونافذاً طوال مدة العقد وحتى التسليم النهايئ.

ثانياً- ومبوجب ذلك قدم املقاول/خطاب ضامن صادر من:

ب��رقم وتاري���خ / / 120ه� املوافق / / 19م مببلغ ) ( ريال وذلك عن 5% من قيمة العملية ومل���دة ) ( شهراً .

وذل��ك وفقاً لرشوط املناقصة ومحارض لجنة املناقصات املتخذة بذلك الخصوص وقد تضمن خطاب الضامن املش��ار إليه 

أن يكون املبلغ مستحق الدفع للوزارة نقداً مبوجب إخطار كتايب موجه للبنك، وأن يحفظ الضامن بالجهة املختصة 

بالوزارة حتى انتهاء الغرض الذي قدم من أجله.

ويجب أن يكون الضامن بالش��كل الذي حدده النظام ووفق الصيغة التي يتفق عليها بني كل من وزارة املالية واالقتصاد 

الوطني ومؤسسة النقد العريب السعودي.

ثالث��اً– إذا مل يقدم املقاول صاحب العطاء املقبول الضامن املطلوب كان لصاحب العمل الخيار بني س��حب قبوله للعطاء 
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وأخرياً جاءت املادة )56( من الالئحة للنص عىل أن: 

»أ – تطبق أحكام الضامنات ومناذجها ورشوطها املشار إليها يف النظام ويف هذه الالئحة، 

عىل كافة الضامنات التي تطلبها الجهات الحكومية تطبيقاً ألحكامهام، مبا يف ذلك الضامنات 

املطلوب��ة يف املزايدات العامة لبي��ع املنقوالت، أو تأجري العقارات الحكومية واس��تثامرها، 

وذلك فيام مل ينظم بنص خاص.

ب- يتم التقيد بنامذج وصيغ الضامنات البنكية املعتمدة من وزارة املالية، وفقاً ألحكام 

النظام وهذه الالئحة«.

أما فيام يتعلق بضوابط التأمني النقدي الذي نصت عليه املادة )32/ج ( من النظام فقد 

حددت ضوابطه املادة )54( من الالئحة بالنص عىل أنه »يقدم التأمني النقدي املش��ار إليه 

يف املادة )الرابعة والثالثني فقرة /ج( من النظام، وفقاً للضوابط التالية:

أ - يسلم مبلغ التأمني النقدي ألمني الصندوق يف الجهة مقابل سند باملبلغ.

ب- ال تدخل هذه املبالغ يف حس��اب الصندوق، أو السجالت املالية، وتكون جاهزة عند 

طل��ب لجنة اإلرشاف عىل تنفيذ األعامل، ويتم ال��رصف من قبل اللجنة بعد اعتامد 

مدير اإلدارة يف الجهة املستفيدة من العقد .

ج- تقوم الجهة بإخطار املتعاقد ليعوض ما يرصف من املبلغ فوراً، فإن تأخر يحسم املبلغ 

من مستحقاته.

د - ال يجوز استخدام التأمني النقدي أو مصادرته ألغراض أخرى غري ما خصص له.

ه�- يعاد التأمني النقدي أو ما بقي منه للمتعاقد بعد انتهاء تنفيذ العقد، مبوجب السند 

املسلم للمتعاقد.

و - يجوز أن يودع مبلغ التأمني النقدي بحساب لدى مؤسسة النقد العريب السعودي، أو 

يف أحد البنوك، وفقاً للتعليامت املالية للميزانية والحسابات.

ومصادرة الضامن املؤقت، أو تنفيذ العمل عىل حساب املقاول وفقاً ملا هو منصوص عليه يف املادة )53( من هذه 

الرشوط وذلك دون حاجة إىل تنبيه أو إخطار، ودون إخالل بحق صاحب العمل يف الرجوع عىل املقاول بالتعويض 

الالزم عن األرضار والخسائر التي قد تلحق به من جراء ذلك«.



إبرام العقود اإلدارية

211 املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية

3-تسلم موقع العمل حيث نصت املادة )30/ب( من النظام عىل أنه »ب- يسلم موقع 

العمل للمتعاقد خالل ستني يوماً من تاريخ اعتامد الرتسية«.

وق��د فصلت الالئحة األحكام املتعلقة بتس��لم املوقع فنصت امل��ادة )25( منها عىل أنه 

»أ - يس��لم موقع العمل يف عقود األشغال العامة خالل املدة املشار إليها يف املادة )الثالثني 

فقرة / ب( من النظام.

ب- يسلم موقع العمل يف عقود الخدمات ذات التنفيذ املستمر التي يحتاج بدء العمل 

فيها إىل التجهيز الس��تمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها )تس��لياًم أولياً( قبل انتهاء مدة 

العق��د القائم، لتمكني املتعاقد من التحضري والتجهيز لألعامل بالتنس��يق مع متعهد العقد 

القائم. ثم يسلم املوقع للبدء يف تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق«.

وعىل اآلثار املرتتبة عىل عدم تس��لم املوقع أو التباطؤ يف تس��لمه نصت املادة )26( من 

الالئحة عىل أنه »إذا تأخر أو تباطأ أو امتنع املتعاقد عن استالم موقع العمل يف عقود األشغال 

العامة، يتم إنذاره بخطاب مس��جل، فإذا مل يس��تلم املوقع خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ 

إخطاره باإلنذار، تعد الجهة محرض تسليم حكمي للموقع، ويبلغ به املتعاقد مع إنذاره للبدء 

يف التنفيذ خالل خمس��ة عرش يوماً من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا انقضت هذه املدة ومل يبدأ 

يف العمل، جاز سحب األعامل منه، وفقاً ألحكام املادة )الثالثة والخمسني( من النظام.

ب - إذا احت��ج املتعاقد بوجود عوائق متنعه من اس��تالم موقع العمل، ومل تقتنع الجهة 

بذلك، فليس له الحق برفض االس��تالم، وإذا كان له تحفظات تجاه املوقع يقوم بتدوينها يف 

محرض تسليم املوقع.

ج- إذا تأخر املتعاقد عن اس��تالم موقع العمل يف عقود الخدمات ذات التنفيذ املستمر 

يتم إنذاره بذلك فإذا مل يس��تلم املوقع خالل خمس��ة عرش يوماً من تاريخ إشعاره باإلنذار 

تسحب األعامل وفقاً ألحكام املادة )الثالثة والخمسني( من النظام«.

باإلجراءات الفائتة تكون املناقصة إجرائياً قد انتهت وتنتهي بها عالقة العملية التعاقدية 

بالق��رارات املنفصلة. لتب��دأ مرحلة جديدة من مراحل العملي��ة التعاقدية وهي ذات األثر 

املهم يف هذا املجال.
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غري أنه يبقى التس��اؤل عن مدى إلزامية الجهة الحكومي��ة بإمتام تلك املراحل، ومبعنى 

آخر هل يجوز إلغاء املنافسة يف أي من مراحلها ابتداء من اإلعالن وانتهاء بقرار الرتسية، ال 

ش��ك أنه إذا كان من حق الجهة إنهاء العقد بعد إمتامه فمن باب أوىل إلغاء املنافس��ة قبل 

إبرامه. 

وقد أعدت اإلجابة نظاماً عىل هذا التساؤل املادة )5)( من النظام بالنص عىل أنه »مع 

مراعاة ما ورد يف املادتني )الحادية والعرشين( و)الرابعة والعرشين( من هذا النظام:

أ-ال يج��وز إلغاء املنافس�����ة إال للمصلحة العامة، أو ملخالف��ة إجراءاتها أحكام النظام، 

أو لوجود أخط��اء جوهرية مؤثرة يف الرشوط أو املواصفات، وتكون صالحية اإللغاء للوزير 

املختص أو رئيس الدائرة املستقلة.

ب -ترد ألصحاب العروض قيمة وثائق املنافس��ة يف حالة اإللغاء ألس��باب تعود للجهة 

الحكومية«.

عىل أنه »ال تعاد قيمة أوراق املنافسة إذا كان اإللغاء بعد فتح املظاريف، إال ملن تقدم 

بعرضه للمنافسة، ويف كل األحوال ال تعاد القيمة للمتنافس إال بعد إعادته املستندات التي 

اشرتاها«)306(.

وتحلياًل لهذا النص الذي بدأ صياغته بالقول »ال يجوز إلغاء املنافسة إال..« فهذه الصياغة 

تشري إىل ان األصل هو إمتام املنافسة واإللغاء هو االستثناء، ألن املفرتض أن الجهة الحكومية 

ما أعلنت عن املنافس��ة إال لحاجة حقيقية ورضورية لتس��يري املرفق العام، وأنها قد قامت 

بكاف��ة االلتزامات امللقاة عىل عاتقها لتحقيق إمتام املنافس��ة، مب��ا ينقيها من األخطاء التي 

أش��ارت اليها املادة املذكورة، وإذا كان إمتام املناقصة هو األصل وأن اإللغاء هو االس��تثناء، 

فإنه كام هو معروف أن االستثناء يكون محدداً فقط وفقاً ملا نص عليه النظام، وذلك حتى 

ال تترسع الجهات الحكومية يف إلغاء املناقصة مبا قد يهدد املصلحة العامة.

وتبيان��اً له��ذه الحاالت، فإن املادة )1)( من النظام التي أش��ارت إليه��ا املادة املذكورة 

تتضمن حالة ارتفاع العروض عن أسعار السوق بشكل ظاهر، ومل يتم التوصل بعد التفاوض 

)306(  - الفقرة )ب( من املادة 39 من الالئحة.
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إىل الس��عر املح��دد، أو إذا زادت قيمة العروض عن املبال��غ املعتمدة للمرشوع وكان إلغاء 

بعض البنود أو تخفيضها يؤثر عىل االنتفاع باملرشوع أو يؤدي إىل إعادة ترتيب العروض.

أم��ا املادة )2)( فهي املعنية بحالة العرض الوحيد، فإنه تلغى املناقصة حال عدم توافر 

الرشوط املتطلبة نظاماً لقبوله.

أم��ا املقصود باملصلحة العامة فهي صورة كلية تس��توعب تحته��ا كافة الصور التي 

ميكن أن تؤثر سلباً عىل املصلحة العامة مالياً أو وفنياً أو إجرائياً أو غريها من الصور التي 

تنتفي فيها املصلحة الش��خصية، لذلك فإن ما أيت بعدها ليس قسياًم لها وإمنا هو صورة 

من صورها، ويكون إيراده من باب التفصيل بعد اإلجامل، ولذلك فإن مخالفة إجراءات 

املناقص��ة ألح��كام النظام هو صورة من الصور املؤثرة س��لباً ع��ىل املصلحة العامة ألن 

إج��راءات النظام ما وضعت إال لتحقيق الصال��ح العام وليس مصلحة الجهة أو ملصلحة 

املتعامل��ني معها، غري أنه يجب أن تكون تلك املخالفات مؤثرة عىل املصلحة العامة، أما 

إذا كانت إجراءات لتنظيم العمل داخل الجهة، فإنه يف هذه الحالة أرى انها ال تستوجب 

اإللغ��اء، ويكون اإللغاء يف هذه الحالة هو الذي يتعدى ع��ىل املصلحة العامة، لذا أرى 

أن تك��ون املخالفة لإلجراءات جوهرية وه��ي التي تناقض مع املصلحة العامة واملبادئ 

التي تقوم عليها العقود اإلدارية، كام النص حال األخطاء يف الرشوط أو املواصفات فقد 

اش��رتط النص أن تكون جوهرية، والتي بالرضورة ستؤثر سلباً عىل املصلحة العامة فإذن 

كل م��ا ميكن أن تتأثر به املصلحة العامة س��لباً يكون داخاًل يف ص��ورة املصلحة العامة 

ويك��ون كافياً إللغاء املناقصة، وتقدير ذلك يعود لس��لطة اإلدارة التقديرية ولكن تحت 

رقابة القضاء.

ويرتتب عىل إلغاء املناقصة ما نصت عليه املادة )39( من النظام أن 

»أ- تعاد قيمة أوراق املنافسة إىل أصحاب العروض إذا ألغيت املنافسة لسبب يرجع إىل 

الجهة الحكومية، وذلك كام لو ألغيت املنافس��ة للمصلحة العامة قبل الرتس��ية، أو ملخالفة 

إجراءاتها ألح��كام النظام، أو لوجود أخطاء يف الرشوط واملواصفات، وكذلك إذا رأت الجهة 

ارتفاع األسعار املقدمة، أو تجاوزها االعتامد املخصص للمرشوع.
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ب- ال تع��اد قيم��ة أوراق املنافس��ة إذا كان اإللغاء بعد فتح املظاري��ف، إال ملن تقدم 

بعرضه للمنافسة، ويف كل األحوال ال تعاد القيمة للمتنافس إال بعد إعادته املستندات التي 

اشرتاها«.

ثالثاً: إبرام العقد:

بصدور قرار الرتس��ية ووصوله إىل علم املتنافس يعترب العقد قد أبرم قانوناً باتفاق إراديت 

الطرف��ني)304(، وم��ن ثم تأيت مرحلة رصد هذا االتفاق يف صورت��ه العقدية املكتوبة وال يكون 

ذلك إال بعد تقديم الضامن النهايئ وتصاغ العقود باللغة العربية وذلك وفقاً ملا حددته املادة 

)4)( م��ن النظام والتي نصت ع��ىل أن »تصاغ العقود ووثائقه��ا وملحقاتها باللغة العربية، 

ويج��وز اس��تخدام لغة أخ��رى إىل جانب العربية، ع��ىل أن تكون اللغ��ة العربية هي اللغة 

املعتمدة يف تفسري العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته واملراسالت املتعلقة به«.

غ��ري أنه يجوز للجه��ات الحكومية وفقاً لل��امدة )31( من النظام االكتف��اء باملكاتبات 

املتبادلة بدالً من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد ثالمثائة ألف ريال فأقل.

هذا وتنفيذاً ملقتىض املادة )9)( من النظام يجب أن تلتزم الجهات الحكومية عند إعداد 

عقودها باستخدام مناذج العقود التي تعتمد وفقاً لهذا النظام.

وأيض��اً وقبل توقيع بعض م��ن العقود وفقاً لقيمة معينة يلزم مراجعتها من وزارة املالية 

حي��ث نصت امل��ادة ))3( من النظ��ام عىل أن »تلت��زم جميع الجهات واملصال��ح والهيئات 

واملؤسسات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها عىل سنة وتبلغ قيمتها خمسة 

ماليني ريال فأكر عىل وزارة املالية ملراجعتها قبل توقيعها، وعىل وزارة املالية إنهاء املراجعة 

خالل أسبوعني من تاريخ ورود العقد، فإن مل ترد الوزارة خالل هذه املدة عدت موافقة«.

ه��ذا ويج��ب أن تراعى امل��دد املتعلقة بالتنفي��ذ بالنص عليها يف العق��د حيث نصت 

املادة)8)( من النظام عىل أن 

)304(  دلي��ل ذل��ك نظاماً ما نصت عليه امل��ادة )23( من الالئحة أنه »- بعد تقديم الض��امن النهايئ تحدد الجهة موعداً 

لتوقي��ع العقد، فِإذا تأخر املتعاقد عن املوعد املحدد دون عذر مقبول، يتم إِنذاره بخطاب مس��جل، فِإذا مل يحرض 

لتوقيع العقد خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ إِخطاره باإلِنذار، يتم سحب العمل منه، وفقاً ألحكام املادة )الثالثة 

والخمسني( من النظام. »وسنزيد إن شاء الله تعاىل األمر إيضاحاً فيام بعد ..
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»أ - ال تتج��اوز مدة تنفيذ عق��ود الخدمات ذات التنفيذ املس��تمر، كالصيانة والنظافة 

والتشغيل واإلعاشة، خمس سنوات، ويجوز زيادة هذه املدة للعقود التي تتطلب ذلك بعد 

موافقة وزارة املالية.

ب - يجب يف عقود مش��اريع األش��غال العامة أن تتناس��ب امل��دة املحددة لتنفيذ 

املرشوع مع كمية األعامل وطبيعتها، ومع االعتامدات الس��نوية املخصصة للرصف عىل 

املرشوع«.

وه��و م��ا أكدته الالئحة يف املادة ))2( منها بالنص عىل أنه »أ- يجب أن تتناس��ب مدد 

تنفيذ عقود الخدمات ذات التنفيذ املستمر مع التكاليف املعتمدة للعقد يف امليزانية، عىل 

أال تتجاوز مدة العقد خمس س��نوات، وفقاً ألحكام املادة )الثامنة والعرشين فقرة / أ( من 

النظام.

ب- يتم االتفاق املس��بق مع وزارة املالية مل��ا يتطلب تنفيذه من العقود مدة تزيد عن 

خمس سنوات.

ج- تس��تبعد فرتة اإلجازة الصيفية يف عقود النظاف��ة والصيانة والخدمات األخرى، لدى 

الجه��ات التعليمية وما ماثلها، وتخفض أعداد العاملة وعنارص العقد غري الالزمة، إذا كانت 

تلك الجهات تزاول نشاطاً محدوداً خالل تلك الفرتة«.

وأخرياً تلتزم حسبام نصت عليه املادة)23/ب( من الالئحة بأن »تحدد الجهة الحكومية 

يف عقودها رشوط ومدة رسيان )وثيقة التأمني( واملوعد املحدد لتقدميها، وذلك فيام يشرتط 

فيه من العقود إجراء التأمني«.

وتحرر العقود كام أش��ارت املادة )22( من الالئحة »من أربع نس��خ عىل األقل، نس��خة 

للمتعاقد، ونسخة للمرشف عىل التنفيذ، ونسخة لإلدارة املختصة باملحاسبة، ونسخة لديوان 

املراقبة العامة«.

غري أن كتابة العقود ليس��ت رشطاً لصحتها حيث استقر القضاء السعودي واملرصي عىل 

أن العقد ينعقد بوصول قرار الرتسية إىل علم من رىس عليه العطاء، إذ به يتالقى القبول مع 

اإليجاب، وعليه فإن كتابة العقد تعد وس��يلة لإلثبات وضامناً إجرائياً لعلم الجهات املعنية 
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به، غري أنه ال يرتتب عىل تخلف بطالن العقد.

حي��ث قىض الديوان بأن��ه »وإن كان العقد يف الحقيقة قد تم بتالقي اإليجاب والقبول 

ب��ني املدع��ي واملدعى عليها .. وال يغري من ذل��ك أن اإلدارة مل تربم عق��داً مكتوباً .. إذ إن 

كتاب��ة العق��د زيادة توثيق وأم��ا العقد حقيقة فقد تم، وذلك أن العق��د عند الفقهاء هو 

تالق��ي اإليجاب بالقبول عىل نحو ينتج أثره يف املعقود عليه وهو ما نجده متوافراً يف هذه 

الدعوى«)308(.

وقىض الديوان أيضاً بأن »عرض األس��عار يف العقود اإلدارية يأخذ حكم اإليجاب يف عقد 

البي��ع، موافقة جه��ة اإلدارة عىل عرض املق��اول يأخذ حكم القبول، انعق��اد العقد بتالقي 

إيج��اب املق��اول مع قبول جه��ة اإلدارة ال يغري م��ن ذلك عدم تحرير العق��د، ألن الدعوة 

للمنافس��ة واإليجاب والقبول وم��ا يتضمنانه من رشوط بني الطرف��ني تقوم مجتمعة مقام 

العقد، امتناع املدعي عن توقيع العقد وتسلم املوقع عىل الرغم من إنذاره يوجب مسؤوليته 

العقدية ، بيان ذلك قيام الجهة اإلدارية بسحب العقد وتنفيذه عىل حسابه ومطالبته بفرق 

التنفيذ«)309(. 

وق��ىض كذلك بأنه »وحي��ث إن الراجح من أقوال أهل العل��م أن العقد ينعقد بكل ما 

دل عليه كام رجح ش��يخ اإلسالم ابن تيمية وسامحة الشيخ ابن عثيمني رحمه الله وغريهم، 

وحيث إن تحرير العقد وكتابته ليست إال توثيقاً له كام قرر أهل العلم مام تلجأ معه الدائرة 

يف اعتبار جميع ما ذكر من األدلة عىل استمرارية العقد«)310(. ويف حكم آخر قىض أيضاً بأنه 

»ومل��ا كانت العربة يف العق��ود باالتفاق املربم بني طرفيها والنية املش��رتكة لهام التي تالقت 

)308(  راج��ع حك��م الدائرة الفرعية رقم 31/د/ف/35 لعام 4)12ه�، يف القضي��ة رقم، 5049 /1/ق لعام 5)12ه�، املؤيد 

م��ن هيئة التدقيق بالحكم رق��م، 244/ت/1 لعام 4)12 ه�، مجموعة األحكام لعام 4)12ه�، مرجع س��ابق، ج5، 

ص509)-511). 

)309(  راج��ع حكم الدائرة اإلدارية رقم 106/د/إ/11 لعام 6)12ه�، يف القضية رقم 3261 /1/ق لعام 2)12ه� املؤيد من 

هيئة التدقيق بالحكم رقم 43)/ت/1لعام 4)12ه�، مجموعة األحكام لعام 4)12ه�، مرجع سابق، ج5 ص58)).

)310(  راجع حكم الدائرة اإلدارية، الحكم رقم 53/د/إ/18 لعام 8)12ه�، يف القضية رقم، 9)9 /2/ق لعام 6)12ه�، املؤيد من 

هيئة التدقيق بالحكم رقم، 540/ت/1 لعام 8)12ه�، مجموعة األحكام لعام 8)12ه�، مرجع سابق، ج6، ص404). 
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عليه��ا إرادتهام فإن عدم كتابة العقد وتفريغه يف ش��كل كت��ايب ال يعني عدم التعاقد«)311(. 

وكذل��ك قىض بأنه »بالنظر إىل مطالبة الجهة املدعى عليها برصف باقي مس��تحقات العقد 

واملقدرة بأكر من خمسة ماليني ريال، وملا كان العقد رشيعة املتعاقدين وملا مل يكن هناك 

أي عقد مكتوب بني طريف الدعوى ميكن للدائرة أن تستند عليه يف النزاع بني طريف الدعوى، 

وكان إنش��اء )...( امنا كان ع��ن طريق التعميد))31( مبارشة نتيجة الثق��ة املتبادلة بني طريف 

العقد وذلك نتيجة لتعامالت سابقة ... وملا كان ال يوجد أي اتفاق بني الطرفني ال من حيث 

التعاقد وال من حيث بنود األسعار فإن املرجع حينئذ إىل املحرض وخطاب املدعي الذي أقر 

مبا يستحقه..«)313(.

وأخ��رياً يف هذا العرض فق��د قىض الديوان بأن »العرض يف العق��ود اإلدارية يأخذ حكم 

اإليج��اب يف عقد البيع، ثم صدرت موافقة املدع��ى عليها بتعميد املدعية بالتوريد وهو ما 

ي��دل عىل القبول منه��ا خالل املدة املحددة بإيجاب املدعي ... م��ا يدل عىل أن العقد بني 

الطرفني قد تم إبرامه واستكمل رشوطه وأركانه سوى أن العقد مل يكن محرراً تحريراً نهائياً، 

إال أن الدعوة للمنافس��ة ورشوط املنافس��ة واإليجاب والقبول وما يتضمنانه من رشوط بني 

الطرفني تقوم مقام العقد النهايئ«)312(.

)311(  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 6/د/إ/11 لعام 9)12ه�، يف القضية رقم 504)/)/ق لعام 6)12ه�، املؤيد من محكمة 

االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 203/إس لعام 9)12ه�، مجموعة األحكام لعام 1230ه�، مرجع سابق، ص616).  

))31(  التعميد هو قرار بإسناد العملية التعاقدية لشخص معني، ويستعمل كثرياً يف عمليات الرشاء املبارش، وقد يستخدم 

أيضاً لتكليف املتعاقد باألعامل اإلضافية. 

)313(  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 69)/د/إ/8 لعام 1231ه�، يف القضية رقم )1/414/ق لعام 9)12ه�، املؤيد من 

محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحك��م رقم 2/331 لعام 1233ه�، يف قضية االس��تئناف رقم 4)5)/ق لعام )123ه� 

)حكم غري منشور(.  

)312(  راجع حكم الدائرة اإلدارية رقم 106/د/إ/11 لعام 6)12 ه�، يف القضية رقم 1/3261/ق لعام 2)12ه�، املؤيد من 

هيئة التدقيق بالحكم رقم 43)/ت/1/لعام 4)12ه�، مجموعة األحكام لعام 4)12ه�، مرجع سابق، ج5، ص 62)). 
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المبحث الثاني

المزايدة العامة:
املزايدة العامة هي الش��طر الثاين الذي به تكتمل مع املناقصة وحدة املنافس��ة العامة، 

ولذلك فهي تتش��ابه إىل حد كبري مع املناقصة العام��ة يف املبادئ واإلجراءات املتعلقة بكل 

منهام.

واملزايدة العامة كام يبني من مس��امها هي أس��لوب تتخذه الجه��ة الحكومية يف طرح 

ممتلكاتها بيعاً أو تأجرياً أو استثامراً للحصول عىل أعىل األسعار وفقاً للرشوط واملواصفات.

إنه إذا كانت املناقصة تس��عى الدولة من خاللها إىل تنفيذ أعاملها وتحصيل مش��رتياتها 

بأقل األس��عار، فإنه عىل خالف ذلك يف املزايدة تسعى الدولة إىل الحصول عىل أعىل األسعار 

لبيع أو استئجار ممتلكاتها، وهو منطق طبيعي ليس خاصاً بالدولة وحدها، وإمنا يحكم كافة 

املعامالت الخاصة والعامة عندما تتامثل الرشوط املواصفات املطلوبة يف العروض املقدمة.

وعىل ذلك فإنه سيتم تناول املزايدة العامة من خالل عمليات البيع واإليجار واالستئجار، 

وذلك اعتامداً عىل نظام املنافس��ات والئحته التنفيذية، ونظام الترصف يف العقارات البلدية 

والئحة الترصف يف العقارات البلدية، وذلك وفقاً للتقسيم التايل:

المطلب األول:

البيع بالمزايدة:
تتحد بش��كل عام طريقة البيع التي تقوم بها الجهات الحكومية والبلديات يف اتخاذها 

شكل املزايدة مهام تعددت صور هذا البيع أي سواًء كانت منقوالت أم عقارات، وذلك كام 

ييل:

أواًل: بيع المنقوالت الحكومية:

ق��د تجد بعض الجه��ات الحكومية أنه ال حاج��ة لديها لبعض املنق��والت التي متلكها، 

وحفاظاً عىل املال العام كام أرشت سابقاً فقد أتاح النظام السعودي لهذه الجهات بيع تلك 
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املنق��والت فقد نصت املادة )55( من النظ��ام عىل أنه »يجوز للجهة الحكومية التنازل عام 

تس��تغني عنه من منقوالت إىل الجهات الحكومية والجه��ات التدريبية التابعة لها عىل أن 

تش��عر وزارة املالية بذلك. وتحيط الجهة املالك��ة للمنقوالت الجهات الحكومية يف املنطقة 

الت��ي تقع فيها بأنواع األصناف وكمياتها، وتحدد لها م��دة لإلفصاح عن رغبتها فيها، فإن مل 

ترد خالل تلك املدة جاز لها بيعها عن طريق املزاي�دة العام�ة إذا بلغت قيمتها التقديري�ة 

مائت��ي ألف ري��ال فأكر، ويعلن عنها طبقاً لقواعد اإلعالن عن املنافس��ات العامة«. أما إذا 

قل��ت القيم��ة التقديرية لألصناف عن مائتي ألف ريال فإنه وفق��اً للامدة )56( من النظام 

ف��إن الجه��ة الحكومية تختار طريقة بيعها باملزايدة العام��ة أو بالطريقة التي تراها الجهة 

الحكومية محققة للمصلحة العامة برشط أن تتيح املجال ألكرب عدد من املزايدين.

أ- اإلجراءات التي تسبق اإلعالن:

يف حال��ة اتجاه الجه��ة الحكومية لبيع املنقوالت عن طريق املزايدة، فإن الالئحة يف املادة 

)116( منها تلزم الجهة الحكومية بتكوين »لجنة  ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة، لتقدير قيمة 

األصن��اف واملنقوالت املراد  بيعها، عىل أن يراعى يف التقدير حالة األصناف وتكلفتها وعمرها 

االفرتايض وغري ذلك من العنارص املؤثرة يف تقدير الثمن، ويجوز االس��تعانة بجهة تس��عري لها 

خربة يف مجال األصناف املراد بيعها، إذا مل يتوافر لدى الجهة الحكومية الخربة الكافية« ووفقاً 

للامدة )114( منها »توضع األسعار التقديرية يف مظروف مختوم، وال يفتح إال من قبل رئيس 

لجنة البيع بحضور أعضائها، وذلك بعد فتح مظاريف املزايدة، أو انتهاء املزاد العلني«. 

ب- اإلعالن عن المزايدة:

تقوم الجهة باإلعالن عن املزايدة وفقاً لإلعالن عن املنافسة العامة وهي ذات اإلجراءات 

الت��ي متت االش��ارة إليها عند تناول اإلعالن عن املناقصة، ف��إذا مل يتقدم أحد للمزايدة بعد 

اإلع��الن فإنه يعاد اإلع��الن مرة أخرى حيث نصت املادة )58( م��ن النظام عىل أنه »إن مل 

يتق��دم أح��د للمزايدة بعد اإلعالن عنه��ا، يعلن عنها مرة أخرى. ف��إن مل يتقدم أحد للمرة 

الثاني��ة، فلصاحب الصالحية الح��ق يف دعوة مختصني يف مجال األصناف املراد بيعها وعرض 

بيعها عليهم. فإن مل يتم تقديم س�عر مناس�ب، جاز منحها للجمعيات الخريية أو الجمعيات 

ذات النفع العام. عىل أن تشعر وزارة املالية بذلك«. 
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ج- تقديم العروض:

قد تك��ون املزايدة علنية، وقد تكون املزايدة رسية، ويف هذه األخرية تكون املزايدة عن 

طري��ق مظاري��ف مختومة ويقدم املزاي��د مع عرضه وفق املادة )54( م��ن النظام »ضامناً 

ابتدائي��اً قدره ))%( اثن��ان يف املائة من قيمة العرض. وعىل من ترس��و عليه املزايدة زيادة 

ضامن إىل )5%( خمس��ة يف املائة، وال يفرج عنه إال بعد تسديد كامل القيمة ونقل األصناف 

التي اش��رتاها. ويعاد الض��امن إىل من مل يرُس عليه املزاد. وإن كان��ت املزايدة علنية يقدم 

من ترس��و عليه املزايدة ضامناً بواقع )5%( خمسة يف املائة من قيمتها. ويجوز قبول الشيك 

املرصيف أو املبلغ النقدي ضامنات يف املزايدة العلنية«.

د- إجراء المزايدة:

تق��وم الجه��ة الحكومية وفقاً لل��امدة )118( من الالئحة بتكوين لجن��ة واحدة إلجراء 

املزايدة فنصت عىل أن:

 »أ- تكون الجهة الحكومية لجنة ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة، إلجراء املزايدة العلنية، 

أو فتح مظاريف وفحص عروض األصناف املراد بيعها يف املزايدة بواسطة الظروف املختومة.

ب- تتأكد اللجنة من س��المة املظاريف ووثائ��ق املزايدة والضامنات املقدمة، ومراجعة 

األسعار، وتعلن عىل الحارضين من أصحاب العروض أو مندوبيهم أسعار العروض.

ج- تستكمل اللجنة إجراءات املزايدة، وتحديد أفضل العروض املطابقة لرشوط املزايدة، 

وترفع محرضها لصاحب الصالحية العتامد الرتسية. 

د- إذا كان��ت املزاي��دة علنية، تعد اللجنة بعد نهاية امل��زاد محرضاً توضح فيه إجراءات 

املزايدة وس��عر من رس��ا علي��ه املزاد، والضامن املق��دم منه، وترف��ع محرضها إىل صاحب 

الصالحية العتامد الرتسية«.

ه��ذا ويجوز يف إج��راء املزايدة العلنية وفقاً لنص املادة )2)1( من الالئحة »االس��تعانة 

بالوس��طاء املرخص لهم، إلجراء املزايدة العلنية، مقابل عمولة يدفعها املش��رتي، ال تتجاوز 

العمولة املتعارف عليها، وبحد أقىص 5.) % من قيمة املبيعات«.
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ه�- البت في المزايدة:

تنتهي املزايدة بإرس��ائها عىل املزايد األعىل سعراً سواًء كانت املزايدة علنية أم رسية أي 

يف ظ��روف مغلقة وح��ددت املادة )59( من النظام صاحب الصالحي��ة يف البت يف املزايدة 

فنصت عىل أنه »للوزير أو رئيس الدائرة املس��تقلة صالحية اعتامد ترسية املزايدات العامة 

يف بيع املنقوالت. ويجوز له التفويض فيام ال يزيد عىل مليون ريال عىل أن يكون التفويض 

متدرجاً بحس مسؤولية الشخص املفوض« وحددت املادة )1)1( من الالئحة مدة البت يف 

الرتسية فنصت عىل أنه: »يجب البت يف ترسية املزايدة خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يوماً من 

تاري��خ فتح مظاريف املزايدة، أو انتهاء املزاي��دة العلنية، فإذا مضت هذه املدة دون البت 

يف املزايدة، جاز للمتزايد الرجوع يف عرضه، واسرتداد ضامنه، مبوجب خطاب يقدمه للجهة، 

خالل عرشة أيام من انتهاء املدة املحددة للبت يف الرتس��ية، ومن مل يتقدم خالل هذه املدة 

يعترب موافقاً عىل استمرار عرضه«.

ه��ذا وتبدو مالحظة أن النظام قد أش��ار يف املادة )119( من الالئحة بأنه »ويف حالة ما 

إذا انخفضت أس��عار املزايدة عن األس��عار التقديرية بنسبة تزيد عن 15%، يعلن عنها مرة 

أخرى، بعد إعادة تقديرها، فإن مل يتم الحصول عىل س��عر مناس��ب، جاز بيعها أو الترصف 

فيه��ا وفقاً ألحكام املادة )الثامنة والخمس��ني ( من النظام« وهذه األخرية  تش��ري إىل جواز 

منحها للجمعيات الخريية أو الجمعيات ذات النفع العام، عىل أن تشعر وزارة املالية بذلك.

وتبدو مالحظة أخرى وهي ما نصت عليه املادة )0)1( من الالئحة والتي نصت عىل أنه 

»إذا كانت األصناف أو املنقوالت مام يتلف رسيعاً بالتخزين، جاز بيعها وفقاً ألحكام املادة 

)السادس��ة والخمس��ني( من النظام« وهذه األخرية نصت عىل أن »تباع األصناف التي تقل 

قيمته��ا التقديرية عن مائتي ألف ريال؛ إما باملزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة 

محققة ملصلحة الخزينة العامة، برشط أن تتيح املجال ألكرب عدد من املزايدين«.

و- التزامات من رست عليه المزايدة:

تف��رض املزايدة بعد اإلرس��اء مجموعة من االلتزامات عىل عاتق من رس��ت عليه، فإن 
مل يق��م بها، فإنه س��يفقد املزايدة مع ما يرتتب عىل ذلك م��ن آثار، وعىل ذلك نصت املادة 
)))1( من الالئحة أنه »يجب عىل من ترس��و عليه املزايدة تسديد قيمتها خالل عرشة أيام 
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من تاريخ إش��عاره باعتامد الرتسية، فإن تأخر عن التسديد يتم إنذاره بخطاب مسجل، فإن 
مل يس��دد القيمة خالل خمس��ة عرش يوماً من تاريخ إخطاره باإلنذار، يصادر ضامنه، ويتم 
التفاوض مع أصحاب العروض األخرى بالرتتيب، للوصول إىل س��عر من رست عليه املزايدة، 

فإن مل يتم التوصل إىل هذا السعر،  يعاد طرحها من جديد«.

ويف حالة س��داده قيمة املزايدة تصبح املنقوالت تحت ترصفه لذلك نصت املادة )3)1( 
من الالئحة عىل أنه »بعد س��داد قيمة األصناف واملنقوالت املباعة يلتزم املش��رتي بنقل ما 
اش��رتاه خالل مدة ال تزيد عن خمس��ة عرش يوماً من تاريخ التس��ديد، فإن تأخر عن ذلك، 
يوجه له إنذار بخطاب مس��جل لنقلها خالل مدة مامثلة، فإن مل يقم بنقلها، فال يفرج عن 
الض��امن املقدم منه حتى يتم نقله��ا، مع جواز الرجوع عليه بأج��رة التخزين. وال تتحمل 
الجهة الحكومية مس��ؤولية ما يحدث لألصن��اف واملنقوالت املباعة من فقدان أو تلف بعد 

انتهاء املهلة املحددة لنقلها«.

ثانياً: بيع العقارات:
ك��ام ميكن بيع املنقوالت فإنه أيضاً ميكن بيع العقارات املخصصة للجهات الحكومية أو 

بيع العقارات التي متلكها البلديات وبيان ذلك فيام ييل:

أ-بيع العقارات املخصصة للجهات الحكومية:

نص قرار مجلس الوزراء رقم 150 وتاريخ 2)/0/6)12ه�، عىل جواز بيع األرايض اململوكة 
للدول��ة املخصصة للجهات الحكومية يف حاالت معينة وبإجراءات محددة حيث نص القرار 
عىل أنه: »أوالً: يجوز بيع األرايض اململوكة للدولة املخصصة لبعض الجهات الحكومية التي 

مل تعد صالحة إلقامة مرشوعاتها عليها وذلك وفق اإلجراءات التالية:

1- تكوين لجنة من وزارة املالية واالقتصاد الوطني والجهة املعنية لحرص تلك األرايض وتحديد 
أقيامها التقديرية ووضع اإلجراءات التي سيتم اتباعها عند طرح تلك األرايض للبيع.

)- يك��ون البيع عن طريق املزايدة العامة أو عن طريق إعالن عدد من تجار العقار ال يقل 
عددهم عن سبعة بتقديم عروضهم داخل ظروف مختومة.

3- يقوم كل من يشرتك يف املزاد أو يقدم عرضا وفقاً ملا سبق بدفع عربون ال تقل قيمته عن 

)10%( من قيمة العقار التقديرية بشيك مرصيف باسم وزارة املالية واالقتصاد الوطني.
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2- يت��م فتح املظاري��ف والبت يف العروض من قبل لجنة مكونة من وزارة املالية واالقتصاد 

الوطني والجهة املعنية.

5- يوقع عقد بيع مع رسا عليه املزاد أو من تم اختيار عرضه ينص عىل اآليت:

أ-تقديم ش��يك مرصيف باس��م وزارة املالية واالقتصاد الوطني مبا تبقى من قيمة األرض 

خالل مدة معينة تحدد يف العقد.

ب- يف حال��ة عدم االلت��زام بتنفيذ العقد تقوم اللجنة املش��ار إليها يف الفقرة )2( أعاله 

بإلغائه، ويصبح العربون من حق وزارة املالية واالقتصاد الوطني، ويتم التفاوض مع صاحب 

العرض الذي يليه.

ج- يتم توريد أقيام تلك األرايض كإيرادات عامة لصالح الخزينة ويرصد مقابلها يف ميزانية 

الجهة املعنية يف السنة املالية التي تم التوريد خاللها للرصف منها عىل مرشوعاتها...« 

ب- بيع العقارات البلدية:

قد أجازت الئحة الترصف يف العقارات البلدية بيع األرايض املخصصة للسكن وزوائد املنح 

وزوائ��د التنظيم وزوائد التخطيط فنصت امل��ادة )3( منها عىل أنه »يجوز بقرار من الوزير 

بيع األرايض املخصصة للس��كن وزوائد املنح)315( وزوائد التنظي��م)316( وزوائد التخطيط)314( 

وذلك عىل النحو اآليت:

أوالً: تباع األرايض البلدية املخططة واملخصصة للسكن عن طريق املزايدة العامة، ويجب 

أال تتجاوز مس��احة القطعة السكنية )900( تسعامئة مرت مربع، ويجوز العتبارات تنظيمية 

زيادة املساحة املقررة يف حدود ال تتجاوز )00)1( ألفاً ومائتي مرت مربع.

ثانياً: يتم الترصف يف زوائد املنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وفقاً للقواعد اآلتية:

1 - يتم تقدير أقيام زوائد املنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط من قبل لجنة التقدير.

)315(  زوائد املنح: مساحة األرض املخصصة للممنوح التي تزيد عىل املساحة املقررة يف أمر املنح.

)316(  زوائد التخطيط: مساحة األرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مخططات األرايض.

)314(  زوائد التنظيم: مساحة األرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مناطق سكنية قامئة.
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) - تباع زوائد املنح عىل األش��خاص الذين تخصص لهم أراٍض وتزيد مس��احة تلك األرايض 

عىل املساحة املقررة يف أمر املنح ويراعى أن تكون القيمة بسعر السوق وقت البيع.

3 - تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي ال تس��مح أنظمة البناء بإقامة مبان مس��تقلة 

عليها ملالك العقار املجاور لها بسعر السوق وقت البيع.

2 - تب��اع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تس��مح أنظمة البناء بإقامة مبان مس��تقلة 

عليه��ا ع��ن طريق املزايدة العامة، إال إذا كان هناك رضر ع��ىل مالك العقار املجاور لها 

من جراء بيعها عىل غريه، ويف هذه الحالة تباع عىل مالك العقار املجاور بس��عر السوق 

وقت البيع رشيطة أن يثبت الرضر مبعرفة لجنة فنية من البلدية واإلمارة ووزارة املالية 

واالقتصاد الوطني.

5 - تب��اع زوائ��د التنظيم وزوائد التخطي��ط التي يتعدد املجاورون املس��تفيدون منها، عن 

طريق مزايدة تقترص عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم.

وهذا وقد حظرت املادة)2( من تلك الالئحة بيع األرايض املخططة واملخصصة للس��كن 

الواقعة عىل شارع تجاري، واألرايض الواقعة عىل السواحل والشواطئ، ويجوز استثامر هذه 

األرايض عن طريق التأجري.

وأخ��رياً ميكن أن تترصف البلديات باملعاوضة بدالً من البيع وهو ما نصت عليه املادة)5( من 

تلك الالئحة بالقول: »يجوز بقرار من الوزير معاوضة عقار متلكه البلدية بعقار مملوك للغري«)318(.

ويكون بيع العقارات البلدية عن طريق املزايدة والتي نصت عىل أحكامها العامة املادة 

)12( من تلك الالئحة والتي سريد بيانها تفصياًل عند تناول أحكام إيجار واستثامر العقارات 

البلدية.

)318(  حددت املادة السادس��ة من الالئحة القواعد التي يجب مراعاتها يف املعاوضة حيث نصت عىل أنه »يتم الترصف 

باملعاوضة وفقاً للقواعد اآلتية:

1- يتم تقدير قيمة العقار املعاوض واملعاوض به حسب التعليامت املنظمة لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

)- يجب أن يكون الغرض من املعاوضة هو تحقيق مصلحة عامة من خالل تقديم خدمة أساس��ية تنموية عىل أن تكون 

هذه الخدمة من الخدمات التي تكلف البلدية بتوفريها.

3- تكون املعاوضة مع عقار حكومي وال تتم املعاوضة مع عقار خاص إال يف حالة عدم توافر العقار املطلوب لدى أي جهة حكومية.

2- عدم توافر اعتامدات مالية لنزع امللكية يف وقت حاجة البلدية للعقار.
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المطلب الثاني

التأجير واالستثمار:
أج��از النظام للجه��ات الحكومية والبلدي��ات تأجري ممتلكاتها أو اس��تثامرها، واإليجار 
واالس��تثامر بش��كل عام بينهام عموم وخصوص، فإن كل اس��تثامر يحمل بني طياته إيجاراً، 

ولكن ليس كل إيجار كذلك، ونتناول ذلك تفصياًل يف البنود التالية:

أواًل: تأجري واستثامر العقارات التي متلكها الدولة واملخصصة للجهات الحكومية:

قد أجاز النظام كام متت االشارة سابقاً للجهات الحكومية تأجري واستثامر عقارتها ولكن 
وفق ضوابط معينة نتناولها فيام ييل:

أ- اإلجراءات التي تسبق املزايدة العامة يف التأجري واالستثامر:

ع��ىل الجهة الحكومية وفقاً للامدة )4)1( من الالئح��ة قبل اإلعالن عن املزايدة العامة 
أن تق��وم بإعداد وثائق ورشوط ومواصفات التأجري أو االس��تثامر، التي ينبغي أن تش��تمل 
ع��ىل كافة املعلومات املتعلقة باملزايدة، كال��رشوط العامة للتعاقد، وكميات ونوع األعامل، 

واإلنشاءات، والتجهيزات املراد إقامتها يف املوقع، ومدة اإليجار أو االستثامر)319(.

وحتى تس��تطيع الجهة الحكومية الحكم عىل األسعار املقدمة بشكل دقيق يكون عليها 
تقدير الحد األدىن لألجرة أو عوائد االس��تثامر وفقاً لألس��عار الس��ائدة، مع مراعاة العنارص 
املؤث��رة يف تقدي��ر األجرة أو عوائد االس��تثامر، مبوجب محرض تعده لجن��ة فنية متخصصة 
تكونها الجهة لهذا الغرض، ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة، ومبش��اركة عضو من وزارة املالية 
)مصلحة أمالك الدولة(، ويوضع التقدير يف مظروف مختوم، ال يفتح إال من قبل رئيس لجنة 

فحص عروض التأجري واالستثامر، بحضور كامل أعضائها)0)3(.

ب- اإلعالن عن املزايدة:

وفق��اً للامدة )6)1( م��ن الالئحة »يتم اإلعالن ع��ن التأجري أو االس��تثامر وفقاً لقواعد 

وإج��راءات اإلعالن عن املنافس��ات العام��ة، كام يتم إىل جانب ذل��ك دعوة املتخصصني يف 

)319(  راجع املادة 4)1 من الالئحة.

)0)3(  راجع املادة 9)1 من الالئحة.
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املجال املطروح لالستثامر، وإبالغ أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بذلك، إذا كان من 

املشاريع االستثامرية الكبرية أو ذات التخصص التقني والفني«.

ه��ذ وإذا أعلن عن املزايدة العامة ومل يتقدم إال ع��رض واحد، يعاد اإلعالن مرة أخرى، 

فإن مل يتقدم إال عرض واحد تستكمل إجراءات الرتسية بعد موافقة صاحب الصالحية)1)3(.

ج- تقديم العروض:

 تقدم عروض االستئجار أو االستثامر عىل الوثائق األصلية املستلمة من الجهة الحكومية، 

يف ظروف مختومة. ويجب عىل صاحب العرض اس��تكامل كافة رشوط التأجري أو االستثامر 

املطروحة يف املزايدة العامة)))3(.

وما دامت املزايدة مبظاريف مختومة فإن املادة )133( من الالئحة نصت عىل أن:

“أ - يقدم مع العرض ضامن بني بنس��بة )5%( من القيم��ة اإلجاملية للتكاليف الكلية 

لالس��تثامر، وإن كانت العملية تأجرياً دون اس��تثامر يكون الضامن بنس��بة 15% من األجرة 

السنوية، وترد الضامنات إىل أصحاب العروض غري املقبولة بعد الرتسية.

ب- يجوز تخفيض نسبة الضامن البني يف عقود االستثامر إىل 15% من األجرة السنوية، 

بعد استكامل التجهيزات اإلنشائية”.

هذا وقد نصت املادة )8)1( من الالئحة عىل أنه “ال يجوز إبرام عقود التأجري واالستثامر 

مع األشخاص املمنوع التعامل معهم وفقاً ألحكام املادة )الثالثة عرشة( من هذه الالئحة”.

د- فتح املظاريف وفحص العروض

تك��ون الجهة لجنة ال يقل ع��دد أعضائها عن ثالثة إضافة إىل رئيس��ها، لفتح مظاريف 

املزاي��دات العامة يف التأجري واالس��تثامر، وتقوم اللجنة بأعاملها وفق��ًا لإلجراءات املحددة 

للجنة فتح املظاريف يف املنافس��ات العامة، ويصدر قرار تكوين اللجنة من الوزير املختص 

أو رئيس الدائرة املستقلة أو من يفوضه، ويعاد تكوين اللجنة كل ثالث سنوات)3)3(.

)1)3(  راجع املادة 136 من الالئحة.

)))3(  راجع املادة )13 من الالئحة.

)3)3(  راجع املادة 132 من الالئحة.



إبرام العقود اإلدارية

227 املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية

ولفح��ص العروض تكون الجهة لجنة ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة إضافة إىل رئيس��ها 

ال��ذي يج��ب أال تقل مرتبته عن )الثانية ع��رشة( أو ما يعادلها، لفح��ص عروض املزايدات 

العامة يف التأجري واالس��تثامر، ويكون من بني أعضائها عضو من وزارة املالية، وتتوىل اللجنة 

فحص وتحليل العروض ورفع توصياتها لصاحب الصالحية يف الرتسية.

ويصدر قرار تكوين اللجنة من الوزير املختص أو رئيس الدائرة املستقلة أو من يفوضه، 

ويعاد تكوين اللجنة كل ثالث سنوات.

وتق��وم اللجنة بأعاملها وتصدر توصياتها وفقاً لإلجراءات املحددة للجنة فحص العروض 

يف املنافسات العامة)2)3(. 

وإلجراء املزايدة العامة العلنية املفتوحة يف التأجري واالستثامر فإنه يجوز للجهة الحكومية 

إج��راء املزايدة العلني��ة املفتوحة، إما يف موقع العقار أو يف مق��ر الجهة الحكومية، وتكون 

الجه��ة لجن��ة إلجراء املزاد ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة عىل أن يكون من بينهم عضو من 

وزارة املالية.

وتع��د اللجنة محرضاً بإجراءات املزايدة وأعىل س��عر وصل إلي��ه املزاد، وترفع محرضها 

إىل لجنة فحص عروض التأجري واالس��تثامر، ويجوز قبول املبالغ النقدية أو الش��يك املرصيف 

ضامن��ات يف املزايدة العلنية، وتس��تكمل إجراءات الرتس��ية وفقاً ألحكام املزايدة بواس��طة 

الظروف املختومة)5)3(.

ويف حالة إذا تقدم مس��تثمر أو مستأجر بعرض الس��تثامر أو استئجار أحد املواقع التي 

مل تطرح لالس��تثامر، ورأت الجهة مناسبة اس��تثامر أو تأجري املوقع، تعلن عن ذلك، وتشعر 

املتقدم لالس��تثامر بتقديم عرضه، وفقاً لرشوط املزايدة، فإن مل يتقدم مس��تثمرون آخرون، 

يعاد اإلعالن مرة أخرى، فإن مل يتقدم مس��تثمرون آخرون للمرة الثانية تس��تكمل إجراءات 

الرتسية، بعد موافقة صاحب الصالحية)6)3(.

)2)3(  راجع املادة 135 من الالئحة.

)5)3(  راجع املادة 134 من الالئحة.

)6)3(  - راجع املادة 138 من الالئحة.
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ه�- سلطة البت يف املزايدة:

ال تختلف س��لطة البت يف املزايدات املتعلقة باإليجار واالستثامر عنها يف بيع املنقوالت 

فق��د نصت امل��ادة )63( من النظام عىل أن »يتم اعتامد ترس��ية املزايدات العامة يف تأجري 

واس��تثامر العقارات الحكومية وفقاً ألحكام املادة )التاس��عة والخمسني( من هذا النظام« 

ويج��ري ن��ص املادة )59( من النظام ع��ىل أن »للوزير أو رئيس الدائرة املس��تقلة صالحية 

اعت��امد ترس��ية املزايدات العامة يف بي��ع املنقوالت، ويجوز له التفوي��ض فيام ال يزيد عىل 

مليون ريال، عىل أن يكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص املفوض«.

عىل أنه قبل توقيع العقود يجب وفقاً للامدة ))12( من الالئحة أن “تزود وزارة املالية 

بنسخة من عقود التأجري أو االستثامر، التي تبلغ إيراداتها السنوية خمسني ألف ريال فأكر، 

قبل توقيعها، ملراجعتها”. 

ثانياً: إيجار واستثامر العقارات البلدية:

ونتن��اول أحكام إيجار واس��تثامر العق��ارات البلدية من خالل تحدي��د مرشوعية ذلك 

واللجان املعنية واإلجراءات املتبعة حتى قرار الرتسية وكذا التزامات وحقوق األطراف وذلك 

كام ييل:

نظمت الئح��ة الترصف يف العقارات البلدية الغرض من التأجري وطريقة تنفيذه فنصت 

امل��ادة الثامنة منها عىل أن »يكون تأجري العقارات البلدية بغرض مامرس��ة أنواع النش��اط 

االس��تثامري التي تس��مح بها األنظمة والتعليامت، وتحدد املواقع واملساحات الالزمة لهذه 

األن��واع من النش��اط وفق املعايري واألس��س التخطيطي��ة لكل مدينة عىل ح��دة ويف ضوء 

احتياجاتها«.

ويت��م ذلك وفقاً ملا حددته املادة الس��ابعة من تلك الالئح��ة والتي تنص عىل أنه »يتم 

تأجري العقارات البلدية عن طريق املزايدة العامة«)4)3(.

)4)3(  اس��تثنت املادة العارشة والحادية عرشة بعض العقارات من أس��لوب املزايدة فنصت االوىل عىل أنه »يستثنى من 

التأجري باملزايدة العامة ما ييل:

1- األرايض التي تؤجر عىل الجهات الحكومية، أو الرشكات ذات االمتياز العام، أو التي تسهم فيها الدولة، الستخدامها ألي 

من تجهيزات الخدمات األساسية مثل الكهرباء والهاتف واملياه والرصف الصحي.
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وبيان إجراءات عملية التأجري واالستثامر كام ييل:

أ- األحكام العامة للمزايدة:

حددت املادة )12( من تلك الالئحة األحكام العامة للمزايدة فنصت عىل أنه »يراعى يف 

املزايدة العامة األحكام اآلتية:

1 - ض��امن حق الدخول يف املزايدة العامة لجميع املس��تثمرين م��ع توفري فرص ومعاملة 

متساوية.

) - توف��ري معلوم��ات كاملة وموحدة عن العقار املط��روح يف املزايدة العامة ومتكينهم من 

الحصول عىل هذه املعلومات يف زمن واحد وتحديد ميعاد واحد لتقديم العروض.

3 - إخطار املتنافسني ملرة واحدة باملزايدة العامة عن طريق اإلعالن يف ثالث صحف محلية 

عىل األقل تكون إحداها الجريدة الرسمية.

2 -تحديد زمان العروض ومكانها يف اإلعالن عن املنافسة عىل أن تكون العروض يف مظاريف 

مختومة ال يجوز فتحها إال يف امليعاد املحدد، وأال تقل املدة الزمنية بني تاريخ اإلعالن يف 

الجريدة الرسمية وتاريخ فتح املظاريف عن ثالثني يوماً.

5 - تحدد البلدية قيمة كراسة الرشوط واملواصفات التي سيتم استيفاؤها من املتنافسني.

6 - تقديم ضامن بني مع العرض بقيمة ال تقل عن إيجار سنة واحدة يف حاالت اإليجار أو 

ضامن بني ميثل 5% من قيمة العرض يف حاالت البيع.

) - وح��دات العقار املخصص للنفع العام، ووحدات العقار املخصص للنش��اط الخدمي، برشط عدم تأجريها من الباطن، 

وأن ميارس املستأجر النشاط بنفسه.

ويف جميع األحوال يتم تقدير قيمة إيجار هذه املواقع من قبل لجنة التقدير.

3- األرايض املخصصة للمصانع ويتم تقدير قيمة إيجارها من قبل لجنة االستثامر«.

ونص��ت الثانية عىل أنه »تس��تثنى من التأجري باملزايدة العامة األرايض املخصص��ة للحدائق العامة الواقعة يف املخططات 

اململوكة للقطاع الخاص، ويعطى صاحب املخطط حق إنشائها واستثامرها وفقاً للرشوط اآلتية:

1- أن يتم اإلنشاء وفق املواصفات الفنية التي تحددها البلدية.

) - أن يبارش بإنشائها خالل فرتة ال تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اعتامد املخطط ويتم تقدير األجر من قبل لجنة االستثامر.

ويف حالة انقضاء هذه املدة دون مامرسة صاحب املخطط حقه، فيتم الترصف يف األرايض بالتأجري عن طريق املزايدة العامة«.
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وبأحكام خاصة عىل ذلك نصت املادة ))1( من الالئحة عىل أنه »يجوز بقرار من الوزير 

تأجري بعض العقارات اآلتية:

1- الحدائق العامة.

)- املشاريع املميزة التي تحتاج إىل كفاءة مالية وفنية ودراية خاصة والتي يتم تحديدها 

بقرار من الوزير بناًء عىل توصية من األمني أو رئيس البلدية.

وذلك عن طريق املزايدة العامة من خالل املفاضلة بإحدى الطرق اآلتية:

الطريقة األوىل: تثبيت األجرة التي يتم تقديرها من قبل لجنة االستثامر وتكون املنافسة 

فيها عىل أقل مدة زمنية لإليجار.

الطريقة الثانية: تثبيت املدة الزمنية لإليجار، وتكون املنافسة فيها عىل األجرة السنوية فقط.

الطريقة الثالثة: تكون املنافسة فيها عىل املدة الزمنية لإليجار واألجرة السنوية معاً.

وتحدد طريقة املفاضلة بني العروض يف التعليامت التي يصدرها الوزير بهذا الشأن عىل 

أن ينص عىل ذلك يف رشوط املنافسة عند اإلعالن عنها«.

ب- تشكيل واختصاصات اللجان:

يف ه��ذه العمليات التعاقدية توجد ثالث لجان، واحدة للتقدير، وثانية لفتح املظاريف، 

وثالثة لفحص العطاءات والتي أس��متها الالئحة بلجنة االس��تثامر. وتتش��كل لجنة التقدير 

وتتحدد مهامها فيام بينته املادة )15( من هذه الالئحة والتي نصت عىل أن:

»1- تشكل لجنة التقدير بقرار من الوزير من ثالثة أعضاء ميثلون البلدية ووزارة املالية 

واالقتصاد الوطني واإلمارة.

)- تك��ون مهمة هذه اللجنة تقدير أقيام زوائد املنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط، 

وتقدي��ر أج��رة األرايض التي تؤجر عىل الجهات الحكومية أو ال��رشكات ذات االمتياز العام 

أو التي تس��هم فيها الدولة بغرض اس��تخدامها ألي من تجهيزات الخدمات األساس��ية مثل 

الكهرباء والهات��ف واملياه والرصف الصحي، وتقدير أجرة وح��دات العقار املخصص للنفع 

العام ووحدات العقار املخصص للنشاط الخدمي«.
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وبينت املادة)16( تش��كيل ومهام لجنة فتح املظاريف فنصت عىل أنه »1-تشكل لجنة 

فتح املظاريف بقرار من األمني أو رئيس البلدية من ثالثة موظفني عىل أال تقل مرتبة رئيس 

اللجنة عن الثامنة.

)- تتوىل هذه اللجنة فتح املظاريف يف امليعاد واملكان املحددين، وإعالن األسعار الواردة 

يف العروض أمام املتنافسني أو مندوبيهم وتنظيم محرض بذلك«.

وأخرياً عن لجنة االستثامر نصت املادة)14( عىل أنه: 

»1- تشكل لجنة االستثامر بقرار من الوزير من ثالثة أعضاء، اثنان ميثالن الوزارة والثالث 

ميثل وزارة املالية واالقتصاد الوطني.

وتكون اللجنة برئاسة رئيس البلدية أو موظف ال تقل مرتبته عن الثانية عرشة، عىل أن 

يكون لكل من الوزارتني عضو احتياطي يحل محل ممثلها عند غيابه.

)- تت��وىل هذه اللجنة تحلي��ل العروض الخاصة باملزايدات العام��ة املقدمة وفقاً لهذه 

الالئحة وتقديم التوصية لصاحب الصالحية بالرتسية عىل العرض الذي تراه مناسباً.

3- لهذه اللجنة التفاوض مع أصحاب أعىل العروض يف أي من الحالتني اآلتيتني:

أوالً: إذا اقرتن أعىل العروض بتحفظ أو تحفظات.

ثانياً: إذا تساوى عرضان أو أكر وكانا أعىل العروض.

2- تتوىل هذه اللجنة تقدير وإعادة تقدير قيمة اإليجار حسب اآليت:

أ- تقدي��ر قيمة إيجار العقارات املس��تثناة من املزايدة العام��ة مبوجب الفقرة )3( من 

املادة )العارشة( واملادتني )الحادية عرشة( و)الثامنة والعرشين(.

ب- إع��ادة تقدير قيمة إيجار العقارات التي يرغب املس��تثمر يف متديد عقود إيجارها 

وفق ما تقيض به الفقرة ))( من املادة )السادسة والعرشين(.

ج- إعادة تقدير قيمة إيجار العقارات املؤجرة قبل صدور هذه الالئحة التي يتم تعديل 

عقودها وفق ما تقيض به املادة )السابعة والعرشين(«
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وأيض��اً يجوز لهذه اللجنة طبقاً للامدة4/12 من الالئحة »التوصية بإلغاء املزايدة العامة 

يف أي من الحاالت الثالث اآليت بيانها:

األوىل: إذا اقتضت املصلحة العامة وقف الترصف بالعقار.

الثانية: إذا تبني للجنة أن جميع العروض املقدمة غري مناسبة.

الثالثة: إذا مل يتم التوصل إىل نتيجة عن طريق املفاوضة مع املتنافسني«.

ج- صالحية الرتسية والتعاقد واإللغاء:

ح��ددت املادة )3)( من الالئحة هذه الصالحية فنصت عىل أنه »يكون للوزير صالحية 

الرتس��ية والتعاق��د واإللغاء الخاصة بتأجري العقارات، وله تفوي��ض من يراه بهذه الصالحية 

باستثناء ما يأيت:

1- الرتس��ية ع��ن طريق املفاوضة مبوج��ب الفقرة )3( من املادة الس��ابعة عرشة من هذه 

الالئحة.

)- إلغاء املزايدة العامة.

ك��ام نصت املادة )2)( ع��ىل أنه »يجوز إلغاء ترس��ية املزايدة إذا تأخر املس��تثمر عن 

مراجعة البلدية إلكامل إجراءات التعاقد مدة ش��هر من تاريخ إشعاره بالرتسية وللبلدية يف 

هذه الحالة مصادرة الضامن املقدم من املستثمر، ويجوز مبوافقة الوزير ما يأيت:

1- ترسية املزايدة عىل العرض الذي يليه بنفس قيمة العرض املستبعد.

)- إلغ��اء املزايدة وإعادة طرحها من جديد«. وأيضاً نص��ت املادة )5)( عىل أنه »يجوز يف 

حالة استبعاد أعىل العروض ألي سبب مبوجب أحكام هذه الالئحة التفاوض مع صاحب 

العرض الذي يليه بعد موافقة الوزير«.

ه��ذا وتربم العقود وفقاً لل��امدة )9)( من الالئحة والتي نصت ع��ىل أن »تتوىل الوزارة 

إعداد عقد إيجار موحد؛ أمنوذج، ليتم التقيد به عند إبرام عقود اإليجار يف جميع األمانات 

والبلديات«.
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المبحث الثالث

الشراء المباشر والحاالت المستثناة من ضوابط الشراء المباشر والمنافسة 

العامة:
يف ه��ذا املبح��ث نتناول الرشاء املبارش والحاالت املس��تثناة من ضواب��ط الرشاء املبارش 

واملنافسة العامة وذلك كام ييل:

المطلب األول

الشراء المباشر:

يعد الرشاء املبارش وسيلة من وسائل الجهات الحكومية يف اختيار املتعاقد معها، وسوف 

نتناول الرشاء املبارش من خالل تعريفه وضوابطه والسلطة املختصة بإبرامه وذلك كام ييل:

أواًل: تعريف الشراء المباشر:

يعني الرشاء املبارش قيام الس��لطة املختصة مبارشة بتأمني حاجياتها من شخص معني أو 

أشخاص معينني دون اتباع إجراءات املنافسة العامة.

ففي هذه الطريقة تكون الجهة اإلدارية لها الحرية يف اختيار من تتعاقد معهم كام يكون لها 

الحرية يف الطريقة التي تقوم بها لتحصيل حاجياتها.

وهذه الطريقة يف النظام الس��عودي هي استثناء عىل األصل يف تأمني حاجيات الجهات 

الحكومية الذي يجب أن يكون عن طريق املنافسة العامة.

ثانياً: ضوابط الشراء المباشر:

ونظ��راً لخطورة الرشاء املبارش بالحالة املاثلة فقد وضعت له ضوابط حيث نصت املادة 

)22( من النظام عىل أنه »يجوز توفري احتياجات الجهة الحكومية وتنفيذ أعاملها عن طريق 

ال��رشاء املبارش يف الحاالت العاجلة، عىل أال تتجاوز قيمة الرشاء مليون ريال« ونصت املادة 

)25( من النظام عىل أنه:
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 »أ- عند تنفيذ األعامل واملش��رتيات عن طريق الرشاء املبارش يجب الحصول عىل ثالثة 

ع��روض عىل األقل، وتفحص ه��ذه العروض لجنة يكونها الوزير املخت��ص أو رئيس الدائرة 

املستقلة عىل أال تتجاوز التكاليف السعر السائد يف السوق.

ب- تكون صالحية البت يف الرشاء املبارش للوزير أو رئيس الدائرة املستقلة، وال يجوز له 

التفويض إال يف حدود خمسامئة ألف ريال. 

ج- األعامل واملش��رتيات الت��ي ال تزيد قيمتها عىل ثالثني ألف ري��ال يتم توفريها وفق 

األسلوب الذي تراه الجهة الحكومية مناسباً.

د- يجوز للجهة الحكومية توفري احتياجاتها التي تتم بالرشاء املبارش عن طريق الوسائل 

اإللكرتونية«)8)3(.

وأخرياً نصت املادة )24( عىل أنه »ال تجوز تجزئة املشرتيات أو األعامل من أجل الوصول 

به��ا إىل صالحي��ة الرشاء املبارش. كام ال تجوز تجزئة ه��ذه األعامل من أجل الوصول بها إىل 

صالحية املسؤولني املفوضني«.

وتحديداً ملا سبق فإنه ميكن صياغة ضوابط استخدام وسيلة الرشاء املبارش عىل النحو التايل:

1- أن تك��ون هناك حالة عاجلة ويف ذات الوقت ال تتج��اوز قيمة الرشاء مليون ريال، فإذا 

كان��ت الحالة عاجلة، وتتجاوز ملي��ون ريال فإنها ال تخضع لل��رشاء املبارش، فالبد إذن 

م��ن اقرتان الحال��ة العاجلة بعدم تجاوزها مليون ريال، وتق��در الجهات الحكومية كام 

نصت املادة )68( من الالئحة الحاالت العاجلة التي ال تحتمل تأخر إجراءات املنافس��ة 

العام��ة، مع األخذ يف االعتب��ار مصلحة املرفق، وظروف التنفي��ذ، وكمية ونوع األعامل 

املطلوب تأمينها، وقد أش��ارت املادة )69( م��ن الالئحة إىل مجموعة من األعامل عدتها 

خارجة بش��كل عام عن الحاالت العاجلة فنصت عىل أنه »ال تعترب األعامل ذات التنفيذ 

املس��تمر )كعقود الصيانة والنظافة والتشغيل وخدمات اإلعاشة والنقل، وكافة األعامل 

التي يتم تأمينها بش��كل دوري ومتكرر، وأعامل األش��غال العام��ة التي يتم اإلعداد لها 

)8)3( يف ه��ذه الحال��ة عىل الجهات الحكومية أن تلت��زم بالضوابط التي وضعتها وزارة املالي��ة حيث نصت املادة )41( 

م��ن الالئحة عىل أنه »رغب��ة الجهة الحكومية تأمني احتياجاتها التي تتم بالرشاء املبارش عن طريق وس��ائل الرشاء 

اإِللكرتونية، طبقاً للامدة )الخامسة واألربعني فقرة / د( من النظام، يتم مراعاة الضوابط التي تضعها وزارة املالية«.
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ووضع رشوطها ومواصفاتها ومخططاتها قبل تنفيذها( من الحاالت العاجلة التي يجوز 

تأمينه��ا بالرشاء املبارش، إال حينام تتوافر يف تلك األعامل رشوط الرشاء املبارش، املحددة 

مبوجب أحكام النظام وهذه الالئحة«. 

وذلك ألن هذه الحاالت كونها دورية ومتكررة فهي تنتفي إذن بطبيعتها عن كونها من 

الح��االت العاجلة، ألنه عىل الجهات الحكومية اإلع��داد لتأمني هذه الحاجيات، ففي عقود 

التنفيذ املس��تمر فإنه عىل الجهات الحكومية كام نصت املادة )11( من الالئحة »يجب أن 

تطرح األعامل ذات التنفيذ املستمر كالصيانة والنظافة والتشغيل وتقديم خدمات اإلعاشة 

وما شابهها يف منافسة عامة، يف بداية السنة األخرية من العقد القائم كحد أقىص«.

 أما عقود األش��غال العامة التي يتم اإلعداد لها ووضع املواصفات واملخططات لها فهي 

كقاعدة عامة تنتفي بطبيعتها عن حاالت االستعجال إال أنه يف نفس الوقت قد تشكل أحياناً 

حال��ة عاجلة كرتميم مبنى مثاًل ويف هذه الحالة يلزم أن تتوافر فيها بقية الرشوط التي نص 

عليها النظام والئحته.

هذا والحاالت العاجلة تتضمن كل حالة ال تحتمل التأخري دون التمييز بني حالة وأخرى 

ما دامت ال تتجاوز مليون ريال.

ه��ذا وك��ام هو واضح فإن النظ��ام مل يعالج الحالة التي تكون عاجل��ة ولكنها تزيد عن 

ملي��ون جنيه، وأعتقد أنه يف هذه الحالة وطبقاً للمرونة الت��ي يتميز بها النظام فإنه ميكن 

باللجوء إىل املادة 49 منه تفادي هذه اإلش��كالية والت��ي نصت عىل أنه »إذا ظهرت حاجة 

إىل استثناء حكم من أحكام هذا النظام فيتم الرفع لرئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة من 

وزير املالية والوزير املختص واثنني من الوزراء، لدراسة املوضوع مع تحديد محل االستثناء 

ومربراته والرفع مبا يرونه للمقام السامي للتوجيه مبا يراه«.

)- يج��ب الحص��ول عىل ثالثة عروض عىل األقل، ويف نفس الوقت كام أش��ارت املادة )40( 

م��ن الالئحة أنه »تجب إتاحة الفرصة يف الرشاء املبارش ألكرب عدد من املتعاملني، بحيث 

ال يقترص تعامل الجهة عىل عدد محدد منهم، أو تتعامل بش��كل مستمر مع رشكات أو 

مؤسس��ات بعينها، وعليها أن تحتفظ لديها بقوائم ملن يرغب من املؤسسات والرشكات 

التسجيل لتقديم خدماتها يف مختلف األعامل«. 
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3- تش��كل لجنة لفحص هذه الع��روض يكونها الوزير املختص أو رئيس الدائرة املس��تقلة 

وتضع يف اعتبارها أال تتجاوز التكاليف األسعار السائدة يف السوق.

2- تكون صالحية البت للوزير املختص أو لرئيس الدائرة املستقلة وال يجوز التفويض إال يف 

حدود خمسامئة ألف ريال.

وق��د حظر النظام عىل الجهات الحكومية تجزئة املش��رتيات أو األعامل للوصول بها إىل 

صالحية الرشاء املبارش أو إىل صالحية املسؤولني املفوضني.

إنه ميكن القول به��ذه الضوابط اقرتاب حالة الرشاء املبارش من املناقصة املحدودة، ألن 

به روح املنافسة، وإن سمي بالرشاء املبارش.

هذا وال مينع من تكرار عمليات الرشاء املبارش يف الس��نة املالية الواحدة، ولو كانت كل 

منه��ا قد بلغت مليون ريال، ما دامت اس��توفت الرشوط الت��ي وضعها املنظم لكل عملية 

عىل حده، ومل تكن ناتجة عن تحايل املس��ؤولني عن طريق تجزئة العملية، ويف هذه الحالة 

وإن كانت العملية التعاقدية صحيحة الستحالة من يتعامل مع الجهة حدود قيمة العملية، 

إال أنه يف ذات الوقت ميكن محاس��بة املتس��بب يف ذلك وفقاً للامدة )45( والتي نصت عىل 

أنه »كل مخالفة ألي حكم من أحكام هذا النظام تعرض املوظف املس��ؤول عنها للمساءلة 

التأديبي��ة، وفقاً ألحكام نظام تأديب املوظفني وغ��ريه من األحكام الجزائية األخرى املطبقة 

عىل العاملني يف القطاعات الحكومية واملؤسسات العامة، مع احتفاظ الجهة بالحق يف إقامة 

الدعوى الجنائية أو املدنية عىل املخالف عند االقتضاء«.
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المطلب الثاني

المشتريات واألعمال المستثناة من ضوابط الشراء المباشر والمنافسة العامة:
تحت هذا العنوان نصت املادة )24( من النظام عىل أنه »اس��تثناًء من املنافسة العامة، 

يجوز توفري احتياجات الجهات الحكومية من األعامل واملشرتيات التايل ذكرها وفقاً لألساليب 

املحددة لرشائها، حتى لو تجاوزت تكلفتها صالحية الرشاء املبارش وهي: 

أ - األس��لحة واملعدات العسكرية وقطع غيارها بالرشاء مبارشة من الرشكات املنتجة، ويتم 

اختي��ار أفضل العروض مبا يحقق املصلحة العامة من قبل لجنة وزارية تكّون بأمر ملي 

لهذا الغرض من ثالثة أعضاء عىل األقل إضافة إىل رئيسها، ثم تعرض توصياتها عىل رئيس 

مجلس الوزراء للموافقة عليها.

ب - األعامل االستش��ارية والفنية والدراسات ووضع املواصفات واملخططات واإلرشاف عىل 

تنفيذها وخدمات املحاسبني واملحامني واملستشارين القانونيني، عن طريق دعوة خمسة 

مكات��ب متخصصة من املرخص لها مبامرس��ة هذه األعامل عىل األق��ل ليقدم كل منهم 

عرضه خالل مدة تحددها الجهة، وتتم الرتس��ية وفقاً ألحكام املادة السادس��ة عرشة من 

هذا النظام. 

ج - قطع غيار اآلالت امليكانيكية والكهربائية واإللكرتونية واملعدات، عن طريق دعوة ثالثة 

متخصصني عىل األقل ليق��دم كل منهم عرضه خالل مدة تحددها الجهة، ويكون الوزير 

املختص أو رئيس الدائرة املستقلة لجنة الفحص هذه العروض ويختار أفضلها.

د - السلع أو اإلنشاءات أو الخدمات التي ال تتوافر إال لدى متعهد أو مقاول أو منتج واحد 

ومل يك��ن لها بديل مقب��ول، يتم توفريها بالرشاء املبارش بعد موافق��ة الوزير املختص أو 

رئيس الدائرة املستقلة، وفقاً لإلجراءات املوضحة يف الالئحة التنفيذية. 

ه� - املستلزمات الطبية املطلوبة عاجاًل يف حاالت ظهور أوبئة«.
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ويمكن تحليل هذه الحاالت على الوجه التالي:

أواًل: األسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها:

 يك��ون تأمينه��ا بالرشاء املب��ارش من ال��رشكات املنتجة ومل يحدد الن��ص عدد العروض 

املقدم��ة، غري أنه ميكن القول أنه يف الحاالت التي تكون فيها هذه املش��رتيات لها أكر من 

رشك��ة منتجة وجب حينئذ الحصول عىل أك��ر من عرض، ثم اختيار أفضل العروض تحقيقاً 

للصالح العام بكافة صورة الفنية واملالية وغريها، ويكون هذا االختيار من قبل لحنة وزارية 

تش��كل بأمر ملي ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة باإلضافة إىل رئيس��ها، ثم تعرض توصياتها 

عىل رئيس مجلس الوزراء، وتبقى يف هذا النص مالحظتان تتمثل األوىل يف عدم تحديد صفة 

الوزراء الذين تش��كل منهم اللجنة، وتركها س��لطة تقديرية للملك، وهو أمر مناس��ب ملثل 

هذه املشرتيات، والثانية ما انتهت به املادة بالقول للموافقة عليها، وكان دور رئيس مجلس 

الوزراء شكلياً ال يتعدى سوى املوافقة، وهذا غري صحيح وأعتقد أن هذا ليس مقصود النص، 

وبالت��ايل أرى أن تك��ون نهاية النص: )ثم تعرض توصياتها ع��ىل رئيس مجلس الوزراء للبت 

فيه��ا(، والبت فيها قد يكون قبوالً أو رفضاً نظ��راً ألهمية تلك العمليات التعاقدية ورسيتها 

دون غريها من العمليات التعاقدية.

ثانياً: األعمال االستش��ارية والفنية والدراسات ووضع المواصفات والمخططات واإلشراف 

على تنفيذها وخدمات المحاسبين والمحامين والمستشارين القانونيين:

باعتبار أن هذه األعامل متخصصة ودقيقة واالعتبار الشخيص فيها ال ميكن إنكاره، وإنه 

وإن كان ذلك دافعاً لالس��تثناء من املنافسة ومن ضوابط الرشاء املبارش بالشكل العام، فإنه 

ال يك��ون دافعاً ألن تتوجه الجهة ملكتب محدد، وإمنا اش��رتط الن��ص أن يكون هناك دعوة 

خمس��ة مكاتب متخصصة من املرخص لها مبامرس��ة هذه األعامل عىل األقل )عدلت هذه 

الفقرة لتكون: ثالثة مكاتب متخصصة من املرخص لها مبامرسة هذه األعامل عىل األقل)9)3( 

ليق��دم كل منهم عرضه خالل مدة تحددها الجهة، ويف نفس الوقت تفحص هذه العروض 

)9)3(  عدلت مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 9/6/5)12 الخاص بقواعد واجراءات معالجة التأخري يف تنفيذ 

املش��اريع الحكومية، واس��تمر التعديل مع قرار مجلس الوزراء رقم 83) وتاريخ ))/9/)123 ه�، واستمر أيضاً مع 

قرار مجلس الوزراء رقم 160، وتاريخ 8)/1236/3 ه� وملدة ثالث سنوات .
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ذات اللجن��ة املتعلق��ة باملناقصات العامة وهي املنصوص عليه��ا يف املادة )16( من النظام 

والتي نصت عىل أنه: 

»أ- تك��ّون يف الجهة الحكومي��ة لجنة أو أكر لفحص العروض تتك��ون من ثالثة أعضاء 

ع��ىل األقل إضافة إىل رئيس��ها الذي ال تقل مرتبته عن الثالثة ع��رشة أو ما يعادلها، عىل أن 

يك��ون من بينهم املراقب املايل ومن هو مؤهل تأهياًل نظامياً، وُينص يف التكوين عىل عضو 

احتياط��ي يكم��ل النصاب إن غاب أح��د األعضاء، وتتوىل هذه اللجن��ة تقديم توصياتها يف 

الرتسية عىل أفضل العروض وفقاً ألحكام هذا النظام والئحته التنفيذية، ولها أن تستعني يف 

تقديم توصياتها بتقرير من فنيني متخصصني .

ب- يعاد تكوين اللجنة كل سنة«. 

ثالثاً: قطع غيار اآلالت الميكانيكية والكهربائية واإللكترونية والمعدات:

يت��م رشاء قطع الغيار لهذه اآلالت امليكانيكية والكهربائي��ة واإللكرتونية عن طريق الرشاء 

املبارش ألن احتياج هذه القطع قد يكون مفاجئاً وال يحتمل التأخري، كام أن األفضل أن تش��رتى 

هذه القطع بشكل مبارش للتحقق من جودة صناعة تلك القطع، كام قد تكون تلك هذه اآلالت 

تحت��اج إىل قطع معين��ة بصناعة محددة، أعتقد أن لكل هذه االعتبارات وغريها احتاجت قطع 

الغيار ألن يك��ون تأمينها عن طريق الرشاء املبارش، وطريقة تأمينها تتأىت من خالل دعوة ثالثة 

متخصصني عىل األقل ليقدم كل منهم عرضه خالل مدة محددة تقتضيها طبيعة الحالة املعنية 

تحددها الجهة، ويكون الوزير لجنة لفحص هذه العروض ليختار أفضلها، ومل يحدد النص عدد 

أعض��اء اللجن��ة وال إجراءات عملها وال تحديد  املقصود بأفضلها، وأعتقد أن ذلك يتناس��ب مع 

هذه الحاالت املتنوعة لي يختار الوزير اللجنة التي تتناس��ب مع كل حالة عىل حده باعتبارها 

مسائل فنية مختلفة، وإن كان يف األفضلية يجب الرتكيز عىل الجودة ال عىل األسعار.

رابعاً: الس��لع أو اإلنش��اءات أو الخدمات التي ال تتوافر إال لدى متعهد أو مقاول أو منِتج 

واحد ولم يكن لها بديل مقبول:

إذا كانت هذه الس��لع أو اإلنش��اءات أو الخدمات ال تتوافر إال لدى متعهد أو مقاول أو 

منتج واحد ومل يكن لها بديل مقبول فإنه بذلك تنتفي الحاجة إىل إجراء مناقصة عامة، ومن 
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ثم يقتيض تأمني هذه الحاجيات عن طريق الرشاء املبارش، وحتى يتم التأمني بشكل صحيح 

فقد أوجبت املادة ))4( من الالئحة أنه »عىل الجهات الحكومية عند رغبتها يف تأمني السلع 

واإلنشاءات أو الخدمات املشار إليها يف املادة )السابعة واألربعني فقرة / د( من النظام، التي 

ال تتوافر إال لدى متعهد أو مقاول أو منتج واحد، مراعاة ما ييل: 

1- أن تكون هناك حاجة ملحة لدى الجهة للحصول عىل السلعة أو الخدمة أو اإلنشاءات، 

وأال يكون هناك بديل مناسب ميكن الحصول عليه من مصادر أخرى. 

)- يتم اإلعالن وفقاً إلجراءات اإلعالن عن املنافسات العامة، بغرض التأكد من أن السلعة أو 

الخدمة أو اإلنش��اءات ال تتوافر إال لدى منتج أو مورد واحد. وكذلك من خالل املصادر 

الرسمية التجارية، وقواعد البيانات واملعلومات، املتوافرة لدى الجهة الحكومية أو غريها 

من الجهات ذات العالقة.

3- أن يكون السعر املؤمن به مناسباً، وإذا كان مرتفعاً يبحث عن بدائل مقبولة.

ف��ان توافرت ه��ذه الضوابط نظاماً والئح��ة فيتم توفريها بالرشاء املب��ارش بعد موافقة 

الوزير املختص أو رئيس الدائرة املستقلة«.

خامساً: المستلزمات الطبية المطلوبة عاجاًل في حاالت ظهور أوبئة:

وه��ذه الحالة مس��تثناة لطبيعتها العاجلة بقيد حاالت ظه��ور األوبئة، وهذا األخري هو 

الذي يجعلها تخرج عن قواعد الرشاء املبارش يف حالتها العادية.

وهذا النص صيغ كام هو ماثل بال ضوابط وال قيود ألن الحالة ال تس��تدعي التقيد بأي 

إج��راء، فهي ال تحتم��ل أي تأخري، وبالتايل فتأمني هذه املس��تلزمات يتم من الجهة املعنية 

بسلطة تقديرية ال يحدها سوى عدم إساءة السلطة. 

وأخ��رياً نص��ت املادة )43( من الالئحة عىل أنه » فيام ع��دا ما نظم مبوجب نص خاص، 

ترسي عىل األعامل املس��تثناة من املنافسة العامة املشار إليها يف املادة )السابعة واألربعني( 

من النظام، إجراءات املنافسات العامة الواردة يف النظام وهذه الالئحة«.
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وتحلياًل لهذا النص، فإنه يعني أن كل الحاالت املستثناة من املنافسة العامة يطبق عليها 

إجرائياً ما اقرتن بها من إجراءات دون غريها من اإلجراءات الواردة يف النظام والئحته، هذا 

وإن كان صحيح��اً إال أنه يصطدم بإش��كالية يف الفقرة )ه( التي تتناول توفري املس��تلزمات 

الطبي��ة، حيث ال توجد لها إجرائياً نصوص خاصة، مام كان يقتيض اس��تثناءها يف النص من 

خضوعه��ا للنظام والئحته يف العملية اإلجرائية ألن علة اس��تثنائها من املنافس��ة هي حالة 

االستعجال، وهذا النص بصيغته املطلقة يعيدها إىل مربع اإلجراءات مرة أخرى.

وم��ن ناحية أخرى فإن هذه املادة تجعل من النظام والئحت��ه النظام العام يف العملية 

اإلجرائية، فكل ما مل ينظم إجرائياً يف هذه النصوص يكون مرجع تنظيمه للنظام والئحته.
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يف هذا الباب نتناول تفصياًل بإذن الله تعاىل اآلثار املرتتبة عىل إبرام العقود اإلدارية من 

بدايتها وحتى نهايتها، سواًء كانت هذه اآلثار تتعلق بالحقوق أم بااللتزامات، وسواًء تعلقت 

بالجهة اإلدارية أم باملتعاقدين معها، وكذلك دراس��ة سلطات الجهة اإلدارية مع املتعاقدين 

معها، وأخرياً متديد ونهاية العقد اإلداري، وذلك يف فصول أربعة: ينقس��م كل منها إىل عدة 

مباحث لتحقيق الهدف من دراسة هذا الباب وعىل التفصيل اآليت: 



244



اآلثار املرتتبة عىل إبرام العقود اإلدارية

245املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية

الفصل األول

التزامات الجهة اإلدارية والمتعاقدين معها

تخت��ص دراس��ة هذا الفص��ل بااللتزام��ات امللقاة عىل عات��ق الجهة اإلداري��ة وكذلك 

املتعاقدي��ن معها وذل��ك يف مبحثني: األول منهام عن التزامات الجه��ة اإلدارية، والثاين عن 

الرتامات املتعاقد، وذلك كام ييل:

المبحث األول

التزامات الجهة اإلدارية:

إن متتع الجهات الحكومية بالعديد من السلطات ال مينع تحملها عدة التزامات بوصفها 

طرفاً يف عالقة تعاقدية يلزم احرتامها، وإال فإنه ميكن مقاضاتها حال اإلخالل بتلك االلتزامات، 

وميكن أن نركز التزامات الجهات الحكومية يف التزامها بتسليم موقع العمل، وبتنفيذ العقد 

وفقاً لرشوطه، وأن تقوم يف نفس الوقت باس��تخدام س��لطاتها بحسن نية مراعاة العتبارات 

املصلحة العامة التي تسعى إليها. وبيان هذه االلتزامات كام ييل:

أواًل: تسليم الموقع:

باعتبار أن قرار الرتس��ية ينعقد به العقد وتبدأ منه كاف��ة االلتزامات العقدية، فإن أول 

التزامات اإلدارة أوىل التزاماتها أن تسلم موقع العمل للمتعاقد حسب ما قررته املادة )45( 

من الالئحة حيث نصت عىل أن:

 »أ- يس��لم موق��ع العمل يف عقود األش��غال العام��ة خالل املدة املش��ار إليها يف املادة 

)الثالثني فقرة / ب( من النظام.

ب- يسلم موقع العمل يف عقود الخدمات ذات التنفيذ املستمر التي يحتاج بدء العمل 

فيها إىل التجهيز الس��تمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها )تس��لياًم أولياً( قبل انتهاء مدة 

العق��د القائم، لتمكني املتعاقد من التحضري والتجهيز لألعامل بالتنس��يق مع متعهد العقد 

القائم. ثم يسلم املوقع للبدء يف تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق«.
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وع��يل الجهة أن تس��لم املوقع خالياً من عوائق التنفي��ذ والتي ميكن أن تكون مادية أو 

قانوني��ة، فعىل الجهة املتعاقدة أن تس��لم للمتعاقد املوقع خالي��اً من العوائق املادية وكذا 

القانونية املتعلقة باستخراج الرتاخيص والفسوحات الخاصة باملوقع حتى يستطيع املتعاقد 

البدء يف التنفيذ، وإال فإنه يف هذه الحالة يحق للمتعاقد الحصول عىل التعويض املناس��ب 

أو يعف��ى من غرامة التأخري وهو ما قىض به ديوان املظامل بقوله إن »ميعاد تنفيذ املرشوع 

هو امليعاد الواقع بني تس��لم موقع العمل وتسليم األعامل، ويتعني أن يكون تسليم املوقع 

فعلياً، وذلك بتوافر أمرين أولهام صالحيته لبدء التنفيذ بخلوه من املوانع املادية والنظامية 

التي تعوق البدء يف التنفيذ«)3))(.

كام تلتزم بتسليم املوقع محل التعاقد وال يجوز لها إبداله، وإن فعلت، استحق املتعاقد 

التعوي��ض إن كان له مقتىض، أو طلب فس��خ العقد إن كان املحل الجديد يس��تحيل معه 

تنفيذ العقد.

ثانياً: تلتزم اإلدارة بتنفيذ العقد وفقاً لشروطه: 

إن العقد يرس��م حدود العالقة بني طرفيه مبيناً حق��وق والتزامات كل منهام يف ضوء ما 

وضع��ه النظام من قواع��د، وملا كانت اإلدارة أحد طريف هذا العق��د كان لزاماً عليها االلتزام 

برشوطه، فال يعني متتعها بالسلطة العامة أن تخرق رشوط العقد كيفام شاءت فهذه السلطة 

العامة محدودة بحدود معينة، فالعقد ما دام يف إطاره النظامي فهو قانون املتعاقدين ولذلك 

نصت املادة 54 من النظام عىل أنه »يجب عىل الجهة الحكومية تنفيذ العقد وفقاً لرشوطه، 

وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها مبا يف ذلك تأخري سداد املستحقات، جاز للمتعاقد التقدم بهذه 

املطالبات أمام اللجنة املنصوص عليها يف املادة )الثامنة والسبعني( من هذا النظام«.

ويف هذا قىض ديوان املظامل بأنه »حيث إن العقد يرتب التزامات متبادلة بني طرفيه، وهي 

أن يقوم املدعي بأداء األعامل التي التزم بأدائها مبوجب العقد، ويف املقابل تلتزم الجهة املدعى 

عليها بدفع املستحقات التي التزمت بأدائها للمقاول عن األعامل التي قام بتنفيذها..«)3))(. 

)3))(  راجع حكم هيئة التدقيق رقم 773/ت/3لعام 3433ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص6)3.

)3))(  حكم هيئة التدقيق رقم 549 /ت/3 لعام 3427ه�، بجلسة 3427/9/2ه�، يف القضية رقم 938 /3/ق لعام 3424ه�، 

مجموعة األحكام، مرجع سابق، ج5، ص)268.
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ولذل��ك وضع ديوان املظامل يف اعتباره ع��دم تنفيذ الجهات الحكومية اللتزاماتها الواردة 

يف العقد يحملها التعويض حيث قىض بأن »التأخري يف رصف املس��تخلصات وتسليم املوقع 

وتخفيض قيمة العقد بأكرث من النسبة املحددة نظاماً تعد أخطاًء توجب إلزام جهة اإلدارة 

بالتعوي��ض عن األرضار، إذا مل يقدم املقاول الدالئل املثبتة ملقدار الرضر فإن ذلك ال يحرمه 

م��ن حقه يف التعويض عن األرضار، وق��د جرى قضاء الديوان عىل منح��ه تعويضاً تقديرياً 

بنسبة مئوية بحد أقىص من قيمة العقد، فهذه األخطاء تعد قرينة بسيطة عىل وقوع الرضر 

تنقل عبء اإلثبات إىل جهة اإلدارة لنفي ذلك«)2))(.

وأيضاً إخاللها بالتزاماته التعاقدية مينع من فرض غرامة التأخري حيث قىض الديوان بأنه 

»وحيث ثبت أن الوزارة تأخرت يف رصف مس��تحقات املدعية باملخالفة لهذه املادة، وحيث 

إنه من املقرر أن إخالل الجهة اإلدارية بالتزام معني ال يستطيع املتعاقد معه تنفيذ التزامه 

بدونه، إن هذا اإلخالل يعترب س��بباً أجنبياً يربر إعفاءه من املس��ؤولية عن التأخري يف تنفيذ 

التزام��ه، وبالتايل يعفيه من جميع اآلثار املرتتبة عىل التأخري، وحيث إن الوزارة تأخرت كام 

سبق بيانه يف رصف املستخلصات مدداً غري معقولة وكان من شأن هذا التأخري دون شك أن 

يؤث��ر تأثرياً مبارشاً يف إنج��از األعامل يف مواعيدها املحددة يف العقد، األمر الذي تنتهي معه 

الدائرة إىل اعفاء املدعية من غرامة التأخري وتكاليف اإلرشاف«))))(. 

ثالثاً: تنفيذ العقد بحسن نية:

ألن العق��ود وضعت لتحقيق املصلحة العامة فيل��زم أن تراعي الجهة اإلدارية ذلك 

يف تعامالتها كافة مع املتعاقدين، والقيام مبس��اعدتهم ومتكينهم من القيام بالتزاماتهم، 

ألنها لن تجدي ش��يئاً من وراء اس��تخدام سلطاتها بشكل غري مدروس سوى التأثري عىل 

املصلحة العامة س��لباً، الس��يام وأن النظام كثرياً ما يعطيها سلطة تقديرية يف استخدام 

سلطاتها.

)2))(  حك��م هيئة التدقيق رق��م 674/ت/3وتاريخ )3433/5/2ه�، والحكم 343/ت/3لع��ام 3432ه�، مجموعة القضاء 

اإلداري، مرجع سابق، ص364.

))))(  راجع حكم املحكمة اإلدارية، رقم 328/د/إ/5 لعام 2)34ه�، يف القضية رقم 3/2488/ق لعام 3427ه�، املؤيد من 

محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم 4/236 لعام ))34ه�، يف القضية رقم )659/ق لعام 2)34ه� )حكم غري 

منشور(.
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إن قيام اإلدارة بتنفيذ التزاماتها بالش��كل املطلوب ليعد داللة واضحة عىل حسن نيتها، 

فتسليم املوقع خالياً من العوائق يف مواعيده املحددة، واستالم األعامل، ورصف املستحقات 

املالية يف مواعيدها، وعدم التعنت يف سلطة الرقابة واإلرشاف، كل هذا من باب حسن النية 

لتمك��ني املتعاقد من القيام بالتزاماته عىل الوج��ه املطلوب، وألهمية ذلك فقد نص النظام 

برصاحة عىل لزوم مراعاة حس��ن النية من قبل اإلدارة واملتعاقد كذلك فنص يف املادة )77( 

منه عىل أن��ه: »يجب عىل املتعاقدين والجهات الحكومي��ة تنفيذ عقودهم وفقاً لرشوطها 

وبحسن نية ومبا يقتضيه حسن سري املرفق العام ومصلحته«.

ويف هذا تقيض املحكمة اإلدارية العليا بقولها: »فإن املستقر يف الفقه والقضاء أن تنفيذ 

العق��ود أياً كان نوعها يجب أن يقوم عىل أس��اس من حس��ن النية ب��ني أطرافه، وإذا كان 

مق��رراً من األطراف فإنه يكون من اإلدارة أوجب، حينام تك��ون اإلدارة طرفاً يف التعاقد إذ 

يج��ب عليها أن تكون مثاًل يف اح��رتام التزاماتها العقدية، ألنها مطالبة أصاًل باحرتام القواعد 

واإلجراءات القانونية التي تحكم نش��اطها مبا يحقق العدالة واملساواة بني املتعاقدين معها 

ويؤكد مصداقية اإلدارة«)4))(.

)4))(  حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 838)3 لسنة 53 ق، بجلسة 2337/3/6، املجموعة 248/48.
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المبحث الثاني

التزامات المتعاقد مع الجهة اإلدارية:
ال تنش��أ التزامات املتعاقد بعد إبرامه العقد فحس��ب، وإمنا لها جذور س��ابقة تبدأ من 

تاري��خ تقدميه العط��اء، ومتتد معه حتى نهاية التزامه، وقد مرت بن��ا تلك االلتزامات، ولذا 

س��نقترص هنا عىل عرض التزام املتعاقد بتسلم موقع العمل، والتزامه بتنفيذ العقد حسب 

الرشوط واملواصفات املتفق عليها، والتزامه بتنفيذ التعديالت التي تقررها الجهة الحكومية 

حس��ب الحدود النظامية، مع قيامه بتنفيذ العقد بنفسه إال يف الحدود التي يقرها النظام، 

وكل ذلك يف املواعيد املحددة  باإلضافة إىل التزامه العام بتنفيذ العقد بحس��ن نية، وأخرياً 

التزامه بضامن سالمة األعامل بعد تسليمها وبيان ذلك كام ييل:

أواًل: تسلم موقع العمل:

يلتزم املتعاقد بتس��لم موقع العمل، فإنه إذا كانت الجهة ملزمة بتسليم املتعاقد موقع 

العمل يف املدة املحددة نظاماً، فإن املتعاقد يف املقابل عليه القيام بتسلم موقع العمل للبدء 

يف التنفيذ وقد تناولت هذا االلتزام الالئحة فنصت يف مادتها )46( عىل أنه: 

»أ- إذا تأخر أو تباطأ أو امتنع املتعاقد عن استالم موقع العمل يف عقود األشغال العامة، 

يتم إنذاره بخطاب مسجل، فإذا مل يستلم املوقع خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ إخطاره 

باإلنذار، تعد الجهة محرض تس��ليم حكمي للموقع، ويبلغ ب��ه املتعاقد مع إنذاره للبدء يف 

التنفيذ خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ إِخطاره بذلك، فإذا انقضت هذه املدة ومل يبدأ يف 

العمل، جاز سحب األعامل منه، وفقاً ألحكام املادة )الثالثة والخمسني( من النظام.

ب- إذا احت��ج املتعاقد بوجود عوائق متنعه من اس��تالم موقع العمل، ومل تقتنع الجهة 

بذلك، فليس له الحق برفض االس��تالم، وإذا كان له تحفظات تجاه املوقع يقوم بتدوينها يف 

محرض تسليم املوقع.

ج- إذا تأخر املتعاقد عن اس��تالم موقع العمل يف عقود الخدمات ذات التنفيذ املستمر 

يتم إنذاره بذلك، فإذا مل يس��تلم املوقع خالل خمس��ة عرش يوماً من تاريخ إشعاره باإلنذار 

تسحب األعامل وفقاً ألحكام املادة )الثالثة والخمسني( من النظام«.
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ثانياً: تنفيذ العقد حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها:

ع��ىل املتعاقد أن يقوم بتنفي��ذ العقد طبقاً للرشوط واملواصف��ات املتفق عليها، وطبقاً 

للتعلي��امت النظامية الت��ي متىل عليه من اإلرشاف، حيث نصت املادة )77( من النظام عىل 

أنه »يجب عىل املتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ عقودهم وفقاً لرشوطها وبحسن نية 

ومبا يقتضيه حسن سري املرفق العام ومصالحه«.

 وه��ذا االلت��زام هو لب االلتزامات التي تقع عىل عات��ق املتعاقد فام يأيت بعده متفرع 

عن��ه، فعىل املتعاقد أن يقوم بتنفيذ العقد تنفي��ذاً دقيقاً وفقاً لرشوطه، بعيداً عن التحايل 

أو التالعب أو الغش، وإال س��يتعرض لكثري من الجزاءات يف حارضه العقدي وكذا مستقبله، 

بحرمانه من الدخول يف املنافسات الحكومية.

ه��ذا وال يجوز للمتعاق��د كام نصت املادة )49( من الالئحة التخيل عن تنفيذ التزاماته، 

استناداً إىل إخالل الجهة الحكومية يف تنفيذ التزاماتها، وفيه قىض الديوان بأنه: »من املبادئ 

املق��ررة أن العقود اإلدارية تتمي��ز بطابع خاص مناطه احتياجات املرفق الذي يس��تهدف 

العقد تس��يريه، وتغلب وجه املصلحة العامة عىل مصلحة األف��راد الخاصة متى كان العقد 

اإلداري يتعل��ق مبرفق عام، فال يس��وغ للمتعاقد مع اإلدارة أن ميتنع ع��ن الوفاء بالتزاماته 

حيال املرفق بحجة أن مثة إخالل من جانب اإلدارة بأحد التزاماتها قبله، بل يتعني عليه إزاء 

هذه االعتبارات أن يس��تمر يف التنفيذ ما دام ذلك يف اس��تطاعته، ثم يطالب الجهة اإلدارية 

بالتعويض عن إخاللها بالتزاماتها إن كان لذلك مقتىض كان له فيه وجه حق، فال يس��وغ له 

االمتناع عن تنفيذ العقد بإرادته املنفردة وإال حقت مساءلته عن فعله السلبي«)5))(.

ويف ذات السياق قىض الديوان بأنه »من املبادئ املقررة أن العقود اإلدارية تتميز بطابع 

خاص مناطه احتياجات املرفق الذي يس��تهدف العقد تسيريه وتغلب وجه املصلحة العامة 

عىل مصلحة األفراد الخاصة متى كان العقد اإلداري يتعلق مبرفق عام، فال يسوغ للمتعاقد 

مع اإلدارة أن ميتنع عن الوفاء بالتزاماته حيال املرفق بحجة أن مثة إخالل من جانب اإلدارة 

)5))(  قرار ديوان املظامل رقم 86/7 لعام 3433، يف القضية رقم 2/33/ق لعام 3433ه� وراجع د. أيوب منصور الجربوع، 

ضوابط س��لطة اإلدارة يف تعديل عقودها اإلدارية بإرادتها املنفردة، دراس��ة تحليلية يف ضوء قضاء ديوان املظامل يف 

اململكة العربية السعودية، مجلة جامعة امللك سعود، الرياض، املجلد23، ص64.
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بأحد التزاماتها قبله بل يتعني عليه إزاء هذه االعتبارات أن يستمر يف التنفيذ ما دام ذلك يف 

استطاعته، ثم يطالب الجهة اإلدارية بالتعويض عن إخاللها بالتزاماتها إن كان لذلك مقتىض 

كان له فيه وجه حق، فال يس��وغ له االمتناع عن تنفي��ذ العقد بإرادته املنفردة وإال حقت 

مساءلته عن فعله السلبي«)6))(.

وه��و ما قضت به املحكمة اإلدارية العليا بالق��ول أن: »الدفع بعدم التنفيذ كأصل عام 

أمر غري جائز يف العقود اإلدارية ملا تتميز به من خصائص والتصالها بسري املرفق العام حتى 

ول��و ثبت أن مثة خطأ أو تقصري م��ن جانب الجهة اإلدارية يف تنفي��ذ التزاماتها التعاقدية، 

وإمنا يجب عىل املتعاقد أن يس��تمر يف التنفيذ ثم يطالب الجهة اإلدارية بالتعويض إن كان 

ل��ه مقتىض، إال أن هذا األصل يجوز الخروج علي��ه يف حالتني: أوالهام إذا ترتب عىل تقصري 

جه��ة اإلدارة اس��تحالة التنفيذ، واألخرى إذا اتفق الطرف��ان يف العقد عىل الخروج عىل هذا 

األصل«)7))(. 

ثالثاً: االلتزام بالتعديالت التي تقرها الجهة الحكومية المتعاقدة:

يلتزم املتعاقد بتنفيذ العقد وفقاً لرشوطه، وكذا ما يطرأ عليه من تعديالت، ولكن برشط 

أن تكون هذه التعديالت وفقاً للضوابط النظامية، وإال فإن املتعاقد يكون له الحق يف رفض 

تلك التعديالت، كام يستحق املقابل املايل لتلك التعديالت إن كانت بالزيادة، وهو ما يسمى 

باألعامل اإلضافية، كام يستحق تعويضاً إن كانت بالنقص حال تعديها النسب النظامية، ويف 

هذا قىض ديوان املظامل بأن »تخفيض جهة اإلدارة لقيمة العقد بأكرث من النس��ب املحددة 

نظاماً ..يعد خطأً يلزمها بتعويض املقاول عام أصابه من أرضار نتيجة ذلك«)8))(.

رابعاً: تنفيذ العقد بنفسه وفي المواعيد المحددة:

يعد من املبادئ األساس��ية قيام املتعاقد بتنفيذ التزامه العقدي بنفس��ه، وذلك الختالط 

االعتبار الش��خيص باالعتبار املوضوعي يف إرساء العقود اإلدارية، فنظراً لصلة العقد اإلداري 

)6))(  حك��م هيئة التدقيق رقم 3)3/ت/3 لعام )343ه، )حكم غري منش��ور( راجع د. أي��وب منصور الجربوع، املرجع 

السابق، ص64 ،65.

)7))(  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا، يف الطعن رقم 59) لسنة 48 ق، بجلسة )/2336/9، املجموعة، 2/53 ص3398.

)8))(  حكم هيئة التدقيق رقم 29/ت/3 وتاريخ 3432ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص364.
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الوثيقة باملرفق العام ف��إن اإلدارة تراعي اعتبارات خاصة باملتعاقد معها من حيث الكفاية 

املالية أو املقدرة الفنية أو حسن السمعة أو الجنسية أو غري ذلك من االعتبارات)9))( ولذلك 

عىل املتعاقد أن يقوم بنفسه بتنفيذ العقد.

وإنه إذا كان التنازل الجزيئ مقبوالً فإن التنازل الكيل ال يجوز التوسع فيه، ألن من شأن 

ذلك إلغاء األس��س التي متت مبوجبها إجراءات املنافسة والتعاقد، وتفقد اإلدارة املزايا التي 

كان��ت تهدف إليها من وراء التعاقد مع مقاول له خربات وإمكانيات معينة)43)(، لهذا حظر 

النظام الس��عودي ع��ىل املتعاقد التنازل كلي��اً أو جزئياً عن تنفيذ العق��د لغريه إال مبوافقة 

الجهة اإلدارية، وإال فإنه يف هذا الحالة س��يكون مصريه معلقاً عىل سلطة الجهة اإلدارية يف 

استعامل سلطاتها معه، ولقد نصت املادة )73( من النظام عىل أن »يتم التعاقد مع املرصح 

لهم بالعمل مباش�رة، وال تجوز الوساطة يف التعاقد. وال يعد وسيطاً املوزع أو الوكيل املعتمد 

من املنتج األصيل. وينفذ املتعاقد العمل بنفس��ه، وال يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منه، 

أو إنابة غريه يف تنفيذه بغري إذن خطي سابق من الجهة املتعاقدة. ومع ذلك يبقى املتعاقد 

مسؤوالً بالتضامن مع املتنازل إليه أو املقاول من الباطن عن تنفيذ العقد«.

ورتب النظام يف املادة ))5 / ج( عىل مخالفة ذلك االلتزام إمكانية سحب العقد وتنفيذه 

عىل حس��اب املتعاقد، أو فس��خ العقد، م��ع التزامه بالتعويض ح��ال تحقق رشوطه، ولقد 

جرى نص املادة املذكورة بأنه »يجوز للجهة الحكومية س��حب العمل من املتعاقد، ومن ثم 

فسخ العقد أو التنفيذ عىل حسابه، مع بقاء حق الجهة يف الرجوع عىل املتعاقد بالتعويض 

املس��تحق عام لحقها من رضر بس��بب ذلك يف أي من الحاالت التالية: ... ج -إذا تنازل عن 

العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية«.

وهو ما قررته أيضاً املادة )347( من الالئحة بنصها »يجوز للجهة الحكومية فسخ العقد 

ومص��ادرة الضامن البنيك، مع بقاء حق الجهة يف الرجوع عىل املس��تثمر أو املس��تأجر عام 

لحقها من رضر بس��بب ذلك يف أي من الحاالت التالية: ... )-إذا اس��تخدم املوقع لنش��اط 

يخالف النش��اط املتفق عليه يف عقد االستثامر، أو التأجري، أو تنازل عنه للغري، دون موافقة 

)9))(  راجع د. سليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص438.

)43)(  راجع د. حمد الوهيبي، مرجع سابق، ص 78).



اآلثار املرتتبة عىل إبرام العقود اإلدارية

253 املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية

خطية من الجهة، بعد إنذاره لتصحيح الوضع وميض خمس��ة عرش يوماً من تاريخ إخطاره 

باإلنذار«.

غري أنه تجب االشارة إىل أن هناك فرقاً بني التنازل الكيل أو الجزيئ واالستعانة مبجهودات 

اآلخري��ن يف تنفيذ العقد، ولهذا فهناك فرق بني التن��ازل الكيل عن العقد أو التنازل الجزيئ 

عنه وهو التعاقد من الباطن وبني االتفاقات التي تربم لتس��هيل تنفيذ العقد، فالتنازل كلياً 

عن العق��د يعني التخيل كلياً عنه وحلول متعاقد آخر مكانه، ويف هذه الحالة يخضع مركز 

الحال ملا تقرره نصوص النظام ولوائحه ونصوص العقد، أما التعاقد من الباطن فهو الترصف 

ال��ذي يربمه املتعاقد األصيل مع آخر لتنفي��ذ جزء من محل العقد، أما االتفاقيات التي تقع 

لتس��هيل العقد فهي تلك التي يربمها املتعاقد مع املوردين واملتعهدين والبنوك واملؤسسات 

الفنية املتخصصة لتسهيل أعامل العقد بشكل عام من توفري مواد أولية أو عاملة أو خدمات 

أو مع��دات إىل آخره، فهذه األخرية ال تعد ال من باب التنازل الكيل أو الجزيئ وال تحتاج إىل 

موافقة اإلدارة، إال أن هذا ال مينع االعرتاض عىل تلك التسهيالت إذا كانت مخالفة للرشوط 

واملواصفات كغريها من األعامل التي يقوم بها املتعاقد)43)(.

ولذل��ك قضت املحكمة اإلدارية العليا بأنه »ال يس��وغ الق��ول بأن يقوم املتعهد األصيل 

بتنفيذ التزاماته وحده من غري االس��تعانة مبجهودات غريه، وإال وضع أمام استحالة مطلقة، 

وبناًء عىل ما تقدم وإذ جرى العرف عىل السامح بهذه االستعانة يف الحدود املقررة والجائزة 

يف العقود اإلدارية، فإنه من غري املستس��اغ فس��خ العقد ومصادرة التأمني وش��طب اس��م 

املتعهد وعدم السامح له بالدخول يف مناقصات حكومية«)42)(.

ه��ذا وقد أتاح النظام الس��عودي إمكانية التنازل عن العقد كلي��اً أو جزئياً ولكن تحت 

رشوط معينة أش��ارت إليها املادة )47( من الالئحة والتي نصت أنه »عىل الجهة الحكومية 

قبل موافقتها عىل التنازل عن العقد أو جزء منه، مراعاة ما ييل:

)43)(  ملزي��د من التفاصي��ل راجع د. عادل عبد الرحمن، آثار العقود وفقاً لقان��ون املناقصات واملزايدات الجديد رقم 89 

لسنة 3998، والئحته التنفيذية، ص3)3 وما بعدها، وراجع أ. أحمد محمد هزاع، التعاقد من الباطن والقواعد التي 

تحكمه، مجلة القراءة واملعرفة، العدد 4)3، 2332، ص)36 وما بعدها.

)42)(  حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم )94 لسنة )3 ق بجلسة 3973/3/36، املجموعة 358/36.
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أ- معرفة أس��باب طل��ب التنازل، وعام إذا كانت هناك عقود أخرى للمتعاقد س��بق له 

التنازل عنها، وذلك مبوجب إقرار يقدمه املتعاقد إىل الجهة الحكومية.

ب- أن يكون التنازل مبوجب اتفاقية يربمها طرفا التنازل لتحديد التزاماتهام تجاه الجهة 

الحكومية صاحبة املرشوع . 

وال تعترب االتفاقية نافذة إال بعد اعتامدها من الجهة الحكومية وموافقتها عىل التنازل.

ج- أال يؤدي التنازل إىل اإلرضار باملرشوع بتنفيذه بأسعار متدنية.

د- أن تتواف��ر يف املقاول املتنازل إليه رشوط التعامل مع الحكومة، وأن يكون مصنفاً يف 

مجال ودرجة األعامل املتنازل له عنها«.

ولك��ن هل يجوز لإلدارة رفض التنازل والتمس��ك بش��خصية املتعاق��د وإلزامه بالتنفيذ 

بنفسه؟ 

يرى البعض أنه لو ثبت أن لدى املتعاقد ما يس��تدعي التنازل، وأن املتنازل إليه اس��توىف 

ال��رشوط املطلوبة كافة، حينئذ فإن اإلدارة ال س��يبل لها لرفض التنازل فإن »أقىص ما ميكن 

أن يوصف به حق اإلدارة يف التنازل الكيل أو الجزيئ عن العقد أنه يندرج يف باب السلطات 

التقديرية لإلدارة والسلطة التقديرية مرشوطة بحسن استعاملها ومقيدة باستعامل الصالح 

العام دامئاً«))4)(.

وأعتقد أن التنازل يجب يك يكون متس��قاً مع القواعد اإلجرائية التي ترتبط بالصالح 

الع��ام - ولتحقي��ق املبادئ الت��ي تقوم عليها العق��ود اإلدارية من الش��فافية والعدالة 

واملس��اواة وغريها - أن يكون وفقاً إلجراءات سحب العمل، فيكون الحق للمتنازل إليه 

بع��د إجراء مفاوضة املتنافس الت��ايل للمتنازل، أي العرض الذي يليه ثم ما بعده وهكذا 

كالس��حب، ألن التن��ازل يف هذه الحالة كالس��حب، وذلك منعاً إلمكاني��ة أي تواطؤ بني 

املتعاقد املتنازل واملتنازل إليه وتحقيق أقىص درجات الشفافية تحقيقاً للصالح العام يف 

أفضل صوره.

))4)(  راجع د. س��ليامن الطاموي، األس��س العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص426، ود. عبد العزيز خليفة، األسس 

العامة للعقود اإلدارية، املركز القومي لإلصدارات القانونية، 2338 ص375، وأ. سامل املطوع، مرجع سابق، ص239.
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هذا وال يؤدي التنازل عن العقد إخالء مسؤولية األصيل بل كام نصت املادة)73( من النظام 

»يبقى املتعاقد مسؤوالً بالتضامن مع املتنازل إليه أو املقاول من الباطن عن تنفيذ العقد«.

 ك��ام أنه يرتتب يف حال��ة التنازل أو التعاقد من الباط��ن دون إذن الجهة عدم قيام أية 

عالق��ة تعاقدية بني الجهة وبني هؤالء، ومن ثم فليس للمتنازل إليه أو املتعاقد من الباطن 

يف هذه الحالة أن يرجع عىل اإلدارة بأية حقوق تعاقدية)44)(.

ه��ذا وموافق��ة اإلدارة عىل التنازل الجزيئ عن العقد ال يرتت��ب عليه حلول املتعاقد من 

الباطن )املتنازل إليه ( محل املتعاقد األصيل وال تنشأ أية عالقة عقدية جديدة بني املتعاقد 

م��ن الباطن وجهة اإلدارة، وإمنا تظ��ل الرابطة العقدية بني املتعاق��د األصيل وجهة اإلدارة 

واملس��تمدة من العقد األصيل ... بالرغم من موافق��ة اإلدارة عىل التنازل الجزيئ عن العقد 

فإن العالقة بني املتعاقد األصيل وبني املتعاقد من الباطن تظل عالقة عقدية خاضعة لقواعد 

القان��ون الخاص وليس قواعد القان��ون العام، كام يختص بنظر املنازعة التي تنش��أ بينهام 

بخصوص التعاقد من الباطن للقضاء العادي وليس القضاء اإلداري«)45)(.

ومن تطبيقات ديوان املظامل يف هذا الش��أن ما قىض به أنه »وحيث تنص املادة الرابعة 

م��ن الرشوط العامة للعقد عىل أنه )ال يحق للمق��اول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع 

األع��امل مح��ل العقد م��ا مل ينص العقد عىل خالف ذل��ك، فإنه ال يحق للمق��اول أيضاً أن 

يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من األعامل بدون الحصول عىل موافقة خطية مس��بقة من 

صاح��ب العمل، عىل أن هذه املوافقة ال تعفي املقاول من املس��ؤولية وااللتزامات املرتتبة 

عليه مبوجب العقد بل يظل مسؤوالً عن كل ترصف أو خطأ أو إهامل يصدر من جانب أي 

مق��اول من الباطن أو من وكالئه أو موظفيه أو عامل��ه، وال تعترب عقود العمل التي يربمها 

املقاول عىل أساس األجر بالقطعة عقوداً من الباطن مبقتىض هذه املادة ...، وتأسيساً عىل ما 

تقدم وحيث إن الثابت من األوراق أن الرشكة املدعية استعانت يف تنفيذ العقد مبقاول من 

الباطن هو مؤسسة )...( وتقدمت بطلب للوزارة باملوافقة عىل هذا التعاقد من الباطن، إال 

أن الوزارة رفضت هذا الطلب وتم إخطار املقاول بهذا الرفض ... وذلك لعدم وجود شهادة 

)44)(  راجع د. سليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص422.

)45)(  راجع أ. أحمد محمد هزاع، مرجع سابق، ص364.
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تصنيف للمقاول تؤهله للقيام بتنفيذ املرشوع ... وبذلك يكون تأخر تسليم املرشوع بسبب 

خط��أ املدعية بتعاقدها من الباطن مع مقاول مل تواف��ق عليه الوزارة وال تقره بنود العقد، 

مام تنتهي معه الدائرة إىل رفض طلب املدعية«)46)(.

وق��ىض الدي��وان أيضاً أن��ه »ومبا أنه من املتع��ني عىل الدائرة قبل الخ��وض يف موضوع 

الدعوى التحقق من اس��تيفاء رشوط قبولها، بأن تكون مرفوعة من ذي صفة عىل ذي صفة 

ومعن��ى ذلك أن يكون املدعي واملدعى عليه ذا ش��أن معرتف به رشع��اً ونظاماً يف الدعوى 

وأن يكون ذلك الش��أن كافياً لتخويل املدعي حق االدع��اء، وتكليف املدعى عليه بالجواب 

واملخاصمة، ومبا أن حقيقة صفة املدعي يف مواجهة املدعى عليها إمنا هو مقاول من الباطن، 

ومبا أن املس��تقر عليه يف قضاء الديوان أن املقاول من الباطن ليس له صفة يف رفع الدعوى 

عىل الجهة اإلدارية، ولو كان ذلك مبوافقتها..«)47)(.

وبحق كام قىض الديوان س��واًء تم التعاقد من الباطن مبوافقة اإلدارة أو عدم موافقتها 

فإنه ال تنش��أ عالقة تعاقدية بني اإلدارة واملتعاقد م��ن الباطن، فهي عالقة تعاقدية تخضع 

لرواب��ط القانون الخاص بني املتعاقد األصيل واملتعاقد من الباطن، ألن األخري يعمل يف هذه 

الحال��ة لصالح املتعاق��د األصيل، وما موافقة اإلدارة إال من باب التأكد من قدرة املقاول من 

الباطن عىل التنفيذ بشكل صحيح كحق من حقوق الجهة اإلدارية يف الرقابة والتوجيه.

أما يف حالة التنازل الكيل فأعتقد أننا يجب أن نفرق بني أمرين، األمر األول وهو مسؤولية 
املتعاقد األصيل وهذه يجب أن تبقى حتى بعد التنازل، واألمر الثاين فإن التنازل الكيل يعني 
الحل��ول محل املتعاقد األص��يل، ويف هذه الحالة تبقى هناك عالق��ة مبارشة مع الجهة ألن 
الحلول ال يعني أنه يعمل ملصلحة من حل محله وإمنا يعني أنه يعمل مع من حل تجاهه، 

)46)(  راج��ع حك��م املحكمة اإلدارية رق��م 22/د/إ/27 لعام 3)34ه�، يف القضية رق��م )3/276/ق لعام 3428ه�، املؤيد 

من محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم 4/28 لعام ))34ه�، يف القضية رقم 7326/ق لعام3)34ه�، هذا وقد 

يالح��ظ مبفهوم املخالف��ة من الحكم أن الجهة لو كانت ق��د وافقت عىل التعاقد من الباطن ف��إن ذلك كان كافياً 

إلعفائ��ه من غرامة التأخري، أعتق��د أن ليس هذا هو مقصود الحكم، وإمنا هو مبثابة رد عىل تعلل املدعي بأن ذلك 

كان م��ن تقصري املقاول من الباطن، وهذا تعلل غري نظامي ألن املقاول األصيل مس��ؤول بالتضامن مع املقاول من 

الباطن وتعاقده من الباطن ال يعفيه من املسؤولية.

)47)( راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 224/د/إ/2 لعام 2)34ه�، يف القضية رقم )344/)/ق لعام 3)34ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 4/75 لعام ))34ه�، يف القضية رقم )9)4/ق لعام 2)34ه�.
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وبالت��ايل ينبغي يف هذه الحالة أن تكون له عالقة مبارشة مع الجهة إلمكانية مس��اءلته مع 
املتنازل إليه، ويكون له رفع الدعاوى العقدية وكذلك ميكن رفعها عليه. فالحلول يتشابه مع 

التنفيذ عىل الحساب غري أن األول مببادرة املتعاقد والثاين جزاء يوقع عليه. 

وه��و ما يفه��م من مفهوم املخالفة فيام قىض به الديوان بأن��ه »ال يحق ملن تنازل إليه 
املقاول األصيل عن العقد املطالبة بأي مستحقات تجاه الجهة اإلدارية طاملا مل توافق كتابًة 

عىل هذا التنازل«)48)(.

ه��ذا وال يعد كمبدأ عام تنازل املتعاقد كلي��اً أو جزئياً دون علم الجهة اإلدارية من باب 
الغش أو التحايل أو التالعب، وفقاً ملا ذهب إليه ديوان املظامل حيث قىض بأن »تنفيذ املقاول 
ألعامله بواسطة مقاول من الباطن دون إذن اإلدارة صاحبة العمل ال يعد يف كل األحوال من 
ب��اب الغش أو التحايل أو التالعب حتى يوص��ف بذلك، أما كون التنازل مخالفة، فان مجرد 
مخالفة املادة ليس هو املقصود بالغش أو التحايل أو التالعب بل البد من ثبوت ذلك«)49)(.

وه��و صحيح ما ذهب إليه الحكم فاملخالف��ة يف هذا اإلطار يشء، ودمغ املتعاقد بصفة 
التالعب أو الغش أو التحايل يشء آخر، لتوقف ثبوت هذه الصفات ليس عىل ذات املخالفة، 
بل عىل ما أحاط بها من ظروف البستها، فهي التي تعطي التوصيف لهذه الحاالت، والشك 

أن كل ذلك يكون متعلقاً بكل حالة عىل حده.

وتجدر اإلش��ارة أخ��رياً إىل ان هذا االلتزام طبيعت��ه أنه ليس بذل عناي��ة، ولكنه التزام 
بتحقي��ق نتيجة وفقاً لل��رشوط املنصوص عليها، حيث يلتزم املتعاق��د بتحقيق الغاية التي 
استهدفها التعاقد)53)(، حيث ال يستطيع املتعاقد االحتجاج للتنصل من التزاماته العقدية أنه 
ب��ذل عنايته لتحقيق ذلك، فال يعفى املتعاق��د من تنفيذ التزاماته، إال بالقوة القاهرة وهي 

تلك التي يستحيل معها تنفيذ العقد)53)(.

)48)(  راجع حكم هيئة التدقيق رقم 678/ت/3 لعام 3433ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص3)3.

)49)(  راجع حكم هيئة التدقيق رقم 2)/د/ج/4 لعام 3423ه�، يف القضية رقم 3/67/ق لعام 3439ه�، مش��ار إليه لدى 

د. عبد الله الوهيبي، مرجع سابق، ص75).

)53)(  راجع د. هارون عبد العزيز الجمل، النظام القانوين للجزاءات يف عقد األش��غال العامة، رس��الة دكتوراه جامعة عني 

ش��مس، 3979، ص 72)، مش��ار اليها لدى د. عبد العزيز خليفة، تنفيذ العقد اإلداري وتس��وية منازعاته، منش��أة 

املعارف باإلسكندرية، 2334، ص255.  

)53)(  راجع د. عبد العزيز خليفة، تنفيذ العقد اإلداري وتسوية منازعاته، مرجع سابق، ص254.
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خامساً: تنفيذ العقد بحسن نية:

نصت املادة )77( من النظام عىل أنه »يجب عىل املتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ 

عقودهم وفقاً لرشوطها وبحسن نية ومبا يقتضيه حسن سري املرفق العام ومصلحته«.

فتنفيذ العقد بحسن نية كام هو التزام عىل اإلدارة فهو أيضاً التزام عىل املتعاقد، فعليه 

أن يقوم بتنفيذ العقد بحس��ن نية، بعيداً عن الغ��ش والتالعب والتحايل، ويعد أداء العقد 

بكام��ل رشوطه ومواصفات��ه، واتباع تعليامت التنفيذ، والتجاوب م��ع التعديالت املطلوبة، 

وتس��ليم األعامل يف املواعيد املحددة ملعاونة الجه��ة الحكومية يف تحقيق املصلحة العامة، 

كل هذا يعد بال ريب من أساسيات حسن النية يف التعامل.

 وأعتق��د أنه من باب حس��ن النية أيضاً تطبيق املتعاقد لنص امل��ادة )48( من الالئحة 

والتي يجري نصها »يعترب املتعاقد يف عقود األش��غال العامة مسؤوالً عن مراجعة التصاميم 

الهندس��ية والفنية بكامل تفاصيلها، وعليه إخطار الجهة باألخطاء الفنية املؤثرة عىل سالمة 

املنش��آت، أو ما يجد من أخطاء يف املواصفات أو املخططات فور اكتشافها، كام يجب عليه 

مراجعة تقارير وتوصيات فحص الرتبة. وال يعفي ذلك االستش��اري املصمم أو املرشف من 

مسؤولياتهام العقدية«.

سادساً: ضمان سالمة التنفيذ:

يبق��ى املرشوع وفقاً للامدة )337( من الالئحة تحت ض��امن املتعاقد، مدة ال تقل عن 

)س��نة(، اعتباراً من تاريخ االستالم االبتدايئ، وتبدأ هذه املدة لنواقص املرشوع )إن وجدت( 

من تاريخ استالمها، ويلتزم املتعاقد خالل هذه السنة مبا نصت عليه املادة 338 من الالئحة 

بصيانة وإصالح واستبدال ما يظهر من عيوب يف املواد املستخدمة، أو عيوب يف التنفيذ، وال 

يحول استالم الجهة لألعامل مع عدم إبداء مالحظاتها عليها، أو ما يظهر من نواقص، أو مواد 

مخالفة للمواصفات، مام مل يتم تداركه أثناء االستالم االبتدايئ، دون التزام املتعاقد بضامنها 

وصيانتها، وإذا مل يلتزم بذلك، تنفذ األعامل عىل حس��ابه، بعد إنذاره، بالطريقة التي تراها 

الجهة مناس��بة، مبا ال يتجاوز األسعار السائدة . وال يشمل الضامن والصيانة، أعامل الصيانة 

الدورية أو العادية الناتجة عن االس��تخدام، ما مل يرجع س��بب ذلك وفقاً لألصول الفنية إىل 

عيب يف املواد أو يف التنفيذ.
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باإلضافة إىل هذا الضامن الس��نوي، يضمن املتعاقد ما يحدث من تهدم كيل أو جزيئ ملا 

أنش��أه خالل عرش سنوات من تاريخ تسليمه إياه للجهة الحكومية تسلياًم نهائياً، متى كان 

ذلك ناش��ئاً عن عيب يف التنفيذ، ما مل يكن املتعاقدان قد اتفقا عىل بقاء املنشآت ملدة أقل 

من عرش سنوات)52)(.

تل��ك كانت التزامات املتعاقد مع الجهة اإلدارية التي متليها طبيعة العقود بش��كل عام 

والعقود اإلدارية بشكل خاص تحقيقاً للصالح العام.

)52)(  راجع املادة 76 من النظام.
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الفصل الثاني
حقوق المتعاقد مع الجهة اإلدارية

يتقابل مع التزامات املتعاقد اعتامد مجموعة من الحقوق، حيث ال يهدف املتعاقد من 

وراء تعاق��ده أن يتحم��ل كل هذه االلتزامات دون أن يكون له ع��ىل األقل حقوق توازيها، 

وليس من ش��ك يف أن الحقوق املالية باختالف أنواعها ودواعي الحصول عليها هي املطلب 

الجوهري من وراء التعاقد.

وميكن دراسة حقوق املتعاقد يف مبحثني كام ييل:  
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المبحث األول

الحصول على المقابل المالي:

يعد املقابل املايل كام متت اإلش��ارة هو الدافع الرئي��ي للتعاقد، وهو حق للمتعاقد ال 

ميكن املساس به إال يف الحدود التي نظمها القانون.

هذا وإن كان األصل أن يكون املقابل املايل نقدياً فإنه قد يكون - استثناًء - عينياً))5)( كام 

ق��د يكون نقدياً وعيني��اً يف ذات الوقت )54)(، وكام قد يكون املقابل نقدياً أو مادياً تتحمله 

))5)(  راج��ع امل��ادة ))3( من الئحة الترصف يف العقارات البلدية والتي نصت عىل أنه » يجوز مبوافقة من الوزير تطوير 

واستثامر األرايض املخططة عىل النحو اآليت:

3- األرايض املخطط��ة واملخصصة للس��كن: تطوير األرايض املخططة واملخصصة للس��كن بتزويدها بالخدمات األساس��ية 

الالزمة؛ )سفلتة وأرصفة وكهرباء ومياه ورصف صحي( عن طريق أحد املستثمرين عىل أن يتم تسديد تكلفة تنفيذ 

هذه الخدمات للمستثمر بإحدى الطريقتني اآلتيتني:

الطريقة األوىل: متكني املس��تثمر من حق االنتفاع بنس��بة من األرايض املطورة لفرتة زمنية معينة وذلك وفق ما هو وارد يف 

املادة )الحادية والعرشين( من هذه الالئحة.

الطريقة الثانية: التنازل عن نسبة من ملكية األرايض املطورة لصالح املستثمر عىل أال تتعدى هذه النسبة )23%( من املساحة 

اإلجاملية الصافية لهذه األرايض بعد التطوير، ويستثنى من األرايض املتنازل عنها ما يقع منها عىل شارع تجاري«.

)54)(  راجع املادة )67( من النظام والتي تنص عىل أنه »يجوز للجهة الحكومية توفري بعض احتياجاتها باالستئجار، أو استبدال 

ما لديها من أجهزة ومعدات بأخرى جديدة، وفقاً للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتيات 

الحكومي��ة له��ذا النظام، وقد نصت الالئحة عىل ضوابط ذلك حيث نصت املادة )75( عىل أنه »عىل الجهات الحكومية 

عند رغبتها استبدال ما لديها من أجهزة أو معدات بأخرى جديدة، مع دفع الفرق يف القيمة، مراعاة الضوابط التالية:

3- انتهاء العمر االفرتايض لألجهزة، أو أن تكون من األجهزة التي لها صفة التطور املستمر، أو تكون تكلفة الصيانة وقطع 

الغيار مرتفعة، مقارنة بتكلفة األجهزة الجديدة وصيانتها.

2 - أن يحقق االستبدال وفراً للخزينة العامة أفضل من البيع.

)- تش��كل لجنة فنية من الجهة ملعاينة األجهزة القدمية، وإعداد تقرير فني عنها، يش��مل ما ذكر يف الفقرتني )3، 2( من 

هذه املادة، مع إِيضاح تاريخ رشائها وتكلفتها املؤمنة بها، وحالتها الراهنة، وقيمتها التقديرية. 

4- تضم��ن رشوط ومواصفات األجهزة الجديدة املطروحة للتنافس القيمة التقديرية لألجهزة القدمية، ويكون التنافس يف 

قيمة األجهزة الجديدة .

5- أن يسمح البند املختص لدى الجهة بخصم كامل تكلفة األصل الجديد .

6- يخصم إجاميل تكلفة األصل الجديد من االعتامد املخصص، ويتم قيد قيمة األصل القديم لإِليرادات كمبيعات حكومية، 

ويرصف للمورد األصل القديم مع فرق القيمة« .
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الجه��ة املتعاقدة، فإن��ه ميكن أن يتحمله املنتفعون بالخدمة ك��ام يف بعض عقود االلتزام، 

وأخ��رياً يف هذا الش��أن فإنه ال تختلف الطبيعة القانونية له��ذا املقابل املايل أياً كان وصفه 

نقدياً أم مادياً، وأيا كانت تسميته مثناً أو مرتباً أو رساًم، يف أنه حق للمتعاقد مع اإلدارة ال 

يجوز املساس به وال يخضع لسلطة اإلدارة املنفردة يف التعديل املقررة لها نظاماً.

هذا وتدفع املس��تحقات املالية بالريال الس��عودي، وال مانع من أن تدفع بعملة أخرى 

ولكن بعد التنس��يق من الجهة الحكومية مع وزارة املالية، عىل أنه منعاً للتضارب يف أسعار 

الرصف بني العمالت ال يجوز دفع املستحقات بأكرث من عملة)55)(.

تعني هذه املادة أن األصل أن تدفع املس��تحقات املالية بكافة صورها بالعملة الوطنية 

)الريال الس��عودي( غري أن النص قد أتاح إمكانية الدفع بعملة أخرى غري أنه مل يحدد حداً 

مالي��اً لذلك، ومل تضع الالئحة ضواب��ط لهذه العملية، وإمنا حدد فقط التنس��يق مع وزارة 

املالية وبالتايل تكون املس��ألة وفقاً لتقدير وزارة املالية، غري أنه تلزم اإلش��ارة إىل أنه صدر 

األمر الس��امي رقم 3)8/34 وتاري��خ 99/9/7)3ه�، والذي تضمن أن »تق��وم وزارة املالية 

واالقتص��اد الوطن��ي بدفع قيمة العقود الت��ي تجاوز قيمتها ثالمثائة ملي��ون ريال بالدوالر 

األمرييك وإعطائها الحق يف االستثناء من ذلك«، ويف ضوء ذلك صدر تعميم وزارة املالية رقم 

99/5752 وتاريخ 99/32/2)3 متضمناً القواعد التنفيذية والتي تتمثل يف:

أواًل: تطبق هذه القواعد عىل جميع العقود التي تربم مع مؤسسات أجنبية أو مؤسسات 

سعودية أجنبية مشرتكة.

ثاني��اً: عند إعالن الدعوة لتنفيذ مرشوع تبلغ قيمة االعتامد املخصص له ثالمثائة مليون 

ري��ال فأكرث، فإنه يل��زم تضمني الرشوط نصاً يوجب عىل مقدمي العطاءات أو املؤسس��ات 

األجنبية أو املؤسسات األجنبية السعودية تقديم عروضهم بالدوالر األمرييك فقط.

ثالثاً: بالنس��بة للمش��اريع التي طرحت يف املناقصة أو صدرت الدعوة لتقديم عطاءات 

)55)(  راجع املادة )7)( من النظام والتي يجري نصها »تدفع قيمة العقود بالريال السعودي. ويجوز أن تدفع بأي عملة 

أخرى بعد التنسيق مع وزارة املالية. وينص يف ش�روط املنافسة عىل العملة التي يقدم بها العرض، عىل أنه ال يجوز 

دفع قيمة العقد بأكرث من عملة واحدة«.
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بتنفيذها قبل هذا تاريخ هذا التعميم، فعىل الجهة املختصة املبادرة إىل إبالغ املؤسس��ات 

املدعوة لتقديم العطاءات بهذه القاعدة.

رابعاً: يتم إبرام العقد بالدوالر األمرييك.

خامس��اً: ترحل حس��ابات املرشوع بالريال الس��عودي وتص��در أوامر الدف��ع الخاصة 

باس��تحقاقات املقاولني بالريال السعودي أيضاً، مع إيضاح ما يعادله بالدوالر االمرييك ويتم 

معادلة الس��عر طبقاً للنرشة الرس��مية التي تصدرها مؤسس��ة النقد العريب السعودي وفقاً 

ملا هو جار العمل به، وعند صدور نرشة جديدة يعدل الس��عر املعمول به بتطبيق الس��عر 

الجديد مبوجب القاعدة املعمول بها.

سادس��اً: أما بالنسبة للمقاولني السعوديني أي املؤسسات التي تكون بالكامل لسعوديني 

وقامئة ومس��جلة يف اململكة فإن لهم حق طلب التعاقد بالريال أو الدوالر األمرييك وعليهم 

تحديد العملة املطلوبة يف عطائهم.

س��ابعاً: جميع العقود التي تق��ل قيمتها عن ثالمثائة مليون ريال يت��م توقيعها بالريال 

السعودي ويدعى لتقديم عطاءاتها بالريال أيضاً.

ثامناً: بالنسبة للحاالت االستثنائية أو الحاالت التي مل يتناولها هذا التعميم، فإن بإمكان 

الجهة اإلدارية التعاون مع وزارة املالية )الشؤون املالية والحسابات( حولها.

تاسعاً: إبالغ األجهزة املختصة ولجان املناقصات بذلك لتطبيقه)56)(.

هذا وإن كانت املشرتيات تؤمن من الخارج مبا يقتيض أن يكون ذلك بالدوالر فال حاجة 

ملوافقة وزارة املالية كام أشار إىل ذلك خطابها رقم 37945/32 وتاريخ 3436/4/24ه�)57)(.

وتب��دأ الحقوق املالي��ة مع الدفعة املقدم��ة التي نصت عليها امل��ادة )8)( من النظام 

بقولها: »يجوز للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه بنسبة 

)56)(  راج��ع د. عب��د الله الوهيبي، مرجع س��ابق، ص469، 473، وقد صدر التعميم الس��امي رق��م 2263/4/م وتاريخ 

3434/7/33ه� القايض بعدم دفع قيمة العقود بأكرث من عملة واحدة واس��تمر العمل باألمر السامي رقم 3)8/34 

املشار إليه. املرجع ذاته، ص473. 

)57)(  راجع د. عبد الله الوهيبي، مرجع سابق، ص473.
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)5%( خمس��ة يف املائة من القيمة اإلجاملية للعقد)58)(، برشط أال تتجاوز قيمة الدفعة مبلغ 

خمسني مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضامن بنيك مساٍو لهذه القيمة، وينص عىل الدفعة 

املقدمة، إن وجدت، يف الرشوط واملواصفات عند طرح املنافس��ة، وتحسم هذه الدفعة من 

مستخلصات املتعاقد عىل أقس��اط ابتداًء من املستخلص األول، وفقاً للضوابط املوضحة يف 

الالئحة التنفيذية«.

وأول ه��ذه الضوابط قررته امل��ادة )52( من الالئحة بالنص ع��ىل أن »يجب أن يكون 

ض��امن الدفعة املقدمة مس��اوياً لقيمتها، وأن يكون س��اري املفعول حتى اس��رتداد كامل 

الدفعة، وتقوم الجهة بإشعار البنك مصدر الضامن بتخفيض قيمته بنفس النسبة التي يتم 

اس��رتدادها من الدفعة املقدمة، طبقاً للمس��تخلصات، ويف تاريخ الحسم، ودون طلب من 

املتعاقد«. 

وباق��ي هذه الضواب��ط نصت عليها امل��ادة )62( من الالئحة بقوله��ا: »ترصف الدفعة 

املقدمة من اس��تحقاق املتعاقدين وفق��اً لألحكام الواردة يف امل��ادة )الثامنة والثالثني( من 

النظام، مع مراعاة الضوابط التالية: 

)58)(  تم تعديل هذه النس��بة إىل 33% بقرار مجلس الوزراء رقم )2 وتاريخ 3428/3/37ه�، أم القرى الس��نة )8 العدد: 

9)43 الجمعة 39 صفر 3428ه� املوافق 9 مارس 2337م والذي يجري نصه: ».. تعديل قيمة الدفعة املقدمة التي 

ترصف للمقاولني عند توقيع املشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة )33%( عرشة يف املائة من قيمة العقد، برشط 

أال تتجاوز مبلغ (53333333( خمسني مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضامن بنيك مساٍو لهذه القيمة، وينص عىل 

الدفعة املقدمة يف الرشوط واملواصفات عند طرح املنافسة وتحسم عىل أقساط ابتداًء من املستخلص األول، وذلك 

اس��تثناًء من حكم املادة )الثامنة والثالثني( من نظام املنافسات واملشرتيات الحكومية، الصادر باملرسوم املليك رقم 

)م/58( وتاريخ 3427/9/4ه� عىل أن يكون هذا االستثناء ملدة )5( سنوات ابتداًء من السنة املالية3428/3427ه�«. 

وقد عدلت هذه النسبة إىل )23%( بقرار مجلس الوزراء رقم )355( وتاريخ 3429/6/5ه�، قواعد وإجراءات معالجة 

التأخ��ري يف تنفيذ املش��اريع الحكومية يف البن��د األول حيث نص عىل أن »تكون الدفعة املقدمة ملقاويل املش��اريع 

اإلنش��ائية – املنص��وص عليها يف قرار مجلس ال��وزراء رقم ))2( وتاريخ 3428/3/37ه��� - )23%( عرشين يف املائة 

من قيمة العقد وفقاً للمدة الواردة يف قرار مجلس الوزراء املش��ار إليه للمش��اريع الجديدة التي أبرمت اعتباراً من 

3429/3/3ه� مقابل ضامن بنيك مساٍو لهذه الدفعة. ويجوز للجهة بالنسبة إىل املشاريع القامئة رصف دفعة قدرها 

)23%( عرشون يف املائة من قيمة األعامل املتبقية يف العقد مقابل ضامن بنيك مس��اٍو لهذه الدفعة للعقود املربمة 

حتى تاريخ 3)/3428/32ه�، واستمر العمل بذلك يف قرار مجلس الوزراء رقم )28 بتاريخ 2/9/22)34ه� وذلك إىل 

أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 363 وتاريخ 28/)/6)34ه الذي أنهى العمل بذلك لتعود إىل مقدارها الذي نص 

عليه النظام 5% من قيمة العقد.
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3- التأكد من توفر السيولة املالية الالزمة يف االعتامد املخصص قبل النص عىل رصف الدفعة 

املقدمة يف رشوط املنافسة.

2- ت��رصف قيم��ة الدفعة املقدمة بعد تقدي��م املتعاقد الضامن الخاص بها، وتس��توىف من 

مس��تحقاته عىل دفعات بنس��بة مساوية )للنس��بة املئوية( للدفعة املقدمة، وذلك من 

قيمة كل مستخلص، اعتباراً من املستخلص األول.

)- ال يجوز رصف دفعة مقدمة عند تجديد العقود القامئة، أو متديدها، أو التكليف بأعامل 

إضافية.

4- تراعى الضوابط املتعلقة بضامن الدفعة املقدمة املشار إليها يف املادة )الثامنة والثالثني( 

من النظام واملادة )الثانية والخمسني( من هذه الالئحة«.

هذا ويتغري حق املتعاقد يف الدفعة املقدمة من الوجوب إىل الجواز أو العكس حس��ب 

نصوص االتفاق ولذلك قىض ديوان املظامل بأنه »ال يس��تحق املقاول تعويضاً عن عدم منحه 

دفعة مقدمة إذا كان العقد ينص عىل أن ذلك جوازي لجهة اإلدارة«)59)(.

أما الحصول عىل املقابل املايل فإنه ميكن تحديده فيام ييل:

ترصف املس��تحقات املالية ع��ن األعامل املنفذة وفق��ًا ملانصت عليه امل��ادة )9)( من 

النظام بأن “ترصف مس��تحقات املقاول عىل دفع��ات طبقاً ملا يتم إنجازه من عمل مبوجب 

املس��تخلصات التي تعتمدها الجهة الحكومية” وهذا ما أكدته بش��كل مفصل املادة))6( 

من الالئحة بقولها: »ترصف مس��تحقات املتعاقدين وفق ما يتم إنجازه من أعامل، بعد أن 

يحس��م ما يتحقق عىل املتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى، وفقاً لرشوط التعاقد. عىل 

أال تتجاوز مدة الرصف ثالثني يوماً من تاريخ إجازة املراقب املايل ألمر الدفع أو الشيك«.

ك��ام يج��وز طبقاً للامدة )64( من الالئحة دفع قيمة العق��ود الخارجية عن طريق فتح 

اعتامدات مستندية، وفقاً لالئحة االعتامدات املستندية املعتمدة من وزارة املالية.

وأج��ازت املادة )43( من النظام »للجهة الحكومية عند الحاجة وبعد االتفاق مع وزارة 

املالية أن تنفذ بعض مش��اريعها بحيث تسدد التكاليف عىل أقساط سنوية، عىل أن تطرح 

)59)(  راجع حكم هيئة التدقيق رقم )75/ت/3 وتاريخ 3433 ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص356.
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مثل تلك األعامل يف منافسة عامة«.

وإذا كان األصل أن ترصف املس��تحقات حس��ب ما تم إنجازه من أعامل فإن النظام قد 

احتاط ضامناً ملا قد يكون من إخالل يف التنفيذ أو التأخري فيه، أو لالستيثاق من إنهاء بعض 

االلتزام��ات املقررة عىل املتعاقد لجهات أخرى فق��د نصت املادة )43( من النظام عىل أن: 

»يرصف املس��تخلص األخري الذي يجب أال يقل عن )33%( عرشة يف املائة يف عقود األش��غال 

العامة وعن )5%( خمس��ة يف املائة يف العقود األخرى بعد تس��ليم األعامل تسلياًم ابتدائياً، 

أو توريد املش��رتيات« كام نصت امل��ادة )66( من الالئحة أنه مع مراع��اة ما ورد يف املادة 

)األربعني( من النظام، يرصف املس��تخلص الختامي بعد تنفيذ املتعاقد اللتزاماته التعاقدية 

كافة، وتقدميه الشهادات التالية :

3- شهادة من مصلحة الزكاة والدخل، تثبت تسديد الزكاة أو الرضيبة املستحقة.

2- شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية، بتسجيل املنشأة يف املؤسسة، وتسديد 

الحقوق التأمينية.

) - الشهادات التي يتوجب تقدميها مبوجب مناذج العقود املعتمدة.

وق��د أجازت الالئحة أن يتنازل املتعاقد عن حقوق��ه املالية ولكن تحت ضوابط معينة، 

تب��دأ مبوافقة الجهة املتعاقدة مروراً بأن يكون ذلك وفقاً لصيغة التنازل املعتمدة من وزارة 

املالية، وصوالً إىل عدم التأثري عىل تنفيذ العقد حس��ب الرشوط واملواصفات، أو التأثري عىل 

حقوق الجهة املتعاقدة أو غريها من الجهات الحكومية تجاه املتعاقد)63)(.

ومن تطبيقات الديوان يف هذا الش��أن ما قىض به إنه »وحيث إن العقد يرتب التزامات 

متبادل��ة بني طرفيه، وهي أن يقوم املدعي ب��أداء األعامل التي التزم بأدائها مبوجب العقد، 

ويف املقابل تلتزم الجهة املدعى عليها بدفع املس��تحقات التي التزمت بأدائها للمقاول عن 

األعامل التي قام بتنفيذها، وحيث إن املدعى عليها ال تنازع يف أن املدعية قد أوفت بجميع 

التزاماته��ا املتفق عليها بالعقد املوق��ع بني الطرفني، فهي ملتزمة بالتايل بأداء مس��تحقات 

املق��اول عن األعامل التي ق��ام بتنفيذها وليس له��ا البحث عن أس��باب للتنصل من هذا 

)63)(  راجع املادة 67 من الالئحة.
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االلتزام قال رس��ول الله صىل الله عليه وس��لم فيام يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: »ثالثة 

أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم رجال اس��تأجر أجرياً فاس��توىف منه ومل يوف أجره« رواه 

البخ��اري، وحيث األمر ما ذك��ر فإن عىل املدعى عليها أن تدفع للمدعية ما تبقى من قيمة 

العقد، وهو قيمة مس��تخلص ش��هر ذي القعدة عام 3423ه�، وق��دره)5333)32( مليون 

ومائتان وخمسة وثالثون ألف ريال..« )63)(.

وق��ىض الديوان أيضاً بأنه »وأم��ا فيام يتعلق مبوضوع الدعوى فم��ن حيث إن النزاع بني 

الطرف��ني من حرص حول واقعة التس��ليم النهايئ للعملية محل العق��د، وكذا املالحظات التي 

ت��م تدوينها عليه مبحرض التس��ليم االبتدايئ، وما يرتتب عليها م��ن الرفع ومدى قيام املدعي 

»املقاول« باس��تيفاء املالحظات التي تم حرصها عىل العملية مبحارض املعاينة يف هذا الشأن، 

والدائرة بدراس��تها لكافة املس��تندات املقدمة يف الدعوى فقد تحقق له��ا أن امتناع املدعى 

عليها عن تس��ليم املدعي املس��تخلص النهايئ للعملية غري مرشوع، وذلك من حيث إن العقد 

رشيعة املتعاقدين وأن األجر مقابل العمل، وقد نصت املادة السادسة من العقد عىل أن يلتزم 

)صاحب العمل بتسديد قيمة العقد بالطريقة ويف األوقات املحددة يف الرشوط العامة مقابل 

قي��ام املقاول بتنفي��ذ وإمتام األعامل وبالرجوع إىل أحكام ال��رشوط العامة للعقد فقد نصت 

الفقرة )ب( من املادة )53( بأن يتم رصف املستخلصات بشكل دوري مرة كل شهر عىل األقل 

وف��ق ما يتم إنجازه من أعامل، ويؤجل رصف املس��تخلص األخري ال��ذي ال يقل عن 33% من 

قيمة العقد أو قيمة األعامل املنجزة حتى يتم االس��تالم االبتدايئ للمرشوع وتقديم الشهادات 

الالزم��ة لذلك، والثابت مام س��بق أن املدعى عليها قد أخطأت يف حجزها ملبلغ املس��تخلص 

األخري لألعامل املنجزة كاماًل ومبا يتجاوز نس��بة ال�33% من قيمة العقد حيث إن قيمة العقد 

اإلجاملية )مليون وثالمثائة وس��بعة ومثانون ألفاً وس��تامئة ريال ( والنسبة التي يجوز للجهة 

اإلدارية حجزها ال يجوز أن تزيد بحسب العقد عن مبلغ مائة ومثانية وثالثني ألف وسبعامئة 

وس��تني ري��االً)8763)3( أو أن يتم حجز مبلغ يعادل قيمة األعامل الت��ي مل ينجزها املقاول؛ 

بحي��ث يرصف له مبقدار ما أنجزه ويتم إيق��اف املبلغ املتبقي حتى إنجاز املالحظات، خاصة 

وأنه يوجد لدى اإلدارة - كام تنص عليه العقود الحكومية - ما قيمته 5% كضامن نهايئ ميكن 

)63)(  راجع حكم الدائرة اإلدارية، الحكم رقم 333/د/إ/2 لعام 3426ه�، يف القضية رقم 3/938/ق لعام 3424ه�، املؤيد من 

هيئة التدقيق بالحكم رقم 549/ت/3 لعام 3427ه�، مجموعة األحكام لعام 3427ه�، مرجع سابق، ج 5، ص 2675.
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تس��ييله واتخاذ إجراءات التنفيذ عىل الحس��اب املعروفة نظاماً والرج��وع عىل املقاول بأية 

مستخلصات لدى اإلدارة إذا ثبت عدم قيامه بإنجاز األعامل املكلف بها«)62)(.

هذا وال يقبل الديوان التعويض عن التأخري يف رصف املستحقات حيث قىض الديوان بأن 

»املطالبة بطلب التعويض عن مجرد التأخري للرصف ال يجوز، ألنه من الربا املحرم بالكتاب 

والسنة واإلجامع، قال تعاىل : )وال تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة( وقال تعاىل: )الذين يأكلون 

الربا ال يقومون إال كام يقوم الذي يتخبطه الش��يطان من املس(. وقال جل ذكره: )وذروا ما 

بقي من الربا إن كنتم مؤمنني*فإن مل تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم 

رؤوس أموالك��م ال تظلم��ون وال تظلمون( وهذا رصيح يف منع أخذ الزيادة عىل أصل الحق 

وقال صىل الله عليه وس��لم: )كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتني، وأول ربا أضعه 

رب��ا العباس( وهل هناك أرصح من هذا يف إبطال الربا ومنع التعامل به، وقد لعن رس��ول 

الله صىل الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وأوىل من هؤالء من يحكم به، 

وجاء وملا كان التعويض عن تأخر الرصف إمنا يكون لجرب رضر تحقق وقوعه بسبب التأخري 

ألن التعوي��ض عن مجرد التأخري يف الرصف ال يجوز، لكونه يعد صورة من صور الربا املحرم 

املجم��ع عىل تحرميه وقد جاء يف ق��رار املجمع الفقهي يف دورته الحادية عرشة املنعقدة يف 

مكة املكرمة يف الفرتة من )3 عىل 3433/7/23ه� »أن الدائن إذا رشط عىل املدين أو فرض 

علي��ه أن يدفع له مبلغاً من املال غرامة جزائية محددة بنس��بة معينة بس��بب التأخر عن 

السداد يف املوعد املحدد بينهام فهو رشط أو فرض باطل، وال يجب الوفاء به وال يحل سواًء 

كان الشارط هو املرصف أو غريه، ألن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحرميه« 

ول��و ج��از التعويض عن تأخر الرصف لس��اغ لكل صاحب حق تأخر م��ن رواتب ومكافآت 

وغريه��ا من الحق��وق أن يطالب بالتعويض بدعوى أنه ترضر من تأخر الرصف، وأنه اقرتض 

أو استدان أو باع ممتلكاته لسداد ما عليه من التزامات ومل ينقل عن أحد من العلامء الذين 

يعتد بقولهم جواز هذا التعويض.

ول��و جاز هذا التعويض لجاز التعويض عن التأخري يف رصف التعويض املحكوم به حيث 

ال فرق، إذ تأخري كل منهام يفوت االنتفاع به وبذلك يتحقق قول الجاهلني كلام حل الدين 

)62)(  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم )37/د/إ/)2 لعام 2)34ه�، يف القضية رقم 5/672/ق لعام 3)34ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 33)/4 لعام 2)34ه�. )حكم غري منشور(. 
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ومل يسد املدين إما أن تويف وإما أن تريب فيزيد يف الدين مقابل التأجيل«))6)(. 

 وقىض أيضاً بأنه “وملا كان التعويض عن تأخر الرصف إمنا يكون لجرب رضر تحقق وقوعه 

بس��بب التأخ��ري، ألن التعويض عن مجرد التأخري يف الرصف ال يج��وز لكونه يعد صورة من 

ص��ور الربا املحرم املجمع عىل تحرميه وقد جاء يف ق��رار املجمع الفقهي يف دورته الحادية 

ع��رشة املنعقدة يف مكة املكرمة يف الفرتة من )3 عىل 3433/7/23ه� » أن الدائن إذا رشط 

عىل املدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من املال غرامة جزائية محددة بنس��بة معينة 

بسبب التأخر عن السداد يف املوعد املحدد بينهام فهو رشط أو فرض باطل وال يجب الوفاء 

به وال يحل س��واًء كان الش��ارط هو املرصف أو غريه، ألن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي 

نزل القرآن بتحرميه« ولو جاز التعويض عن تأخر الرصف لس��اغ لكل صاحب حق تأخر من 

روات��ب ومكافآت وغريها من الحق��وق أن يطالب بالتعويض بدع��وى أنه ترضر من تأخر 

الرصف وأنه اقرتض أو اس��تدان أو باع ممتلكاته لس��داد ما عليه من التزامات ومل ينقل عن 

أحد من العلامء الذين يعتد بقولهم جواز هذا التعويض..«)64)(.   

وق��ىض الديوان يف أحدث أحكامه بذلك فقىض بأن »التعويض عن تأخر دفع املال مبثله 

ال يخلو من شبهة الربا املحرم رشعاً مام تقيض معه الدائرة برفضه«)65)(.

غ��ري أنه قد قىض أح��د األحكام بأن »مثة فارق جوهري بني حصول الدائن عىل مقابل مايل 

نتيجة إمهاله املدين يف الس��داد وهو ربا النس��يئة املحرم رشعاً، وبني إلزام املتعاقد بالتعويض 

ع��ن األرضار الت��ي لحقت بالتعاقد مع��ه نتيجة عدم الوفاء بقيمة األع��امل التي أداها األخري 

وآلت إىل األول، واس��تفاد بها باالنتفاع واالس��تغالل يف حني ال يجد األخري ما يدفعه لعامله من 

أجر مقابل أدائهم لهذه األعامل، كام ال يجد ما يس��دد به قيمة معداته وآالته التي استخدمها 

يف التنفيذ، والتي يش��رتيها غالباً من الغري، ناهيك عن حاجته إىل املال ليكف نفسه وأهله عن 

الس��ؤال، وهو أول حقوقه املرشوعة وتؤكد هذه األحقية قواع��د العدالة وفقه القضاء وتدبر 

))6)(  راجع حكم هيئة التدقيق رقم )25/ت/3 لعام 3423ه�، يف القضية رقم 86)/3 /ق لعام 3437ه� )حكم غري منشور(.

)64)( راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 92/د/إ/5 لعام 3)34ه�، يف القضية رقم 5/3659 /ق لعام 3)34ه�، املؤيد من محكمة 

االستئناف اإلدارية بالحكم رقم )4/6 لعام ))34ه�، يف القضية رقم 4654/ق لعام 3)34ه� )حكم غري منشور(.

راج��ع حكم املحكم��ة اإلدارية يف القضية رق��م 3/673/ق لعام 4)34ه���، املقيدة لدى محكمة االس��تئناف برقم   )(65(

2586/ق لعام 7)34 ه� بجلسة 7/6/34)34 ه� )حكم غري منشور(.
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األمور واالجتهاد يف الوصول إىل الحق دون النكول عنه، رغم التس��ليم بوجود خطأ بني وظلم 

فادح يقع عىل أحد الطرفني، وإذ لجأ إىل ساحة القضاء وجب إنصافه وإال كان القايض متخلياً 

عن رسالته بل ومتهاًم بنكران العدالة وإعانة الظامل عىل ظلمه وهو ما ال يجوز رشعاً أو نظاماً، 

وقد استقرت هيئة التدقيق اإلداري بإلزام الجهة اإلدارية بتعويض املتعاقد معها عن التأخري يف 

رصف املستحقات ومن ذلك الحكم رقم 43/ت/3 لعام 3439ه� يف القضية رقم 3/335/ق لعام 

3433ه�، والحكم رقم 42/ت/3 لعام 3434ه�، يف القضية رقم 2/47/ق لعام 3438ه�، والحكم 

رقم 59/ت/3 لع��ام 3435ه�، يف القضية رقم 3/92/ق لعام 3438ه�، والحكم رقم 752/ت/3 

لعام 3433ه�، يف القضية رقم 3/92/ق لعام 3438ه�. وأساس هذه األحكام أن حدوث تقصري 

من جهة اإلدارة املدعى عليها بإخاللها بالتزاماتها العقدية ينتج عنه خس��ارة للمدعي املتعاقد 

معها، فإذا توافرت عنارص املسؤولية التقصريية بأركانها الثالثة الخطأ والرضر والعالقة السببية 

بينهام، تعني التعويض بالقدر الالزم الذي يجرب الرضر املتحقق من الخطأ دون غريه«)66)(. 

وع��ىل الرغم من وجاه��ة الرأي األخري فإن األمر يحتاج إىل تحقيق رشعي دقيق يف ضوء 

التصورات التي أشار إليها الحكم السابق، فالحكم الدقيق عىل اليشء فرع عن دقة تصوره.

راجع حكم الدائرة اإلدارية رقم 32/د/إإ/3 لعام 3436ه - الصادر يف الدعوى رقم 3/74/ق لعام 3438ه�، والذي نقض   )(66(

من هيئة التدقيق بالحكم رقم 335/ت/3 لعام 3436ه�، يف القضية رقم 3/74/ق لعام 3438ه� )حكم غري منشور(.  
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المبحث الثاني

الحق في إعادة التوازن المالي للعقد:
وألن الحصول عىل الربح طموح وحق مرشوع، وألن املصلحة العامة التي يقتضيها سري املرفق 
العام هي هدف إبرام العقود اإلدارية، وألن قواعد العدالة يجب أن تحيط االلتزامات والحقوق 
بسياج التوازن املايل املعقول الذي هو تطبيق للنية املشرتكة للمتعاقدين، وألنه ال رضر وال رضار 
فق��د وجدت نظريات إعادة التوازن امل��ايل للعقد اإلداري أو ما يطلق عليه التوازن الرشيف)67)( 
بني األداءات املتقابلة للعقد، والتي تتمثل يف ثالث نظريات، األوىل هي نظرية الظروف الطارئة، 
والثانية تس��مى بنظرية عمل األمري أو أعامل الس��لطة، والثالثة تس��مى بالصعوبات املادية غري 

املتوقعة، وسنبني إن شاء الله تعاىل كل من هذه النظريات تفصياًل كام ييل:

أواًل: نظرية الظروف الطارئة )368):

يعد تغري الظروف وعدم اس��تقرارها عىل األصعدة كافة سمًة من سامت العرص الحايل، 
وبالتايل فقد أضحى تطبيق النظرية يرتدد كثرياً يف األحكام القضائية)69)( خاصًة وأن النظرية 

راجع د. محمد بكر حس��ني، مرجع س��ابق، ص334، وراجع د.  محمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود،   )(67(

مرجع سابق، ص269.

)68)(  - راجع يف عرض نظرية الظروف الطارئة عىل سبيل املثال املراجع التالية:

د. سليامن محمد الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص ))6 وما بعدها.

د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، النظرية العامة لاللتزامات، املجلد األول، نظرية العقد، 4)39.

د. عبد العظيم عبد السالم، أثر الظروف الطارئة، والصعوبات املادية عىل تنفيذ العقد اإلداري، دار الوالء للطبع والتوزيع، 3993.

د. عبد الغني بسيوين عبد الله، النظرية العامة يف القانون اإلداري، منشأة املعارف اإلسكندرية،)233.

د. محمد عبد الحميد أبو زيد، دوام سري املرافق العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه 3975.

د. منصور نرص عبد الحميد، نظرية الظروف الطارئة وأثرها عىل االلتزام العقدي يف القانون املدين والفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة، 3985. 

)69)(  راجع د. حمدي محمد العجمي، أساس تطبيق نظرية الظروف الطارئة، مجلة اإلدارة العامة، معهد اإلدارة العامة، 

الرياض، اململكة العربية الس��عودية، املجلد 47، الع��دد )، رجب 3428ه�، يوليه 2337م، وراجع د.عيل صادق أبو 

هيف، القانون الدويل العام، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 3995، ص484، وما بعدها. 

حيث أش��ار إىل أثر تغري الظروف عىل الصعيد الدويل املادة 62 من معاهدة فيينا لقانون املعاهدات الدولية املنعقدة يف 

مايو 3969، والتي نصت عىل أنه »ال يجوز االستناد إىل التغيري الجوهري غري املتوقع يف الظروف التي كانت سائدة 

عند إبرام املعاهدة كسبب إلنهاء املعاهدات أو االنسحاب منها إال إذا توافر الرشطان التاليان:

ا- إذا كان وجود هذه الظروف قد كون أساساً هاماً الرتضاء األطراف االلتزام باملعاهدة.

ب- إذا ترتب عىل التغيري تبديل جذري يف نطاق االلتزامات التي يجب أن تنفذ مستقبالً طبقا للمعاهدة.  
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مل تعد ترتبط كحال نش��أتها باملخاطر االقتصادية، فالنظرية قابلة للتطبيق أياً كانت نوعية 

املخاطر اقتصادية كانت، أو طبيعية، أو سياسية.

هذا وتق��وم نظرية الظروف الطارئة، عندما تتغري الظ��روف الكائنة وقت إبرام العقد، 

- وكذلك تلك التي تحس��ب األطراف حدوثها يف املس��تقبل، والتي تم عىل أساس��ها تحديد 

االلتزامات التعاقدية بني األطراف - تغرياً مل يكن يف الحسبان لدى أطراف العالقة التعاقدية، 

وأصابت أحدهام بخسارة جسيمة، فأصبح يتحمل عىل حد تعبري البعض من  الفقه اإلسالمي 

رضراً مل يستحقه مبوجب العقد)73)(. 

وع��ىل ذلك فإن ه��ذه النظرية تعد خروجاً ع��ن مبدأ س��لطان اإلرادة وقاعدة العقد 

رشيعة املتعاقدين، وقد ظهرت هذه النظرية بشكلها القانوين بحكم مجلس الدولة الفرني 

الش��هري يف3) مارس 3936 يف قضية رشكة غاز بوردو وتتلخص وقائع هذه القضية - والتي 

تح��دد يف حكمها معامل تلك النظرية -  أنه بتاريخ 36 مارس 3934 أصبحت الرشكة العامة 

لإلضاءة مبدينة بوردو الفرنس��ية امللتزم بتوزيع الغاز والكهرباء لهذه املدينة ملدة 3) سنة 

تبدأ من 3 يوليه 3934، وقد حددت كراس��ة الرشوط  أس��عار االستهالك حيث قسمتها إىل 

فئات مختلفة تبعاً لجهة االستهالك، ولقد استمر توزيع الغاز بالكيفية املتفق عليها وطبقاً 

لل��رشوط العقدية حتى كانت الح��رب العاملية األوىل، التي بددت تلك الرتتيبات وأطاحت 

بالتوقعات كافة إذ جنت أسعار الفحم املادة األولية إلنتاج الغاز ارتفاعاً مل يشهده السوق 

العاملي من قبل ففي يناير 3935 ارتفع س��عر الفحم من )2 فرنكاً للطن – وهو متوس��ط 

س��عر الطن للفح��م – إىل 5) و6) فرنك للطن، ولو توقف االرتف��اع عند ذلك الحد فلرمبا 

كان مقب��والً، إال أنه قفز يف فرباير الش��هر التايل مب��ارشة إىل 52 و)5 فرنكاً، ويف مارس من 

العام نفسه ارتفع إىل 57 و58 فرنكاً، ثم عاد لالنخفاض قلياًل يف شهور مايو ويونيه ويوليه 

وأغس��طس وسبتمرب من العام نفسه إىل 45 و46 فرنكاً ثم ارتفع بشكل كبري ليصل إىل )7 

و74 فرنكاً يف ديس��مرب من العام نفس��ه ويف العام 3936 ارتفع ليصل إىل 337 فرنكاً للطن 

ونتيج��ة لهذا االرتفاع املفاجئ بهذه الصورة التي فاقت كل حدود التصور، وجدت الرشكة 

نفس��ها خارسة ال محالة، وأنها لن تستطيع والحالة هذه أن تفي بالرشوط املنصوص عليها 

)73)(  - راجع د.  منصور نرص، مرجع سابق، ص9)3.
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يف العق��د بالصورة املتفق عليها، لجأت الرشكة إىل الس��لطة مانحة االلت��زام مطالبة إياها 

بتعديل رشوط العقد فيام يتعلق برفع سعر الخدمة مبا يساير الظروف املستجدة، رفضت 

اإلدارة طل��ب الرشكة محتجة بالقوة امللزمة للعقد، وأن تنفيذ االلتزام وأن أصبح مرهقاً إال 

أنه ليس مس��تحياًل، فالفحم وإن بدت أس��عاره بهذه الصورة إال أنه ما زال موجوداً وميكن 

الحصول عليه مبا ال يش��كل قوة قاهرة ، وملا يئس��ت الرشكة من استجابة السلطة اإلدارية 

تل��ك، توجهت الرشكة إىل مجلس مديري��ة جريوند الذي رفض بتاريخ 3) يوليه 3935 هذا 

الطلب، فام كان من الرشكة والحالة هذه إال أن توجهت إىل مجلس الدولة الفرني ليسطر 

حك��اًم يضاف إىل قامئة أحكامه ذات املبادئ، وذلك يف عبارات بليغة، وجمل رصينة، بعيداً 

ع��ن اإليج��از الذي درج عليه يف أحكامه مش��يداً بذلك نظرية من أه��م نظريات القانون 

اإلداري حيث بدأ بعرض ما ميكن أن نطلق عليه مسلامت االلتزامات التعاقدية فقال: “إن 

القواع��د املتعلقة بعقد االلتزام تح��دد بطريقة قطعية من بداية العقد وحتى نهايته فيام 

بني امللتزم والجه��ة مانحة االلتزام، فامللتزم يكون ملتزماً بتنفيذ الخدمة حس��ب الرشوط 

املوقعة يف االتفاق مقابل ما يتقاضاه من املنتفعني بالخدمة طبقاً للرشوط املتفق عليها، ثم 

قال املجلس: إن التغري يف أسعار املواد األولية، طبقاً للظروف االقتصادية، يعترب من مخاطر 

السوق التي قد تكون مناسبة أو غري مناسبة للملتزم، إن كل طرف من أطراف العقد يدرك 

جي��داً هذه املخاطر وبالتايل يضعها يف اعتباره ح��ني إبرام العقد، وبالتايل اعترب املجلس أن 

هناك مخاطر عادية ومحتملة، عىل األطراف أن يتحملوها باعتبارها أوضاعاً طبيعية ميكن 

حدوثه��ا وبهذا االعتبار تعد معلومة لدى األطراف، ثم اس��تدرك املجلس بعد هذا العرض 

منعاً للبس أنه إذا كانت هناك مخاطر للس��وق فإن ما حدث مل يكن من هذا الباب فقال: 

“ لكن باس��تيالء العدو عىل معظم مناطق إنت��اج الفحم يف أوربا، والصعوبات الناتجة عن 

ذلك فيام يتعلق بوسائل النقل عن طريق البحر من جراء الحرب، أدى ذلك كله إىل ارتفاع 

مفاجئ ألس��عار الفحم املادة األولية لصناعة الغاز، إن ما حدث بلغ يف جس��امته حداً فاق 

التصور العادي ملصطلح الحادث االستثنايئ فقد أدى ذلك إىل زيادة رهيبة يف أسعار صناعة 

الغاز، هذه الزيادة بهذا الشكل الشك أنها قد خيبت كل التوقعات والحسابات، وتجاوزت 

الح��دود القص��وى ألي زيادة كان ميكن أن يحتاط لها األط��راف عند إبرام العقد، إن هذه 

الظروف املش��ار إليها قد أدت وحتاًم إىل قلب اقتصاديات العقد، لهذا فإن الرشكة تؤسس 
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طلبها عىل أنها والحالة هذه ال تس��تطيع الوفاء بهذه الرشوط املتفق عليها يف أصل العقد 

والتي تضمن السري الطبيعي للمرفق.

وبعد هذا فقد قرر املجلس »أن الرشكة وإن كانت هذه الظروف فعاًل ظروف طارئة، 

وال تس��تطيع الرشك��ة الوفاء بالتزاماته��ا املتفق عليها يف ظل هذه الظ��روف، لكن ليس 

معن��ى هذا أن تتنصل الرشكة من التزاماتها مدعية أنها ال تس��تطيع أن تتحمل أكرث من 

حد معني من الزيادة، إنه من الخطأ أن تدعي الرشكة وطبقاً للظروف املش��ار إليها أنها 

ال تس��تطيع أن تتحمل أي زيادة خالف 28 فرنكاً كحد أقىص للزيادة التي كان ميكن أن 

تتوقعها الرشكة، ويف نفس الوقت س��يكون عماًل مجاوزاً للحد أن نطبق كراس��ة الرشوط 

ك��ام لو كانت تلك الظروف غري عادي��ة، وعليه يكون من األهمية مبكان أن نكرر البحث 

ألج��ل أن نضع نهاي��ة لتلك الصعوبات املؤقتة، وبحل يحرص ع��ىل املصلحة العامة التي 

تستلزم استمرار أداء الخدمة من قبل الرشكة، ويف نفس الوقت تراعي أنه ال ميكن تطبيق 

العقد بالش��كل االعتيادي املتفق عليه، وعىل هذا نق��رر أنه من جهة أوىل تكون الرشكة 

ملتزمة بضامن استمرار أداء املرفق العام يف تقديم الخدمات املنوطة به، ومن جهة ثانية 

فإن الرشكة تتحمل فقط أثناء هذه الفرتة االنتقالية حصة من تلك النتائج الباهظة لتلك 

الظ��روف ... إنه بهذا االعتبار يلغى القرار املطعون فيه، وإننا ندعو األطراف مجدداً أمام 

مجل��س املقاطعة  )ديوان املحافظة( الذي س��يختص - وذلك يف حال��ة ما إذا مل يتوصل 

األطراف إىل حل ودي للرشوط الخاصة التي عىل أساس��ها تس��تطيع الرشكة االستمرار يف 

الخدم��ة - ب��أن يحدد آخذاً يف اعتب��اره الظروف الحاصلة، مبل��غ التعويض الذي يف تلك 

الحالة من حق الرشكة طبقاً لتلك الظروف االس��تثنائية، حتى تس��تطيع الرشكة مواجهة 

تلك الظروف وتضمن اس��تمرار أداء املرفق يف تل��ك الفرتة - ثم لخص املجلس حكمه يف 

مادتني -: 

امل��ادة األوىل: إلغاء قرار مجلس مقاطع��ة جريوند الصادر يف 3) يوليه 3935 والقايض 

برفض طلب  رشكة غاز مدينة بوردو.

امل��ادة الثانية: الرشكة العامة لإلضاءة ومدينة بوردو )امللتزم، والس��لطة مانحة االلتزام( 

يكونان مدعوين أمام مجلس املقاطعة، الذي س��يحدد مقدار التعويض املس��تحق للرشكة 
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طبقاً للظروف االس��تثنائية، وذلك يف حالة ما إذا مل يتوصل األطراف إىل اتفاق ودي ومقبول 

لهذه املشكلة، والذي مبقتضاه ستلتزم الرشكة بأداء الخدمات محل االلتزام«)73)(.

وقد أخذ قضاء مجلس الدولة املرصي بهذه النظرية، حيث قضت محكمة القضاء اإلداري 

أنه  »إىل جانب النظرية التقليدية للقوة القاهرة دون أن تكون صورة منها، وإن كان الطارئ 

غري املتوقع تنتظمه مع القوة القاهرة فكرة املفاجأة والحتم، إال أنه يختلف عنها يف أثره يف 

تنفيذ االلتزام، فهو ال يجعل تنفيذ االلتزام مستحياًل بل يجعله مرهقاً يجاوز السعة دون أن 

يبلغ حد االستحالة ... ومفاد نظرية الطوارئ غري املتوقعة، أو الظروف الطارئة حسبام وضع 

أصولها وقواعدها الفقه والقضاء اإلداري، أنه إذا حدث أثناء تنفيذ العقد اإلداري أن طرأت 

ظروف أو أحداث مل تكن متوقعة عند إبرام العقد فقلبت اقتصادياته، وإذا كان من ش��أن 

هذه الظروف أو األحداث أنها مل تجعل تنفيذ العقد مستحياًل بل أثقل عبئاً وأكرث كلفة مام 

قدره املتعاقدان التقدير املعقول، وإذا تحولت الخس��ارة املألوفة العادية التي يتحملها أي 

متعاقد إىل خسارة فادحة استثنائية وغري عادية فإن من حق املتعاقد املضار أن يطلب من 

الطرف اآلخر مشاركته يف هذه الخسائر ولو جزئياً«)72)(.

وقض��ت أيضاً أنه »وحيث إن نظرية الظروف الطارئة ت��ؤدي إىل أن يفرض عىل الدائن 

التزام ينشأ من العقد اإلداري ويولده هذا العقد ويخلقه – وغالباً ما يكون الدائن هو جهة 

اإلدارة – وه��ذا االلتزام هو أن يدف��ع الدائن للمدين تعويضاً لكفال��ة تنفيذ العقد تنفيذاً 

صحيحاً متى كان من ش��أن الظروف أو األحداث غري املتوقع��ة أن تثقل كاهل هذا املدين 

بخس��ارة ميكن اعتبارها قلب��اً القتصاديات العقد، فإنه يجب الس��تحقاق املتعاقد مع جهة 

اإلدارة هذا التعويض عن األعباء الخارجة عن العقد توافر رشوط ثالثة هي:

أوالً: أن يك��ون الحادث أو الظرف أجنبياً عن املتعاقدين مس��تقاًل عن إرادتها وال دخل 

لهذه اإلرادة يف وقوعه.

)73)(  راجع حكم مجلس الدولة الفرني، وراجع يف عرض هذا د. محمد أبو زيد، دوام سري املرافق العامة،  مرجع سابق 

ص223، ود. حم��دي محم��د العجمي، القانون اإلداري، مرجع س��ابق، ص)25 وما بعده��ا، ود. محمد عبد العال 

السناري، مبادئ وأحكام العقود، مرجع سابق، ص299.

)72)(  - محكمة القضاء اإلداري الحكم يف القضية رقم )98 لسنة 3 ق، بجلسة 3)/3957/6.
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ثانياً: أن يكون الحادث مام ال ميكن توقعه عادة ومل يكن يف حسبان املتعاقدين ونيتهام 

املشرتكة عند إبرام العقد، ويقتيض هذا الرشط البحث يف عنارص ثالثة: أولها طبيعة الحادث 

أو الظرف نفسه، كأن يكون مثاًل من األمور االقتصادية كارتفاع األجور وأمثان املواد األولية. 

ثم أهمية الحادث أو الظرف االس��تثنايئ ألن التعويض ال يستحق إال إذا جاوز ارتفاع األمثان 

أو األجور الحد الذي يطيقه املتعاقد، أو ما ال يستطيع مواجهته، ويرتتب عليه أعباء إضافية 

ال يس��تطيع احتاملها، والثالث عنرص الزمن أي تحديد الوقت الذي أبرم فيه العقد للتحقق 

مام إذا كان املتعاقدان يتوقعان يف هذا التاريخ أن ستنقلب اقتصاديات العقد أم ال.

ثالث��اً: أن التعويض ال يس��تحق إال إذا انقلبت اقتصادي��ات العقد، مبعني أن يرتتب عىل 

تنفيذ العقد خس��ارة تجاوز يف فداحتها الخس��ارة العادية املألوفة التي يتحملها أي متعاقد 

أثناء التنفيذ«))7)(.

وقض��ت املحكم��ة اإلدارية العليا بأن مج��ال تطبيق »نظرية الظ��روف الطارئة أنه إذا 

ط��رأت أثناء تنفيذ العق��د اإلداري أي ظروف أو أحداث مل تك��ن متوقعة عند إبرام العقد 

فقلبت اقتصادياته، وإذا كان من شأن هذه الظروف أو األحداث أنها مل تجعل تنفيذ العقد 

مس��تحياًل بل أثقل عبئاً وأكرث كلفة مام قدره املتعاقدان التقدير املعقول، وكانت الخس��ارة 

الناشئة عن ذلك تجاوز الخسارة املألوفة العادية التي يتحملها أي متعاقد إىل خسارة فادحة 

اس��تثنائية وغري عادية فإن من حق املتعاقد املضار أن يطلب من الطرف اآلخر مشاركته يف 

هذه الخسائر فيعوضه عنها تعويضاً جزئياً«)74)(. 

وق��د أخذ النظام الس��عودي بهذه النظرية وردها إىل أصول رشعية اس��تناداً إىل ما ورد 

عن النبي صىل الله عليه وسلم فقد روى اإلمام البخاري ريض الله عنه عن عمرة بنت عبد 

))7)(  محكمة القضاء اإلداري الحكم يف الدعوى رقم 33242لسنة 53 ق بجلسة 36/)/2338، موسوعة أحكام القضاء.

)74)(  راج��ع حك��م املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 46 لس��نة 34 ق بجلس��ة 37-6-3972 وراجع أيضاً يف تقرير 

نظرية الظروف الطارئة للمحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم 767 لس��نة 33ق. بجلسة 5-7-3969، والطعنان رقام 

)84 و922 26 ق. بجلس��ة 23-33-3982 والطعن رقم 877 لس��نة 27 ق بجلسة 2-3-3984، والطعنان رقام )322 

و3224 لس��نة 27 ق بجلسة 3-32-3984 والطعن رقم 562) لسنة 29 ق 36-5-3987 والطعنان رقام 549 و 833 

لس��نة 5) ق بجلس��ة 4-4-)399، والطعن رقم 3749 لسنة 7) ق بجلسة 36-32-3997، والطعن رقم 3593 لسنة 

45 ق جلسة 35-3-2332 راجع يف عرض هذه األحكام، املستشار محمد ماهر أبو العينني، العقود اإلدارية وقواعد 

املزايدات واملناقصات، الكتاب الثالث، تنفيذ العقد اإلداري ص434 وما بعدها.
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الرحمن أنها قالت: س��معت عائش��ة ريض الله عنها تقول: سمع رسول الله صىل الله عليه 

وس��لم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم وإذا أحدهام يستوضع اآلخر ويسرتفقه يف يشء 

وهو يقول: والله ال أفعل، فخرج عليهام رس��ول الله صىل الله عليه وس��لم فقال: أين املتأيل 

عىل الله ال يفعل املعروف؟ فقال أنا يا رس��ول الله، فله أي ذلك أحب”)75)( وجاء يف صحيح 

مس��لم أيضاً “عن أيب الرجال محمد ابن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت 

س��معت عائشة ريض الله عنها تقول سمع رس��ول الله صىل الله عليه وسلم صوت خصوم 

بالباب عالية أصواتهام وإذا أحدهام يس��توضع اآلخر ويس��رتفقه يف يشء وهو يقول: والله 

ال أفعل، فخرج رس��ول الله صىل الله عليه وس��لم عليهام فقال أين املتأيل عىل الله ال يفعل 

املعروف ؟ قال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب”)76)(.

وج��اء يف موطأ اإلمام مالك رحمه الله تعاىل عن أىب الرجال محمد ابن عبد الرحمن بن 

حارثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول ابتاع رجل مثر حائط يف زمن رسول 

الله صىل الله عليه وس��لم فعالجه وقام فيه حتى تبني له النقصان، فس��أل رب الحائط أن 

يضع له أو يقيله، فحلف أال يفعل، فذهبت أم املشرتي إىل رسول الله صىل الله عليه وسلم 

فذكرت له ذلك، فقال رسول الله صىل الله عليه وسلم: تأىلاَّ أالاَّ يفعل خرياً، فسمع بذلك رب 

الحائط فأىت رسول الله صىل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له”)77)(.

وجاء يف صحيح مسلم أيضاً عن مسألة الجوائح عن جابر ريض الله عنه قال: قال رسول 

الل��ه صىل الله عليه وس��لم لو بعت من أخيك مثراً فأصابته��ا جائحة فال يحل أن تأخذ منه 

شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغري حق« وروى اإلمام مسلم يف صحيحه كذلك أن النبي صىل الله 

عليه وسلم أمر«بوضع الجوائح«)78)(.

)75)(  أخرجه اإلمام البخاري، راجع، العالمة، أحمد بن عىل بن حجر العس��قالين، فتح الباري رشح صحيح البخاري، دار 

املعرفة بريوت لبنان، بدون سنة النرش، ج4 ص37).

)76)(  رواه اإلمام مس��لم، راجع، اإلمام مس��لم بن الحجاج، صحيح مس��لم، الجامع الصحيح، منشورات املكتب التجاري 

للطباعة والنرش والتوزيع بريوت – لبنان، بدون سنة النرش، ج 5 ص3). 

)77)(  أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ، راجع العالمة جالل الدين السيوطي، املوطأ، وكتاب إسعاف املبطأ برجال املوطأ، قدم 

لهام وراجعهام ونسقهام األستاذ فاروق سعد، منشورات دار اآلفاق الجديدة – بريوت، الطبعة األوىل 3979. ص539.

)78)(  رواه اإلمام مسلم، مرجع سابق، ج5 ص29.
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ولق��د تن��اول مجلس املجمع الفقهي اإلس��المي التابع لرابطة العامل اإلس��المي يف قراره 

الس��ابع ما يتعلق بفكرة الظروف الطارئة وأساس��ها الرشعي وس��لطات القايض يف معالجة 

أثر الظروف الطارئة  فقال: »فقد عرض عىل املجمع الفقهي اإلس��المي مش��كلة ما قد يطرأ 

بع��د إبرام عقود التعهد ونحوها م��ن العقود ذات التنفيذ املرتاخي يف مختلف املوضوعات 

م��ن تبدل مفاجئ يف الظروف واألحوال ذات التأثري الكبري يف ميزان التعادل الذي بنى عليه 

الطرفان املتعاقدان حساباتهام فيام يعطيه العقد كاًل منهام من حقوق وما يحمله إياه من 

التزام��ات، مام يس��مى اليوم يف العرف التعاميل بالظ��روف الطارئة« ثم ذكر املجلس أمثلة 

لذلك فقال: »لو أن عقد مقاولة عىل إنش��اء بناية كبرية يحتاج إنش��اؤها إىل مدة طويلة تم 

بني طرفني، وحدد فيه س��عر املرت املكعب من البناء وكس��وته مببلغ مائة دينار مثاًل، وكانت 

كلفة املواد األولية من حديد وإس��منت وأخش��اب وس��واها وأجور عامل تبلغ عند العقد 

للم��رت الواحد مثانني ديناراً، فوقعت حرب غري متوقعة أو حادث آخر خالل التنفيذ قطعت 

االتصاالت واالس��ترياد وارتفعت بها األسعار ارتفاعاً كبرياً يجعل تنفيذ االلتزام مرهقاً جداً . . 

ف��ام الحكم الرشعي الذي يوجبه فقه الرشيعة يف هذه األحوال التي أصبحت كثرية الوقوع 

يف الع��رص الحارض الذي متي��ز بالعقود الضخمة بقيمة املالي��ني، كالتعهد مع الحكومات يف 

شق الطرق الكبرية، وفتح األنفاق يف الجبال .......ونحو ذلك مام مل يكن له وجود يف املايض 

البعي��د فه��ل يبقى املتعاقد امللزم عىل حدود عقده وأس��عاره قبل تب��دل الظروف وطروء 

التغيريات الكبرية املش��ار إليها مهام تكبد يف ذلك من خس��ائر ماحقة أو س��احقة متس��كاً 

مبقتىض العقد وحدوده يف األسعار والكميات أو له مخرج وعالج من فقه الرشيعة الحكيمة 

السمحة العادلة يعيد كفتي امليزان إىل التعادل ويحقق اإلنصاف بقدر اإلمكان بني الطرفني« 

وبع��د أن نظر مجلس  املجم��ع يف النظائر الفقهية املتعلقة به��ذا املوضوع قرر أن »ومام 

الشك فيه أن العقد الذي يعقد وفقاً لنظامه الرشعي يكون ملزماً لعاقديه قضاًء عماًل بقوله 

تعاىل يف كتابه العزيز: »يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود« )املائدة، اآلية3( ولكن قوة العقد 

ليست أقوي من النص الرشعي امللزم للمخاطبني به، وقد وجد املجمع يف مقاييس التكاليف 

الرشعية ومعايري حكمة الترشيع أن املش��قة ال ينفك عنها التكليف عادة بحس��ب طبيعته 

كمش��قة القي��ام  للصالة ....ولكنها إذا ج��اوزت الحدود الطبيعية للمش��قة املعتادة يف كل 

تكليف بحسبه أس��قطته أو خففته، كمشقة املريض يف قيامه للصالة ..فإن املشقة املرهقة 



الباب الثالث

املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية280

عندئذ بالس��بب الطارئ االس��تثنايئ توجب تدبرياً اس��تثنائياً يدفع الح��د املرهق منها، وقد 

نص عىل ذلك وأس��هب يف بيانه وأىت عليه بكثري من األمثلة يف أحكام الرشيعة أبو إس��حاق 

الش��اطبي رحمه الله يف كتابه )املوافقات يف أصول الرشيعة( فيتضح من ذلك أن الخس��ارة 

املعت��ادة يف تقلب��ات التجارة ال تأثري لها يف العقود ألنها من طبيعة التجارة وتقلباتها التي ال 

تنفك عنها، ولكنها إذا جاوزت املعتاد املألوف كثرياً مبثل تلك األس��باب الطارئة اآلنفة الذكر 

توجب عندئذ تدبرياً استثنائياً. يقول ابن القيم رحمه الله يف كتابه إعالم املوقعني: ) إن الله 

أرس��ل رسله وأنزل كتبه بالعدل الذي قامت به السموات واألرض وكل أمر خرج من العدل 

إىل الج��ور وم��ن املصلحة إىل عكس��ها فليس من رشع الل��ه يف يشء، وحيثام ظهرت دالئل 

الع��دل وس��فر وجهه فثم رشع الله وأمره( ثم قرر املجمع بع��د هذا العرض أنه: »يف ضوء 

هذه القواعد والنصوص املعروضة التي تنري طريق  الحل الفقهي الس��ديد يف هذه القضية 

املستجدة األهمية، يقرر الفقه اإلسالمي ما ييل:

3- يف العق��ود مرتاخية التنفيذ )كعقود التوريد والتعهدات واملقاوالت( إذا تبدلت الظروف 

التي تم فيها التعاقد تبدالً غري األوضاع والتكاليف واألس��عار تغرياً كبرياً بأس��باب طارئة 

عام��ة مل تكن متوقعة حني التعاق��د، فأصبح بها تنفيذ االلتزام العق��دي يلحق بامللتزم 

خس��ائر جس��يمة غري معتادة من تقلبات األسعار يف طرق التجارة، ومل يكن ذلك نتيجة 

تقص��ري أو إهامل م��ن امللتزم يف تنفيذ التزامه، فإنه يح��ق للقايض يف هذه الحال وعند 

التن��ازع وبناًء ع��ىل الطلب تعديل الحق��وق وااللتزامات العقدية بص��ورة توزع القدر 

املتجاوز للمتعاقد من الخسارة عىل الطرفني املتعاقدين، كام يجوز أن يفسخ العقد فيام 

مل يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل يف القضية املعروضة عليه، وذلك مع 

تعوي��ض عادل للملتزم له صاحب الحق يف التنفيذ يجرب له جانباً معقوال من الخس��ارة 

الت��ي تلحقه من جراء فس��خ العقد بحي��ث يتحقق عدل بينه��ام دون إرهاق للملتزم، 

ويعتمد القايض يف هذه املوازنات جميعاً رأي أهل الخربة الثقات.

2- ويح��ق للقايض أيضاً أن ميهل امللتزم إذا وجد أن الس��بب الط��ارئ قابل للزوال يف وقت 

قصري وال يترضر امللتزم له بهذا اإلمهال.
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هذا وإن مجلس املجمع الفقهي يرى يف هذا الحل املستمد من أصول الرشيعة تحقيقاً 

للعدل الواجب بني طريف العقد، ومنعاً للرضر املرهق ألحد العاقدين بس��بب ال يد له فيه، 

وإن هذا الحل أش��به بالفقه الرشعي الحكيم، وأقرب إىل قواعد الرشيعة ومقاصدها العامة 

وعدلها« والله ويل التوفيق«)79)(.

ولقد أخذ القضاء الس��عودي به��ذه النظرية لكن تطبيقها عم��اًل كان متوقفاً إال يف 

أح��كام قليلة صدرت منه، فلق��د كان الديوان ممنوع النظر يف طلبات التعويض التي ال 

تتعلق بخطأ أو تقصري من الجهة اس��تناداً إىل املادة األوىل من قرار مجلس الوزراء رقم 

838 بتاري��خ 96/5/37)3 ه��� والتي نصت عىل أن »يقت��رص النظر يف طلبات التعويض 

املقدم��ة من املقاولني املتعاقدين م��ع جهات حكومية عىل الحاالت التي يس��تند فيها 

املقاول��ون عىل حدوث تقصري من الجه��ة الحكومية ينتج عنه إلحاق خس��ارة أو رضر 

باملقاول وذلك عىل سبيل املثال ال الحرص، مثل تأخر الجهات الحكومية يف تسليم املوقع 

وإصداره��ا أمراً بالتوقف عن العمل ألس��باب ال ترجع إىل املق��اول، أو إحداث تغيري يف 

املواصفات«.

األم��ر الذي يعني أن الدي��وان مل يكن مختصاً بالنظر يف طلب��ات التعويض الناتجة عن 

نظري��ات التوازن املايل، وكان يحكم بعدم س��امع الدعوى أو عدم ج��واز النظر وظل األمر 

عىل هذا إىل ان صدر األمر السامي رقم 237 وتاريخ 3423/2/25ه الذي تضمن أن مجلس 

الوزراء بحث املوضوع املتعلق بالقرار املش��ار إليه يف جلسته بتاريخ 3423/3/39ه وانتهى 

إىل ان ذل��ك الق��رار يعد ملغياً من الناحية النظامية اعتباراً م��ن تاريخ العمل بنظام ديوان 

املظامل الصادر باملرسوم املليك رقم م/53 لعام 3432ه�. 

)79)(  القرار الس��ابع من قرارات مجلس املجمع الفقهي اإلس��المي التابع لرابطة العامل اإلس��المي بشأن الظروف الطارئة 

وتأثريها يف الحقوق وااللتزامات العقدية، مجلة البحوث اإلسالمية العدد2)، 3433ه�، 3432 ه� تصدر عن الرئاسة 

العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد – الرياض – اململكة العربية السعودية. ص23)، وراجع 

يف تفاصيل موقف الفقه اإلس��المي من النظرية، د. حمدي محمد العجمي، األساس القانوين، مرجع سابق، ص2)) 

وما بعدها.
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ومنذ ذلك التاريخ والديوان غدا ينظر تلك الدعوى حتى تلك التي حكم فيها بعدم جواز 

النظر باعتبار أنه كان هناك مانع قانوين من النظر يف هذا املوضوع وقد زال بهذا القرار أو 

كان وجود القرار عذراً يقطع مدة التقادم)83)(.

 ومن تطبيقات الديوان ما قىض به بأنه »وترى الدائرة أن مطالبة الرشكة املدعية تندرج 

تحت نظرية الظروف الطارئة، ولذلك فإنها س��تناقش ه��ذه النظرية ومن ثم تطبيقها عىل 

دعوى املدعية ملعرفة مدى اس��تحقاقها من عدمه، وتعرف هذه النظرية بأنها “كل حادث 

عام الحق عىل تكوين العقد غري متوقع الحصول عند التعاقد ينجم عنه اختالل بني املنافع 

املتول��دة ع��ن عقد يرتاخى تنفيذه إىل اج��ل أو آجال، ويصبح تنفي��ذ املدين أو امللتزم كام 

أوجبه العقد مرهقاً له إرهاقاً ش��ديداً ويتهدده بخس��ارة فادحة تخرج عن الحد املألوف يف 

خس��ائر التجار« وق��د ذكر الفقهاء رحمهم الله تعاىل ما مياثل ه��ذه النظرية وهي األعذار 

الطارئ��ة والجائحة التي تصيب امللتزم بتنفيذ عقد معني، فيعفى بس��ببها امللتزم من تنفيذ 

التزام��ه أو يخف��ف بعضه أو يعوض عام أصابه من أرضار بس��بب هذه األعذار أو الجوائح 

برشوطها عىل التفصيل والتأصيل املوجودين يف كتب الفقه، وقد عرف بعض الفقهاء العذر 

الطارئ بأنه العجز عن امليض عىل موجب العقد إال بتحمل رضر غري مستحق بالعقد .......

ولتطبيق هذه النظرية رشوط ....وهذه الرشوط هي: 

الرشط األول: أن يكون العقد الذي تثار هذه النظرية بشأنه مرتاخياً مبعنى أن يكون 

هن��اك ف��رتة تفصل ما بني صدور العق��د وتنفيذه، وأال يكون الرتاخ��ي يف التنفيذ راجع 

إىل خط��أ املدي��ن أو امللتزم ويف هذا الرشط تتوافق نظرية الظ��روف الطارئة مع أحكام 

األعذار والجوائح يف الفقه اإلس��المي .... حيث إن محل تطبيق أحكام األعذار والجوائح 

هي عقود اإلجارة واملزارعة وبيع الثامر. وجميعها من العقود ذات املدة وهي مرتاخية 

التنفيذ.

)83)(  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 384/د/إ/4 لع��ام 3)34ه، يف القضية رقم 47)/3/ق لعام 3426ه�، املؤيد من 

محكم��ة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم 73)/4 لعام ))34ه�، يف قضية االس��تئناف رق��م 3)5/ق لعام 2)34ه�، 

)حكم غري منش��ور( وراجع أيضاً الحكم رقم 329/ د/إ/4 لعام ))34ه���، يف القضية رقم 3/245/ق لعام 3422ه�، 

والقضية رقم 3/447/ق لعام 3422ه�.  املؤيد من محكمة االس��تئناف بالحكم رقم 4/863 لعام ))34ه�، يف قضية 

االستئناف رقم 73)5/ق لعام 3429ه� )حكم غري منشور(. 
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ال��رشط الثاين: أن تج��داَّ بعد إبرام العقد حوادث اس��تثنائية طارئة عام��ة مثل الزالزل 

والحروب وارتفاع باهظ يف األس��عار .... ويف هذا الرشط توافق هذه النظرية أحكام األعذار 

والجوائح إذ يشرتط الفقهاء أن يكون العذر عاماً كالخوف العام واملطر والقحط والجراد .... 

وهذه جوائح عامة ال تقترص آثارها عىل فرد بعينه.

الرشط الثالث: أن تكون هذه الحوادث االستثنائية العامة التي وجدت بعد العقد ليس 

يف الوسع توقعها وال دفعها فإذا أمكن توقعها أو دفعها فال سبيل إىل تطبيق النظرية ...... 

الرشط الرابع: أن تجعل ه��ذه الحوادث العامة والظروف الطارئة تنفيذ االلتزام مرهقاً 

ب��أن يتعرض امللتزم لخس��ارة فادحة تفوق املألوف يف خس��ائر التج��ار .... ويف هذا الرشط 

تتواف��ق ه��ذه النظرية مع أح��كام األعذار والجوائح يف الفقه اإلس��المي ذلك أنه حس��ب 

التعريف الس��ابق لألعذار بأن��ه العجز عن امليض عىل موجب العق��د إال بتحمل رضر غري 

مس��تحق بالعقد، وهذا يعني أن��ه ميكن للملتزم أن ينفذ التزام��ه ولكن بتحمل رضر زائد 

عام التزم به يف العقد مام يجعل تنفيذه مرهقاً ال مستحياًل ......وعىل هذا لو توافرت هذه 

ال��رشوط فإنه يجب تخفيف بع��ض االلتزام عن امللتزم أو تعويضه عن األرضار التي أصابته 

بسبب هذه الظروف أو األعذار«)83)(.

ويف حكم آخر قىض الديوان بأنه »وعن املوضوع، فإن ديوان املظامل قد وضع من خالل 

أحكام��ه تعريفاً مقبوالً لنظري��ة الظروف الطارئة، حيث قال في��ه “ نظرية الطوارئ غري 

املتوقعة أو الظروف الطارئة - حس��بام وضع أصوله��ا وقواعدها فقه القضاء اإلداري- أنه 

إذا حدث أثناء تنفيذ العقد اإلداري أن طرأت ظروف أو أحداث مل تكن متوقعة عند إبرام 

العقد فقلبت اقتصادياته، وكان من ش��أن هذه الظروف أو األحداث انها مل تجعل تنفيذ 

العقد مس��تحياًل، بل أثقل عبئاً وأكرث كلفة مام قدره املتعاقدان التقدير املعقول، فنشأت 

عنها خسارة جسيمة تجاوز يف فداحتها الخسارة املألوفة العادية التي يحتملها أي متعاقد، 

فإن من حق املتعاقد املضار أن يطلب من الطرف اآلخر مش��اركته يف هذه الخسارة التي 

تحمله��ا فيعوضه عنه��ا تعويضاً جزئياً، وبذلك يضيف إىل التزام��ات املتعاقد معها التزاماً 

جديداً مل يكن محل اتفاق بينهام)حكم الديوان رقم 224/ت/3 لعام 3423( فإذا توافرت 

)83)(  حكم هيئة التدقيق رقم 28/د/ا /) لعام 3422ه� يف القضية رقم 3/32/ق لعام 3423ه� )حكم غري منشور(.
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رشوط تطبي��ق نظري��ة الظروف الطارئة ف��إن من حق املق��اول أو املتعهد الحصول عىل 

معاون��ة الجهة اإلدارية حتى يتمكن من التغلب عىل الظ��روف الطارئة بتحقيق التوازن 

املايل للعقد، وليواصل تنفيذ التزاماته حتى ال يتعطل سري املرفق العام؛ ألن نظرية الظروف 

الطارئة ال تعفي املتعاقد من االلتزام بتنفيذ العقد، وإمنا  من ش��أنها أن تعينه عىل الوفاء 

بالتزاماته دون أن يؤدي ذلك إىل افالسه، وقد ذكر فقهاء اإلسالم - رحمهم الله تعاىل - ما 

يشابه هذه النظرية وهي األعذار الطارئة والجوائح التي تصيب امللتزم بتنفيذ عقد معني 

فيعفى بس��ببها امللتزم من تنفيذ التزامه أو يخفف بعضه أو يعوض عام أصابه من أرضار 

بس��بب هذه األع��ذار أو الجوائح برشوطها عىل التفصيل املوج��ود يف كتب الفقه، ويلزم 

للتعويض عن الخسائر الناتجة عن هذه الظروف الطارئة توافر أربعة رشوط تستنتج من 

التعريف الس��ابق، وهذه الرشوط عىل النحو اآليت: الرشط األول: أن يكون العقد مرتاخياً 

فتك��ون هن��اك فرتة تفصل ما بني إبرام العقد واالنتهاء م��ن تنفيذه، وال يكون الرتاخي يف 

التنفي��ذ راجعاً إىل خطأ املنفذ، ويف هذا الرشط تتوافق نظرية الظروف الطارئة مع أحكام 

األع��ذار والجوائح يف الفقه اإلس��المي، ذل��ك أن محل تطبيق ه��ذه النظرية هي العقود 

املرتاخية كعقود املقاولة أو التوريد والصيانة والتشغيل، كام أن محل تطبيق أحكام العذر 

بالجوائ��ح هي عق��ود اإلجارة واملزارعة وبيع الثامر عىل رؤوس الش��جر بعد بدء صالحها 

وقب��ل متام نضجها، وهي الت��ي صح الخرب فيها فيام رواه مس��لم من حديث جابر- ريض 

الله عنه - أن النبي صىل الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وجميع العقود الذكورة من 

العق��ود ذات املدة واملرتاخية يف التنفيذ. الرشط الثاين: أن تحدث مبد إبرام العقد حوادث 

اس��تثنائية طارئة عامة كالزالزل والحروب واالرتفاع الباهظ املفاجئ يف األس��عار، ويف هذا 

الرشط توافق هذه النظرية أحكام األعذار والجوائح والتي يش��رتط فيها الفقهاء أن يكون 

الع��ذر عاماً كالخوف العام واملطر والقحط، وه��ي جوائح عامة ال تقترص آثارها عىل فرد 

بعينه. الرشط الثالث: أن تكون هذه الحوادث االستثنائية العامة التي حدثت بعد العقد 

ليس يف الوس��ع توقعها وال دفعها، فإذا أمكن توقعها أو دفعها فال سبيل إىل التعويض عن 

الخسائر الناتجة عن تلك الظروف، ويف هذا الرشط توافق نظرية الظروف الطارئة أحكام 

األعذار الطارئة والجوائح، فالربد والعطش الذي يصيب الثمر بسبب انقطاع املاء واحتباس 

املطر وتغري الجو،  كلها جوائح ليس يف الوسع توقعها وال دفعها. الرشط الرابع: أن تجعل 
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هذه الحوادث العامة والظروف الطارئة تنفيذ االلتزام مرهقاً بأن يتعرض امللتزم لخس��ارة 

فادح��ة تفوق املألوف يف خس��ائر التجار، فإن كان التنفيذ مس��تحياًل ف��إن الحادث يعد 

قوة قاهرة ينقيض معها االلتزام ويفس��خ العقد. فمت��ى ما توافرت هذه الرشوط األربعة 

فإن��ه يجب تخفيف االلتزام عن امللتزم أو تعويضه عن األرضار التي أصابته بس��بب هذه 

الظروف واألعذار«)82)(.

ويف حك��م آخر قىض الدي��وان بأنه »مبراجعة للمبادئ املس��تقرة واألحكام املتواترة من 

القض��اء اإلداري فإن مناط تطبيق نظرية الظ��روف الطارئة هو أن تطرأ خالل تنفيذ العقد 

ح��وادث أو ظروف طبيعي��ة أو اقتصادية من عمل جهة إدارة غري جهة اإلدارة املتعاقدة أو 

من عمل إنس��ان آخر مل تكن يف حس��بان املتعاقد عند إبرام العقد وال ميلك لها دفعاً ومن 

ش��أنها أن تنزل به خس��ائر فادحة تختل بها اقتصاديات العقد اختالالً جسياًم مبا يستوجب 

إلزام الجهة اإلدارية املتعاقدة مبش��اركة املتعاقد معها يف احتامل نصيب من الخس��ارة التي 

حاقت به طوال الظرف الطارئ وقد اشرتط إلعامل نظرية الظروف الطارئة أال يكون التنفيذ 

مستحياًل وإمنا  تجعل تنفيذه أكرث عبئاً وأثقل كلفة مام قدره املتعاقدان بحيث يهدد املدين 

بخسارة فادحة«))8)(.

ويف حكم آخر قىض الديوان بأنه »إذا طرأ خالل تنفيذ العقد اإلداري حوادث أو ظروف 

طبيعية كانت أو اقتصادية مل تكن يف حس��بان املتعاقد عند إبرام العقد وال ميلك لها دفعاً، 

ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختالالً جسياًم فإن جهة 

اإلدارة املتعاقدة ملزمة مبش��اركة املتعاقد معها يف احتامل نصيب من الخسارة التي لحقت 

)82)(  راج��ع حكم املحكم��ة اإلدارية رقم 3/28/)/لعام 2)34ه���، يف القضية رقم 53)3/3/ق لع��ام 3429ه�، محكمة 

االس��تئناف اإلداري��ة الحك��م 5))/4 لعام ))34ه�، يف قضية االس��تئناف رقم 3423/ق لع��ام 3429ه�، )حكم غري 

منشور(.

)يالحظ أن حكم محكمة االس��تئناف وإن كان قد أقر املحكمة عىل رشوط الظروف الطارئة إال أنه نقض الحكم لس��ببني 

منهام أن املحكمة مل تتحقق من حصول الخسارة بالشكل الذي يستدعي تطبيق النظرية.

))8)(  راج��ع حك��م املحكمة اإلداري��ة رقم 3)/3 لعام 2)34ه���، يف القضية رقم 3/3434/ق لع��ام 3423ه�، املؤيد من 

محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم 4/288 لعام ))34ه�، يف قضية االس��تئناف رقم )243/ق لعام 3429ه�، 

)حكم غري منشور(.
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به وذلك ضامناً لتنفيذ العقد اإلداري واستدامة لسري املرفق العام الذي يخدمه«)84)(.

وعىل ضوء ذلك فقد أقر النظام السعودي اتفاقاً مع النظام الفرني واملرصي واستمداداً 

من الرشيعة االسالمية تطبيق نظرية الظروف الطارئة، وعليه نعرض ما ييل:

أ- رشوط تطبيق هذه النظرية:

3- أن توجد ظروف استثنائية عامة مل يكن يف الوسع توقعها وال ميكن دفعها.

2- أن تقع الظروف االستثنائية بعد إبرام العقد وقبل إمتامه.

)- أن تكون الظروف االستثنائية خارجة عن إرادة املتعاقدين.

4- أن تؤدى الظروف االستثنائية إىل اختالل يف اقتصاديات العقد.

وبيان ذلك تفصياًل كام ييل:

أن توجد ظروف استثنائية عامة مل يكن يف الوسع توقعها وال ميكن دفعها.

لتحقي��ق مقتىض هذا الرشط فإنه يلزم بداية أن يكون الظرف الطارئ اس��تثنائياً وعاماً، 

ويكون الظرف استثنائياً كام عرفته محكمة النقض املرصية عندما »يشذ عن املجرى املعتاد 

لألم��ور فيخرج عىل األصل الذي ألفه الناس مبا يجعله نادر الوقوع .. وإن س��بق وقوعه يف 

أح��وال متباعدة أو نادرة غري رتيبة ال ينفى عنه وصف االس��تثنائية فالحرب يتكرر وقوعها 

عىل مر العصور ولكنها ال تتس��م بالرتابة الدوري��ة أو التالحق حتى تصبح أمراً معتاداً لدى 

الناس يرتبون عليه معامالتهم«)85)(.

وال يكتفى بأن تكون الظروف اس��تثنائية ولكن يجب أن تكون كذلك عامة، ومفاده كام 

يقول الدكتور السنهوري: »إن الحوادث االستثنائية ينبغي أال تكون خاصة باملدين، بل يجب 

أن تكون عامة وشاملة لطائفة كفيضان عال غري منتظر يكون قد أغرق مساحة واسعة من 

األرض أو غارة غري منتظرة للجراد أو انتشار وباء«)86)(. 

)84)(  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رق��م )5/ د/إ/3/3 لعام 4)34ه�، يف القضية رق��م 3/6485/ق لعام3)34ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 4/965 لعام 4)34ه�، يف القضية رقم 4283/ق لعام 4)34ه)حكم غري منشور(.

)85)(  حكم محكمة النقض املرصية بجلسة 38/ 4/)396 راجع املستشار د. محمد ماهر أبو العينني، مرجع سابق، ص3)4.

)86)(  راجع د. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص)64. 
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ويتبني من ذلك أن الحوادث االستثنائية الخاصة باملدين – كإفالسه أو موته أو اضطراب 

أعامله أو حريق محصوله - ال تكفي لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة«.

ويف ذات االتجاه يرى البعض أنه »يجب أن يكون الحادث االستثنايئ عاماً أي غري خاص 

باملدين بل يجب أن يكون شاماًل لطائفة من الناس كفيضان عال غري منتظر يكون قد أغرق 

مس��احة من األرض، أو غارة غري منتظرة للجراد، أو انتش��ار وباء، لذلك ال يجوز أن يتذرع 

بحري��ق محصوله أو مبرض أصابه ليك يتنصل من تنفيذ التزاماته ألن هذه الحوادث خاصة 

بش��خص املدين، وليس��ت ش��املة لعدد كبري من األفراد كأهل بلدته مثاًل أو طائفة معينة 

منهم«)87)(. 

وأيضاً يف ذات الس��ياق يقول البعض: »أن تكون الظروف الطارئة عامة مبعنى أال تكون 

خاصة باملتعاقد كإفالسه أو موته أو اضطراب أعامله أو حريق محصوله بل يجب أن تكون 

عامة شاملة لطائفة من الناس كانتشار وباء أو زلزال عنيف«)88)(.

يتضح من التفس��ريات الس��ابقة أن معنى العمومية مرتبط بحد كرثة عدد من يشملهم 

الحدث، وأعتقد أن العمومية يجب أن ترتبط بالحدث يف ذاته بغض النظر عمن يش��ملهم 

الح��دث فال مينع من عمومي��ة الحدث كون من أصابه كان ش��خصاً واحداً كام ال مينع من 

عمومي��ة القاعدة القانونية أن فرداً واحداً مخاطب بها؛ وبالتايل فإن عمومية الحدث يجب 

أن ترتب��ط بالحدث يف ذاته مبعنى أن الحادث االس��تثنايئ يف وقوع��ه كان مجرد القصد غري 

موجه إىل ش��خص بعين��ه، وال دخ��ل إلرادة املتعاقد يف حدوثه وأعني مبج��رد القصد كون 

الحادث قابل بطبيعته ألن يشمل عدداً من الناس فهو ال مييز يف وقوعه بني شخص وآخر يف 

ذات مركز املتعاقد،  فالعمومية تنبع من الحدث يف ذاته وليس باألثر املرتتب عليه وإن كان 

ال ينكر دور األثر يف وضوح العمومية، فالعمومية إذن ترتبط بالحدث يف ذاته، وعليه ال مينع 

من العمومية أن يقترص الحادث يف أثره عىل شخص معني، وال ينفي ذلك كون هذا الحادث 

عام��اً، ومثاله الفيض��ان الذي يرضب به املث��ل يف العمومية فيقال: يجب أن يكون ش��اماًل 

لطائف��ة من الناس كفيضان عال غري منتظر يكون قد أغرق مس��احة من األرض، فقد ميكن 

)87)(  راجع د. محمد عبد الحميد أبو زيد، مبادئ القانون اإلداري، مرجع سابق، ص538، ورسالته، مرجع سابق، ص2)2، ))2. 

)88)(  راجع د. محمود حلمي، مرجع سابق، 328. 
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أن تكون تلك املس��احة الواسعة من األرض ملكاً لش��خص واحد وهو املتعاقد، ومثاله أيضاً 

قيام حالة حرب مفاجئة بني دولتني كان املتعاقد يف إحداهام وملزم بشحن بضائع معينة يف 

وقت ما، فرتتب عىل قيام تلك الحرب عدم القدرة عىل شحن تلك البضائع بعد رشائها، مام 

أدى إىل تخزين تلك البضائع حتى تس��تقر تلك األوضاع، مام أدى إىل ارتفاع التكلفة بشكل 

غري متوقع، أال ميكن بهذه األوضاع أن تشمل شخصاً واحداً أو اثنني مبا ال يطلق عليه طائفة 

من الناس وهكذا، وبالتايل نس��تطيع القول إنه إذا كان الحادث االستثنايئ يصيب يف الغالب 

مجموعة من الناس، فإنه ال مينع من تلك العمومية أن يصيب الحادث ش��خصاً واحداً أو ما 

ال ميكن أن يطلق عليه وصف طائفة باألمثلة التي قدمنا ما دام الحادث عاماً يف ذاته أي ال 

ينسب إىل شخص املدين أو بفعل ميكن مساءلة شخص محدد عنه.

هذا ويلزم أن يكون الحادث االستثنايئ غري متوقع، فإنه إن كان متوقعاً انتفى كونه طارئاً 

وإذا انتف��ى هذا األخري، انتفى تطبيق النظرية، ألنه يف هذه الحالة كان واجباً عىل املتعاقد 

االحتياط له وإال فالتقصري يكون راجع إليه ويتحمل هو وحده مسؤوليته.

ومفهوم عدم التوقع بالنسبة إىل الفعل أو الظرف أو الحادث الذي اعرتض تنفيذ العقد 

هو مفهوم نسبي مبعنى أنه ال يوجد عدم توقع مطلق فقلام يوجد حدث غري متوقع كلية، 

ولهذا فإن فكرة عدم التوقع ال تقدر بذاتها وإمنا بعالقتها بالظروف املعارصة للعقد)89)(.

وأما معيار توقع الحادث االس��تثنايئ فيش��ري البعض من الفقه إىل أن املعيار يف ذلك هو 

معيار موضوعي قوامه الرجل املعتاد، وليس معياراً ذاتياً قوامه نفس املتعاقد الذي يتمسك 

بنظري��ة الظروف الطارئة، فلو أن حرباً مثاًل كانت وش��يكة الوقوع عند إبرام العقد بحيث 

كان الرج��ل املعت��اد يتوقع حينئذ اندالعها، ال تعترب الحرب يف هذه الحالة ظرفاً طارئاً إذا ما 

اندلعت إال بالنس��بة ملا ترتبه من نتائج غري متوقعة، وذلك حتى لو كان املتعاقد نفس��ه مل 

يتوقع نشوبها«)93)(. 

)89)(  راجع د. محمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود، مرجع سابق، ص5))، نقال عن جاستون جيز، النظرية 

العامة للعقود اإلدارية، ط)، ج2، املكتبة العامة للقانون والقضاء، 6)39، ص497.

)93)(  راجع د. محمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود، مرجع سابق، ص43).
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وترى محكمة النقض االعتداد مبعيار الرجل العادي لو وضع يف مثل ظروف املتعاقد)93)( 

وعىل ذلك فإن املدين الذي كان قد شارك يف التخطيط لشن الحرب أو توىل مراقبة ودراسة 

مؤرشات الفيضان، أو ساهم يف إعداد القرار الذي سيكون مفاجئاً للناس ال يستطيع االحتامء 

بنظري��ة الظ��روف الطارئة بحجة أن الرجل العادي مل يكن بوس��عه توق��ع هذه الحوادث 

االس��تثنائية، فالصحيح أن الش��خص العادي كان بوس��عه توقعها متى كان يف ذات ظروف 

املدين التي أتاحت له فرصة ذلك التوقع)92)(.

وأعتقد أن الصواب هو الجمع بني املعيار املوضوعي واملعيار الش��خيص، فإنه إذا كان يف 

وس��ع الرج��ل العادي أن يتوقع تلك الظروف وملا يتوقعه��ا املتعاقد، فإنه يف هذه الحالة ال 

يس��تطيع املتعاقد أن يحتج بعدم توقعه ألنه يجب عىل األقل قياس وعي املتعاقد املفرتض 

فيه اليقظ��ة والحيطة عىل الرجل العادي، وعدم علمه يجعل منه مقرصاً يف تفهم الظروف 

الت��ي يربم فيها التعاقد، وعىل املقرص يف هذه الحال��ة أن يتحمل نتيجة تقصريه، يضاف إىل 

ذلك املعيار الشخيص، فإذا كان املتعاقد يف ظروف تسمح له بالتوقع فال يستطيع االحتجاج 

بعدم التوقع بالنس��بة للرجل العادي، إذ ال منطق أن يحتج الشخص بعدم علم غريه ليشء 

ما، إذا كان يعلمه أو كان بوسعه أن يعلمه.

هذا وكون الظرف طارئاً أو ليس كذلك هو من مس��ائل الواقع التي يس��تقل بها قايض 

املوضوع يف ظل الظروف التي تصاحب كل حالة عىل حدة وفقاً لطبيعة العقد ومدته، وغري 

ذلك من الظروف يف ضوء معيار توقع الرجل العادي متى كان يف ظروف املدين. 

)93)(  راج��ع حكم محكم��ة النقض املرصية بجلس��ة 33-33- 3969، وحكمها بجلس��ة 4-)-3975 راجع يف عرض هذه 

األحكام، د. محمد ماهر أبو العينني، مرجع سابق، ص4)4، وراجع أيضاً حكم املحكمة رقم 245 لسنة 27ق جلسة 

3962/32/23 »والذي قضت فيه بأن »قوام نظرية الحوادث الطارئة يف معنى املادة 347 من القانون املدين هو أن 

يكون الحادث استثنائياً وغري متوقع الحصول وقت انعقاد العقد، واملعيار يف توافر هذا الرشط - وعىل ما جرى به 

قضاء هذه املحكمة - معيار مجرد، مناطه أال يكون يف مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لو وجد يف ذات الظروف 

عن��د التعاق��د، دون اعتداد مبا وقر يف ذهن هذا املدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه، والبحث فيام إذا 

كان الح��ادث الطارئ هو مام يف وس��ع الش��خص العادي توقعه، أو أنه من الح��وادث الطارئة مام يدخل يف نطاق 

سلطة قايض املوضوع طاملا أقامها عىل أسباب مؤدية إىل ما انتهى إليه. 

)92)(  راجع املستشار د. محمد ماهر أبو العينني، مرجع سابق، ص4)4، 5)4.



الباب الثالث

املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية290

وأخرياً فإن كثريين من الفقه والقضاء يقيس��ون معيار عدم التوقع عند إبرام العقد))9)(، 

غري أنه إذا كان ذلك سهاًل تحديده يف عقود القانون الخاص فإنه قد ال يكون كذلك يف عقود 

القانون العام التي متر بإجراءات كثرية يتقدم فيها اإليجاب عىل القبول بأش��هر، مام يجعل 

الحك��م عىل توافر هذا املعيار عند إبرام العقد مج��اف للحقيقة، ألن العقد هو ترجمة ملا 

قدمه املتعاقد من إيجاب، ولذلك فإن البعض يجعل وقت تقديم العطاء هو التاريخ املحدد 

لتقدير رشط عدم التوقع حتى لو تحقق العلم أو التوقع قبل إبرام العقد)94)(.

غري انني أرى يف ظل النظام أن العربة ليست بتاريخ التقدم بالعطاء، وإمنا العربة بالوقت 

الذي ال يكون بوسع املتعاقد فيه سحب إيجابه، وبالنظر إىل الالئحة التنفيذية للنظام يكون 

ذلك وفقاً للامدة ))2( منها والتي نصت عىل أنه »يجوز لصاحب العرض أن يسحب عرضه، 

قبل انتهاء املدة املحددة لتقديم العروض«.

وحت��ى تتجمع أوصال هذا ال��رشط فإنه يجب أن يكون الحادث االس��تثنايئ العام 

غري املتوقع ال ميكن دفعه)95)(، فإذا كان الفيضان عىل س��بيل املثال ميكن تحايش آثاره 

بعمل معني، ومل يقم املتعاقد بهذا، فإنه يكون مقرصاً وتفقد النظرية رشطاً من رشوط 

تطبيقها، ويف هذا يقول الدكتور الس��نهوري: »ويتفرع عىل أن الحادث ال ميكن توقعه 

أن يكون أيضاً مام ال يستطاع دفعه فإن الحادث الذي يستطاع دفعه يستوي أن يكون 

متوقع��اً أو غ��ري متوقع« )96)( يعني بذلك أن الذي يعطي األهمية للحادث االس��تثنايئ 

ه��و كون��ه ال ميكن دفعه ف��إذا كان يف مقدور املتعاقد أن يتالىف اآلث��ار التي ميكن أن 

))9)(  راجع د. محمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود، مرجع سابق، ص44) وما بعدها.

)94)(  راجع د. محمود عاطف البنا، العقود اإلدارية ط3، دار الفكر العريب 3428ه�، 2337، ص299.

)95)(  يش��ري البعض من الفقه إىل أن اش��رتاط أن يكون الظرف االس��تثنايئ ال ميكن دفعه هو من قبيل تحصيل الحاصل 

وذلك ألنه »يرتتب عىل كون الظرف الطارئ غري متوقع أال يكون من املمكن دفعه فإذا كان من املمكن دفعه زال 

ما قد يتس��بب فيه من قلب أو تأثري عىل اقتصاديات العقد، فيعترب عدم القابلية للدفع من قبل تحصيل الحاصل 

بالنس��بة لعدم القابلية للتوقع« راجع د. إبراهيم طه الفياض، العقود اإلدارية، مرجع س��ابق، ص273. وأختلف مع 

هذا التحليل، حيث يكون صحيحاً لو كان القصد تفادي الظرف الطارئ ذاته وإمنا املقصود يف هذا الرشط هو تفادي 

آثاره وهو ما وضحته األمثلة املساقة يف املنت«.

)96)(  راجع د. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص644، وراجع د. سليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، 

مرجع سابق، ص653.
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تنجم عن الحادث، يكون مقرصاً فرتجع الخس��ارة إىل خطئه وليست عىل محض وقوع 

الحادث)97)(.

وأيض��اً معيار قدرة دفع الحادث االس��تثنايئ تع��ود إىل ذات املعيار املعمول به يف عدم 

التوقع.

وتبقى مسألة أخرى مازالت يف املوضوع والتي تتعلق بعدم التوقع من حيث األثر ال من 

حيث الذات، ومبعنى آخر هل لو كان الظرف االس��تثنايئ متوقعاً ولكن فاقت نتائجه حدود 

ما كان متوقعاً هل تطبق النظرية أم ال؟

لق��د ذهب مجلس الدولة الفرني أوالً بالنس��بة إىل ظروف الح��رب العاملية األوىل إىل 

رضورة اش��رتاط عدم توقع الفعل الطارئ ذات��ه )الحرب( وإهامل فكرة عدم توقع آثاره أو 

مد هذه اآلثار، ولكن مجلس الدولة قد عدل عن تشدده السابق وأصبح يكتفي يف كثري من 

الحاالت بأن تكون آثار الظرف الطارئ هي التي مل يكن يف اإلمكان توقعها)98)(، وهو ما قرره 

املجل��س يف حكمه الصادر يف 4 نوفمرب 2)39 يف قضيةste.eau et assainissement فقال: 

»إنه إذا كان هناك احتامل احتالل إلقليم ..... كان قامئاً وقت إبرام العقد فإن ما س��ببه من 

ارتفاع السيام يف سعر الحديد قد فاق االحتامالت العادية للطرفني)99)(.

وال ش��ك يف سالمة هذا املسلك ألن علة االعتبار يف الظرف الطارئ باألثر ال بالذات فقد 

يك��ون الحادث طارئاً ومع ذلك ال أثر له عىل االلتزام العق��دي، وبالتايل فإن االعتبار يكون 

باألث��ر وإن كان الظاهر االعتبار بالذات ألنه األصل واألثر تابع له، وبالتايل إذا كان الحادث 

متوقعاً ولكن فاق أثره التصور املمكن حينئذ يصبح هناك خطأ يف التوقع ألثر الفعل ال لذاته 

وعليه ستطبق النظرية - وإن كان هذا سوف يكون له أثر عىل مقدار التعويض بالفرق بني 

ما هو متوقع، وما فاق حدود التوقع- لوجود العلة من تطبيق النظرية وهي عدم إمكانية 

أخ��ذ االحتياطات الالزمة عند إبرام العقد، إذ ليس يف مقدور املتعاقدين التحوط ملثل هذه 

النتائج املرتتبة عىل الظروف الطارئة وفقاً للمجرى العادي لألمور. 

)97)(  راجع املستشار د. محمد ماهر أبو العينني، مرجع سابق، ص5)4.

)98)(  راجع د. الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق،653.

  C.E 4-11-1932 ,ste.eau et assainissement, Rec. P.916  )(99(



الباب الثالث

املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية292

هذا وقد قال البعض من الفقه أن رشط كون الظرف الطارئ بأوصافه السابقة من كونه 

اس��تثنائياً وعاماً ومل يكن يف الوس��ع توقعه وال ميكن دفعه أنه »هو الرشط الجوهري الذي 

سميت النظرية باسمه«)433(. فهل هذا هكذا فعاًل؟ أما أن النظرية قد سميت باسمه فهذا 

مس��لم به إذ هو املقدمة الرضورية التي ال بد منها لُِتَطباَّق النظرية، ولكن وجوده ال يعني 

دامئ��اً أن يلزم تطبيق النظرية فقد تكون هناك ظروف طارئة مس��تجمعة أوصافها ولكنها 

ال ت��ؤدي إىل تطبيق النظرية حيث ليس لها أي أثر عىل اقتصاديات العقد، وهو ما يجعلنا 

نق��ول أنه ليس هو الرشط الجوهري يف النظرية بل هناك رشط آخر جوهري وال يقل عنه 

بل هو الذي به ميكن تطبيق النظرية من عدمه، والذي يتضمن مدى تأثري الظروف الطارئة 

عىل اقتصاديات العقد، وهو ما يعرب عنه بقلب اقتصاديات العقد، غري أن هذا ال يعني أن 

ه��ذا ال��رشط  ليس رشطاً جوهرياً، وإن كان ال يعني أن��ه الرشط الجوهري وحده لتطبيق 

النظرية.

وختام��اً فإن الظرف الطارئ ال يتحدد يف أش��كال معينة فقد يتأىت من ظروف اقتصادية 

أو طبيعي��ة أو مادية فالعربة ليس��ت بطبيعة الظرف الطارئ وإمنا بصفت��ه وآثاره، وهو ما 

يتحق��ق يف الظ��روف االقتصادية والطبيعية واملادية ما دامت ق��د أحدثت خلاًل يف التوازن 

املايل للعقد)433(.

2- أن تقع الظروف االستثنائية بعد إبرام العقد وقبل إمتامه:

مقتىض هذا الرشط أن تقع الظروف الطارئة بعد إبرام العقد وقبل نهايته وهذا يقتيض 

غالب��اً أن يكون تنفي��ذ العقد مرتاخياً، األم��ر الذي يقتيض أن تكون هن��اك فرتة من الزمن 

تفص��ل ما ب��ني صدور العقد وتنفيذه وبالتايل فإن املجال األمث��ل لهذه النظرية هو العقود 

ذات التنفيذ املس��تمر أو ما يسمى بالعقود الزمنية ذات التنفيذ الدوري إال أن هذا ال مينع 

م��ن تطبي��ق النظرية عىل العقود الفورية وإن كان ذلك ال يقع إال نادراً إذا طرأت الظروف 

)433(  راجع د. الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص653، وراجع د. عبد العظيم عبد السالم، مرجع 

سابق، ص65.

)433(  راج��ع د. محمد عبد العال الس��ناري، مب��ادئ وأحكام العقود، مرجع س��ابق، ص29). ود. جابر نصار، مرجع 

سابق، ص2)).
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الطارئة عقب صدور العقد وقبل تنفيذه)432(. إذ ال يشرتط لتطبيق النظرية أن يكون العقد 

م��ن العقود املرتاخية التنفي��ذ وذلك لتحقق الحكمة من وراء تطبي��ق النظرية يف الحالتني 

وه��ي إصالح ما اختل من الت��وازن االقتصادي للعقد يف الفرتة ما بني إبرامه وتنفيذه نتيجة 

للظروف االستثنائية))43(.

وال ش��ك يف منطقية هذا الرشط إذ لو حدثت الظ��روف الطارئة قبل إبرام العقد 

ل��كان عىل املتعاقدين أخذ االحتياطات الالزمة لتاليف آثار وتوابع تلك الظروف، حيث 

مل يعد ظرفاً اس��تثنائياً غري متوقع، بل هو حادث مؤكد، وبالتايل ال يس��تطيع أن يحتج 

املتعاق��د الذي انقلبت اقتصاديات عقده أن يطال��ب بتطبيق النظرية لفقدها رشطاً 

من رشوطها.

وهو م��ا يقدمه حكم مجلس الدولة الفرني يف قضية غاز بوردو املش��ار إليها بالقول: 

»حيث إن املبدأ أن عقود االلتزام تنظم بطريقة قطعية من بدايتها حتى نهايتها من حيث 

االلتزام��ات التي يج��ب أن تحرتم من قبل امللتزم ومانح االلتزام. وال ش��ك أن هذا التنظيم 

يكون يف ضوء الظروف املوجودة وفق إبرام العقد من ناحية وما ميكن أن يتوقعه األطراف 

من ناحية أخرى« هذا يعني أن الظروف التي ميكن مواجهتها عند إبرام العقد ال تؤدي إىل 

تطبيق النظرية، والحال كذلك إذا تم تنفيذ العقد، وانقضت االلتزامات التعاقدية فال مجال 

لتطبي��ق النظرية فلو حدثت ظروف طارئة بع��د ذلك فال أثر لها عىل العقد، إذ أبرم العقد 

ونفذ يف ظل الظروف واألوضاع التي أنشئ يف ظلها.

وهو ما أش��ار إلي��ه الديوان يف أحكامه الس��ابقة، وما درجت املحكم��ة اإلدارية العليا 

بالقول: »نظرية الظروف الطارئة يف مجال العقود اإلدارية وروابط القانون العام، أمر رهني 

بأن تطرأ خالل تنفيذ العقد اإلداري، وأن تكون خالل تلك املدة وليس بعدها...«)434(، وقالت 

)432(  راجع يف عرض هذا د. عبد الرزاق الس��نهوري، مرجع سابق، ص642، ود. سليامن الطاموي، األسس العامة للعقود 

اإلدارية، مرجع س��ابق، ص654. د. عبد العظيم عبد السالم، مرجع سابق، ص53، 53، ود. محمد ماهر أبو العينني، 

مرجع سابق، ص2)4، ))4. 

))43( راجع د. حسام لطفي، مرجع سابق، ص 235 وما أشار إليه سعادته يف الهامش رقم 3)7 من أحكام نقض يف ذلك. 

)434(  حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعنني رقم )84، 922 لس��نة 26 ق جلس��ة 3982/33/23، راجع د. محمد ماهر 

أبو العينني، مرجع سابق، ص)54.
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أيض��اً: »مناط إعامل نظري��ة الظروف الطارئة أن تطرأ خالل تنفي��ذ العقد اإلداري...«)435(، 

وأيضاً قالت: »يش��رتط لنظرية الظروف الطارئة أن يلحق املتعاقد بس��بب الظروف الطارئة 

أثناء تنفيذ العقد خسارة فادحة...«)436(.

وعىل ذلك فإن حدوث الظروف الطارئة أثناء تنفيذ العقد ولكن بعد متام مدته، إذا كان 

التأخري سببه املتعاقد فإنه ال يستفيد من تطبيق النظرية، وأما إذا كان تأخري املتعاقد راجعاً 

لظروف ال يد له يف إحداثها فإنه والحالة هذه يس��تحق تطبيق النظرية عند توافر رشوطها 

إذ ال خطأ وقع من جانبه وال إهامل.

3- أن تكون الظروف االستثنائية خارجة عن إرادة املتعاقدين:

يل��زم لتطبيق نظرية الظروف الطارئ��ة أن يكون الظرف الطارئ ال يد إلرادة املتعاقدين 

فيه، وإال ستكون املسؤولية لو وجدت قامئة عىل أساس آخر غري نظرية الظروف الطارئة.

وعىل هذا فإن من رشوط تطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يكون الظرف الطارئ بعيداً 

ع��ن إرادة املتعاقدين مبعنى أنه ال دخل لهام يف حدوث��ه)437(، فإذا كان املتعاقد هو مصدر 

حدوث الفعل الطارئ، أو كان برتاخيه عن التنفيذ قد أوقع نفسه يف زمن الظروف الطارئة، 

فإن��ه يف كال الحالتني ال يس��تطيع أن يطالب بالتعويض اس��تناداً إىل ح��دوث تلك الظروف 

الطارئة، إذ كيف يطالب بالتعويض عن فعل أوقعه عىل نفس��ه، هذا وتجدر اإلشارة إىل أن 

عملي��ة الرتاخي املقصودة هي تلك التي عن عمد أو إه��امل أو غريه، أما إن كانت خارجة 

عن إرادته فإنه والحالة هذه ال تستبعد نظرية الظروف الطارئة.

فإذا كان الخطأ من قبل جهة اإلدارة فإن نظرية الظروف الطارئة ال تطبق وإمنا تس��أل 

اإلدارة وفقاً لنوع الخطأ والذي قد يؤدي إىل فسخ العقد أو تعويض املتعاقد وذلك لإلخالل 

باملس��ؤولية العقدية)438(. غ��ري أن ذلك يصفه البعض بانه اتجاه الفق��ه التقليدي، وأن هذا 

)435(  حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 877 لسنة 7) ق جلسة 3984/3/23، املجموعة 533/29. 

)436(  حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 562) لسنة 29 ق جلسة 3987/5/36، املجموعة 2)/3243.

)437(  راجع يف عرض هذا الرشط د. الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص)65 وما بعدها، ود. محمد 

عبد الحميد أبو زيد، مبادئ القانون اإلداري، مرجع سابق، ص524.

)438(  راجع د. عبد العظيم عبد السالم، مرجع سابق، ص55.



اآلثار املرتتبة عىل إبرام العقود اإلدارية

295 املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية

القول ال ينطبق حالياً إال عىل املتعاقد مع اإلدارة فحس��ب دون اإلدارة ذاتها، فجهة اإلدارة 

ميك��ن أن تكون هي الس��بب يف حدوث الظ��رف الطارئ وبالرغم من ذل��ك تطبق نظرية 

الظروف الطارئة)439(.

هذا وإن كانت هناك أحكام للمحكمة اإلدارية العليا يفهم منها تطبيق نظرية الظروف 

الطارئة مع نس��بة مصدر الظرف الطارئ لإلدارة كحكمها الذي قضت فيه بأن »قضاء هذه 

املحكمة قد اس��تقر ع��ىل أن مقتىض نظرية الظ��روف الطارئة أن يطرأ خ��الل مدة تنفيذ 

العقد اإلداري حوادث أو ظروف طبيعية كانت أو اقتصادية، سواًء من عمل الجهة اإلدارية 

املتعاقدة أو من غريها مل تكن يف حس��بان املتعاقد عند إبرام العقد، وال ميلك لها دفعاً ومن 

شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختالالً جسياًم«)433(.

وأيضاً ما قضت به بأن »مجال إعامل نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خالل تنفيذ العقد 

اإلداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية س��واًء من عمل الجهة اإلدارية املتعاقدة أو 

من غريها ...«)433(.

فإن معظم أحكامها تشرتط أن يكون الفعل كام هو خارج عن إرادة املتعاقد فإنه يكون 

كذل��ك عن الجهة اإلدارية، وبه يف أحدث أحكامها قض��ت بأنه »ومن حيث إن قضاء هذه 

املحكم��ة قد اس��تقر عىل أن مناط تطبيق نظرية الظ��روف الطارئة هو أن يطرأ خالل مدة 

تنفيذ العقد حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية من عمل جهة إدارية غري جهة اإلدارة 

املتعاقدة أو من عمل إنسان آخر، مل يكن يف حسبان املتعاقد عند إبرام العقد وال ميلك لها 

دفعاً ومن ش��أنها أن تنزل به خس��ائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختالالً جسياًم 

مبا يس��توجب إلزام الجهة اإلدارية املتعاقدة مبش��اركة املتعاق��د معها يف تحمل نصيب من 

الخسارة التي حاقت به«)432(.

)439(  راجع د. محمد عبد الله الس��ناري، مبادئ وأحكام العقود، مرجع س��ابق، ص53) وقد أش��ار س��عادته إىل أحكام 

املحكمة اإلدارية العليا التي كانت تش��رتط أال يكون مصدر الظرف الطارئ هو الجهة اإلدارية ألنه يف هذه الحالة 

تطبق نظرية عمل األمري وال تطبق نظرية الظروف الطارئ.

)433(  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 879) لسنة 46 ق بجلسة 2336/5/9.

)433(  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعنني رقمي )322، 3224، لسنة 27 ق بجلسة 3984/32/38، ص256.   

)432(  راجع حكم املحكمة اإلدارية يف الطعن رقم 2))55/9 بجلسة 5/28/)233)حكم غري منشور(
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وأيض��اً قضت بأنه »ومن حيث إن من املس��تقر عليه يف قض��اء هذه املحكمة أن مناط 

تطبيق نظرية الظروف الطارئة هو أن تطرأ خالل تنفيذ العقد حوادث أو ظروف اقتصادية 

من عمل جهة إدارية غري جهة اإلدارة املتعاقدة أو من عمل إنسان آخر، مل تكن يف حسبان 

املتعاقد عند إبرام العقد وال ميلك لها دفعاً، ومن ش��أنها أن تنزل به خس��ائر فادحة تختل 

معها اقتصاديات العقد إخالالً جسياًم، مبا يستوجب إلزام الجهة اإلدارية املتعاقدة مبشاركة 

املتعاقد معها يف تحمل نصيب من الخس��ارة التي حاقت به طوال فرتة الظرف الطارئ وأن 

القصد من ذلك هو ضامن تنفيذ العقد اإلداري واس��تمرار سري املرفق العام الذي يستهدف 

العقد تسيريه«))43(.

وأعتقد أن االتجاه التقليدي هو الغالب يف التطبيق، واالتجاه الحايل ال يكون صحيحاً إال 

يف الح��االت التي ال ميكن أن يطبق فيه��ا نظرية عمل األمري، وذلك يكون يف األعامل املادية 

املرشوعة التي ميكن أن تنسب للجهة املتعاقدة وتؤدي إىل اإلخالل بالتوازن املايل للعقد.

4- أن تؤدى الظروف االستثنائية إىل اختالل يف اقتصاديات العقد:

إذا كان ميكن الق��ول بأن هناك رشطاً جوهرياً لتطبيق النظرية فأعتقد أنه هذا الرشط، 

إذ بحدوث��ه تطبق النظري��ة وبانعدامه ال يبقى للنظرية وجود ولو توافرت س��ائر رشوطها 

األخرى، وهذا الرشط أش��ار إليه مجلس الدولة الفرني يف قضية غاز بوردو فقال: ».... إن 

هذه الظروف املشار إليها قد أدت إىل قلب اقتصاديات العقد«.

وهو ما قىض به الديوان بقوله: »يف حالة انطباق الظروف الطارئة عىل هذه الدعوى إذ 

البد أن يكون سبب يف اإلخالل بالتوازن املايل للعقد إذ يجعل تنفيذ العقد مرهقاً للمتعاقد 

وليس مجرد انتقاص من مقدار الربح، وإمنا خسارة جسيمة تهدد بالتوقف عن تنفيذ العقد 

أو استحالة تنفيذه..«)434(. 

))43(  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 8)36)/54 بجلس��ة 2335/4/28 )غري منش��ور(  وراجع حكمها 

يف الطعنني رقمي 6669 و5387 لسنة 43 ق.ع جلسة 3997/33/25، املجموعة )3/4، القاعدة 42، ص59)، وراجع 

أيضاً الحكم يف الطعن رقم 549، 833 لسنة 5) ق بجلسة 4/4/)399، املجموعة 8)/2، القاعدة رقم )9، ص888 .

)434(  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 3)/د/إ/4 لع��ام 3429ه�، يف القضية رقم 3/3737/ق لعام )342ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 556/إس/3 بتاريخ 3429/32/22ه� )حكم غري منشور(. 
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وه��و ما قىض ب��ه الديوان أيضاً بقوله: »فإنه إذا طرأ خالل تنفيذ العقد اإلداري حوادث 

أو ظروف طبيعية كانت أو اقتصادية مل تكن يف حس��بان املتعاقد عند إبرام العقد وال ميلك 

لها دفعاً، ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختالالً جسياًم 

فإن جهة اإلدارة املتعاقدة ملزمة مبشاركة املتعاقد معها يف احتامل نصيب من الخسارة التي 

لحقت به وذلك ضامناً لتنفيذ العقد اإلداري واستدامة لسري املرفق العام الذي يخدمه«)435(. 

واس��تقرت عىل ذلك أيضاً أحكام املحكمة اإلدارية العلي��ا بالقول: “إن قضاء هذه املحكمة 

قد اس��تقر عىل أن مقتىض نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خالل مدة تنفيذ العقد اإلداري 

حوادث أو ظروف .. ومن ش��أنها أن تنزل به خس��ائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد 

اختالالً جسياًم”)436(.

 وإذا كان ذل��ك رشطاً جوهرياً لتطبيق النظرية. فام ه��و إذن مفهوم قلب اقتصاديات 

العقد؟ 

أو بعبارة أخرى ما هو الحد الذي ميكن عنده القول باختالل جسيم للتوازن املايل للعقد؟

تقيض املحكمة اإلدارية العليا بأنه »ومن حيث إن مناط تطبيق نظرية الظروف الطارئة 

أن تط��رأ ح��وادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو مل تكن يف حس��بان املتعاقد عند إبرام 

العقد، وال ميلك لها دفعاً ومن شأنها أن تنزل باملتعاقد خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات 

العقد، أي أن تكون الخس��ارة واضحة متميزة، فليس للمتعاق��د أن يطالب بتطبيق نظرية 

الظروف الطارئة بدعوى أن أرباحه قد نقصت أو لفوات كس��ب، وينظر يف اعتبار الخسارة 

فادح��ة م��ن عدمه إىل العقد يف مجموعه بحيث يدخل يف حس��اب هذه الخس��ارة جميع 

عنارص العقد التي تؤثر يف اقتصادياته إذ قد يكون أحد هذه العنارص مكس��باً ومعوضاً عن 

العنارص األخرى التي أدت إىل الخس��ارة. ومن املقرر قانوناً أن من يدعي الخسارة الفادحة 

- مبفهومها السالف البيان - يقع عليه عبء إثباتها)437(. 

)435(  راج��ع حك��م املحكمة اإلدارية رقم )5/ د/إ/3/3 لعام 4)34ه�، يف القضية رق��م 3/6485/ق لعام3)34ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 4/965 لعام 4)34ه�، يف القضية رقم 4283/ق لعام 4)34 )حكم غري منشور(.  

)436(  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 5955 س)4 ق جلسة 2333/5/8، املجموعة، 3727/46.

راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 39374 لس��نة 52 ق بجلس��ة )2/)/2333، والحكم رقم )234)   )437(

لسنة 54 ق بجلسة 6/25/)233)غري منشور(. 
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وع��ىل ذلك فإن قل��ب اقتصاديات العقد تكون مع وجود الخس��ارة الفادحة وليس��ت 

الخس��ارة املألوفة، يقول الدكتور الس��نهوري: »....اإلرهاق الذي يق��ع فيه املدين من جراء 

الح��ادث الط��ارئ معيار مرن ليس له مق��دار ثابت، بل يتغري بتغ��ري الظروف....فام يكون 

مرهقاً ملدين يف ظروف معينة قد ال يكون مرهقاً لنفس املدين يف ظروف أخرى، واملهم أن 

تنفيذ االلتزام يكون بحيث يهدد املدين بخس��ارة فادحة، فالخس��ارة املألوفة يف التعامل ال 

تكفي فإن التعامل مكسب وخسارة« ويقول يف موطن آخر »وإرهاق املدين ال ينظر إال إىل 

الصفقة التي أبرم يف شأنها العقد«)438(.

ويق��ول الدكتور الطاموي »قلب اقتصاديات العقد هي فكرة نس��بية تقدر يف كل حالة 

وفق��اً لظروف كل عق��د عىل حدة، ويضع مجل��س الدولة الفرني نص��ب عينه اعتبارات 

متعددة مث��ل رقم األعامل الخاص بالرشك��ة املتعاقدة ومقدار احتياطاتها، ومدى س��هولة 

حصولها عىل األموال الالزمة ملامرسة نشاطها«)439(. 

وينظ��ر يف تحديد الخس��ارة إىل العق��د يف مجموعة يقول الدكت��ور محمد عبد الحميد 

أب��و زيد: »وفيام يختص بقلب اقتصاديات العق��د نجد أن نظرية الظروف الطارئة تطورت 

بشأنه تطوراً كبرياً، فحني ظهرت هذه النظرية كان مجلس الدولة الفرني يدخل يف اعتباره 

- ملعرف��ة تأثري الظرف الط��ارئ عىل العقد - العنرص الرئي��ي يف العقد دون بقية العنارص 

األخرى .. ولكن رسعان ما تحول املجلس عن هذه الفكرة وأصبح ينظر - عند تقدير التوازن 

االقتص��ادي للعق��د - إىل جميع العنارص الت��ي يتكون منها دون االقتص��ار عىل أحدها، ملا 

تب��ني له من أن بحثه يف جميع عن��ارص العقد قد يغنيه عن تطبيق نظرية الظروف الطارئة 

حيث إن بعض العنارص تكون مجزية ومحققة أرباحاً للمتعاقد تس��اعده يف تنفيذ التزاماته 

وتعوضه عن العنارص األخرى التي سببت له الخسارة«)423(.

ويف ذات السياق قالت املحكمة اإلدارية العليا يف أحد أحكامها: »..ومن ثم يجب لتقدير 

انق��الب اقتصاديات العقد واعتبارها قامئة أن يدخل يف الحس��اب جميع عنارص العقد التي 

)438( راجع د، عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص645.

)439(  راجع د. سليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص657.

)423(  راجع د. محمد عبد الحميد أبو زيد، مبادئ القانون اإلداري، مرجع س��ابق، ص)52، 524، وراجع رس��الته، مرجع 

سابق، ص6)2.
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تؤث��ر يف اقتصاديات��ه واعتبار العقد وحدة واحدة يفح��ص يف مجموعه ال أن ينظر إىل احد 

عن��ارصه فقط، بل يكون كذلك مبراعاة جميع العنارص التي يتألف منها، إذ قد يكون بعض 

ه��ذه العنارص مجزياً ومعوض��اً عن العنارص األخرى التي أدت إىل الخس��ارة، ومن ثم فإن 

انق��الب اقتصاديات العقد مس��ألة ال تظهر، وال ميكن التحقق م��ن وجودها إال بعد إنجاز 

جميع األعامل املتعلقة بالعقد«)423(.

ويف تطبيق لديوان املظامل يحدد فيه ما ميكن أن يكون منهاجاً لتحديد مقدار الخس��ارة 

التي ميكن أن تكون جسيمة حيث قىض بأنه »وحيث عن طلب املدعية مببلغ )...( تعويضاً 

عن زيادة أسعار الحديد واألسمنت وبالطات الهوردي الخرسانية، فقد جاء يف تقرير الخبري 

)423(  راج��ع حك��م املحكمة اإلداري��ة العليا يف الطعن رق��م 46 لس��نة 34 ق بجلس��ة 37/ 6 / 3972، الذي قىض بأنه 

يج��ب »لتقدير انقالب اقتصاديات العقد واعتبارها قامئة أن يدخل يف الحس��اب جميع عنارص العقد التي تؤثر يف 

إقتصاديات��ه واعتب��ار التقدير يف ذلك وحدة واحدة ويفحص يف مجموع��ه ال أن ينظر إىل أحد عنارصه فقط، يكون 

ذلك مبراعاة جميع العنارص التي يتألف منها، إذ قد يكون بعض هذه العنارص مجزياً ومعوضاً عن العنارص األخرى 

الت��ي أدت إىل الخس��ارة، ومن ثم فإن انقالب اقتصاديات العقد مس��ألة ال تظهر وال ميك��ن التحقق من وجودها 

إال بع��د إنج��از جميع األعامل املتعلقة بالعقد. ومن حيث إنه إذا كان الثابت أن مدة العقد ثالث س��نوات بإيجار 

قدره 7727 جنيهاً س��نوياً تدفع عىل أربعة أقس��اط، كل قسط عن فرتة ثالثة أشهر من السنة، وبذلك تكون جميع 

األقس��اط الواجب دفعها عن مدة العقد اثني عرش قس��طاً، فإذا كان األمر كذلك فإنه حتى عىل فرض أن انتش��ار 

دودة القطن يف صيف س��نة 3963 كانت من الفداحة بحيث ميكن اعتبارها من قبيل الحوادث االس��تثنائية العامة 

غري املتوقعة فإن رضر هذه اآلفة مل يتجاوز أثره بالنس��بة للطاعن ثالثة أش��هر كام قال يف صحيفة طعنة وهو يونيه 

ويوليه وأغسطس سنة 3963 والتي استحق عنها قسطاً واحد هو القسط الحادي عرش وإصابة الطاعن بخسارة يف 

هذه األشهر الثالث عىل فرض صحته ليس من شأنه قلب اقتصاديات العقد ألن هذه الخسارة مل تلحق الطاعن إال 

بالنس��بة لفرتة يس��تحق عنها قسط واحد من االثني عرش قس��طاً التي متثل جميع عنارص العقد، ومل يقدم الطاعن 

دلي��الً عىل أنه أصيب بخس��ارة أخرى غ��ري التي زعم أنها لحقته، بل إن الطاعن نفس��ه يقرر يف صحيفة طعنه ويف 

املذكرات املقدمة منه أمام هذه املحكمة أن مجلس مدينة طنطا عندما أدار الس��وق يف الفرتة التي كانت متبقية 

من عقد االلتزام من 3963/33/26 إىل 3962/2/25 وهي ملدة ثالثة أشهر حقق إيراداً قدره 2933 جنيه وأن قيمة 

القس��ط الذي يس��تحق عنها هو مبلغ 3)39 جنيهاً و 833 مليامً فيكون صايف الربح 968 جنيهاً  و 233مليامً، ويف 

ذلك اعرتاف من الطاعن أن هناك يف كل سنة من سنتي االلتزام فرتات مربحة تدر إيراداً صافياً قدره الطاعن نفسه 

بحوايل ألف جنيه كل ثالثة أشهر، ومن ثم فإنه ليس من دليل يف األوراق عىل أن الطاعن قد أصيب بخسارة فادحة 

من شأنها قلب اقتصاديات العقد بالنسبة ملدة التعاقد كاملة، وتبعاً لذلك فال وجه إلعامل نظرية الظروف الطارئة 

يف هذه املنازعة لعدم تحقيق رشوطها »املوسوعة اإلدارية، مرجع سابق، ج38، ص894، 895. 

ويراجع أيضاً للمحكمة اإلدارية العليا يف ذات السياق حكمها يف الطعنني رقم 549، 833، لسنة 5) ق بجلسة 4/4 / )399، 

املكتب الفني 8)/838، وحكمها يف الطعن رقم 3593، لسنة 45 ق بجلسة 2332/3/35، املجموعة 7/42). 
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أنه بعد دراسة الفواتري املرفقة مبلف الدعوى واملقدمة من رشكة )...( ورشكة )...( اتضح أن 

الزيادة يف أسعار الحديد ترتاوح ما بني 32%و3) % حسب املقاس، وأن الزيادة يف أسعار مواد 

البن��اء خاضعة للع��رض والطلب ومدى توافر هذه املواد يف الس��وق من عدمه، ورأى عدم 

أحقية املدعية يف زيادة األس��عار)422( وحيث إن التعويض عن زيادة أسعار مواد البناء أثناء 

تنفيذ العقد تدخل تحت نظرية الظروف الطارئة، وحيث إنه يش��رتط الستحقاق التعويض 

اس��تناداً إىل ه��ذه النظرية أن تكون الزيادة يف األس��عار قد جعلت املقاول ينفذ بخس��ارة 

محققة تقلب اقتصاديات العقد، وحيث إن الثابت من تقرير الخبري أن الزيادة تراوحت ما 

بني 32% إىل 3)% من أسعار الحديد حسب املقاس، وحيث إن الحديد يف املرشوع ال يشكل 

النس��بة الغالبة يف املواد التي تدخل يف تنفيذ املرشوع، األمر الذي مل يثبت معه أن املدعية 

قد نفذت العقد بخسارة مام تنتهي معه الدائرة إىل رفض هذا الطلب«))42(.

 وبعد عرض هذه املساهامت الفكرية والتطبيقية فإنه بداية ال ميكن الحديث عن قلب 

اقتصاديات العقد يف حالة إنقاص األرباح أو انعدامها أو الخس��ارة املألوفة ألن هذه األخرية 

تصاحب العقود كام األرباح، فالربح والخس��ارة أمر ع��ادي ومصاحب للعقود؛ لذلك ميكن 

القول أن الخس��ارة الجس��يمة هي تلك التي تبدأ من حيث تنتهي الخسارة املألوفة، وهي 

مسألة فنية طبقاً لظروف العملية العقدية يستعني فيها القايض برأي الخرباء وهي ال ترتبط 

بعنرص من عنارص العقد وإمنا ترتبط بالعقد يف مجموعه)424(، كام أن تحديد قدر الخس��ارة 

)422(  توجد مالحظة عىل عبارة »ورأي )الخبري( عدم أحقية املدعية يف زيادة األسعار« حيث ليس هذا من مهامه فمهمة 

الخب��ري تقت��رص عىل الجانب الفني، أما الجانب القانوين يف األحقية من عدمها يكون من عمل القايض وليس للخبري 

يف ذلك يشء.

))42(  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم )7/د/إ/2 لع��ام 3429ه�، يف القضية رقم 75)3/2/ق لعام 3425ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف بالحكم رقم 39)/إس/3 لعام 3429 ه�، مجموعة األحكام لعام 3429ه�، ج5، ص2379.

)424(  يش��ري البع��ض من الفقه إىل أن من ضواب��ط تقدير رشط اإلرهاق أال يوضع يف االعتب��ار عند تقدير رشط اإلرهاق 

األرب��اح التي يكون املتعاقد قد حققها يف املدة الس��ابقة عىل حدوث الظ��رف الطارئ، وال يوضع يف االعتبار كذلك 

األرباح االحتاملية التي ميكن للمتعاقد أن يحققها يف املستقبل بعد انتهاء الظرف الطارئ مستشهداً بأحكام مجلس 

الدولة الفرني، راجع د. محمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود، مرجع سابق، ص78). غري أنني أرى أن 

ذلك يخالف قاعدة أن رشط اإلرهاق ال ينظر فيه إىل أحد عنارص العقد وإمنا ينظر فيه إىل مجموع العقد، وال شك 

أن مجموع العقد يلزم احتس��اب مراحله كافة للتحقق من وجود االختالل الجس��يم من عدمه وهو ما يقدمه جلياً 

الحكم يف الهامش السابق.
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الجس��يمة يجب أن يحدد بشكل موضوعي، وفقط عن الصفقة التي أبرم بشأنها العقد وال 

ع��ربة مبرك��ز املتعاقد املايل وال إىل ارباحه التي حققها من عق��ود أخرى ولو كانت مع ذات 

الجهة، حيث يجب عند تحديد قيمة الخس��ارة عدم النظر إىل مالءة أو عدم مالءة املتعاقد 

فالخسارة موضوعية بالنظر إىل العقد ذاته وليس إىل شخص املتعاقد.

إن هذه الخس��ارة الجس��يمة بهذا التصور تعن��ي من زاوية أخ��رى أن املتعاقد ما زال 

ق��ادراً عىل تنفيذ العقد، وبالتايل فإن هذه الخس��ارة الجس��يمة ت��ؤدي إىل ارهاق املتعاقد 

وليس إىل اس��تحالة تنفيذه، فإذا كانت الظروف االس��تثنائية يس��تحيل معها تنفيذ العقد، 

فإن نظرية الظ��روف الطارئة يتوقف إعاملها لعدم جدواها، ويف هذه الحالة ينقيض العقد 

لتحول نظرية الظروف الطارئة يف هذه الحالة إىل القوة القاهرة التي يس��تحيل معها تنفيذ 

العق��د، فالظروف الطارئة والقوة القاهرة  تنتظمهام صورة املفاجأة غري أنهام يختلفان من 

حيث األثر ففي نظرية الظروف الطارئة يكون تنفيذ العقد ما زال ممكناً، ويف نظرية القوة 

القاهرة يكون تنفيذ العقد مستحياًل.

ه��ذا وقد يبدأ الظرف طارئاً ثم باس��تمراره يتحول إىل ظرف قاهر تصعب بالتعويضات 

معالجته، ألن العجز املايل الذي يعاين منه املتعاقد س��يبقى مس��تمراً مام يؤدي إىل استحالة 

التنفيذ وهذا يكون يف العقود املستمرة طويلة املدة«)425(. 

ب- أساس نظرية الظروف الطارئة:

قيل��ت معايري عديدة حول األس��اس القان��وين لنظرية الظروف الطارئ��ة يف فقه وقضاء 

القانون اإلداري نوردها تباعاً كام ييل:

- فكرة ضامن سري املرافق العامة بانتظام واطراد)426):

  كانت هذه الفكرة هي األس��بق يف مضامر األفكار التي قيلت يف تبيان أس��اس تطبيق 

نظرية الظروف الطارئة، ولقد وضعت لبنات هذه الفكرة مع حكم مجلس الدولة الفرني 

يف قضي��ة غاز بوردو حينام قرر هذا املجلس »أنه ينبغي أن نجد حاًل لهذه املس��ألة يحقق 

)425(  راجع د. إبراهيم طه الفياض، مرجع سابق، ص272.

)426(  راجع عرض هذا املعيار تفصياًل د. حمدي العجمي، األساس القانوين، مرجع سابق، ص36).
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املصلحة العامة التي تستلزم استمرار املرفق محل االلتزام«)427(.

يقول األس��تاذ جاس��تون جيز »إن رضورة استمرار س��ري املرفق العام هي الفكرة األكرث 

رجحاناً يف القانون العام..«)428( وهو ما عرب عنه أيضاً األستاذ Corneille يف تعليقه عىل حكم 

مجل��س الدولة يف ديس��مرب 3923 حيث قال »إن فكرة ضامن س��ري املرافق العامة بانتظام 

هي التي تعطي الحق للملتزم يف التعويض أو مراجعة املقابل املايل لالنتفاع بالخدمة«)429(.

ويقول األس��تاذان Jean Rivero et Jean waline »إن نظرية الظروف الطارئة وضعت 

لهدف ضامن استمرار أداء الخدمات العامة«)3)4(.

ولق��د أقرت املحكمة اإلدارية العليا هذا األس��اس يف الكثري م��ن أحكامها فقالت: »…

متى توافرت هذه الرشوط مجتمعة التزمت جهة اإلدارة املتعاقدة مبش��اركة املتعاقد معها 

فيتحمل نصيب من خسائره ضامناً لتنفيذ العقد عىل الوجه الذي يكفل حسن سري املرافق 

العامة بانتظام واطراد)3)4(«. 

وأيضاً أشار ديوان املظامل إىل هذا فقىض بأنه »ومن حيث إن يف هذه النقطة تفصيل بيانه 
أن غاية نظرية الظروف الطارئة حسبام وضع أصولها وضوابطها القضاء اإلداري الفرني هو 
متك��ني املتعاقد من الوف��اء بالتزاماته كاملة، ألن كل إخالل بهذه االلتزامات لن يضار منه إال 
املرفق العام واملس��تفيدون بخدماته، ويرتتب عىل هذا املب��دأ أنه يتعني عىل املتعاقد الذي 
يريد االس��تفادة من نظرية الظروف الطارئة أن يواصل تنفيذ التزاماته رغم الظرف الطارئ، 
م��ا دام التنفي��ذ يف ذاته ممكناً ومل يتحول الظرف الطارئ إىل قوة قاهرة تحول دون التنفيذ. 
ف��إذا توقف املتعاقد عن الوفاء بالتزاماته اس��تناداً إىل الظرف الط��ارئ، فإنه يتعرض لتوقيع 

     1-v. C .E . 30-3-1916, compagnie du gaz de bordeaux v. Gaston Jese , R.D.P.1916 op. cit. p. 229  )427(

 qu"il importe au contraire de rechercher pour mettre fin à des difficultés temporaires. une solution

 qui tienne tout à la fois de l›intérêt général, lequel exige la continuation du service par la compagnie

v., Gaston Jeze ,1932 ,op.cit p.255 -  )428(

v. , corneille , conclusion , sous C.E. 3-12-1920, fromassol , R.D.P.1920 , p 804  )429(

  v. Jean Rivero et Jean waline , droit administratif,éd. Dalloz 2005 P.386 la théorie de l›imprévision a  )4(3(

    pour but d› assurer cette continuité " la nécessaire continuité de la satisfaction des besoins publics"

)3)4(  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا، يف الطعنني رقم 549، 833 س5) ق بجلسة 4/4/)399 املجموعة 8)/2، ص888، 

وراجع أيضاً حكم املحكمة اإلدارية العليا، يف الطعن رقم 5955 س)4 ق جلسة 2333/5/8، املجموعة،2/46 ص3227.
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جزاء سحب العمل وجزاء غرامة التأخري، وال يجديه نفعاً االحتجاج بهذا الظرف الطارئ«)2)4(.

وم��ا ق��ىض به الديوان أيضاً أنه »إذا طرأ خالل تنفي��ذ العقد اإلداري حوادث أو ظروف 
طبيعية كانت أو اقتصادية مل تكن يف حس��بان املتعاقد عند إبرام العقد وال ميلك لها دفعاً، 
ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختالالً جسياًم فإن جهة 
اإلدارة املتعاقدة ملزمة مبش��اركة املتعاقد معها يف احتامل نصيب من الخسارة التي لحقت 

به وذلك ضامناً لتنفيذ العقد اإلداري واستدامة لسري املرفق العام الذي يخدمه«)))4(.

 وينض��م إىل هذا الرأي طائفة من الفقهاء يق��ول الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي: »إن 
أول ما يلتزم به املتعاقد – يك يستطيع االحتجاج بهذه النظرية التي دخلت القانون اإلداري 

مستندة إىل مبدأ دوام سري املرافق العامة بانتظام واطراد«)4)4(.

ويق��ول الدكت��ور محمد أبو زيد: »وليس أس��اس تحم��ل اإلدارة بالتعويض الذي تقرره 
النظرية أنها مخطئة، فالواقع أن اإلدارة مل تقرتف خطأً، ولكن يجد هذا التعويض أساسه يف 

مبدأ دوام سري املرافق العامة«)5)4(.

ولقد وجه البعض من الفقه نقداً لهذه الفكرة مفاده أنه ولنئ كانت »فكرة استدامة سري 
املرفق العام تشغل مكاناً أساسياً يف نظرية العقد اإلداري بصفة عامة... ومع تسليمنا كذلك 
ب��أن هذه الفكرة هي التي اس��تلهمها مجلس الدولة الفرني عن��د إقراره لنظرية الظروف 
الطارئة ألول مرة ... إال أننا نرى أن هذه الفكرة ال تصلح وحدها يف جميع الحاالت لتأسيس 

حق التعويض يف نطاق نظرية الظروف الطارئة«)6)4(.

)2)4(  راجع قرار رقم 2/ د 2 لعام 3433ه� يف القضية رقم 3/59/ق لعام 99)3ه� .

)))4(  راج��ع حكم املحكم��ة اإلدارية رقم )5/ د/إ/3/3 لعام 4)34ه�، يف القضية رق��م 3/6485/ق لعام 3)34ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 4/965 لعام 4)34ه�، يف القضية رقم 4283/ق لعام 4)34ه )حكم غري منشور(.

)4)4(  راجع د. مصطفى أبو زيد فهمي الوسيط يف القانون اإلداري، الجزء األول، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،2333 

ص2)) وراجع أيضاً ص24) من املؤلف نفسه.

)5)4( راجع د. محمد أبو زيد، مرجع س��ابق، ص247، وراجع أيضاً د، محمود حلمي، مرجع س��ابق، ص3)3، وراجع أيضاً 

د. محمد فؤاد عبد الباسط، القانون اإلداري، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، بدون سنة النرش، ص888، ود. عادل 

عبد الرحمن، القانون اإلداري السعودي، مكتبة مصباح، 3433ه�، 3993م ص233.

)6)4(  راجع د. عىل محمد عبد املوىل، الظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد اإلداري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة 

عني شمس3993، ص532.
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- فكرة العدالة: 

وتقوم هذه الفكرة ملواجهة حاالت تعويض املتعاقد استناداً لنظرية الظروف الطارئة يف 

الحاالت التي ال ميكن االستناد فيها إىل مبدأ دوام سري املرافق العامة بانتظام واطراد كحالة 

فس��خ العقد أو انتهاء مدته)7)4(، وهو ما أشار إليه مجلس الدولة الفرني يف حكمه الصادر 

يف 27 يوليه 3953 يف قضية Commune de montagnac والذي أقر فيه املجلس تعويض 

املتعاق��د بعد انقضاء العقد والقي��ام بااللتزامات التعاقدية، حي��ث كان التعويض يف هذه 

الحالة ضامناً لتحقيق العدالة بني أطراف العقد، ومل يكن الهدف منه ضامن اس��تمرار س��ري 

املرافق العامة بانتظام واطراد)8)4(.

 Departement des وهو ما أقره املجلس يف حكمه الصادر يف 32 مارس 3976 يف قضية

Hautes Pyrenees حيث قال »إنه ولنئ كان استمرار تنفيذ املرفق العام يكون هو األساس 

الجوهري لنظرية الظروف الطارئة، لكنه ال مينع من وجود أس��س أخرى بجانبه مثل فكرة 

العدالة املجردة«)9)4(.

وهو ما قد أش��ار إليه األس��تاذ chapus حيث يقول: »إن النظرية قد عرفت تجديداً مهاًم 

فيام يخص املبدأ الذي تس��تند إليه وذلك يف تلك الحاالت التي ال ميكن االس��تناد فيها إىل هذا 

املبدأ وخاصة بعد انتهاء مدة العقد، وبالتايل يظهر أن الرابطة بني مبدأ استمرار املرافق العامة 

وتطبيق نظرية الظروف الطارئة ال متنع من وجود معايري أخرى كاعتبارات العدالة«)443(.

وقض��ت املحكمة اإلدارية العليا يف أحد أحكامها وجعلت هذا املعيار رئيس��ياً كأس��اس 

للتعوي��ض فقالت »إن نظرية الظروف الطارئة تقوم عىل فك��رة العدالة املجردة التي هي 

ق��وام القانون اإلداري، ك��ام أن هدفها تحقيق املصلحة العامة، فرائد جهة اإلدارة هو كفالة 

)7)4(  راجع د. عبد العظيم عبد السالم، مرجع سابق، ص332. 

v., C.E. 27-7-1951, Commune de Montagnac, Rec. P. 439  )4(8(

وراجع أحكام املبادئ يف القضاء اإلداري الفرني مرجع سابق، ص242

 v., C.E.12-3-1976, Département des Hautes Pyrénées, Rec ,p.153  )4(9(

وراج��ع أح��كام املبادئ يف القضاء اإلداري الفرني، مرجع س��ابق، ص244، وما بعدها، وراجع أيض��اً د. عبد العظيم عبد 

السالم، مرجع سابق، ص333،333 

   v.René chapus, op. cit. p. 1214  )443(
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حسن سري املرافق العامة باستمرار وانتظام وحسن أداء األعامل والخدمات املطلوبة ورسعة 

إنجازها«)443(.

ولق��د انتقدت الفكرة عىل أس��اس أنها فكرة فضفاضة ال تصلح لتربي��ر النظام القانوين 

للعقد بصفة عامة)442(.

- فكرة الطبيعة الذاتية للعقود اإلدارية:

تقوم هذه الفكرة عىل أس��اس االستناد إىل مبدأ دوام سري املرافق العامة بانتظام واطراد 

م��ن جهة، وعىل اعتب��ارات العدالة من جه��ة أخرى. كفكرتني متالزمت��ني وهو ما عرب عنه 

البعض من الفقه »بالطبيعة الذاتية للعقود اإلدارية«.

وقد قىض ديوان املظامل يف أحد أحكامه مبا يش��ري إىل الجمع بني الفكرتني فقىض بأنه. »إذا طرأ  

خالل تنفيذ العقد اإلداري حوادث أو ظروف طبيعية كانت أو اقتصادية مل تكن يف حسبان املتعاقد 

عند إبرام العقد وال ميلك لها دفعاً، ومن ش��أنها أن تنزل به خس��ائر فادحة تختل معها اقتصاديات 

العقد اختالالً جس��ياًم فإن جهة اإلدارة املتعاقدة ملزمة مبش��اركة املتعاقد معها يف احتامل نصيب 

من الخس��ارة التي لحقت به وذلك ضامناً لتنفيذ العقد اإلداري واستدامة لسري املرفق العام الذي 

يخدمه، ويقترص دور القايض اإلداري عىل الحكم بالتعويض املناس��ب دون أن يكون له تعديل يف 

االلتزامات العقدية، وأس��اس ذلك هو اعتبارات العدالة املجردة بتحقيق املصلحة العامة بناًء عىل 

فهم صحيح لطبيعة العالقة بني اإلدارة ومن يتعاقد معها من الهيئات واألفراد يف ش��أن من شؤون 

املرافق العامة، فمن ناحية ليس من العدل واإلنصاف وحس��ن النية يف املعامالت أن يرتك املتعاقد 

فريس��ة لظروف س��يئة ال دخ��ل له فيها وبدون أي تعويض اس��تناداً إىل نص��وص العقد الحرفية، 

وملج��رد الحرص عىل تحقيق الوفرة املالية، والرغبة امللح��ة يف الحصول عىل املهامت واألدوات أو 

إنجاز األعامل املطلوبة بأرخص األس��عار، ألن معنى ذلك اس��تباحة اإلرضار به، ومن الناحية الثانية  

ف��إن ع��دم تعويض املتعاقد – يف ه��ذه الحالة – ال يتفق مع املصلحة العام��ة، إذ ينتهي األمر إىل 

)443(  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 3593 س 45 جلسة 35-3-2332 راجع د. املستشار محمد ماهر أبو العينني.

 V. J.M .Rainaud, le contrat administratif, volonté de parties ou loi de service public,-3  )442(

p .et v. waline, traité de droit administratif, Sirey éd 338(.p 3985.R.D.P)622.996 راج��ع يف ع��رض 

هذا د. عىل محمد عبد املوىل، مرجع سابق، ص539
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اح��دى نتيجتني: إما إىل خ��روج املقاولني أو متعه��دي التوريد األمناء األكفاء من س��وق التعامل 

م��ع الدولة، أو انرصافهم عن االش��رتاك يف املناقصات مس��تقباًل، فيتلقف الزم��ام غري األكفاء وغري 

األمناء وتقع املنازعات واإلشكاالت التي تنتهي إىل تعطيل املرافق العامة، وإما أن يعمد هؤالء إىل 

تأمني أنفسهم، بأن يحتسبوا من ضمن أسعار عطاءاتهم مبلغاً لالحتياط ضد تلك املضار واألخطار 

املحتملة، وتكون النتيجة زيادة يف األس��عار )أي ارتفاع أس��عار العطاءات املقدمة( مام يفوت عىل 

اإلدارة غرضها يف الحصول عىل أصلح األيدي العاملة وبأفضل وأقل األس��عار وأنس��بها، وهذه كلها 

نتائج يجب تفادي األسباب املؤدية إليها، ألنها ال تتفق واملصلحة العامة«))44(.

وق��د تبنى مجلس الدولة امل��رصي يف بعض أحكامه هذا االتجاه فيق��ول: »إذا توافرت 

رشوط تطبي��ق نظرية الظروف الطارئة أعملت املحكم��ة أثرها والذي يتمثل يف إلزام جهة 

اإلدارة بدفع تعويض للمتعاقد معها يكون عبارة عن مشاركتها له يف تحمل عبء جزء كبري 

من الخس��ارة التي لحقته، تح��دده املحكمة يف ضوء ما تجده محققاً للعدالة وكفالة س��ري 

املرفق العام بانتظام واطراد«)444(.

ولقد ش��ايع وتحمس كثري من الفقه املرصي والعريب لهذ االتجاه، يقول الدكتور سليامن 

الط��اموي، ويذهب الرأي الراجح يف نظرنا إىل إرج��اع التعويض إىل الطبيعة الذاتية للعقود 

اإلدارية، وصلتها باملرافق العامة ... إذاً فالتعوي�ض يس��تند إىل ض�رورات سري املرافق العامة 

وإىل قواعد العدالة)445(. 

))44(  راج��ع حكم املحكم��ة اإلدارية رقم )5/د/إ/3/3 لع��ام 4)34ه�، يف القضية رقم 3/6485/ق لع��ام 3)34ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم465 / 4 لعام 4)34ه� يف القضية رقم 4283/ق لعام 4)34ه� )حكم غري منشور(.

)444(  راج��ع حك��م محكمة القضاء اإلداري يف القضية رقم 2)36 س43 جلس��ة 3) – 3- 3989 مش��ار إليه لدى د. عبد 

العظيم عبد السالم، مرجع سابق، ص333.

)445(  راجع د. س��ليامن الطاموي، مرجع سابق، ص796، وراجع أيضاً راجع د. عبد القادر الشيخيل، القانون اإلداري، دار 

مكتب��ة بغداد، للنرش والتوزيع عامن 3434ه� 3994 ص223، ود. نواف كنعان، القانون اإلداري الكتاب الثاين ط 3، 

اإلص��دار الث��اين، الدار العلمية الدولية، ودار الثقافة للنرش والتوزيع، ع��امن – األردن، 2333، ص68)، وراجع أيضاً 

يف هذا التوجه د. بكر القباين، القانون اإلداري الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت بدون س��نة النرش، ص287، ود. 

عاطف البنا، العقود اإلدارية، مع دراس��ة خاصة لنظام تأمني مشرتيات الحكومة وعقود التوظيف واستغالل الرثوة 

الطبيعي��ة يف اململكة العربية الس��عودية، دار العلوم للطباعة والنرش 3435ه��� 3984 ص))2، د. عزيزة الرشيف، 

دراسات يف نظرية العقد اإلداري، دار النهضة العربية، 3982، ص244، ود. ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري، دار 

املطبوعات الجامعية االسكندرية، 3996، ص633، ود. حمدي العجمي، األساس القانوين، مرجع سابق، ص39).
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- فكرة النية المشتركة ألطراف العقد 

يرى بعض الفقه الفرني أمثال األس��تاذ  Bonnard واألس��تاذ pequignot أن األساس 

القانوين لنظرية الظروف الطارئة هو النية املش��رتكة للمتعاقدين عند التعاقد، إذ إن نيتهام 

تن��رصف إىل أن يتحم��ل الطرفان املتعاقدان آث��ار العقد الضارة طيلة تنفي��ذه، خاصًة وأن 

العق��ود اإلدارية عادة ما تربم ملدة طويلة كثرياً ما تتغري خاللها الظروف التي نش��أ يف ظلها 

العقد)446(.

ولقد حاول األس��تاذ الفرني دي س��وتو التقري��ب بني فكرة النية املش��رتكة أو اإلرادة 

الضمني��ة ألطراف العقد وبني ما يعتنق��ه من فكرة التوازن املايل فيق��ول: »يف الحقيقة أن 

القض��اء يس��عى للمحافظة عىل التوازن املايل للعقد ألنها تك��ون إرادة املتعاقدين«)447( ومل 

تتابع هذه الفكرة وإمنا تعرضت لس��يل من االنتقادات م��ن قبل الفقه، فقد اعترب الدكتور 

الطاموي هذا األس��اس بأنه تعس��في يف معظم الحاالت)448( والدكتور محمود حلمي ينتقد 

هذا األساس بقوله: »لوكان أساس هذه النظرية هو املحافظة عىل درجة التعادل التي كانت 

موج��ودة وقت التعاقد، لوجب أن يكون الحل هو تعويض املتعاقد تعويضاً كاماًل وليس رد 

االلتزام املرهق إىل الحد املعقول«)449(.

ويق��ول الدكتور عبد الحميد حش��يش إن هذه الفكرة منتقدة وتعس��فية وال ميكن أن 

تخدم األس��اس القانوين لفكرة الظروف الطارئة، ويضيف أيضاً أنه كيف ميكن الحديث عن 

النية املش��رتكة لألطراف والفرض أن مصالحهم متعارضة، فاملدين يف حالة الظروف الطارئة 

تن��رصف نيته إىل التحرر من االلتزام، يف حني أن الدائن قد تنرصف نيته إىل االس��تفادة من 

تلك النتائج)453(.

)446(  راجع د. س��ليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص969، د. محمود حلمي، مرجع سابق، 

ص329، 3)3.

v De Soto l›imprévision et économie dirigée J.C.P.1950 n 0 817 p 818  )447(

)448(  راجع د. سليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 969.

)449(  راجع د. محمود حلمي، مرجع سابق، ص3)3.

 v., dr. Hachich )A(la théorie de l›imprévision dans des contrats administratif , étude comparée  )453(

     du droit français et droit de la république arabe unie , 1962, p.395 et v p. 396

وراجع يف هذا العرض د. عىل محمد عبد املوىل، مرجع سابق، ص536، 537. ود. عبد العظيم عبد السالم، مرجع سابق، ص9.
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- فكرة التوازن المالي للعقد: 

لقد ظهرت فكرة التوازن املايل للعقود اإلدارية مبناسبة تدخل اإلدارة يف عقود االمتياز فقد 

 compagnie   توىل املفوض ليون بلوم صياغة هذه الفكرة من تقريره الذي قدمه يف قض�ية

général français de tramways )453(، حي��ث يق��ول »إن م��ن طبيع��ة عقود االلتزام أن 

نطلب ونحقق املس��اواة وبقدر اإلمكان بني املزايا املمنوحة للملتزم واملسؤوليات املفروضة 

عليه بحيث يكون هناك توازن وبشكل متقابل بني املنافع املحتملة، والخسائر املتوقعة، إنه 

يف كل عق��د التزام يجب أن يك��ون هناك توازن رشيف بني ما هو ممنوح وما هو مطلوب، 

هذا الذي نس��ميه بالتوازن املايل والتجاري للعق��د، إنها معادلة مالية يف عقد االلتزام«)452(، 

 )45(( De Soto واألستاذ valine ويتجه بعض الفقه الفرني صوب هذه النظرية مثل األستاذ

حيث يش��ري هذا األخري إىل أن »حفظ التوازن املايل يعترب قاعدة أساس��ية يف نظرية العقود 

اإلداري��ة«)454( ويقول هو أيضاً: »إنه من بني القواعد األساس��ية يف العقود اإلدارية القاعدة 

املس��امة بحفظ التوازن املايل للعقود حيث يلزم إعادة هذا التوازن سواًء كان اإلخالل ناتجاً 

عن عمل اإلدارة أو لظروف خارجة عنها«)455( وهو ما يشري إليه الفقيه الفرني دي لوبادير 

بقوله: »ويف رأينا أنه ميكن أن تعترب فكرة التوازن املايل للعقد كأساس لفكرة نظرية الظروف 

الطارئة ..«)456(.

وه��و ما أيده البع��ض Marie-christine Rouault بالقول: »إن اإلدارة ملتزمة بضامن 

التوازن املايل للعقد...ثم تحدد أثر اعتامد هذا األس��اس فقال: »إنه يبقى أن نقول إن فكرة 

التوازن املايل س��تكون بصفة إجاملية حيث يتحمل الش��خص العام من 93 إىل 95 يف املائة 

compagnie général français des tramways, rec p.210 , 1910-3-C.E11  )453(

»نقالً عن د. سليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق ص633، وراجع أيضاً أحكام املبادئ يف   )452(

القضاء اإلداري الفرني، مرجع سابق، ص377 وما بعدها.

 v., waline , traite élémentaire de droit administratif ed. 4 p 340 et v. De soto imprévision et  )45((

économie dirigée J.C. P. 1950 -1-p 817 ets

v. De Soto note au Dalloz 1942.p.111  )454(

.v. De Soto note au Dalloz 1950 p.454 et v. De soto imprévision et économie dirigée op cit p 817  )455(

  Andre de laubadere et venez)J.C.(et Gaudement )Y( traite de droit administratif T1 1984 P.426  )456(
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من تلك الفرتة غري التعاقدية«)457(.

وقد أشار ديوان املظامل إىل هذا املعيار يف أحد أحكامه حيث قىض بأن »مطالبة املدعية 

بالتعويض تندرج يف إطار نظرية الظروف الطارئة التي تقوم عىل أساس إعادة التوازن املايل 

للعقد اإلداري الذي يتعرض املتعاقد فيه مع جهة اإلدارة لظروف طارئة تجعل تنفيذ العقد 

مرهقاً له«)458(.

وقد أش��ارت املحكم��ة اإلدارية العليا يف بعض أحكامها له��ذه الفكرة أيضاً فقالت: »إن 

التعوي��ض الذي تلتزم به جهة اإلدارة ال يس��تهدف تغطية الربح الضائع أياً كان مقداره، أو 

الخس��ارة املألوفة يف التعامل وإمنا أس��اس تحمل الجهة اإلدارية لجزء من خس��ارة محققة 

وفادحة تندرج يف معنى الخسارة الجسيمة، بغرض إعادة التوازن املايل للعقد بني طرفيه يف 

سبيل تحقيق املصلحة العامة«)459(. 

ت بهذه الفكرة أيضاً محكمة القض��اء اإلداري يف حكمها الصادر يف 3) يونيو  وق��د اعتداَّ

3957 حي��ث قال��ت: »إن من طبيعة العق��ود اإلدارية أنها تحقق بق��در اإلمكان توازناً بني 

األعب��اء التي يتحملها املتعاقد م��ع اإلدارة، وبني املزايا التي يتمتع به��ا اعتباراً بأن نصوص 

العقد تؤلف يف مجموعها كاًل من مقتضاه التالزم بني مصالح الطرفني املتعاقدين«.

ث��م قالت يف الحكم نفس��ه: »وبهذه الضوابط تكون العق��ود اإلدارية قامئة عىل وجود 

تناسب بني االلتزامات التي تفرضها والفوائد التي يجنيها املتعاقدون منها” وقالت: »إن هذا 

التوازن املايل أمر مفرتض يف كل عقد إداري«)463(.

ه��ذا ويالحظ أن املحكمة وإن كانت قد س��اقت تلك العب��ارات للحديث عن اإلخالل 

بالت��وازن املايل للعقد نتيجة لتعديله من قبل اإلدارة إال أنه يظهر جلياً أنها اعتمدت املعيار 

  V. Mari – Christine Rouault ,OP.CIT , 2005, P.37  )457(

)458( ديوان املظامل، املحكمة اإلدارية الحكم رقم 254/د/إ/3 لعام 3429ه�، يف القضية رقم 3/3435/ق لعام 3425ه�، املؤيد 

من محكمة االستئناف اإلدارية، بالحكم رقم 73)/إس/3 لعام 3)34ه�، مجموعة األحكام لعام 3)34ه�، ج5، ص2688.

)459(  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 562) س29 ق جلس��ة 36-5-3987، راجع املوس��وعة اإلدارية 

الحديثة، الدار العربية للموسوعات 3995 ج 5) ص84).

)463(  راجع حكم محكمة القضاء اإلداري يف 3) يونية 3959. 



الباب الثالث

املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية310

كقاعدة عامة يف قولها: »إن هذا التوازن أمر مفرتض يف كل عقد إداري«، وهو ما أش��ار إليه 

الدكت��ور الطاموي يف تعليقه عىل هذا الحكم فقال: »وواضح من صياغة الفقرات الس��ابقة 

م��ن حكم محكم��ة القض��اء اإلداري أن املحكمة قد أخذت باألف��كار الراجحة فيام يتعلق 

بنظرية التوازن املايل للعقود اإلدارية«)463(.

وقد انتقدت هذه الفكرة من قبل بعض الفقه أمثال األستاذ الفرني pequignot واألستاذ 

F. llorens بدع��وى أن فك��رة الت��وازن املايل للعقد تق��وم عىل التعوي��ض الكامل يف حني أن 

التعوي��ض يف نظرية الظروف الطارئة يكون تعويضاً جزئي��اً، ويظل كذلك ولو تحملت اإلدارة 

النصيب األكرب منه)462(. ويبني الدكتور ثروت بدوي يف رسالته للدكتوراه))46( إىل رضورة التخلص 

من فكرة التوازن املايل للعقد، حيث إنها فكرة خطرة وغري صحيحة، وتتبدى خطورتها يف الطابع 

العام الذي يريد بعض الفقهاء إضفاءه عليها حيث يسندون كل تعويض يستحقه املتعاقد إىل 

تلك الفكرة، كام هو رأي دي س��وتو، كام ترجع عدم صحة هذه النظرية أيضاً إىل عدم تطابق 

التعوي��ض الذي يحكم به الق��ايض يف حالة اختالل العقد مع التوازن امل��ايل الذي روعي عند 

التعاقد، ولتصوير هذه الحالة فقد يحدث أن يقبل املتعاقد عند إبرام العقد أسعاراً غري مجزية 

نتيجة خطأ من جانبه فإذا حدث وتدخلت اإلدارة يف تنفيذ العقد بعد ذلك، فإن القضاء يحكم 

بالتعويض الكامل ال عىل أس��اس السعر الذي قبله املتعاقد عند إبرام العقد، ولكن عىل أساس 

السعر الحقيقي وقت تدخل اإلدارة يف التنفيذ، أما الحالة الثانية، فهي حالة إنهاء اإلدارة للعقد 

ب��ال خطأ، ففكرة الت��وازن املايل ال ميكن أن تربر التعويض الذي يحك��م به القضاء عىل اإلدارة 

حيث إنه ال ميكن يف هذا الفرض التحدث عن توازن مايل لعقد غري موجود)464(. 

)463(  راجع د. سليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، ط2 ص633.

 v. pequignot, théorie général des contrats administratifs, note de J.C.A anciennes éditions   )462(

 Fascicule 511 n0 398 .

 وراجع يف عرض وجهة نظر األستاذpequignot واألستاذ F. llorens د. الطاموي، ط5، ص696 ود.عبد العظيم عبد السالم، 

 André de Laubadére, traite مرجع سابق، ص92، د. محمد عبد املوىل مرجع سابق ص493 وما بعدها، واألستاذ

des contrats administratif op. cit p. 384

v D Saroit B. le fait de prince dans les contrats administratif thèse Paris 1955  )46((

)464(  راجع - يف عرض وجهة نظر د. ثروت بدوي - د. ماهر ابو العينني، مرجع سابق، ص432، )43 ود. محمد عبد املوىل، 

مرجع سابق، ص93) وما بعدها  



اآلثار املرتتبة عىل إبرام العقود اإلدارية

311 املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية

- األساس المختار للتعويض في نظرية الظروف الطارئة)465):

أعتقد بداية أن اللجوء إىل فكرة س��ري املرافق العامة بانتظام واطراد يف القانون اإلداري 

كان فراراً من أرس مبدأ سلطان اإلرادة الذي يعتمده القانون الخاص، وبالتايل كانت الفكرة 

م��الذاً للقضاء اإلداري لتطبيق النظرية عىل اإلدارة التي ال تس��تطيع النكول مع ادعاء هذا 

املبدأ عن التعويض، إذ هي تعتمد مبدأ س��ري املرافق العامة بانتظام واطراد، إال أن الفكرة 

ال تخدم النظرية بش��كل عام، فإذا كانت الفكرة تصلح لتغطية بعض العقود وخاصة عقود 

االلتزام فانها قد ال تصلح لتغطية عقود أخرى، فقد ترى اإلدارة أن املرفق العام لن يتوقف 

ع��ن أداء خدماته بانتظام واطراد لو توق��ف املتعاقد عن الوفاء بالتزاماته التي توقفت من 

جراء الظرف الط��ارئ، ونرضب لذلك مثاًل يف عقود التوريد، فقد يكون لدى اإلدارة مخزون 

احتياطي من املواد التي تكفيها لتجاوز تلك األزمة، وبالتايل لن يتوقف املرفق العام، والحالة 

هذه فلن يتمكن املتعاقد لو أصابه رضر من الحصول عىل التعويض يف حالة لجوئه للقضاء 

حيث لن يجد هذا األخري أساساً للتعويض . 

ك��ام أنه يف حالة أخرى ميكن للمتعاقد أن يفي بالتزامه عىل الرغم من الظروف الطارئة 

التي أخل��ت باقتصاديات العقد نتيجة للمقدرة املالية للمتعاقد التي متكنه من تجاوز تلك 

األزمة، وتعنت اإلدارة معه من جانب آخر، مام يضطره إلمتام التعاقد حيث تكون الخسارة 

يف االستمرار أحياناً أقل منها يف حالة التوقف، والحالة هذه مل يتوقف سري املرفق العام، فال 

يس��تطيع املتعاقد بعد التنفيذ أن يطالب بتطبيق النظرية، واملبدأ الذي عىل أساس��ه يلزم 

القضاء اإلدارة بالتعويض مل ميس، فلم يتوقف املرفق العام بأي شكل عن أداء خدماته، هذا 

وفكرة س��ري املرافق العام��ة بانتظام واطراد من ناحية ثالثة ال تخ��دم اإلدارة حينام يحقق 

املتعاق��د معها أرباحاً طائلة نتيجة لظروف طارئة أخلت باقتصاديات العقد لصالح املتعاقد 

محققاً أرباحاً طائلة من وراء الصفقة مل يكن يف الحسبان حصولها، فهي خارجة عن توقعات 

األطراف وإبرام العقد)466(.

)465(  راجع د. حمدي العجمي، األساس القانوين، مرجع سابق، ص34) وما بعدها.

)466(  راجع يف قابلية تطبيق النظرية عىل تلك الحالة د. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص645، وراجع د. سليامن 

الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص737. 
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أما فكرة التوازن املايل فأعتقد أنها الفكرة األكرث صواباً يف تحديد األساس القانوين لنظرية 

الظ��روف الطارئة ألنها فكرة نابعة م��ن طبيعة العقد ذاته، وبالتايل هي فكرة ملزمة لطريف 

العقد، وليس من ش��ك يف أن س��المة العقد من العيوب مرتبطة بتناسب األداءات املتقابلة 

فهي مقصود العاقدين، ولو مل يكن التوازن املايل للعقود محل اعتبار ملا كانت هناك حاجة 

العتبار عيوب اإلرادة من الغش والتدليس واالستغالل والغلط ..، وبالتايل حني نطبق نظرية 

الظ��روف الطارئ��ة فاملقصود عودة للتوازن ب��ني األداءات املتقابلة، م��ع مراعاة أن التوازن 

الطبيع��ي للعقد ال يختل إال مع بداية االختالل الذي مل يكن ليتوقعه األطراف عند التعاقد، 

وذلك حتى نضمن اس��تقرار املعامالت وهو األمر الذي يكفله رشط النظرية حتى ال تنطبق 

األخ��رية إال عند حدوث اختالل يف اقتصاديات العقد، هذا االختالل يخرج عن الحد املألوف 

يف التعامل، ألن الخس��ارة العادية ال تستدعي تطبيق النظرية، فاملكسب والخسارة املألوفة 

أمور مقبولة يف التعامل وهو ما يالزم العقود.

كام أنها تحقق دامئاً مبدأ دوام س��ري املرافق العامة، باإلضافة لذلك فهي قابلة للتطبيق 

أثناء تنفيذ العقد، وبعد تنفيذه.

وإن االنتقادات التي وجهت إليها قد تخلو من املنطق أحياناً، حيث رفضت فكرة التوازن 

املايل ال ليشء إال ألنها تحقق العدالة، حيث إن األخذ بها يؤدي إىل التعويض الكامل يف حني 

أن النظري��ة تقوم من وجهة نظرهم ع��ىل التعويض الجزيئ، وكأن النظرية مكتوب عليها أو 

مسجل باسمها أن يكون التعويض جزئياً، ولقد ذكرنا سابقاً أن ابتداع فكرة التعويض الجزيئ 

كانت لعدم القدرة ابتداًء بالخروج الرصيح عىل فكرة سلطان اإلرادة، وقاعدة العقد رشيعة 

املتعاقدي��ن، وعليه فالبد س��اعتها أن يك��ون التعويض ما هو إال مس��اعدة من قبل اإلدارة 

أوجبها مبدأ سري املرافق العامة بانتظام واطراد، ومن جهة أخرى ال محاجة للقول بأن فكرة 

الت��وازن امل��ايل ال تصلح يف حالة تنفيذ العقد، إذ إنه كيف ميك��ن إعادة التوازن املايل لعقد 

غ��ري موجود، لو أخذنا بهذا املنطق لوجب القول بذلك أيضاً عىل غريها من املعايري، كام أن 

ه��ذا االفرتاض غري صحيح يف ذاته حيث ال ميك��ن القول بعدم وجود عقد، فالتوازن ينصب 

ع��ىل الفرتة التي كان العقد فيها موجوداً وذلك أمر ال ميكن إنكاره . لكل هذا أرى أن فكرة 

التوازن املايل للعقد هي الفكرة الراجحة والتي تقابلها يف القانون الخاص فكرة بقاء التعادل 
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املوضوع��ي بني األداءات العقدية وكالهام يتالقى من وجهة نظري مع قول النبي صىل الله 

عليه وسلم: »بم تأخذ مال أخيك بغري حق«)467(.

وه��و ما أش��ار إليه ابن حجر يف تعليقه عىل الحديث يف فت��ح الباري حيث قال “أي لو 

تلف الثمر النتفى يف مقابلته العوض، فكيف يأكله بغري عوض”)468(.

وهو ما قد أش��ار إلي��ه ديوان املظامل يف أحد أحكامه حيث قىض ب��أن »مطالبة املدعية 

بالتعويض تندرج يف إطار نظرية الظروف الطارئة التي تقوم عىل أساس إعادة التوازن املايل 

للعق��د اإلداري ال��ذي يتعرض املتعاقد مع جهة اإلدارة لظ��روف طارئة تجعل تنفيذ العقد 

مرهقاً له«)469(.

وال ش��ك أننا باعتامدنا هذا املعيار فس��وف نرتب عىل ذل��ك نتيجة جد مهمة وهي ما 

يتعلق مبقدار التعويض، حيث يلزم أن يكون التعويض كاماًل عىل عاتق اإلدارة دون مشاركة 

م��ن املتعاقد ويبدأ احتس��ابه من نهاية الخس��ارة املألوفة يف التعام��ل والتي كان ميكن أن 

يتوقعه��ا األط��راف، طبقاً للظروف التي نش��أ يف ظلها العقد والتي تعد مس��ألة موضوعية 

يقدره��ا الق��ايض طبقاً ملا يراه كافي��اً يف تحقيق أبعاد تلك املس��ألة، كانتداب بعض الخرباء 

املختصني للقيام بهذه املهمة.

ج- سلطة القاضي في التعويض:

تتحدد س��لطات القايض اإلداري يف حالة الظ��روف الطارئة، يف طلب مراجعة العقد من 

أطراف��ه يف ضوء الظروف الطارئة، فإن مل يحدث االتفاق بني األطراف لجأ القايض إىل تقدير 

التعويض، وهو الحل الذي تقرر يف قضية غاز بوردو، حيث قرر مبدأ التعويض يف حالة عدم 

اتفاق األطراف بصفة ودية طبقاً للظروف الطارئة.

وه��و ما قىض به دي��وان املظامل بحكمه: »إذا طرأ خالل تنفيذ العقد اإلداري حوادث أو 

ظروف طبيعية كانت أو اقتصادية مل تكن يف حسبان املتعاقد عند إبرام العقد وال ميلك لها 

)467(  رواه مسلم، راجع نيل األوطار للشوكاين، مرجع سابق، ص377. 

)468(  راجع ابن حجر العسقالين يف فتح الباري، مرجع سابق ج5 ص)3).

)469(  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 254/د/إ/3 لعام 3429 ه�، يف القضية رقم 3/3435/ق لعام 3425 ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف اإلدارية، بالحكم رقم 73)/إس/3 لعام 3)34 ه�، مجموعة األحكام لعام 3)34 ه�، ج5، ص2688.
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دفعاً، ومن ش��أنها أن تنزل به خس��ائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختالالً جسياًم 

ف��إن جهة اإلدارة املتعاقدة ملزمة مبش��اركة املتعاقد معها يف احتامل نصيب من الخس��ارة 

التي لحقت به وذلك ضامناً لتنفيذ العقد اإلداري واستدامة لسري املرفق العام الذي يخدمه، 

ويقت��رص دور القايض اإلداري عىل الحكم بالتعويض املناس��ب دون أن يكون له تعديل يف 

االلتزامات العقدية«)473(.

وقضت املحكمة اإلدارية العليا بأنه: »ومن حيث إن قضاء هذه املحكمة قد جرى عىل 

أن تطبي��ق نظرية الحوادث الطارئ��ة يف الفقه والقضاء اإلداري رهني بأن تظهر خالل تنفيذ 

العق��د حوادث أو ظروف اس��تثنائية عامة طبيعية كانت أو اقتصادي��ة أو إدارية ....وليس 

مؤدى تطبيق هذه النظرية بعد توافر رشوطها أن ميتنع املتعاقد من تنفيذ التزاماته الواردة 

بالعقد، وإن كانت تتيح له دعوة اإلدارة املتعاقدة ملش��اركته يف تحمل نصيب من الخسارة 

الت��ي حاقت به نتيجة تنفيذ العقد يف ظل الظ��روف الطارئة، ويقترص دور القايض يف هذه 

الحالة عىل إلزام اإلدارة املتعاقدة بالتعويض املناس��ب دون أن يكون له تعديل االلتزامات 

العقدية«)473(.

فالقايض ال يستطيع مراجعة العقد وذلك ألنه

 »أوالً: إن مهم��ة القايض اإلداري كقاعدة عامة هي تفس��ري العقود وتطبيق أحكامها ال 

تعديل رشوطها، وهذه قاعدة أساسية ال تختلف فيها العقود اإلدارية عن العقود املدنية.

ثانياً: أن القاعدة يف القانون اإلداري أن القايض ال يستطيع أن يأمر اإلدارة بالقيام بعمل 

معني، ولو أتيح له تعديل االلتزامات التعاقدية لكان ذلك مبثابة إصدار أوامر لإلدارة.

ثالثاً: الحيلولة بني القايض اإلداري وبني تعديل االلتزامات التعاقدية أمر يتفق واعتبارات 

النفع العام يف املقام األول، فمن الثابت أن اإلدارة حني تضمن العقد رشوطاً معينة وتحمل 

املتعاقد مبقتض��اه التزامات محددة فإنها تهدف إىل تحقيق مصلحة عامة ولو أتيح للقايض 

أن يع��دل رشوط العق��د رغاًم عن اإلدارة فقد تتع��رض اإلدارة للخطر، ومن ثم فإن دواعي 

)473(  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم )5/د/إ/3/3 لعام 4)34ه�، يف القضية رقم 3/6485/ق لعام 3)34ه� )حكم غري 

منشور(.

)473(  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 2543 لسنة 29 ق بجلسة 3)/3985/33، املجموعة، 3)/3، ص))4.



اآلثار املرتتبة عىل إبرام العقود اإلدارية

315 املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية

املصلحة العامة واعتبارات النفع العام تقتيض أن تظل رشوط العقد نافذة حتى تقبل اإلدارة 

مخت��ارة تعديله��ا، ألنها لن تفعل ذلك إال بعد أن تتأكد مقدم��اً من أن املصلحة العامة لن 

تضار من جراء التعديل، وهذا االعتبار األخري ال محل له يف القانون الخاص، حيث يعمل كل 

متعاقد عىل تحقيق مصلحته الخاصة«)472(.

ويف ضوء ما س��بق فإن القايض يك يقوم بتحديد التعويض املايل للمتعاقد فإنه البد وأن مير 

بع��دة مراحل موضوعية، تقت��يض املرحلة األوىل منها أن يحدد مدى توافر رشوط النظرية من 

عدم��ه لينتقل للمرحلة الثانية وهي تحديد مقدار التعويض والذي يقوم عىل أس��اس تحديد 

بداي��ة الظرف الطارئ ونهايته، تحديد مقدار الخس��ارة الجس��يمة وذل��ك بعد تحديد مقدار 

الخسارة املألوفة يف التعامل، ويكون تحديد تلك الخسارة كام سبقت اإلشارة بالنظر إىل العقد 

يف مجموع��ه وليس إىل عنرص من عنارصه، فإنه إذا كانت قد تحققت خس��ارة يف عنرص معني 

فقد يقابلها وفر يف عنرص آخر مبا يغطي تلك الخسارة، ولذلك يتم النظر إىل ما حققه املتعاقد 

م��ن أرباح  عن كل ما يتعلق بالعملية العقدية وهو ما فصلته املحكمة اإلدارية العليا بقولها: 

“يجب لتقدير انقالب اقتصاديات العقد واعتبارها قامئة، أن يدخل يف الحس��اب جميع عنارص 

العقد الت��ي تؤثر يف اقتصادياته، واعتبار العقد يف ذلك وحدة واحدة ويفحص يف مجموعه، ال 

أن ينظ��ر إىل أح��د عنارصه فقط، بل يكون ذلك مبراعاة جميع العنارص التي يتألف منها إذ قد 

يكون بعض هذه العنارص مجزياً ومعوضاً عن العنارص األخرى التي أدت إىل الخسارة”))47(، ثم 

تأيت املرحلة األخرية وهي تقس��يم تلك الخس��ارة عىل طريف التعاقد، حسب الرأي الغالب فقهاً 

وقضاًء، وحس��ب وجهة نظري أرى تحميل اإلدارة التعويض كاماًل لتحقيق التوزان املايل للعقد 

ال��ذي يحقق العدالة بش��كل كامل، حيث لو قام��ت اإلدارة بالتعاقد يف مثل هذه الظروف ملا 

تعاقدت إال باألسعار الحالية التي هي بعينها التي سيحصل عليها املتعاقد.

ال ش��ك أن هذه املراحل تحتاج إىل خربة فنية وإع��امل للقواعد القانونية وتكون األوىل 

مهمة الخرباء تحت رقابة القضاء والثانية من مقتضيات عمل القايض)474(.

)472(  راجع د. سليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص)69، 694.

))47(  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعنني رقمي 549 و833 لسنة 5)ق بجلسة 4/4/)399، املجموعة، 8)/2، 

القاعدة رقم )9، ص896.

)474(  ملزيد من التفاصيل فيام يتعلق بأحكام مجلس الدولة الفرني يف هذا املوضوع د. محمد عبد الله السناري، مبادئ 
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وتتحمل بشكل عام الجهة املتعاقدة النصيب األوفر يف تحمل الخسارة، من ذلك ما قىض 

به الديوان يف أحد أحكامه بأنه »ومن حيث إنه ال ش��ك تعترب هذه الخس��ارة فادحة تجاوز 

املأل��وف يف التعامل، وتزيد كثرياً عىل ما ميكن أن يدخل يف حس��بان أي متعاقد، وتؤدي بال 

ريب إىل قلب اقتصاديات العقد، مام يتوافر بها مناط إعامل نظرية الظروف الطارئة، ومن 

ثم مس��اهمة الحكومة يف تعويض هذه الخس��ارة، وترى هذه اللجنة تحديد هذا التعويض 

بنسبة 73% من قيمة الخسارة املذكورة«. 

ويف حكم آخر قىض بأن »التعويض ال يس��تحق إال إذا انقلبت اقتصاديات العقد مبعنى 

أنه يرتتب عىل تنفيذ العقد خسارة تجاوز يف فداحتها الخسارة العادية املألوفة التي يتحملها 

أي متعاقد أثناء التنفيذ وهذا التعويض الذي يدفع ال يش��مل الخس��ارة كلها وال يغطي إال 

ج��زءاً من األرضار التي تصي��ب املتعاقد وال يجوز للمتعاق��د أن يطالب بالتعويض بدعوى 

أن أرباحه نقصت أو لفوات كس��ب، ويحب أن تكون الخس��ارة واضح��ة متميزة يف العقد 

مبعن��ى أن يك��ون تقدير انقالب اقتصاديات العقد قامئاً عىل أنه يدخل يف الحس��اب جميع 

عن��ارص العقد التي تؤثر يف اقتصاديات��ه، فيعترب العقد يف ذلك وحدة ويفحص يف مجموعه، 

ال أن ينظ��ر إىل أحد عنارصه فقط بل يكون ذل��ك مبراعاة جميع العنارص التي يتألف منها، 

إذ قد يكون بعض هذه العنارص مجزياً وتعوض عن العنارص التي تس��تتبع الخس��ارة، ومن 

ث��م فإن انقالب اقتصاديات العقد مس��ألة ال تظهر وال ميكن التحق��ق من وجودها إال من 

املس��تخلصات النهائية وعند عمل الحس��اب الختامي، وهو ال يكون إال بعد إنجاز األعامل، 

وبذلك ميكن تحديد التعويض وطلبه عىل أس��اس نظرية الظروف الطارئة، وىف توزيع عبء 

الخسارة بني طريف العقد تراعى اعتبارات متعددة منها النتائج النهائية للمرشوع وال يدخل 

يف حساب تلك الخسائر األرباح املحتملة يف املستقبل، كام أن اإلدارة ال تشارك املتعاقد معها 

إال يف الفرق بني الخس��ائر العادية املحتملة والخس��ائر التي تتجاوز الحد املعقول لألسعار، 

دون أن تش��اركه يف كامل الخس��ارة أو تعوضه عام فاته من ربح، ومرد ذلك إىل أن نظرية 

الظروف الطارئة تقوم عىل أس��اس مبدأ جوهري هو توزيع أعباء الخسارة الفادحة املرتتبة 

عىل الظرف الطارئ بني اإلدارة واملتعاقد، إذا مل تشأ اإلدارة أن تعدل االلتزامات العقدية مبا 

يتفق والوضع الجديد.

وأحكام العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص96).
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قدرت الدائرة التعويض الذي تستحقه الرشكة املدعية قبل الوزارة املدعى عليها يف هذا 

الش��أن عىل أس��اس تحمل الوزارة بنسبة 83% من كامل الخس��ارة التي لحقت بالرشكة من 

جراء ارتفاع األسعار واألصل يف توزيع عبء الخسارة بني طريف العقد طبقاً لنظرية الظروف 

الطارئ��ة أن اإلدارة ال تش��ارك املتعاق��د معه��ا إال يف الفرق بني الخس��ارة العادية املحتملة 

والخسارة التي تجاوز الحد املعقول لألجور واألسعار دون أن تشاركها يف كامل الخسارة«)475(.

هذا وتجدر االش��ارة إىل أن عقد األش��غال العامة قد عالج الظ��روف الطارئة يف حاالت 

الح��رب يف املادة رق��م )55( منه تحت بند املخاطر الخاصة والت��ي نصت عىل أنه »يقصد 

باملخاطر الخاصة الحرب وأعامل الغزو من قوات معادية واألعامل العسكرية وما شابهها«.

وال يكون املقاول مسؤوالً بالتعويض أو غريه عن أي تخريب أو تدمري لألعامل أو األعامل 

املؤقتة أو ممتلكات صاحب العمل أو أي شخص ثالث أو أي عطل ورضر يلحق باألرواح إذا 

كان هذا التخريب أو التدمري أو العطل أو الرضر ناشئاً عن املخاطر الخاصة.

وفي��ام عدا ما يكون خاضعاً لإلزالة والرفض مبوجب املادة )3)( يكون للمقاول الحق يف 

أن يدف��ع له صاحب العمل قيم��ة األعامل أو األعامل املؤقتة أو املواد متى ثبت تخصيصها 

للعمل، إذا أصابها تخريب أو تدمري ناشئ عن املخاطر الخاصة سواًء كانت يف موقع األعامل 

أو قربه أو يف الطريق إليه، كام يكون للمقاول الحق يف أن يدفع له صاحب العمل التكاليف 

الالزم��ة إلعادة تصلي��ح األعامل أو األعامل املؤقتة إىل الحد ال��ذي يعتربه املهندس رضورياً 

وذلك عىل أس��اس سعر الكلفة مضافاً إليه مقدار الربح املعقول كام يحدد املهندس. إن أي 

خراب أو رضر أو خس��ارة يف األرواح يحدث نتيج��ة النفجار أو ضغط يف أي مكان أو زمان 

بس��بب لغم أو قنبلة أو قذيفة أو ذخرية أو متفجرات أو أية مواد حربية يعترب ناش��ئاً عن 

املخاطر الخاصة ويطبق عليه حكمها كام هو منصوص عليه يف هذه املادة ما مل يكن ناشئاً 

عن فعل أو إهامل املقاول أو مقاوليه الفرعيني أو مستخدميهم.

وإذا نشبت الحرب أثناء رسيان هذا العقد فإن عىل املقاول أن يقوم باتخاذ جميع التدابري 

املمكنة والجهود إلمتام األعامل عىل أن يراعي دامئاً أن لصاحب العمل الحق يف كل وقت بعد 

)475(  راج��ع ق��رار ديوان املظامل رقم 3/ت لعام 3433، بجلس��ة 3433/2/38ه�، يف القضية رق��م 329/ق لعام 89)3ه�، 

مجموعة املبادئ الرشعية والنظامية التي قررتها لجنة تدقيق القضايا خالل عام 3433ه�، ص).
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نشوب الحرب يف إنهاء العقد مبوجب خطاب كتايب للمقاول، وعند إعطاء هذا اإلخطار يصبح 

العق��د منتهياً عدا ما يختص بحقوق الطرفني التي تنص عليها هذه املادة وكذلك املادة )56( 

وبدون إخالل بحقوق أي من الطرفني املتعلقة بأية مخالفة سابقة إلنهاء العقد.

ونصت املادة )56( عىل أنه »يف حالة إنهاء العقد بسبب نشوب الحرب عىل النحو املبني 

آنفاً يجب عىل صاحب العمل أن يدفع للمقاول جميع الحقوق املس��تحقة له عن األعامل 

التي قام بتنفيذها باإلضافة إىل قيمة املواد والبضائع التي تم توريدها إىل املوقع، وذلك بعد 

خصم املبالغ املتبقية له بذمة املقاول من رصيد الدفعات املقدمة واملسددة إليه أو أي مبلغ 

آخر جرى تسديده للمقاول عىل حساب تنفيذ العمل«.

ويبقى الس��ؤال قبل األخري عن القيمة القانونية لالش��رتاط العقدي بعدم إعامل نظرية 

الظروف الطارئة، فهل يعد يف هذه الحالة ذلك الرشط مانعاً من إعامل القايض س��لطته يف 

تطبي��ق هذه النظرية، يرى البعض أنه قد اس��تقر قضاء مجل��س الدولة الفرني عىل عدم 

مرشوعية هذا الرشط الذي مبقتضاه يتن��ازل املتعاقد مقدماً عن الحق باملطالبة بالتعويض 

عن الظروف التي تطرأ بعد إبرام العقد، وقىض املجلس يف نصوص رصيحة يف أحد أحكامه 

أنه إذا كان أحد نصوص العقد يش��رتط أن الس��عر الجزايف يشمل كل ارتفاع ميكن أن يرتتب 

عىل تطبيق الترشيعات االجتامعية الجديدة، وأن هذا الس��عر غري قابل إلعادة النظر وغري 

قاب��ل للتحفظ من أي طبيع��ة كانت، فإن هذا الرشط ال ميكن بذاته أن يس��تبعد كل حق 

للمؤسسة يف طلب االستفادة من نظرية الظروف الطارئة«)476(.

وأيضاً فإن الفقه كام يش��ري البعض قد أجمع عىل عدم مرشوعية تضمني العقد رشوطاً عامة 

تنص عىل عدم مسؤولية اإلدارة يف مواجهة املتعاقد، فريى الفقيه الفرني دي لوبادير أن مثل تلك 

الرشوط التي مبقتضاها تش��رتط عىل املتعاقد معها التنازل مقدماً عن حقه يف املطالبة بالتعويض 

عن الظروف التي يصادفها أثناء تنفيذ العقد ليست لها أي قيمة... كام أن تطبيق النظرية يجب 

أن يعترب من النظام العام ألنها وسيلة لضامن سري املرافق العامة وتحقيقاً للصالح العام.)477(.

)476(  راجع د. حسن محمد عىل حسن، أثر الظروف الطارئة يف تنفيذ العقد اإلداري، مجلة الرافدين للحقوق، املجلد 36، العدد 58، 

السنة 38، العدد 58، )233، ص 236. وراجع د. محمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود اإلدارية، مرجع سابق، 436.

)477(  راجع يف عرض هذا د. محمد عبد العال الس��ناري، مبادئ وأحكام العقود اإلدارية، مرجع س��ابق، ص436، أندريه 

ج)، ص333.
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ه��ذا وقد أخذ القانون املدين املرصي )478( الذي ينظ��م العالقات الفردية بهذه النظرية 

واعترب أن أي اتفاق عىل استبعادها يكون باطاًل حيث نصت املادة )347( منه عىل أن:

»3- العقد رشيعة املتعاقدين، فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفني، أو لألسباب 

التي يقررها القانون.

ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة مل يكن يف الوسع توقعها وترتب عىل 

حدوثه��ا أن تنفيذ االلت��زام التعاقدي، وإن مل يصبح مس��تحياًل، صار مرهقاً للمدين 

بحي��ث يهدده بخس��ارة فادحة، جاز للق��ايض تبعاً للظ��روف واملوازنة بني مصلحة 

الطرف��ني أن يرد االلتزام املرهق إىل الحد املعقول. ويقع باطاًل كل اتفاق عىل خالف 

ذلك«. 

ف��إذا كان ذل��ك يف القانون العادي ففي القانون اإلداري ال��ذي هو أصل النظرية يكون 

أوىل وأوجب.

وه��و رشط ممقوت رشعاً إذ كي��ف يؤخذ املال بغري وجه حق؟ فهو كام قال النبي صىل 

الله عليه وسلم فيام جاء يف صحيح مسلم عن مسألة الجوائح عن جابر ريض الله عنه قال: 

قال رس��ول الله صىل الله عليه وسلم: »لو بعت من أخيك مثراً فأصابتها جائحة فال يحل أن 

تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغري حق« وروى اإلمام مسلم يف صحيحه كذلك أن النبي 

صىل الله عليه وسلم أمر »بوضع الجوائح«)479(.

وهو أيضاً كام قال النبي صيل الله عليه وس��لم: »املسلمون عند رشوطهم إال رشطاً أحل 

حراماً أو حرم حالالً«.

إن وج��ود أي رشط يح��رم املتعاقد من التعوي��ض العادل يكون ال��رشط باطاًل، وعليه 

يستحق املتعاقد التعويض.

أما حالة التعويض االتفاقي والذي يعني االتفاق عىل تعويض معني عند حدوث الظروف 

الطارئة، فيش��ري البعض بأن هناك إجامعاً من الفقه والقضاء اإلداري يف مرص وفرنس��ا عىل 

)478(  راجع القانون املدين املرصي رقم 8)3 لسنة 3948.

)479(  رواه اإلمام مسلم، مرجع سابق، ج5 ص29.
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مرشوعية الرشط ويف هذه الحالة يكون مبثابة تعويض اتفاقي بني طريف العقد)483(.

غري أنه وفقاً لهذا االتجاه فإنه يجوز االستناد إىل الظروف الطارئة حتى مع وجود الرشط 

االتفاقي وذلك يف الحاالت اآلتية:

- ع��دم التمكن من تطبيق الرشوط الواردة يف العقد. كحالة صدور ترشيع معني يفرض 

تجمي��د األجور أو األس��عار ففي هذه الحالة ال تس��تطيع اإلدارة تطبي��ق الرشوط ألنها ال 

تستطيع النظر يف األسعار.

- إذا تبني عدم جدوى تطبيق هذه الرشوط ملواجهة اآلثار املرتتبة عىل الظروف الطارئة.

- إذا تضمن العقد نصاً يجيز للمتعاقد فسخ العقد عند قيام حالة الظروف الطارئة)483(.

وأعتق��د أيضاً أنه ال مرشوعية لهذا الرشط ألنه يحمل كثرياً من الغرر والجهالة وينطبق 

عليه ما عىل س��ابقه، ولذلك فإن من يقول مبرشوعي��ة هذا الرشط قد أقر بحق املتعاقد يف 

التعويض إذا فاقت الظروف حد التعويض االتفاقي)482(.

وأعتقد أن هذه النظرية وأخواتها قد غدت من النظام العام للعقود اإلدارية وعليه فال 

يعتد بهكذا رشط، ويس��تطيع املتعاقد أن يطل��ب التعويض رغم وجود أي رشوط متنع من 

تطبيق هذه النظرية وغريها من نظريات التوازن املايل، كام يس��تطيع القايض تجاوز قيمة 

التعوي��ض لو كان هن��اك اتفاق عىل تعويض معني عند حدوث الظروف الطارئة، وله كذلك 

إنقاصه تحقيقاً للتوازن املايل للعقود لطريف العقد كليهام.

وفيه قضت محكمة القضاء اإلداري منذ وقت طويل أنه »من املقرر يف العقود اإلدارية 

أن جهة اإلدارة ال متلك أن تضع فيها نصاً عاماً بعدم مسؤوليتها، يعفيها من االلتزام بتعويض 

)483( راجع د. حسن محمد عىل حسن، مرجع سابق، ص237، 238، وذكر سعادته للتدليل عىل اإلجامع د. عىل الفحام سلطة 

اإلدارة يف تعدي��ل العقد اإلداري ) دراس��ة مقارنة( أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامع��ة القاهرة، 3975، ص)43، 

د. محمد س��عيد حس��ني أمني، األس��س العامة اللتزامات وحقوق املتعاقد مع اإلدارة يف تنفيذ العقد اإلداري، أطروحة 

دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عني شمس، 3984، 676. وأعتقد أن هذا ال ميثل إجامعاً وإمنا هي آراء يؤخذ منها وعليها.

)483(  راجع د. محمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود، مرجع سابق، ص439 وما بعدها. 

)482(  راجع د. محمد عبد العال الس��ناري، مبادئ وأحكام العقود، مرجع س��ابق، ص439. ود. حسن محمد عىل حسن، 

مرجع سابق، ص238.
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الرضر الحادث للمتعاقد معها، ألن ذلك يتعارض مع املبادئ املقررة يف القانون اإلداري من 

ثبوت حق املتعاقد مع اإلدارة طبقاً للنظريات السائدة يف نظام العقود اإلدارية ومنها حقه 

يف التوازن املايل للعقد«))48(.

غري أنه تجدر االشارة إىل أن االتفاق الالحق عىل وقوع الظرف الطارئ عىل تعويض معني 

ملواجهة الظرف الطارئ فإنه يف هذه الحالة يعترب مقبوالً وال يجوز النزاع فيه مرة أخرى إذا 

استوىف الرشائط القانونية للعقود.

وأخرياً يف هذا املوضوع هل ميكن لإلدارة أن تتمسك بنظرية الظروف الطارئة؟ يقول البعض 

م��ن الفقه أنه لي��س هناك ما مينع قانوناً أن تتمس��ك اإلدارة بتطبيق نظرية الظروف الطارئة 

ليتحمل املتعاقد معها جانباً من الخسائر املرهقة التي ترتتب عىل الظرف الطارئ)484(، وهو ما 

أش��ار إليه رصاحة الدكتور السنهوري بقوله: “..فللحكومة أيضاً أن تتمسك قبله بهذه النظرية 

إذا كانت الصفقة التي عقدتها تهددها بخس��ارة فادحة بالنس��بة للصفقة ذاتها، وال يعتد بأن 

الحكومة ال يرهقها أن تتحمل هذه الخسارة إذ هي يشء هني بالنسبة مليزانيتها الضخمة”)485(.

وأعتق��د أن ذلك صحي��ح إذا أدت الظ��روف الطارئة إىل اخت��الل يف اقتصاديات العقد 

بالنس��بة للجهة اإلدارية، إذ إنه يف هذه الحالة يكون ما يحصل عليه املتعاقد يفوق حدود 

األرب��اح العادية التي كانت متوقعة عند إبرام العقد، وهو ما يكون عىل حس��اب املصلحة 

العامة، ويكون مرهقاً وجس��ياًم ع��ىل ذات الصفقة العقدية، وميكن أن نأخذ به يف اململكة 

قياس��اً عىل ما حدده النص الوارد يف نظام املنافس��ات املتعلق بنظري��ة عمل األمري والذي 

ينص عىل أنه »عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الرضائب أو املواد أو الخدمات 

املسعرة رسمياً بالزيادة أو النقص – بعد تاريخ تقديم العرض – تزاد قيمة العقد أو تنقص 

 – بحسب األحوال – مبقدار الفرق. ويشرتط لدفع الفرق الناتج عن الزيادة ما ييل: 

))48(  راجع حكم محكمة القضاء اإلداري يف القضية رقم )9/98 ق بجلسة 3)/3957/6، املجموعة السنة 33، بند 77)، 

ص624، وحكمها يف القضية رقم 33/3353ق بجلسة 3963/32/25، املجموعة السنة 34، بند 57، ص )72،7. راجع 

د. محمد فؤاد عبد الباسط، ص454.

)484(  راجع د. محمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود، مرجع سابق، ص432. 

)485(  راجع د. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص645.
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..... ويف كل األح��وال يخص��م من املتعاقد مقدار الفرق يف الرس��وم أو الرضائب أو املواد أو 

الخدمات املس��عرة رس��مياً بعد تخفيضها ما مل يثبت املتعاقد أنه أداها عىل أساس الفئات 

األصلية قبل التعديل«.

فكام أعطى النص الحق للمتعاقد الحصول عىل الفرق عند زيادة الرسوم وغريها مام هو 

مش��ار إليه يف النص، فقد أعطى الحق ذاته ل��إلدارة عند تخفيض ذلك، ما مل يثبت املتعاقد 

أنه أداها وفقاً لألسعار قبل تعديلها.

وختاماً فإن مجلس الوزراء نظراً ألهمية إنجاز املش��اريع الحكومية والتي تعرثت لعدة 

أسباب، منها ما يعود إىل ارتفاع أسعار بعض املواد مبا شكل ظروفاً طارئة، فقد أصدر قراره 

رق��م 355بتاري��خ 3429/6/5ه� باملوافقة عىل قواعد وإج��راءات معالجة التأخري يف تنفيذ 

املش��اريع الحكومية ويجري نص��ه »إن مجلس الوزراء بعد االطالع ع��ىل املعاملة الواردة 

باألمر الس��امي رق��م )457)/ م ب( وتاريخ 3429/4/23ه�، املش��تملة عىل برقية صاحب 

الس��مو املليك وزير الش��ؤون البلدية والقروية رقم 28797 وتاريخ 3429/4/35ه�، املشار 

فيها إىل األمر الس��امي رقم )2372/م ب( وتاريخ 33 / )/3429ه�، القايض بتش��كيل لجنة 

وزاري��ة لدراس��ة موضوع تأخر بع��ض املقاولني يف تنفيذ املرشوع��ات وكيفية التعامل مع 

ه��ذه الظاهرة، والقايض بإنفاذ ما وجه به مجلس الوزراء خالل جلس��ته املنعقدة بتاريخ 

9/ )/3429ه��� من تش��كيل لجنة وزارية برئاس��ة صاحب الس��مو املليك وزير الش��ؤون 

البلدية، والقروية وعضوية كل من أصحاب املعايل وزراء )العمل، والتعليم العايل، والرتبية 

والتعلي��م، والصحة، والنقل، واملياه والكهرباء( ومبش��اركة كل من أصح��اب املعايل وزراء 

)املالي��ة، واالقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة( لدراس��ة هذا املوضوع دراس��ة دقيقة 

تشمل جميع جوانبه.

وبع��د االطالع عىل املحرض املرافق لربقية صاحب الس��مو املليك وزير الش��ؤون البلدية 

والقروي��ة املش��ار إليها أعاله. وبعد االطالع عىل نظام املنافس��ات واملش��رتيات الحكومية، 

الصادر باملرسوم املليك رقم )م/58( وتاريخ 3427/9/4ه�. وبعد االطالع عىل توصية اللجنة 

العامة ملجلس الوزراء رقم )83)( 3429/6/5ه�.
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يقرر ما يلي:

أوالً: املوافقة عىل قواعد وإجراءات معالجة التأخري يف تنفيذ املش��اريع الحكومية وذلك 

بالصيغة املرافقة .

ثانياً: تشكل لجنة من وزارة املالية، ووزارة االقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، 

واملياه والكهرباء، والرتبية والتعليم، والنقل، والصحة، والشؤون البلدية والقروية لوضع آلية 

واضح��ة ومح��ددة لتعويض املقاولني ع��ن الزيادة التي طرأت عىل األس��عار وفق تصنيف 

للعقود حسب طبيعتها، عىل أن يراعى ما ييل:

أ - أن يقت��رص النظ��ر يف التعويض عىل األع��امل التي نفذت أو ج��اٍر تنفيذها بعد تاريخ 

3428/3/3ه���، طبقاً للكميات املوضحة مبوجب املس��تخلصات وتقاري��ر التنفيذ التي 

حددها االستش��اري املرشف عىل تنفيذ املرشوع واعتمدته��ا اإلدارة الفنية لدى الجهة 

الحكومية صاحبة املرشوع. 

ب - أال يش��مل التعويض املش��اريع الت��ي فتحت مظاريفها ابتداًء م��ن تاريخ صدور هذا 

القرار.

ج - أن يقترص النظر يف التعويض عىل بنود العقد الخاصة بالخرسانة املسلحة، واإلسمنت، 

والحديد، واألخشاب، والكيابل. 

د - أن تتوىل اللجنة تحديد متوس��ط الزيادة يف أس��عار املواد املش��ار إليها يف الفقرة )ج( 

 أع��اله وفقاً للمؤرشات التي تصدرها الجهات الرس��مية وقت توفري املقاول لتلك املواد.

ه��� - أن ُيصدر وزير املالي��ة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ آلي��ة التعويض املذكورة وإبالغ 

الجهات الحكومية بذلك.

و - تتوىل وزارة املالية دفع التعويضات الالزمة.

وق��د صدرت التعلي��امت اإلجرائية لهذا الق��رار بتعميم وزير املالي��ة رقم 92/2/8)59 

وتاريخ 3429/7/23ه�� والتي تضمنت ما ييل:

 أوالً: العم��ل باملع��دالت التي توصلت لها اللجنة املش��كلة مبوجب الفق��رة )ثانياً( من 

قرار مجلس الوزراء املشار اليها أعاله ويتم تطبيقها من قبل جميع الجهات الحكومية عند 
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تحديد مبلغ التعويض عن متوسط الزيادة يف األسعار للمواد املحددة بقرار مجلس الوزراء 

)الخرسانة املسلحة، واألسمنت، والحديد، واالخشاب، والكيابل( وذلك لألعامل التي فتحت 

مظاريفه��ا قب��ل 3428/3/3ه�� وجاري تنفيذه��ا بعد ذلك التاريخ واألع��امل التي فتحت 

مظاريفها بعد 3428/3/3ه�� وفقاً للملحق املرفق رقم )3(.

ثانياً: تحديد كميات املواد األساس��ية الواردة بقرار مجلس الوزراء املش��ار اليه أعاله وفقاً 

للكمي��ات املحددة يف املس��تخلص املقدم من مق��اول التنفيذ واملعتمد من قبل االستش��اري 

املرشف عىل املرشوع واإلدارة الفنية يف الجهة الحكومية مبوجب تقرير فني ُيعد لذلك الغرض.

ثالثاً: لتحديد مبلغ التعويض وتطبيق املعدالت الواردة يف الفقرة أوالً أعاله يلزم الرجوع 

إىل متوس��ط األس��عار الش��هرية الواردة من الجهات املختصة وفقاً للملحق املرفق رقم )2( 

املعتم��د من وزاريت التج��ارة والصناعة واالقتصاد والتخطيط )مصلح��ة اإلحصاءات العامة 

واملعلوم��ات( وبحيث يت��م العمل بها حتى نهاي��ة الربع الثاين من ع��ام 2338 م، عىل أن 

تق��وم الجهتان بإعداد بيانات مامثلة عن الرب��ع الثالث من نفس العام يتم تزويد الجهات 

الحكومية بها عند الطلب.

رابعاً: تقوم مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات بإعداد وجمع وتجهيز ونرش البيانات 

الشهرية املتعلقة مبعدالت األسعار للمواد املشار اليها يف قرار مجلس الوزراء اعتباراً من الربع 

الراب��ع 2338م عىل موقعها اإللكرتوين وتزوي��د الجهات الحكومية بتلك البيانات عند طلبها، 

عىل أن تقوم وزارة التجارة والصناعة من جانبها وبش��كل شهري بتزويد مصلحة اإلحصاءات 

العامة واملعلومات بأسعار تلك املواد يف موعد ال يتجاوز أسبوع من نهاية كل شهر.

خامساً: يتم االلتزام بالخطوات التالية:

3- يقدم املقاول أو املتعهد املستخلصات وفقاً لألسعار املتعاقد عليها.

2- يتم إعداد مستخلص آخر للتعويض يتضمن البنود والكميات املنفذة بعد 3428/3/3ه�� 

والس��عر اإلفرادي للوحدة حس��ب العقد، والسعر اإلجاميل للبند املنفذ ليتم عىل ضوئه 

تحدي��د إجاميل مبلغ التعويض عن فرق األس��عار وفق املعدالت املش��ار اليها يف الفقرة 

)أوالً( ومتوسط أسعار املواد الواردة يف الفقرة )ثالثاً(.
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)- يتم تدقيق ومراجعة الكميات واألس��عار اإلفرادي��ة واإلجاملية من قبل اإلدارة الفنية يف 

الجهة، ومراجعة الكميات واألسعار اإلفرادية واإلجاملية من قبل اإلدارة الفنية يف الجهة 

الحكومية وإعداد تقرير فني بذلك واملصادقة عليه من مدير اإلدارة الفنية أو من ينوب 

عنه ومن ثم اعتامده من صاحب الصالحية املخول باعتامد املس��تخلصات الجارية، مع 

الن��ص يف التقرير عىل أن األعامل تم تنفيذها خالل الفرتة املحددة بقرار مجلس الوزراء 

رقم )355( وتاريخ 3429/6/5ه.

4 – ُيرفق ضمن مصوغات الرصف النظامية ما يأيت:

أ- أصل مستخلص التعويض عن فرق األسعار الواردة يف الفقرة )2( أعاله.

ب– التقري��ر املعد من الجهة الفنية واملعتمد م��ن صاحب الصالحية وفقاً ملا هو وارد 

يف الفقرة ))( أعاله.

ج– صورة مصدقة من مستخلص األعامل املنفذة خالل الفرتة )املستخلص األسايس(.

د – صورة من محرض لجنة فتح املظاريف الخاصة باملرشوع.

سادساً: العقود التي تأخر املقاول يف تنفيذها وجار تنفيذها بعد 3428/3/3ه�� يشملها 

التعويض للمواد املشار اليها يف قرار مجلس الوزراء.

س��ابعاً: ع��دم تطبيق غرامة التأخري ع��ىل مبلغ التعويض حي��ث إن الغرامة تطبق عىل 

القيمة التعاقدية.

ثامناً: إن قيمة التعويض عن ارتفاع األسعار ليس لها تأثري عند مامرسة الجهة صالحياتها 

يف الزيادة )33( باملائة أو التخفيض )23( باملائة من قيمة العقد ويتم االعتامد عىل األسعار 

املتعاقد عليها عند تحديد هذه النسبة.

تاسعاً: ال يشمل التعويض لألعامل التي فتحت مظاريفها بعد تاريخ صدور قرار مجلس 

ال��وزراء رقم )355( وتاريخ 3429/6/5 ه���، كام ال يش��مل البنود املس��تحدثة بعد تاريخ 

صدور القرار املذكور.
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ع��ارشاً: ُيقترص التعوي��ض عىل البنود املش��ار إليها يف قرار مجلس ال��وزراء رقم )355( 

وتاريخ 3429/6/5 ه��� التي تدخل يف أعامل املش��اريع وال يشمل ذلك األثاث والتجهيزات 

واملعدات واملواد املستخدمة إلمتام األعامل.

حادي عرش: بالنسبة لألعامل املسحوبة يكون التعويض عنها عىل النحو التايل:

أ – يف العق��ود املس��حوبة أعاملها من املقاول إذا كان الج��زء املنفذ من املقاول األصيل 

يقع يف الفرتة املش��ار إليه��ا بقرار مجلس الوزراء فإنه يس��تحق التعويض عن األعامل التي 

نفذها عىل أال تس��تكمل إجراءات رصف التعويض له إال بعد التس��وية النهائية للفروقات 

بني العقدين.

ب – األعامل املنفذة من قبل املقاول البديل خالل فرتة التعويض املنصوص عليها بقرار 

مجلس الوزراء فُيعَوض عنها املقاول البديل ويرصف له مبلغ التعويض.

ثاين عرش: يتم رصف قيمة التعويض املقررة وفقاً ملا أشري اليه أعاله من االعتامد املخصص 

للمرشوع املدرج بامليزانية«.

ثانياً: نظرية أعمال السلطة)486):

أ-تعريف نظرية أعامل السلطة:

نظرية أعامل الس��لطة يف العق��ود اإلدارية أو نظرية عمل األم��ري، هي نظرية من صنع 

مجل��س الدولة الفرني، وتعرف هذه النظرية بأنها: »كل عمل مرشوع يصدر من الس��لطة 

الت��ي أبرمت العق��د وينصب إما عىل ذات العقد أو عىل ظ��روف تنفيذه، فيؤدي إىل زيادة 

األعب��اء املالية للمتعاقد، ويرتب له الحق يف التعويض، وقد يظهر فعل األمري يف إجراء فردي 

يصدر بتعديل رشوط العقد أو نظام املرفق العام املتعلق به، كام قد يكون إجراًء عاماً، ولكنه 

يؤث��ر يف موضوع العقد بتعديل الظ��روف التي وضعت يف االعتبار عند إبرامه، وذلك كام يف 

)486( يش��ري البعض من الفقه إىل أن اصطالح فعل األمري كان يطلق عىل كل إجراء تعس��في له خصيصة القهر وال يرتكز 

إال عىل مكنات الضغط واإلكراه التي تكون تحت يد صاحب السلطان، وتبعاً لذلك يعترب نظاماً متوقفاً عىل مشيئة 

الحاكم أما اليوم فيقصد بذلك االصطالح: كل عمل أمرت به سلطة عامة يلتزم األفراد باحرتامه والخضوع له، راجع 

د. محمد عبد العال الس��ناري، مبادئ وأحكام العقود، مرجع س��ابق، ص432، وراجع د. محمد فؤاد عبد الباس��ط 

مرجع سابق، ص433، الذي أرجع التسمية إىل أنها ترمز إىل السلطة العامة.  
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حالة رفع أسعار السلع التي يستعملها املتعاقد يف تنفيذ العقد أو رفع أجور العامل أو زيادة 

الرضائب«)487(.

يتضح من السياق السابق لتعريف النظرية ومجمل رشوطها مبا ال خالف فيه بني الفقهاء 

سوى يف مصدر اإلجراء، ففي هذا التعريف يشرتط أن يكون من قبل الجهة املتعاقدة يف حني 

ال يش��رتط البعض ذلك، ويتجهون إىل أن النظرية تتش��كل يف كل إجراء تتوافر فيه الرشوط 

سواًء كان من السلطة التي أبرمت العقد أم من غريها، وعليه تعرف النظرية بأنها كل عمل 

يصدر من س��لطة عامة دون خطأ من جانبها يكون من شأنه زيادة األعباء املالية للمتعاقد، 

يلحق به رضراً يستوجب إعادة التوازن املايل للعقد)488(.

وقد أخذ نظام املنافس��ات واملشرتيات الحكومية بنظرية عمل السلطة فقد نصت املادة 

))4( من��ه ع��ىل أنه »عن��د تعديل التعريفة الجمركية أو الرس��وم أو الرضائ��ب أو املواد أو 

الخدمات املس��عرة رسمياً بالزيادة أو النقص – بعد تاريخ تقديم العرض – تزاد قيمة العقد 

أو تنقص – بحسب األحوال – مبقدار الفرق. ويشرتط لدفع الفرق الناتج عن الزيادة ما ييل:

أ- أن يثب��ت املتعاق��د أنه دفع التعريفة الجمركية أو الرس��وم أو الرضائ��ب أو املواد أو 

الخدمات املسعرة رسمياً عىل أس��اس الفئات املعدلة بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة 

ألعامل العقد. 

ب- أال يك��ون تعديل التعريفة الجمركية أو الرس��وم أو الرضائ��ب أو املواد أو الخدمات 

املسعرة رسمياً قد صدر بعد انتهاء املدة املحددة لتنفيذ العقد. أو أن يكون تحمل املتعاقد 

لها نتيجة لتأخره يف التنفيذ، إال إذا أثبت أن التأخري كان بسبب خارج عن إرادته.

ويف كل األح��وال يخصم من املتعاق��د مقدار الفرق يف الرس��وم أو الرضائب أو املواد أو 

الخدمات املس��عرة رس��مياً بعد تخفيضها ما مل يثبت املتعاقد أنه أداها عىل أس��اس الفئات 

األصلية قبل التعديل«.

)487(  راجع د. ثروت بدوي، نظرية عمل األمري رسالة دكتوراه مقدمة إىل جامعة باريس، 3954، نقال عن د. ماجد الحلو، 

العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص384.

راجع د. سليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، 598، ود. عبد العزيز خليفة، األسس العامة   )488(

يف العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص)23.
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وقد أخذ ديوان املظامل بهذه النظرية بالش��كل املش��ار إليه س��واًء أشار إىل النظرية 

مبضمونها دون تس��ميتها االصطالحية أم أش��ار إىل تلك التس��مية ويف هذا الشأن قىض 

الدي��وان بأنه »وحيث إن رشوط نظرية فعل األمري وهي وجود عقد مع الجهة اإلدارية 

وأن يصدر من جهة اإلدارة عمل ضار باملتعاقد، باإلضافة إىل كونه غري متوقع، مع افرتاض 

أن جه��ة اإلدارة مل تخط��ئ حني قام��ت بعملها الضار، وأن يلح��ق املتعاقد رضر خاص، 

وحي��ث توافرت هذه الرشوط يف الدع��وى املاثلة حيث إن املدعية تعاقدت مع املدعى 

عليه��ا عىل تنفيذ مرشوع .. وإنه خالل تنفيذ العقد زادت أس��عار البيتومني األس��فلت 

إذ كان س��عر الطن قبل التبليغ برتس��ية املرشوع بناًء عىل األسعار الواردة برشكة أرامكو 

الس��عودية )353( رياالً ث��م زاد بعد ذلك إىل )253( رياالً وبالت��ايل فإن هذه الزيادة مل 

تأخذها املدعية بالحس��اب أثناء تقديم عطائها .. ويف تحمل املدعية قيمة تلك الزيادة 

زي��ادة يف أعباء املدعية املالية بال مقابل فال يس��وغ تحميلها إياه��ا دون رضاها، وفيها 

إرضار بها يجب رفعه وإزالته لقول الرس��ول صىل الله عليه وس��لم: )ال رضر وال رضار( 

وللقاع��دة الرشعية )الرضر يزال( وال يزول الرضر إال بتعويض املدعية عام دفعته زيادة 

عن الس��عر عند توقيع العق��د، وحيث إنه ال فرق بني زيادة الرس��وم الجمركية وزيادة 

أس��عار األس��فلت فكلها صدرت وتصدر من الحكومة، والحكومة وحدة واحدة والوزارة 

املتفرع��ة عنه��ا تابعة لها، ووزارة النقل املدعى عليها ما ه��ي إال فرع وجزء من الكيان 

العام للحكوم��ة والدولة وكذلك بيت املال )خزينة الدولة( وحدة واحدة، وما يطرأ من 

زيادات يف األس��عار والرس��وم لتستفيد منها، الدولة هي املس��تفيدة من هذه الزيادات 

واملدعى عليها جزء من الدولة فتس��تفيد هي أيضاً من هذه الزيادة بطريقة مبارشة أو 

غ��ري مبارشة، وبالجملة فإن��ه إذا كانت الزيادة قد صدرت بأم��ر من الحكومة واملدعى 

عليه��ا ج��زء منها فإنه يلزمها تعوي��ض املدعية عن هذه الزيادة قل��ت أو كرثت، وقد درج 

الدي��وان يف عدد من األحكام التعويض عن زيادة املنتجات البرتولية كاإلس��فلت والديزل .. 

وبالت��ايل يكون فرق تكلف��ة البيتومني هو ما يلزم الوزارة دفع��ه للمدعية، أما ما ذكرته 

املدع��ى عليها من أن املدعية ال يجوز لها أن تطالب بالتعويض بدعوى نقص األرباح أو 

فوات الكس��ب إذ يجب أن تكون الخسارة متميزة، فهو غري صحيح ألن هذا الرشط إمنا 
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ينطبق عىل نظرية الظروف الطارئة إذ يش��رتط لتطبيقه��ا أن يؤدي الظرف الطارئ إىل 

قلب اقتصاديات العقد بينام ال يشرتط هذا الرشط يف نظرية عمل األمري وهي التي بنت 

الدائرة حكمها عليها«)489(.

وقىض أيضاً بأن »الثابت تعاقد املدعية مع املدعى عليها يف ...... وعنده كان س��عر طن 

اإلسفلت مببلغ مائة ريال ثم بتاريخ .. بلغ سعر طن اإلسفلت مبلغ 253 ريال أي أنه أثناء 

تنفيذ العقد حصلت زيادة يف أسعار اإلسفلت بشكل كبري وغري متوقع وذلك بارتفاع أسعار 

البرتوم��ني – اإلس��فلت- ومبا أن املدعي��ة بناًء عىل ذلك قد اضط��رت إىل تحمل أعباء تلك 

الزي��ادة، كام أنه مل يكن بإمكان املدعية توقي تلك الزي��ادة النعدام حريتها يف رفض تلك 

الزيادة أو رفض اس��تمرار العمل بالعقد ..وملا كان تحمل املدعية لتلك الزيادة دون مقابل 

فيه إرضار بها دون مس��وغ تحميلها إياها دون رضاها، مام يجب معه رفع الرضر الالحق 

به��ا وإزالته عنه��ا أخذاً مبا قررته الرشيع��ة من إزالة الرضر ورفعه لقول��ه صىل الله عليه 

وسلم: )ال رضر وال رضار( وللقاعدة الرشعية املستنبطة من الحديث)الرضر يزال( وال يزول 

الرضر الالح��ق باملدعية إال بجربه بتعويضها عام دفعته املدعية زيادة عن الس��عر املتفق 

عليه ... وحيث إنه ال فرق بني زيادة الرس��وم الجمركية وزيادة أسعار البرتومني - اإلسفلت 

- فكلها صدرت من الحكومة، وملا كانت الدولة والوزارات املتفرعة عنها تابعة لها، ووزارة 

النق��ل - املدعى عليها – ماهي إال جزء أو فرع من الكيان العام للحكومة والدولة، وكذلك 

بي��ت املال - أو خزينة الدولة - وحدة واحدة وما يطرأ من زيادات يف األس��عار والرس��وم 

التي تستفيد منها الدولة كله يذهب إىل خزينة الدولة فهي املستفيدة من هذه الزيادات 

واملدعى عليها جزء من الدولة فتس��تفيد ه��ي أيضاً من هذه الزيادات بطريقة مبارشة أو 

غ��ري مبارشة، وبالجملة فإنه ملا كانت الزيادة قد صدرت بأمر من الحكومة واملدعى عليها 

ج��زء منها، فإن��ه يلزمها تعويض املدعية عن هذه الزيادة بقدرها قلت أم كرثت، وقد درج 

الديوان يف عدد من أحكامه عىل التعويض عن زيادة املنتجات البرتولية كاإلسفلت والديزل 

)489(  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية الحكم رق��م 3)2/د/إ/) لعام 3429ه�، يف القضية رق��م 3/454/ق لعام 3426ه�، 

املؤي��د من محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم 67)/إس/3 لعام 3)34ه���، مجموعة األحكام واملبادئ لعام 

3)34ه�، ج 5، ص)256.
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وغريها كام يف الحكم رقم )9/د/إ/) لعام 3424ه�، واملؤيد من هيئة التدقيق بالحكم رقم 

7/ت/3 لعام 3425 ه�«)493(.

وقىض أيضاً بأنه »وملا كانت مطالبة املدعية يف إعادة التوازن املايل للعقد ال تس��تند عىل 

خطأ ارتكبته املدعى عليها إمنا تس��تند إىل عدم منحها التأش��ريات املطلوبة وفقاً للعقد وذلك 

تأسيس��اً عىل نظرية عمل األم��ري املتمثلة يف تعويض املتعاقد عن كل إجراء تتخذه الس��لطة 

العامة، ويكون من شأنه زيادة األعباء املالية للمتعاقد مع اإلدارة أو يف االلتزامات التي ينص 

عليها العقد ومل يكن هناك خطأ من قبل اإلدارة، وهي من النظريات التي تحفظ حق املتعاقد 

يف إع��ادة التوازن املايل للعقد رفعاً للرضر وتحقيقاً للصالح العام ومراعاة ملبدأ رضورة انتظام 

س��ري املرفق العام وهو ما اس��تقر عليه قضاء ديوان املظامل يف العديد من أحكامه... وملا كان 

املدع��ي يطالب بإعادة التوازن املايل للعقد بناًء عىل نظري��ة فعل األمري، فإنه البد من توافر 

رشوط تطبي��ق النظرية، وبالنظر لهذه الرشوط، ومنها يش��رتط أن يكون اإلجراء الصادر من 

اإلدارة غ��ري متوقع وأن يكون الفعل الضار صادراً م��ن جهة اإلدارة املتعاقدة، وبتطبيق هذه 

ال��رشوط عىل الدعوى يتض��ح انتفاؤها بحق املدعى عليها، وحي��ث مل يصدر منها فعل ضار 

باملدعي ومل يكن هذا اإلجراء غري متوقع ..لذلك كله حكمت الدائرة برفض الدعوى«)493(.

ب - شروط نظرية أعمال السلطة:

مام سبق تتحدد رشوط تطبيق نظرية أعامل السلطة)492( والتي تتمثل فيام ييل: 

)493(  راج��ع املحكمة اإلداري��ة بالحكم رقم 384/د/إ/4 لعام 3)34، يف القضية رقم 47)/3/ق لعام 3426 ه�، املؤيد من 

محكمة االس��تئناف اإلداري��ة بالحكم رقم 73)/4 لعام ))34ه�، يف قضية االس��تئناف رقم 3)5/ق لعام 2)34 ه�, 

)حكم غري منش��ور(. وراجع أيضاً الحكم رقم 329/د/إ/4 لعام ))34ه�، يف القضية رقم 3/245/ق لعام 3422 ه�، 

والقضية رقم 3/447/ق لعام 3422 ه�.  املؤيد من محكمة االستئناف بالحكم رقم 4/863 لعام ))34 ه�، يف قضية 

االس��تئناف رقم 73)5/ق لعام 3429 ه� )حكم غري منش��ور(. وراجع أيضاً الحكم رقم 47/د/إ/3 لعام 3429ه�، يف 

القضي��ة رقم 3/453/ق لعام 3426 ه�، املؤيد من هيئ��ة التدقيق بالحكم رقم )26/ت/3 لعام 3429ه�، مجموعة 

األحكام لعام 3429ه�، ج5، ص 2356. 

)493(  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 235/د/إ/4 /2لعام 4)34ه، يف القضية رقم )2/93/ق لعام 2)34ه�، املؤيد من 

محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم 582/) لعام 4)34ه�، يف قضية االستئناف رقم 2/3668/س لعام ))34ه� 

)حكم غري منشور(.

)492(  راجع يف عرض هذه الرشوط، د. سليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، 622 .
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- أن يكون هناك عقد إداري باملعنى االصطالحي له حيث يش��رتط لتطبيق النظرية أن يكون 

هن��اك عق��د إداري فال تنطبق النظرية ع��ىل عقود القانون الخاص ول��و كانت اإلدارة طرفاً 

فيها))49(.

غري أن ذلك الرشط ال يتفق مع اختصاص القضاء اإلداري الس��عودي ويف ذات الوقت ال 

يتفق مع ما أرشت إليه من أن العقود التي تربمها الجهة اإلدارية كلها عقود إدارية ومن جهة 

أخ��رى فليس هناك ما مينع نظاماً وال فقه��اً وال عدالً وال توازناً من تطبيق النظرية والقواعد 

التي تستند عليها، وما يستمد من قواعد الرشيعة اإلسالمية من إزالة الرضر، عىل كافة أنواع 

العقود التي تربمها الجهة اإلدارية.

- يتعني أن يكون اإلجراء صادراً من س��لطة عامة. ويش��رتط البعض كام سبق القول أن يكون 

ذلك من الس��لطة املتعاقدة، فإن كان من غريها فال تطب��ق نظرية عمل األمري وإمنا ميكن 

تطبي��ق نظرية الظروف الطارئة ح��ال توفر رشوطها، غري أن ذلك غ��ري مقنع، ألن الدولة 

كلها وإن تعددت أش��خاصها فإنها ال يعمل كل منها مبعزل عن اآلخر فجميعها تس��ري وفق 

سياس��ة عامة واحدة، وأن اآلثار املرتتبة عىل اتخاذ ترصف معني قد ال يؤثر فقط عىل ذلك 

الش��خص العام وحده وإمنا قد ميتد إىل بقية األش��خاص العامة األخرى، وعىل ذلك فحيثام 

كان اإلجراء صادراً من سلطة عامة سواًء كانت الجهة املتعاقدة أم غريها ورتب ما تقتضيه 

النظرية يتعني تعويض املتعاقد تعويضاً كاماًل وهو ما أش��ار إليه الديوان يف بعض أحكامه 

من القول إنه »وملا كانت الدولة والوزارات املتفرعة عنها تابعة لها، ووزارة النقل - املدعى 

عليه��ا – ماهي إال جزء أو فرع من الكيان العام للحكومة والدولة، وكذلك بيت املال - أو 

خزينة الدولة - وحدة واحدة وما يطرأ من زيادات يف األسعار والرسوم التي تستفيد منها 

الدول��ة كله يذهب إىل خزينة الدولة فهي املس��تفيدة من ه��ذه الزيادات واملدعى عليها 

جزء من الدولة فتس��تفيد هي أيض��اً من هذه الزيادات بطريقة مب��ارشة أو غري مبارشة، 

وبالجمل��ة فإنه مل��ا كانت الزيادة قد صدرت بأمر من الحكوم��ة واملدعى عليها جزء منها 

فإن��ه يلزمها تعويض املدعية عن هذه الزيادة بقدرها قلت أم كرثت، وقد درج الديوان يف 

))49(  راجع د. س��ليامن الطاموي، األس��س العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص622. وراجع د. ماجد الحلو، العقود 

اإلدارية، مرجع س��ابق، ص385، وراجع د. محمد بكر حس��ني، مرجع س��ابق، ص335، وراجع د. محمد عبد العال 

السناري، مبادئ وأحكام العقود، مرجع سابق، ص278.
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ع��دد من أحكامه عىل التعويض عن زيادة املنتجات البرتولية كاإلس��فلت والديزل وغريها 

كام يف الحكم رقم )9/د/إ/) لعام 3424ه�، واملؤيد من هيئة التدقيق بالحكم رقم 7/ت/3 

لعام 3425ه�«)494(.

- يجب أن يرتتب عىل النظرية رضر للمتعاقد وال يلزم أن يكون هذا الرضر جسياًم فأي رضر 

ينت��ج عن اإلجراء الصادر يجعل تطبيق النظرية متواف��راً حال توافر بقية الرشوط األخرى 

وهو ما أشار إليه الديوان بحكمه السابق«.

- أن يكون الترصف مرشوعاً ألنه لو كان الترصف خاطئاً لكانت املس��ؤولية العقدية يف هذه 

الحالة تقوم عىل أساس الخطأ وليس عىل أساس عمل األمري.

- يجب أن يكون اإلجراء الصادر غري متوقع عند التعاقد وإال لكان عىل املتعاقدين االحتياط 

له يف العقد. 

- أن يك��ون الرضر خاصاً واملتعاق��د هو يف مركز خاص دامئاً، فال��رضر الذي يصيب املتعاقد 

من جراء اإلجراءات العامة هو رضر خاص باس��تمرار نظ��راً للرابطة التعاقدية التي تربطه 

بالسلطات العامة والتي متيزه عن سائر املرضورين.

ج- األساس القانوني لنظرية أعمال السلطة:

يرجع الفقه أس��اس التعويض يف نظرية عمل األمري إىل فكرتني رئيس��تني األوىل هي فكرة 

التوازن املايل للعقد، وعىل هذا األس��اس يتعني عىل اإلدارة أن تعيد التوازن املايل للعقد كلام 

اخت��ل هذا الت��وازن نتيجة فعل اإلدارة، والفك��رة الثانية هي املس��ؤولية التعاقدية لإلدارة، 

وهاتان الفكرتان تعودان إىل مصدر واحد وهو املسؤولية العقدية)495(.

)494(  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 384/د/إ/4 لع��ام 3)34ه، يف القضية رقم 47)/3/ق لعام 3426ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 73)/4 لعام ))34ه�، يف قضية االستئناف رقم 3)5/ق لعام 2)34ه، )حكم 

غري منشور(. وراجع أيضاً الحكم رقم 329/ د/إ/4 لعام ))34ه�، يف القضية رقم 3/245/ق لعام 3422ه�، والقضية 

رقم 3/447/ق لعام 3422ه�.  املؤيد من محكمة االستئناف بالحكم رقم 4/863 لعام ))34ه�، يف قضية االستئناف 

رقم 73)5/ق لعام 3429ه� )حكم غري منشور(. 

)495(  راجع د. سليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص627 وما بعدها.
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وه��ذا وقد قيلت أفكار أخرى يف أس��اس التعويض كنظرية اإلثراء بال س��بب، أو نظرية 

املساواة أمام األعباء العامة، أو نظرية املسؤولية التعاقدية لإلدارة)496(.

ويرج��ح البعض نظرية الت��وازن املايل للعقد حيث يقول: وال��رأي الراجح هو أن نظرية 

التوازن املايل للعقد هي أساس التعويض يف نظرية عمل األمري)497(.

وأميل إىل هذا األخ��ري)498( ألن هذا املعيار ينبع من العملية التعاقدية ذاتها والتي يجب 

أن تكون متوازنة بني العطاءات واألداءات أي بني الحقوق وااللتزامات. 

د- اآلثار المترتبة على نظرية أعمال السلطة:

يرتتب عىل توافر رشوط هذه النظرية استحقاق املتعاقد تعويضاً كاماًل عن األرضار التي 

لحقت به من جراء أعامل الس��لطة وهذه األرضار تتمثل فيام لحقه من خس��ارة وهو ما 

وضحته أحكام ديوان املظامل املشار إليها، وما حدده بدقة النظام يف املادة ))4( املشار إليها 

أيضاً، وكذلك ما فاته من كس��ب والذي يتضم��ن املبالغ املعقولة التي كان يضعها املتعاقد 

يف اعتب��اره ل��و كانت هذه األعامل معلومة أثناء التعاق��د، وهو أمر مرشوع، فالعمل ليس 

غاية يف حد ذاته وإمنا ما ينتج عنه من ربح، وعىل التعويض بش��قيه استقر قضاء املحكمة 

اإلداري��ة العليا غري أنه يجب أن يضع القايض يف حس��بانه عند تقدير ما فات املتعاقد من 

كس��ب كام يقول البعض م��ن الفقه، وبحق أن املتعاقد مل يؤد عم��اًل كان من املفرتض أن 

يق��وم به لتحقيق الرب��ح املفقود وتبعاً لذلك تقتيض العدالة أن يخصم من الكس��ب تلك 

االس��تعامالت املختلفة لآلالت واملعدات التي كانت ستس��تخدم لتحقيق هذا الربح حتى 

ال يرثي املتعاقد عىل حس��اب الصالح العام ويكون التعويض مقاباًل للرضر الحقيقي الذي 

أصاب املتعاقد)499(.

)496(  راجع د. محمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود، مرجع سابق، ص284.

)497(  راجع د. محمد عبد العال السناري، املرجع سابق، ص284.

)498(  وإن كانت كل االفكار صالحة لتطبيق النظرية وال يرتتب عىل االستناد إىل أي منها اختالف عن األخرى يف األثر.

)499( راجع بترصف د. محمد عبد العال السناري، املرجع سابق، ص293.
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ثالثاً - نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة:

أ- تعريف نظرية الصعوبات املادية غري املتوقعة: 

تق��وم اإلدارة ويقوم معها املتعاقد بالتحقق من س��المة املوقع ودراس��ته، إال أنه بالرغم 

م��ن ذلك قد يجد املتعاقد صعوبات مادية مل يكن يتوقعها عند التعاقد ومل يكن بإمكانه أن 

يتوقعه��ا، يرتتب عليها أن يكون تنفيذ العقد مرهقاً، األمر الذي يولد حقاً للمتعاقد بتعويض 

كام��ل عن تلك الصعوبات، فنظرية الصعوبات املادية إذن تتحقق حال إيجاد املتعاقد أثناء 

التنفيذ أوضاعاً مادية غري عادية يرتتب عليها زيادة أعباء املتعاقد مام يستدعي تعويضه عن 

تلك األعباء الزائدة)533(.

وق��د تناول القضاء هذه النظرية فقىض ديوان املظ��امل بأنه »من حيث إن هذه القضية 

تثري ما يعرف يف فقه وقضاء العقود اإلدارية بنظرية الصعوبات املادية غري املتوقعة، ومجمل 

ه��ذه النظرية أنه »إذا ما صادف املتعاقد يف تنفي��ذ التزاماته صعوبات مادية، ذات طبيعة 

استثنائية خالصة، وال ميكن توقعها بحال من األحوال عند إبرام التعاقد، تؤدي إىل جعل تنفيذ 

العقد مرهقاً فإن من حقه أن يطالب بتعويض كامل عام تسببه هذه الصعوبات من أرضار«. 

وقد اس��تقر الرأي متاماً لدى تطبيق هذه النظرية عىل تفس��ري ما تتضمنه العقود من رشوط 

رصيحة تحم��ل املتعاقد مخاطر التنفيذ أياً كانت طبيعة األرض أو الصعوبات التي يصادفها 

عن��د التنفيذ، عىل أن هذه ال��رشوط تعني الصعوبات العادية، أما بالنس��بة إىل الصعوبات 

غري العادية واالس��تثنائية فإن املتعاقد مع اإلدارة ال يتحمل مغبتها رغم تلك الرشوط، وذلك 

اس��تناداً إىل مبدأ حس��ن النية يف تنفيذ العقود، وما يقتضيه ذلك من مس��اءلة املقاول عام 

يصادفه يف التنفيذ من عقبات يف الحدود املعقولة التي ال تفوت عىل الشخص البصري باألمور 

والتي ميكن أن يتناولها التقدير العادي عىل هدي االختبارات والفحوص املمكن إجراؤها عند 

وضع مثل هذا التقدير، أما ما جاوز هذه الحدود، مام يكون مثة تسليم بأنه مل يكن ليخطر 

بب��ال أي من املتعاقدين، أو مام مل يكن يف مقدور أحد أن يتوقعه عند التعاقد، فإن تفس��ري 

العقد عىل أس��اس النية املشرتكة للمتعاقدين - مع االستهداء بطبيعة التعامل ومبا ينبغي أن 

يتوافر من أمانة وثقة بني املتعاقدين، وفقاً للعرف الجاري يف املعامالت – يقتيض القول بأنه 

)533(  راجع د. ماجد راغب الحلو، العقود اإلدارية ، مرجع سابق، ص 379 .
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م��ام مل يتجه إليه قصد املتعاقدين ومل يكن محاًل لتوقيعه��ام، وطبيعي أن القايض هو الذي 

يقدر يف كل حالة عىل حدة ما إذا كانت الصعوبات غري املتوقعة، التي صادفها املتعاقد، مام 

ميكن اعتباره من قبيل املخاطر العادية أو االستثنائية.

ومن حيث إنه متى كان األمر عىل ما تقدم فإن الصعوبات التي صادفتها املدعية يف بدء 

تنفيذها للعقد، عىل التصوير الذي س��لف بيانه، تخ��رج من عداد الصعوبات املتوقعة التي 

ميكن أن يصل إليها تقدير املقاول البصري الحريص عىل حس��ن التقدير، وقد بلغ من الطابع 

االس��تثنايئ لهذه الصعوبات أن كلفت رشكة متخصصة بفحص الرتبة وتصميم األساسات التي 

تتناس��ب مع نتائج االختبار، مام ال يس��وغ معه تحميل املدعية عاقبة هذه الصعوبات غري 

املتوقعة«)533(.

وقىض الديوان أيضاً بأنه »ليس من العدل واإلنصاف وحس��ن النية يف املعامالت أن يرتك 

املتعاقد فريس��ة لظروف س��يئة ال دخل له فيها وبدون أي تعويض استناداً إىل نصوص العقد 

الحرفية، وملجرد الحرص ع��ىل تحقيق الوفرة املالية، والرغبة امللحة يف الحصول عىل املهامت 

واألدوات أو إنجاز األعامل املطلوبة بأرخص األسعار، ألن معنى ذلك استباحة اإلرضار به، ومن 

الناحي��ة الثاني��ة إن عدم تعويض املتعاقد – يف هذه الحالة – ال يتفق مع املصلحة العامة، إذ 

ينتهي األمر إىل إحدى نتيجتني: إما إىل خروج املقاولني أو متعهدي التوريد األمناء األكفاء من 

سوق التعامل مع الدولة، أو انرصافهم عن االشرتاك يف املناقصات مستقباًل، فيتلقف الزمام غري 

األكفاء وغري األمناء وتقع املنازعات واإلشكاالت التي تنتهي إىل تعطيل املرافق العامة، وإما أن 

يعمد هؤالء إىل تأمني انفس��هم، بأن يحتسبوا من ضمن أسعار عطاءاتهم مبلغاً لالحتياط ضد 

تلك املضار واألخطار املحتملة، وتكون النتيجة زيادة يف األس��عار )أي ارتفاع أسعار العطاءات 

املقدم��ة( مام يفوت عىل اإلدارة غرضها يف الحصول عىل أصلح األيدي العاملة وبأفضل وأقل 

األسعار وأنسبها، وهذه كلها نتائج يجب تفادي األسباب املؤدية إليها، ألنها ال تتفق واملصلحة 

العامة، وملا كان الثابت من أوراق الدعوى بأن الحفريات الصخرية باملرشوع حددت كمياتها 

يف جداول الكميات مبقدار )3485( م) وإبرام العقد كان عىل هذا األساس وأثناء التنفيذ زادت 

كميات الحفريات الصخرية يف مناطق متعددة بالش��بكة والخزانات عام هو موجود بجداول 

)533(  راجع قرار ديوان املظامل لجنة تدقيق القضايا رقم 7/ت لعام 98)3، بجلس��ة 6-2/7/ لعام 98)3ه�، يف القضية رقم 

235/ق لعام 96)3، مجموعة املبادئ الرشعية والنظامية التي قررتها لجنة تدقيق القضايا لعام 97)99:3)3، ص 334.
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الكميات، وبعد الوصول إىل األرض الصعبة واستحالة استعامل البلدوزر فقد استعانت املدعية 

بالدقاق الس��تكامل أعامل الحفر وأخطرت االستش��اري بذلك، وحيث قام��ت املدعى عليها 

بتكوي��ن لجنة فنية للوقوف عىل طبيعة األرض بحضور مندويب البلدية واالستش��اري املرشف 

عىل املرشوع، وقد تم عمل تجربة مبوقع الخزان األريض والعايل ومل يتمكن الحف�ار مبحاوالت 

عدي��دة أن يزيل أي جزء من تلك املنطقة م��ام يدل عىل قوة هذه الصخور، وال ميكن إزالتها 

بالوس��ائل العادية، وتع�ّد كميات زائدة عام ورد يف جدول الكميات حيث متثل )33( أضعاف 

ذلك بتكاليف قدرتها الجهة وفق محرض العرض املقدم من وكيل الوزارة برقم )283( وتاريخ 

3423/5/28ه� وهو ما تطمنئ له الدائرة ويكون جابراً للرضر الذي لحق باملدعية، مام يجعل 

الدائ��رة تحكم بإلزام املدعى عليها بدفع هذا املبلغ، وال ينال من ذلك ما ذكره ممثل املدعى 

عليه��ا بأنه يجب عىل املقاول أن يقوم عىل حس��ابه الخاص بفح��ص املوقع ومعاينة األماكن 

املحيطة وأن يتأكد بنفس��ه قب��ل تقديم العطاء وعمل املجس��ات والثقوب...الخ، فإن وجود 

الصعوبات يف الحفر ونحوها ال ميكن تحديدها ومعرفة كميتها إال بعد التنفيذ.

لذلك حكمت الدائرة بإلزام وزارة )...( بأن تدفع لرشكة )...( مبلغ وقدره)...(«)532(.

وقض��ت املحكمة اإلدارية العليا بأن »قضاء هذه املحكمة قد جرى عىل أن مناط إعامل 

ه��ذه النظرية التي تخول املتعاقد حقاً يف طل��ب التعويض من اإلدارة املتعاقد معها هو أن 

يصادف املتعاقد صعوبات مادية وغري عادية واستثنائية مل يكن من املمكن توقعها بحال من 

األحوال عند إبرام العقد وتؤدي إىل جعل تنفيذه مرهقاً للمتعاقد«))53(.

ب- رشوط تطبيق نظرية الصعوبات املادية غري املتوقعة:

مام سبق تتبدى رشوط تطبيق النظرية والتي تتمثل فيام ييل)534(:

)532(  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رق��م )5/ د/إ/3/3 لعام 4)34ه�، يف القضية رق��م 3/6485/ق لعام 3)34ه�، 

املؤي��د من محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رق��م 4/965 لعام 4)34ه�، يف القضي��ة رقم 4283/ق لعام 

4)34)حكم غري منشور(.

))53(  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 833 لسنة 4) ق بجلسة 39 /3992/5، املجموعة، 7)/2، ص3495.

)534(  راج��ع يف ع��رض تلك الرشوط، د. ماجد راغب الحلو، العقود اإلدارية، مرجع س��ابق، ص383، 382، ود. جابر جاد 

نصار، مرجع س��ابق، ص47) وما بعدها، ود. عبد العزيز خليفة، األس��س العامة يف العقود اإلدارية، مرجع س��ابق، 

ص8)2 وما بعدها.
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3- أن تك��ون الصعوبات مادية تتعلق مبحل التنفي��ذ كأن يواجه املتعاقد طبقة صخرية أو 

مياهاً جوفية أو غري ذلك وال ميكن التعامل معها طبقاً لألوضاع العادية والرشوط املتفق 

عليها، مبا يعني أن تكون تلك الصعوبات استثنائية، وليست مجرد صعوبات عادية ميكن 

الس��يطرة عليها، وح��د الصعوبة هو ما جاوز الحدود املعقولة الت��ي يصل اليها التقدير 

العادي لألمور مبنياً عىل االختبارات والبحوث التي ميكن إجراؤها .. وال شك بهذا االعتبار 

أن تحديد مستوى هذه الصعوبة هو مسألة فنية تحتاج إىل خربة يف هذا املجال. 

2- أن تك��ون الصعوبات املادية غري معلوم��ة وبالتايل ينتظمها مع النظريات األخرى عنرص 

املفاجأة كام مل يكن يف الوس��ع توقعها وينطبق عليها يف معيار التوقع ما ينطبق عىل ما 

تم إيضاحه يف نظرية الظروف الطارئة بالنسبة للمتعاقد، ويف ضوء ما يقع عليه من التزام 

حيث نص النظام يف مادته )48(عىل أن »يعترب املتعاقد يف عقود األشغال العامة مسؤوالً 

عن مراجعة التصاميم الهندس��ية والفنية بكامل تفاصيلها، وعليه إخطار الجهة باألخطاء 

الفنية املؤثرة عىل س��المة املنش��آت، أو ما يجد من أخطاء يف املواصفات أو املخططات 

فور اكتش��افها، كام يجب عليه مراجعة تقارير وتوصي��ات فحص الرتبة، وال يعفي ذلك 

االستشاري املصمم أو املرشف من مسؤولياتهام العقدية«.

ويستكمل عدم التوقع أال يستطيع دفعها أو تجنبها أو توقي آثارها أو بعضها وفقاً ملا ميلكه 

من وسائل.

)- أن تك��ون تل��ك الصعوبات بطبيعة الحال م��ن عمل غري املتعاقدين، ف��إن كان مرجعها 

إىل جه��ة اإلدارة فتكون املس��ؤولية يف هذه الحالة مبنية عىل أس��س أخ��رى غري نظرية 

الصعوبات املادية غري املتوقعة.

4- أن يرتت��ب عىل تلك الصعوبات زيادة يف األعباء املالية للمتعاقد بش��كل اس��تثنايئ يفوق 

التوقع أو حدود التوقع.

ج- األساس القانوني للنظرية:

يذه��ب البع��ض إىل أن أس��اس النظرية الذي تق��وم عليه هو النية املش��رتكة للطرفني 

املتعاقدين، عىل أس��اس أن الس��عر املتف��ق عليه إمنا قصد به مواجه��ة التنفيذ يف الظروف 
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العادي��ة، أما الصعوبات غري املتوقعة فلم تخطر بب��ال الطرفني حني التعاقد، فيفرتض أنهام 

قص��دا أن يق��در مقابلها بطريقة خاص��ة، ويتبنى مجلس الدولة الفرني هذا األس��اس يف 

بعض أحكامه ولكن هذا األس��اس قد يصطدم مبا يحكم به املجلس نفس��ه بالتعويض وفقاً 

لهذه النظرية، ولو كان العقد يحتوي عىل نص رصيح بعدم تطبيقها، ويذهب رأي آخر إىل 

رد ه��ذه النظرية إىل عمل األمري أو إىل فكرة املس��ؤولية التقصريي��ة )535( لكن هذا ال يتفق 

م��ع طبيع��ة النظرية التي تفرتض أنه ال عالقة لإلدارة به��ذه الصعوبات، كام ال ميكن القول 

باملس��ؤولية التقصريية لإلدارة، ألنه يف هذه الحالة ميكن أن تنتفي مسؤوليتها إذا ثبت عدم 

تقصريها.

ويذه��ب رأي آخ��ر إىل أن هذه النظرية وليدة اعتبارات عدي��دة تعود لقواعد العدالة 

والطبيع��ة الذاتية للعقود اإلدارية نظراً للعالقة الوثيقة بني العالقة اإلدارية واملرافق العامة 

التي تجعل من املتعاقد معاوناً ومساعداً لإلدارة يف تسيري املرفق العام)536(.

وقد ذهب الديوان إىل أن »أس��اس النظرية هو النية املش��رتكة للمتعاقدين حيث قىض 

بأنه »فإن تفسري العقد عىل أساس النية املشرتكة للمتعاقدين مع االستهداء بطبيعة التعامل 

ومب��ا ينبغي أن يتوافر من أمان��ة وثقة بني املتعاقدين، وفقاً للع��رف الجاري يف املعامالت، 

يقت��يض القول بأنه م��ام مل يتجه إليه قصد املتعاقدين ومل يكن محاًل لتوقيعهام وطبيعي أن 

الق��ايض ه��و الذي يقدر يف كل حالة عىل حدة ما إذا كان��ت الصعوبات غري املتوقعة، التي 

صادفها املتعاقد، مام ميكن اعتباره من قبيل املخاطر العادية أو االستثنائية«)537(.

وق��د ذهب أيضاً إىل أن��ه »ليس من العدل واإلنصاف وحس��ن الني��ة يف املعامالت أن 

ي��رتك املتعاقد فريس��ة لظروف س��يئة ال دخل ل��ه فيها وب��دون أي تعويض اس��تناداً إىل 

نص��وص العق��د الحرفية، وملجرد الح��رص عىل تحقيق الوف��رة املالية، والرغب��ة امللحة يف 

 الحصول عىل املهامت واألدوات أو إنجاز األعامل املطلوبة بأرخص األسعار«)538(. 

)535(  راجع يف عرض هذا د. سليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص688، 689.

)536(  راجع يف عرض هذا د. سليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية مرجع سابق، ص689.

)537( راج��ع ق��رار ديوان املظامل لجنة تدقيق القضايا رقم 7/ت لعام 98)3، بجلس��ة 6-2/7/ لعام 98)3ه�، يف القضية رقم 

235/ق لعام 96)3، مجموعة املبادئ الرشعية والنظامية التي قررتها لجنة تدقيق القضايا لعام 97)3: 99)3، ص334.

)538(  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم )5/ د/إ/3/3 لعام 4)34ه�، يف القضية رقم 3/6485/ق لعام 3)34ه�، املؤيد من محكمة 



اآلثار املرتتبة عىل إبرام العقود اإلدارية

339 املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية

وأعتقد أن نظرية الصعوبات املادية تعود إىل فكرة التوازن املايل للعقود بذات البيان املشار 

إليه يف نظرية عمل األمري.

د- األثر المترتب على النظرية:

يرتتب عىل توافر تلك النظرية تعويض املتعاقد تعويضاً كاماًل عن النفقات التي تحملها 

جراء التعامل مع تلك الصعوبات املادية، يف حني يلتزم املتعاقد باالستمرار يف تنفيذ العقد.

هذا وتطبق نظرية الصعوبات املادية غري املتوقعة حتى لو تم النص عىل عدم تطبيقها 

ك��رشط من رشوط العقد، غري أن املحكمة اإلداري��ة العليا قضت يف أحد أحكامها بأنه »إذا 

كان مف��اد النصوص ال��واردة يف الرشوط العامة أن املقاول مس��ؤول مس��ؤولية كاملة عن 

جميع الصعوبات املادية التي تصادفه س��واًء كانت متوقعة أم غري متوقعة، وليس من شأن 

الصعوبات املادية غري املتوقعة مهام ترتب عليها من إرهاق للمقاول أن تخوله حق مطالبة 

الجهة اإلدارية املتعاقدة معه بزيادة فئات األسعار مشاركة منها يف الخسارة التي تكون قد 

لحقته، إذ إن الصعوبات س��الفة الذكر أياً كان ش��أنها ال ترقى إىل مستوى الحوادث الطارئة 

املوجبة إللزام اإلدارة بتحمل نصيب يف الخس��ارة الناتجة التي تختل بها اقتصاديات العقد 

اختالالً جسياًم«)539(.

 ففي هذا الحكم اس��تبعدت املحكمة تطبيق نظري��ة الصعوبات املادية غري املتوقعة 

تطبيق��اً ل��رشوط العقد كام أنها مل تص��ل هذه الظروف إىل حد تطبي��ق نظرية الظروف 

الطارئة. 

وأيضاً يف ذات الش��أن أفتت الجمعية العمومية لقس��مي الفتوى والترشيع بأن »املادة 

)7( م��ن دفرت الرشوط واملواصفات العامة الذي تم التعاقد بني اإلدارة العامة للمياه بوزارة 

اإلس��كان واملرافق وبني الرشكة الفنية لألعامل عىل أساسه تنص عىل أنه “يجب عىل  مقدم 

العطاء أن يالحظ أن فئته الواردة بالعطاء هي التي س��تكون عليها املحاسبة النهائية بقطع 

النظ��ر ع��ن تقلبات العملة وارتفاع األس��عار ألي ظرف من الظ��روف أو تغيري يف التعريفة 

االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 4/956 لعام 4)34 ه�، يف القضية رقم 4283/ق لعام 4)34ه�. )حكم غري منشور(.

)539(  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 33) لسنة 33 ق، بجلسة 3969/6/34، املوسوعة، ج38، ص938.
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الجمركية ورس��وم اإلنتاج وغريها من الرسوم األخري«، وتنص املادة 6) من الرشوط املشار 

إليه��ا عىل أنه »ال ميكن ب��أي حال من األحوال إجابة طلب��ات املقاولني فيام يختص بزيادة 

الفئات الواردة باملقايسات املرفقة بهذا العقد أو برصف يشء زيادة، ما مل يكن منصوصاً عن 

ذل��ك بالعقد رصاحة، ومقتىض هذين النصني هو تثبيت األس��عار الواردة يف العطاء املقدم 

م��ن الرشكة املذكورة بحيث ال يجوز لهذه الرشكة أن تطالب الجهة اإلدارية املتعاقدة معها 

اإلدارة العامة للمياه بوزارة اإلس��كان واملرافق بأي زيادة تطرأ عىل هذه األس��عار سواًء كان 

منش��أ هذه الزيادة تقلبات العملة أو ارتفاع األسعار – ألي ظرف من الظروف- أو تغيري يف 

الرسوم الجمركية وغريها من الرسوم األخرى ..«)533(.

وأعتقد كام أرشت س��ابقاً إىل أن تلك الرشوط هي رشوط باطلة ال يعتد بها فالتعويض 

عىل أس��اس نظري��ات التوازن املايل قد أصبح كام أرشت س��ابقاً من النظ��ام العام للقانون 

اإلداري.

)533(  راج��ع فت��وى الجمعية العمومية لقس��مي الفتوى والترشيع، مل��ف رقم 29/3/78 بجلس��ة 3964/33/28، راجع 

املوسوعة، ج38، ص882.
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المبحث الثالث

التعويض عن اإلخالل بااللتزامات التعاقدية وطلب فسخ العقد 

أواًل: التعويض عن اإلخالل بااللتزامات التعاقدية:

يستطيع املتعاقد أن يطلب التعويض حال اإلخالل من قبل اإلدارة بالتزاماتها التعاقدية 

مه��ا تعددت صوره��ا غري أن ذلك مرتبط بتوافر أركان املس��ؤولية وهو ما قىض به ديوان 

املظامل بقوله: »املس��لم به أنه يتعني لقيام مس��ؤولية الجهة اإلدارية توافر أركان املسؤولية 

وهي الخطأ والرضر وعالقة السببية بني الخطأ والرضر«)55)).

وعىل ذلك حال عدم توفر أي من تلك العنارص فإن القضاء يرفض طلب التعويض وبهذا 

قىض الديوان حيث حكم بأن »عدم أحقية املقاول فيا يطالب به من تعويض مقابل تغيري 

موق��ع املرشوع، رغم ثبوت التغيري باملخالفة لرشوط العقد، ألنه مل ترتتب عليه أرضار ميكن 

التعويض عنها، فضاًل عن أن املوقع الجديد أكرث مالءمة من املوقع الس��ابق وفرق املناسيب 

به أقل، ومن ثم فال س��ند ملا يطالب به املقاول من تعويض«)51)). ويف املقابل حال توافرها 

يق��ي الديوان بالتعويض ويف هذا حكم بأن »ثبوت خطأ جهة اإلدارة بتأخريها يف تس��ليم 

املوقع بأكرث من املدة املعقولة من تاريخ الرتسية أو إيقاف العمل بعد تسليم املوقع ألسباب 

ترجع إىل جهة اإلدارة يعد خطأً يلزمها بالتعويض عن األرضار«)51)).

هذا وإذا كان املتعاقد يلتزم بإثبات الرضر وحجمه وذلك لتقدير التعويض، فإنه يف بعض 

الحاالت يعد الرضر مفرتضاً، ويتم التقدير يف حدود ذلك االفرتاض ما مل تثبت الجهة اإلدارية 

ع��دم وج��ود الرضر، ويف ذل��ك قي ديوان املظامل ب��أن »التأخري يف تس��ليم املوقع ورصف 

املس��تحقات وتخفيض العقد بأكرث من النسبة املحددة نظاماً تعد أخطاًء توجب إلزام جهة 

)55))  حكم هيئة التدقيق رقم 41)/ت/5 لعام 5417 ه�، بجلس��ة )5417/8/1ه�، يف القضية رقم 1650/ق/5، مجموعة 

األحكام لعام 5417ه�، ج، ص7)16.

)51))  راجع حكم هيئة التدقيق رقم 57/ت/5 لعام 5450ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص551.

)51))  راجع حكم هيئة التدقيق رقم 545/ت/5 لعام 5451ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص565.
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اإلدارة بالتعوي��ض عا يصي��ب املقاول من أرضار – إذا مل يقدم املدعي األدلة املثبتة ملقدار 

ال��رضر فقد ج��رى قضاء الديوان عىل منحه تعويضاً ال يزيد عىل 50% من قيمة العقد هذه 

األخطاء تعد قرينة بسيطة عىل وقوع الرضر تنقل عبء اإلثبات إىل جهة اإلدارة التي عليها 

أن تثبت بأدلة كافية عدم وقوع رضر وإال التزمت بالتعويض«)54)).

ويف حكم آخر قضت بأن »التعويض التقديري كنس��بة مئوية من قيمة العقد مقابل ما 

أصاب املقاول من أرضار بس��بب التأخري يف تس��ليم املوقع ال يعني أنها نس��بة جزافية دون 

أسباب، إنه وإن كان التعويض املستحق يخضع لتقدير القايض املختص، إال أن ذلك التقدير 

يجب أن يقوم عىل أسباب وضوابط تلتزم الدائرة ببيان األسباب التي استندت إليها يف هذا 

التقدير، واألرضار التي ثبتت لديها، ونس��بة خطأ كل من املدعية واملدعى عليها، والعوامل 

الت��ي وضعتها يف اعتبارها عند تقدي��ر التعويض، إىل غري ذلك من الوقائع واألس��باب التي 

يتوقف عليها تقدير التعويض املستحق«))5)).

وق��ىض أيضاً بأن »التعويض بنس��بة مفرتضة من قيمة العق��د ال يكون إال يف حالة عدم 

إمكان تحديد حجم الرضر فعاًل من واقع األوراق واملس��تندات. إذا أمكن للدائرة املختصة 

تحديد حجم الرضر من واقع املستندات تعني عليها التعويض بقدره، وال يجوز لها التعويض 

بنسبة من العقد«)56)).

وقىض الديوان أيضاً بأن »فسخ العقد قضائياً أو إدارياً بسبب إيقاف جهة اإلدارة للمقاول 

عن األعال مدة طويلة، أو بسبب عدم االتفاق عىل أسعار األعال اإلضافية التي ليس لها 

مثي��ل يف بنود العقد، أو لغري ذلك من األس��باب التي تعود إىل جهة اإلدارة يوجب تعويض 

املقاول عا يصيبه من أرضار. يتعني أن يكون التعويض موافقاً ملا هو ثابت باملستندات فعاًل 

إضافة إىل نس��بة افرتاضية وفقاً ملا استقرت عليه أحكام الديوان عن األرضار التي مل يستطع 

املقاول تحديد قيمتها باملستندات..«)57)).

)54))  راجع حكم هيئة التدقيق رقم 674/ت/5 لعام 5455ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص568.

))5))  راجع حكم هيئة التدقيق رقم )8/ت/5 لعام 5451ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص568، 569.

)56))  راجع حكم هيئة التدقيق رقم 558/ت/5 لعام 5451ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص569.

)57))  راجع حكم هيئة التدقيق رقم 567/ت/5 لعام 5451ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص566، 567.
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والتعويض يف املس��ؤولية العقدية كاملسؤولية التقصريية يشرتط لها أن يكون هناك خطأ 

كمقدمة رضورية للتعويض يأيت بعد توافره أن يكون هناك رضر، وذلك ألن حجم التعويض 

مرتبط بقدر الرضر، وتأيت أخرياً عالقة السببية بني الخطأ والرضر.

هذا والرضر قد يكون مادياً وهو الغالب يف العقود وقد يكون معنوياً، وإذا كان القضاء 

امل��ري مس��تقر لديه التعوي��ض عن الرضر املعنوي، ف��إن الديوان مل يزل غري مس��تقر يف 

التعويض عن الرضر املعنوي.

والتعويض كا هو معلوم يقوم عىل حجم الرضر والذي يتضمن التعويض عن الخسارة 

الت��ي أصابت املتعاقد، وما فاته من كس��ب، وإذا كان القضاء املري قد اس��تقر أيضاً عىل 

هذه القاعدة فإن القضاء السعودي مرتدد نحو الجزء الثاين من القاعدة والكرثة الكثرية من 

أحكامه ال تقي به حيث قىض الديوان بأنه قد »قضت الدائرة بتعويض املدعي عن الربح 

الفائت اس��تناداً إىل ما نص عليه فقهاء اإلسالم وما استقرت عليه أحكام الديوان، مستشهداً 

بذلك بحكم صادر قبل صدور نظام ديوان املظامل وقواعد املرافعات أمامه، وملا كان املستقر 

حالي��اً يف قضاء الديوان هو عدم التعوي��ض عن الربح الفائت األمر الذي يتعني عىل الدائرة 

مراعاة ذلك يف حال قضائها بالتعويض والذي يتوجب أن يكون مبقدار األرضار الفعلية التي 

أصابت املدعي يف حالة ثبوت الخطأ«)58)).

ويف حكم آخر قىض الديوان بأن »ماهية األرضار التي ذكرها املدعي وكالة وهي تفويت 

املدعى عليها عىل موكلته االس��تفادة من املوق��ع ببنائه وتأجريه هي أرضار متوقعة وظنية، 

وقد اس��تقر قض��اء الديوان عىل أن التعويض يكون عن ال��رضر الثابت ال الظني أو املتوقع 

فاس��تقرت أحكامه عىل عدم التعويض عن الربح الفائت أو الكسب املتوقع، ما تقرر معه 

الدائرة رفض هذه املطالبة«)59)).

)58))  راج��ع حك��م هيئة التدقيق رق��م 546/ت/5 لعام 5457ه�، بنق��ض حكم الدائرة الفرعية رق��م 11/د/ف/1 لعام 

5456ه�، يف الدعوى رقم 5/5677/ق لعام )545ه�� )حكم غري منشور).

)59))  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 95/د/إ/) لع��ام 5415ه�، يف القضية رقم 5/7019/ق لعام 5419ه�، املؤيد من 

محكمة االس��تئناف اإلداري��ة بالحكم رقم 4/571 لعام 5411ه� يف قضية االس��تئنافية رقم 6017/ق لعام 5415ه� 

)حكم غري منشور).
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ويف حك��م آخر ق��ىض الديوان بأنه »وأما في��ا يتعلق مبطالبة املدعي��ة بالتعويض عن 

األرضار التي أصابتها من جراء س��حب املرشوع والتي تعتربها املدعية تش��ويهاً لس��معتها، 

وتعويضها عا فاتها من ربح وعن الخسائر الحقيقة يف املرشوع وحيث إنه مل يثبت حصول 

رضر عىل املدعية، بل الرضر الذي ادعت به محتمل وحساب الربح الفائت قائم عىل مجرد 

التخم��ني والتوق��ع فهو غري منضب��ط وال ميكن تحديد مقداره بصفة دقيق��ة، فضاًل عن أنه 

يوق��ع يف الجهالة والغرر املنهي عنها رشعاً وحيث اس��تقر قضاء ديوان املظامل فيا يتعلق 

بالرضر املحتمل عىل عدم التعويض عن الربح الفائت أو املنفعة املرجوة ملا يش��وب اإللزام 

ب��ه من املحاذي��ر الرشعية، فال يجب املال مقابل رضر محتم��ل مل يثبت، والقاعدة الفقهية 

تنص عىل أنه ال يجوز ألحد أن يأخذ مال أحد إال بسبب رشعي، ويف ذلك قياس عىل الراجح 

من أقوال العلاء يف مس��ألة املدين املاطل فإنه ال يجوز تعويض الدائن عن الربح الفائت 

بالتأخري، ألنه غري مؤكد الحصول، وقد نص الفقهاء عىل عدم ضان الغاصب للربح املفرتض 

)الفرص��ة الضائعة) ومنع املال من صاحبه بس��بب الغصب والرسقة أش��د ظلاً من منعه 

بسبب املاطلة، ومع ذلك مل يوجبوا التعويض«)10)).

ويف حكم آخر قىض الديوان بأنه »وحيث إن مناط الحكم بالتعويض هو قيام خطأ من 

جانب املدعى عليها، وأن يحيق بصاحب الش��أن رضر وأن تقوم عالقة  الس��ببية بني الخطأ 

والرضر، وحيث إن األس��باب املوجبة للضان الحيلولة بني الحق وصاحبه س��واًء أكان عيناً 

أو منفع��ة، وملا كان��ت الحيلولة هي منع صاحب الحق من مارس��ة حقه عىل نحو يؤدي 

إىل اإلرضار ب��ه يف نفس��ه أو ماله مبنعه م��ن رعايته أو حفظه، وإذ أخط��أت املدعى عليها 

بإغالق محل املدعي ما أدى إىل الحيلولة بينه وبني الترف فيه باالتجار والرعاية، وحيث 

ترت��ب رضراً عىل املدعي وذلك بالخس��ارة الناتجة عن إغالق املحل مثل دفع أجرة العال، 

وفوات األرباح املتحققة التي كان يحصل عليها أثناء عمل املحل فإنه يتعني تعويض املدعي 

ع��ن جمي��ع األرضار التي لحقت به جراء إغالق املح��ل وإذ ال مجال لجرب الرضر الناتج عن 

)10))  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم )56/د/إ/) لعام 5411ه�، يف القضية رقم 5/1851/ق لعام 5410ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 0)/4 لعام )541ه� يف قضية االستئنافية رقم )510/ق لعام 5414ه� )حكم 

غري منشور). وراجع أيضاً الحكم رقم 16/ت/5/لعام 5451ه، مجموعة القضاء اإلداري، ص 47.، وراجع الحكم رقم 

519/ت/5 لعام 5451ه�، مجموعة القضاء اإلداري، ص48 0 
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إغالق املحل إال بتعويضه تعويضاً مادياً قياساً عىل الغصب بجامع تعطيل املنفعة وتفويتها 

واالستيالء عليها يف كل منها، وملا كان من املقرر فقهاً وقضاًء أن أمر تقدير التعويض مرتوك 

للق��ايض املنوط به الحكم يف الدع��وى، وال ترثيب عليه باعتباره قايض املوضوع، لكون ذلك 

ما يس��تقل به يف حدود سلطته التقديرية بال معقب عليه يف هذا الشأن ما دام تقديره ال 

وكس فيه وال ش��طط، وما مل يكن مثة نص يلزم باتباع معايري معينة يف خصوصه؛ ولذا فإنه 

يجوز أن يقىض بتعويض إجايل عن جميع األرضار التي حاقت باملرضور، وحيث إن الدائرة 

بعد دراسة األوراق املقدمة من املدعي واملقدمة من املدعي عليها فيا يتعلق بعمل املحل 

وأرباحه رأت أن هناك اختالفاً كبرياً فكتبت إىل الغرفة التجارية باملدينة املنورة التي قامت 

بدورها بالكتابة إىل محالت عدة مشابهة ملحل املدعي، وىف املنطقة نفسها، وأخذت إفادات 

تلك املحالت حول األرباح اليومية املتحققة ملحالتهم، فوردت اإلجابة بأن األرباح ترتاوح بني 

)...) لذلك حكمت الدائرة بإلزام املدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره )...)  تعويضاً 

ل��ه عن إغالق محله التج��اري..«)15)). وقىض يف حكم آخر بأن »مل��ا كان املدعي يهدف من 

إقامة دعواه أمام املحكمة اإلدارية إىل طلب إلزام املدعى عليها بالتعويض بس��بب إغالقها 

ملحله محل العقد )...) الدائرة وهي يف س��بيل تقدير التعويض الذي يس��تحقه املدعي قد 

طلب��ت منه تقديم دفات��ر املبيعات اليومية فاعتذر عن ذلك لعدم وجودها أصاًل، فلم يكن 

من الدائرة إال االستعانة بأهل الخربة يف هذا املجال فكتبت )...) فوردت إجابته بأن مقدار 

ربح املدعي الفائت بسبب اإلغالق )خمسائة) ريال يومياً وحيث إن الثابت أن مدة إغالق 

محل املدعي كانت )تس��عون) يوماً ما تنتهي معه الدائرة بتعويضه مببلغ وقدره )خمسة 

وأربعون ألف) ريال وهو ما تحكم به عىل املدعى عليها ..«)11)).     

 ويف أحدث أحكام القضاء اإلداري السعودي حكمت محكمة االستئناف اإلدارية بالرياض 

لعام 5416 ه�)11)) بأنه »قد تبني أن قرار الفس��خ قد تم بناًء عىل س��بب ال س��ند له رشعاً 

)15))  راج��ع حكم الدائرة الفرعية رق��م 16/د/ف/41 لعام 5417ه�، يف القضية رقم )5/41/ق لعام )541ه�، املؤيد من 

هيئة التدقيق بالحكم رقم 485/ت/) لعام 5417ه�، مجموعة األحكام لعام 5417ه�، ج، ص5119.

)11))  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 61/د/إ/11 لعام 5410ه�، يف القضية رقم 7)9/)/ق لعام 5419ه�، املؤيدة من 

محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 417/إس/5/ لعام 5410ه�، مجموعة األحكام لعام 5410، ص1916.

)11))  يف هذا الحكم تصدت محكمة االس��تئناف اإلدارية للحكم بعد أن نقضت حكم الدائرة اإلدارية باملحكمة اإلدارية 

بالرياض مرتني. 
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وال نظاماً ومبا أن املدعى عليها قد أرس��ت العقد عىل مقاول آخر بعد فس��خه، وقد أقامت 

املدعي��ة هذه الدعوى تطالب بتعويضها عن األرضار املرتتبة جراء فس��خ العقد املتمثلة يف 

األرب��اح املتحققة الفائتة خالل الس��نتني الباقية من مدة العق��د وقدرها مببلغ )...) ومبا أن 

املدعى عليها حرمت املدعية من إمتام العقد وذلك بفس��خه قبل نهايته بسنتني وعىل وجه 

غ��ري مرشوع، ك��ا تقدم فإن املدعية تس��تحق التعويض عا فاتها من رب��ح محقق ...فإن 

الدائرة وبعد اطالعها عىل مالبس��ات العقد وما ذكر أثناء املرافعة تخلص وحسبا استقر يف 

خلدها أن التعويض الجابر لرضر املدعية الناشئ بسبب حرمانها من إمتام عقدها وتفويت 

منفعته املتحققة التي انعقد س��بب وجودها خالل السنتني املتبقيتني من مدته بسبب غري 

م��رشوع ه��و مبلغ الربح املتحقق يف الس��نة األخرية التي متت عليها املحاس��بة مرضوباً يف 

السنوات املتبقية من العقد والبالغ )...) وبه تحكم«)14)).

وقىض الديوان بأنه » وحيث إنه بالنسبة إىل ما يطالب به املدعي من تعويض من قبل 

املدع��ى عليها جراء ما يدعيه من أرضار لحقت به وعدم تش��غيل مبالغ هذه األجورات يف 

أس��واق األسهم واالس��تثار ...ما يدعيه من أرباح فائتة يف سوق األسهم واالستثار ويطلب 

بالتايل التعويض عنها جراء بقاء هذه األجورات لدى املدعى عليها فإن ما يطالب به املدعي 

هو الربا املحرم الذي ال يجوز الحكم به«))1)).

وعلي��ه يبدو عدم االس��تقرار واضحاً عن التعويض ع��ن الربح الفائت وأعتق��د أن التوجه 

الصحيح هو التعويض عن الربح الفائت ألنه ناتج عن رضر محقق، فاملش��كلة يف الربح الفائت 

ليس��ت يف أصل اس��تحقاقه وإمنا يف صعوب��ة تقديره وهذا ليس مانعاً من التعويض، فال ش��ك 

أن الحرم��ان م��ن الربح املحقق أياً كان مقداره هو رضر، وم��ا دام هناك رضر مرتتب عن خطأ 

ووجدت عالقة سببية بينها كان استحقاق التعويض واجباً ال محالة لتوافر رشوطه، أما صعوبة 

تقديره فيمكن التغلب عليها عن طريق التقدير املبني عىل تقرير أهل الخربة، وهو قائم حتى 

يف التعويض عن األرضار املحققة فعاًل، األمر الذي يعني سالمة األحكام التي حكمت بالتعويض.

)14))  راجع حكم محكمة االستئناف اإلدارية بالرياض يف القضية رقم 75)5/7/ق لعام 5419ه�، بجلسة 5416/7/11ه�، 

يف القضية االستئنافية رقم 1445/ق لعام 5416ه� )حكم غري منشور).

))1))  راج��ع حكم الدائرة الفرعية رق��م 8)/د/ف/1 لعام 5417ه�، يف القضية رقم 5/4191/ق لعام )541ه�، املؤيد من 

هيئة التدقيق بالحكم رقم 8)7/ت/6 لعام 5417ه� مجموعة االحكام لعام 5417ه�، ج ...، ص1)10. 
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وتبقى املسألة األخرى وهي إمكانية التعويض عن الرضر املعنوي وهي مسألة متشابهة 

مع الربح الفائت بجامع أن كل منها ال ميكن تقديره بش��كل دقيق، وفيه اختلفت أحكام 

الدي��وان ودون كثري من األحكام فإن الديوان يقىض بعدم التعويض يف بعض األحكام، ومنه 

م��ا قىض به الديوان أنه »ومبا أن ما يلحق الناس جراء الس��جن م��ن أرضار مادية ومعنوية 

تتفاوت باختالف أحوالهم وأرزاقهم ومن ثم يختلف مقدار التعويض عن األرضار تبعاً لذلك، 

وتقدير ذلك مرتوك للقايض املنوط به الحكم يف الدعوى، والرضر الذي لحق باملدعي يتمثل 

يف حرمان��ه من مبارشة عمل��ه يف املحل التجاري ...أما الرضر املعن��وي الذي أصاب املدعي 

فتتمث��ل يف حرمانه من حريته ورعاية أرسته وما صاحب ذلك من آالم نفس��ية وإحساس��ه 

باملهان��ة واالزدراء يف أعني اآلخرين وه��ي أرضار وإن اقترت عىل الجانب األديب واملعنوي 

يف ش��خصه هو وليس لها قوام مادي إال أن ذلك ال مين��ع الدائرة من تقدير التعويض الذي 

يجربها ويزيل أثرها من نفسه«)16)).

وقىض الديوان بحكم أكرث تفصياًل بأن  »الفقهاء تكلموا عىل التعويض عن الرضر األديب، 

ج��اء يف مجمع الضانات: ولو ش��ج رجاًل فالتحمت ومل يبق لها أثر ونبت الش��عر س��قط 

األرش عن��د أيب حنيفة، وقال أبو يوس��ف: عليه أرش األمل وه��و حكومة عدل، وجاء يف فتح 

الوه��اب أنه لو جرحه وب��رئ ومل ينقص أصاًل فقيل بأنه يعزر فق��ط إلحاًقا للجرح باللطم 

والرضب للرضورة، وقيل:  يفرض القايض شيًئا باجتهاده، وقال ابن القيم:  من غري مال غريه 

بحيث فوت مقصوده عليه فله أن يضمن مبثله، فإن فوت صفاته املعنوية مثل أن ينس��يه 

صناعته أو يضعف قوته أو يفس��د عقله أو دين��ه فهذا أيضاً يخري املالك بني تضمني النقص 

وبني املطالبة بالبدل، كا أن الرشيعة راعت الجانب الذي يصيب اإلنس��ان يف س��معته أو 

يناله رضر معنوي وإن مل ينله رضر مادي فجاءت بحد القذف ملن قذف إنساناً دون دليل، 

فاملقذوف مل ينله رضر مادي يف األصل إمنا هو رضر معنوي يف س��معته ورشفه قد تكون له 

آث��ار مادية، وكذا املطلقة قبل الدخول فإنها مل ينلها رضر مادي إمنا معنوي ألن طالق املرأة 

قبل الدخول يسبب لها أملًا نفسًيا كبريًا، وقد أوجب الشارع نصف املهر املسمى وتجب لها 

املتعة يف حال عدم تس��مية املهر، وقال املاوردي يف األحكام الس��لطانية ما نصه:  ولو تعلق 

)16))  راجع حكم الدائرة اإلدارية رقم 61/د/إ/4 لعام 5417ه�، يف القضية رقم 1719 /5/ق لعام 5414ه�، املؤيد بحكم 

هيئة التدقيق رقم 415/ت/6 لعام 5417ه، مجموعة األحكام لعام5417ه�، ج4، ص1051.
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بالتعزير حق اآلدمي كالتعزير يف الش��تم أو الرضب ففيه حق للمش��توم أو املرضوب وحق 

السلطنة للتقويم والتهذيب فال يجوز لويل األمر أن يسقط بعفوه حق املشتوم أو املرضوب، 

وعليه أن يأخذ له حقه من تغريم الشاتم أو الضارب، وما يستدل به عىل أن الرضر األديب 

ميكن تعويضه باملال فيا حكاه ابن قدامه أن عثان ريض الله عنه قىض يف رجل رضب آخر 

حت��ى أخ��ذ بثلث الدية، خالًفا للقياس الذي يقي ب��أن الدية ال تجب إال إلتالف منفعة أو 

عضو أو إزالة حمل، وليس يف القضية املحكوم فيها يشء من ذلك وإمنا ذهب من ذهب إىل 

إيجاب الثلث لقضية عثان ريض الله عنه ألنها يف مظنة الشهرة، وقد قاس ابن قدامه عىل 

حكم عثان كل فرع..«)17)).

غ��ري أن الديوان يف أحكام أخ��رى قىض بعدم التعويض عن ال��رضر املعنوي فحكم بأن 

»ال��رضر الذي يدعيه املدعي هو من قبيل الرضر املعن��وي والذي يرتجح لدى الدائرة عدم 

التعوي��ض عنه، وهو ق��ول الجمهور وعليه جرى العمل يف املحاك��م وذلك النعقاد اإلجاع 

من الفقهاء املتقدم��ني عىل عدم جواز التعويض املايل عن األرضار املعنوية ...كا أن الرضر 

املعنوي ليس فيه خسارة مالية، فال ميكن تحديده وتقديره ومن املتقرر فقهاً بأن التعويض 

يف الفق��ه اإلس��المي ال يكون إال عن رضر مايل محس��وس واقع فع��ال،ً أو ما كان يف حكمه، 

إضاف��ة إىل ذلك ف��إن التعويض باملال يقوم عىل الجرب بالتعوي��ض، وذلك بإحالل مال محل 

م��ال مفقود مكافئ أو قريب له، وما يدعي��ه املدعي من رضر معنوي خارج عن ذلك كله، 

ك��ا أن التعويض عن الرضر الذي لح��ق باملدعي ال يرفع األمل النفيس والخوف الذي أصابه 

وال يزيله.. وال ينال من ذلك ما قد يثار من بعض األدلة التي أثارها املدعي من داللتها عىل 

التعوي��ض املعنوي لكونها ال تخرج عن كونها ضعيفة م��ن جهة الثبوت، كا أن الدائرة قد 

ارتضت عدم التعويض عن الرضر املعنوي«)18)).

)17))  راج��ع حك��م الدائرة الفرعية رقم 41/د/ف/4 لعام 5416ه�، يف القضية رق��م )5/10/ق لعام )541ه�، املؤيد من 

هيئة التدقيق بالحكم رقم 51/ت/5 لعام 5417ه�، مجموعة األحكام لعام 5417ه�، ج 4، ص5869.

)18))  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم )8/د/إ/11/1 لع��ام 5411ه�، يف القضية رقم 1141/)/ق لعام 5411ه�، املؤيد 

من محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 4/119 لعام 5411ه�، يف قضية االستئناف رقم 4)19/ق لعام 5411ه� 

)حكم غري منشور).
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من ذلك يتضح أن الديوان غري مس��تقر عىل التعويض املعنوي، وأعتقد أن الصحيح حقاً 

وعدالً هو تلك األحكام التي تقرر التعويض عن الرضر املعنوي كالرضر املادي بجامع الرضر 

يف كليها، بل إن الرضر املعنوي أشد وطأة ومرارة من الرضر املادي، كا أن صعوبة التقدير 

ال متن��ع من التعوي��ض بالقدر الذي يجرب الرضر، ألن علة التعويض ليس��ت يف قيمته بقدر 

قدرت��ه عىل جرب ال��رضر، وإذا كان ال يجرب الرضر إال بالتعويض، وقد ثبت أن الرضر املعنوي 

رضر مبا ال يستطيع أحد إنكاره، لذا يلزم التعويض عنه. لقول النبي صيل الله عليه وسلم: )ال 

رضر وال رضار) وللقاعدة الفقهية الرضر يزال، وإال فإين أسال املعارضني كيف ميكن تعويض 

الش��خص عن حرمانه من حريته وإهانته وإساءة سمعته ومن رعاية أرسته؟ إن كان لديهم 

حل يعوضه، فعليهم تبيانه، وإال كان هناك قصور يف إحقاق الحق. 

ثانياً: فسخ العقد:

وأخرياً من حقوق املتعاقد طلب فس��خ العقد. فللمتعاقد طلب فس��خ العقد وذلك يف 

الحاالت التي ال يس��تطيع معه��ا تنفيذ العقد نتيجة إخالل الجه��ة اإلدارية بالتزاماتها، ألن 

املتعاق��د مطالب بالتنفي��ذ كلا كان ذلك ممكناً ولو مرهقاً حس��ب ما ميليه النظام ومتليه 

املب��ادئ التي تقوم عليها العقود اإلداري��ة وهو ما قىض به الديوان بقوله: »وغري صحيح يف 

الواقع أو النظام ما ذهبت إليه الدائرة من أن كرثة التعديالت واإلضافات التي أدخلت عىل 

البناء موضوع املنازعة ينطوي عىل تقصري من اإلدارة قد أدى إىل توقف املدعية عن العمل 

وبالتايل يصلح مربراً لفس��خ العقد، ذلك أنه من املبادئ املقررة يف فقه العقود اإلدارية أنها 

تتميز بطابع خاص مناطه احتياجات املرفق الذي يس��تهدف العقد تس��يريه، وتغليب وجه 

املصلح��ة العامة ع��ىل مصلحة األفراد الخاصة ومتى كان العق��د اإلداري يتعلق مبرفق عام 

فال يس��وغ للمتعاقد م��ع اإلدارة أن ميتنع عن الوفاء بالتزاماته حي��ال املرفق بحجة أن مثة 

إج��راءات إدارية ق��د أدت إىل اإلخالل بالوفاء بأحد التزاماتها قبله بل يتعني عليه إزاء هذه 

االعتبارات أن يستمر يف التنفيذ ما دام ذلك يف استطاعته ثم يطالب جهة اإلدارة بالتعويض 

عن إخاللها بالتزامها إن كان لذلك مقتىض وكان له فيه وجه حق، وال يسوغ له االمتناع عن 

تنفيذ العقد بإرادته املنفردة وإال حقت مساءلته عن تبعة فعله السلبي«)19)). 

)19))  راجع ديوان املظامل، قرار رقم 18/ت لعام 5400ه�، يف القضية رقم 411/ق لعام 5196، مجموعة املبادئ الرشعية 

والنظامية التي قررتها لجنة تدقيق القضايا خالل عام 5400ه�، ج ص )58. 
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الفصل الثالث

سلطات الجهة اإلدارية

متعددة هي وخطرية سلطات الجهات الحكومية تجاه املتعاقد، وهذه السلطات متثل يف 
نفس الوقت حقوقاً للجهة اإلدارية تجاه املتعاقد، وعىل املتعاقد التايش مع هذه السلطات 

التي ميليها النظام وطبيعة العقود اإلدارية. 

لذا فإن عدم النص عىل تلك السلطات يف العقد اإلداري ال مينع جهة اإلدارة من استخدامها، 
ألنها ال تس��تمد من العقد وإمنا تستمدها الجهات الحكومية من حقها الدستوري والنظامي يف 
تنظيم وإدارة املرافق العامة، باإلضافة إىل هذا فإنه ال يجوز لإلدارة وال املتعاقدين معها االتفاق 
عىل عدم اس��تخدام تلك السلطات ألنها ليست مقررة لذات الجهة الحكومية حتى تتنازل عنها 

وإمنا هذه السلطات مقررة للمصلحة العامة فهي تعد من النظام العام للعقود اإلدارية.

وهو ما قىض به الديوان بقوله: »وغري صحيح يف الواقع أو النظام ما ذهبت إليه الدائرة 
م��ن أن كرثة التعدي��الت واإلضافات التي أدخلت عىل البناء موض��وع املنازعة ينطوي عىل 
تقصري من اإلدارة قد أدى إىل توقف املدعية عن العمل، وبالتايل يصلح مربراً لفسخ العقد، 
ذلك أنه من املبادئ املقررة يف فقه العقود اإلدارية أنها تتميز بطابع خاص مناطه احتياجات 
املرفق الذي يس��تهدف العقد تس��يريه وتغليب وجه املصلحة العام��ة عىل مصلحة األفراد 
الخاصة ومتى كان العقد اإلداري يتعلق مبرفق عام فال يسوغ للمتعاقد مع اإلدارة أن ميتنع 
عن الوفاء بالتزاماته حيال املرفق بحجة أن مثة إجراءات إدارية قد أدت إىل اإلخالل بالوفاء 
بأحد التزاماتها قبله، بل يتعني عليه إزاء هذه االعتبارات أن يس��تمر يف التنفيذ ما دام ذلك 
يف اس��تطاعته ثم يطالب جهة اإلدارة بالتعويض عن إخاللها بالتزامها إن كان لذلك مقتىض 
وكان له فيه وجه حق وال يس��وغ له االمتناع ع��ن تنفيذ العقد بإرادته املنفردة وإال حقت 

مساءلته عن تبعة فعله السلبي«)10)). 

وهو ما قضت به املحكمة اإلدارية العليا بقولها: »العقد اإلداري ش��أنه ش��أن العقد املدين 

)10))  راجع ديوان املظامل، قرار رقم 18/ت لعام 5400ه�، يف القضية رقم 411/ق لعام 5196، مجموعة املبادئ الرشعية 

والنظامية التي قررتها لجنة تدقيق القضايا خالل عام 5400ه�، ص)58. 
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من حيث العنارص األساس��ية لتكوينه، فال يعدو أن يكون توافق إرادتني بإيجاب وقبول إلنشاء 
التزامات تعاقدية تقوم عىل الرتايض بني طرفني أحدها هو الدولة أو أحد األش��خاص اإلدارية، 
بي��د أنه يتميز بأن اإلدارة تعمل يف إبرامها بوصفها س��لطة عامة تتمت��ع بحقوق وامتيازات ال 
يتمت��ع مبثلها املتعاقد معها، وذلك بقصد تحقيق نفع عام أو مصلحة مرفق من املرافق العامة، 
ك��ا أنه يفرتق عن العقد املدين يف كون الش��خص املعنوي يعتمد يف إبرامه وتنفيذه أس��اليب 
القانون العام ووسائله إما بتضمينه رشوطاً استثنائية غري مألوفة يف عقود القانون الخاص، سواًء 
كان��ت هذه الرشوط واردة يف ذات العق��د أو مقررة مبقتىض القوانني واللوائح أو مبنح املتعاقد 
م��ع اإلدارة حقوقاً ال مقابل لها يف القانون الخاص، بس��بب كونه ال يعم��ل ملصلحة فردية، بل 
يعاون السلطة اإلدارية ويشرتك معها يف إدارة املرفق أو تسيريه أو استغالله تحقيقاً للنفع العام، 
فبينا مصالح الطرفني يف العقد املدين متساوية ومتوازنة إذا بكفتي املتعاقدين غري متكافئة يف 
العق��د اإلداري تحقيقاً للمصلحة العامة عىل املصلحة الفردية، ما يجعل لإلدارة يف هذا األخري 
سلطة مراقبة تنفيذ رشوط العقد وتوجيه أعال التنفيذ واختيار طريقته وحق تعديل رشوطه 
املتعلق��ة بس��ري املرفق العام وتنظيمه والخدم��ة التي يؤديها، وذلك بإرادتها املنفردة حس��با 
تقتضي��ه املصلح��ة العامة دون أن يتحدى الطرف اآلخر بقاع��دة أن العقد رشيعة املتعاقدين، 
وك��ذا توقي��ع جزاءات عىل املتعاقد وحق فس��خ العق��د وإنهائه بإج��راء إداري دون رضا هذا 
املتعاق��د إنهاًء مبت��رساً ودون تدخل القضاء، هذا إىل أن العقد تتبع يف إبرامه أس��اليب معينة 

كاملناقصة واملزايدة العامة أو املارسة ويخضع يف ذلك إلجراءات وقواعد مرسومة ..«)15)).

وأيضاً ما قررته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والترشيع بقولها: »ولقد استقر الرأي 
يف ه��ذا املجال ع��ىل أن عالقة املتعاقدي��ن يف العقود اإلدارية ال تس��تند إىل رشوط العقد 
فقط وإمنا تس��تند أيضاً إىل القواعد القانوني��ة والتنظيمية الخاصة باملرفق العام ... واتصال 
العقد به ووجوب الحرص عىل انتظام س��ريه واس��تدامة تعهد اإلدارة له وإرشافها عليه مبا 
يحقق املصلحة العامة، ومن هنا يحق لإلدارة مبارشة هذه الس��لطات ولو مل ينص عليها يف 
العقد«)11)). غري أنه تجب اإلشارة إىل أن استخدام هذه السلطات ال يعني سلب حق املتعاقد 

يف اقتضاء املقابل املايل املرتتب عىل استخدامها كا يف حالة تعديل التزامات املتعاقد)11)).

)15))  حك��م املحكم��ة اإلدارية العليا يف القضية رقم 9)50 لس��نة 7 ق بجلس��ة )1/)/5961، املجموعة، مجلد 8، ج1، 

القاعدة رقم 556، ص)511.

)11))  راجع الفتوى رقم 47) بتاريخ 5961/8/19.

)11))  راجع يف عرض هذا د. سليان الطاوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص411.
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وميكن أن نحدد سلطات الجهات الحكومية املتعاقدة يف املباحث التالية:

المبحث األول

سلطة الرقابة والتوجيه:
لإلدارة س��لطة الرقابة والتوجي��ه ولو مل ينص عىل ذلك يف العق��د حيث إن اإلدارة هي 

املس��ؤولة عن تحقيق الصالح الع��ام، فاإلدارة متلك يف مواجهة املتعاق��د معها حق الرقابة 

والتوجيه للتأكد من قيامه بالعمل وفقاً ملا هو متفق عليه، أو بإصدار أوامر ملزمة للمتعاقد 

تتعلق بتنفيذ العقد عىل نحو معني، كأن تطلب من املتعاقد اتباع وسيلة معينة للتنفيذ غري 

تلك الطريقة التي يس��تخدمها، ولكن يجب أال يصل األمر إىل تغيري يف طبيعة العقد املتفق 

عليه )14)).

وقضت املحكمة اإلداري��ة العليا بأن »العقود اإلدارية تتميز عن العقود اإلدارية بطابع 

خاص مناطه احتياجات املرفق الذي يستهدف العقد تسيريه وتغليب وجه املصلحة العامة 

ع��ىل مصلح��ة األفراد الخاصة، فبين��ا تكون مصال��ح الطرفني يف العق��ود املدنية متوازية 

ومتس��اوية، إذا به��ا يف العقود اإلداري��ة غري متكافئة، إذ يجب أن يعل��و الصالح العام عىل 

املصلحة الفردية الخاصة، وهذه الفكرة هي التي تحكم الروابط الناشئة عن العقد اإلداري، 

ويرتتب عىل ذلك أن لإلدارة سلطة اإلرشاف والتوجيه عىل تنفيذ العقود اإلدارية«))1)).

ه��ذا وتوجد صورتان ملارس��ة هذه الس��لطة، األوىل: وتعد الص��ورة التقليدية للرقابة 

والتوجي��ه والتي ال تختلف صورته��ا عن التعاقدات الخاصة، والت��ي تتمثل يف حق الطرف 

املتعاق��د أن يراقب تنفيذ العق��د وفقاً لاللتزامات املنصوص عليها في��ه، أما الصورة الثانية 

وهي تلك التي تظهر فيها الجهة الحكومية مبظهر السلطة العامة باعتبار أن العقود اإلدارية 

له��ا طابعها الخاص والذي مناطه تس��يري املرفق العام وتغليب وج��ه املصلحة العامة عىل 

املصلحة الخاصة والتي تتيح لها التدخل يف طريقة التنفيذ وأدواته.

)14))  راجع د. سليان الطاوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص411 وما بعدها. 

))1))  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 10)5 لسنة 1ق، بجلسة7/4/10)59، املوسوعة، ج58، ص814.
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ه��ذا وتختلف حدود هذه الرقابة من عقد إىل آخر، حيث تظهر صورتا الرقابة بش��كل 

كبري يف عقود االلتزام حيث تتحقق اإلدارة من القيام بالتنفيذ وفقاً لرشوط العقد وكذا وفقاً 

ملقتضيات املصلحة العامة، ومن ذلك إمكانية حصول الجهة املتعاقدة عىل كافة املعلومات 

والبيانات واإلحصاءات املتعلقة بإدارة املرفق.

وأيضاً تظهر صورة الرقابة بشكل كبري يف عقود األشغال ولقد تضمن منوذج عقد األشغال 

العامة حس��ب ما تضمنه ق��رار مجلس الوزراء املوقر رق��م 516 وتاريخ 5408/6/51ه� ما 

يتعلق بعملية اإلرشاف فعىل سبيل املثال نصت املادة 1 من القسم الثاين )الرشوط العامة) 

ع��ىل أن “صالحي��ات املهندس هي مالحظة األع��ال ومراقبتها وفحص واختب��ار أية مادة 

تس��تعمل أو طريقة تستخدم لتنفيذ األعال، وليس للمهندس سلطة إعفاء املقاول من أي 

م��ن واجباته أو التزاماته املرتتبة علي��ه مبوجب العقد، كا ليس له أن يأمر بإجراء أي عمل 

قد ينشأ عنه تأخري أو زيادة يف التزامات صاحب العمل املالية، كذلك ليس له أن يقوم بأي 

تغيري يف األعال إال إذا نص عىل جواز ذلك رصاحة يف العقد.

وللمهندس من وقت آلخر أن يفوض ممثله خطياً مبارسة أي من الصالحيات والسلطات 

املنوط��ة به عىل أن يقدم للمقاول نس��خة من ه��ذا التفويض الخط��ي وتعترب التعليات 

واملوافق��ات املكتوبة - الص��ادرة عن ممثل املهندس إىل املق��اول يف نطاق حدود التفويض 

املعطى له - ملزمة لكل من املقاول وصاحب العمل كا لو كانت صادرة عن املهندس نفسه 

ويراعى دامئاً ما ييل:

أ- إن تقصري ممثل املهندس يف رفض أو قبول أي عمل أو مواد ال يؤثر عىل س��لطة املهندس 

الذي يحق له فيا بعد أن يرفض العمل أو املواد املذكورة وأن يأمر بهدمها أو إزالتها.

ب- يف حالة عدم رضا املقاول بأي قرار يتخذه ممثل املهندس يحق للمقاول أن يحيل األمر 

إىل املهندس الذي يحق له يف هذه الحالة تأييد القرار املشار إليه أو إلغاؤه أو تعديله.

ك��ا نصت املادة)8) من العقد عىل أنه »مع مراعاة ما ورد يف املادة رقم )1) للمهندس 

مطل��ق الس��لطة والصالحي��ة يف أن ي��زود املقاول من وقت آلخ��ر أثناء تنفي��ذ العقد بأي 

مخططات أخرى أو تعليات إضافية تكون رضورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل متقن 

وس��ليم وعىل املقاول أن ينفذ تلك املخططات والتعلي��ات وأن يتقيد بها، فإن كانت تلك 
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املخطط��ات أو التعلي��ات تتضمن زيادة عىل الكميات املق��ررة أو نقصاً أو تغيرياً يف املواد 

ونوعيتها يرتتب عليها زيادة أو نقص يف األس��عار فيج��ب عرضها عىل صاحب العمل وأخذ 

موافقته عليها إن كان لها س��عر ماثل يف فئات األس��عار أو يتفق عليها بني كل من صاحب 

العمل واملهندس واملقاول«.

وأيضاً نصت املادة 5/51 أنه “عىل املقاول أن يقوم بتنفيذ وإمتام وصيانة األعال للعقد 

وعلي��ه أن يتقي��د بتعليات املهن��دس وتوجيهاته الخطية يف أي موض��وع يتعلق باألعال 

أو يتص��ل بها س��واًء كان ذلك مذك��وراً يف العقد أم ال، وعىل املق��اول أن يتلقى التعليات 

والتوجيهات من املهندس أو من ميثل املهندس يف نطاق الحدود املش��ار إليها يف املادة رقم 

)1) من هذه الرشوط«.

وكذل��ك نصت امل��ادة )54) أنه »أوالً: عىل املق��اول أن يقدم مع عطائ��ه برنامجاً زمنياً 

يتضم��ن ترتيب س��ري العمل والطريقة الت��ي يقرتحها لتنفيذ األع��ال، وكذلك عىل املقاول 

أن يق��دم إىل املهندس أو ممثل املهن��دس عندما يطلب منه ذلك أي��ة معلومات تفصيلية 

خطية تتعلق بالرتتيبات الالزمة إلنجاز األعال ومعدات اإلنشاء واألعال املؤقتة التي يزمع 

املقاول تقدميها أو استعالها أو إنشاءها حسب األحوال.

ثانياً - للمهندس الحق يف جميع األحوال أن يعرتض ويطلب من املقاول أن يسحب فوراً 

من موقع العمل أي شخص يستخدمه يف تنفيذ األعال وصيانتها، أو بأي شأن يتعلق بها إذا 

كان املهندس يري أنه س��يئ السلوك أو غري كفء أو مهمل يف واجباته أو أن استخدامه غري 

مرغوب فيه من جانب املهندس، ويف هذه الحالة فإنه ال يجوز استخدام مثل هذا الشخص 

مرة ثانية بدون موافقة املهندس الخطية وعىل املقاول أن يستعيض بأرسع وقت ممكن عن 

أي شخص يجري سحبه عن النحو املبني أعاله ببديل يوافق عليه املهندس«.

وم��ن ذلك أيضاً امل��ادة )17) والتي نصت أنه »عىل املقاول أن يق��دم يف األوقات التي 

يحددها املهندس أو ممثله كشفاً تفصيلياً يبني فيه أساء جميع موظفيه وعاله، وغري ذلك 

من املعلومات التي قد يطلبها منه املهندس أو ممثله واملتعلقة بالعال أو مبعدات اإلنشاء.

وأيضاً نصت املادة )18) عىل أنه »يجب أن تكون كافة املواد وأصول الصنع من األنواع 

املطابقة للمواصفات السعودية أو املوصوفة يف العقد واملطابقة لتعليات املهندس، ويجب 
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أن تخضع من وقت آلخر ألية اختبارات قد يري املهندس إجراءها يف مكان صنع تلك املواد 

أو يف املوقع أو يف جميع تلك األماكن أو يف أي مكان آخر«.

وكذل��ك نصت املادة 19 عىل أنه »للمهندس أو ألي ش��خص آخر مخول من قبله الحق 

يف جميع األوقات يف مش��اهدة األعال والدخول إىل املوقع وإىل جميع الورش��ات واألماكن 

التي يجرى فيها إعداد العمل، أو يتم فيها الحصول عىل املواد واملصنوعات واآلالت الالزمة 

لألعال، وعىل املقاول أن يقدم جميع التسهيالت واملساعدة الالزمة ملارسة هذا الحق«.

غ��ري أن ه��ذه الرقابة تضعف يف عقد التوريد، إذ من املس��لم ب��ه أن األصل هو حرية 

املتعاقد يف اختيار أس��لوب التنفيذ يف هذه العقود عىل أن هذا ال ينفي إمكانية اس��تخدام 

اإلدارة له��ذا الحق إن كان له مقتىض، فهو حق يش��مل كافة العقود اإلدارية ولكن تطبيقه 

يختلف مداه حسب طبيعة كل عقد )16)).

هذا وس��لطة اإلدارة يف الرقابة ال متتد إىل رشوط التعاقد فهذا ال يدخل يف سلطة اإلدارة 

يف الرقابة والتوجيه، وإمنا يدخل يف س��لطة أخرى هي س��لطة تعديل العقد والتي تختلف 

طبيعتها وأحكامها عن سلطة الرقابة والتوجيه وهو ما قضت به املحكمة اإلدارية العليا بأن 

»مهمة املهندس املرشف عىل التنفيذ هي اإلرشاف عىل تنفيذ العقد طبقاً لرشوطه وإصدار 

ما يلزم من األوامر والتعليات يف حدود تلك الرشوط«)17)).

)16))  راجع د. جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص171، ود. محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص1)1.

)17))  راج��ع حك��م املحكمة اإلداري��ة العليا يف الطعن رق��م 1490 لس��نة 18ق، بجلس��ة، 6/51/)599، املجموعة، 

مجلد1/40، ص 5959.



اآلثار املرتتبة عىل إبرام العقود اإلدارية

357 املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية

المبحث الثاني

سلطة تعديل العقد:
بإرادة منفردة متش��حة مبظهر السلطة العامة تستطيع الجهات الحكومية تعديل العقد 

ب��إرادة منفردة ودون أن يحتج عليه��ا بقاعدة أن العقد رشيع��ة املتعاقدين، كا أن هذه 

الس��لطة مقررة لهذه الجهات ولو مل يكن منصوصاً عليها يف العقد، وأساس ذلك ما قىض به 

ديوان املظامل بأنه »من املقرر يف مجال العقود اإلدارية حس��با اس��تقر عليه قضاء الديوان 

أن الجهة اإلدارية املتعاقدة متلك من جانبها وحدها وبإرادتها املنفردة وعىل خالف املألوف 

يف عق��ود األفراد فيا بينهم حق تعديل العقد أثناء تنفيذه وتعديل مدى التزامات املتعاقد 

معها عىل نحو وصورة مل تكن معروفة أثناء إبرام العقد فتزيد من األعباء امللقاة عىل عاتق 

املتعاقد معها أو تنقصها، وتتناول األعال أو الكميات املتعاقد عليها بالزيادة أو النقص عىل 

خالف ما ينص عليه العقد، وذلك كلا اقتضت حاجة املرفق لهذا التعديل من غري أن يحتج 

عليها بالقوة امللزمة للعقد«)18)).

وه��و ما قىض ب��ه أيضاً بقوله: »وملا كان التعاقد يف العقود اإلدارية يتم عىل أس��اس أن 

نية الطرفني قد انرفت عند إبرام العقد إىل رضورة الوفاء بحاجة املرفق وتحقيق املصلحة 

العامة إضافًة إىل أن س��لطة تعديل العقد أو فسخه مستمدة ال من نصوص العقد فحسب 

بل من طبيعة املرفق واتصال العقد به ووجوب الحرص عىل انتظام س��ريه واس��تدامة تعهد 

اإلدارة ل��ه وإرشافها عليه مبا يحقق املصلحة العامة، ومن هنا يثبت حق اإلدارة يف التعديل 

أو الفسخ دون تضييع لحق املتعاقد معها يف التعويض إن كان له وجه.

وملا كان الديوان قد استقر عىل أن العقود اإلدارية تتميز بطابع خاص مناطه احتياجات 

املرفق العام الذي يس��تهدف العقد تس��يريه وتغليب املصلح��ة العامة عىل مصلحة األفراد 

)18))  راج��ع حكم الدائ��رة اإلدارية رقم 57/د/إ/) لعام 5417ه�، يف القضية رق��م 5/5098/ق لعام 5417ه�، املؤيد من 

هيئ��ة التدقيق بالحكم رقم )11/ت/5 لعام 5417ه�، مجموعة األحكام لعام 5417ه�، ج)، ص1198، وراجع أيضاً 

حك��م ديوان املظامل رق��م )7/ت/5 وتاريخ 5451ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع س��ابق، ص510، 515. الذي 

قىض فيه بأن »تعديل رشوط العقد من الحقوق املقررة لجهة اإلدارة يف جميع العقود اإلدارية ولو مل ينص عليها يف 

العقد وبرشط أال تتجاوز التعديالت حداً معيناً من ش��أنه قلب رشوط العقد رأساً عىل عقب بحيث يصبح املتعاقد 

وكأنه أمام عقد جديد، وإال التزمت بالتعويض عا يصيبه من أرضار«.
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الخاصة، إذ يجب أن يعلو الصالح العام عىل املصلحة الفردية الخاصة..«)19)).

وأيضاً قىض بأن »تعديل رشوط العقد من الحقوق املقررة لجهة اإلدارة يف جميع العقود 

اإلدارية ولو مل ينص عليها يف العقد..«)40)).

وعليه ال يجوز لجهة اإلدارة أن تتنازل عن هذا الحق يف العقد ألنه من النظام العام)45)).

وقد فصلت املحكمة اإلدارية العليا أس��اس سلطة اإلدارة يف التعديل وحدودها يف حكم 

مطول يس��تحق إيراده مفصاًل يف هذا التناول والذي قضت فيه بأنه »ومن حيث إن سلطة 

جهة اإلدارة يف تعديل العقد أو يف تعديل طريقة تنفيذه هي الطابع الرئييس لنظام العقود 

اإلدارية، بل هي أبرز الخصائص التي متيز العقود اإلدارية عن نظام العقود املدنية، ومقتىض 

هذه الس��لطة أن جهة اإلدارة -مستهدفًة تحقيق حسن سري وانتظام املرافق العامة يف أداء 

الخدم��ات العامة عىل النحو الذي يحق��ق الصالح العام- متلك من جانبها وحدها وبإرادتها 

املنفردة وعىل خالف املألوف يف معامالت األفراد فيا بينهم، حق تعديل العقد أثناء تنفيذه 

وتعدي��ل التزامات املتعاقد معها عىل نحو وبصورة مل تكن معروفة وقت إبرام العقد فتزيد 

م��ن أعباء الطرف اآلخر، أو تنقصه��ا برشط أن تقتىض حاجة املرفق أو املصلحة العامة هذا 

التعديل، وال ش��ك أن هذا الحق يف تعديل العقد املق��رر لجهة اإلدارة بإرادتها املنفردة إمنا 

يشمل سلطة إنهاء العقود اإلدارية قبل األوان باعتبار أن اإلنهاء ينصب عىل الرشط الخاص 

مبدة العقد.

ه��ذا الحق لجهة اإلدارة يف تعديل العقد مبا يش��مله من إنهائ��ه يرتتب عىل ما للعقود 

اإلداري��ة من متيز ع��ن العقود املدنية بطابع خ��اص مناطه احتياجات املرف��ق العام الذي 

يس��تهدف العقد تسيريه وتغليب وجه املصلحة العامة عىل مصلحة األفراد الخاصة فلإلدارة 

دامئاً وفقاً ملقتضيات الصالح العام س��لطة إنهاء العقد من غري أن يحتج عليها بقاعدة الحق 

)19))  راج��ع حك��م املحكمة اإلدارية رقم 1)1/د/إ/1 /11 لعام 5411ه�، يف القضية رقم 716/)/ق لعام 5416ه�، املؤيد 

من محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 4/116 لعام 5411ه�، يف قضية االستئناف رقم 1675 /ق لعام 5415ه�. 

)حكم غري منشور).

)40))  راجع حكم هيئة التدقيق رقم )7/ت/5 وتاريخ 5451 ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص510،515.

)45))  راجع د. محمود عاطف البنا، العقود اإلدارية مع دراس��ة خاصة لنظام تأمني مش��رتيات الحكومة وعقود توظيف 

واستغالل الرثوة الطبيعية يف اململكة العربية السعودية، دار العلوم للطباعة والنرش، )540ه�، 5984. ص154. 
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املكتس��ب، أو بقاعدة العقد رشيعة املتعاقدين، ذلك ألن طبيعة العقود اإلدارية وأهدافها 

يحكمها مبدأ حس��ن س��ري واس��تمرار املرافق العامة، وهى تفرتض مقدماً حصول تغيري يف 

ظروف ومالبس��ات العقد ومالبساته وطرق تنفيذه تبعاً ملقتضيات حسن سري املرفق العام 

وانتظام��ه ويقوم التعاقد فيها عىل أس��اس أن نية الطرفني قد انرفت عند إبرام العقد إىل 

رضورة الوف��اء بحاجة املرف��ق وتحقيق املصلحة العامة ما يرتت��ب عليه أن جهة اإلدارة - 

وه��ي صاحبة االختصاص يف تنظيم املرفق وتحديد قواعد تس��يريه - متلك حق تعديل هذا 

العق��د مبا يتواءم مع هذه الظروف املتغرية مع ال��رضورة، ويحقق تلك املصلحة العامة أو 

إنهاء العقد إذا ما اس��تلزمت ذلك رضورة الوفاء بحاج��ات املرفق العام املحققة للمصلحة 

العامة، واإلدارة يف مارستها لسلطة تعديل العقد أو إنهائه إمنا تستعمل حقاً وهذه السلطة 

ال تس��تمدها اإلدارة من نصوص العقد بل من النظام العام لسري املرفق العام والذي يحكم 

كفالة حس��ن س��ريها وانتظامها يف أداء خدماتها مبا يحقق املصلح��ة العامة، ومن ثم فحق 

اإلدارة يف التعدي��ل أو اإلنه��اء للعقد اإلداري مقرر بغري حاجة إىل النص عليه يف العقد وإىل 

موافق��ة الط��رف اآلخر عليه، فإذا ما أش��ارت نصوص العقد إىل ح��ق اإلدارة يف إجراء هذا 

التعديل، فإن ذلك ال يكون إال مجرد تنظيم لسلطة التعديل وبيان أوضاع وأحوال مارستها 

وما يرتتب عىل ذلك، دون أن يكون يف ذلك أي مساس بالحق األصيل املقرر للجهة اإلدارية 

يف التعديل، والتصال هذه الس��لطة بالنظام العام للمراف��ق العامة، من املقرر أنه ال يجوز 

لجهة اإلدارة نفس��ها أن تتنازل عن مارسة هذه السلطة ألنها تتعلق بكيان املرافق العامة، 

فلإلدارة دامئاً سلطة إنهاء العقد إذا قدرت أن ظروفاً استجدت تستدعى هذا اإلنهاء، كا إذا 

أصب��ح العقد غري ذي فائدة للمرفق العام أو أضحى ال يحقق املصلحة العامة املقصودة يف 

ظل من تغري ظروف الحال عنها وقت التعاقد مع املنتفع، وليس للطرف اآلخر يف العقد إال 

الحق يف التعويضات إن كان لها وجه وتوافرت الرشوط املوجبة الستحقاق التعويض«)41)). 

ه��ذا وتتع��دد صور التعديل الذي ميك��ن أن تجريه اإلدارة عىل العق��ود، وتتبدى هذه 

الصور يف تعديل مقدار االلتزامات مع بقاء نوع هذه االلتزامات أي كمية األعال أو األشياء 

)41))  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 1986لسنة )1ق بجلسة )5991/55/5، املجموعة، املجلد 5/18، 

القاعدة 9، ص510،515.
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مح��ل العقد )41)) وهي صورة بهذه االعتب��ار داخلة يف موضوع العقد، ويضيف البعض من 

الفق��ه إىل هذه الصورة ش��كاًل آخر؛ كأن تطلب اإلدارة من املتعاق��د يف عقد التوريد تأمني 

س��يارات من ن��وع آخر غري ما ورد يف العقد مع متاثل ال��رشوط واملواصفات، أو تغيري عقد 

االستشاري من تصميم مبنى معني كمدرسة للبنني إىل مدرسة للبنات )44)). 

والصورة التالية تتمثل يف التعديل يف طريقة التنفيذ واألدوات املستخدمة وهذه الصورة 

من حيث األصل تخضع لحق الجهة يف الرقابة والتوجيه، وال تدخل يف باب التعديالت إال إذا 

كان ذلك تعدياًل للطرق واألدوات املتفق عليها يف العقد))4)).

والص��ورة األخرية تتمثل يف تعديل الربنامج الزمني بزيادت��ه أو نقصه تحقيقاً للمصلحة 

العامة)46)) وقد تتأىت األوىل من خالل رؤية اإلدارة أن طبيعة األعال املنفذة تس��تدعي وقتا 

أط��ول حتى تتفق مع ال��رشوط واملواصفات، أو تكون نتيج��ة التكليف بأعال إضافية، أو 

يكون ذلك ألس��باب خارجة عن إرادة األطراف وال دخل له بطبيعة العمل كنش��وب حرب 

مثاًل، أما تنقيص املدة فقد يكون ألن املصلحة العامة تستدعي تسليم األعال محل التنفيذ 

يف وقت مبكر كاستعجال مدة التوريد لسيارات ترغب الدولة يف وضعها تحت ترف وفود 

رسمية أو غري ذلك)47))، أو أن األعال بطبيعتها ميكن تنفيذها وفقاً للمجرى العادي لألمور 

يف وقت أقر، أو يكون نقص املدة بشكل غري مبارش حينا تخفض قيمة العقد.

وأعتقد أن إطالة أمد العقد أو إنقاصه بحد ذاته بشكل مبارش، وإن كان تعدياًل للعقد،إال 

أن��ه من وجهة نظ��ري ال يعد صورة نظامية من صور التعديل التي نص عليها النظام، إال يف 

)41)) راجع د. أيوب منصور الجربوع، ضوابط سلطة اإلدارة يف تعديل عقودها اإلدارية بإرادتها املنفردة، دراسة تحليلية 

مقارنة يف ضوء قضاء ديوان املظامل يف اململكة العربية السعودية، مجلة جامعة امللك سعود )العلوم اإلدارية) م 10، 

ع5، 1008، 69، ود. سليان الطاوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص417، ود. عبد الله الوهيبي، 

مرجع سابق، ص186.

)44))  راجع د. عبد الله الوهيبي، مرجع سابق، ص186.

))4))  راجع د. أيوب منصور الجربوع، مرجع سابق، ص70، ود. سليان الطاوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع 

سابق، ص417، ود. عبد الله الوهيبي، مرجع سابق، ص186.

)46))  راجع د. أيوب منصور الجربوع، مرجع سابق، ص70، ود. سليان الطاوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع 

سابق، ص417، ود. عبد الله الوهيبي، مرجع سابق، ص186.

)47))  راجع د. عبد الله الوهيبي، مرجع سابق، ص187.
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العقود ذات التنفيذ املس��تمر، وبالتايل ال تخضع لحدود النس��ب النظامية املنصوص عليها، 

وإمنا أي تغيري فيها مبا قد يؤثر عىل املتعاقد بالرضر فإنه يس��تحق عنه التعويض، فالتعديل 

املنصوص عليه هو التعديل يف االلتزامات، وتتأىت الزيادة يف مدد التنفيذ أو نقصها بش��كل 

غ��ري مبارش تبعاً لها، أما وقف األعال نتيجة للحروب أو عدم وجود اعتاد مايل فهذه قوة 

قاهرة أو طارئة، والثانية تعد من األخطاء العقدية وال عالقة لها بتعديل العقد.

 ونظراً ألن هذه الس��لطة بالش��كل املشار إليه من الخطورة مبكان إذا استعملت بشكل 

غ��ري مدروس، أو تركت ب��ال حدود، األمر الذي قد ينقلب رضراً ع��ىل املصلحة العامة، بدالً 

من أن يكون نفعاً لها، لهذا فقد أحاط النظام الس��عودي والقضاء اإلداري الس��عودي هذه 

الس��لطة بالعديد من الضوابط لوضع تلك السلطة يف إطارها الصحيح، والتي ميكن إيرادها 

كا ييل:

5- أن يكون التعديل يف حدود النس��ب النظامية الت��ي نص عليها النظام والذي حددها يف 

امل��ادة )16) منه بقوله:”يج��وز للجهة الحكومية زيادة التزام��ات املتعاقد ضمن نطاق 

العق��د مبا ال يتجاوز )50%) عرشة يف املائة من القيمة اإلجالية للعقد، أو تخفيض هذه 

االلتزامات مبا ال يتجاوز )10%) عرشين يف املائة”.

وفي��ا يتعلق بعق��ود الخدمات ذات التنفيذ املس��تمر، كالصيانة والنظافة والتش��غيل 

وخدمات اإلعاش��ة فإن��ه يجوز متديد مدة هذه العقود مبا ال يتجاوز نس��بة 50% من قيمة 

العقد اإلجالية، برشط أال تكون هذه النسبة قد استنفدت يف تنفيذ بنود أو كميات إضافية 

يف العقد)48)). 

يف حال��ة ال��رشاء املبارش فق��د نصت املادة )65) م��ن الالئحة عىل أن��ه »يجوز تكليف 

املتعاق��د يف عقود الرشاء املبارش املنصوص عليها يف امل��ادة )الرابعة واألربعني) من النظام، 

والعقود املس��تثناة من املنافس��ة العامة املنصوص عليها يف املادة )السابعة واألربعني) من 

النظ��ام، بأعال إضافية مبا ال يتجاوز نس��بة 50% من قيمة العق��د، وفقاً لرشوط التكليف 

باألعال اإلضافية«.

)48))  راجع املادة 60 من الالئحة.
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وبالت��ايل ال يجوز للجهة اإلدارية بإرادتها املنفردة أن تتعدى هذه النس��ب عند تعديل 

العقد زيادة أو تخفيضاً، غري أن ذلك ال مينع تجاوز هذه النسب باالتفاق بني طريف العقد إذا 

اقتضت الرضورة القصوى ذلك تحقيقاً للمصلحة العامة، إذ ال يجب أن ترتبط الزيادة فقط 

باالتفاق بني الطرفني، فإنه وإن كانت العقود اإلدارية ال تخرج عن ماهية العقود باعتبارها 

تقوم عىل اإليجاب والقبول، إال أن ذلك اإليجاب والقبول يتميز بعملية إجرائية مختلفة عن 

العق��ود املدنية، قد وضع النظام قواعدها امللزمة التي ال يجوز الخروج عليها، تحت س��تار 

التعديل، وبالتايل يجب أن يكون التعديل يف حدود النسب التي نص عليها النظام، واستثناء 

ميكن تجاوز هذه النسب، ونلمح ذلك التشديد يف خطاب وزارة املالية رقم 11141 وتاريخ 

5419/4/11ه���، الذي أش��ار إىل أنه ال يجوز وفقاً ألحكام النظام الجديد أن تتجاوز نس��بة 

األعال اإلضافية 50% سواًء يف األعال املطروحة يف املنافسة العامة أو ما تم بطريقة الرشاء 

املب��ارش، ذلك أن الرشاء املبارش وفقاً ألحكام املادة )14) من النظام يجب الحصول فيه عىل 

ثالثة عروض عىل األقل وما زاد عن ذلك يعد تعاقداً جديداً يش��رتط فيه الحصول عىل ثالثة 

عروض وليس أعاالً إضافية)49)).

ولذل��ك أرى أن يضع املنظ��م القواعد التي تنظم االتفاق عىل تجاوز النس��ب النظامية 

حتى ال تستخدم إال يف مكانها الصحيح وفقاً للمبادئ التي تقوم عليها العقود اإلدارية.

1- ان يك��ون التعدي��ل صادراً م��ن الجهة التي متلكه نظاماً فال تس��تطيع أي جهة أن تقوم 

بتعميد املتعاقد إال الجهة صاحبة الصالحية يف ذلك حيث نصت عليها الالئحة يف مادتها 

)8)/6) ع��ىل أن »تصدر جميع األوام��ر الخاصة بزيادة أو تخفي��ض التزامات املتعاقد 

واملدد املس��تحقة ع��ن األعال اإلضافية، وأوامر التغيري، م��ن قبل صاحب الصالحية يف 

الرتسية«. 

وبالتايل وفقاً لهذا النص فإن القرار بزيادة أو تخفيض التزامات املتعاقد يجب أن يصدر 

من قبل صاحب الصالحية يف الرتسية، وإال أصبح القرار غري نظامي لصدوره من غري مختص، 

ويف هذه الحالة عىل املتعاقد أن يرفض هذا القرار ألنه لغو ال وجود له من الناحية النظامية، 

وإن ق��ام بالتنفيذ فإنه ال يس��تحق تعويضاً عن تلك األعال وه��و ما قىض به الديوان بأنه 

- راجع د. عبد الله الوهيبي، مرجع سابق، ص197.  ((49(
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»ال يستحق املقاول تعويضاً عن األعال اإلضافية التي نفذها بناًء عىل أوامر االستشاري إذا 

تضم��ن العق��د نصوصاً رصيحة تقي بأن أي تغيري يف العقد يرتتب عليه زيادة يف األس��عار 

فيجب أن يصدر التعديل من جهة اإلدارة«)0))).

وق��ىض أيضاً بأنه »يجب أن يصدر التكليف من صاحب الصالحية الذي وقع العقد ابتداًء 

أو من يفوضه يف ذلك تفويضاً صحيحاً )لجنة تسليم املوقع للمقاول ليس لها صالحية التكليف 

باألعال اإلضافية وإذا قام املقاول بتنفيذ بعض هذه األعال بناًء عىل طلبها فإنه ال يستحق 

مقابله��ا) قرار هذه اللجنة بأن بعض األعال تعترب أعاالً إضافية يعد مالحظة من اللجنة أو 

تعبرياً عن وجهة نظرها ولكنه ال يعد تكليفاً للمقاول باألعال اإلضافية - طلب الجهة اإلدارية 

م��ن وزارة املالي��ة اإلذن برف قيمة هذه األعال ال يعد إج��ازة للعمل اإلضايف – خاصة أن 

قيم��ة هذه األعال تخرج عن اختص��اص جهة اإلدارة املتعاقدة ولكنه ترف تم نتيجة واقع 

فرضه املقاول بتنفيذ األعال وقد ردت وزارة املالية بعدم جواز الرف«)5))). 

غري أنه ميكن، وألن النص مل يشرتط أن يكون التعميد كتابياً، فيمكن والحالة هذه إثباته 

بكافة وس��ائل اإلثبات ما دام قد صدر من صاحب الصالحية، وما مل تكن األعال اإلضافية 

غري مش��مولة بكميات وبنود العقد حيث نصت املادة )9)) من الالئحة عىل أنه »ال يجوز 

للمتعاقد تنفيذ أية أعال أو خدمات غري مشمولة بكميات وبنود العقد، إال بتعميد خطي 

بها. وال يستحق املتعاقد قيمة األعال التي ينفذها باملخالفة لذلك«.

ف��إذا مل يكن هناك تعميد باألعال اإلضافية فال يس��تحق عنه��ا مقاباًل وهو ما قىض به 

الديوان بأنه »وأما بالنس��بة ملطالب��ة املدعي إلزام املدعى عليها بس��داد مبلغ وقدره )...) 

مقابل أعال مس��تحدثة قامت ال��وزارة املدعى عليها برفض املحاس��بة عليها وهي أعال 

تسوية وتوريد )...) ومبا أن بعض هذه األعال وهي )...) مل يقدم املدعي ما يفيد تعميده 

بها، فضاًل عن أن هذه األعال مل تكن هناك رضورة لقيام املدعي من تلقاء نفسه بها حتى 

ميكن القول بتعويض املدعي عن قيمتها«)1))).

)0)))  حكم هيئة التدقيق رقم )74/ت/5 لعام 5455ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص516.

)5)))  حكم هيئة التدقيق رقم 81/ت/5 لعام 5451ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص516.

)1)))  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 511/د/إ/5 لع��ام 5419ه�، يف القضية رقم 5/1789/ق لعام 541ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف بالحكم رقم 151/إس/5 لعام 5410ه�، مجموعة األحكام لعام 5410ه�، ج)، ص41)1.
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وأيض��اً قىض الديوان بأنه »ال أث��ر للتفرقة بني املقطوعية وجداول الكميات يف مطالبات 

املدعي��ة؛ ألنها ت��دور حول التعويض عن األعال اإلضافية والرتاخي يف رصف املس��تحقات، 

وتكاليف إعادة التصميم، وأعال الحفظ والحاية واستطالة مدة التنفيذ. وحيث تلخصت 

إجابة املدعى عليها عن األعال اإلضافية بأن تعديل العقد بالزيادة يتطلب املوافقة الخطية 

عىل ذلك واالتفاق عىل الزيادة بالس��عر، وال يكف��ي أن يأذن صاحب العمل بالتعديل، كا 

أجابت عن تأخر رصف املس��تحقات بأنه مل تثبت املدعية ما أصابها من أرضار. كا أجابت 

بأن املدعية ملزمة عقدياً بإعادة تصميم املخططات التعاقدية، وقد أخذت ذلك يف االعتبار 

عن��د تحديد س��عر العقد وأن إعادة التصميم ال يعترب عم��اًل إضافياً. كا أجابت عن أعال 

الحفظ والحاية والصيانة ب��أن ذلك يدخل ضمن التزامات املدعية التعاقدية وفق اتفاقية 

حفظ املعدات املوقعة بتاريخ 5454/8/51ه. وعن اس��تطالة أمد التنفيذ ذكرت أن املدعية 

هي املتس��ببة يف ذلك لعدم كفاءتها لتطبيق رس��ومات العقد بش��كل صحيح، وعدم كفاية 

التفاصي��ل املقدمة عليها وعدم االلت��زام مبالحظات املهندس املرشف وك��رثة حاالت إعادة 

تقديم الرسومات. وحيث إنه بدراسة وقائع الدعوى ومالبستها وما قدم فيها من مستندات 

وبع��د االطالع عىل تقرير جهة الخربة الذي ورد يف مائ��ة ومثان صفحات، وما قام عليه من 

أسس فنية ودقة يف االستعراض لكل مطالبة عىل حدة، وبيان وجهة نظر طريف النزاع وتحليل 

ذلك، وبيان مدى اس��تحقاق املدعية لتلك املطالبة، وتحديد قيمتها، ومل تخرج عن املس��ار 

املرس��وم بقرار الندب وما تبعه من استفسارات وإجابات عليها من الدائرة، لذا فإن الدائرة 

تأخذ به وتجعله سنًدا لحكمها. وحيث توصلت جهة الخربة إىل أن بعض األعال التي قامت 

به��ا املدعية تعترب أعاالً إضافي��ة، وانه قد تم االنتفاع بها، وال ميكن من دونها االس��تفادة 

من املرشوع كغرف التفتيش التي بعد أن تم تنفيذها حس��ب الرشوط واملواصفات، ارتأت 

املدعى عليها رفع منس��وب املنطقة وترتب عىل ذلك تكس��ري تلك الغرف ورفع منس��وبها. 

ومثله��ا زيادة قدرة املحوالت الفرعية عا هو مش��ار إليه يف املواصفات التي ال ميكن دون 

تلك الزيادة تش��غيل املعدات، وكذا نظم التربيد ونحو ذلك... بعد املداولة حكمت الدائرة: 

بإلزام وزارة )...) أن تدفع لرشكة )...) مبلًغا قدره )...)«)1))).

)1)))  راج��ع حك��م الدائرة اإلدارية رقم 509/د/إ /4 لعام 5416ه�، يف القضي��ة رقم )4)/5/ق لعام 5459ه�، املؤيد من 

هيئة التدقيق بالحكم رقم 545/ت/5 لعام 5417ه�، مجموعة األحكام واملبادئ لعام 5417ه�، ج )، ص1589.
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وأيض��اً ما قىض ب��ه يف حكمه أنه »وحيث إن البنود مل يش��ملها املس��تخلص النهايئ يف 

حكم األعال اإلضافية التي تقتضيها رضورة إكال وإمتام عقد األش��غال املربم بني الطرفني 

ألن العقد ورد فيه رصاحة أن جداول الكميات تقديرية وأن املحاس��بة تتم وفقاً للمقايس��ة 

النهائي��ة وحي��ث ثبت قيام املقاول بهذه األعال مبا نفذه من بن��ود فإن الدائرة تنتهي إىل 

إلزام الجهة برف قيمتها للمقاول«)4))).

وق��ىض الدي��وان أيضاً بأنه »وملا كان��ت املادة ))1) من الالئح��ة التنفيذية لنظام تأمني 

مش��رتيات الحكومة وتنفيذ مرشوعاتها الصادرة بقرار وزي��ر املالية واالقتصاد الوطني رقم 

)...) تجي��ز ل��إلدارة أن تزيد أو تنقص التزامات التعاقد معها يف حدود 10% من قيمة العقد 

وقرار مجلس الوزراء رقم )...) بتحديد الزيادة ب�50% بدالً من10%، وكانت املؤسسة املدعية 

ملمة مبوجب هذا النص بالخضوع ألوامر املنطقة املتعلقة بزيادة األعال يف حدود النسبة 

سالفة الذكر، فإن الوزارة تلتزم يف مقابل ذلك بأداء قيمة األعال اإلضافية، وإذا كان العقد 

مربماً م��ع الوزارة وكان املفروض عىل املنطقة الرشقية لالتص��االت التابعة لها أال تجري أي 

تعديل فيه إال بعد الحصول عىل موافقة الوزارة فإن تلك العالقة اإلدارية ال شأن للمؤسسة 

املدعي��ة به��ا، فاملفروض أن تك��ون اإلدارة املتعاقدة قد اتبعت اإلج��راءات الالزمة إلصدار 

أوامرها إىل املتعاقد باإلدارة املحددة يف النظام قبل أن تصدر تلك األوامر، وال يستساغ بعد 

إصدارها التذرع يف مقام التنصل من أداء قيمة ما ترتب عىل تلك األوامر من أعال إضافة 

إىل أن ه��ذه اإلجراءات مل تتبع، ألن حق��وق املتعاقد والتزاماته تتحدد طبقاً لنصوص العقد 

ورشوطه والالئحة، وتلك الحقوق ال تتأثر بعالقة اإلدارة املتعاقدة بأجهزتها واإلجراءات الني 

يتعني عىل تلك األجهزة مراعاتها عند إصدار األوامر إىل املتعاقد باألداة اإلدارية املقررة، وال 

وجه للقول بأن املتعاقد كان ملزماً برفض أوامر زيادة األعال الصادرة من املنطقة الرشقية 

إذ فضاًل عا يف هذا القول من تعارض مع رضورة دوام واس��تمرار املرفق العام، فإنه يؤدي 

إىل اإلقرار للمتعاقد بس��لطة مراقبة مرشوعية القرارات الصادرة إليه من اإلدارة ليقبل منها 

ما يش��اء ويرفض ما ال يتفق مع مصالحه، فذلك أمر ال ش��ك س��يؤدي يف النهاية إىل فوىض 

يف تنفي��ذ املرشوعات العام��ة ال يقبلها منطق أو نظام، وإذا كانت املؤسس��ة املدعية متلك 

)4)))  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 5/1/555 لعام 5411ه�، يف القضية رقم 5/5445/ق لعام 5418ه�، املؤيد من محكمة 

االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 4/11 لعام )541 ه�، يف قضية االستئناف رقم 09))/ق لعام 5411ه�. )حكم غري منشور).
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عند التقدم بعطائها تعديل جدول الكميات واألس��عار فإن تقدمها بعطائها دون تعديل يف 

الجدول الذي طرحته اإلدارة مل يكن مينع األخرية بأي حال من زيادة األعال تطبيقاً للادة 

))1) من الئحة املش��رتيات س��الفة الذكر، كا أنه ال يسع يف ذات الوقت املؤسسة املدعية 

رف��ض تنفيذ األوامر الصادر إليها بزيادة األعال، وليس يف التزام املؤسس��ة بتحقيق نتيجة 

مبوجب العقد ما يربر إلزامها بتنفيذ األعال اإلضافية دون مقابل، ألن النتيجة التي التزمت 

بها تتحدد يف نطاق العقد وملحقاته وبالتايل فهي تستحق مقاباًل عن األعال اإلضافية طاملا 

مل تنس��ب إليها اإلدارة أي تقصري يف تنفيذ األعال املس��ندة إليها، واألعال التي كلفت بها 

رسمياً سواًء كانت أصلية أم إضافية«))))).

ويب��دو من ه��ذا الحكم أن الديوان يح��دد أن األصل أن يكون هن��اك تعميد وإال فإن 

املتعاقد ال يستحق مقاباًل عن األعال اإلضافية، ما مل تكن تلك األعال الزمة لتنفيذ العقد، 

فإنه يف هذه الحالة ال يش��رتط وجود تعميد بذل��ك، وهو ما بينه الديوان رصاحة يف حكمه 

الذي قىض فيه بأنه »الثابت أن هذه األعال استلزمتها مقتضيات تنفيذ العقد عىل الطبيعة 

... ومن ثم ال تحتاج يف األصل إىل تعميد خطي، يضاف إىل ذلك أن جهة اإلدارة املختصة قد 

وافقت عىل هذه األعال بعد ذلك واإلجازة الالحقة كاإلذن السابق«)6))).

ومل يكن مس��تطاعاً تحديد اتجاه للديوان يف هذا الش��أن فإنه ميكن القول من مجموع 

النص��وص وما متليه طبيعة العقود اإلدارية أنه ال يجوز للمقاول أن يقوم بأعال إضافية إال 

بتعميد ممن ميلكه نظاماً ويف الش��كل املحدد له، وعىل املتعاقد أن يرفض تنفيذ األعال ما 

دامت مل ترد يف صورتها النظامية، غري أن ظروف التنفيذ قد تس��تدعي أحياناً القيام بأعال 

إضافية تقتضيها طبيعة تنفيذ العقود وليس منصوصاً عليها، فإنه يف هذه الحالة وكا قىض 

الديوان ال تحتاج إىل تعميد خطي وهذه سلطة تقديرية للقايض اإلداري.

ونظراً لوجود هذه األمور يف العقود كان يجب مراعاة وضع ضوابط لهذه املس��ائل دون 

وض��ع رشط جامد كالذي ورد يف الالئحة كأن يش��رتط مث��اًل يف مثل هذه الحاالت أن يتقدم 

املتعاقد بطلب للجهة املختصة خالل مدة معينة، والرد عليه خالل مدة معينة وذلك حتى 

ال يتعطل التنفيذ انتظاراً للموافقات التي قد تأخذ وقتاً طوياًل قد يعوق التنفيذ.

))))) راجع حكم هيئة التدقيق رقم )1/ت/5 لعام 5409 ه�. )حكم غري منشور) راجع د. أيوب الجربوع، مرجع سابق، ص91.

)6)))  راجع حكم هيئة التدقيق رقم 690/ت/5 لعام 5450ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص)51.
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وأخرياً فإن التعديل ال يفرتض وإمنا عىل الجهة اإلدارية أن تفصح عن س��لطتها فيه بقرار 

رصي��ح، وإال فإنه يف هذه الحالة تلت��زم بإمتام العقد وفيه قىض ديوان املظامل بأنه »لنئ كان 

للجه��ة اإلدارية تعديل العقد بإنقاص الكمية املتعاق��د عليها أو زيادتها متى اقتضت ذلك 

حاجة املرفق، أو أن تنهي العقد إذا اقتضت ذلك املصلحة العامة، فإن مناط ذلك أن تفصح 

اإلدارة ع��ن إرادتها يف اس��تعال ه��ذه الحقوق بقرار رصيح، فإن ه��ي مل تفصح عن ذلك 

التزم��ت بتنفي��ذ العقد، ووجب عليها متكني التعاقد معها من تنفي��ذ التزاماته بتامها وأن 

تيرس له هذا التنفيذ وال تحرمه بفعلها من الحقوق الني يرتبها له العقد«)7))).

1- أن يكون التعديل أثناء تنفيذ العقد، وهو ما أشار إليه النظام السعودي يف الئحته بالنص 

عىل أنه “ال يجوز التكليف بأعال إضافية بعد استالم األعال محل العقد”)8))) والعربة 

هنا ليست مبدة العقد وإمنا بالتسليم الفعيل لألعال كا قررته الالئحة، وهو ما قد أشار 

إليه خطاب وزارة املالية رقم 7454/57 وتاريخ 4/18/)540ه�)9))).

واش��رتاط أن يكون التعديل أثناء تنفيذ العقد هو اشرتاط منطقي ودقيق حيث بانتهاء 

تنفي��ذ األعال تنتهي االلتزامات املتعلقة بالتنفيذ وتتولد التزامات من نوع آخر وبالتايل ال 

يجوز الرجوع إىل التنفيذ مرة أخرى وهو ما نص عليه كذلك عقد األش��غال العامة يف املادة 

)41): “... ثاني��اً: يجوز لصاحب العمل- أثناء تنفيذ العقد- زيادة مقدار األعال بنس��بة ال 

تتجاوز عرشة يف املائة 50% من مجموع قيمة العقد مع توفر االعتاد كا يجوز له إنقاص 

مقدار األعال بنسبة ال تتجاوز عرشين باملائة 10% من مجموع قيمة العقد عىل أن يجرى 

يف هذه الحالة تعديل قيمة العقد بالزيادة أو اإلنقاص تبعاً لذلك .

ثالثاً–  عيل املقاول أال يجرى أي تغيري من التغيريات املش��ار إليها بدون أمر خطي صادر 

من املهندس.

4- أن يكون التعديل متصاًل مبوضوع العقد، وإال كان إنش��اًء جديداً ويف هذه الحالة يكون 

محظ��وراً، وعىل ذلك أوجبت املادة 8)/5 من الالئحة: “أن تكون األعال اإلضافية محاًل 

)7)))  راجع د. أيوب الجربوع، مرجع سابق، ص88.

)8)))  راجع املادة 8)/) من الالئحة.

)9)))  راجع د. عبد الله الوهيبي، مرجع سابق، ص)11.
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للعقد وليست خارجة عن نطاقه” كا قررت الالئحة يف الفقرة الثانية من املادة املذكورة 

»أال يؤدي التعديل إىل اإلخالل بالرشوط واملواصفات، أو التغيري يف طبيعة العقد«.

ومح��ل العقد هو ما تم االتفاق عىل تنفيذه وفق��اً لرشوط العقد، ففي عقد التوريد ال 

يج��وز لإلدارة أن تطلب نوعاً آخ��ر مغايراً ملا تم االتفاق علي��ه، كأن تطلب توريد معدات 

ثقيلة بدالً من توريد س��يارات)60))، باعتب��ار أن كلها مركبات، وذلك ألن طبيعة محل العقد 

م��ن الرشوط واملواصفات واألس��عار مختلفة متاماً يف كال النوع��ني، ما يجعل املتعاقد أمام 

عقد جديد وليس��ت أعاالً إضافية، وبالتايل فإن األعال اإلضافية يجب أن تكون من ذات 

ن��وع ورشوط ومواصفات العقد، ففي هذا املثال يعد من باب األعال اإلضافية زيادة عدد 

السيارات أو تخفيضها وهكذا يكون العمل يف كافة العقود.

وهو ما قىض به الديوان يف حكم حديث له بقوله: »وملا كان من املقرر يف مجال العقود 

اإلدارية حس��با اس��تقر عليه قضاء الديوان أن الجهة اإلداري��ة املتعاقدة متلك من جانبها 

وحده��ا وبإرادتها املنفردة وعىل خ��الف املألوف يف عقود األفراد في��ا بينهم حق تعديل 

العقد أثناء تنفيذه، وتعديل مدى التزامات املتعاقد معها عىل نحو وصورة مل تكن معروفة 

أثن��اء إب��رام العقد فتزيد من األعب��اء امللقاة عىل عاتق املتعاقد معه��ا أو تنقصها، وتتناول 

األعال أو الكميات املتعاقد عليها بالزيادة أو النقص عىل خالف ما ينص عليه العقد، وذلك 

كل��ا اقتضت حاجة املرفق لهذا التعديل من غري أن يحتج عليها بالقوة امللزمة للعقد، غري 

أن سلطة التعديل هذه ليست مطلقة من كل قيد بل ترد عليها قيود تقتضيها إرادة التوفيق 

ب��ني املصلحة العامة واملصلحة الفردية للمتعاقدين معها، ويف مقدمة هذه القيود ما يتصل 

باملقابل املايل الذي يحصل عيه املتعاقد مقابل تنفيذه لألعال املنصوص عليها يف العقد فال 

متل��ك اإلدارة بإرادتها املنفردة تخفيض مثن هذه األعال، ومن هذه القيود ما يتصل مبقدار 

أو نطاق التعديل وما يرتتب عليه من أعباء جديدة تقع عىل املتعاقد نتيجة لهذا التعديل، 

إذ يتع��ني أن تكون هذه األعباء يف الح��دود الطبيعية واملعقولة من حيث نوعها وأهميتها، 

ويف نط��اق موضوع العقد بحيث ال تتجاوز إمكانيات املتعاق��د الفنية واملالية أو أن يكون 

من ش��أنها أن تقلب العقد رأساً عىل عقب بحيث يصبح املتعاقد وكانه أمام عقد جديد أو 

تغي��ري موضوع العقد أو محله، وحيث إنه بتطبيق ه��ذه القواعد عىل القضية فإن الثابت 

)60))  راجع د. عبد الله الوهيبي، مرجع سابق، ص198.
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أن البلدية عدلت يف مواصفات املرشوع ومخططاته وأضافت كميات من األعال وأنقصت 

كمي��ات أخرى،ك��ا ألغت كميات أخرى من األعال األمر ال��ذي أدى إىل تغيري يف موضوع 

العقد«)65)). 

ه��ذا وقد أش��ارت الالئحة يف املادة 8)/4 إىل أن��ه »إذا مل يكن لألعال اإلضافية بنود أو 

كمي��ات ماثلة يف العق��د، يتم العرض عىل لجنة فحص العروض أو اللجنة املختصة بالرشاء 

بحس��ب األحوال، لدراس��ة التكليف بتلك األعال، ومناسبة األس��عار املقدمة من املتعاقد. 

فإن مل يوافق املتعاقد عىل ما تنتهي إليه اللجنة، يتم التعاقد عىل تنفيذها بواسطة مقاولني 

آخرين، وفقاً ألحكام النظام وهذه الالئحة«.

)- أن يه��دف التعدي��ل إىل تحقي��ق مصلحة املرفق كا قررت امل��ادة 8)/1. غري أنه تجدر 

اإلش��ارة إىل أن ذلك منوط باإلدارة وال ش��أن للمتعاقد إذا قام بتنفيذ ما تم تعميده به، 

حيث ال تستطيع الجهة أن تتنصل من الوفاء باستحقاقات املوظف بدعوى أن التعديالت 

ال تتفق مع مصلحة املرفق، حيث إن العدالة أن كل طرف يلتزم فقط مبا هو مقرر عليه، 

فإذا قام مبا التزم به فال شأن له مبا أخل به غريه.

6- أن يتواف��ر االعتاد املايل املقرر لتنفيذ التعديل ولذل��ك ألزمت الالئحة يف مادتها 8)/1 

اإلدارة أن تتأك��د من تواف��ر املبالغ الالزمة لتغطية قيمة األع��ال اإلضافية، قبل تعميد 

املتعاقد بها.

وذل��ك ألن تنفيذ املقاول لألعال اإلضافية يس��تحق معه املقاب��ل املايل لذلك، فإذا كان 

ل��إلدارة ح��ق يف تعديل العقد مبا يزيد من التزامات املتعاق��د، فإنه يف املقابل من حق هذا 

األخ��ري أن يحصل عىل املقابل املايل لذلك وهي قاعدة متفق عليها وهو ما قىض به الديوان 

بالقول بأن  »الدائرة وهي متعن النظر يف القضية وتتفحص طلبات أطرافها ودفوعهم لتوازن 

)65))  راج��ع حكم الدائ��رة اإلدارية رقم 57/د/إ/) لعام 5417ه�، يف القضية رق��م 5/5098/ق لعام 5457ه�، املؤيد من 

هيئة التدقيق بالحكم رقم )11/ت/5لعام 5417ه�، مجموعة األحكام، مرجع سابق، ج )، ص1198.

وراجع أيضاً حكم ديوان املظامل رقم )7/ت/5 وتاريخ 5451 ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص510،515. الذي 

قرر فيه »تعديل رشوط العقد من الحقوق املقررة لجهة اإلدارة يف جميع العقود اإلدارية ولو مل ينص عليها يف العقد 

وبرشط أال تتجاوز التعديالت حداً معيناً من ش��أنه قلب رشوط العقد رأساً عىل عقب بحيث يصبح املتعاقد وكأنه 

أمام عقد جديد، وإال التزمت بالتعويض عا يصيبه من أرضار«.
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كل ذلك تحت املظلة العامة للعقد اإلداري الذي يتمتع بخصائص متيزه عن العقود املدنية 

األخ��رى، وأهم ه��ذه الخصائص أن الهدف منه املحافظة عىل س��ري املرف��ق العام وتقديم 

خدماته املتوخاة منه عىل نحو تغلب فيه املصلحة العامة ... كا أن من تلك الخصائص أن 

لجهة اإلدارة سلطة ال تقف عند حد اإلرشاف عىل تنفيذ تلك العقود بل تتعداها إىل سلطة 

التغيري والتعديل يف التزام املتعاقد، إال أن ذلك ال يعني أن متارس سلطتها وفقاً ملحض إرادتها 

ب��ل يتعني عليها احرتام كافة الرشوط الواردة بالعقد، وأن أرادت إدخال تعديالت عليه فإن 

ذلك حق أصيل لها يقابله حق املتعاقد يف الحصول عىل املقابل املايل«)61)).    

وهذا االلتزام كس��ابقه متعلق باإلدارة وال شأن للمتعاقد به إذ هو قام مبا التزم به وهو 

ما قىض به ديوان املظامل بقوله: »فالعقد وفق الثابت يف فقه القضاء اإلداري ينعقد صحيحاً 

منتج��اً آلثاره حتى ولو مل يكن مثة اعت��اد مايل لألعال محل التعاقد، أو جاوزت اإلدارة يف 

ح��دود ذلك االعتاد أو خالفت الغرض املقصود منه ... لكون تلك املخالفات ال متس صحة 

العقد وال نفاذه وحجيته وغايتها أنها مخالفات إدارية«)61)).

ه��ذا وال يج��وز أن يكون التعديل واقعاً ع��ىل املقابل املايل للعق��د ألن الحقوق املالية 

م��ن الرشوط التي ال تقب��ل التعديل، وذلك ألن األصل هو االلتزام بالرشوط التي نص عليها 

العقد، فالعقد رشيعة املتعاقدين، واالس��تثناء هو تعديل تلك الرشوط يف الحدود املسموح 

بها نظاماً، وهذا االس��تثناء يجب أن يقدر بقدره، وقدره أن��ه قد أىت تقريراً لطبيعة العقود 

الت��ي تربمها اإلدارة وارتباطها باملرفق العام تحقيقاً للصالح العام، والحقوق املالية ال تتعلق 

باملرفق العام ال تس��يرياً أو تشغيال أو تنظيًا أو غريه ما يتعلق باملرافق العامة فهي منبتة 

الصلة بهذه القاعدة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن منح اإلدارة سلطة تعديل الحقوق 

املالية باإلرادة املنفردة من ش��أنه زعزعة الثقة يف التعامل مع اإلدارة مبا يرتتب عليه إحجام 

املتعاملني معها ما يؤثر س��لباً عىل الصالح العام)64))، ومن جهة ثالثة أن جميع التعديالت 

)61))  راجع حكم الدائرة اإلدارية رقم 90/د/إ/55/ق لعام 5417ه�، يف القضية رقم 1/4118/ق لعام 5417ه�، املؤيد من 

هيئة التدقيق بالحكم رقم 561/ت/5 لعام 5419ه�، مجموعة األحكام لعام 5419ه�، ج)، ص1150.

)61))  راج��ع حكم هيئة التدقيق رقم 46)/ت/5 وتاري��خ 5418/8/7ه، يف القضية رقم 1/4819/ق لعام 5417ه�، حكم 

غري منشور.

)64))  راجع د. أيوب الجربوع، مرجع سابق، ص 78، ود. سليان الطاوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، 

ص444 وما بعدها، ود. عبد الله الوهيبي، مرجع سابق، ص197.



اآلثار املرتتبة عىل إبرام العقود اإلدارية

371 املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية

املمنوح��ة للجهات الحكومية والتي تقوم بها بإرادتها املنفردة ال متس الحقوق املالية، ففي 

حالة زيادة التزامات املتعاقد فإنه يس��تحق مقاب��اًل لذلك، ويف حالة االنتقاص من التزاماته 

فإنها أيضاً ال تنتقص من حقوقه، ألنه ببس��اطة مل يقم بأداء األعال التي خفضت من قيمة 

العقد وبالتايل فإنه ال يس��تحق عنها مقاباًل فهو تخفيض مقابل تخفيض مبا يعني توازناً بني 

االلتزامات وما يقابلها من حقوق.

وعدم جواز املس��اس بالحقوق املالية للمتعاقد بالشكل املشار إليه هي قاعدة مستقرة 

فقهاً ))6)) وقضاًء حيث قىض ديوان املظامل بأن »ادعاء اإلدارة من هذه الناحية ال يجوز معه 

التحلل من الس��عر أو املقابل الذي تحدد باتفاق الطرفني وانعقد العقد بينها عىل أساسه، 

اعتباراً بأن ما حدده العقد من هذه الناحية يعترب رشيعة املتعاقدين، والقاعدة الرشعية أن 

املس��لمني عند رشوطهم، وال يجوز لإلدارة تبعاً لذلك أن تتحلل من رشوط تعاقدها يف هذا 

الخص��وص وبالنظر كذلك إىل ما هو معلوم من أنه ال يتص��ور أن املتعاقد مع اإلدارة يقبل 

معاونتها باملجان يف تس��يري املرفق الذي أبرم العقد لس��د حاجته أو بغري مقابل مجز له، بل 

الطبيعي أنه قدر طبقاً لتقديراته أنه س��يظفر مقابل التزاماته العقدية بفائدة معينة وربح 

معل��وم هو ذلك الذي قدره عند تحديد املقابل الذي يراه وافياً بتعويض التزاماته العقدية، 

وم��ن ث��م ال يجوز لإلدارة املتعاقدة مع��ه إنقاص هذا املقابل بدع��وى أنه قد أصبح مغاىل 

في��ه عىل ح��د ما ورد بدفاع املدعى عليها، ذلك أن هذا اإلج��راء من جانب األخرية ينطوي 

وال ريب عىل مس��اس بحق مكتس��ب للمدعية رتبه العقد يف جانب اإلدارة املتعاقدة معها 

مقاب��ل قيام املدعي��ة بتنفيذ التزاماتها، ومن هنا كان من األص��ول املقررة يف تنفيذ العقود 

اإلداري��ة أنه وإن كان لجهة اإلدارة س��لطة تعديل رشوط عقوده��ا بإرادتها املنفردة إال أن 

تلك الس��لطة ليس��ت عىل كل حال مطلقة، بل ترد عليها قيود منها أن جهة اإلدارة ال متلك 

أن مت��س بالتعديل املزايا املالية املتفق عليها يف العقد والتي يتمتع بها املتعاقد معها، وعىل 

هذا املقتىض يغدو غري صحيح يف مقتىض رشوط العقد وأحكام النظام االدعاء بأن محاس��بة 

املدعية عىل أس��اس اقتضاء نسبة ... تكاليف تنفيذ املرشوع فيه إثراء للمدعية بدون سبب 

))6))  راجع د. أيوب الجربوع، مرجع سابق، ص78، ود. سليان الطاوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، 

ص444 وم��ا بعده��ا، ود. عبد الله الوهيبي، مرجع س��ابق، ص197، ود. محمد فؤاد عبد الباس��ط، مرجع س��ابق، 

ص160، ود. محمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص)15. ود. ماجد الحلو، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص569.
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عىل املصلحة العامة، إذ فضاًل عا سلف بيانه، فإنه ليس من العدل يف يشء وال من املصلحة 

العامة، كا أنه ليس من حسن النية يف تنفيذ العقود وال ما يجب أن يتوافر من أمانة وثقة 

بني املتعاقدين أن تهدر اإلدارة رشوط تعاقدها التي ارتضت التعاقد عىل أساسها كلا عنت 

لها فرصة أو الح لها أمل يف التحلل منها بغية الحصول عىل مورد مايل، دون أن تكون هناك 

مصلح��ة عامة أخ��رى تقتي تعديل رشوط العقد ملا ينطوي عليه األمر من إهدار للثقة يف 

معام��الت اإلدارة، كا أنه ي��ؤدي يف ذات الوقت إىل اإلخالل مبا يجب أن تتصف به العالقة 

بني طريف العقد اإلداري من تعاضد وتس��اند ومعاونة لتنفيذ العقد عىل أحس��ن وجه ومبا 

ينبغ��ي أن يتوافر يف طرفيه من أمانة وثقة واحرتام بالعهد املقطوع ووفاء بااللتزامات التي 

يفرضها العقد وما ينطوي عليه هذا اإلخالل من اإلرضار باملصلحة العامة نتيجة اإلحجام عن 

التعاقد مع اإلدارة بس��بب عدم الثقة يف تعهداتها، وعىل ذلك فإن ادعاء املدعى عليها عىل 

النحو الس��الف بيانه ال يصلح يف ذاته س��بباً مرشوعاً للمساس بالحقوق املكتسبة للمدعية 

وال ينط��وي ع��ىل رفع رضر عن املصلح��ة العامة بل يرض أبلغ ال��رضر بتلك املصلحة، ومن 

ناحية أخرى فال يجدي املدعى عليها نفعاً يف هذا الخصوص االحتكام إىل القاعدة العامة يف 

تفسري العقود للتدليل عىل سالمة مسلكها، ذلك أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فال يجوز 

االنحراف عنها بطرق تفسريها والثابت أن عبارة العقد واضحة مبا ال تحتاج معه إىل تفسري 

يف هذا الخصوص«)66)).

ويف حك��م آخر قىض بأنه »وعن موضوع الدعوى فإن الدائرة بعد اس��تعراضها لرشوط 

العقد ال��ذي يحكم العالقة التعاقدية بني الطرفني تنوه بأهمي��ة الوفاء بالعقود والرشوط، 

وما يدل عىل أهمية ذلك قول الله تعاىل: )يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ...اآلية) وقول 

الرس��ول صىل الله عليه وسلم من حديث عمرو بن املزين: »املسلمون عند رشوطهم« ومن 

القواع��د الرشعية املقررة يف هذا الباب قاعدة: »مقاطع الحقوق عند الرشوط« ومن األمور 

املس��تقرة يف مج��ال العقود اإلدارية أهمي��ة حاية املقابل املايل يف العق��د، حيث إن أهم 

حقوق املتعاقد مع اإلدارة هو حصوله عىل املقابل املايل، ومن املس��لم به أن الرشوط التي 

تتعل��ق باملقابل املايل يف العقد بصفة عامة هي رشوط تعاقدية وتحدد بدقة وقت التعاقد، 

)66))  راجع حكم هيئة التدقيق رقم 9/ت/5 لعام )540ه�، حكم غري منش��ور راجع د. أيوب الجربوع، مرجع س��ابق، 

ص79، 80.
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وال يس��تطيع أحد طريف العقد كأصل عام تعديلها إال مبوافقة الطرف اآلخر، وسلطة اإلدارة 

يف التعديل ال تنصب إال عىل الرشوط املتعلقة بس��ري املرفق العام وليس من بينها تلك التي 

تح��دد املقابل املايل يف العقد اإلداري، فهذه الرشوط املتعلقة باملقابل املايل تتس��م بطبيعة 

االس��تقرار وأصل ذلك أن التزامات كل طرف من أطراف العقد تتحدد وقت التعاقد، حيث 

يق��در كل ط��رف يف هذا الوقت املقابل الذي يطلبه ويس��عى إليه كناتج ملا يقدمه للطرف 

اآلخر ومحققاً للتوازن املايل للعقد«)67)). 

وأخ��رياً فإن البعض من الفقه يرى أن س��لطة التعديل ترتبط بالظروف واألس��باب التي 

تس��تجد بعد العقد حيث إن تلك الس��لطة مرتبط��ة مبا تقتضيه حاج��ة املرفق والتي من 

طبيعته��ا حدوث تغيريات أثناء التنفيذ س��واًء يف محل العق��د أو ظروفه وطرق تنفيذه أو 

نوعي��ة املس��تفيدين)68)) ويف ذات االتجاه يرى البعض من الفق��ه أن اإلدارة يف هذه الحالة 

عليه��ا أن تتحمل نتيجة خطئها يف التقدير)69))، ويضيف البعض مستش��هداً بحكم ملحكمة 

القضاء اإلداري)70))، واملحكمة اإلدارية العليا)75)) فيقول: »يش��رتط ملارسة تلك السلطة أن 

تكون قد اس��تجدت ظروف بعد إبرام العقد تربر التعديل ولذلك نصت ) الالئحة) يف ش��أن 

أوض��اع التعديل وإجراءاته عىل أن��ه “يجب يف جميع حاالت تعدي��ل العقد ... وأن يصدر 

)67))  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 86/د/إ/15/ق لعام 5419ه�، يف القضية رقم 744/)/ق لعام 5417ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 587/إس/5 لعام 5410ه�، مجموعة األحكام لعام 5410ه�، ج)، ص00)1.

)68))  راجع د. عبد الله الوهيبي، مرجع سابق، ص199.  

)69))  راجع د. ثروت بدوي، رسالته للدكتوراه باللغة الفرنسية، عمل األمري، نقال عن د. سليان الطاوي، األسس العامة 

للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص454، )45.

)70))  راج��ع محكم��ة القضاء اإلداري يف القضية رقم 745 لس��نة 15ق بجلس��ة 5970/1/11، الس��نة 14 بن��د 95، ص171، 

مش��ار إليه لدى د. محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع س��ابق، ص 165، وراجع حكمها يف القضية رقم 14)55 لسنة 4)ق 

بجلسة1008/5/10 والذي يقىض يف ذات الشأن بأنه »إن سلطة جهة اإلدارة يف تعديل العقد أو يف تعديل طريقة تنفيذه 

ه��ي الطابع الرئييس لنظ��ام العقود اإلدارية بل هي من أبرز الخصائص التي متيز العق��ود اإلدارية عن العقود املدنية، 

وإن من مقتىض هذه السلطة يحق لجهة اإلدارة من جانبها وحدها وبإرادتها املنفردة وعىل خالف املألوف يف معامالت 

األفراد فيا بينهم حق تعديل العقد أثناء تنفيذه وتعديل التزامات املتعاقد معها عىل نحو وبصورة مل تكن معروفة سلفاً 

وقت إبرام العقد، فتزيد من أعباء الطرف األخر أو تنقصها برشط أن تقتىض حاجة املرفق العام أو املصلحة العامة هذا 

التعديل بحيث يتحقق من وراء ذلك حسن سري وانتظام املرفق العام« مجموعة القايض، مرجع سابق.   

)75))  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 1986 لس��نة )1 ق، بجلس��ة )5991/55/5، املجموعة، 

5/18، القاعدة 9، ص510.
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التعديل خالل فرتة رسيان العقد« أي أثناء تنفيذه وعىل نحو وبصورة مل تكن معروفة وقت 

إبرام العقد، واالش��رتاط منطقي إذ لو كان داعي التعديل ماث��اًل أمام املتعاقدين قبل إبرام 

العقد لضمن ما يرضيه ويستجيب له يف اشرتاطات والتزامات العقد األصيل ذاته«)71)). 

وبالرجوع إىل تفاصيل األحكام الواردة فإنه ال يستنتج منها هذا الرشط فغاية ما يتناوله 

ه��ذا الحكم وهذا الن��ص من الالئحة هي اش��رتاط أن يكون التعديل أثن��اء رسيان العقد 

وه��ذه ال خ��الف عليها وال تتعلق بكون الظروف طرأت قبل إب��رام العقد أم بعده، وأما ما 

ذكرته محكمة القضاء اإلداري واملحكمة اإلدارية العليا بالقول بأن »حق تعديل العقد أثناء 

تنفيذه وتعديل التزامات املتعاقد معها عىل نحو وبصورة مل تكن معروفة وقت إبرام العقد 

فتزيد من أعباء الطرف اآلخر، أو تنقصها برشط أن تقتي حاجة املرفق أو املصلحة العامة 

هذا التعديل... ذلك ألن طبيعة العقود اإلدارية وأهدافها يحكمها مبدأ حسن سري واستمرار 

املراف��ق العامة وهى تفرتض مقدماً حصول تغيري يف ظروف ومالبس��ات العقد ومالبس��اته 

وطرق تنفيذه تبعاً ملقتضيات حسن سري املرفق العام وانتظامه ...«)71)).

فه��ذا الحكم يتناول الص��ورة الغالبة للتعديل ويف ذات الوق��ت ال ينفي أن تكون تلك 

التعديالت قد وجدت قبل إبرام العقد.

 إن هذا االش��رتاط ك��ا يقول البعض من الفق��ه وبحق يتناىف مع األس��اس الذي تبنى 

عليه س��لطة اإلدارة يف التعديل، والتي ال ترتبط بكون مقتضيات التعديل طرأت قبل إبرام 

العقد أو بعده، وذلك لتوافر األس��اس القانوين يف الحالتني وهو ارتباط سلطة تعديل العقد 

بس��ري املرفق العام، واملرفق العام يقبل التعديل والتغيري يف أي وقت دون النظر إىل دواعي 

التعديل كانت س��ابقة عىل إبرام العقد وذلك تحقيق��اً للصالح العام، وإن كان ذلك ال مينع 

أن اإلدارة قد أخطأت يف تقديراتها فتقرير خطأ اإلدارة يشء وسلطة التعديل يشء آخر)74)).

باإلضافة إىل ذلك فإن النصوص النظامية املنظمة لهذا الش��أن قد أتت مطلقة من ذلك 

القيد مبا يقتي إعالها عىل إطالقها.

)71))  راجع د. محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص165،160.

)71))  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 1986 لسنة )1 ق الحكم املشار إليه.

)74))  راجع د. سليان الطاوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص454.
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المبحث الثالث

سلطة توقيع الجزاءات:
األص��ل - وفقاً للمجرى الطبيعي لاللتزامات العقدي��ة - أن يقوم املتعاقد بتنفيذ العقد 

وفق��اً لرشوطه ويف املواعيد املح��ددة، غري أنه قد ال تجيء األمور ع��ىل هذا النحو املأمول 

ويخ��ل املتعاقد بهذه االلتزام��ات، ونظراً لطبيعة املصلحة العامة الت��ي تقوم عليها اإلدارة 

واملس��ؤوليات التي تضطل��ع بها والغايات التي ترمي إليها م��ن وراء إبرام عقودها، فإنه ال 

ميك��ن أن تقف مكتوفة األيدي تج��اه هذا اإلخالل، لذا فقد متتع��ت اإلدارة مبجموعة من 

الصالحي��ات التي تحمل الطابع الجزايئ اإلداري تس��تطيع تطبيقه��ا دون اللجوء إىل القضاء 

وحتى دون النص عليها يف العقد، فهي صالحيات نابعة من طبيعة العقود اإلدارية وما تقوم 

عليه من تحقيق الصالح العام.

وتتمث��ل هذه الج��زاءات يف مصادرة الضان، وس��حب العمل، وفس��خ العقد وتوقيع 

الغرامات، وإنهاء العقد، وبيان ذلك كا ييل:

أواًل: مصادرة الضمان:

أ- األحكام العامة لمصادرة الضمان:

تبدأ هذه السلطة كا عرضنا سابقاً من أن النظام يف املادة )55) منه نص عىل أن يقدم 

مع العرض ضان ابتدايئ يرتاوح من )5%) إىل )1%) )من واحد إىل اثنني يف املائة) من قيمته 

وفقاً لرشوط املنافس��ة، ثم أوجب يف املادة )11) عىل من تتم عليه الرتسية أن يقدم ضاناً 

نهائياً بنس��بة ))%) خمس��ة يف املائة من قيمة العقد خالل عرشة أيام من تاريخ الرتس��ية، 

ويج��وز متديد هذه امل��دة لفرتة ماثلة، وإن تأخر عن ذلك فال يع��اد له الضان االبتدايئ، 

ويت��م التفاوض مع الع��رض الذي يليه وفقاً ألحكام هذا النظام، وبالتايل فإن الجهة اإلدارية 

من سلطتها مصادرة الضان االبتدايئ حال عدم االلتزام بإكال العملية التعاقدية.

والضان النهايئ كا متت اإلش��ارة يقدم لضان »الوفاء مبستحقات العقد عند متامه يف 

حال اإلخالل بها فأصبح قاعدة مس��تقرة  لتوثيق العقود والتأكد من إبرام الصفقة وااللتزام 
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بها والوفاء برشوطه��ا«))7)) وعليه فإن مصادرة الضان تك��ون رهينة باإلخالل بااللتزامات 

التعاقدية وفقاً ملا حدده النظام، وقد تناول النظام شأن مصادرة الضان حيث نصت املادة 

)99) من��ه عىل أن��ه »تقوم الجهة الحكومية بالحجز عىل مس��تحقات املتعاقد املس��حوبة 

منه األعال، ومتدد الضان املقدم منه بحيث يظل س��اري املفعول حتى تتخذ قراراً نهائياً 

مبصادرته، وذلك لتغطية مطالباتها تجاه املتعاقد، لحني إجراء املحاس��بة النهائية عىل أعال 

املرشوع«.

وجاءت الالئحة يف املادة )4)) بتبيان العملية اإلجرائية ملصادرة الضان فنصت عىل أنه:

أ- عىل الجهة الحكومية يف حالة توافر أس��باب )مصادرة الضان البنيك للمتعاقد)، املحددة 

مبوج��ب النظ��ام وهذه الالئح��ة ورشوط التعاقد، العرض عىل لجن��ة فحص العروض أو 

اللجن��ة املختصة بالرشاء بحس��ب األحوال، لدراس��ة الحالة وتقديم توصية مس��ببة إىل 

صاح��ب الصالحية يف الرتس��ية، مع األخذ يف االعتبار اآلثار املرتتب��ة عىل املصادرة، ومدة 

رسيان الضان. 

ب- يك��ون طلب املص��ادرة مقتراً عىل الضان الخاص بالعملية الت��ي أخل املتعاقد فيها 

بالتزامات��ه، وال ميتد إىل مصادرة الضانات الخاصة بالعمليات األخرى، س��واًء لدى جهة 

واحدة أو عدة جهات، كا ال يجوز مصادرة الضان ألسباب أخرى غري األسباب التي قدم 

الضان ألجلها .

ج- عند مصادرة الضان االبتدايئ يف املنافسات املجزأة تقتر املصادرة عىل جزء من قيمة 

الضان، منسوبة إىل قيمة األعال التي متت ترسيتها عىل املتعاقد.

د- إذا ق��ررت الجهة الحكومية مص��ادرة الضان، عليها أن تطلب من البنك مصدر الضان 

مصادرته بشكل رصيح بحيث تستخدم عبارة )مصادرة الضان) .

ويوج��ه طلب املص��ادرة إىل البنك مبارشة، ويجب عىل البنك أن يس��تجيب إىل الطلب 

فوراً .

))7))  راج��ع حكم الدائرة اإلدارية رقم )4/د/إ/)5 لعام 5417ه���، يف القضية ر قم 1/175/ق لعام 5416ه�، املؤيد من 

هيئة التدقيق بالحكم رقم 495/ت/5 لعام 5417ه�، مجموعة األحكام لعام 5417ه�، ج )، ص51)1.
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ب- خصائص مصادرة الضمان:

وألن الضان��ات تقريرها ومصادرتها س��لطة من س��لطات الجهة اإلداري��ة فإنها تتميز 

مبجموعة من الخصائص وهي)76)):

- مص��ادرة الضان بقرار من الجه��ة املتعاقدة، ودون اللجوء للقضاء، وهو ما قررته املادة 

)4)/د) املشار إليها ويجري نصها “إذا قررت الجهة الحكومية مصادرة الضان، عليها أن تطلب 

من البنك مصدر الضان مصادرته بشكل رصيح بحيث تستخدم عبارة )مصادرة الضان). 

- مصادرة الضان ذات طبيعة جزائية لذا فإن توقيعها ال يرتبط بوجود الرضر، وإمنا هو 

مرتبط بتوافر الحاالت التي حددها النظام دون البحث هل رتب اإلخالل بها رضراً أم ال)77)).

إال أن��ه ميكن القول إن��ه إذا كانت تلك الطبيع��ة الجزائية خالص��ة وكاملة يف مصادرة 

الضان االبتدايئ، فإنها يف مصادرة الضان النهايئ ليست دامئاً خالصة، فهو يحمل يف جانب 

آخر منه الطبيعة االئتانية، ولذلك قىض ديوان املظامل بأنه »كا هو مقرر أن الضان يقدم 

للوفاء مبس��تحقات العقد عند متام��ه يف حال اإلخالل بها، فأصبح قاعدة مس��تقرة لتوثيق 

العق��ود والتأكد من إبرام الصفق��ة وااللتزام بها والوفاء برشوطه��ا، والهدف منه هو إلزام 

املتعاقد بحس��ن تنفيذ العقد دون تأخر أو تخلف والحصول عىل الحد األدىن من التعويض 

فيا لو أخل املتعاقد بالتزاماته الواردة يف رشوط العقد بحيث لو أهمل أو تقاعس أو عجز 

عن التنفيذ، فإذا ما اتجهت اإلدارة إىل التنفيذ عىل حسابه كان لديها جزء من ذلك التعويض 

الذي رمبا تستخدمه يف تغطية الفرق بني قيمة العقد األسايس والتنفيذ عىل الحساب«)78)).

وهو ما أشارت إليه الالئحة يف املادة )99) منها بأنه »تقوم الجهة الحكومية بالحجز عىل 

مس��تحقات املتعاقد املس��حوبة منه األعال، ومتدد الضان املقدم منه بحيث يظل ساري 

املفعول حتى تتخذ قراراً نهائياً مبصادرته، وذلك لتغطية مطالباتها تجاه املتعاقد، لحني إجراء 

املحاسبة النهائية عىل أعال املرشوع«.

)76))  راجع د. محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص158.

)77))  راجع د. محمود أبو السعود، سلطة اإلدارة يف الرقابة عىل تنفيذ العقد اإلداري، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية 

)كلية الحقوق جامعة عني شمس) مج19، ع 5، 5997، ص )10/59. 

)78))  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 17/د/إ/8 لع��ام 5411ه�، يف القضية رقم 5/5110/ق لعام 5418ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف بالحكم رقم 4/5 لعام 5411ه�، يف القضية رقم 1119/ق لعام 5415ه� )حكم غري منشور).
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وأيضاً ما نص عليه عقد األش��غال العامة يف املادة )4)) منه والتي نصت عىل أنه »وإذا 

مل يكف الضان النهايئ لتغطية تلك الخسائر واألرضار فيجب عىل املقاول أن يدفع لصاحب 

العم��ل بناًء عىل طلبه مقدار الفرق املرتتب بذم��ة املقاول، ويجوز لصاحب العمل يف حال 

امتناع املقاول عن دفع هذا الفرق، رغم إخطاره كتابة أن يبيع تلك املواد واملعدات واآلالت 

املحجوزة كا يجوز له اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة الستيفاء حقه قبل املقاول«.

- إن توقي��ع جزاء املصادرة ال يحتاج إىل نص عقدي يقرره، ما دامت قد توافرت حاالته 

املنص��وص عليها نظاماً، كا أن الجهة الحكومي��ة تقوم مبصادرته عن طريق التنفيذ املبارش 

دون اللجوء إىل القضاء.

ويف ذلك قضت املحكمة اإلدارية العليا بأنه »أما التأمني النهايئ فال يخرج هو اآلخر عن 

أن يك��ون ضان��اً لجهة اإلدارة يقيها األخطاء التي قد تصدر م��ن املتعاقد معها حني يبارش 

تنفي��ذ العقد اإلداري، كا يضم��ن مالءة املتعاقد معها عند مواجهة املس��ؤوليات التي قد 

يتع��رض لها من جراء إخالله بتنفيذ أح��كام العقد اإلداري، وعىل ذلك فال ميكن تصور قيام 

هذا الضان ما مل يكن لإلدارة حق مصادرة التأمني، أي اقتضاء قيمته بطريق التنفيذ املبارش 

ودون حاجة إىل االلتجاء إىل القضاء يف حالة عدم التنفيذ س��واًء نص أو مل ينص يف الرشوط 

عىل هذا الحق«)79)).

وقضت أيضاً بأنه »ومن حيث مؤدى هذا النص أنه يف حالة صدور قرار من جهة اإلدارة 

بفسخ العقد إلخالل املتعاقد بالتزاماته فإنه يكون من حقها مصادرة التأمني النهايئ بإرادتها 

املنفردة ودون االلتجاء إىل القضاء باعتبار أن ذلك امتياز لجهة اإلدارة لتعلق العقد اإلداري 

باملرفق العام الذي يستهدف تسيريه تغليب وجه املصلحة العامة«)80)).

غري أنه تجدر إش��ارة مهمة إىل أنه عىل الرغم من نص املادة )4)/أ) والتي يجري نصها 

ع��ىل الجهة الحكومية يف حالة توافر أس��باب )مصادرة الضان البن��يك للمتعاقد) املحددة 

مبوج��ب النظام وه��ذه الالئحة »ما يوح��ي أن هناك حاالت مح��ددة يف النظام والئحته 

)79))  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا، الحكم يف الطعن رقم 571 لسنة 19 ق، بجلسة، )/1/)598، املجموعة، 5/10، 

القاعدة رقم 87، ص9)). 

)80))  راج��ع حك��م املحكمة اإلدارية العليا، الحكم يف الطعن رقم 4168 لس��نة 41 ق، بجلس��ة 1005/1/51، املجموعة 

5/46، القاعدة رقم 505، ص)84.
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ملصادرة الضان، والحقيقة أنه ال يوجد أي نص نظامي يعالج أي حالة من حاالت مصادرة 

الضان وال توجد إال حالة واحدة نصت عليها املادة )99) من الالئحة واملشار إليها واملتعلقة 

بس��حب العمل ما يقتي إعادة النظر يف صياغة هذه املادة، ومن جهة أخرى يلزم النص 

عىل مصادرة الضان النهايئ يف نصوص نظامية تحدد حاالته بشكل دقيق.

- ال يجوز للجهة اإلدارية التنازل عن هذا الحق مقدماً ألنه وضع ملصلحة العملية العقدية 

التي تتعلق باملرفق العام الذي يقتي تغليب املصلحة العامة، والتنازل عنه مقدماً مجاف 

للمصلحة العامة التي تحيط بكافة اإلجراءات والضوابط املتعلقة بالعقود)85)).

- هذا الجزاء يحتاج إىل قرار رصيح بإعاله وال يتوقف الحال عند مجرد اقرتاحات وتوصيات، 

وه��و ما نصت عليه املادة 4)/د من الالئحة بقولها: »إذا قررت الجهة الحكومية مصادرة 

الضان، عليها أن تطلب من البنك مصدر الضان مصادرته بشكل رصيح بحيث تستخدم 

عب��ارة )مصادرة الضان). ويوج��ه طلب املصادرة إىل البنك مبارشة، ويجب عىل البنك أن 

يستجيب إىل الطلب فوراً«.

- توقيع هذا الجزاء غري مرتبط بإثبات الرضر وذلك باعتبار أن الرضر يف الحاالت التي تقي 

مصادرت��ه هو رضر مف��رتض، فهو مرتبط بالحاالت التي حدده��ا النظام دون البحث هل 

رتبت رضراً أم ال.

- الضان النهايئ قد ميثل الحد األدىن من التعويض الذي تس��تحقه الجهة اإلدارية لكنه 

يقيناً قد ال ميثل الحد األقىص، وعليه فإنه إذا كان ال يجوز للمتعاقد أن يثبت أن الرضر الذي 

أصاب الجهة أقل من مبلغ الضان، فإنه يحق لإلدارة املطالبة بالتعويض إذا مل يكن الضان 

كافياً لجرب الرضر، وعليه يجوز الجمع يف هذه الحالة بني مصادرة الضان والتعويض غري أنه 

يف ذات الوقت ال يجوز للجهة اإلدارية املطالبة بالتعويض إذا كان الضان كافياً لجرب األرضار 

العقدي��ة. ويف ذلك قضت املحكمة اإلدارية العلي��ا بأن »التأمني املودع لضان تنفيذ العقد 

إمن��ا ميثل الحد األدىن للتعوي��ض الذي يحق لإلدارة اقتضاؤه وبحي��ث ال يقبل من املتعاقد 

املقر أن يثبت أن الرضر يقل عن مبلغ التعويض إال أال ميثل يقيناً الحد األقىص، فإذا كانت 

مص��ادرة التأم��ني قد جربت الرضر كله فإنه ال محل للحك��م بالتعويض ما مل يتفق عىل غري 

)85))  راجع د. محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص115.



الباب الثالث

املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية380

ذل��ك، أما إذا كانت قيمة التأمني ال تفي وحدها بج��رب الرضر فإنه يتعني الحكم بالتعويض 

الكايف لجربه باإلضافة إىل التأمني، ومن ثم فإنه ينبغي يف حساب التعويض املستحق مراعاة 

خصم التأمني منه«)81)).  

- ال يجوز مصادرة الضان إال لإلخالل بااللتزامات التعاقدية لذات العقد وهو ما نصت 

علي��ه املادة)4)/ب) من الالئح��ة بقولها: »ب-يكون طلب املص��ادرة مقتراً عىل الضان 

الخ��اص بالعملية التي أخل املتعاقد فيها بالتزاماته، وال ميتد إىل مصادرة الضانات الخاصة 

بالعمليات األخرى، سواًء لدى جهة واحدة أو عدة جهات ..«.

وه��و أيضاً ما نصت عليه املادة )4)/ثانياً) من عقد األش��غال بقولها: »كا يجوز له أن 

يرجع عىل املقاول بجميع ما تكبده من خس��ائر أو أرضار من جراء س��حب العمل وإذا مل 

يكف الضان النهايئ لتغطية تلك الخس��ائر واألرضار فيجب عىل املقاول، أن يدفع لصاحب 

العم��ل بناًء عىل طلبه مقدار الفرق املرتتب بذم��ة املقاول، ويجوز لصاحب العمل يف حال 

امتناع املقاول عن دفع هذا الفرق، رغم إخطاره كتابة أن يبيع تلك املواد واملعدات واآلالت 

املحجوزة كا يجوز له اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة الستيفاء حقه قبل املقاول«. 

ثانياً: سحب العمل:

تعريف سحب العمل والتحديد النظامي لحاالته:

تنفي��ذاً ملقتضيات العقد فعىل املتعاقد أن يق��وم بتنفيذ العقد وفقاً لرشوطه ويف األوقات 

املحددة، غري أنه يف بعض األحيان قد يعجز املتعاقد لسبب أو آلخر عن تحقيق مقتىض العقد، 

أو ترى اإلدارة أن استمراره يف تنفيذ العقد قد يهدد املصلحة العامة يف العملية التعاقدية، ويف 

هذه الحالة يكون لها فس��خ العقد معه أو س��حب العمل منه وتنفيذه عىل حسابه وقد حدد 

النظام حاالت معينة يجرى فيها فس��خ العقد أو سحب العمل وتنفيذه عىل حساب املتعاقد، 

حيث نصت املادة )1)) من النظام عىل أنه »يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من املتعاقد، 

ومن ثم فس��خ العقد أو التنفيذ عىل حس��ابه م��ع بقاء حق الجهة يف الرج��وع عىل املتعاقد 

بالتعويض املستحق عا لحقها من رضر بسبب ذلك يف أي من الحاالت التالية: 

)81))  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا، الحكم يف القضية رقم 08) لسنة 9ق، بجلسة، 5967/55/58، املجموعة،5/51 

القاعدة رقم )5، ص91.
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أ - إذا ثبت أن املتعاقد قد رشع بنفس��ه أو بوس��اطة غريه بطريق مبارش أو غري مبارش يف 

رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة ألحكام هذا النظام أو حصل عىل العقد عن طريق 

الرشوة)81)).

ب - إذا تأخر عن البدء يف العمل أو تباطأ يف تنفيذه أو أخل بأي رشط من رشوط العقد ومل 

يصلح أوضاعه خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ إبالغه كتابة بتصحيح الوضع.

ج - إذا تن��ازل عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مس��بق من الجهة 

الحكومية.

د -إذا أفلس، أو طلب إشهار إفالسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، 

أو كان رشكة وجرى حلها أو تصفيتها.

ه��� - إذا تويف املتعاقد وكانت مؤهالته الش��خصية محل اعتب��ار يف التعاقد، ويجوز للجهة 

الحكومية االستمرار يف التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضانات الفنية أو املالية الكافية 

لدى الورثة.

وباإلضاف��ة إىل تلك الح��االت الواردة يف املادة )1)) من النظام فقد أش��ارت الالئحة يف 

امل��ادة )41) يف الفق��رة أ عىل أنه »بعد تقديم الضان النهايئ تح��دد الجهة موعداً لتوقيع 

العقد، فإذا تأخر املتعاقد عن املوعد املحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره بخطاب مسجل، 

فإذا مل يحرض لتوقيع العقد خالل خمس��ة عرش يوماً من تاريخ إخطاره باإلنذار، يتم سحب 

العمل منه، وفقاً ألحكام املادة )الثالثة والخمسني) من النظام«.

وقد أش��ارت الالئحة إجرائياً فيا يخص عقد األش��غال العامة وعقود التنفيذ املس��تمر 

يف امل��ادة )46) يف الفق��رة )أ)، و)ج) ع��ىل أنه »إذا تأخ��ر أو تباطأ أو امتن��ع املتعاقد عن 

اس��تالم موقع العمل يف عقود األش��غال العامة، يتم إنذاره بخطاب مس��جل، فإذا مل يستلم 

)81))  هذا ومل يرش النظام بش��كل رصيح إىل الغش والتالعب أو التحايل يف الحصول عىل العقد أو أثناء تنفيذه كا نص 

عىل الرش��وة، وانه وان كان الغش والتالعب والتحايل أثناء تنفيذ العقد يدخل تحت اإلخالل برشوط تنفيذ العقد، 

فان��ه يجب النص عىل ذلك كالرش��وة يف حاالت الحصول عىل العقد، تراجع امل��ادة )14) من النظام املري والتي 

نصت عىل أن »يفسخ العقد تلقائياً يف الحالتني اآلتيتني: إذا ثبت أن املتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غريه الغش 

أو التالعب يف تعامله مع الجهة املتعاقدة أو يف حصوله عىل العقد..«.
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املوقع خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ إخطاره باإلنذار، تعد الجهة محرض تسليم حكمي 

للموق��ع، ويبلغ به املتعاقد مع إنذاره للبدء يف التنفيذ خالل خمس��ة عرش يوماً من تاريخ 

إخط��اره بذل��ك، فإذا انقضت هذه املدة ومل يبدأ يف العمل، جاز س��حب األعال منه، وفقاً 

ألحكام املادة )الثالثة والخمسني) من النظام«.

ويف الفقرة)ج) إىل أنه “إذا تأخر املتعاقد عن استالم موقع العمل يف عقود الخدمات ذات 

التنفيذ املس��تمر يتم إنذاره بذلك فإذا مل يس��تلم املوقع خالل خمس��ة عرش يوماً من تاريخ 

إشعاره باإلنذار تسحب األعال وفقاً ألحكام املادة )الثالثة والخمسني) من النظام.  

ب- خصائص سحب العمل وتنفيذه عىل حساب املتعاقد)84)).

- إن ه��ذا الجزاء ال ميثل - رغم كونه وس��يلة قهرية للتنفي��ذ - عقوبة باملعنى الدقيق 

تفرض عىل املتعاقد املقر، وإمنا تطبيقاً للقواعد العامة يف وجوب تنفيذ االلتزام عيناً ولكن 

يف إطار نظام قانوين يختلف يف القانون العام عنه يف القانون الخاص، لتعلق األمر مبقتضيات 

سري املرافق العامة بانتظام واطراد))8)).

فالتنفيذ عىل حس��اب املتعاقد ما هو إال وسيلة إلرغام املتعاقد عىل تنفيذ العقد، وعىل 

ذل��ك يظل املتعاقد األصيل مس��ؤوالً أمام جه��ة اإلدارة ويتم تنفيذ العقد عىل مس��ؤوليته 

ولحسابه بحيث يتحمل جميع اآلثار املالية الناتجة عن تنفيذ العقد”)86)).

يرتبط سحب العمل بانعقاد العقد فإن مل يكن العقد قد انعقد - والذي يكون من تاريخ 

علم املتعاقد بقرار الرتسية - أو انعقد وألغي فال محل لسحب العمل وتنفيذه عىل حساب 

املتعاق��د، لذلك قىض الديوان بعدم مرشوعية التنفيذ عىل حس��اب املقاول مع عدم وجود 

عق��د فقىض بأن »إب��رام العقد بني املدعية وجهة اإلدارة لتنفيذ املرشوع الذي تم ترس��يته 

عليه��ا - قي��ام املقاول قبل تنفيذ العق��د بالكتابة لجهة اإلدارة باالعت��ذار عن تنفيذ العقد 

وطلب موافقة جهة اإلدارة عىل إعفائه من التنفيذ وإخطاره بإلغاء التعميد السابق صدوره 

إلي��ه دون رشط يعن��ي اتفاق الطرفني وتالق��ي إرادتيها عىل إلغاء العق��د ومن ثم يكون 

- راجع د. سامح عبد الله عبد الرحمن، مرجع سابق، ص79 وما بعدها.  ((84(

- راجع د. محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص117.  ((8((

- راجع د. محمود أبو السعود، مرجع سابق، ص)10/59.  ((86(
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املق��اول مبنأى ع��ن أي التزام يتولد عن العقد امللغي – قيام جه��ة اإلدارة بعد ذلك بتنفيذ 

العقد عىل حسابه ال يتفق وأحكام النظام – ال ينال من ذلك ما تستند إليه جهة اإلدارة من 

أن��ه ال يجوز االعتداد مبوافقتها ألنها صدرت دون اتخ��اذ اإلجراءات املنصوص عليها باملادة 

)51) من نظام تأمني املش��رتيات ألن هذه املادة  تخاط��ب جهات اإلدارة وقيامها بالتعاقد 

باملخالفة لها ال يصلح مربراً للتنصل من التزاماتها العقدية«)87)).

- يصدر قرار س��حب العمل من الجهة الحكومية ودون اللجوء للقضاء كا نصت املادة 

)1)) املش��ار إليه��ا وتحديداً يكون كا بينت امل��ادة )89) من الالئحة »بق��رار من الوزير 

املخت��ص أو رئيس الدائرة املس��تقلة. بناًء عىل توصية من لجن��ة فحص العروض، أو اللجنة 

املختصة بالرشاء بحس��ب األحوال، ويتم إخطار املتعاقد بذلك بخطاب مس��جل«. ويف هذه 

الحال��ة تقوم الجهة الحكومية مبجموعة م��ن اإلجراءات فقد نصت املادة )99) من الالئحة 

عىل أن »تقوم الجهة الحكومية بالحجز عىل مس��تحقات املتعاقد املس��حوبة منه األعال، 

ومت��دد الضان املقدم منه بحيث يظل س��اري املفعول حتى تتخذ ق��راراً نهائياً مبصادرته، 

وذلك لتغطية مطالباتها تجاه املتعاقد، لحني إجراء املحاس��بة النهائية عىل أعال املرشوع«.   

كا تقوم الجهة الحكومية وفقاً للادة )505) من الالئحة

 أ- بتحرير محرض باالش��رتاك مع املتعاقد املس��حوبة منه األعال أو ممثله، تثبت فيه حالة 

املرشوع عند الس��حب، وما يوج��د باملوقع من أدوات ومواد ومع��دات، وإن مل يحرض 

املتعاقد أو ممثله بعد إخطاره بذلك، فليس ل�ه حق االعرتاض عىل ما ورد باملحرض. 

ب- للجهة املتعاقدة الحق يف حجز املواد واملعدات املوجودة يف املوقع، وللمتعاقد املسحوبة 

منه األعال بعد تس��وية حسابه وس��داد املبالغ املرتتبة عليه اسرتداد املعدات واآلالت 

العائدة له. 

ج- للجهة املتعاقدة الحق باس��تخدام املواد واملعدات الس��تكال تنفيذ األعال املسحوبة، 

بعد إثبات حالتها، وفقاً ملا أش��ري إليه يف الفق��رة )أ) من هذه املادة، عىل أن يتم تقدير 

قيمة املواد، واألجرة املاثلة الستخدام املعدات، وفقاً لألسعار السائدة«.

)87))  راج��ع حكم هيئة التدقيق رقم 551/ت/5 لعام 5450ه� مجموعة القضاء اإلداري، مرجع س��ابق، ص548. وراجع 

أيضاً حكمها رقم ))/ت/5 لعام 5451ه�، ذات املجموعة، ص1)5. 
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- س��لطة الجهة اإلدارية يف س��حب العمل س��لطة تقديرية فقد تص��درت املادة )1)) 

املش��ار إليها الحاالت املنصوص عليه��ا بالجواز فنصت عىل أنه »يج��وز للجهة الحكومية 

سحب العمل من املتعاقد، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ عىل حسابه مع بقاء حق الجهة 

يف الرجوع عىل املتعاقد بالتعويض املس��تحق عا لحقها من رضر بس��بب ذلك يف أي من 

الحاالت التالية ...« 

وهو توجه منطقي يقوم عىل مالءمات املصلحة العامة التي تقدرها الجهة يف كل حالة 

عىل حده حسب ما متليه تلك املصلحة ومدى تأثرها باستخدام تلك السلطة سحباً وتنفيذاً 

عىل الحساب أو وفسخاً.

ه��ذا وقد حددت الالئحة الطرق التي ميكن أن يجري بها تنفيذ العقد حال س��حبه من 

املتعاقد فقررت املادة )500) منها أنه »إذا قررت الجهة تنفيذ العمل عىل حساب املتعاقد، 

يج��ب أن يكون التنفيذ وفق��اً للرشوط واملواصفات التي تم التعاق��د مبوجبها مع املتعاقد 

املسحوبة منه األعال.

 وتنفذ األعال املسحوبة عىل حساب املتعاقد بإحدى الطرق التالية)88)):

أ- االتفاق مع صاحب العرض الثاين الذي ييل املتعاقد األول لتنفيذ األعال بنفس األس��عار 

املتعاقد عليها، ويف حالة عدم موافقته يتم التفاوض مع أصحاب العروض األخرى بالرتتيب 

وهكذا. فإن مل يتم التوصل إىل األس��عار املتعاقد عليها، يتم التفاوض مع جميع املتقدمني 

بالرتتيب، للتنفيذ مبا ال يتجاوز األسعار السائدة.

ب- إذا مل تتمكن الجهة من تنفيذ األعال وفقاً ملا أش��ري إليه يف الفقرة )أ) من هذه املادة، 

يت��م تنفيذها بالرشاء املب��ارش، إذا كانت قيمتها يف حدود تل��ك الصالحية، ومبا ال يتجاوز 

األسعار السائدة.

ج- إذا مل تتمك��ن الجهة من تنفيذ األعال وفقاً ملا أش��ري إليه يف الفقرتني )أ، ب) من هذه 

املادة، تطرح األعال املسحوبة يف املنافسة العامة وفقاً ألحكام النظام وهذه الالئحة. 

)88))  يوحي استخدام »إحدى الطرق التالية: أن الجهة مخرية أن تختار من بينها الطريقة التي تراها مناسبة، أو أن كل طريقة 

تتس��اوى مع الطرق األخرى وهذا غري صحيح، ألن الطرق الواردة يف النص مرتبة بشكل معني ومحدودة بضوابط معينة 

قرين كل منها وبالتايل كان األوفق أن تكون صياغة النص: »وتنفذ األعال املسحوبة عىل حساب املتعاقد وفقاً ملا ييل:
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د- إذا كانت األعال املس��حوبة من عقود املشرتيات املس��تثناة من املنافسة العامة، تنفذ 

عىل حس��اب املتعاقد، وفقاً لألس��لوب املحدد لرشائها مبوجب املادة )السابعة واألربعني) 

من النظام. 

ه- إذا مل تتج��اوز قيمة األعال املس��حوبة مئة ألف ريال، جاز للجه��ة الحكومية تأمينها 

بالطريقة التي تراها مناسبة، مبا ال يتجاوز األسعار السائدة.

وعليه فإن قامت الجهات الحكومية بتطبيق تلك الرشوط واألوضاع فإن قرارها بسحب 

العم��ل يكون قد جرى وفق صحيح النظام، ويف ذل��ك قىض ديوان املظامل بأنه ومن »حيث 

إن جميع العمليات التي متت يف تنفيذ العقد عىل حساب املدعية تتفق مع األصول املقررة 

يف قضاء العقود اإلدارية وذلك حاية للصالح العام وتنظيًا لس��ري املرفق باطراد، ومل يظهر 

للدائ��رة خ��الف ذلك إذ ال يوجد عذر مقبول المتناع املدعي��ة عن تنفيذ العقد ومل تقدم ما 

يصلح سبباً لحلها من التزاماتها، وعندئذ فال جناح عىل وزارة اإلعالم حني قامت بإسناد تنفيذ 

العقد إىل املؤسسة التي تعاقدت معها عىل حساب املدعية«)89)).

ويف حك��م آخر قىض الديوان بأن »الدائرة تش��ري بهذا الص��دد إىل وجود مخالفات عىل 

املدعية بش��أن التزاماتها التعاقدية ترتب عليه إنذارها من قبل املدعى عليها بعدة إنذارات 

إعاالً للنظام وللعقد املربم آخرها يف )...) ثم سحبت العمل منها لعجزها عن تنفيذ العقد 

ونف��ذت عىل حس��ابها وفقاً ملا تؤيده األوراق املقدمة من الطرفني، وقرار الس��حب ترف 

س��ليم ومواف��ق للنظام وال ينال منه م��ا دفعت به املدعية من أن م��دة اإلنذار انتهت ومل 

يس��حب العمل إذ إن املدة املش��ار إليها يف النظام تدل عىل عدم جواز س��حب العمل قبل 

انتهاء املدة وجوازه بعدها«)90)).

غ��ري أن القضاء يف الجانب اآلخر يقىض بعدم نظامية س��حب العم��ل إذ مل يكن موافقاً 

للنظام حيث قىض الديوان بأنه »ملا كانت قرارات جهة اإلدارة بفس��خ العقد أو س��حبه من 

)89))  الدائرة اإلدارية الحكم رقم 506/د/إ/55 لعام 5416ه�، يف القضية رقم 5/1465/ق لعام 5414ه�، املؤيد من هيئة 

التدقيق بالحكم رقم 171/ت/5 لعام 5417ه�، مجموعة األحكام لعام 5417ه�، ج )، ص8)11.

)90))  راج��ع حك��م املحكمة اإلدارية رق��م 107/د/إ/)5 لعام 5415ه�، يف القضية رق��م )1/41/ق لعام 5411ه�، املؤيد 

من محكمة االس��تئناف بالحكم رقم 184/إس/4 لعام 5411ه�، يف قضية االس��تئناف رقم ))51/ق لعام 5411ه�، 

مجموعة األحكام لعام 5411ه�، ج4، ص5501.
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املتعاقد من أخطر الس��لطات التي متلكها جهة اإلدارة يف مواجهة املتعاقد معها، فقد أحاط 

نظام تأمني مش��رتيات الحكومة والئحته التنفيذية اس��تعال اإلدارة لهذه الس��لطة بعدة 

ضانات لحاية املتعاقد مع اإلدارة من التجاوز يف اس��تعال هذه الس��لطات، ومن ضمن 

هذه الضانات وجوب أن تنذر املتعاقد معها قبل استعال سلطتها بأن عليه إصالح الخطأ 

خالل خمس��ة عرش يوماً من تاريخ إخطاره باإلنذار، ووجوب أن يكون الخطأ من الجسامة 

بحيث يحق لجهة اإلدارة أن تستعمل سلطتها يف فسخ العقد أو سحبه وتنفيذه عىل حساب 

املتعاقد .. وملا كان الثابت أن قرار الوزارة بفس��خ العقد .. دون قيام الوزارة بإنذار املدعية 

...ما تنتهي معه الدائرة إىل عدم أحقية الوزارة يف الرجوع عىل املدعي بالتعويضات ومنها 

تنفيذ العقد عىل حساب املدعية ومصادرة الضان«)95)).  

- التنفيذ عىل الحس��اب ال يرتتب عليه إنهاء العالق��ة التعاقدية ومن ثم يبقى املتعاقد 

مس��ؤوالً، يتحمل املتعاقد املسحوبة منه األعال يف حالة تنفيذها عىل حسابه، وفقاً للادة 

)501) من الالئحة كافة الفروقات الناتجة عن التنفيذ.

وهذا أمر منطقي يصاحب طبيعة س��حب العمل والتنفيذ عىل حس��اب املتعاقد ألن هذا 

األخري ليس عقوبة وإمنا هو من مقتضيات التنفيذ العيني الذي يلتزم به املتعاقد وفقاً لرشوط 

العقد، وعىل ذلك يجرى العمل نظاماً وفقهاً وقضاًء، ويف هذا الشأن قىض الديوان بأن “وحيث 

إن جميع العمليات التي متت يف تنفيذ العقد عىل حس��اب املدعية تتفق مع األصول املعتربة 

املق��ررة يف قضاء العق��ود اإلدارية؛ وذلك حاية للصالح العام، وتنظيًا لس��ري املرفق باطراد، 

ومل يظه��ر للدائرة خالف ذلك، إذ ال يوجد عذر مقب��ول المتناع املدعية عن تنفيذ العقد، ومل 

تق��دم ما يصلح س��بباً لحلها م��ن التزاماتها، وعندئذ فال جناح ع��ىل وزارة اإلعالم حني قامت 

بإس��ناد تنفيذ العقد إىل املؤسسة التي تعاقدت معها عىل حساب املدعية، وحيث الثابت أنه 

بعد س��حب العقد من املدعية وتنفيذه عىل حس��ابها أن أشعرت وزارة اإلعالم املدعية بذلك 

بخطابه��ا رقم )...) يف )...) مع مطالبتها بتس��ديد الفرق يف التكلف��ة البالغة قيمته )46400) 

س��تة وأربعون ألفاً وأربعائة ريال، ولعدم استجابتها يف تسديد ذلك الفرق تم التعميم عىل 

)95))  راج��ع حكم املحكمة اإلداري��ة رقم 45/د/إ/) لعام 5410ه���، يف القضية رقم 5/5996/ق لع��ام 5419ه�، املؤيد 

من محكمة االس��تئناف بالحكم رقم 577/إس/4 لعام 5411ه�، يف قضية االس��تئناف رقم 6571/ق لعام 5410ه�، 

مجموعة األحكام لعام 5411ه�، ج4، ص)518.
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جميع الوزارات واملصالح والهيئات الحكومية برقم ... للتحفظ عىل املبلغ من أي مس��تحقات 

للمؤسس��ة املذكورة لدى تلك الجهات، وذلك اس��تناداً إىل املادة )54) من نظام جباية أموال 

الدولة ... وحيث إن إجراءات مصادرة املبالغ املالية التي وجدت يف حس��ابات املدعية تتفق 

م��ع القواعد الرشعية والنظامية يف اس��تيفاء الدين من صاحب��ه، خصوصاً عندما يتعلق األمر 

بأموال الدولة؛ إذ هو أمر موضوع حاية لبيت مال املسلمني ومن أوضح تخريجاته يف الفقه 

اإلس��المي قاعدة )الظفر بالحق)، قال البغوي رحمه الل��ه: »من له حق عىل غريه مينعه إياه 

فظف��ر من مال��ه بيشء جاز له أن يقتص من��ه حقه« )رشح الس��نة )0/8)1))، وأصول هذه 

املسألة مبثوثة يف كتب السنة والفقه، وعىل ضوء ما تقدم تنتهي الدائرة إىل أن دعوى املدعي 

حرية بالرفض، لعدم قيامها عىل سند من النظام أو الواقع، ولسالمة إجراءات املدعى عليها يف 

مصادرة حقوقها من املدعي وسالمة ما قامت به من تنفيذ العقد عىل حساب املدعي«)91)).

وقىض أيضاً بأنه »وحيث إن الثابت إكال مدة العقد من قبل املدعى عليها عن طريق 

مؤسس��ة أخرى بس��عر أعىل، ما نتج عنه تحميل املدعي فرق الس��عر، فإن امتناع املدعى 

عليها من رصف مس��تخلصات املدعي املتبقية لديها امتناع صحيح لتسديد ما بذمته لها ... 

وبالتايل تنتهي الدائرة إىل رفض طلب املدعي تسليمه مستخلصاته عن تلك املدة«)91)).

غري أن هناك ضوابط لتحميل املتعاقد بفرق األس��عار حيث قي ديوان املظامل بأن »حق 

جهة اإلدارة يف س��حب املرشوع وتنفيذه عىل حساب املقاول املقر مقيد بأن يكون التنفيذ 

ب��ذات الرشوط واملواصف��ات التي تم عىل أساس��ها التعاقد مع املقاول األص��يل – فيا عدا 

الس��عر- إذا تج��اوزت جهة اإلدارة ه��ذه الرشوط واملواصفات أو أخط��أت يف تطبيق النظام 

فال يتحمل املقاول املس��حوب منه العمل نتيجة ه��ذا التجاوز أو الخطأ – يجب عىل الدائرة 

املختصة  التصدي ملدى نظامية اإلجراءات التي اتبعتها جهة اإلدارة يف ذلك - حق جهة اإلدارة 

يف االحتف��اظ باملعدات والضان إىل حني تنفيذ العقد امل��رشوع موقوت مبيعاد تنفيذ العقد 

)91))  راج��ع حكم الدائرة اإلدارية رقم 506/د/إ/55 لعام 5416ه�، يف القضية رقم 5/1465/ق لعام 5414ه�، املؤيد من 

هيئة التدقيق بالحكم رقم 171/ت/5 لعام 5417ه�، مجموعة األحكام لعام 5417ه�، ج )، ص8)11. 

)91))  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 107/د/إ/11 لعام 5415ه�، يف القضية رقم 761/)/ق لعام 5418ه�، املؤيد من 

محكمة االس��تئناف بالحكم رقم 5)/4لعام 5411ه�، يف القضية رقم 1614/ق لعام 5411ه� )حكم غري منش��ور). 

وراجع أيضاً حكم املحكمة اإلدارية رقم )4/د/إ/14 لعام 5410ه�، يف القضية رقم 6/446/ق لعام 5418ه�، املؤيد 

من محكمة االستئناف بالحكم رقم 111/إس/5 لعام 5415 ه�، مجموعة األحكام لعام 5415 ه�، ج)، ص 5960.  
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الثاين – التأخري يف تنفيذ هذا العقد بسبب خطأ املقاول الثاين أو جهة اإلدارة ال يتحمل نتيجته 

املقاول املسحوب منه العمل ويتعني تصفية حقوقه وإعادة املعدات والضان إليه«)94)).

وقىض أيضاً أن »كل اإلجراءات التي تقوم بها جهة اإلدارة لتنفيذ العقد اإلداري ومنها سحب 

املرشوع وتنفيذه عىل حساب املقاول وتحميله بفرق التنفيذ عىل الحساب تتم باعتبارها جهة 

متعاقدة وليس بوصفها س��لطة عامة ... املغاالة يف تنفيذ املرشوع عىل حساب املقاول بأعىل 

من األسعار السائدة أو طرح أعال سبق تنفيذها ال يوجب حساب الفرق، وتحميله للمقاول 

األصيل لعدم االعتداد بالتنفيذ عىل الحساب وإعفاء املقاول من تبعاته«))9)). 

ويف املقاب��ل يقي الديوان أن��ه يف حالة تحقيق وفر بعد س��حب العمل وتنفيذه عىل 

حس��اب املتعاق��د يصبح أيض��اً من حقه ذلك الوف��ر، مبعنى أنه ل��و كان تنفيذ العقد عىل 

املتعاقد مببلغ معني وعند سحب العقد وتنفيذه عىل حساب املتعاقد تحقق وفر عند تنفيذ 

العقد كله أو جزء منه مببلغ أقل من املتفق عليه، فيكون الفرق بني ما كان متفقاً عليه وبني 

م��ا ت��م تنفيذه من حق املتعاقد، كا لو كان الفرق بالزيادة بني ما تم التعاقد عليه وبني ما 

تم تنفيذه وهو أمر استقر عليه الديوان وفيه يقي بأن »التنفيذ عىل الحساب يختلف عن 

الفس��خ الذي تنتهي به العالقة التعاقدية وتتم تس��وية الحساب وفقاً مل تم من أعال، أما 

التنفيذ عىل الحساب فإن جهة اإلدارة تلجأ إليه يف حالة عدم رغبتها يف فسخ العقد فتسعى 

إىل إمتامه عىل حساب املتعاقد مع بقاء العالقة التعاقدية ليظل مسؤوالً عن تكاليف التنفيذ 

فتحتف��ظ جهة اإلدارة مبعداته وآالته واملواد التي أحرضها الس��تخدامها يف إكال املرشوع، 

وتتوىل بنفسها تنفيذ ما تبقى أو تسنده إىل مقاول آخر عىل حساب املقاول األصيل، أي أنها 

نائب��ة عنه نيابة نظامية أوجبها النظام، ومن ثم تنرف إىل املقاول آثار العمل ونتائجه، إن 

سلباً أو إيجاباً، وليس من العدالة أن يتحمل نتائج الترفات بصفته أصياًل يف حالة الخسارة 

فقط، دون املكس��ب بل طاملا أوجب النظام هذه النيابة، فإن جهة اإلدارة تعمل لحس��اب 

املقاول، ويلتزم بآثار ونتائج ترفاتها، وإذا ترتب عىل ذلك وفر فإنه يستحقه«)96)).

)94))  راجع حكم هيئة التدقيق رقم 1/ت/5 لعام 5451ه�، مجموعة القضاء اإلداري مرجع سابق، ص5)5.

))9))  راجع حكم هيئة التدقيق رقم )1/ت/5 لعام 5451ه�، مجموعة القضاء اإلداري مرجع سابق، ص1)5.

)96))  راجع حكم ديوان املظامل رقم 549/ت/5لعام 5451ه�، يف القضية رقم 55) /5/ق لعام 5451ه� حكم غري منش��ور، 

وراجع أيضاً الحكم رقم 19/ت/5 بجلسة 5459/1/11ه� يف القضية رقم 5/5181/ق لعام )545ه� حكم غري منشور.
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ويف حكم آخر أكرث تفصياًل قىض بأنه »أما عن موضوع الدعوى وهو طلب الحكم برف 

مبلغ الوفر عند تنفيذ املرشوع محل الدعوى فإنه وفقاً للنصوص للقواعد والنصوص الرشعية 

يجب عىل من اس��تؤجر لتنفيذ عمل معني أن يقوم بتنفيذ هذا العمل بنفسه فإن مرض أو 

عجز عن تنفيذه ألي سبب من األسباب وكان العمل ما ميكن أن يقوم به غريه وجب عليه 

أن يقي��م مقامه من يقوم بهذا العمل ألنه حق وواج��ب عليه يف ذمته فوجب عليه الوفاء 

بنفس��ه أو بغريه، فإن امتنع ومل يقم بهذا وال ذاك أقيم من يقوم بعمله جرباً عليه، واألجرة 

عليه أيضاً وقد قررت ذلك املادة )19) من الالئحة التنفيذية لنظام تأمني مشرتيات الحكومة 

وتنفي��ذ مرشوعاتها التي وقع العقد - محل الدعوى أثناء رسيانها - إذ نصت عىل أنه يجب 

ع��ىل الجهة اإلدارية واملق��اول أو املتعهد تنفيذ العقد وفقاً لرشوط��ه، فإذا مل يقم املتعاقد 

بذلك جاز لها بعد إنذاره بخطاب مسجل وانقضاء خمسة عرش يوماً دون تصحيح األوضاع 

أن تنفذ العقد عىل حس��ابه، أو أن تفسخ العقد مع الرجوع عليه يف الحالتني بالتعويضات. 

ومعنى ما تقدم أن للجهة اإلدارية أن تس��حب العمل من املقاول وتقوم نيابة عنه بتنفيذه 

عىل حس��ابه إذا مل يقم هو بتنفيذه، ومل يقم من ينوب عنه بالتنفيذ، ويس��توي يف ذلك أن 

تقوم الجهة صاحبة العمل بنفس��ها بالتنفيذ أو تتعاقد م��ع مقاول آخر يقوم بالتنفيذ عىل 

حساب املقاول األول، وترجع عىل املقاول األول بفرق التنفيذ إذا نفذت ما تبقى من أعال 

العق��د بقيمة أكرب ما بقي للمقاول األول من القيمة، أما إذا نفذت الجهة اإلدارية صاحبة 

العم��ل ما تبقى من أعال ونفذته عىل حس��اب املقاول بقيم��ة أقل ما بقي له من قيمة 

عقده كا هو الحال يف هذه الدعوى، فإن الدائرة ترى أنه يستحق ما بقي من قيمة عقده 

بعد تنفيذ األعال عىل حس��ابه، لقول الرسول صىل الله عليه وسلم: )إمنا الخراج بالضان) 

وحيث نصت القاعدة الرشعية عىل أن الغنم بالغرم.

وهي مس��تمدة من قول الرس��ول صىل الله عليه وس��لم: )ال يغلق الرهن من صاحبه 

ال��ذي رهن��ه  له غنمه وعليه غرمه) فاملتعاقد األول له الخ��راج والغنم كا عليه الضان 

والغرم، والربح له والخس��ارة عليه، وألن عقده ما زال س��اري املفعول بالنسبة له وسوف 

يتحمل مخاطر وتبعات التنفيذ عىل حسابه ومن ذلك الزيادة يف قيمة التنفيذ عىل حسابه 

لو زادت تلك القيمة كا أنه يف حال التساوي بني ما تبقى من قيمة عقده وقيمة ما نفذ 

عىل حس��ابه يصبح ال له وال عليه، وحيث إن الوزارة قد ارتضت حني التعاقد مع الرشكة 
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املدعية بتنفيذ العقد بتلك القيمة وقامت باس��تالم امل��رشوع منتهياً ومتكاماًل فإنه يجب 

عليه��ا أن تدفع للمقاول األول تل��ك القيمة املتفق عليها بينها وبينه س��واًء أكمل العقد 

بنفسه أم بغريه، أو نفذته الجهة عىل حسابه وذلك بعد حسم قيمة التنفيذ عىل حسابه، 

والوزارة لن تخرس شيئا يف جميع األحوال ألنها لن تدفع أكرث من قيمة العقد املتفق عليها، 

وال تلت��زم بأكرث من ذلك، وباملقاب��ل فإنه إذا كان ال يجوز تحميل الوزارة أية زيادة ترتتب 

عىل التنفيذ عىل حس��اب املقاول األول فكذلك ال يجوز أن تس��تفيد عىل حسابه خالفاً ملا 

يقي به العقد. وما يؤيد اس��تحقاق املدعية للوفر أنه يف حالة تعاقد مقاول الباطن مع 

املق��اول األول املتعاقد مع جهة اإلدارة بعد موافقتها لتنفيذ أعال العقد أو بعضه بقيمة 

أق��ل من القيمة املحددة يف العقد وقام مق��اول الباطن بالتنفيذ مقابل فإن املقاول األول 

يستحق ما زاد عن القيمة األصلية للعقد عىل عقد مقاول الباطن، وهذا أمر سائغ وجائز 

رشع��اً ومتعارف عليه يف جميع الجهات الحكومية، ومن املعلوم أن التنفيذ عىل حس��اب 

املقاول األول يختلف عن فس��خ العقد الذي تنتهي به العالقة التعاقدية، إذ تتم املحاسبة 

ب��ني الطرف��ني وفقاً ملا نفذه املقاول من أعال وما أصاب أحد الطرفني من أرضار بس��بب 

اآلخر ثم يرجع املتعاقدان إىل ما كانا عليه قبل التعاقد، أما التنفيذ عىل حس��اب املتعاقد 

ف��إن العالقة التعاقدية بني املقاول األول واملنفذ عىل حس��ابه وب��ني جهة اإلدارة صاحبة 

العمل تظل قامئة، ويظل املقاول مس��ؤوالً أمام الجهات اإلدارية عن تكاليف التنفيذ عىل 

حس��ابه، واإلدارة تعمل لحس��ابه نيابة عنه مبوجب النظام والعق��د، ويضاف إىل ذلك أن 

املق��اول قد وضع يف اعتباره حني التعاقد تنفيذه بكامل��ه مقابل القيمة اإلجالية املتفق 

عليها، وقد يكون يف األسعار تحميل لبعض البنود عىل البعض اآلخر فيكون الوفر يف بعض 

البنود التي نفذتها الجهة اإلدارية عىل حسابه مقابل خسارته يف البنود التي قام بتنفيذها 

.. وقد اس��تقر قضاء الديوان ع��ىل الحكم بأحقية املقاول األول بالوف��ر الناتج عن تنفيذ 

العقد عىل حسابه ما تنتهي معه الدائرة إىل أحقية املدعية مببلغ الوفر املتبقي من تنفيذ 

املرشوع محل الدعوى عىل حسابها«)97)).

)97))  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 70/د/إ/1 لعام 5419ه���، يف القضية رقم 5/5119/ق لعام 5411ه�، املؤيد 

من محكمة االس��تئناف بالحكم رقم 171/إس/5 لعام 5419ه�، مجموعة األحكام لعام 5419ه�، ج)، ص1110. 

وراجع أيضاً حكم هيئة التدقيق رقم 549/ت/5 لعام 5451ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص))5.
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- يف بعض حاالت س��حب العمل كا هو مبني قرين كل منه��ا، يلزم إنذار املتعاقد قبل 

الس��حب، وهو إجراء جوهري، اإلخالل به من قب��ل الجهة اإلدارية يرتتب عليه بطالن قرار 

السحب.

وأخرياً فقد أش��ارت املادة )501) من الالئحة عىل أنه »يجوز للجهة الحكومية أن تدير 

املرشوع أو األعال املتعاقد عىل تنفيذها بنفس��ها، أو تس��ند ذلك إىل مكتب استشاري، إذا 

رأت أن ذلك يحقق مصلحة للمرشوع أفضل من السحب«)98)).

هذا ويش��مل تحميل املتعاقد بالفروق املالية الناتجة عن التنفيذ عىل حساب املتعاقد 

األعال اإلضافية وذلك يف الحالة التي تكون فيها األعال وفق النسبة النظامية وأن بنودها 

ضم��ن البنود األساس��ية للعقد وفق ما تضمنه خطاب وزارة املالي��ة رقم 50919/4 وتاريخ 

6/58/)540ه�)99)).  وهو يتوافق مع املادة 8)/4 من الالئحة يف ضوابط التعديل.

ثالثاً: فسخ العقد باإلرادة المنفردة:

أ– حاالت فسخ العقد:

وفقاً لنص املادة 1) املش��ار اليها س��ابقاً وتحت تطبيق رشوطها فإنه كا ميكن س��حب 

العمل وتنفيذه عىل حس��اب املقاول فإنها ميكن أن تلجأ إىل فسخ العقد. وأعتقد أنه يف كل 

الحاالت التي ترى فيها تحقيقاً أفضل للمصلحة العامة باس��تمرار مسؤولية املتعاقد األصيل 

يكون لها األفضل سحب العمل وتنفيذه عىل حساب املقاول األصيل، وعىل العكس إن هي 

رأت أن املصلحة العامة تس��توجب فس��خ العقد فيكون لها اللجوء إليه كا يف حالة إفالس 

املتعاقد أو إعساره فاألفضل يف هذه الحالة فسخ العقد، عىل أي حال فالسلطة يف هذا وذاك 

جوازية تس��تطيع الجهة اإلدارية اس��تخدامها وفقاً ملا تراه محققاً للمصلحة العامة يف ضوء 

طبيعة كل من الفسخ والتنفيذ عىل حساب املتعاقد.

)98))  نهاية املادة تش��ري مبا يوحي أن حلول اإلدارة محل املتعاقد أو إس��ناد املرشوع إىل مكتب استش��اري ليس س��حباً، 

واعتقد أن ذلك أيضاً سحب للعمل من املتعاقد، كل ما هنالك أن اإلدارة قد تختار هذه الطريقة للتنفيذ ألنها تراها 

أفضل لتحقيق املصلحة العامة، هذا واملادة من ناحية أخرى مل تحدد أي ضوابط أو إجراءات لهذه الطريقة أو مدى 

مسؤولية املتعاقد يف هذه الحالة.

- راجع د. عبد الله الوهيبي، مرجع سابق، ص 441.  ((99(
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والفسخ يف الحالة املاثلة هو الفسخ اإلداري كجزاء حال إخالل املتعاقد بالحاالت املحددة 

قانوناً بخالف الفس��خ االتفاقي الذي يكون باتفاق طريف العقد أو الفس��خ القضايئ بناًء عىل 

طلب املتعاقد، أو الفسخ الجربي للقوة القاهرة.

ب- خصائص فسخ العقد: 

يعني الفسخ إنهاء العالقة التعاقدية بني املتعاقدين، وعليه حينا تقوم الجهة اإلدارية - 

يف الحاالت املشار إليها يف حاالت سحب العمل - بخيار فسخ العقد فهذا يعني انتهاء العالقة 

التعاقدية بني اإلدارة واملتعاقد معها بخالف التنفيذ عىل الحساب فهو كا قىض الديوان بأنه 

»ومن املعلوم أن التنفيذ عىل حس��اب املقاول األول يختلف عن فسخ العقد الذي تنتهي به 

العالقة التعاقدية، إذ تتم املحاس��بة بني الطرفني وفقاً ملا نفذه املقاول من أعال وما أصاب 

أحد الطرفني من أرضار بس��بب اآلخر ثم يرجع املتعاقدان إىل ما كانا عليه قبل التعاقد، أما 

التنفيذ عىل حس��اب املتعاقد فإن العالقة التعاقدية بني املقاول األول واملنفذ عىل حس��ابه 

وبني جهة اإلدارة صاحبة العمل تظل قامئة ويظل املقاول مسؤوالً أمام الجهات اإلدارية عن 

تكاليف التنفيذ عىل حسابه، واإلدارة تعمل لحسابه نيابة عنه مبوجب النظام والعقد)600).

وكا يختلف الفس��خ عن التنفيذ عىل الحساب، فإنه يختلف أيضاً عن اإلنهاء للمصلحة 

العامة الذي تقوم به جهة اإلدارة دون خطأ من املتعاقد كا سيأيت.

هذا وإن كان فسخ العقد يختلف عن التنفيذ عىل حساب املتعاقد إال أنه يخضع لذات 

الضان��ات التي يخضع لها هذا األخري وفقاً للنص��وص التي نظمتها فهو كا يقي ديوان 

املظامل: »فإنه ملا كانت قرارات جهة اإلدارة بفسخ العقد أو سحبه من املتعاقد معها، وتنفيذ 

العقد عىل حس��ابه من أخطر السلطات التي متلكها جهة اإلدارة يف مواجهة املتعاقد معها، 

فقد أحاط نظام تأمني مشرتيات الحكومة والئحته التنفيذية استعال اإلدارة لهذه السلطة 

بعدة ضانات لحاية املتعاقد مع اإلدارة من التجاوز يف اس��تعال هذه الس��لطات، ومن 

ضمن هذه الضانات وجوب أن تنذر املتعاقد معها قبل استعال سلطتها بأن عليه إصالح 

الخطأ خالل خمس��ة عرش يوماً م��ن تاريخ إخطاره باإلنذار... ومن جانب آخر فإن فس��خ 

)600)  راجع حكم املحكمة اإلدارية الحكم رقم 70/د/إ/1 لعام 5419ه�، يف القضية رقم 5/5119/ق لعام 5411ه�، املؤيد 

من محكمة االستئناف بالحكم رقم 171/إس/5 لعام 5419ه�، مجموعة األحكام لعام 5419ه�، ج)، ص1110. 
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العق��د البد أن يكون نتيجة خطأ جس��يم م��ن املتعاقد مع اإلدارة باعتبار أن فس��خ العقد 

وإنهاء الرابطة العقدية من أشد السلطات التي متلكها جهة اإلدارة يف العقود اإلدارية، وإذا 

انتفى الخطأ الجسيم فإن قرار الفسخ يكون معيباً«)605).

ويرتت��ب عىل صحة قرار الفس��خ مصادرة الض��ان النهايئ وكذلك حص��ول اإلدارة عىل 

التعويض��ات الالزم��ة لجرب ال��رضر نتيجة إخ��الل املتعاقد معها غري أنها ال تس��تطيع فرض 

التعويض من تلقاء نفسها وإمنا يلزم اللجوء إىل القضاء لتحديده.

وكا متت اإلشارة إىل أنه ميكن الجمع بني الفسخ ومصادرة الضان واستحقاق التعويض 

وذل��ك يف حالة عدم كفاية مبلغ الضان لجرب األرضار الناتجة عن فس��خ العقد وذلك وفقاً 

لنص املادة)1)) من النظام والتي نصت عىل أنه »يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من 

املتعاقد، ومن ثم فس��خ العقد أو التنفيذ عىل حس��ابه مع بقاء حق الجهة يف الرجوع عىل 

املتعاقد بالتعويض املستحق عا لحقها من رضر بسبب ذلك ...«. 

رابعاً - توقيع الغرامات:

وفق��اً لتنوع العقود تتنوع الغرامات التي توقعه��ا الجهة املتعاقدة عىل املتعاقد ما بني 

غرامة تأخري وتقصري وإرشاف، وكذلك نسب تلك الغرامات، وبيان ذلك تفصياًل كا ييل:

1- غرامة التأخير:

حفاظ��اً ع��ىل املصلحة العامة التي تبن��ى عليها العملية التعاقدي��ة وحتى ال تبقى 

العق��ود قامئة إىل ما ال نهاية مبا ال حد لها، فإن العقود حس��ب طبيعتها تحدد لها مدة 

معينة يلتزم املتعاقد خاللها بتنفيذ العقد، فإن تجاوز هذه املدة فإنه يعد بش��كل عام 

قد أخل بتنفيذ العقد يف مدته النظامية، وكحافز سلبي فقد وضع النظام هذه الغرامة 

ع��ىل املتعاقد ح��ال تأخريه عن الوفاء بتنفيذ العقد يف امل��دة املحددة، الرتباط العقود 

اإلدارية بالصالح العام.

)605)  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 45/د/إ/) لعام 5410ه�، يف القضية رقم 5/5996/ق لعام 5419ه�، املؤيد من محكمة 

االستئناف بالحكم رقم 577/إس/4 لعام 5411ه�، يف قضية االستئناف رقم 6571/ق لعام 5410ه�. )حكم غري منشور). 
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ويف سلطة اإلدارة يف الغرامة التأخريية  قىض ديوان املظامل بأنه »من املبادئ املستقرة 

فقهاً وقضاًء أن العقد ينتج التزامات متبادلة بني عاقديه سواًء كانت هذه االلتزامات من 

موجبات��ه بالنظر إىل طبيعة  العقد، أم كانت وفقاً للرشوط الخاصة التي توافقت عليها 

إرادة املتعاقدي��ن، فيتع��ني النظر عند االختصاص إىل موج��ب العقد ورشوطه الخاصة 

لتحديد التزامات عاقديه قضاًء، وملا كان العقد اإلداري - محل الدعوى - عقد أش��غال 

عام��ة؛ فإن أجىل موجباته فقهاً ونظام��اً وقضاًء ما تتمتع به اإلدارة يف مواجهة املتعاقد 

من حقوق وس��لطات عالية، باعتبار أن اإلدارة تتغيا من إبرام عقودها جانب املصلحة 

العامة يف تسيري املرفق العام بانتظام واطراد، ومن أهم االلتزامات املحققة لهذا احرتام 

مدة تنفيذ العقد إذ هو التزام رئيس بالنس��بة لإلدارة واملتعاقد عىل حد س��واء، باعتبار 

أن تحدي��د ميقات التنفيذ يفرتض حاجة املرفق العام الذي أبرم من أجله العقد؛ فيلزم 

إنج��از موض��وع العقد يف هذه املدة املح��ددة، إذ إن توقف أحد املراف��ق العامة ولو 

ملدة قصرية قد يس��بب ارباكاً كبرياً ... وملا متلكه اإلدارة من س��لطات واسعة بحسبانها 

القوامة عىل س��ري املرافق العامة، فإنه يتشدد يف االلتزام يف جانب املقاول بحيث يتعني 

عليه االلتزام باملدة املحددة للعقد، وال يسوغ له االمتناع عن الوفاء بالتزاماته يف املدة 

املق��ررة بحجة تقص��ري اإلدارة يف أحد التزاماتها تجاهه ما دام الوفاء ممكناً، وتأسيس��اً 

عىل ما س��لف فإن املنظم أعطى لإلدارة مكنة وسلطة اس��تثنائية يف اتخاذ العديد من 

الج��زاءات عند إخالل املتعاقد ب��يشء من التزاماته، ومن ذل��ك غرامة التأخري، إذ هي 

مق��ررة ضاناً لتنفيذ هذه العقود يف مواعيدها املتفق عليها، حرصاً عىل حس��ن س��ري 

املرفق العام بانتظام واطراد..«)601).

- تعريف الغرامة التأخيرية: 

تع��ددت التعريفات الفقهية حيث يرى البع��ض أنها تعويض جزايف محدد يف العقد وال 

مصدر له س��وى نصوص العقد ذاته وال يش��رتط لتطبيقه إثبات الرضر)601)، يف حني يعرفها 

)601)  راج��ع حك��م املحكم��ة اإلدارية رقم 56/د/إ/5 لع��ام 5411ه�، يف القضي��ة رق��م 5/1797/ق، املؤيد من محكمة 

االستئناف بالحكم رقم )4/10 لعام 5411ه�، يف قضية االستئناف رقم 1160/ق لعام 5411ه� )حكم غري منشور). 

)601)  راجع د. عبد املجيد فياض نظرية الجزاءات يف العقد اإلداري، دار الفكر العريب، القاهرة، )597، ص 68، وراجع د. 

أحمد عثان عياد، مرجع سابق، ص)14.
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البع��ض اآلخر بأنها عب��ارة عن مبالغ محددة مقدم��اً يف العقد كج��زاء توقعه اإلدارة عىل 

املتعاقد معها يف حال تأخريه يف تنفيذ التزاماته أيا كان العقد اإلداري)604)، ويف ذات السياق 

عرف��ت بأنها مبال��غ إجالية تقدرها اإلدارة مقدماً وتنص ع��ىل توقيعها متى أخل املتعاقد 

بالتزام معني ال سيا فيا يتعلق بالتأخري يف التنفيذ))60).

وأيضاً عرفت بأنها »جزاء مايل توقعه اإلدارة بحق املتعاقد معها إلخالله مبدد التنفيذ«)606).

وأعتق��د أن التعري��ف الذي يتاىش م��ع طبيعة هذه الغرامة أنها جزاء، فهي ليس��ت 

تعويضاً جزافياً متفق عليه، وإال لو كان ذلك كذلك ملا جاز توقيعها إال بنص يف العقد، كا 

أنه أيضاً لو كانت كذلك ملا جاز مطالبة املتعاقد بأي مبالغ أخرى مها كان الرضر، كا أن 

اعتبارها تعويضاً يقتي وإن مل يشرتط إثباته أن يكون هناك رضر حيث ال تعويض أياً كان 

جزافي��اً أم مح��دداً إال إذا كان هناك رضر، والصحيح أنه قد ال يكون هناك رضر فقد يكون 

التأخ��ري لصالح اإلدارة ولذلك ف��إن الطبيعة الجزائية لهذه الغرام��ة وغريها هي التكييف 

األكرث صواباً.

وعليه فإن الغرامة التأخريية يف ضوء النظام الس��عودي: هي جزاء مايل توقعه اإلدارة يف 

الحدود النظامية عند تأخري املتعاقد عن تنفيذ العقد يف موعده املحدد.

ونظراً الختالف أنواع العقود فإن نسب الغرامة وكيفية توقيعها تختلف من عقد إىل آخر 

حيث نصت املادة )48) من النظام املش��ار إليها عىل أنه »إذا تأخر املتعاقد يف تنفيذ العقد 

ع��ن املوعد املحدد تفرض عليه غرامة تأخري ال تتجاوز )6%) س��تة يف املائة من قيمة عقود 

التوريد، وال تتجاوز )50%) عرشة يف املائة من قيمة العقود األخرى«.

وج��اءت الالئحة التنفيذية بتفصيل ذلك ففي عقد األش��غال نصت املادة )84) عىل أنه 
»إذا تأخ��ر املتعاقد يف عقود األش��غال العامة، عن إمتام العمل وتس��ليمه كاماًل يف املواعيد 
املحددة للتس��ليم، تطبق عليه غرامة تأخري، تحتس��ب عىل أساس متوسط التكلفة اليومية 

)604)  راجع املستشار. حسن درويش، النظرية العامة يف العقود اإلدارية، ج1، مكتبة األنجلو املرية، القاهرة، 8)59، ص40.

))60)  راجع د. سليان الطاوي، األسس العامة يف العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص490.

)606)  راجع د. عىل خطار شطناوي، صالحية اإلدارة يف فرض غرامات التأخري بحق املتعاقد معها، مجلة الحقوق، جامعة 

الكويت، السنة، م14، ع5، 1000 ص75.
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للمرشوع وذلك بقسمة قيمة العقد عىل مدته، وفقاً ملا ييل)607):

أ- غرامة عىل الجزء األول من مدة التأخري، بقدر ربع متوس��ط التكلفة اليومية عن كل 
يوم تأخري، حتى تبلغ أكرث املدتني )خمسة عرش يوماً أو 50% من مدة العقد).

ب- غرام��ة عىل الجزء الثاين من مدة التأخري بقدر نصف متوس��ط التكلفة اليومية عن 
كل يوم تأخري، حتى يبلغ الجزءان أكرث املدتني )ثالثني يوماً أو نسبة )5% من مدة العقد).

ج- غرامة عىل الجزء الثالث من مدة التأخري بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل 

يوم تأخري تال ألكرث املدتني املنصوص عليها يف الفقرة )ب) من هذه املادة.

)607)  جدير بالذكر أن هذه املادة مأخوذة نصاً -مع تغيري بسيط جداً -من البند ثانياً من املرسوم املليك رقم م/1) وتاريخ 

5191/51/16ه� املعدل للادة )507) لنظام املناقصات واملزايدات ويجري هذا النص املعدل عىل النحو التايل: »إذا 

تأخر املقاول عن إمتام العمل وتسليمه كامالً يف املواعيد املحددة ومل تر الجهة صاحبة املقاولة داعياً لسحب العمل 

من��ه توق��ع عليه غرامة عن املدة التي يتأخر فيها إكال العمل بعد امليعاد املحدد للتس��ليم، إىل أن يتم االس��تالم 

املؤقت ويكون توقيع الغرامة عىل املقاول وفقاً ملا يأيت:

- تحتسب الغرامة عىل أساس متوسط التكلفة اليومية للمرشوع وذلك بقسمة قيمة العقد عىل مدة العقد، ويتم فرضها 

وفق املراحل التالية:

أ- غرامة عن الجزء األول من مدة التأخري، بقدر ربع متوس��ط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخري، حتى تبلغ أكرث املدتني 

خمسة عرش يوماً أو نسبة خمسة يف املائة من مدة العقد.

ب- غرام��ة ع��ن الجزء الثاين من مدة التأخري بقدر نصف متوس��ط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخري، حتى يبلغ الجزءان 

أكرث املدتني ثالثني يوماً أو نسبة عرشة يف املائة من مدة العقد.

ج- غرام��ة عن الج��زء الثالث من مدة التأخري بقدر كامل متوس��ط التكلفة اليومية عن كل ي��وم تأخري تاٍل ألكرث املدتني 

املنصوص عليها يف الفقرة )ب) من هذه املادة، وال يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات املفروضة نس��بة عرشة يف املائة 

م��ن قيم��ة العقد، عىل أنه إذا رأت الجهة صاحبة املقاولة أن الجزء املتأخر ال مينع االنتفاع بالعمل عىل الوجه األكمل يف 

املواعيد املحددة، وال يس��بب ارتباكاً يف اس��تعال أي منفعة أخرى، وال يؤثر تأثرياً سيئاً عىل ما تم من العمل نفسه، فال 

يتجاوز مجموع الغرامة نس��بة عرشة يف املائة من قيمة األعال املتأخرة »يف حني كان يجري نص املادة األصلية )507) 

أنه »إذا تأخر املقاول عن إمتام العمل وتس��ليمه كامالً يف املواعيد املحددة ومل تر الجهة صاحبة املقاولة داعياً لس��حب 

العمل منه، توقع عليه غرامة عن املدة التي يتأخر فيها إكال العمل بعد امليعاد املحدد للتس��ليم إىل أن يتم االس��تالم 

املؤقت دون حاجة إىل تنبيه للمقاول وبكون توقيع الغرامة عىل املقاول كا ييل:

5% عن األسبوع األول أو أي جزء منه.

).5% ما زاد عن أسبوع إىل أسبوعني.

1% ما زاد عن أسبوعني إىل ثالثة أسابيع.

).1% ما زاد عن ثالثة أسابيع إىل أربعة أسابيع.

1% عن أي مدة تزيد عن أربعة أسابيع.
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وال يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات املحسومة نسبة 50% من قيمة العقد.

د-إذا رأت الجه��ة الحكومي��ة أن الجزء املتأخر ال مينع م��ن االنتفاع بالعمل عىل الوجه 

األكمل يف امليعاد املحدد النتهائه، وال يس��بب ارتباكاً يف استعال أي منفعة أخرى، وال يؤثر 

تأثرياً سلبياً عىل ما تم من العمل نفسه، فيقتر حسم الغرامة عىل قيمة األعال املتأخرة، 

وفقاً ألسلوب احتس��اب الغرامة عىل األعال األصلية، عىل أال يتجاوز إجايل الغرامة نسبة 

50% من قيمة األعال املتأخرة”. ويف هذا الخصوص قىض ديوان املظامل بأن “تستحق غرامة 

التأخ��ري بواقع 50% من قيمة األع��ال املتأخرة فقط طاملا أقرت الجه��ة اإلدارية بأن هذه 

األعال ال متنع من االستفادة باملرشوع ..”)608).

وتوضيحاً لهذا النص فإن غرامة التأخري تفرض بنسب معينة وفقاً للمدة الزمنية للتأخري 

عىل أال تتجاوز يف النهاية 50% من قيمة العقد، وقد قسمت املدة الزمنية عىل ثالثة أجزاء، 

الج��زء األول يتح��دد بني ))5 يوماً) أو )50%) من مدة العقد أيها أكرث، فإذا فرضنا أن مدة 

العقد )500 يوم) فإن الخمسة عرش يوماً يف هذه الحالة ستكون هي األكرث، والتي يحسب 

عىل أساس��ها الجزء األول من الغرامة، ولو فرضنا أن قيمة العقد )100 يوم) فإن ال� )%50) 

ستكون هي األكرث، وعىل أساسها يحسب الجزء األول من الغرامة، والجزء الثاين يحسب أيضاً 

بذات الطريقة غري أنه يجب مالحظة التداخل بني املدد وعىل املثال السابق فلو كانت مدة 

العقد 500 يوم وبلغ التأخري ثالثون يوماً فستكون ))5 يوماً) منها للجزء األول و))5) الثانية 

للج��زء الثاين وهو ما تعنيه الالئحة بالقول: )إذا بلغ الج��زءان) هذا يعني أن ال� ))5 يوماً) 

األوىل س��تمثل الجزء األول وال� ))5) الثانية س��تمثل الجزء الثاين ولبيان ذلك عملياً نظامياً 

وحسابياً  نرضب مثاالً افرتاضياً وبسيطاً هذا بيان أجزائه:

قيمة العقد )5000000) مليون ريال. 

مدة تنفيذ العقد )500) مائة يوم.

مدة التأخري )40) أربعون يوماً. 

)608)  راجع حكم هيئة التدقيق بديوان املظامل رقم 740/ت/5 وتاريخ 5455ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص)51.
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ولبيان قيمة الغرامة نبدأ بحس��اب متوسط التكلفة اليومية للمرشوع = قيمة العقد ÷ 

مدته.

متوسط التكلفة اليومية للمرشوع =    5000000÷500=50000.

ربع متوسط التكلفة =50000÷4=00)1 ريال.

نصف متوسط التكلفة= 50000÷1= 000) ريال

حس��اب غرامة الجزء األول = ربع متوسط التكلفة اليومية يف مدة الغرامة ))5 يوماً أو 

50% أيها أكرث) ويف هذا املثال فإن ))5 يوماً) هي األكرث ألن )50% من املائة يوم مدة العقد 

تساوي )50) أيام).

إذن حساب غرامة الجزء األول = 00)1×)5= 00)17 ريال.

حس��اب غرامة الجزء الثاين= نصف متوسط التكلفة اليومية عىل مدة الغرامة )10 يوم 

أو )5% ايها أكرث) ويف هذا املثال فإن )10) يوم هي األكرث.

عىل أن يحس��م منها ما تم حس��ابه يف الجزء األول وهي ))5 يوماً) إذن الجزء الثاين هو 

))5) أيضاً وعليه يكون حسابها: 000)×)5 = 000)7 ريال.

حساب غرامة الجزء الثالث= كامل التكلفة عن كل يوم يزيد عن الثالثني يوماً املحسوبة 

يف الجزء األول والثاين وهي يف هذا املثال )50) أيام املتبقية.

وعليه يكون حساب غرامة الجزء الثالث = 50000×50 = 500000 ريال 

إجايل الغرامات عن األجزاء الثالثة= 00)17+000)7+500000= 00)151 ألف ريال

وإذا كانت قيمة الغرامة ال تزيد نظاماً عن 50% من قيمة العقد فإن الغرامة املستحقة 

نظاماً = 5000000÷50= 500000 ريال.

إذن الغرام��ة املس��تحقة نظاماً ع��ىل املتعاقد = 500000 مائة أل��ف ريال فقط مع أن 

القيمة الحسابية = 00)151مئتان واثنا عرش ألفاً وخمسائة ريال.
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وهذه الغرامة وفقاً لهذه العملية تغطي الجزء األول والثاين، وتكون غرامة الجزء الثالث 

ال معنى لها، وس��وف تكون هذه الغرامة أقل أهمية أيضاً لو كانت مدة التنفيذ أقل، وأيضاً 

ل��و زادت م��دة التأخري، وهكذا مام أعتقد أن هذه الغرام��ة تحتاج إىل إعادة نظر وأن يزاد 

الح��د األع��ىل للغرامة ليكون عىل األق��ل ثالثني يف املائة من قيمة العقد، كام أرى تبس��يط 

الن��ص املتعلق بالغرامة ليكون بعيداً عن تعقيدات حس��اب الج��زء األول والثاين .. وتكون 

صياغ��ة امل��ادة كصياغة املادة )107( م��ن نظام املناقصات واملزايدات والتي متت اإلش��ارة 

إليها آنفاً لتحس��ب الغرامة بنسبة مئوية عىل األسابيع)00)(، وكام هو الحال يف عقود التوريد 

حي��ث نص��ت املادة )77( من الالئحة عىل أنه “ إذا تأخر املتعهد يف عقود التوريد يف تنفيذ 

التزاماته، تحس��م عليه غرامة قدرها 1% من قيمة ما تأخر يف توريده عن كل أس��بوع، عىل 

أال يتجاوز إجاميل الغرامة )% من القيمة اإلجاملية للعقد« واس��تكامالً لضوابط ذلك نصت 

املادة الثامنة والسبعون عىل أنه 

»أ- إذا كان التعمي��د بالتوريد فوري��اً دون تحديد مدة معينة، تطبق غرامة التأخري بعد 

ميض أسبوع من تاريخ التعميد. 

ب- ال تحسم الغرامة عن مدد التأخري التي تقل عن أسبوع«.

)00)( وراجع أيضاً الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير املالية رقم 7)13 لس��نة 1008 لقانون تنظيم املناقصات 

واملزايدات املرصي رقم 80 لسنة 1008. حيث نصت عىل أنه »يلتزم املقاول بإنهاء األعامل موض�وع التعاقد 

بحيث تكون صالحة متاماً للتسليم املؤقت يف املواعيد املحددة، فإذا تأخر جاز للسلطة املختصة إذا اقتضت 

املصلح��ة العام��ة إعطاؤه مه�ل��ة إضافية إلمتام التنفيذ ع��ىل أن توقع عليه غرامة تأخري اعتب��اراً م�ن بداية 

ه�ذه املهلة وإىل أن يت�م التس��ليم االبتدايئ وذلك بواقع )1%( ع�ن ك�ل أس��بوع أو جزء منه بحيث ال يجاوز 

مجموع الغرامة )10%( من قيمة العقد .وتحس�ب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت الجهة 

اإلداري��ة أن الج��زء املتأخر مي�نع االنتفاع مبا ت�م م�ن العم�ل بطريق مبارش أو غ�ري مبارش عىل الوجه األكمل 

يف املواعيد املحددة، أما إذا رأت الجهة ان الجزء املتأخر ال يس��بب ش��يئاً م�ن ذلك فيكون حس��اب الغرامة 

بالنس��ب واألوضاع الس��ابقة من قيمة األعامل املتأخرة فقط .وتوق�ع الغرام���ة مبجرد حص�ول التأخري دون 

حاج��ة إىل تنبيه أو إن��ذار أو اتخاذ أي إجراء آخر .ويعفى املتعاقد من الغرام��ة بعد أخذ رأى إدارة الفتوى 

املختصة مبجلس الدولة، إذا ثبت أن التأخري ألس��باب خارجة عن إرادته وللس��لطة املختصة – يف غ�ري هذه 

الحالة - بعد أخ�ذ رأى اإلدارة املشار إليها إعفاء املتعاقد م�ن الغرامة إذا مل ينتج عن التأخري رضر .وال يخ�ل 

توقيع الغرامة بح�ق الجهة اإلدارية يف الرجوع عىل املتعاقد بكامل التعويض املستحق عام أصابها من أرضار 

بسبب التأخري”.
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أما عدا ذلك من العقود والتي نصت عليها املواد 70، 80، 81 من الالئحة)10)(، وغريها 

من العقود، فإنها وإن كانت ال تزيد فيها غرامة التأخري عن 10 % من القيمة اإلجاملية 

للعق��د ف��إن الالئحة مل تضع ضوابط مح��ددة كام فعلت يف عقود األش��غال والتوريد، 

وإمن��ا  تركت ذلك للعقد تحت ضوابط عامة حيث نصت املادة 82 بقولها: “يجب عىل 

الجهات الحكومية عند تقدير الغرامات يف العقود املش��ار إليها يف املواد )70، 80، 81( 

من هذه الالئحة، النص يف رشوط املنافسة ويف رشوط العقد عىل أسلوب حسم الغرامة، 

بحي��ث تغطي الغرامة كافة جوانب التقصري، أو التأخري يف التنفيذ، وتتدرج يف التطبيق 

مع تناس��ب الغرامة مع درجة املخالفة  س��واًء كانت مببلغ مقطوع، أو بنسبة محددة 

م��ن قيمة البند املقرص يف تنفيذه، أو بأس��لوب آخر يت��الءم مع طبيعة البند املقرص يف 

تنفيذه”. 

ه��ذا وغرام��ة التأخري يتحمل معها املتعاق��د تكاليف اإلرشاف خالل ف��رة التأخري وقد 

حددت الالئحة ضوابط وحدود ذلك فقررت املادة )88( منها أن “يتحمل املتعاقد تكاليف 

اإلرشاف ع��ىل املرشوع خالل فرة التأخري، حس��ب تكاليف عقد االستش��اري املرشف عىل 

التنفيذ)11)(، وإذا كان اإلرشاف يتم من قبل الجهة الحكومية نفسها، فإن 

حساب تكاليف أتعاب اإلرشاف = قيمة عقد التنفيذ ×1÷100× مدة التأخري باليوم÷مدة العقد باليوم.

 ف��إذا كان أفراد االستش��اري يرشفون ع��ىل أكرث من مرشوع لدى الجه��ة الحكومية يف 

آن واحد يتم احتس��اب أفراد االستش��اري للمرشوع املتأخر تنفيذه بقسمة الراتب الشهري 

)10)(  - يج��ري ن��ص هذه املواد كام ييل: تنص املادة 70 عىل أنه »إذا تأخر االستش��اري يف عقود اإلرشاف يف تأمني جهاز 

اإلرشاف، أو ق��رص يف تنفيذ التزاماته، تحس��م عليه غرامة تقدر يف العقد، ع��ىل أال يتجاوز إجاميل الغرامة 10% من 

القيمة اإلجاملية للعقد.« وتنص املادة 80 عىل أنه »إذا تأخر أو قرص املتعاقد يف عقود التصاميم وإعداد الدراسات 

ووض��ع املواصفات واملخططات واألعامل الفنية وخدمات املحاس��بني واملحامني واملستش��ارين القانونيني يف تنفيذ 

التزامات��ه، تحس��م عليه غرامة تقدر يف العقد، عىل أال يتجاوز إجاميل الغرام��ة 10% من القيمة  اإلجاملية للعقد.« 

وأخرياً فإن املادة 81 تنص عىل أنه »إذا قرص املتعاقد يف عقود الخدمات ذات التنفيذ املس��تمر، كالصيانة والنظافة 

والتش��غيل وتقديم خدمات اإلعاشة وعقود النقل، ويف عقود التصنيع، يف تنفيذ التزاماته، تحسم عليه غرامة تقدر 

يف العقد، عىل أال يتجاوز إجاميل الغرامة 10% من القيمة اإلجاملية للعقد«.

)11)(  نص��ت امل��ادة 01 من الالئحة عىل أنه » إذا انتهت مدة العقد األصلي��ة ومل ينته املتعاقد من التنفيذ، فعىل الجهة 

الحكومي��ة إع��ادة النظر يف عدد أفراد االستش��اري املرشف ع��ىل التنفيذ، واالتفاق معه عىل حج��م وتكلفة جهاز 

اإلرشاف، مبا يتفق مع املرحلة التي وصل إليها املرشوع، ومع كمية ونوع األعامل املتبقية.
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للموظف أو املوظفني × قيمة املرشوع ÷ إجاميل قيمة املشاريع التي يرشف عليها االستشاري 

التي مل يتم استالمها، ثم يحسب بعد ذلك تكاليف اإلرشاف حسب مدة التأخري)12)(.

ويلزم التنويه إىل أن تحمل املتعاقد لغرامة اإلرشاف ال يكون إال يف حالة التأخري، أما أثناء 

تنفيذ العقد فهو التزام عىل جهة اإلدارة ألنه ميثل أحد الواجبات الرئيسية التي يتعني عليها 

القيام بها عند مبارشتها تنفيذ األعامل واألغراض املسندة إليها.

وتجدر اإلشارة أيضاً إىل أنه إذا كانت العقود مختلطة فقد نصت املادة )85( من الالئحة 

ع��ىل أنه »إذا قرص أو تأخ��ر املتعاقد يف العقود املختلطة، يف تنفيذ التزاماته، تطبق الغرامة 

عىل كل جزء حس��ب طبيعته، ومب��ا ال يتجاوز الحد األعىل لنس��بة الغرامة املقررة مبوجب 

النظ��ام. برشط أن تكون أجزاء العقد منفصلة عن بعضه��ا البعض، من حيث مدة التنفيذ، 

والتسليم، والقيمة اإلجاملية«.

وأخرياً فإن مدة العقد تش��مل املدة اإلضافية التي متنح للمقاول تحت أي سبب نظامي 

ألن امت��داد العقد من العقد، ولذلك ال ميكن توقي��ع الغرامة التأخريية إال بعد انتهاء املدة 

اإلضافية للعقد)13)( كام أرى أن يؤخذ يف االعتبار أيضاً املدة حال إنقاص قيمة العقد.

خصائص الغرامة التأخريية:

- الغرام��ة التأخريية توقعها الجهة الحكومي��ة دون اللجوء للقضاء وهو املنصوص عليه 

نظاماً وهو ما قىض به ديوان املظامل بقوله: »وملا تقرر سلفاً من حق اإلدارة يف توقيع غرامة 

التأخري عند تحقق رشوط فرضها دون انتظار حكم قضايئ..«)11)(.

)12)(  راجع املادة 88، 80 من الالئحة.

)13)(  راجع د. عبد الله الوهيبي، مرجع سابق، ص)11. وقد أشار سعادته إىل تعميم وزارة املالية رقم 151/12/ت 

وتاريخ 1110/10/11ه� وذلك بعد دراس��ة املوضوع من قبل هيئة الخ��راء مبجلس الوزراء رقم 100 وتاريخ 

1110/7/1ه�. 

)11)(  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 120/د/إ/3 لعام 1133ه�، يف القضية رقم )1/370/ق لعام 1130ه�، املؤيد من 

محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحك��م رقم 8)1/8 لعام 1133ه�، يف قضية االس��تئناف رقم 5815/ق لعام 1133ه� 

)حك��م غري منش��ور( وراجع أيضاً راجع حك��م املحكمة اإلدارية رق��م 122/د/إ/1 لعام 1131ه���، يف القضية رقم 

172)/1/ق لع��ام 1133ه���، املؤيد من محكمة االس��تئناف اإلداري��ة بالحكم رقم 1/75 لع��ام 1135ه�، يف قضية 

االستئناف رقم 5007/ق لعام 1131ه� )حكم غري منشور(.
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وأيض��اً قىض الديوان ب��أن »..تلك الظروف مع غريها يجب أال تس��قط وتغل حق جهة 

اإلدارة يف س��لب تطبيق غرامة التأخ��ري واإلرشاف، إذ إنها فرضت لتنفيذ العقود يف املواعيد 

املتفق عليها حرصاً عىل حس��ن س��ري املرافق العامة، ولذا فإن تل��ك الغرامات توقعها جهة 

اإلدارة من تلقاء نفسها..«)15)(.

- الغرام��ة التأخريي��ة ذات طبيعة جزائية إلخالل املتعاقد برشط تس��ليم محل العقد يف 

املوعد املتفق عليه ويف هذا يقيض ديوان املظامل بأنه »وملا كان العقد اإلداري محل الدعوى 

عقد أش��غال عام��ة، فإن أجىل موجباته فقهاً ونظاماً وقضاًء م��ا تتمتع به اإلدارة يف مواجهة 

املتعاقد من حقوق وسلطات عالية؛ باعتبار أن اإلدارة تتغيا من إبرام عقودها جانب املصلحة 

العامة يف تسيري املرفق العام بانتظام واطراد، ومن أهم االلتزامات املحققة لهذا االحرام مدة 

تنفيذ العقد، إذ هو التزام رئيس بالنس��بة لإلدارة واملتعاقد عىل حد سواء، باعتبار أن تحديد 

ميق��ات التنفيذ يفرض حاجة املرفق العام ال��ذي أبرم من أجله العقد؛ فيلزم إنجاز موضوع 

العق��د يف ه��ذه املدة املحددة .. إال أنه وملا متلكه اإلدارة من س��لطات واس��عة بحس��بانها 

القوامة عىل حس��ن س��ري املرافق العامة؛ فإنه يتش��دد يف جانب املقاول بحيث يتعني عليه 

االلتزام باملدة املحددة للعقد، وال يس��وغ ل��ه االمتناع عن الوفاء بالتزاماته يف املدة املحددة 

بحجة تقصري اإلدارة يف أحد التزاماتها تجاهه ما دام الوفاء ممكناً، وتأسيس��ًا عىل ما س��لف 

فإن املنظم أعطى لإلدارة مكنة وس��لطة استثنائية يف اتخاذ العديد من الجزاءات عند إخالل 

املتعاق��د بيشء م��ن التزاماته ومن ذلك غرام��ة التأخري، إذ هي مقررة ضامن��اً لتنفيذ هذه 

العقود يف مواعيدها املتفق عليها، حرصاً عىل حسن سري املرفق العام بانتظام واطراد«))1)(.

- الغرام��ة التأخريية تتس��م بالتلقائية فهي توقع تلقائياً مبج��رد حدوث التأخري وال يثار 

بش��أنها وجود الرضر من عدمه، فهي ترتبط بالتأخري عن تس��ليم مح��ل العقد يف املواعيد 

املحددة وإن كان ذلك ال يعني توقيعها دون صدور قرار بذلك من الجهة املعنية. 

)15)(  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 3/1/170 لعام 1132ه�، يف القضية رقم 3/321/ق لعام 1132ه�، املؤيد من 

محكمة االس��تئناف بالحكم رقم 1/171 لعام 1133ه�، يف قضية االستئناف رقم 5052/ق لعام 1132ه� )حكم 

غري منشور(.

))1)(  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 120/د/إ/3 لعام 1133ه�، يف القضية رقم )1/370/ق لعام 1130ه�، املؤيد من 

محكمة االس��تئناف بالحكم رقم 8)1/8 لعام 1133ه�، يف قضية االس��تئناف رقم 5815/ق لعام 17133ه� )حكم 

غري منشور(.
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وعلي��ه إذا مل تكن هناك مواعيد مح��ددة للوفاء بااللتزامات التعاقدية فال ميكن تطبيق 

غرام��ة التأخري، حيث ال تعرف ه��ذه األخرية إال حال تجاوز املدة املح��ددة لتنفيذ العقد. 

وذلك وإن كان منطقياً دون حاجة إىل النص عليه إال أن املادة )18( من النظام قد أش��ارت 

إىل ذل��ك حي��ث نصت عىل أنه »إذا تأخر املتعاقد يف تنفيذ العقد عن املوعد املحدد تفرض 

عليه غرامة تأخري ال تتجاوز ))%( س��تة يف املائة من قيمة عقود التوريد، وال تتجاوز )%10( 

عرشة يف املائة من قيمة العقود األخرى«.

ويف ه��ذا قىض الديوان بأنه »ومب��ا أن املادة 37 من الالئحة التنفيذية تنص عىل أنه »يف 

عقود األشغال العامة إذا تأخر املقاول، عن إمتام العمل وتسليمه كاماًل يف املواعيد املحددة 

ومل تر الجهة اإلدارية داعياً لس��حب العمل منه يلت��زم بغرامة املدة التي يتأخر فيها إكامل 

العمل بعد امليعاد املحدد للتسليم«)17)(، ومقتىض ذلك أن املقاول ال يستحق تطبيق غرامة 

بحقه إال عند تأخره عن تس��ليم العمل يف املواعيد املحددة يف العقد، أما إذا مل يكن هنالك 

مواعيد محددة يف العقد فال يستحق أي غرامة«)18)(.

وع��ىل ذلك فإن تأخري املتعاقد عن تس��ليم األعامل يف الوقت املتفق عليه يجعله تحت 

س��لطان اإلدارة بتطبيق الغرامة التأخريية يف حقه، وهنا س��يبدو تس��اؤالن؛ األول متى تبدأ 

الفرة الزمنية التي يحسب منها بداية التنفيذ؟ والثاين ما مدى سلطة اإلدارة يف عدم تطبيق 

الغرام��ة التأخريية حال تواف��ر دواعيها؟ ولنرك الديوان يجيب عن هذين الس��ؤالني حيث 

قىض يف األول بأن »ميعاد تنفيذ املرشوع هو امليعاد الواقع بني تسلم موقع العمل وتسليم 

األعامل، ويتعني أن يكون تس��ليم املوقع فعلياً، وذلك بتوافر أمرين، أولهام: صالحيته لبدء 

التنفي��ذ بخلوه من املوانع املادية والنظامية التي تعوق البدء يف التنفيذ، وثانيهام أن تكون 

األعامل قابلة للتنفيذ، إذ تبني للمدعية بعد استالم املوقع ودراسة املخططات وجود أخطاء 

)17)(  امل��ادة 37 املذك��ورة هي م��ن الالئحة الصادرة طبق��اً للنظام القديم الصادر باملرس��وم املليك رق��م م/11 وتاريخ 

1307/1/7ه�. ويقابلها املادة 81 من الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات واملشريات الحكومية الحالية والتي يجري 

نصها »إذا تأخر املتعاقد يف عقود األش��غال العامة، عن إمتام العمل وتس��ليمه كامالً يف املواعيد املحددة للتس��ليم، 

تطبق عليه غرامة تأخري، تحتسب عىل أساس متوسط التكلفة اليومية للمرشوع«.

)18)(  راج��ع حكم ديوان املظامل رقم 352 / إس /1 بجلس��ة 1120/7/21ه�، يف القضي��ة رقم 1/3071/ق لعام )112ه�، 

)حكم غري منش��ور( )تجب مالحظة أن الحكم رغم صدوره يف ظل نظام املنافس��ات الحايل إال أنه اس��تند إىل نظام 

تأمني املشريات والئحته اعتامداً عىل أن العقد قد أبرم يف ظله راجع ص5 من الحكم(.
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فني��ة فقامت بإخطار الوزارة وقدمت تصمي��امت صحيحة وافقت عليها جهة اإلدارة، ومن 

ث��م مل يكن يف إمكانها البدء بالعمل إال بعد أن تتلق��ى املوافقة عىل التصميامت الجديدة. 

احتس��اب مدة التنفيذ بدءاً من هذا التاريخ، وعدم جواز توقيع غرامة التأخري عن أية مدة 

من املدد املشار إليها”)10)(.

ونظ��راً الرتباط تطبيق ه��ذه الغرامة بعدم التنفيذ يف املواعي��د املحددة، فإنه ال ميكن 

تطبيق غرامة التأخري إذا مل يتس��لم العمل، كام يف حالة عدم دفع التأمني النهايئ ففي هذه 

الحالة توقع عليه جزاءات أخرى كمصادرة الضامن وهو ما قضت به املحكمة اإلدارية العليا 

بأن »غرامة التأخري التي تطالب بها املحافظة ال حق لها يف املطالبة بها ... ألن توقيع الغرامة 

بالتطبيق لهذه املواد ال يكون إال بالنس��بة للمتعاقد املراخي يف تنفيذ العمل، ويف تس��ليمه 

يف امليع��اد املح��دد، وطبيعي أن هذا امليعاد ال ينتهي إال إذا بدأ ... وهو ال يبدأ إال بعد قيام 

املتعاقد بأداء التأمني النهايئ«)20)(.

وأخرياً فهل ميكن تطبيق الغرامة التأخريية عند س��حب العمل؟ قضت املحكمة اإلدارية 

العلي��ا بأنه »يش��رط لتوقيع الغرامة طبقاً لحك��م املادة )02( من الالئحة بالنس��بة لعقد 

املقاولة أن يتأخر املقاول عن إمتام العمل وتس��ليمه يف امليعاد املحدد لذلك يف العقد، وقد 

تخل��ف هذا الرشط يف املنازعة املعروضة بس��حب العمل من املدع��ي قبل أن يحل ميعاد 

انتهاء املرحلة األوىل من العملية«)21)(.

غ��ري أنها قضت يف حكم آخر ب��أن “وكانت اإلدارة قد رأت مبوجب س��لطتها التقديرية 

توقي��ع غرامة تأخري عىل املدعى عليه الذي امتنع كلياً عن الوفاء بأي من التزاماته العقدية 

م��ع اإلدارة، لذل��ك فإن مطالبتها مببلغ )...( قيمة غرامة التأخ��ري عن الصفقة كلها بصنفيها 

تكون يف محلها ومطابقة للقانون..« 

ويرى بعض الفقه بعد أن ساق الحكمني املشار إليهام أن قضاء املحكمة يف 1072/12/23 

كان هو األصوب تجاوباً واتس��اقاً مع طبيعة ومناط جزاء غرامة التأخري فهو وكام يدل عليه 

)10)(  راجع حكم هيئة التدقيق رقم 771/ت/1لعام 1111ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص)13.

)20)(  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 858 لسنة 10 ق بجلسة )/8/1)10، املجموعة 1/13، ص

)21)(  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف القضية رقم 3)11 لس��نة 11 ق، بجلس��ة 1072/12/23، املجموعة 1/18، 

القاعدة رقم 17، ص20.
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تسميتها ذاتها مقرر لتجاوز املدة املحددة لتنفيذ العقد دون متام التنفيذ«)22)(.

وي��رى البعض أنه إذا س��حب املرشوع م��ن املتعاقد بعد انتهاء مدة العقد يتم حس��م 

غرامة تأخري عن الفرة التالية النتهاء مدة العقد حتى تاريخ الس��حب، وهذا ما نصت عليه 

الالئحة التنفيذية لنظام املنافس��ات)23)(. أما إذا كان الس��حب قبل نهاية مدة العقد فإنه ال 

يخض��ع للغرامة وهو ما أكده تعميم وزارة املالية رقم 11/17 وتاريخ 1111/3/28ه� وهذا 

ما يتفق وأحكام ديوان املظامل الصادرة يف هذا الشأن ومنها األحكام ذات األرقام 712/ت/1 

لعام1111ه�، 11/ت/1لعام1113ه�، 82/ت/1لعام1113ه�)21)(.

أعتق��د أن��ه إذا كان ال يختلف أحد عىل أن التأخري هو امل��ؤرش الجوهري لتوقيع غرامة 

التأخري، فإنه تطبيقاً لذلك ميكن أن يكون سحب العمل من املتعاقد مدعاة لتطبيق الغرامة 

التأخريية يف حالة تعدي املدة النظامية من املتعاقد الذي حل محله إلمتام العقد، باعتبار أن 

التنفيذ عىل حساب املتعاقد ال يفسخ العقد وإمنا يبقى العقد قامئاً، عىل املتعاقد غرمه وله 

غنمه وبذلك تبقى مس��ؤوليته عن العقد قامئة، ومن مسؤولياته العقدية أن يتم التنفيذ يف 

الوقت املحدد وعليه فإنه ميكن بهذا التطبيق للقواعد النظامية والقضائية باعتبار السحب 

ال يقطع العالقة التعاقدية أن يتحمل املتعاقد غرامة التأخري.

وبه��ذا قض��ت املحكم��ة اإلدارية العلي��ا بأن��ه “م��واد ))2(، )28(، )20( م��ن قانون 

املناقصات واملزايدات رقم 0 لس��نة 1083، امل��ادة )82( من الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

الصادرة مبوجب قرار وزير املالية رقم 157 لس��نة 1083 س��حب العمل من املقاول املقرص 

وس��يلة اإلدارة يف التنفي��ذ العين��ي للعقد اإلداري. االلتج��اء إىل التنفيذ عىل الحس��اب ال 

يتضمن إنهاء العقد بالنس��بة للمتعاق��د معها ب��ل يظل هذا املتعاقد مس��ؤوالً أمام الجهة 

اإلداري��ة عن التنفيذ ويتم العمل لحس��ابه وتحت مس��ؤوليته املالي��ة ويتحمل الزيادة يف 

التكالي��ف كتعويض لإلدارة عن األرضار الت��ي أصابتها يف هذا الخصوص. فضاًل عن حقها يف 

توقيع غرام��ة التأخري والحصول عىل ما تكبدته من مصاريف إدارية وأية أرضار قد تصيبها 

)22)(  راجع د. محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص303.

)23)(  املقص��ود ه��و املادة )8 من الالئحة والتي نصت عىل أنه »يف حالة س��حب املرشوع م��ن املتعاقد بعد انتهاء مدة 

العقد، يتم حسم غرامة تأخري عىل الفرة التالية النتهاء مدة العقد حتى تاريخ السحب«.

)21)(  راجع د. عبد الله الوهيبي، مرجع سابق، ص117.
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م��ن جراء ذلك ولها يف س��بيل اقتضاء مس��تحقاتها الحق يف مص��ادرة التأمني والحجز عىل 

مس��تحقاته لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى، حق الجهة اإلدارية يف سحب العمل ينشأ 

من مجرد تباطؤ املتعاقد معها يف التنفيذ أو إخالله بنصوص العقد ولها الحق يف اس��تعامله 

يف الوق��ت الذي يراءى لها فيه. مؤدى ذلك، ال يج��وز إجبارها عىل االنتظار إىل حني انتهاء 

مدة العقد حتى تستعمل هذا الحق ما دام يبني لها أن املقاول غري جاد يف تنفيذ التزاماته، 

أو توقف عن التنفيذ، القول بغري ذلك يعطل سري املرفق العام«)25)(.

- تطبيق الغرامة التأخريية من النظام العام بحيث ال يجوز االتفاق مس��بقاً عىل اإلعفاء 

منه��ا كام ال يجوز االتفاق عىل مخالفة أحكامها وه��و ما يتفق مع النصوص النظامية التي 

تناولت املوضوع فانها ال تعطي س��لطة تقديرية لإلدارة تجاه ذلك حيث نصت املادة )18( 

ع��ىل أنه “إذا تأخر املتعاقد يف تنفيذ العقد ع��ن املوعد املحدد تفرض عليه غرامة تأخري ال 

تتجاوز ))%( س��تة يف املائة من قيمة عقود التوري��د، وال تتجاوز )10%( عرشة يف املائة من 

قيمة العقود األخرى«.

فقد عر النص باللفظ »تفرض« وهو ما يجعل سلطة اإلدارة تجاه ذلك مقيدة، ما دامت 

ق��د تحقق��ت رشوط تطبيق الغرامة، ومل يتوافر أي من حاالت اإلعفاء منها وهو ما قىض به 

الدي��وان بقوله »..غرامة التأخري هي من النظام الع��ام الذي ال يجوز االتفاق عىل مخالفته 

وبالتايل يجوز لجهة اإلدارة تطبيقها واملطالبة بها متى ظهر موجبها..«.

ويف حكم آخر قىض الديوان بأن “غرامة التأخري تقع بقوة النظام إذا تحققت مقتضيات 

حس��مها، وترصف جهة اإلدارة باعتبارها متثل الصالح العام يجب أن يكون يف حدود النظام 

وليس لها أن تجامل أو تتنازل باملخالفة للنظام”))2)(.

وبالتايل فإنه ال يجوز اإلعفاء من الغرامة أو االتفاق عىل اإلعفاء منها ألن ذلك يتناىف مع 

النص النظامي والحكمة من وراء تقرير هذه الغرامة.

  وإذا كان توقيع الغرامة التأخريية مرتب عىل إخالل املتعاقد بالس��قف الزمني للتعاقد 

بتس��ليمه األعامل بعد الوقت املح��دد لذلك، فإنه قد يكون يف بع��ض األحيان ذلك التأخري 

)25)(  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 8110 لسنة 11 ق بجلسة 2001/1/23، املجموعة )1/1، ص503. 

))2)(  راجع حكم هيئة التدقيق رقم 118/ت/1لعام 1112ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص130.
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خارج��اً عن إرادة املتعاقد وال دخ��ل له فيه لهذا قرر النظام الس��عودي إعفاء املتعاقد عن 

التأخري من الغرامة يف حاالت معينة حيث نص يف املادة )51( منه عىل أن »يتم متديد العقد 

واإلعفاء من الغرامة باتفاق الجهة الحكومية املتعاقدة مع وزارة املالية إذا كان التأخري ناتجاً 

عن ظروف طارئة، أو لس��بب خارج عن إرادة املتعاقد، برشط أن تتناس��ب مدة التأخري مع 

هذه األسباب«.

وهو ما قد حدده قضاء ديوان املظامل بقوله »يتعني متديد العقد إذا كلف املقاول بأعامل 

إضافية يف ميعاد ال يس��مح بتنفيذها، أو صدر إليه أمر من الجهة اإلدارية بإيقاف األعامل 

ألس��باب ال دخل له فيها، يف غري هاتني الحالتني يخضع املق��اول لغرامات التأخري وال يعفى 

منه��ا إال بإثب��ات القوة القاهرة أو الحادث الطارئ أو ألي س��بب آخر ال دخل إلرادته فيه، 

ويكون اإلعفاء يف هذه األحوال باالتفاق بني الجهة اإلدارية ووزارة املالية«)27)(.

وعلي��ه فإن��ه إذا كان التأخري ناتجاً عن ظ��روف طارئة – والتي متت اإلش��ارة إليها - أو 

ألس��باب  خارج��ة ع��ن إرادة املتعاقد، فإنه يعفى يف ه��ذه الحالة من غرام��ة التأخري وله 

اللج��وء إىل القضاء حال عدم إعفائه من قبل الجهة املعنية، وقد تعددت تطبيقات القضاء 

الس��عودي يف هذا حيث قىض الديوان »بإلزام جهة اإلدارة بإعادة ما حس��مته من غرامات 

تأخري عىل املدعية طاملا ثبت من األوراق أن تأخرها يف تنفيذ العقد يرجع ألس��باب خارجة 

ع��ن إرادتها، متثلت يف غرق الرافعتني محل التعاق��د وملحقاتهام، ال يغري من ذلك النص يف 

العقد عىل التزام املدعية باتخاذ كافة االحتياطات، إذ إن ذلك يعني التزامها ببذل عناية، وال 

ذنب لها يف قوة قاهرة واجهتها أدت إىل تأخري التنفيذ«)28)(.

وق��ىض يف حك��م آخر بع��دم أحقية جه��ة اإلدارة يف توقيع غرامة تأخ��ري عن مدة هي 

املتسببة يف إيقاف املقاول فيها عن العمل«)20)(.

وقىض أيضاً بأن »املؤسس��ة تأخرت نتيجة ألس��باب ال دخل إلرادة املتعاقد بها .. إذ إن 

تس��ليم املوقع للمؤسس��ة دون أن تكون عليه رخصة إنش��اء يعد من األمور التي تتسبب 

)27)(  راجع حكم هيئة التدقيق رقم 27/ت/1 وتاريخ 1110ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص133.

)28)(  راجع حكم هيئة التدقيق رقم 282/ت/3 وتاريخ 1110ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص133.

)20)(  راجع حكم هيئة التدقيق رقم 722/ت/1 وتاريخ 1111ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص135.
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للمتعاقد بعقبات من الجه��ات األخرى تؤخر قيامه بالتزامه، وكذا األمر فيام يتعلق بتأخري 

رصف مس��تحقاته التي تؤثر عىل الس��يولة النقدية الالزمة لتمويل أعامله وتنفيذها بشكل 

يتناس��ب مع اقتصاديات هذا العقد .. ومن كل ما س��بق فإن الدائرة تنتهي إىل أن ما قامت 

به املدعى عليها من حسم غرامات التأخري وتكاليف اإلرشاف كان إجراًء غري صحيح«)30)(.

يف حني إذا مل يثبت توافر أي من األسباب املذكورة أو تعدي التأخري مبا يفوق تلك األسباب 

ف��إن الديوان يحكم بتأييد تطبيق الغرامة حيث قىض الديوان »بإلزام املقاول بغرامات التأخري 

عن املدة التي ثبت تأخريه خاللها يف التنفيذ، ال يغري من ذلك ما يستند إليه من تكليفه بأعامل 

إضافية حيث ثبت أنها يف حدود النس��ب املقررة نظاماً وقد منحته جهة اإلدارة متديداً للعقد 

ترى الدائرة أنه كاٍف إلمتام هذه األعامل ومن ثم يسأل عن املدة الزائدة عىل ذلك«)31)(.

وأخ��رياً فإن توقي��ع غرامة التأخري ال يخل بح��ق اإلدارة يف املطالبة بالتعويض عام لحقها 

من أرضار، وعليه يجوز الجمع بني غرامة التأخري واملطالبة بالتعويض وذلك الختالف س��بب 

كل منه��ام عن اآلخر، فغرامة التأخري ج��زاء مرتبط بالتأخري يف التنفيذ عن املواعيد املحددة، 

والتعويض يرتكن عىل قدر الرضر الذي حاق بالجهة اإلدارية نتيجة التأخري، غري أن البعض من 

الفقه يشرط أن تكون هذه األرضار تجاوز قيمتها النسب املنصوص عليها لغرامة التأخري)32)(.

وأعتق��د أن التطبيق املج��رد لغرامة التأخري وما يتفق مع طبيعتها أنه ال يش��رط ذلك، 

فس��بب غرامة التأخري مختلف عن س��بب التعويض، فكالهام مصدر مختلف عن اآلخر فال 

يتناقضان وال يتداخالن.  

2- غرامة التقصير:

تف��رض غرامة التقصري يف الحالة التي تؤدى فيها األعامل يف الوقت املتفق عليه ولكن دون 

الرشوط واملواصفات املتفق عليها. أو عدم توفري بعض الخدمات املتفق عليها، وقد أشارت إىل 

هذا املادة )10( من النظام بأنه »إذا قرص املتعاقد يف عقود الصيانة والتش��غيل والعقود ذات 

)30)(  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 118/د/إ/3 لعام 1131ه�، يف القضية رقم 5/221/ق لعام 1132ه�، املؤيد من محكمة 

االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 1/73 لعام 1135ه�، يف قضية االستئناف رقم 2)55/ق لعام 1132ه� )حكم غري منشور(.

)31)(  راجع حكم هيئة التدقيق رقم 100/ت/1 وتاريخ 1110ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص131.

)32)(  راجع د. محمد عبد الباسط، مرجع سابق، ص300.
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التنفيذ املس��تمر يف تنفيذ التزاماته، تفرض عليه غرامة ال تتجاوز )10%( عش����رة يف املائة من 

قيمة العقد، مع حسم قيمة األعامل التي مل تنفذ« وجاءت املادة )81( من الالئحة فنصت عىل 

أنه »إذا قرص املتعاقد يف عقود الخدمات ذات التنفيذ املس��تمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل 

وتقديم خدمات اإلعاش��ة وعقود النقل، ويف عقود التصنيع، يف تنفيذ التزاماته، تحس��م عليه 

غرامة تقدر يف العقد، عىل أال يتجاوز إجاميل الغرامة 10% من القيمة اإلجاملية للعقد«.

باإلضاف��ة إىل هذا فقد نصت املادة )70( من الالئحة عىل أنه »إذا تأخر االستش��اري يف 

عقود اإلرشاف يف تأمني جهاز اإلرشاف، أو قرص يف تنفيذ التزاماته، تحسم عليه غرامة تقدر 

يف العقد، عىل أال يتجاوز إجاميل الغرامة 10% من القيمة اإلجاملية للعقد«. 

وأخ��رياً نص��ت امل��ادة )80( من الالئحة عىل أن��ه »إذا تأخر أو ق��رص املتعاقد يف عقود 

التصامي��م وإعداد الدراس��ات ووضع املواصف��ات واملخططات واألع��امل الفنية وخدمات 

املحاسبني واملحامني واملستشارين القانونيني يف تنفيذ التزاماته، تحسم عليه غرامة تقدر يف 

العقد، عىل أال يتجاوز إجاميل الغرامة 10% من القيمة اإلجاملية للعقد«.

خصائص الغرامة التقصيرية:

تتش��ابه الغرامة التقصريية م��ع الغرامة التأخريية يف كثري م��ن الخصائص وتفرق عنها يف 

البعض اآلخر، فتتشابه معها يف أن الجهة اإلدارية هي التي تقوم بتوقيعها دون اللجوء للقضاء، 

كام أنها من النظام العام فال يجوز االتفاق عىل اإلعفاء منها مقدماً وال مخالفة األحكام النظامية 

له��ا، وتفرق عنها نظراً لطبيعة العقود التي تف��رض فيها غرامة التقصري، فهذه الغرامة تخضع 

لتقدير املتعاقدين يف كيفية إجراء الحسم والحاالت التي تقتضيها وإن كانت يف نهاية املطاف 

مح��دودة بس��قف ال يتعدى 10% م��ن قيمة العقد، عليه إذا مل تحدد نس��ب معينة يف العقد 

وفق��اً لحاالت التقصري املتفق عليها فإنه ال يجوز توقيعه��ا، ويف ذلك قىض الديوان بأن »إجراء 

املدعى عليها الحسم عىل مخالفة املدعية محل نظر بحسبان خلو العقد من تقدير الجزاء عىل 

عدم االلتزام، واملادة الس��ابقة جعلت ذلك الجزاء وتقديره يف العقد الزماً لصحة التوقيع وهو 

املتوافق مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية والتي تلزم بإخراج العقود من الجهالة..«)33)(.

)33)(  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 13/د/) /1 يف القضية رقم 1/2100/ق لعام 1120ه�، املؤيد من محكمة االستئناف 

اإلدارية بالحكم رقم 1/80 لعام 1133ه�، يف قضية االستئناف رقم 7)33/ق لعام 1132ه� )حكم غري منشور(.
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وه��و صحيح ألن النظام مل يحدد طريقة توقيع تل��ك الغرامة كام حدد ذلك يف الغرامة 

التأخريية.

هذا وإذا كانت الغرامة التأخريية ال ميكن توقيعها أثناء تنفيذ العقد ألن التأخري ال يتبني 

إال بانتهاء املدة املحددة له فإن الغرامة التقصريية توقع أثناء تنفيذ العقد، فإن انتهى العقد 

فإن��ه كام ي��رى الديوان يف أحد أحكامه أنه ال يجوز املطالب��ة بها حيث قىض بأن »ومحرض 

االس��تالم النهايئ للصيانة غري الطبية ... كام هو مشار إليه بشهادة إخالء الطرف، األمر الذي 

يعد إقراراً من املدعى عليها بأن املدعية قد أوفت بالتزاماتها العقدية ويقيض بانتهاء العالقة 

التعاقدية بينهام يف هذا العقد، وبالتايل فال يقع صحيحاً فرض غرامة التقصري بعد ذلك، وأنه 

وإلن ثبت للمدعى عليها تقصري املدعية يف عملها إال أن املسؤولية الرقابية واإلرشافية امللقاة 

ع��ىل عاتق املدعى عليها أثن��اء تنفيذ العقد تقتيض أن تراقب الجهة عمل الرشكة املتعاقدة 

دوري��اً وتعد تقاريرها بذلك، وتتخذ اإلجراءات الالزمة حيالها، كام أن من الزم مس��ؤولياتها 

أن تتحقق من وجود املالحظات أو التقصري يف العقد عند إعدادها ملحرض اس��تالم املرشوع 

االبتدايئ والنهايئ، ويتعني عليها يف حال وجود مالحظات أو تقصري أن ترفض االستالم النهايئ 

حت��ى يتم تعدي��ل املالحظات أو تفرض عليه��ا غرامة التقصري عند ثبوته��ا، وأن تأخرها يف 

معرفة وجود التقصري إىل بعد انتهاء العقد وبعد االس��تالم النهايئ يعد تقصرياً منها يف القيام 

مبسؤولياتها وتتحمل تبعاته..«)31)(.

وأعتقد أن هذا الحكم ال يتامىش مع فلسفة العقود اإلدارية وحاميتها للمصلحة العامة، 

فإن��ه متى ظهر موج��ب توقيع الغرامة وقع��ت، باإلضافة إىل أنه يج��ب التفرقة بني وقت 

حدوث التقصري ووقت توقيع الغرامة، فإذا كان رشطاً منطقياً أن يكون التقصري خالل تنفيذ 

العقد، فإنه ليس منطقياً أن يشرط توقيع الغرامة أثناء تنفيذ العقد، حيث ال ارتباط بينهام 

فالع��رة هي بوج��ود التقصري وقت تنفيذ العقد، وال عرة بوقت اكتش��افه وال بوقت توقيع 

الج��زاء. وعلي��ه إذا كان ال خالف أن وقت حدوث التقصري مرتبط بوقت تنفيذ العقد فإنه ال 

ميكن القول بارتباط الجزاء بوقت تنفيذ العقد، كام أن هذا التقصري وما ينتج عنه من حقوق 

عامة ال تسقط بالتقادم وال بالتنازل وال بالتقصري متى ظهر موجبها ومل يوجد نص يسقطها.

)31)(  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 112/د/إ/0 لعام 1131 ه�، يف القضية رقم )1/707/ق لعام 1120ه�، املؤيدة من محكمة 

االستئناف اإلدارية بالحكم رقم )/1 لعام 1135ه�، يف قضية االستئناف رقم 7218/ق لعام 1131ه� )حكم غري منشور(.
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المبحث الرابع

سلطة إنهاء العقد للمصلحة العامة:

أواًل: تعريف سلطة إنهاء العقد للمصلحة العامة:

يقصد بهذه الس��لطة قيام الجهة اإلداري��ة بإرادتها املنفردة بوضع نهاية للعقد اإلداري، 

ليس جزاًء إلخالل املتعاقد بأي من التزاماته التعاقدية املوجبة لذلك، وإمنا تحقيقاً العتبارات 

املصلحة العامة. ففي هذه السلطة تقوم الجهة اإلدارية بإنهاء العقد اإلداري وفقاً ملا تقضية 

املصلحة العامة التي هي مقتىض وجود العقد اإلداري.

هذا وقد عالجت الالئحة التنفيذية لنظام املنافس��ات واملش��ريات الحكومية يف املادة 

)110( منها إنهاء العقد للمصلحة العامة يف حالة اإليجار واالستثامر فنصت عىل أنه “يجوز 

للجه��ة الحكومية بعد موافق��ة الوزير املختص أو رئيس الدائرة املس��تقلة، وموافقة وزارة 

املالية، إلغاء العقد قبل انتهاء مدة التأجري أو االس��تثامر، ألس��باب تتعلق باملصلحة العامة. 

بعد إشعار املستأجر أو املستثمر بذلك، وانقضاء ثالثة أشهر من تاريخ إشعاره بذلك. ويعد 

محرض مش��رك مع املستأجر أو املستثمر لحرص موجودات املوقع وما أقيم به من منشآت. 

ويح��ال العقد إىل الجهة القضائية املختصة للنظر يف اآلثار املرتبة عىل إلغاء العقد وتقدير 

التعويض.

أما منوذج عقد األشغال العامة فقد عالج فقط حالة الحرب تحت عنوان املخاطر الخاصة 

فق��د نصت املادة )55( عىل أنه »... وإذا نش��بت الحرب أثن��اء رسيان هذا العقد فإن عىل 

املقاول أن يقوم باتخاذ جميع التدابري املمكنة والجهود إلمتام األعامل عىل أن يراعي دامئاً أن 

لصاحب العمل الحق يف كل وقت بعد نش��وب الحرب يف إنهاء العقد مبوجب خطاب كتايب 

للمقاول، وعند إعطاء هذا اإلخطار يصبح العقد منتهياً عدا ما يختص بحقوق الطرفني التي 

تن��ص عليها هذه املادة وكذل��ك املادة ))5( وبدون إخالل بحقوق أي من الطرفني املتعلقة 

بأية مخالفة سابقة إلنهاء العقد.
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واس��تكامالً لهذه األحكام فقد نصت املادة ))5( من هذا العقد عىل أنه »يف حالة إنهاء 

العقد بس��بب نش��وب الحرب عىل النحو املب��ني آنفاً يجب عىل صاح��ب العمل أن يدفع 

للمق��اول جميع الحقوق املس��تحقة له عن األعامل التي قام بتنفيذه��ا باإلضافة إىل قيمة 

املواد والبضائع التي تم توريدها إىل املوقع وذلك بعد خصم املبالغ املتبقية له بذمة املقاول 

من رصيد الدفعات املقدمة واملس��ددة إليه أو أي مبلغ آخر جرى تس��ديده للمقاول عىل 

حساب تنفيذ العمل«.

ويف س��لطة إنهاء العق��د اإلداري قىض الديوان بأنه »ومن حي��ث إنه يقابل حق األمانة 

املدعى عليها يف إنهاء عقد امتياز مرفق تسويق السمك قبل انتهاء مدته الطبيعية بدون خطأ 

من املتعاقد لدواعي الصالح العام حق املتعاقد امللتزم يف الحصول عىل التعويض املناسب ... 

ال شك يف أحقية اإلدارة يف اسرداد املرفق دون حاجة النتظار نهاية املدة، فاإلدارة متلك حقاً 

أصي��اًل ال ميكنها أن تتنازل عنه يف تنظيم املرفق يف كل وقت، مبا يجعله أصلح ألداء الخدمة 

املنوطة به، وبالتايل فإن لها دامئاً أن تلغي املرفق فينقص االلتزام أو تستبدل بطريقة التعاقد 

طريقاً جديدة كاالستغالل املبارش أو عن طريق مؤسسة عامة..«)35)(.

ويف هذا الش��أن قضت املحكمة اإلدارية العليا ب��أن »العقود اإلدارية تتميز عن العقود 

املدنية بطابع خاص، مناطه احتياجات املرفق الذي يستهدف العقد تس��يريه وتغليب وجه 

املصلحة العامة عىل مصلحة األفراد الخاصة، فبينام تكون مصالح الطرفني يف العقود املدنية 

متوازية ومتساوية، إذا بها يف العقود اإلدارية غري متكافئة؛ إذ يجب أن يعلو الصالح العام عىل 

املصلحة الفردية الخاصة، وهذه الفكرة هي التي تحكم الروابط الناشئة عن العقد اإلداري. 

ويرتب عىل ذلك أن لإلدارة س��لطة اإلرشاف والتوجيه عىل تنفيذ العقود، وأن لها دامئاً حق 

تغيري رشوط العقد وإضافة رشوط جديدة، مبا قد يراءى لها أنه أكرث اتفاقاً مع الصالح العام 

دون أن يتح��دى الطرف اآلخر بقاعدة ‘’أن العقد رشيع��ة املتعاقدين«، كل ذلك برشط أال 

يصل التعديل إىل حد فس��خ العقد كلية، وإال جاز للطرف اآلخر فس��خه وبرشط أن يكون 

ل��ه الحق يف التعويضات إذا اختلت املوازنة يف ال��رشوط املالية، كام يرتب عليها كذلك أن 

لإلدارة دامئاً سلطة إنهاء العقد إذا قدرت أن هذا يقتضيه الصالح العام، وليس للطرف اآلخر 

)35)(  راج��ع حك��م الدائ��رة اإلدارية رقم 12/د/إ/0 لع��ام )111ه�، يف القضيت��ني رقم 2/033/ق لع��ام 1110ه�، ورقم 

3)1/13/ق لعام 1111ه�، املؤيد من هيئة التدقيق، بالحكم رقم 212/ت/2 لعام )111ه� )حكم غري منشور(.
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إال الح��ق يف التعويضات إن كان لها وجه، وهذا عىل خ��الف األصل يف العقود املدنية التي 

ال يجوز أن يس��تقل أحد الطرفني بفس��خها أو إنهائها دون إرادة الطرف اآلخر. ومن حيث 

إن��ه ترتيباً عىل هذه القواعد املس��تقرة، كان ميكن لإلدارة أن تتحل��ل من تعاقدها وتعمل 

سلطتها العامة يف إنهاء العقد بعد أن أصبحت البوية غري صالحة للغرض املتعاقد من أجله 

بس��بب تغيري صنف الجلد املس��تعمل ألحذية الجنود .. ومن حي��ث إنه مل يتبق بعد ذلك 

سوى البحث فيام إذا كان .. أصاب املدعي رضر بسبب هذا الرفض .. والتعويض بوجه عام 

مقياس��ه الرضر املبارش، وهو يش��تمل عىل عنرصين جوهريني، هام الخس��ارة التي لحقت 

املرضور، والكسب الذي فاته«))3)(.

وقضت أيضاً بأن »الحق لجهة اإلدارة يف تعديل العقد مبا يش��مله من إنهائه يرتب عىل 

م��ا للعقود اإلدارية من متيز عن العقود املدنية بطابع خاص مناطه احتياجات املرفق العام 

الذي يس��تهدف تسيريه وتغليب وجه املصلحة العامة عىل مصلحة األفراد الخاصة، فلإلدارة 

دامئاً وفقاً ملقتضيات الصالح العام سلطة إنهاء العقد من غري أن يحتج عليها بقاعدة “العقد 

رشيعة املتعاقدين”، ذلك ألن طبيعة العقود اإلدارية وأهدافها يحكمها مبدأ حس��ن س��ري 

واس��تمرار املرافق العام��ة، وهي تفرض مقدماً حصول تغيري يف ظروف ومالبس��ات العقد 

وطرق تنفيذه تبعاً ملقتضيات حس��ن س��ري املرفق العام وانتظامه، ويقوم التعاقد فيها عىل 

أساس أن نية األطراف قد انرصفت عند إبرام العقد إىل رضورة الوفاء بحاجة املرفق وتحقيق 

املصلح��ة العامة، مام يرتب عليه أن جه��ة اإلدارة هي صاحبة االختصاص يف تنظيم املرفق 

وتحديد قواعد تس��يريه، متلك حق تعديل هذا العقد مب��ا يتواءم مع هذه الظروف املتغرية 

... أو إنهاء العقد إذا ما اس��تلزمت ذلك رضورة الوف��اء بحاجات املرفق العام .. واإلدارة يف 

مامرس��تها لس��لطة تعديل العقد أو إنهائه إمنا تس��تعمل حقاً، وهذه السلطة ال تستمدها 

اإلدارة من نصوص العقد بل من النظام العام لس��ري املرفق العام الذي يحكم كفالة س��ريها 

وانتظامه��ا يف أداء خدماتها مب��ا يحقق املصلحة العامة، ومن ثم فحق اإلدارة يف التعديل أو 

اإلنه��اء للعقد اإلداري مقرر بغري حاجة إىل النص عليه يف العقد وإىل موافقة الطرف اآلخر. 

فلإلدارة دامئاً س��لطة إنهاء العقد إذا قدرت أن ظروفاً اس��تجدت تستدعي هذا اإلنهاء، كام 

إذا أصب��ح العقد غري ذي فائدة للمرفق العام أو أضحى ال يحقق املصلحة العامة املقصودة 

))3)(  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف القضية رقم 2/1520ق بجلسة 1057/1/20، املجموعة 2/2، القاعدة 07، ص037.
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يف ظ��ل تغري ظروف الحال عنها وقت التعاقد مع املنتفع، وليس للطرف اآلخر يف العقد إال 

الحق يف التعويضات إن كان لها وجه وتوافرت الرشوط املوجبة للتعويض«)37)(.

وقضت كذلك بأنه “ومن املستقر عليه فقهاً وقضاًء أن للجهة إلدارية حق إنهاء العقود 

اإلداري��ة بإرادته��ا املنفردة إذا ق��درت أن الصالح العام يقتيض ذل��ك، وليس للطرف اآلخر 

املتعاقد معها إال الحق يف التعويض إن كان له وجه، هذا مع مالحظة أن هذا الحق املخول 

للجهة اإلدارية ليس مطلقاً بل أنه مرشوط برشطني: األول أن يقتيض الصالح العام أو صالح 

املرفق إنهاء العق��د. والثاين: أن تتوافر لقرار اإلنهاء كافة الرشوط الالزمة ملرشوعية األعامل 

املبنية عىل سلطة تقديرية )أي أال يكون القرار مشوباً باالنحراف بالسلطة(«)38)(.

ثانياً: خصائص سلطة إنهاءالعقد:

-حق اإلدارة بإنهاء العقد باإلرادة املنفردة يس��تند إىل طبيعة العقود اإلدارية وارتباطها 

بتحقي��ق املصلحة العامة، فإذا تبني ل��إلدارة أن موضوع العقد أصبح غري ذي فائدة أو يؤثر 

س��لباً عىل املصلحة العامة بدالً من تحقيقها، كان ذل��ك مدعاة لصحة قراراها بإنهاء العقد 

باإلرادة املنفردة.

- حق اإلدارة بإنهاء العقد للمصلحة العامة يس��تند عىل طبيعة العقد وارتباطه بالصالح 

الع��ام فإنه ال يحتاج إىل نص عقدي يقرره، ومن ثم كذلك ال يجوز التنازل عنه)30)(، إن هذا 

م��ا جعل الديوان وبحق يقيض ببط��الن رشط يف العقد مينع الجهة اإلدارية من اس��تخدام 

س��لطة إنهاء العقد للمصلحة العامة فقىض بأنه »اس��تقر فقهاً وقض��اًء أن لجهة اإلدارة يف 

العقود الخاصة بها أو اإلدارية امتيازات يس��تحيل معها إعادة فرض هذا الرشط، وال يجوز 

لجهة اإلدارة أن تتنازل عن هذا الحق وهذه الس��لطة ولو كان هذا مبوجب رشط يف العقد، 

وه��ذا معتر تأسيس��اً عىل أن هذا الحق يتج��اوز نطاق الحق الش��خيص .. وطاملا أن هذا 

)37)(  راج��ع حك��م املحكم��ة اإلدارية العليا يف الطع��ن رق��م )35/308ق بجلس��ة 1002/11/15، املجموعة 1/38، 

القاعدة0، ص110.

)38)(  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 30/2280ق بجلس��ة 1000/3/20، املجموعة 2/35، القاعدة 

130، ص1121.

)30)(  راجع د. ماجد الحلو، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص173.
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الحق متعلق باملصلحة العامة فال ميكن التنازل عنه مس��بقاً، والجهة ال تس��تطيع أن تعلم 

ما يتطلبه س��ري املرفق فيام بعد، ألن تس��يريه قد يقتيض إنهاء العقد يف أي وقت فال يتصور 

تنازله��ا عن ه��ذا الحق، وعليه فكل رشط تعاقدي يغل يد اإلدارة عن اتخاذ ما فيه مصلحة 

لعم��وم املرفق يعتر باطاًل ملخالفته املصلحة العامة ..ألن مامرس��ة جهة اإلدارة الختصاصها 

من أجل حسن سري املرفق يعتر غري قابل للترصف فيه، فالجهة مهام كانت طبيعة التزاماتها 

ال ميكن أن تظل حبيس��ة الروابط التعاقدية عندما يتطلب األمر مصلحة عليا، ووجود نص 

يف العقد يسمح لها بإنهاء العقد يعتر نصاً مقرراً لحق الجهة بذلك وليس نصاً منشئاً لحقها 

فيه..«)10)(.

- حق اإلدارة بإنهاء العقد باإلرادة املنفردة وإن كان يقوم عىل سلطتها التقديرية إال أن 

هذه الس��لطة التقديرية ليست مطلقة وإمنا تخضع لرقابة القضاء الذي يتثبت من دواعي 

الصال��ح العام التي دفعتها إلنهاء العقد)11)(، وبالجملة فإن إنهاء العقد كقرار إداري يخضع 

للمبادئ العامة يف تحديد مرشوعية األركان التي يقوم عليها القرار، غري أنه يرى البعض من 

الفقه أن ذلك فيام عدا تضييق حق اإلدارة يف مراقبة مالءمة السبب الذي تتذرع به اإلدارة 

للقرار الصادر باإلنهاء ولعل مرجع ذلك املسلك أن املتعاقد لن يضار من ذلك التضييق ألنه 

سوف يحصل عىل التعويض عىل أية حال، فإذا ثبت للقضاء أن القرار غري مرشوع فإنه ميلك 

إلغاء القرار كقاعدة عامة ما عدا عقد األش��غال باعتبار أن اإلدارة هي صاحبة األشغال ولها 

مطل��ق الحرية يف الت��رصف بخصوصها وبالتايل فإن حق مقاول األش��غال العامة يتحول إىل 

تعويض)12)(.

 وأعتقد أن التضييق عىل القضاء يف بحث املالءمة يتناىف مع ما سطرته املحكمة اإلدارية 

العلي��ا من أن صحة ق��رار اإلنهاء تتوقف عىل توافر املصلحة وعدم االنحراف يف اس��تخدام 

السلطة، وعليه فإن مراقبة القضاء لقرار اإلنهاء ال تختلف عن رقابة أي قرار إداري آخر، أما 

كون اإللغاء ينطبق عىل كل العقود عدا عقد األشغال العامة باعتبار أن اإلدارة هي صاحبة 

)10)(  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رق��م )11/د/إ/7/1، يف القضية رقم 7/1200/ق لع��ام 1131ه�، املؤيد من محكمة 

االستئناف بالحكم رقم 1/53 لعام 1135 ه�، يف قضية االستئناف رقم 718/ق لعام 1135ه� )حكم غري منشور(. 

)11)(  راجع د. محمد الشافعي أبو رأس، العقود اإلدارية، ص102.

)12)(  راجع د. سليامن الطاموي، األسس العامة يف العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص753.



الباب الثالث

املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية416

األش��غال ولها مطلق الحرية يف الترصف بخصوصها، فإن هذا الس��بب متوافر يف كل العقود 

وبالتايل إن صح ذلك بالنسبة لعقد األشغال فإنه ينطبق عليها جميعاً ومن ثم ال يبقى أمام 

املتعاقد يف كل الحاالت سوى التعويض، وأرى أنه إذا ثبتت عدم مرشوعية قرار اإلنهاء سواًء 

يف عقد األش��غال أم غريه فإنه يحق للقايض إلزام الجهة اإلدارية باالستمرار يف تنفيذ العقد، 

ألن االستمرار يف تنفيذ العقد يف هذه الحالة هو الذي يتامىش مع تحقيق املصلحة العامة.

- يحص��ل املتعاق��د يف حالة اإلنه��اء للمصلحة العامة عىل تعويض كام��ل ملا لحقه من 

خس��ارة وملا فاته من كس��ب، غري حالة التعويض يف حالة إنهاء العقد يف حالة الحرب وذلك 

عىل أساس العدالة املجردة، ذلك أنه من العدل متى فرض عىل اإلدارة إنهاء العقد أن يقترص 

التعويض عىل ما يتحمله املتعاقد من خسائر فعلية دون حساب لألرباح املحتملة)13)(.

وأخ��رياً وإن كان إنهاء العق��د للمصلحة العامة متفق عليه فقهاً وقضاًء غري أنه ألهميته 

يراع��ى أن يك��ون هناك نص رصيح يف نظام املنافس��ات عن س��لطة اإلدارة يف إنهاء العقد 

بإرادته��ا املنف��ردة، أو عىل األقل أن يكون هناك نص يف العقود النموذجية تش��ري إىل هذه 

السلطة.

)13)(  راجع د. سليامن الطاموي، األسس العامة يف العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص751. 
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الفصل الرابع

تمديد ونهاية العقود اإلدارية
نتكل��م يف هذا الفصل عن حاالت متديد العقد اإلداري س��واًء كانت الحاالت التقديرية 

أم تلك املحددة بالنص، وكذلك عن نهاية العقد اإلداري سواًء كانت تلك النهاية طبيعية أم 

كانت غري ذلك، وكام ييل:

المبحث األول:

تمديد العقد اإلداري:

يتم تنفيذ العقود خالل مدد زمنية معينة، يتم االتفاق عليها يلتزم فيها املتعاقد باحرام 

تلك املدة وتسليم األعامل يف األوقات املحددة غري أنه قد تطرأ ظروف معينة قد ال يستطيع 

املتعاق��د فيه��ا الوفاء بالتزاماته يف تل��ك املواعيد، مام قد يؤدي إىل متديد العقد ليتناس��ب 

م��ع تلك الظروف أو تقوم الجهة اإلدارية بتكليف املتعاقد معها بأعامل إضافية يس��تدعي 

تنفيذه��ا متديد العقد، ولقد حدد النظام الس��عودي والئحته األحوال التي تؤدي إىل متديد 

العقد. وميكن أن نتناول تلك الحاالت كام ييل:

أواًل: الحاالت التقديرية:

س��ميتها بالحاالت التقديرية ألنها حاالت عامة تقديرها يخضع لسلطة الجهة الحكومية 

باالتفاق مع وزارة املالية وذلك يف كل حالة عىل حده.

هذه الحاالت أشارت إليها املادة )51( من النظام بقولها » يتم متديد العقد واإلعفاء من 

الغرامة باتفاق الجهة الحكومية املتعاقدة مع وزارة املالية إذا كان التأخري ناتجاً عن ظروف 

طارئة، أو لسبب خارج عن إرادة املتعاقد، برشط أن تتناسب مدة التأخري مع هذه األسباب«.

من خالل هذه املادة وما أش��ارت إليه الالئحة)11)(، ميكن تحديد ضوابط متديد العقد يف 

تلك الحاالت وهي:

)11)(  راجع املادة 02، 03 من الالئحة.
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1- أن يكون هناك ظرف طارئ، أو س��بب خارج ع��ن إرادة املتعاقد، ومن مفهوم الظروف 

الطارئة الذي س��بقت اإلش��ارة إليه ميكن أن نحدد املقصود بالظ��روف الطارئة يف هذا 

الخصوص بأنها تلك الظروف العامة االس��تثنائية التي تط��رأ أثناء تنفيذ العقد ومل تكن 

متوقعة عند إبرامه، وتؤدي إىل توقف كيل أو جزيئ أو صعوبة يف تنفيذ العقد تؤدي إىل 

تأخري التنفيذ عن املواعيد املحددة.

2- أن يتناسب متديد العقد مع مدة التأخري الناتجة عن األسباب املعنية، ولذلك عىل الجهة 

اإلدارية قبل طلب املوافقة عىل التمديد يف تلك الحاالت أن تقوم بإجراءات معينة حيث 

املادة )01( من الالئحة عىل أنه: 

 أ- ع��ىل الجهة الحكومية قبل طلب موافق��ة وزارة املالية عىل متديد العقد يف الحاالت 

املحددة مبوجب املادة )الحادية والخمسني( من النظام، أن تقوم بدراسة طلب التمديد من 

الناحية الفنية والقانونية، من قبل لجنة متخصصة، لتحديد أسباب التأخري، واملدد املستحقة 

عن كل سبب عىل حدة، وعرض تقريرها عىل لجنة فحص العروض.

ب - يحال طلب التمديد إىل وزارة املالية، مرفقة به املستندات التالية:

1- صورة من وثائق العقد .

2- صورة من محرض تسليم املوقع، أو خطاب التعميد يف عقود التوريد.

3- أص��ل الخطاب املق��دم من املقاول بإنجاز األعامل، موضحاً في��ه رقم وتاريخ قيده لدى 

الجهة الحكومية.

1- كافة املستندات التي قدمها املقاول أو التي اعتمدت عليها الجهة الحكومية يف دراستها، 

مع صورة من التقرير الفني املشار إليه يف الفقرة )أ( من هذه املادة.

5- صورة من محرض االس��تالم االبتدايئ، ومحارض املعاينة، أو محارض االس��تالم الجزئية )إن 

وجدت(، ومستندات االستالم املؤقت الخاصة بعمليات التوريد.

)- ص��ورة من خطابات إخطار املق��اول بالتوقف عن العمل، أو تكليفه بأعامل إضافية )إن 

وجدت(.
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7- مح��رض لجنة فحص العروض املش��ار إليه يف الفقرة )أ( من ه��ذه املادة، عىل أن يكون 

مش��تماًل عىل املررات التي اعتمدت عليه��ا اللجنة يف توصياته��ا، ومعتمداً من الوزير 

املختص أو رئيس الدائرة املستقلة.

3- أن يكون التمديد باتفاق الجهة اإلدارية مع وزارة املالية.

1- أن يك��ون النظ��ر يف متديد العق��د الناتج عن الحاالت املذكورة بعد اس��تالم األعامل 

استالماً ابتدائياً أو تسليم األصناف املوردة يف عقد التوريد، وهذا أمر منطقي حتى ال تستبق 

األحداث، فإنه قد يكون عىل الرغم من توافر تلك الظروف، فإن املتعاقد كان بوسعه التنفيذ 

يف الوقت املحدد، حيث ال يعني توافر السبب توافر التمديد، فالتمديد يتوقف عىل األثر.

ويف هذه الحاالت قىض الديوان بأنه »..وتأسيساً عىل ما سلف فإن املنظم أعطى لإلدارة 

مكنة واس��تثنائية يف اتخاذ العديد من الجزاءات إذ ه��ي مقررة ضامناً لتنفيذ هذه العقود 

يف مواعيدها املتفق عليها؛ حرصاً عىل سري املرفق العام بانتظام واطراد.. وملا تقرر سلفاً من 

ح��ق اإلدارة فرض غرام��ة التأخري عند تحقق رشوط فرضه��ا دون انتظار حكم قضايئ، فإن 

له��ا الحق أيضاً أن تقدر ظروف العقد وتعفي املتعاقد من هذه الغرامة إذا قدرت س��المة 

األسباب التي تدعو إىل ذلك، مثلام إذا كان التأخري راجعاً إىل سبب أجنبي أو قوة قاهرة أو 

بسبب اإلدارة نفسها وقد أشارت املادة )51( من نظام املنافسات واملشريات الحكومية إىل 

ذل��ك فقد نصت عىل أن » يتم متديد العقد واإلعفاء م��ن الغرامة باتفاق الجهة الحكومية 

املتعاقدة مع وزارة املالية إذا كان التأخري ناتجاً عن ظروف طارئة، أو لسبب خارج عن إرادة 

املتعاقد، برشط أن تتناسب مدة التأخري مع هذه األسباب«)15)(.

وقىض أيضاً بأن »املؤسس��ة قد تسلمت املوقع بتاريخ 1127/1/0ه، وأن رخصة اإلنشاء 

الخاصة باملوقع صدرت يف 10/)/1128ه�، كام أن املدعي قدم بياناً يوضح عدد أيام التأخري 

يف رصف املس��تخلصات املس��تحقة له، واتضح أن إجاميل أيام التأخري )1127( يوماً .. ومن 

كل ما س��بق يتضح أن املؤسس��ة تأخرت نتيجة ألسباب ال دخل فيها إلرادة املتعاقد .. ومن 

)15)(  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 122/د/إ/1 لعام 1131ه�، يف القضية رقم 172)/1/ق لعام 1133ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 1/75 لعام 1135ه�، يف قضية االستئناف رقم 5007/ق لعام 1131ه� )حكم 

غري منشور(.
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كل ما س��بق فإن الدائرة تنتهي إىل أن ما قامت به املدعى عليها من حسم غرامات التأخري 

وتكاليف اإلرشاف كان إجراًء غري صحيح..«))1)(.

ثانياً: الحاالت المحددة:

ن��ص النظام عىل حاالت محددة بحي��ث ال يدخل فيها غريها بخالف الحاالت التقديرية 

التي تحمل أسباباً عامة تسمح بدخول أي سبب تنطبق عليه حاالتها وتخضع لتقدير الجهة 

باالتفاق مع وزارة املالية كام متت اإلش��ارة ويعود تحديد هذه الحاالت إىل املادة )52( من 

النظ��ام والتي نصت عىل أن��ه »للوزير املختص أو رئيس الدائرة املس��تقلة متديد العقد يف 

الحاالت التالية:

أ - إذا كلف املتعاقد بأعامل إضافية عىل ما ورد يف العقد، برشط أن تكون املدة املضافة 

متناسبة مع حجم األعامل وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.

ب - إذا ص��در أم��ر من الجهة الحكومي��ة بإيقاف األعامل أو بعضها ألس��باب ال تعود 

للمتعاقد.

ج - إذا كانت االعتامدات املالية الس��نوية للمرشوع غري كافية إلنجاز العمل يف الوقت 

املحدد. 

ووفق��اً للامدة )05( من الالئحة يلزم أن تص��در أوامر إيقاف املتعاقدين عن األعامل أو 

ج��زء منها، من قبل صاحب الصالحية يف الرس��ية. ويجب أن يكون األم��ر الصادر بإيقاف 

األعامل متزامناً مع فرة التوقف الفعلية، ويخطر املتعاقد بذلك، مبوجب خطاب يحدد فيه 

تاري��خ ب��دء إيقاف األعامل أو إيقاف جزء منها، كام يجب إخطاره باس��تئناف األعامل بعد 

زوال أسباب التوقف.

ورشح��اً عىل هذه الحاالت فإنه يف البند األول فإن املتعاقد حال تكليفه بأعامل إضافية، 

فإن��ه ق��د يحتاج إىل مدة زمنية لها، حي��ث إن املدد الزمنية يف العق��ود يراعى فيها طبيعة 

))1)(  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 118/د/إ/22/3 لع��ام 1131ه�، يف القضية رقم 5/221/ق لعام 1132ه�، املؤيد 

من محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم 1/73 لعام 1135ه�، يف قضية االس��تئناف رقم 2)55/ق لعام 1132ه� 

)حكم غري منشور(.
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األعامل ومدة إنجازها، ولذا راعت املادة التناسب بني حجم األعامل وبني املدة املضافة وهو 

ما نصت عليه املادة 28/ب بقولها: »يجب يف عقود مش��اريع األش��غال العامة أن تتناسب 

املدة املح��ددة لتنفيذ امل��رشوع مع كمية األع��امل وطبيعتها، ومع االعتامدات الس��نوية 

املخصصة للرصف عىل املرشوع«. أما البند الثاين والثالث فإنه يش��ري إىل مد العقد يف حالة 

وق��ف األعامل كلي��اً أو جزئياً، أو إذا كان��ت االعتامدات املالية غري كافي��ة إلنجاز العقد يف 

الف��رة املحددة، ويف هذه الحالة فإنه يعوض وفق امل��ادة ))0( من الالئحة عن كامل مدة 

التوق��ف الكيل مبدة مامثلة، وإذا كان التوقف جزئياً يعوض مبدة تتناس��ب مع تأثري الجزء 

املوقف عىل س��ري املرشوع، مبوجب تقرير فني تعده الجه��ة. كام يعوض باإلضافة إىل هذا 

وفقاً للامدة )07( من الالئحة عن كل ثالثني يوماً متصلة من اإليقاف الكيل مبدة ثالثة أيام، 

لغرض التجهيز والتهيئة الس��تئناف األعامل، عىل أال يتجاوز إجاميل مدد التعويض خمس��ة 

وأربعني يوماً. 

هذا وتجدر اإلش��ارة إىل أن هذه الحاالت ال تحتاج موافق��ة وزارة املالية وفقاً ملا نصت 

عليه املادة )52( من النظام املشار إليها وما يفهم من املادة )02( من الالئحة والتي نصت 

ع��ىل أنه »ال يجوز للجه��ة الحكومية إصدار قرار بتمديد العق��د، أو إبالغ املتعاقد بتمديد 

عق��ده، يف غري الحاالت املحددة مبوجب املادة )الثانية والخمس��ني( م��ن النظام، ما مل يتم 

االتفاق بذلك مع وزارة املالية. 

وال يع��د منح املتعاقد فرصة الس��تكامل األعامل مع حس��م الغرامة، م��ن باب التمديد 

املعف��ى م��ن الغرامة« . ويرتب عىل التمديد اإلعفاء من غرام��ة التأخري وتكاليف اإلرشاف 

عن مدة التمديد.
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المبحث الثاني

نهاية العقد اإلداري:

ينتهي العقد بإحدى نهايتني نهاية طبيعية، وأخرى غري طبيعية، وميكن دراس��ة ذلك يف 

مطلبني اثنني وكام ييل:

أواًل: النهاية الطبيعية للعقود اإلدارية:

تنتهي العقود نهاية طبيعية بتنفيذ االلتزامات املرتبة عليها، وتختلف أوضاع تلك النهاية 

باختالف أنواع العقود اإلدارية فعقود األشغال العامة متر مبرحلتني النتهاء العملية العقدية 

حيث تبدأ بتس��ليم األعامل تس��لياًم ابتدائياً، وهو ما نصت عليه املادة ))10( من الالئحة 

بقولها: »تستلم األعامل يف عقود األشغال العامة استالماً ابتدائياً بعد تقديم املتعاقد إشعاراً 

بإنجازها، وعىل الجهة الحكومية تكوين لجنة للبدء يف املعاينة واالستالم، خالل خمسة عرش 

يوماً من تاريخ ورود إش��عار املتعاقد، وإذا مل تتمكن الجهة من  استالم املرشوع، ألسباب ال 

عالقة للمتعاقد بها، كوجود ما مينع من التشغيل أو التجربة، أو عدم توافر التيار الكهربايئ، 

أو لس��بب آخر مام هو من مس��ؤوليات الجهة، تعد بذلك محرض معاينة مبشاركة املتعاقد 

أو ممثله، لحرص كافة األعامل املنجزة يف املرشوع »ويبقى املرشوع وفقاً للامدة )107( من 

الالئحة تحت ضامن املتعاقد، مدة ال تقل عن )س��نة(، اعتباراً من تاريخ االس��تالم االبتدايئ، 

وتبدأ هذه املدة لنواقص املرشوع )إن وجدت( من تاريخ استالمها.

وتأيت املرحلة الثانية وهي مرحلة التسليم النهايئ والتي نظمتها املادة )108( من الالئحة  

بالنص عىل أنه:

أ- يلتزم املتعاقد خالل س��نة الضامن املش��ار إليه��ا يف املادة )الس��ابعة بعد املئة( من 

ه��ذه الالئح��ة، بصيانة وإصالح واس��تبدال ما يظهر م��ن عيوب يف املواد املس��تخدمة، أو 

عي��وب يف التنفيذ، وال يحول اس��تالم الجهة لألعامل مع عدم إب��داء مالحظاتها عليها، أو ما 

يظه��ر من نواقص، أو مواد مخالفة للمواصفات، مام مل يتم تداركه أثناء االس��تالم االبتدايئ، 

دون الت��زام املتعاق��د بضامنها وصيانته��ا، وإذا مل يلتزم بذلك، تنفذ األعامل عىل حس��ابه، 

 بعد إنذاره، بالطريقة التي تراها الجهة مناسبة، مبا ال يتجاوز األسعار السائدة. 
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ب- ال يش��مل الضامن والصيانة املش��ار إليها يف الفقرة ) أ ( من هذه املادة، أعامل الصيانة 

الدورية أو العادية الناتجة عن االس��تخدام، ما مل يرجع س��بب ذلك وفقاً لألصول الفنية إىل 

عيب يف املواد أو يف التنفيذ«.

وجاءت املادة )100( من الالئحة ناصًة عىل أن “تس��تلم األعامل استالماً نهائياً يف عقود 

األش��غال العامة، بعد انته��اء مدة الضامن والصيانة املش��ار إليها يف املادة )الس��ابعة بعد 

املئ��ة( من هذه الالئحة، وبعد تنفيذ املتعاقد اللتزاماته، وتس��ليمه املخططات ومواصفات 

األجه��زة واملعدات، واملس��تندات املتعلقة باملرشوع، وفقاً ملا ينظمه منوذج عقد األش��غال 

العامة«. 

وبه��ذا يكون ذلك العقد قد انتهى نهاية طبيعية وتنتهي كافة اآلثار املتعلقة بالعقد إال 

فيام يتعلق بالضامن العرشي والذي أش��ارت إليه امل��ادة ))7( من الالئحة بقولها: »يضمن 

املتعاقد ما يحدث من تهدم)17)( كيل أو جزيئ ملا أنشأه خالل عرش سنوات من تاريخ تسليمه 

إي��اه للجهة الحكومية تس��لياًم نهائياً متى كان ذلك ناش��ئاً عن عي��ب يف التنفيذ ما مل يكن 

املتعاقدان قد اتفقا عىل بقاء املنشآت ملدة أقل من عرش سنوات«.

وقد نظم عقد األش��غال العامة عملية التس��ليم االبتدايئ والنه��ايئ وفرة الصيانة حيث 

نصت املادة )51( املتعلقة بالتس��ليم النهايئ عىل أنه »عىل املقاول، مبجرد إنجاز األعامل أن 

يقوم بإخالء املوقع من جميع املعدات واملواد واألتربة والنفايات وأن ميهده بش��كل صالح 

لالستعامل، ثم يرسل إشعاراً خطياً بذلك إىل صاحب العمل الذي يحدد موعد املعاينة متهيداً 

إلجراء التس��ليم االبتدايئ، وعىل صاحب العمل أن يحدد موعد املعاينة بإشعار خطي خالل 

مدة ال تزيد عن خمسة عرش يوماً من تاريخ إشعار املقاول له بذلك.

وعند تس��لم األعامل يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه مبعاينة األعامل وتس��لمها 

تس��لاًم ابتدائياً بحضور املقاول أو مندوبه ويحرر محرض من عدة نسخ حسب الحاجة عن 

عملية التس��لم االبتدايئ ويس��لم للمقاول نسخة منه. وإذا كان التسلم قد تم بدون حضور 

)17)(  يراعى استخدام لفظ أكرث شمواًل من الهدم بحيث يشمل جميع أنواع العقود، فليست كل عقود اإلنشاءات مباين، 

وإمنا توجد عقود إنش��ائية تتعلق بعمليات تقنية وفنية وبالتايل كلمة هدم ليست موفقة يف استخدامها أو يضيف 

إليها كلمة أخرى فتكون »يضمن املتعاقد ما يحدث من تهدم أو تعطل كيل أو جزيئ«.
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املقاول رغم إخطاره بخطاب مسجل يتم إثبات الغياب يف املحرض، وإذا تبني من املعاينة أن 

األعامل قد متت عىل الوجه املطلوب اعتر تاريخ إشعار املقاول لصاحب العمل باستعداده 

للتس��ليم موعداً إلنجاز العمل وبدء فرة الصيانة، وإذا ظهر من املعاينة أن األعامل مل تنفذ 

ع��ىل الوجه األكمل، فيثبت ذلك يف املحرض ويؤجل التس��لم لحني إمت��ام األعامل املطلوب 

تنفيذها أو إصالحها. وإذا تبني لدي التسلم االبتدايئ أن هناك بنوداً أو أجزاء مل يقم املقاول 

بتنفيذه��ا ورأت لجنة التس��لم االبتدايئ أن األع��امل الناقصة ال متنع م��ن االنتفاع بالعمل 

واس��تخدامه للغرض الذي ُأنش��ئ من أجله، فيجوز لصاحب العمل يف هذه الحالة أن يعتر 

األعامل مسلمة ابتدائياً ويطلب من املقاول إكامل األعامل الناقصة خالل مدة معقولة فإذا 

مل يق��م بذلك حق لصاحب العمل حس��م قيمة هذه األع��امل وتكليف غريه بتنفيذها عىل 

حسابه والرجوع عليه بفروق األسعار«.

وعن التسليم النهايئ نصت املادة )52( منه عىل أنه »قبل انتهاء فرة الصيانة بوقت مناسب، 

يقوم املقاول بإرس��ال إش��عار خطي إىل صاحب العمل لتحديد موعد املعاينة متهيداً للتس��لم 

النهايئ، ومتى أسفرت هذه املعاينة عن مطابقة األعامل للرشوط واملواصفات يتم تسلمها نهائياً 

مبوجب محرض يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتحريره من عدة نس��خ حس��ب الحاجة 

ويجرى التوقيع عليه من قبل الطرفني أو من ينوب عنهام، ويعطى املقاول نسخة منه. 

وإذا ظهر من املعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل يف بعض األعامل ولو مل يتضمنه محرض 

التس��ليم االبتدايئ فيؤجل التس��لم ومتتد بذلك فرة الصيانة لحني استكامل النقص أو إصالح 

العيب أو الخلل من قبل املقاول خالل مدة معقولة يحددها املهندس، فإذا انتهت املدة دون 

أن ينفذ املقاول ما عليه جاز لصاحب العمل حسبام يراه إجراء اإلصالحات الالزمة عىل نفقة 

املقاول وتحت مسؤوليته أو حسم قيمتها حسب قامئة الكميات واألسعار من الضامن«.

وعن فرة الصيانة نصت املادة )11( منه عىل أنه:

أواًل– تعريف فترة الصيانة:

إن تعبري فرة الصيانة الواردة يف هذه الرشوط يعني الفرة املحددة يف العقد والتي تبدأ 

من تاريخ التس��لم االبتدايئ حتى تاريخ التس��لم النهايئ، أما يف حالة تجزئة التسلم االبتدايئ 

فتحسب فرة الصيانة لكل جزء اعتباراً من تاريخ تسليمه االبتدايئ.
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ثانياً– تنفيذ أعمال اإلصالح وغيرها:

مبا أن القصد هو تس��ليم األعامل إىل صاحب العمل، عند انتهاء فرة الصيانة أو بأرسع 

وقت ممكن بعد انتهائها، وأن يكون هذا التس��ليم وهي بحالة من الجودة واإلتقان يرىض 

به��ا املهن��دس، وال تقل عن الحالة التي كانت عليها عند بدء فرة الصيانة، باس��تثناء ما قد 

ينجم عن االستعامل واالستهالك العاديني، فعيل املقاول أن يقوم بتنفيذ أي أعامل تصليح أو 

تعديل أو إعادة إنش��اء أو تقويم ما يظهر من عيوب حس��بام يطلب منه صاحب العمل أو 

املهندس خطياً أثناء فرة الصيانة أو عند التسليم النهايئ. ومن املفهوم أن أعامل الصيانة ال 

تشمل إصالح ما قد ينجم عن استعامل واستهالك ما تم تسليمه إذا مل يكن ذلك ناشئاً عن 

عيب يف الصيانة أو التنفيذ.

ثالثاً– تكاليف القيام بأعمال اإلصالح وغيرها:

ع��يل املق��اول أن يقوم بجميع أعامل اإلص��الح عىل نفقته الخاصة إذا كان س��بب تلك 

األع��امل يعود – حس��ب رأي املهندس- إىل أن املواد املس��تعملة أو أصول الصنع ليس��ت 

موافقة للعقد، أو إذا كان السبب يعود إىل إهامل أو تقصري من جانب املقاول يف تنفيذ أي 

التزام رصيح أو ضمني مرتب عليه مبوجب العقد.

رابعاً- معالجة تقصير المقاول في تنفيذ األعمال المطلوبة من قبل المهندس:

»إذا امتن��ع املقاول عن القيام بأي من األعامل املبينة يف هذه املادة واملطلوبة من قبل 

املهن��دس فلصاح��ب العمل الحق يف تنفي��ذ مثل هذا العمل مبعرفته أو بواس��طة مقاولني 

آخرين ويس��تويف من املقاول تكاليف العمل املذكور، وله أن يحسمها من املبالغ املستحقة 

الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيام بعد ...«)18)(.

أما عقود التوريد فانها تنتهي باستالم املواد املتفق عىل توريدها، ومتر أيضاً عملية انتهاء 

تلك العقود مبرحلتني)10)(: مرحلة االستالم املؤقت ومرحلة االستالم النهايئ، حيث تقوم الجهة 

باس��تالم األصناف التي تحتاج إىل فحص اس��تالماً مؤقتاً. ويحرر بذلك إشعار استالم مؤقت، 

)18)(  راجع أيضاً املادة )12( وما بعدها من عقد األشغال العامة.

)10)(  راجع املواد )111( إىل )111( من الالئحة. 
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يوضح به ما تم توريده. ويعتر تاريخ االس��تالم املؤقت لألصناف يف حالة قبولها هو تاريخ 

االستالم النهايئ.

ث��م ييل ذلك االس��تالم النهايئ والذي تبدأ إجراءاته بإش��عار امل��ورد مبوعد اجتامع لجنة 

الفحص واالس��تالم، لحضور إجراءات الفحص واالس��تالم النهايئ، ويعت��ر قرار اللجنة بقبول 

أو رف��ض األصناف نافذاً مبج��رد املوافقة عليه من قبل صاحب الصالحية. وإذا رفضت لجنة 

الفحص صنفاً أو أكرث من األصناف املوردة، يخطر املورد بخطاب مسجل باألصناف املرفوضة، 

وأس��باب رفضها، وبوجوب سحبها خالل س��بعة أيام، وتوريد بديل عنها، ويف هذه الحالة ال 

تتحمل الجهة مس��ؤولية ما يحدث لألصناف من فق��دان أو تلف بعد انتهاء املدة املحددة 

لس��حبها. هذا وكام أش��ارت املادة )115( م��ن الالئحة أنه »إذا طلب امل��ورد إعادة تحليل 

األصن��اف املرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات، أو العينة املعتمدة، وقبل هذا الطلب فإنه 

يتحمل مصاريف التحليل، ما مل تكن النتيجة لصالحه«.

وأما يف عقود التنفيذ املس��تمر فإنه طبقاً للامدة )110( من الالئحة »تكون الجهة لجنة 

فنية ملعاينة األعامل واس��تالمها بعد انته��اء مدة العقد، مبوجب محرض يوقع عليه املتعاقد 

أو ممثله. وإذا وجد أي تقصري أو نقص يف تنفيذ األعامل، يلتزم املتعاقد باستكامل تنفيذها، 

وإذا مل يلتزم بذلك، تنفذ عىل حس��ابه، بعد إنذاره، بالطريقة التي تراها الجهة مناس��بة، مبا 

ال يتجاوز األسعار السائدة«.

وميكن القول إن كل عقد يتم تنفيذه وفقاً لرشوطه ويس��لم يف مواعيده املحددة نظاماً 

أنه بذلك يكون قد انتهى نهاية طبيعية.

ثانياً: النهاية غري الطبيعية للعقود اإلدارية:

تتع��دد حاالت نهاية العقد نهاية غري طبيعي��ة والجامع بينها أنها تؤدي إىل إنهاء العقد 

قب��ل أوانه وتتمثل هذه الح��االت يف إنهاء العقد باالتفاق، أو بق��وة النظام، أو عن طريق 

القضاء، أو باإلرادة املنفردة لإلدارة.

وينته��ي العقد يف الحالة األوىل باتفاق اإلدارة واملتعاق��د معها، ذلك أن إلزام العقد إمنا 

يع��ود إىل رض��اء طرفيه فإذا التقت هذه اإلرادة عىل إنهاء العق��د جاز لها ذلك، ولكن البد 
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لصح��ة ه��ذه اإلرادة أن تصدر من صاح��ب الصالحية يف إبرام العق��د، وعىل األقل بنفس 

اإلج��راءات  املح��ددة إلبرامه)50)(، ويف ذلك ق��ىض ديوان املظامل بأن��ه »وحيث إن املدعية 

تقدمت بخطابها س��الف الذكر إىل املدعى عليه��ا وطلبها إلغاء عقدها املرم معها وموافقة 

األخ��رية عليه مام يعني إقالتها من العقد، وال يعد من باب الفس��خ بإرادة اإلدارة املنفردة 

والذي يتخذ عىل أس��اس أنه جزاء املتعاقد عند إخالله بالتزاماته العقدية إخالالً جسياًم، إذ 

إن اإللغاء جاء بعد طلب من املدعية، وإذ قابل اإليجاب قبوالً من املدعى عليها فكان إنهاء 

العق��د بإراديت طريف العقد ال باإلرادة املنفردة، وبناًء عليه وحيث إن الفس��خ قد تم بإرادة 

الطرفني فاملؤجر ال يس��تحق إال قيمة األجرة التي مكثها املستأجر فقط، أما بقية الضامنات 

فإنه يجب إعادتها إىل املدعية«.  

 أم��ا نهاية العقد بق��وة النظام فتعود إىل هالك محل العقد بس��بب خارجي عن إرادة 

طرفي��ه، أو لوج��ود نصوص نظامية أو عقدية توجب اإلنهاء عند توافر أس��باب معينة، ويف 

هذه الحاالت يتحقق فس��خ العقد بقوة النص من تاريخ تحقق أسبابه، أما الفسخ القضايئ، 

فإن��ه يعود تقريره إىل القضاء بطلب من املتعاقد، نتيجة إخ��الل الجهة اإلدارية بالتزاماتها 

املقررة نظاماً، وقد تم تفصيل ذلك سابقاً عند تناول حقوق املتعاقد.

وأخرياً نهاية العق��د من قبل اإلدارة بإرادتها املنفردة والذي يكون إما إلخالل املتعاقد 

بالتزامات��ه التعاقدية - وقد أش��ارت إىل ذلك املادة )53( م��ن النظام  والتي ذكرناها عند 

حاالت س��حب العمل مبا يغني عن إعادتها هنا- وإما تحقيقاً للمصلحة العامة التي ترى 

أنها تتفق مع نهاية العقد ال إمتامه، كام أن اإلدارة تس��تطيع اس��تعامل هذه الس��لطة يف 

الوق��ت الذي يرفع فيه املتعاقد دعوى لفس��خ العقد، وذلك نظ��راً الختالف اآلثار املرتبة 

عىل كل منهام وهو ما قرره الديوان بقوله: »إقامة املقاول دعوى أمام الديوان يطلب فيها 

فسخ العقد بسبب خطأ جهة اإلدارة ال مينع رفع الدعوى جهة اإلدارة من أن تفسخ العقد 

وفقاً لس��لطتها التقديرية املقررة نظاماً ...«)51)(. وقد تم تفصيل ذلك عند تبيان س��لطات 

اإلدارة.

)50)(  راجع د. سليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص737.

)51)(  راجع حكم هيئة التدقيق 7)1/ت/1 لعام 1112ه�، مجموعة القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص151.
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ب��إذن الله تع��اىل نتناول يف هذا الب��اب تحديد املنازع��ات املتعلقة بالعق��ود اإلدارية 

وإجراءاته��ا واآلثار املرتتبة عليها، وتتع��دد هذه املنازعات بداية م��ن اإلعالن عن العملية 

العقدية، م��روراً بتكوين العقد وتنفيذه وانتهاًء بانقضائ��ه، وبتعدد هذه املنازعات تتعدد 

إجراءاتها وكذا اآلثار املرتتبة عليها.

وجميعها يختص بنظرها ديوان املظامل وفقاً ملا متت إليه اإلشارة سابقاً يف أنظمة الديوان 

دون النظر إىل طبيعتها فالديوان يختص بنظر منازعات العقود التي تربمها الجهات اإلدارية 

أياً كانت طبيعتها.

ه��ذا والتحكيم)65)) يف منازعات العقود اإلدارية طريق اس��تثنايئ وال يتم اللجوء إليه إال 

بإذن من رئيس مجلس الوزراء حيث نصت املادة 5/10 من نظام التحكيم الصادر باملرسوم 

املل��ي رقم م/54 وتاريخ 1455/6/54 ه� )65)) عىل أنه »ال يجوز للجهات الحكومية االتفاق 

عىل الَتحكيم إال بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما مل يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك«.

هذا ويشرتط لصحة التحكيم رشوط أشارت إليها املادة )9) من النظام  فنصت عىل أنه 

“ - يجوز أن يكون اتفاق التحكيم س��ابقاً عىل قيام النزاع س��واًء أكان مستقاًل بذاته، أم ورد 

يف عقد معني.

ك��ا يجوز أن يكون اتفاق التحكيم الحًقا لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت يف ش��أنه 

دعوى أمام املحكمة املختصة، ويف هذه الحالة يجب أن يحدد االتفاق املسائل التي يشملها 

التحكيم، وإال كان االتفاق باطاًل.

5- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوًبا، وإال كان باطاًل.

5- يك��ون اتفاق التحكي��م مكتوًبا إذا تضمنه محرر صادر من طريف التحكيم، أو إذا تضمنه 

ما تباداله من مراس��الت موثقة، أو برقيات، أو غريها من وسائل االتصال اإللكرتونية، أو 

)65))  عرفت املادة األوىل من نظام التحكيم اتفاق التحكيم واملحكم فنصت عىل أنه »

1- اتفاق التحكيم: هو اتفاق بني طرفني أو أكرث عىل أن يحيال إىل التحكيم جميع أو بعض املنازعات املحددة التي نشأت أو 

قد تنش��أ بينها يف ش��أن عالقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غري تعاقدية، سواًء أكان اتفاق التحكيم يف صورة رشط 

تحكيم وارد يف عقد، أم يف صورة مشارطة تحكيم مستقلة.

5-هيئة التحكيم: هي املحكم الفرد أو الفريق من املحكمني، الذي يفصل يف النزاع املحال إىل التحكيم.

)65))  نرش بجريدة أم القرى بتاريخ 1455/7/18ه� املوافق 8/)/5015، السنة 90، العدد 4415.
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املكتوبة، وتعد اإلشارة يف عقد ما، أو اإلحالة فيه إىل مستند يشتمل عىل رشط للتحكيم، 

مبثاب��ة اتفاق تحكيم. كا ُيع��د يف حكم اتفاق التحكيم املكتوب كل إحالة يف العقد إىل 

أح��كام عقد منوذجي، أو اتفاقي��ة دولية، أو أي وثيقة أخ��رى تتضمن رشط تحكيم إذا 

كانت اإلحالة واضحة يف اعتبار هذا الرشط جزًءا من العقد«.

واستكاالً لتلك األحكام نصت املادة )11) عىل أنه:

1- يج��ب عىل املحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد يف ش��أنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم 

جواز نظر الدعوى إذا دفع املدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع يف الدعوى.

5- ال يحول رفع الدعوى املشار إليها يف الفقرة السابقة دون البدء يف إجراءات التحكيم، أو 

االستمرار فيها، أو إصدار حكم التحكيم.”

وعليه فإن التحكيم هو طريق استثنايئ محدود وللغاية يف منازعات الجهات اإلدارية.

وعلي��ه نتناول منازعات العق��ود اإلدارية يف فصلني: يكون الفص��ل األول عن منازعات 

العق��ود املنفصلة عن العق��د اإلداري، والثاين يكون عن املنازع��ات املتعلقة بتكوين العقد 

اإلداري، واملنازعات املتعلقة بالقرارات املتصلة بالعقد اإلداري، وبيان ذلك كا ييل:
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الفصل األول

المنازعات المنفصلة عن العقد اإلداري

ونتناول هذا الفصل من خالل تحديد ماهية القرارات املنفصلة وذلك يف املبحث األول، 

ويف املبحث الثاين نتناول اآلثار املرتتبة عىل ذلك، وذلك كا ييل:
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المبحث األول 

ماهية القرارات المنفصلة:

أواًل: تعريف القرارات المنفصلة:

إن اإلدارة وه��ي يف س��بيل إبرام عقودها تقوم مبجموعة من األع��ال القانونية تطبيقاً 

للنص��وص النظامية، وتتمثل هذه األعال القانونية يف مجموعة من القرارات التي تصدرها 

اإلدارة بإرادتها املنفردة مبا يحقق فيها ماهية القرار اإلداري الذي هو إفصاح الجهة اإلدارية 

بإرادتها املنفردة مبا لها من سلطة عامة مبقتىض األنظمة واللوائح بقصد إحداث آثار قانونية 

مت��ى كان ذل��ك ممكناً وجائ��زاً نظاماً، وألن ه��ذه القرارات وإن كانت داخل��ة يف العملية 

التعاقدية وممهدة لها إال أنه ميكن فصلها عنها، لذلك جاءت تس��ميتها بالقرارات املنفصلة 

عن العملية التعاقدية، وهذه التس��مية ليس��ت خاصة بالعق��ود اإلدارية وإمنا هي تنطبق 

عىل القرارات التي تدخل يف عملية قانونية مركبة وميكن فصلها عنها، وبالتايل فإن القرارات 

املنفصل��ة عموماً ه��ي قرارات إدارية تكون ج��زءاً من بنيان عملية قانوني��ة وتكون قابلة 

لالنفصال عنها)64)).

فالقرارات املنفصلة يف العقود اإلدارية هي تلك القرارات التي تس��هم يف تكوين العقد 

والت��ي هي بطبيعته��ا تنفرد عنه وتحمل خصائ��ص القرارات اإلدارية كونه��ا تصدر بإرادة 

منفردة وتحدث آثاراً قانونية)66)).

وبعبارة أكرث تفصياًل يعرفها البع��ض بأنها »ترصفات قانونية تصدر من جانب اإلدارة 

مبفردها أو الس��لطات العامة بصفة عامة يف إطار عملية مركبة، مع إمكان تجنيب هذه 

الترصفات لتمثل عىل حده قرارات قامئة بذاتها وصالحة لرتتيب أثر قانوين معني كترصف 

قان��وين فردي مكتمل ونه��ايئ يف حد ذات��ه دون أن يخل ذلك بباق��ي املكونات األخرى 

للعملي��ة ودون أن يؤثر ع��ىل كيان العملية ذاتها أو يعطل أو يح��ول دون ترتيب اآلثار 

)64))  راجع د. عبد الحميد كال حش��يش، القرارات القابلة لالنفصال وعقود اإلدارة )دراس��ة مقارنة يف القانونني املرصي 

والفرنيس)، ج1، ص5.

)66)) راج��ع د. محمد أنس جعفر، الق��رارات اإلدارية، دار النهضة العربية، القاه��رة، 5006، ص68،69، ود. جال عباس عثان، 

النظرية العامة، مرجع سابق، ص8)1، د. محمد عبد العال السناري، التطورات الحديثة للطعن باإللغاء مرجع سابق، ص56.
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القانونية املرجوة من ورائها أي النتائج القانونية التي من أجلها قامت اإلدارة بإمتام هذه 

العملية))6)).

وبعب��ارة موج��زة فإن الق��رارات املنفصلة هي تل��ك القرارات التي تدخ��ل يف العملية 

التعاقدي��ة، تفصح بها الجه��ة اإلدارية بإرادتها املنفردة بقصد إح��داث آثار قانونية نهائية 

بعيداً عن منطقة العقد. 

وقد أخذ القضاء السعودي بنظرية القرارات املنفصلة عن العقد يف العديد من أحكامه 

حي��ث قىض بأنه “مل��ا كانت املدعية ته��دف إىل إلغاء قرار املدعى عليها املتضمن ترس��ية 

املنافس��ة محل الدعوى للمتقدم املنافس، فإن الدعوى تغدو من قبيل الطعن يف القرارات 

اإلدارية وفقاً ملا اس��تقرت عليه أحكام القضاء اإلداري من اعتبار قرار الرتس��ية من القرارات 

املنفصلة عن العقد اإلداري والتي تثري دعاوى اإللغاء”)67)).

ويف حكم آخر قىض الديوان بأنه “حيث إن املدعي يهدف من إقامة دعواه الحكم بإلغاء 

ق��رار املدعى عليها رقم )...) املتضمن اس��تبعاد موكله من مزاي��دة )...) ومن ثم فإن هذه 

الدعوى حسب التكييف النظامي لها تعترب من قبيل دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية النهائية 

وتختص املحاكم اإلدارية بنظرها وفقاً للادة 15/ب من نظام ديوان املظامل “)68)).

ويف الق��رارات املنفصل��ة قضت املحكمة اإلداري��ة العليا بأنه “ ينبغ��ي يف ضوء تنظيم 

عملية العق��د اإلداري املركبة التفرقة بني نوعني من القرارات التي تصدرها الجهة اإلدارية، 

النوع األول: وهو القرارات التي تصدرها أثناء املراحل التمهيدية للتعاقد وقبل إبرام العقد 

وهي تس��مى القرارات املنفصلة املستقلة ومن هذا القبيل ... والقرار الصادر باستبعاد أحد 

املتناقص��ني ... فهذه القرارات هي قرارات إدارية نهائية ش��أنها ش��أن أي قرار إداري نهايئ، 

وتنطبق عليها جمي��ع األحكام الخاصة بالقرارات اإلدارية النهائي��ة. والنوع الثاين: وينتظم 

))6))  راجع د. جورج ش��فيق س��اري، القرارات القابلة لالنفصال يف القان��ون اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 5005، 

ص44،45.

)67)) املحكم��ة اإلدارية الحكم رق��م 1455/5/5/510ه�، يف القضية رقم 5/165/ق/1455، املؤيد من محكمة االس��تئناف 

اإلدارية بالحكم رقم 5/95 لعام 1455ه�، يف القضية رقم 85/ق لعام 1455ه� )حكم غري منشور). 

)68))  املحكمة اإلدارية الحكم رقم 1455/1/1ه�، يف القضية رقم 5/5501/ق/1451، املؤيد من محكمة االستئناف اإلدارية 

بالحكم رقم 5/7 لعام 1455ه�، يف القضية رقم 196/ق لعام 1455ه� )حكم غري منشور). 
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القرارات التي تصدرها الجهة اإلدارية تنفيذاً لعقد من العقود واستناداً إىل نص من نصوصه 

كالقرار الصادر بس��حب العمل ممن تعاقد معها ... فهذه القرارات يختص القضاء اإلداري 

بنظر املنازعات التي تثور بش��أنها ال عىل أس��اس اختصاصه بنظر القرارات اإلدارية النهائية 

وإمنا عىل أس��اس اعتباره املحكمة ذات الوالية الكاملة بنظر املنازعات الناش��ئة عن العقود 

اإلدارية”)69)).

وقض��ت أيضاً بأنه »ينبغي التميي��ز يف مقام التكييف بني العقد الذي تربمه اإلدارة وبني 

اإلج��راءات التي ميهد بها إلبرام العقد، مث��ل هذه اإلجراءات ما يتم بقرار إداري من الجهة 

اإلدارية املختص��ة كوضع اإلدارة لرشوط املناقصة أو املزايدة وق��رارات لجنة البت والقرار 

بإرساء املناقصة أو املزايدة...«)0))).

وعليه فإن القرارات املنفصلة هي قرارات إدارية تس��تجمع خصائص تدخل يف العملية 

العقدية لكنها تستقل عنها بطبيعتها، ومن ثم ميكن الطعن عليها باإللغاء استقالالً عنها.

ثانياً: صور القرارات المنفصلة:

ك��ا متت اإلش��ارة فإنه عندما تتعاقد اإلدارة باألس��اليب التي وضعه��ا النظام فانها متر 

مبجموع��ة من اإلجراءات وصوالً إىل إبرام العقد، وهذه اإلجراءات تقتيض من اإلدارة إصدار 

العدي��د م��ن القرارات التي تدخل يف بنيان العملية التعاقدي��ة حيث ال يتصور إبرام العقد 

بدونها غري أنه ميكن فصلها عنه)1))).

إن هذه القرارات تتخذ صوراً عديدة وميكن أن نحدد مراحلها فيا ييل:

- القرارات السابقة عىل إبرام العقد.

- القرارات املقرتنة بإبرام العقد.

)69))  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم ))) /54 ق بجلس��ة 1979/4/14، وراجع أيضاً الحكم يف القضية 

رقم 550،)46 لسنة 17ق، بجلسة 1976/4/6، املجموعة 1/50، ص508.

)0)))  راج��ع حك��م املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 5448 لس��نة 51 ق، بجلس��ة 51 يناي��ر 1995، املجموعة،1/58 

القاعدة 5)، ص15).

)1)))  راجع د. عبد الحميد كال حشيش، مرجع سابق، ص109/647.
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تانك املرحلتان وإن كانتا ها الصورة األكرث وضوحاً وش��يوعاً للقرارات املنفصلة، إال أنه 

توجد ص��ورة أخرى قليلة الحدوث وهي إمكانية وجود الق��رارات املنفصلة الالحقة بإبرام 

العقد.

1- القرارات السابقة عىل إبرام العقد.

عديدة هي تلك القرارات السابقة عىل إبرام العقد لذا فاننا سنتناول ما يكون أمثلة لها 

يف النظام السعودي مع تطبيقاتها القضائية.

- القرار الصادر باإلعالن عن املنافسة.

- القرار الصادر باستبعاد بعض العطاءات.

- القرار الصادر بحرمان بعض األشخاص من الدخول يف املنافسات.

- القرار الصادر بإلغاء املنافسة.

- القرار الصادر مبصادرة الضان االبتدايئ.

القرار الصادر باإلعالن عن المنافسة:

تلتزم اإلدارة باإلعالن عن املنافسات العامة وفقاً للرشوط التي حددها النظام فإن هي 

خالف��ت تلك الرشوط التي نص عليها النظام جاز الطعن باإللغاء يف قرار اإلعالن لتأثريه يف 

املراكز القانونية، كأن يكون صادراً محدداً مدة تقل عن املدة النظامية لتقديم العطاءات، 

أو مش��رتطاً تأهياًل أو تصنيفاً معيناً، فإنه يف هذه الحالة ميكن الطعن عليها باإللغاء، ومن 

التطبيق��ات القضائية يف ذلك ما قىض به ديوان املظامل بحكم��ه أنه »فيا يتعلق مبطالبته 

بإلغ��اء قرار الرتس��ية فإن الثابت أن املدعى عليها قد أعلنت ع��ن رغبتها لتأجري أرض عىل 

ش��اطئ الش��قيق لتنفيذ مرشوع س��ياحي ضمن مش��اريع أخرى، وتم اإلع��الن بالجريدة 

الرس��مية جريدة أم القرى وعدد من الجرائد املحلية وق��د اتضح للدائرة من االطالع عىل 

ص��ور اإلعالنات أنه قد تم تحدي��د آخر موعد لتقديم العطاء بتاري��خ 5/1/)145ه�، وأن 

موع��د فتح املظاريف بتاري��خ 5/5/)145ه� دون ذكر اليوم وذل��ك بجريدة أم القرى أما 

اإلعالنات األخرى بالجرائد األخرى فقد حدد آخر موعد لتقديم العطاء يوم السبت املوافق 
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5/1/)145ه� وحدد موعد فتح املظاريف يف يوم األحد املوافق5/5/)145ه�، وحيث إن يوم 

السبت الوارد يف اإلعالن مل يكن موافقاً لتاريخ 5/1/)145ه� بل هو يوافق 5/50/)145ه� 

وي��وم األحد يواف��ق 5/1/)145ه� وليس كا ورد يف اإلعالن ال��وارد بالجرائد غري الجريدة 

الرس��مية. وحيث إن املتفق عليه بني طريف الدعوى أن املدعي قد أحرض عطاءه لألمانة يف 

ي��وم األح��د املوافق 5/1/)145ه�، إال أنه مل يتم قبوله من��ه بحجة أن هذا اليوم هو اليوم 

املحدد لفتح املظاريف، وأن املدعي عندما رفضت األمانة االس��تالم منه لجأ للربيد الرسيع 

حيث تم إيصال عطائه واستالمه بنفس يوم األحد املوافق 5/1/)145ه�، وحيث إن األمانة 

ق��د بررت ه��ذا الخطأ الحاصل باإلع��الن يف الجرائد األخرى بأنها ق��د قامت باإلعالن عن 

املزايدة يف العام السابق حيث تم اإلعالن بتاريخ 1456/15/55ه� قبل صدور التقويم لعام 

)145ه���، وحي��ث إن الدائرة ترى أن هذا التربير ال وجاهة له البتة إذ إن التقويم املعتمد 

وهو تقويم أم القرى مطبوع لسنوات قادمة عديدة، وكان املتعني عىل املدعى عليها التأكد 

منه ال س��يا وأنه يرتتب عىل إعالناتها الدخ��ول يف التزامات مالية وتعاقدية ... وحيث إن 

املعتمد األخذ به هو اإلعالن الوارد بالجريدة الرسمية والذي حدد التاريخ ومل يحدد اليوم، 

وحي��ث ثبت م��ن محرض لجنة فتح املظاريف أن املدعى عليه��ا قد قامت فتح املظاريف 

بتاري��خ 5/1/)145ه� مخالفة بذلك اإلع��الن الصادر منها والذي جعلت فيه املدعى عليها 

تاريخ 5/1/)145ه� هو اليوم املحدد ليكون آخر موعد لتقديم العطاء ويوم 5/5/)145ه� 

هو اليوم املحدد لفتح املظاريف.

وحيث إن املدعى عليها بهذا قد خالفت ما نصت عليه الئحة الترصف بعقارات البلدية 

والتعلي��ات املنفذة لها والتي تضمنت��ا رضورة أن يتم تحديد مكان وزمان تقديم العروض 

وتاريخ فتح املظاريف، وذلك لضان حق الدخول يف املزايدة العامة لجميع املستثمرين مع 

توفري فرص ومعاملة متساوية.

وحيث إن مخالفة املدعى عليها لهذا األمر يستلزم القضاء بإلغاء خطاب الرتسية الصادر 

منه��ا وذلك لعدم التزام املدعى عليه��ا باإلعالن وفقاً ملا جاء بالالئحة والتعليات التنفيذية 

لها..«)5))).  

)5)))  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 184/د/إ/1 لع��ام 1455ه�، يف القضية رقم )4/11/ق لعام 1457ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف بالحكم رقم 5/56 لعام 1455ه�، يف القضية رقم 1407 /ق لعام 1458ه� )حكم غري منشور).
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وأيض��اً ما قىض به الديوان أنه »وحيث إن املدعي يهدف من دعواه إىل إلغاء قرار عدم 

ترس��ية منافس��ة تأمني الغازات املضغوط��ة، عىل رشكته عليه تكون الدع��وى داخلة ضمن 

اختص��اص ديوان املظامل مبوجب املادة 15/ب من نظامه، وحيث إن املدعية عندما طرحت 

املنافس��ة وضع��ت لها رشوطاً وكان ضمن هذه الرشوط م��ا ورد يف املادة )54) والتي تنص 

ع��ىل أنه )يلتزم املتعهد عند تقديم املنافس��ة بتزويد ... بش��هادة النوعي��ة )أيزو) للرشكة 

وللمصنع املنتج للغازات الصناعية ويستبعد من له سابقة أو مالحظة من قبل وزارة التجارة 

والصناعة) وحيث إن املدعية مل تقدم شهادة األيزو املطلوبة بداية تقدميها، وتم منحها ثالثة 

أيام إال أنها مل تقدمها، فعليه تكون مل تس��توف الرشوط املطلوبة عند تقدمها للمنافس��ة، 

م��ا تنتهي معه الدائرة إىل صحة ما قامت به املدعى عليها ورفض دعوى املدعي. وال ينال 

من ذلك ما ذكره املدعي من أن املادة الخامس��ة والس��تني من نظام املنافسات واملشرتيات 

الحكومية نصت عىل أنه يجب عىل الجهة الحكومية عند إعداد مواصفات ورشوط املنافسة 

أن تكون محققة للمصلحة العامة وال تكون معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات ماثلة 

لرشك��ة أو موردين بعينهم ) لكون رشط ش��هادة األيزو لي��س خاصاً برشكة أو مورد بل هي 

متاح��ة للجميع، ك��ا ال ينال من ذلك ما ذك��ره املدعي من أن املادة الرابعة والخمس��ون 

بعد املئة أحكام عامة من النظام س��الف الذكر)5))) نصت عىل أنه “ال يجوز تضمني رشوط 

املنافس��ات واملشرتيات ووثائق العقود التي تربمها الجهات الحكومية نصوصاً تخالف نظام 

املنافس��ات واملش��رتيات الحكومية أو هذه الالئحة وتعترب أحكامها مقدمة يف التطبيق عىل 

تلك الوثائق واملستندات” لكون الرشط الذي وضعته املدعى عليها ال يخالف أياً من نصوص 

النظام كا أن نظام املش��رتيات وضع نصوص النظام العامة، ويجوز للجهة أن تضع رشوطاً 

خاصة وذلك حس��با جاء يف املادة )4)) من أحكام عامة من نفس النظام عىل أنه” يجب 

أن يكون التعاقد عىل أس��اس رشوط ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة مطابقة للمواصفات 

القياس��ية املعتمدة أو املواصف��ات العاملية فيا ليس له مواصف��ات معتمدة” لذلك وبعد 

املداولة حكمت الدائرة برفض الدعوى..”)4))).

)5)))  هذه املادة توجد يف الالئحة.

)4)))  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 586/د/إ/5 لعام 1451ه�، يف القضية رقم 64)1/1/ق لعام 1450ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف بالحكم رقم 5/550 لعام 1455ه� يف القضية رقم 66)1/ق لعام 1455ه� )حكم غري منشور).
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- القرار الصادر باستبعاد بعض العطاءات:

تتعدد صور االس��تبعاد س��واًء كانت ملخالف��ة الرشوط التي وضعته��ا الجهة الحكومية 

أو لس��لطتها التقديري��ة يف تقدير إمكانية املتنافس يف تنفيذ العقد حتى لو اس��تكمل تلك 

الرشوط، ويف هذه الصور ميكن الطعن باإللغاء يف قرار االستبعاد، ومن التطبيقات القضائية 

يف ذل��ك ما قىض ب��ه ديوان املظامل بأن »املدعي وكالة يهدف من إقامة دعواه الحكم بإلغاء 

قرار املدعى عليها املتضمن اس��تبعاد موكلته من املنافس��ة الخاصة بإحالل نظام التكييف 

باملبنى الرئيس، وترس��يتها عىل رشكة )...) ومن ثم فإن الدعوى والحالة هذه تعد داخلة يف 

اختصاص املحاكم اإلدارية والئياً وفقاً للادة 15/ب من نظام ديوان املظامل الصادر باملرسوم 

امللي رقم م/78 وتاريخ 1458/9/19ه� التي نصت عىل اختصاصها بالفصل يف دعاوى إلغاء 

القرارات اإلدارية النهائية التي يقدمها ذوو الش��أن متى كان مرجع الطعن عدم االختصاص 

أو وج��ود عي��ب يف الش��كل، أو عيب يف الس��بب، أو مخالفة النظم واللوائ��ح أو الخطأ يف 

تطبيقها أو تأويلها، أو إس��اءة استعال السلطة، ومبا أن الثابت أن سبب االستبعاد املخالفة 

للرشوط واملواصفات، حيث إنه طبقاً ملا ورد مبحرض اللجنة الفنية الخاصة باملنافسة من أن 

عطاء الرشكة املدعية جاء مخالفاً يف بنود كثرية مثل، كل ذلك مخالف للرشوط واملواصفات 

الخاصة باملنافسة، وعليه فقد أوصت لجنة فحص العروض باستبعاد العطاء املقدم من قبل 

الرشكة املدعية وبرتس��يته عىل رشكة ... ملطابقته للرشوط واملواصفات ومناس��بته من حيث 

الس��عر والجودة باعتب��اره العطاء الثاين بعد الرشكة املدعية بعد اس��تعانتها بتقرير الفنيني 

املتخصصني وفقاً ألحكام النظام، وعليه فإن الدائرة تقيض بسالمة وصحة قرار املدعى عليها 

باس��تبعاد الرشكة املدعية وترسية املنافسة عىل رشكة )...) التفاقه مع رصيح نصوص النظام 

وانس��جامه مع س��لطتها التقديرية يف تفضيل أنس��ب العروض من الناحية الفنية، املطابق 

للرشوط واملواصفات مبا ال معقب عليها ما مل تتعس��ف أو تخالف نصاً وهو ما مل يثبت يف 

الدعوى... ما تكون معه الدعوى حرية بالرفض«)6))).

وق��ىض الديوان أيض��اً أنه “حيث يهدف املدعي م��ن إقامة دعواه الحك��م بإلغاء قرار 

املدع��ى عليها رقم )...) وتاريخ )...) املتضمن اس��تبعاد موكلته م��ن مزايدة تطوير املوقع 

)6)))  راج��ع حك��م املحكمة اإلدارية رقم 505/د/إ/5 لع��ام 1455ه�، يف القضية رقم 10/4557/ق لع��ام 1455ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 5/691 لعام 1455ه�، يف القضية رقم 98)5/ق لعام 1455ه� )حكم غري منشور).
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التج��اري )...) ومن ثم فإن الدعوى حس��ب التكييف النظامي له��ا تعترب من قبيل دعاوى 

إلغ��اء الق��رارات اإلدارية النهائية التي يقدمها ذوو الش��أن، مت��ى كان مرجع الطعن عدم 

االختصاص، أو وجود عيب يف الش��كل، أو عيب يف الس��بب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو 

الخطأ يف تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعال السلطة ... وحيث عن موضوع الدعوى فإن 

قرارات الحرمان أو االستبعاد من املنافسة العامة تخضع خضوعاً تاماً لرقابة القضاء اإلداري 

باعتبارها قراراً إدارياً منفصاًل يجوز الطعن فيه اس��تقالالً وإلغاؤه عن طريق دعوى اإللغاء 

... م��ن كل ذلك يتض��ح أن املنظم نص رصاحة عىل وجوب تقديم ضان مرصيف )بني) مع 

ع��روض عقود املزاي��دات )...) وترتيباً عليه ومبا أن الثابت وفق��اً إلقرار وكيل املدعي ووفقاً 

ملح��رض لجنة فتح املظاريف رقم )...) وتاريخ ... ومحرض لجنة االس��تثار رقم )...) وتاريخ 

)...) أن املدعي تقدم للمزايدة مرفقاً ش��يكاً مصدقاً دون إرفاق ضان بني وعليه فإن قرار 

املدعى عليها يقع صحيحاً سليًا موافقاً لرصيح نصوص النظام..”))))).

- القرار الصادر بحرمان بعض األشخاص من الدخول يف املنافسات:

يش��ري البعض من الفقه بداية أن القرار الصادر بحرمان بعض األشخاص من الدخول يف 

املنافسات هو قرار مستقل بذاته وليس قراراً منفصاًل عن العملية التعاقدية إذا كانت ذات 

محمول عام، إذ ال تعدو يف هذه الحالة سوى كونها قراراً مستقاًل وال تعد جزءاً من العملية 

التعاقدي��ة التي ثار النزاع مبناس��بتها إذ ه��ي قرارات عامة يف التطبي��ق عىل هذه العملية 

التعاقدية وغريها)7))).

ويؤيد البعض هذا الرأي باعتبار أن هناك فرقاً بني الحرمان والش��طب وبني االس��تبعاد، 

فاألول هو إجراء ش��خيص ينطبق عىل ش��خص معني بالذات س��واًء كان ش��خصاً طبيعياً أو 

معنوياً، بخالف االستبعاد فهو إجراء موضوعي ينطبق عىل العطاءات وليس عىل األشخاص، 

واإلج��راء حرمان عام ينصب عىل عدد غري محدد من املناقصات واملزايدات، وقد يذهب يف 

بعض األحيان إىل كل املناقصات واملارسات الحكومية ويلزم لتنفيذه إصدار قرارات إدارية 

)))))  راج��ع حك��م املحكمة اإلدارية رقم 1/د/إ/1 لع��ام 1455ه� يف القضية رقم 5/5501/ق لع��ام 1451ه� املؤيد من 

محكم��ة االس��تئناف اإلداري��ة بالحكم رقم 5/7 لعام 1455ه���، يف القضية رقم 196/ق لع��ام 1455ه� )حكم غري 

منشور).

)7)))  راجع د. عبد الحميد كال حشيش، مرجع سابق، ص110/648.
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فردية باس��تبعاد العطاءات املقدم��ة باملخالفة ألوامر الحرمان، وق��د يكون ملدة معينة أو 

بدون تحديد مدة معينة، أما االستبعاد فهو إجراء فردي يصدر يف كل مرة عىل حده مبناسبة 

مناقصة أو مزايدة معينة بذاتها، ويكون محله اس��تبعاد أح��د العطاءات املقدمة ملخالفته 

للرشوط املقررة كإجراء وقايئ)8))).

يف حني يرى البعض من الفقه عىل العكس متاماً أن هذا النوع من القرارات يعد تطبيقاً 

كاماًل لنظرية القرارات املنفصلة، حيث إنه ال ميكن أن يثور الطعن فيها باإللغاء إال مبناسبة 

عقد من العقود التي استبعد منها الطاعن، وإذا صح أنها قرارات عامة يجاوز رسيانها مدة 

العملية التعاقدية فإنها أيضاً ال تثور إال مبناس��بة عملية عقدية أخرى والقضاء مس��تقر عىل 

قبول الطعن يف هذا النوع من القرارات)9))).

وأعتقد أن اعتبار كون قرارات الحرمان واالستبعاد قرارات قابلة لالنفصال من عدمها ال 

يعتمد عىل التفرقة بني طبيعة الفرق بني كل منها، وإمنا االعتبار يستند عىل مدى تعلق هذه 

القرارات بالعملية التعاقدية ذاتها أم ال، فإن كانت متعلقة بالعملية التعاقدية ذاتها وقابلة 

لالنفصال عنها كانت قرارات منفصلة، وإن مل تكن متعلقة بالعملية التعاقدية وخارجة عنها 

باعتبارها قرارات صادرة من جهات مس��تقلة فإنها قرارات مستقلة عن العملية التعاقدية، 

ع��ىل أنه يجب مراعاة أن الحرمان كا قد يكون جزائياً قد يكون وقائياً ويصدر تقريره من 

النظام نفس��ه، وذلك يف بعض الحاالت التي نصت عليها الالئحة يف املادة )15) منها بش��أن 

املمنوع التعامل معهم والتي سبق بيانها من قبل.

وم��ن تطبيق��ات الديوان يف هذا الش��أن ما قىض به أن »قرارات الحرمان أو االس��تبعاد 

من املنافس��ة العامة تخضع خضوعاً تاماً لرقابة القضاء اإلداري باعتباره قراراً إدارياً منفصاًل 

يجوز الطعن فيه اس��تقالالً وإلغ��اؤه عن طريق دعوى اإللغاء. قضاء اإللغاء هو باألس��اس 

قضاء مرشوعية وذلك من جهة تس��ليط رقابة القايض عىل القرارات اإلدارية املطعون فيها 

استظهاراً ملدى انضباطها داخل أطر املرشوعية الحاكمة وذلك بوزنها مبيزان القسط والعدل 

)8)))  راج��ع د. محمد أحمد إبراهيم املس��لاين، الق��رارات اإلدارية القابلة لالنفصال يف العملي��ات القانونية املركبة 

دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية 5014، ص84،85. وراجع د. أحمد عثان عياد، مرجع سابق، 

1975، ص165،161.

)9)))  راجع د. محمد عبد العال السناري، التطورات الحديثة للطعن باإللغاء، مرجع سابق، ص46.
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عىل هدي من الرشع والنظام، فيلغيها القضاء إن تحقق له مجاوزة القرار إلحدى تلك األطر 

املنظمة، ما يتحقق معه العدل التام واستقرار النظام العام، والحفاظ عىل مبدأ املرشوعية، 

وحاية الدولة بحاية أنظمتها من االعتداء والتجاوز. املس��تقر قضاًء أن س��لطة اإلدارة يف 

الحرمان أو االس��تبعاد من املنافسات العامة هي سلطة تقديرية ال تحكمية، يحدها النظام 

وعيب إساءة استعال السلطة«)70)).

- القرار الصادر بإلغاء المنافسة:

قد ترى الجهة اإلدارية يف أي مرحلة وقبل إبرام العقد أن تلغي املنافس��ة لألسباب التي 

حددها النظام، ويف هذه الحالة تقوم بإلغاء املنافسة، ويبدو من هذه الحالة أنها ال تنتمي 

إىل الق��رارات املنفصلة ألنه ل��ن تكون هناك عملية عقدية أص��اًل، وبالرضورة ال تنتمي إىل 

القرارات املتصلة بالعقد حيث ال يوجد عقد ميكن تصنيف القرار عىل أساسه، غري أنه ميكن 

الق��ول إنها إىل القرارات املنفصلة أقرب، وتحس��ب عليها ألنه��ا يف النهاية داخلة يف عملية 

إجرائية مبناسبة عملية عقدية متهيدية وليست مستقلة عنها.

وم��ن التطبيق��ات القضائية ما قىض به الديوان أنه »وملا كان املدعي قد حرص دعواه يف 

طل��ب إلزام املدعى عليها ترس��ية املناقصة عليه فإن حقيقة دع��واه هي الطعن يف محرض 

لجنة فحص العروض املؤرخ يف )...) املتضمن إلغاء الرتس��ية، فإن الدعوى بناًء عىل تكييفها 

الصحيح تعترب من دع��وى اإللغاء يف القرارات اإلدارية ومن ثم تدخل يف اختصاص الديوان 

والئياً طبقاً للادة 15/ب من نظام ديوان املظامل )...) وحيث إنه عن املوضوع فالثابت من 

خالل مطالعة أوراق القضية أن املدعى عليها قد طرحت منافسة عامة ... وقد تقدم املدعي 

بعطائ��ه ضمن من تقدم لذلك وبن��اًء عىل محرض اللجنة الفني��ة واملالية وتحليل العروض 

املقدمة للمنافس��ة املؤرخ يف )...) فق��د رأت أن العرض املقدم من املدعي مطابق للرشوط 

واملواصفات والسعر مناسب وترى إحالة كامل املعاملة إىل لجنة البت والرتسية، وبعد ورود 

املعاملة من لجنة البت والرتسية أصدرت محرضها رقم )...) املتضمن إلغاء املنافسة لوجود 

خالف��ات مل تنتهي مع بعض الجهات الحكومية، وحيث إن نظام املنافس��ات واملش��رتيات 

)70))  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رق��م 1/د/إ/1 لعام 1455ه� يف القضية رق��م 5/5501/ق لعام 1451ه�� املؤيد من 

محكم��ة االس��تئناف اإلداري��ة بالحكم رقم 5/7 لعام 1455ه���، يف القضية رقم 196/ق لع��ام 1455ه� )حكم غري 

منشور).
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الحكومية الصادر باملرسوم امللي رقم م/68 وتاريخ 1457/9/4ه� قد نص يف املادة 56 عىل 

أنه أ-كا ورد يف الرشوط العامة لكراسة الرشوط واملواصفات، ثانياً: للوزارة الحق يف تجزئة 

أو تخفيض أو زيادة أو إلغاء العملية دون الرجوع ألصحاب العطاءات.

وتأسيساً عىل ما سبق فإن إلغاء املدعى عليها املنافسة جاء موافقاً لصحيح النظام«)71)).

وق��ىض يف حكم آخر بأنه “وحيث إن الثابت من بيان تحليل مناقصة املرشوع أن عرض 

املدع��ي وإن كان أقل العروض م��ن الناحية املالية إال أنه ال ميثل أفضل العروض من ناحية 

التوازن يف العرض لجميع العروض املالية املقدمة، فإن القرار محل التظلم قد صدر بس��بب 

أن أس��عار البنود األساسية وهي األساس اإلسفلتي واألساس الحصوي مبالغ فيها فقد كانت 

نس��بة زيادة األساس اإلسفلتي )108% ) وكذلك نس��بة األساس الحصوي بنسبة )90%) فتم 

إلغاء املناقصة بناًء عىل ذلك، باإلضافة إىل ذلك زيادة املدة املحددة من)15) شهراً إىل )54) 

ش��هراً)75))، وذلك كله يصب يف املصلحة العامة، والتي نصت املادة الرابعة والثالثون الفقرة 

)أ) من الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتيات الحكومية الصادرة بقرار وزير املالية 

رقم)5)5)وتاريخ 1458/5/50ه� عىل أنه )عىل لجنة فحص العروض التأكد من اعتدال سعر 

أقل العروض املطابق للرشوط واملواصفات، وعليها االسرتشاد باألمثان األخرية السابق التعامل 

بها، وأسعار الس��وق، واألسعار التقديرية اإلرشادية للمنافس��ة) وتم االستئناس برأي وزارة 

املالي��ة ... املتضمن أن عطاء املدعية غري متوازن وغري مدروس وقد تضمنت املادة الحادية 

والعرشين الفقرة )أ) من نظام املنافسات واملشرتيات الحكومية الصادر باملرسوم امللي رقم 

)م/68) وتاريخ 1457/9/4ه� أنه يف حال ارتفاع األس��عار عن أس��عار السوق وعدم التوصل 

بالتفاوض إىل الس��عر املحدد من قبل اللجنة، تلغى املنافس��ة)75))، وحيث إن املدعى عليها 

)71))  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم )10/5/11 يف الدعوى اإلدارية رقم )10/6/ق لعام 1455ه�، املؤيد من محكمة 

االستئناف بالحكم رقم 41)/5 لعام 1455ه�، يف القضية رقم 919/ق لعام 1455ه� )حكم غري منشور).

)75))  ورد يف الوقائع أن وزارة املالية حني عرض عليها املوضوع لالستشارة من قبل الجهة صاحبة املرشوع رأت ان تكون 

مدة تنفيذ املرشوع 54 شهراً بدال من 15 شهراً مع إضافة رشوط ومواصفات جديدة.

)75))   وردت امل��ادة املذك��ورة نصاً  بأنه » يجوز للجنة فح��ص العروض التفاوض مع صاحب أقل عرض مطابق للرشوط 

واملواصفات ثم مع من يليه من املتنافسني يف الحالتني التاليتني: أ-إذا ارتفعت العروض عن أسعار السوق بشكل ظاهر 

تحدد اللجنة مبلغ التخفيض مبا يتفق مع أسعار السوق، وتطلب كتابياً من صاحب العرض األقل تخفيض سعره، فإن امتنع 

أو مل يصل بسعره إىل املبلغ املحدد، تتفاوض مع العرض الذي يليه وهكذا، فإن مل يتم التوصل إىل السعر املحدد تلغى 
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استخدمت صالحيتها وفقاً لنص املادة الخامسة والعرشين من نظام املنافسات واملشرتيات 

الحكومية، وقد كان املقصود من هذا القرار هو املصلحة العامة وهذا هو األصل، والذي ال 

ينتقل عن هذا األصل إال بوجود ناقل له، وهو التعسف يف استعال صالحيتها وهو مل يثبت 

م��ن خالل ادعاء املدعي، حيث مل يخرج هدف اإللغاء عن املصلحة العامة وهو ما ال ميكن 

إلغاء القرار معه والحالة هذه...”)74)).

وأيض��اً ق��ىض الديوان أيضاً بأنه »وم��ن ناحية املوضوع فإن طل��ب املدعية إبطال قرار 

إلغاء املنافسة فإن قرار املدعى عليها كان مبنياً عىل املصلحة العامة التي متثلت يف شكاوى 

األهايل املجاورين لكون املسلخ يفتقر إىل االشرتاطات الصحية والبيئية واإلنشائية، باإلضافة 

إىل قرب املس��لخ من املخططات السكنية ما يكون معه قرار املدعى عليها مبني عىل سند 

صحيح حيث كان مبنياً عىل املصلحة العامة، وهذا هو األصل والذي ال ينتقل عنه إال بوجود 

ناقل له وهو التعسف يف استعال صالحيتها وهو مل يثبت من املدعى عليها حيث مل يخرج 

هدفها عن املصلحة العامة، وال ميكن إلغاء القرار والحالة هذه فيكون طلب املدعية بإلغاء 

قرار إلغاء املزايدة حري بالرفض«)76)).

- القرار الصادر بمصادرة الضمان االبتدائي:

حدد النظام حاالت مصادرة الضان االبتدايئ وألنه قد يكون قبل الرتسية وقد يكون بعدها، 

وعليه فقد يش��كل قراراً منفصاًل وقد يش��كل قراراً متصاًل، فإذا انس��حب املتنافس بعد التاريخ 

املحدد لرسيان العروض واملحدد بتسعني يوماً من التاريخ املحدد لفتح املظاريف أو بعد متديده 

املنافسة، ويعاد طرحها من جديد...« وهذا استدالل يف غري محله، والصحيح هو االستدالل باملادة )56) من النظام والتي 

 يجري نصها »مع مراعاة ما ورد يف املادتني )الحادية والعرشين) و)الرابعة والعرشين) من هذا النظام: 

أ - ال يجوز إِلغاء املنافسة إال للمصلحة العامة، أو ملخالفة إِجراءاتها أحكام النظام، أو لوجود أخطاء جوهرية مؤثرة 

يف الرشوط أو املواصفات، وتكون صالحية اإِللغاء للوزير املختص أو رئيس الدائرة املستقلة«.

)74))  راج��ع حك��م املحكمة اإلدارية رقم )59/د/إ/16 لعام 1451ه�، يف القضية رق��م 5/1596/ق لعام 1450ه�، املؤيد 

من محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 5/465 لعام 1455ه�، يف قضية االستئناف رقم 1951/ق لعام 1451ه� 

)حكم غري منشور).

)76))  راج��ع املحكم��ة اإلدارية رقم 571/د/إ/16 لعام 1451ه�، يف القضية رق��م 5/1761/ق لعام 1458 ه��، املؤيد من 

محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم 4/8 لعام 1455ه�، يف القضية االس��تئنافية رقم 154) /ق لعام 1459ه� 

)حكم غري منشور).
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مبوافقته وقبل الرتسية فإن القرار يعد منفصاًل، وإذا انسحب بعد الرتسية فإن مصادرة الضان يف 

هذه الحالة تعد قراراً متصاًل، ويف الحالة األوىل يخضع لدعوى اإللغاء، ويف الثانية لدعوى القضاء 

الكامل.  وعليه فإن قرار مصادرة الضان كا يشكل قراراً منفصاًل فقد يشكل قراراً متصاًل.

وم��ن تطبيقات ديوان املظامل يف هذا الش��أن م��ا قىض به أنه »وحي��ث إن املدعية قد 

خاطبت الجهة املدعى عليها إلفادتها باالنس��حاب من املنافس��ة بعد انتهاء مدة الضان ... 

ومن ثم يكون عرضها مسحوباً ومنتهياً، ال يجوز لجهة اإلدارة ترسية املرشوع عليها ولذا فإن 

العقد مل يتم، إذ إن العقود إمنا تلزم باإليجاب والقبول، وحيث إن املدعية س��حبت عرضها 

ف��إن ركن اإليجاب مل يتحقق يف ه��ذا العقد، فتكون مصادرة الضان املدعى عليها للضان 

ق��رارا إداري��اً لعدم تحقق العالق��ة العقدية بني املدعية واملدعى عليه��ا كا تقدم، وحيث 

إن املدعي��ة تهدف م��ن إقامة دعواها إىل إلغاء قرار الجه��ة املدعى عليها مصادرة الضان 

االبتدايئ املقدم منها لدخول املناقصة التي صدر بخصوصها القرار محل الدعوى ... لذا فإن 

الدع��وى من اختصاص املحكمة اإلدارية وفقاً للفقرة )ب) من املادة الثالثة عرشة من نظام 

دي��وان املظ��امل ... ومن حيث املوضوع فإنه ملا كان من الثاب��ت أن املدعية خاطبت الجهة 

املدعى عليها إلفادتها باالنس��حاب من املنافس��ة بتاريخ ... والذي يوافق أول يوم دوام بعد 

اإلجازة األسبوعية التي انتهت فيها مدة الضان االبتدايئ فانها بذلك تكون قد راعت النص 

النظام��ي ... وحي��ث إن املدعى عليها يف اتخاذها قراراها مح��ل الدعوى قد خالفت املادة 

املذك��ورة وذلك بكونها طلبت متديد مدة الض��ان دون موافقة مقدم العرض، فإن الدائرة 

تنتهي إىل الحكم بإلغاء القرار محل الدعوى ملخالفته النظام«))7)).

2- القرارات المقترنة بإبرام العقد:

وتتمث��ل يف القرارات الخاصة بإبرام العقد، من قرار الرتس��ية أو رفض الرتس��ية أو عدم 

التصديق عىل قرار الرتسية يف الحاالت التي تستدعي ذلك)77))، حيث ميز القضاء بني القرار 

))7))  راج��ع حكم املحكمة اإلداري��ة رقم 514/د/إ/7 لعام 1451 ه�، يف القضية رق��م 556)/1/ق لعام 1458ه�، املؤيد 

م��ن محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم 5/457 لعام 1455ه�، لع��ام 1455ه�، يف القضية رقم 7)50/ق لعام 

1451ه� )حكم غري منشور).

)77))  راجع د. عمر البوريني، القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال عن العقد اإلداري ورقابة القضاء عليها، مجلة الحقوق، 

الكويت، ع 1 مارس 5015 ص648 ومابعدها.
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الصادر بإبرام العقد والعقد ذاته، فإنه إذا كان ال يجوز الطعن يف العقد ذاته بدعوى اإللغاء 

وفقاً للرأي الغالب فإن القضاء قد استقر عىل جواز الطعن يف هذه القرارات بدعوى اإللغاء 

باعتبارها قرارات منفصلة عن العقد)78)).

 ومن تطبيقات ديوان املظامل يف هذا الش��أن م��ا قىض به بأنه “ملا كانت املدعية تهدف 

عىل إلغاء قرار املدعى عليها املتضمن ترسية املنافسة محل الدعوى للمتقدم املتنافس فإن 

الدع��وى تغدو من قبيل الطعن يف القرارات اإلدارية وفقاً ملا اس��تقرت عليه أحكام القضاء 

اإلداري من اعتبار قرار الرتس��ية من القرارات املنفصلة عن العقد والتي تثري دعاوى اإللغاء 

وبالت��ايل تدخل يف نطاق الدعاوى املنصوص عليها بامل��ادة)15/ب) من نظام ديوان املظامل 

... وحيث تراخت املدعية يف إقامة هذه الدعوى رغم انقضاء ما يزيد عىل عرشة أش��هر من 

تاريخ تظلمها اإلداري دون أن تتلقى رداً من املدعى عليها فإن دعواها تكون فاقدة لس��ند 

قبولها الشكيل..”)79)).

القرارات المنفصلة الالحقة إلبرام العقد:

وه��ذه القرارات صورة نادرة الحدوث وال تكون كذلك إال إذا كانت مس��تقلة متاماً عن 

العقد لكنها مؤثرة فيه وأساس هذه الفكرة ما أشار إليه املفوضTardieu  يف سنة 1907 من 

أن األوامر التي توجهها الدولة للرشكات تختلف آثارها حس��با إذا كانت متخذة بناًء عىل 

كراس��ة الرشوط، أو بناًء عىل اللوائح، ويف هذه الحالة األوىل يجب أن تقيم الرشكة دعواها 

أم��ام ق��ايض العقد، ويف الحالة الثانية فإن رشعية ه��ذه األوامر من عدمها يجب أن تبحث 

يف ح��د ذاته��ا مع تجريدها عن العقد، وطريق اإللغاء هو الطريق الذي يجب أن تلجأ إليه 

تلك الرشكات)80)).

)78))  راجع د. محمد عبد العال السناري، التطورات الحديثة للطعن باإللغاء، مرجع سابق، ص78 وما يعدها.

)79))  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 1455/5/5/510ه�، يف القضية رقم 5/165/ق لعام 1455ه�، املؤيد من محكمة 

االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 5/95 لعام 1455ه�، لعام 1455ه�، يف القضية رقم 85/ق لعام 1455ه� )حكم غري 

منشور).

)80))  راجع د. جال عباس عثان، النظرية العامة، مرجع سابق، ص499، وراجع د. محمد عبد العال السناري، التطورات 

الحديثة للطعن باإللغاء، مرجع سابق، ص95.
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وتطبيق��اً لذل��ك قضت محكمة القض��اء اإلداري “بأن قرار وزير التموين االس��تيالء عىل 

األصناف املوجودة لدى الرشكة املتعاقدة عن عملها يف التوريد ال يخرج عن كونه إجراًء صدر 

من الجهة القامئة عىل ش��ؤون التموين باعتبارها س��لطة عامة واس��تناداً إىل أحكام القانون، 

فال يعترب هذا االستيالء استعاالً من جانب اإلدارة املتعاقدة لحقها املستمد من العقد”)81)).

حكم محكمة القضاء اإلداري يف 5/15/16)19 يف القضية رقم ) لس��نة 17 ق، راجع وملزيد من التفاصيل د. جال   ((81(

عباس عثان، مرجع سابق، ص600.
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المبحث الثاني

شروط قبول دعوى إلغاء القرارات المنفصلة:

أواًل: الشروط المتعلقة بمحل الدعوى:

وألن الطعن باإللغاء يش��رتط لقبوله أن يكون محل الدعوى ق��راراً إدارياً، عليه البد أن 

يك��ون القرار املدعي بانفصاله عن العقد يس��تجمع خصائص القرار اإلداري وهي أن يكون 

صادراً من الجهة اإلدارية بإرادة منفردة وأن يكون نهائياً، ويحدث آثاراً قانونية)85)).

لذل��ك فإنه ال تقب��ل دعوى اإللغاء يف الق��رارات التمهيدية والتحضريي��ة إلبرام العقود 

اإلداري��ة، ... لي��س ألن هذه الق��رارات ال ميكن فصلها عن العملي��ة العقدية ولكن ألنها ال 

تصل��ح أن تك��ون محاًل للطعن باإللغاء لع��دم توافر صفة الق��رار اإلداري، ويف هذه الحالة 

ميكن أن تكون تلك اإلجراءات س��بباً للطعن عىل الق��رار النهايئ باعتباره بني عىل إجراءات 

غري مرشوعة)85)).

أوجه الطعن في القرار المنفصل: 

ال تختل��ف أوج��ه الطعن يف القرارات املنفصل��ة عن القرارات اإلداري��ة باعتبارها نوعاً 

منه��ا)84)). وبالت��ايل ف��إن أوجه الطعن تتجه إىل م��ا حددته املادة 15/ب م��ن نظام ديوان 

املظ��امل والتي نصت عىل أن��ه »... ب / دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية النهائية التي يقدمها 

ذوو الش��أن مت��ى كان مرجع الطعن عدم االختصاص، أو وجود عيب يف الش��كل، أو عيب 

يف الس��بب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ يف تطبيقها أو تأويلها، أو إس��اءة استعال 

الس��لطة ... ويعد يف حكم القرار اإلداري رفض جهة اإلدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان 

من الواجب عليها اتخاذه طبقاً لألنظمة واللوائح«. 

)85))  راج��ع تفصياًل تعريف القرار اإلداري، د. حمدي محمد العجمي، القرارات اإلدارية يف القانون اإلداري الس��عودي 

دراسة تحليلية فقهية وقضائية وفقاً ألحدث أحكام ديوان املظامل السعودي، مكتبة العامل العريب، الرياض، 1457ه�، 

)501، ص11 وما بعدها.

)85))  راجع د. عبد الحميد كال حشيش، مرجع سابق، ص110/648.

)84))  راجع د. عمر البوريني، مرجع سابق، ص650.
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وبالت��ايل فإن أوج��ه الطعن يف القرارات املنفصلة تتمثل يف عي��وب القرار اإلداري وهي 
السبب واالختصاص واملحل والشكل والغاية وبيان ذلك بإيجاز كا ييل:

- عيب السبب:

يعرف السبب فقهياً بأنه: »حالة واقعية أو قانونية بعيدة عن رجل اإلدارة ومستقلة عن 
إرادته، تتم فتوحي له بأنه يستطيع أن يتدخل وأن يتخذ قراراً ما)86))«.

ويف أح��دث أح��كام الديوان قىض بأن “ الس��بب يف القرار اإلداري ه��و حالة واقعية أو 
نظامي��ة تحمل جهة اإلدارة عىل التدخل بقصد إحداث أث��ر نظامي الذي هو محل القرار، 
ابتغ��اء الصالح الع��ام”))8)). ويف حكم آخر قىض الديوان بأنه “ووفقاً ملا اس��تقر عليه الفقه 
والقضاء من أن كل قرار إداري أياً كانت السلطة التي يصدر عنها مقيدة كانت أم تقديرية 
يجب أن يقوم عىل سبب يدعو إىل إصداره ... السبب إمنا هو عبارة عن الحالة الواقعية أو 

النظامية التي تدفع رجل اإلدارة إىل إصدار القرار”)87)).

فعيب الس��بب هو صدور القرار دومنا س��بب صحيح يربر إصداره وبالتايل تتحدد رقابة 
القضاء اإلداري عىل الس��بب يف تواجده من حيث الواقع وتكييفه النظامي ومدى مالءمته 

مع املحل)88)).

- عيب االختصاص:  

يقصد باالختصاص فقهياً »الق��درة القانونية عىل مبارشة عمل إداري معني«)89))، أو هو 
صالحي��ة موظف معني، أو جهة إدارية مح��ددة يف اتخاذ قرار إداري معني تعبرياً عن إرادة 

اإلدارة، وتتحدد هذه الصالحية مبوجب أحكام القانون...”)90)).

)86))  راجع د. سليان الطاوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص500.

))8))  راج��ع حكم املحكم��ة اإلدارية رقم 607/د/إ/9 لع��ام 1455ه� يف القضية رقم 5/5174/ق لع��ام 1451ه� املؤيد من 

محكمة االستئناف اإلدارية بالحكم رقم )5/1 لعام 1455ه� يف القضية رقم 1)5/6/س لعام 1455ه�، حكم غري منشور.

)87))  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 98/د/إ/5 لعام 1455ه� يف القضية رقم 10/415/ق لعام 1455ه� املؤيد من محكمة 

االستئناف اإلدارية بالحكم رقم 5/85 لعام 1454ه� يف القضية رقم 5/5065/س لعام 1455ه�، حكم غري منشور.

)88))  راجع تفصياًل تعريف السبب وحدود الرقابة القضائية عليه د. حمدي محمد العجمي، مرجع سابق، ص55 وما بعدها.

)89))  راجع د. محمد عبد الحميد أبو زيد، املرجع يف القانون اإلداري، ط5، 5007، ص500.

)90))  راجع د. سامي جال الدين، أصول القانون اإلداري، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 5004، ص694.
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وبالتايل فاالختصاص هو صالحية تتأىت وفقاً ألحكام القانون والتي قد تكون أصالًة بشكل 

مبارش بحيث يس��ند القانون مبارشة إىل ش��خص ما أو إىل جهة ما صالحيات معينة، وبالتايل 

تكون صالحياته أصيلة ودامئة يس��تمدها من القان��ون، أو حلوالً حينا يتغيب األصيل ألي 

سبب حدده النظام ويف هذه الحالة تبقى صالحيات الحال مرهونة بحضور األصيل لذا فهي 

صالحيات مؤقتة - وإن كان يس��تمدها من القانون - ألنها ليس��ت يف األصل من صالحياته 

وإمنا أتته بشكل عارض لسبب ما وتزول بزواله، أو تكليفاً وهذه تتأىت بقرار به يكلف شخص 

عىل وظيف��ة معينة أو بأداء مهمة محددة وفقاً لقواعد معينة وهي أيضاً صالحيات مؤقتة 

تنتهي بنهاية مدة التكليف)91))، وأخرياً التفويض الذي يتأىت بقرار تبني فيه الصالحيات ومدة 

التفويض وهي كأخواتها من الحلول والتكليف تكون صالحيات مؤقتة )95)).

إال أنه أياً كان فا دامت الصالحيات وفقاً لصحيح القانون فإن الشخص أو الجهة يكون 

مختصاً وله القدرة القانونية عىل إصدار القرار يف ضوء هذه االختصاصات. 

وك��ا تتعدد مصادر االختصاص، فإن��ه أيضاً تتعدد أنواعه والت��ي تتمثل يف االختصاص 

الش��خيص والذي يعني أنه البد لصحة االختص��اص أن يكون صاحب الصالحية لدية الصفة 

القانونية ملارس��ة االختصاص وفق ما يقرره النظام من وس��ائل قانونية ملارس��ة الوظيفة 

العامة، وعىل ذلك فإن األش��خاص الذين ليس��ت لهم صفة نظامية، ليس��ت لهم بالرضورة 

صالحي��ات قانونية، وعليه فإن الق��رارات التي يصدرونها تعد يف حيز البطالن لصدورها من 

غري ذي صفة نظامية، أم��ا االختصاص املوضوعي فيعني به مجموعة الصالحيات املمنوحة 

نظام��اً أصال��ًة أو حلوالً أو تفويض��اً أو تكليفاً، وأما االختصاص الزمني فيقصد به مارس��ة 

صاح��ب االختصاص صالحياته يف املدة املح��ددة نظاماً لها، وأخرياً االختصاص املكاين والذي 

يعني حدود الدائرة املكانية التي ميارس فيها الشخص صالحياته، والتي تضيق وتتسع حسب 

صفة صاحب الصالحية)95)). 

وعليه فإن وجه الطعن يف االختصاص هو االدعاء بفقد مصدر القرار ألي نوع من أنواع 

)91))  راجع الئحة التكليف الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية رقم 1/)69 وتاريخ 1450/1/18ه�.

)95))  راج��ع الئحة التفويض الصادرة بقرار وزير الخدمة املدنية رق��م 705/11755 وتاريخ 1457/11/55ه� املبني عىل 

تفويض مجلس الخدمة املدنية خالل اجتاعه بتاريخ 1457/10/50ه�.

)95))  راجع تفصياًل تعريف االختصاص وحدود الرقابة القضائية عليه د. حمدي العجمي، مرجع سابق، ص48 وما بعدها.
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االختصاص، فيكون الطعن لعدم توافر االختصاص ش��خصياً أو موضوعياً أو زمانياً أو مكانياً 

وحال تعيب أي منها يكون القرار معيباً بعيب يف االختصاص األمر الذي يفقد القرار صحته 

ويؤدي إىل إلغائه.

- عيب الشكل:

يقصد بالش��كل املظهر الخارجي الذي تس��بغه اإلدارة عىل الق��رار لإلفصاح عن إرادتها 

واإلج��راءات الت��ي اتبعتها يف إص��داره«)94)). وبعب��ارة أخرى “هو املظه��ر الخارجي للقرار 

والقواعد اإلجرائية التي تتطلبها األنظمة واللوائح إلصداره)96)). 

يجم��ع عنرص الش��كل بني دفتيه إذن الحال��ة التي يظهر فيها الق��رار، واإلجراءات التي 

اتبع��ت إلصداره. واملبدأ أن القرار اإلداري ليس له ش��كل معني يج��ب أن يبدو فيه، إال إذا 

نص القانون عىل اتباع ش��كل محدد، حينئذ يلزم اتباعه، ف��إن خال منه فالقاعدة أنه يؤدي 

إىل بطالنه.

وإذا كان هذا هو تعريف الش��كل، فإن عيب الشكل هو “عدم التزام جهة اإلدارة اتباع 

الش��كليات والقواعد اإلجرائية أو الش��كلية التي نصت عليها األنظم��ة واللوائح يف إصدار 

القرارات اإلدارية”))9)).

ويف هذا يقرر ديوان املظامل “ أن عيب الش��كل يتش��كل يف كل حال ال تحرتم فيه جهة 

اإلدارة القواعد اإلجرائية والشكلية املقررة يف النظام املؤطرة لصدور القرارات اإلدارية سواًء 

كان ذل��ك بإه��ال القواعد بصورة كلية، أم مبخالفتها جزئياً، وعىل هذا األس��اس فإن القرار 

اإلداري يصدر حينئذ مشوباً بعيب الشكل”)97)).

غري أنه يجدر القول بأن الفقه والقضاء قد فرقا بني األش��كال الجوهرية التي تؤدي إىل 

تعيب القرار، واألخرى الثانوية التي ال تؤدي إىل ذلك.

)94))  راجع د. سامي جال الدين، مرجع سابق، ص687. 

)96))  راجع د. محمود عاطف البنا، مبادئ القانون اإلداري، دار الفكر العريب، 1979، ص548.

))9))  راجع د.  محمد عبد العال السناري، التطورات الحديثة للطعن باإللغاء، مرجع سابق، ص155.

)97))  حك��م ديوان املظامل رق��م 455/ت /) لعام 1457ه�، يف القضية رقم 5576 /1/ق لع��ام 1456، مجموعة األحكام، 

مرجع سابق، ج5 ص705. 



منازعات العقود اإلدارية

453 املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية

ويف هذا الشأن وبحكم مفصل قىض الديوان بأن القضاء اإلداري قد درج عىل أن “هناك 

إجراءات ش��كلية من املمك��ن أال يرتتب عىل مخالفتها بطالن الق��رار اإلداري وها نوعان: 

أولها: اإلج��راءات املقررة ملصلحة جهة اإلدارة، وحدها، وثانيه��ا: تلك اإلجراءات التي ال 

توثر مخالفتها يف مضم��ون القرار اإلداري املطعون فيه، وحيث إنه بالنظر إىل قواعد الفقه 

والقضاء اإلداري تظهر نتيجة ذلك أن اإلجراءات الش��كلية الجوهرية تش��مل كل إجراء من 

ش��أنه أن يؤثر يف صحة القرار اإلداري، واملقصود بالش��كل الجوهري واإلجراء الجوهري هو 

ذل��ك اإلجراء ال��ذي إذا أهمل كان من ش��أنه أن يقلل من الضان��ات التي تحمي حقوق 

األفراد، أو هو ذلك اإلجراء الذي إذا راعته اإلدارة كان سيؤدي إىل تعديل القرار اإلداري فال 

يصدر عىل النحو الذي صدر به، كا أن األحكام املستقرة يف القضاء اإلداري أن كل ما تقرره 

األنظمة واللوائح من أش��كال وإجراءات تستهدف حاية املوظفني العموميني أو األفراد يف 

مواجه��ة مظان خطأ اإلدارة أو ترسعها تعترب أش��كاالً جوهرية ي��ؤدي إغفالها أو مخالفتها 

جزئي��اً أو كلي��اً إىل وصم القرار بعدم املرشوعية ويجعله بالت��ايل حقيقاً باإللغاء، وعىل هذا 

النحو يكون اإلجراء الش��كيل جوهرياً يف حالني، أولها: أن يكون هذا اإلجراء جوهرياً بنص 

النظ��ام عليه كإجراء تحقيق أو تفضيل أو تس��بيب أو ترش��يح أو ترتي��ب قبل اتخاذ القرار 

اإلداري، ويف الح��االت كلها البد من العمل بنص النظام أو الالئحة بأي حال، وثانياً أن يكون 

هذا اإلجراء جوهرياً بطبيعته إذا كان أثره حاسًا يف مسلك جهة اإلدارة وهي تخرج القرار 

اإلداري إىل الواقع«)98)).

- عيب المحل:

يع��رف املحل يف القرار اإلداري بانه األثر املتولد عن هذا القرار والذي يختلف حس��با 

إذا كان القرار فردياً أو تنظيمياً، فأثر القرار الفردي يتمثل يف إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز 

قان��وين ذايت، كالقرار الص��ادر بالتعيني أو الرتقية أو إنهاء الخدمة، أم��ا أثر القرار التنظيمي 

فينطوي عىل إنشاء أو تعديل أو إلغاء ملراكز قانونية عامة«)99)).

)98))  راج��ع حكم هيئ��ة التدقيق رقم 455/ت /) لعام 1457ه�، يف القضية رق��م 5576 /1/ق لعام 1456ه�، مجموعة 

األحكام، مرجع سابق، ج5 ص704. 

)99))  راجع د. عبد العزيز خليفة، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص655.
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املح��ل إذن هو منطوق القرار والذي يلزم لصحته أن يكون موافقاً لصحيح القانون واال 

كان القرار معيباً.

ويتمث��ل عيب املحل يف الخروج مبارشة ع��ىل القواعد القانونية خروجاً رصيحاً ال تأويل 

فيه وال تفسري، وخروجاً غري مبارش عىل القانون تأوياًل وتفسرياً، ويف كلتا الحالتني يعترب القرار 

معيباً يف محله أياً كانت الصورة التي بها خالفت اإلدارة القاعدة القانونية)700).

- عيب الغاية:
يع��رف ركن الغاية بأنه النتيجة النهائية التي يس��عى رج��ل اإلدارة إىل تحقيقها ... )701) 

وهو ما قىض به ديوان املظامل بقوله: “وملا كان من املبادئ املسلمة يف فقه القضاء اإلداري، 

أنه وإلن كانت اإلدارة تس��تقل بتقدير مناس��بة إصدار قراراتها، وأن لها الحرية املطلقة يف 

تقدي��ر مالءمة إصدار الق��رار اإلداري مبراعاة ظروفه ووزن املالبس��ات املحيطة به، إال أنه 

يجب أن يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وإلن كانت اإلدارة حرة يف تقدير مناسبة 

القرار اإلداري ومالءمته، فانها ملتزمة بأن تضع نفس��ها يف أفضل الظروف واألحوال لقيامها 

بهذا التقدير، وأن تجريه بروح موضوعية، وبعيداً عن البواعث الشخصية .. وملا كان القرار 

اإلداري يقوم عىل أركان خمس��ة هي االختصاص والشكل واملحل والسبب والغاية، وملا كان 

ركن الغاية هو الهدف الذي تسعى اإلدارة إىل تحقيقه من إصدار القرار، وأن اإلدارة ملزمة 

بالتزام الغرض الذي رسمه املنظم، فإذا ما جاوزت هذا الهدف إىل ما عداه ولو كانت حسنة 

النية، أصبحت قراراتها مشوبة بعيب االنحراف يف استعال السلطة”)705).

تل��ك كانت أوج��ه الطعن عىل القرارات اإلدارية بإيجاز، وه��و ما ينطبق عىل القرارات 

املنفصل��ة، وتطبيقاً عىل ذلك فالطعن عىل قرار اس��تبعاد أحد العطاءات فإن أوجه الطعن 

ق��د تتجه إىل االختصاص ع��ن مدى صالحية من أص��در القرار، وعن صحة الس��بب الذي 

استند إليه، وعن صحة األثر الناتج عنه، وعن سالمة الغاية التي يهدف إليها، غري أنه تجب 

)700)  راجع تفصياًل د. حمدي محمد العجمي، مرجع سابق، ص75 وما بعدها. 

)701)  راجع د. سليان الطاوي، النظرية العامة القرارات اإلدارية، مرجع سابق، ص5)5.

)705)  راج��ع حكم هيئة التدقيق بديوان املظامل رقم 88)/ت/) لعام 1457ه� بجلس��ة 1457/11/55 ه� يف القضية رقم 

1565 /1/ق لعام 1456ه�، مجموعة األحكام لعام �1457ه�، مرجع سابق، ج 5، ص855.
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مالحظ��ة تنطبق من وجه نظري عىل كافة الق��رارات اإلدارية أن بعض هذه األوجه يرتبط 

بالبعض اآلخر يف حاالت معينة ارتباطاً ال يقبل التجزئة، حيث - عىل سبيل املثال - ال ميكن 

أن يكون س��بب القرار غري مرشوع ويكون املحل صحيحاً، وبالتايل عدم صحة السبب تؤدي 

بال��رضورة إىل عدم صحة املحل، غري أنه يف الوجه املقابل صحة الس��بب ال تعني مرشوعية 

املحل.

هذا وال يتوقف الطعن يف القرارات املنفصلة عىل طلب إلغائها وإمنا أيضاً ش��أنها ش��أن 

الق��رارات اإلدارية األخرى حيث نص نظام املرافعات أم��ام ديوان املظامل يف املادة )9) منه 

عىل أنه “مع عدم اإلخالل مبا ورد يف الفقرة)6) من املادة الثامنة من هذا النظام، ال يرتتب 

ع��ىل رف��ع الدعوى وقف تنفيذ الق��رار املطلوب إلغاؤه، عىل أنه يج��وز للمحكمة أن تأمر 

بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك، ورأت املحكمة أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها”

ولقد اس��تقر الفقه والقضاء ع��ىل رشوط وقف تنفيذ القرارات اإلدارية بش��تى أنواعها 

وهو ما يحدده تفصياًل ما قىض به الديوان بقوله: “املس��تقر يف قضاء الديوان أنه يش��رتط 

لقبول الطلب العاجل رشطان ها أوالً: االس��تعجال والرسع��ة حيث تقدر الدائرة املختصة 

أن تنفي��ذ القرار املتظل��م منه يرتب نتائج  يتعذر تداركها، ومن ث��م يجوز للدائرة أن تأمر 

بوقف التنفيذ مؤقتاً إىل حني الفصل يف الدعوى ... ثانياً: الجدية حيث يتبني من بادئ النظر 

يف األوراق املقدمة أن املدعي يقيم دعواه عىل أس��باب جدية وأنه يرتجح حقه يف دعواه أو 

أغلب طلباته، وبتطبيق ما س��لف عىل وقائع الدعوى فإن البادئ من النظر لظاهر األوراق 

دون الخ��وض يف موضوعها أن املدعية ماضية يف إنهاء عالقتها مبكفولها )املدعي) ومن ذلك 

الس��ري يف إنهاء إقامته ... وملا كان رفض املدع��ى عليها املوافقة عىل التجديد يجعل املدعي 

يف مركز نظامي أش��به باملقيم بصورة غري نظامية ويجعله عرضة للمس��اءلة من قبل رجال 

السلطة الضبطية املتعلقة بنظام اإلقامة، فضاًل عا يشكله هذا الوضع من تعطيل ملصالحه 

الحياتية وعدم اس��تفادته من كافة الخدمات األساسية يف البالد سواًء كانت صحية أو بنكية 

أو تعليمية ما يرتب آثاراً ال ميكن بحال تداركها لو استبان الحقاً خطأ املدعى عليها ... ما 

تنتهي معه الدائرة إىل األمر بوقف تنفيذ القرار ... عىل أن الدائرة وهي تقدر أهمية وقف 

القرار محل الطلب ووجاهته تش��ري عىل أن قوة اإلقناع الظاهر يف الطلب العاجل ال تعني 
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مطلقاً أن املدعي عىل حق حتًا، وهو ما ال يتبني إال بالفصل يف موضوع الدعوى”))705)).

ويف حك��م آخ��ر قىض الديوان أنه ومبا أن املس��تقر يف قضاء الديوان أنه يش��رتط لقبول 

الطل��ب العاجل رشطان ها: أوالً: االس��تعجال والرسعة، بحيث تق��در الدائرة املختصة أن 

تنفي��ذ القرار املتظلم منه يرتتب عليه نتائج يتعذر تداركها ... ثانياً: الجدية وذلك بأن يتبني 

م��ن بادئ النظر يف األوراق أن املدعي يقيم دعواه عىل أس��باب جدية وأنه يرتجح حقه يف 

دعواه أو يف أغلب طلباته...”)704). 

ثانياً: الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى:

يتحدد أطراف املنازعة يف القرارات املنفصلة بكافة صورها - أي تلك الس��ابقة عىل إبرام 

العق��د أو املصاحب��ة ل��ه أو تلك الالحقة عىل إبرام��ه أثناء تنفيذه وحت��ى انقضائه - إما يف 

املتعاقد أو غري املتعاقد مع اإلدارة، وهذان األخريان ها الخارجان عن أطراف العقد وتتحدد 

صفتها باملركز القانوين أو الحق الذي مس��ه القرار حيث تصبح لها يف هذه الحالة مصلحة 

شخصية مبارشة، يف إلغاء القرار وقد استقر الفقه والقضاء يف فرنسا ومرص عىل قبول دعوى 

اإللغاء بالنس��بة للغري إذ ليس أمامه من س��بيل غري دعوى اإللغاء للدفاع عن حقوقه فهو ال 

يستطيع قانوناً الطعن بدعوى القضاء الكامل لكونه من غري أطراف العقد )706).

وإذا كان ذلك بالنس��بة للغري فهل يجوز للمتعاقد الطعن باإللغاء يف القرارات املنفصلة 

ع��ن العق��د، يقول البعض من الفقه أنه بالرغم م��ن أن املتعاقدين لديهم فرصة الطعن يف 

القرارات املنفصلة أمام قايض العقد إال أن غالبية الفقه يف فرنسا ومرص يرون أن املتعاقد له 

ح��ق االلتجاء إىل دعوى اإللغاء للطعن يف كافة القرارات التمهيدية واملصاحبة إلبرام العقد 

..إال أن بع��ض الفقهاء يرى أنه ليس من مصلح��ة املتعاقد أن يلجأ إىل قضاء اإللغاء يف هذا 

الش��أن ألن القضاء الكامل أجدى بالنس��بة له من قضاء اإللغاء، ألن��ه إذا حصل عىل حكم 

بإلغاء القرار اإلداري املنفصل فإنه يتعني عليه بعد ذلك أن يعود مرة أخرى إىل قايض العقد 

)705)  الحكم الوقتي رقم 87/د/إ/54 لعام 1450ه�، بجلسة 1450/10/50ه�، )حكم غري منشور).

)704)  راج��ع حك��م املحكمة اإلداري��ة رقم 14/د/إ/5/ 1456ه��� يف القضية رقم 1/11116/ق لع��ام 1454ه� املؤيد من 

محكمة االستئناف بالحكم رقم 4)5/1 لعام 1456ه�، يف قضية االستئناف رقم 870/ق لعام 1456ه�. 

)706)  راجع د. محمد عبد العال السناري، التطورات الحديثة للطعن باإللغاء، مرجع سابق، ص65. وراجع د. جال عباس 

عثان، النظرية العامة، مرجع سابق، ص546، 549.
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يك يرت��ب له النتيج��ة التي ترتتب عىل الحكم باإللغاء، ومن ث��م فإنه يكون من األفضل له 

أن يلجأ إىل قايض العقد مبارشة، أما القضاء اإلداري يف مرص وفرنس��ا فقد اس��تقر عىل قبول 

الطعن باإللغاء املقدم من املتعاقد ضد القرارات اإلدارية املنفصلة عن العقد))70).

وأعتقد أنه مادام أن القرار غدا منفصاًل عن العقد فإنه يف هذه الحالة يحق لكل من له 

صفة ومصلحة أن يطعن فيه سواًء كان من الغري أم كان متعاقداً.

ثالثاً: الشروط المتعلقة بإجراءات دعوى اإللغاء في القرارات المنفصلة:

ألن الق��رار املنفصل ما هو إال قرار إداري فإنه يف هذه الحالة يخضع للرشوط اإلجرائية 

التي تخضع لها دعوى إلغاء القرارات اإلدارية وهي التي نصت عليها املادة الثامنة يف فقرتها 

الرابعة من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل بعد تعديلها والتي يجري نصها »فيا مل يرد به 

نص خاص، يجب يف الدعوى – املنصوص عليها يف الفقرة )ب) من املادة )الثالثة عرشة) من 

نظام ديوان املظامل إن مل تكن متعلقة بشؤون الخدمة املدنية – أن يسبق رفعها إىل املحكمة 

اإلدارية التظلم إىل الجهة مصدرة القرار خالل ستني يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق 

 العلم به بإبالغ ذوي الشأن به أو بنرشه يف الجريدة الرسمية إذا تعذر اإلبالغ. 

وع��ىل تلك الجهة أن تبت يف التظلم خالل س��تني يوماً من تاريخ تقدميه، وإذا صدر قرارها 

برف��ض التظلم أو مضت املدة املحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إىل املحكمة 

اإلدارية خالل س��تني يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض، أو من تاريخ انتهاء مدة 

الستني يوماً املحددة للجهة دون البت يف التظلم، ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم 

مسبباً )707) )708).

))70)  راجع د. عبد الغني بسيوين عبد الله، مرجع سابق، ص64،65.

)707)  أعنقد أن االشرتاط بأن يكون قرار الرفض مسبباً ال معنى له، إذ ال توجد نتيجة إجرائية حال اإلخالل به، ينص عليها 

نظام املرافعات، غري أنه قد يقال أن وجوده له فائدة حيث ميكن الطعن عليه استقالالً لعيب الشكل، غري أن ذلك 

غ��ري مقن��ع ألن قرار الرفض غري مؤثر يف املركز النظامي للمتظل��م، وحتى لو قيل بذلك فإنه ال قيمة له من الناحية 

النظامية، فا الذي يس��تفيده املتظلم من رفع دعوى ال أثر للحكم الناتج عنها، إذ إن قرار الوزارة غري ملزم للجهة 

اإلدارية، وبالتايل فهو إجراء تنظيمي ليس له أثر إجرايئ حال عدم استيفاءه، وبالتايل ال أرى لورود هذا الرشط داع 

يف نظام املرافعات .

)708)  ه��ذا نص الفقرة بعد تعديلها باملرس��وم امللي رقم م/6) وتاريخ 9/15/)145ه� ون��رش بجريدة أم القرى بتاريخ 

10/16 )145ه�، املوافق 7/51/ 5016، ع4677، السنة 95.
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وعليه فإن الطعن يف الق��رارات املنفصلة عن العقد باعتبارها قرارات إدارية فإنه يجوز 

الطع��ن فيها أمام القضاء اإلداري باإللغاء باتباع اإلج��راءات واملواعيد التي نص عليها نظام 

املرافعات أمام ديوان املظامل يف املادة الثامنة منه الفقرة الرابعة املش��ار إليها بالتظلم خالل 

ستني يوماً من القرار وعىل الجهة أن ترد عليه خالل ستني يوماً من تاريخ العلم بالقرار ويف 

هذه الحالة تكون الجهة اإلدارية أمام أن تجيب املتظلم إىل طلبه، وإما أن ترفض وبش��كل 

مس��بب، وإما أن تس��كت ويكون يف هذه الحالة الس��كوت مبثابة رف��ض للتظلم وما عىل 

املدع��ي يف الحالتني األخريتني إذا أراد االس��تمرار يف مواصلة الن��زاع إال أن يقوم برفع دعواه 

أمام املحكمة اإلدارية خالل ستني يوماً من تاريخ الرفض أو خالل ستني يوماً من تاريخ انتهاء 

الستني يوماً املحددة للرد عىل التظلم. 
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المبحث الثالث

آثار الحكم بإلغاء القرارات المنفصلة:
ال يثري إلغاء القرار املنفصل خالفاً يف التعويض عن اآلثار املرتتبة عىل اإللغاء بتوافر أركان 

املس��ؤولية اإلدارية وهي الخطأ والرضر وعالقة الس��ببية، أما ما يثري الخالف فهو أثر إلغاء 

الق��رار عىل العملية التعاقدية، ويف هذه الحالة يفرق ب��ني حالتني، حالة أثر الحكم الصادر 

بإلغاء القرار املنفصل أمام قايض العقد، وأثر الحكم بإلغاء القرار املنفصل إذا مل ترفع دعوى 

أمام قايض العقد.

أواًل: أثر الحكم بإلغاء القرار المنفصل إذا لم ترفع الدعوى إلغاء أمام قاضي العقد:

يش��ري البعض من الفقه إىل التفرقة يف هذا الش��أن بني فرضني األول حالة صدور حكم 

اإللغ��اء قبل إبرام العقد، وحالة صدور الحكم بع��د إبرام العقد، ويف الفرض األول ال يوجد 

إش��كال يف هذه الحالة، حيث ال تس��تطيع اإلدارة الس��ري يف إجراءات إمت��ام العقد احرتاماً 

لحجية الحكم الصادر باإللغاء، ويس��توي يف ه��ذه الحالة أن يكون حكم اإللغاء صادراً بناًء 

عىل طلب ممن س��يصبح طرفاً يف العقد أو من الغري، وذلك تطبيقاً ملفهوم الحجية املطلقة 

لحكم اإللغاء حيث ينتج الحكم أثره ليس يف مواجهة أطراف الدعوى فحس��ب بل أيضاً يف 

مواجهة الكافة)709).

ولكن هذا الفرض نادر الحدوث، وذلك لإلجراءات التي تس��تغرقها دعوى اإللغاء بداية 

بالتظلم وحت��ى اتصال املحكمة بالقضية وصدور الحكم فيها، ما معه يف كثري من األحيان 

تكون دعوى اإللغاء ما زالت منظورة أمام املحكمة يف حني أن العقد قد تم تنفيذه، مبا يعني 

زوال املصلحة يف إلغاء القرار املنفصل.

وعليه ميكن للمدعي اللجوء إىل طلب وقف التنفيذ حيث هو الوسيلة القانونية والعملية 

يف نف��س الوقت التي ميكن حال تواف��ر رشوطها أن توقف إمتام إجراءات التعاقد، وإن كان 

قب��ول وق��ف التنفيذ يف القرارات املنفصلة قد ال يكون س��هل املنال م��ن الناحية القانونية 

اعت��اداً عىل رشط ما يتعذر تداركه باعتبار أن معظم م��ا يرتتب عىل العقود ميكن تداركه 

)709)  راجع د. محمد عبد العال السناري، التطورات الحديثة للطعن باإللغاء، مرجع سابق، ص76.
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بالتعويض، وهو ما يقف حائاًل دون تحقيق هذه الوسيلة القانونية يف كثري من األحيان، غري 

أن��ه يج��ب أن يراعي القضاء املصلحة العامة التي ميكن أن تت��أذى من عدم وقف التنفيذ، 

وه��ذه خاصية مرتبطة بالقرارات املنفصل��ة يف العقود، إذ قد تكون املصلحة العامة مدعاة 

لوقف التنفيذ حفاظاً عىل املال العام، كا قد تكون املصلحة العامة مانعاً من وقف التنفيذ 

حفاظاً عىل املصلحة العامة أيضاً. 

ويتبق��ى الفرض الثاين وهو األكرث ش��يوعاً وهو صدور حكم بإلغ��اء القرار املنفصل بعد 

إبرام العقد .

اتخذ مجلس الدولة الفرنيس اتجاهاً منذ حكمه يف قضية) Martin ) بتاريخ 4 أغسطس 

1906 حي��ث وضح املفوض رومي��و هذه اآلثار بقوله: “إننا ال ننكر أن قيمة اإللغاء يف هذه 

الحال��ة نظرية، فاإلدارة تس��تطيع أن تصحح الوضع بإجراء الحق، وق��د يبقى العقد برغم 

اإللغ��اء إذا مل يتقدم أح��د املتعاقدين إىل قايض املوضوع بطلب فس��خ العقد، ولكن هذه 

النتيج��ة يجب أال تدهش��كم أو تبعث الرتدد يف نفوس��كم، فأنتم تعلم��ون متاماً أن دعوى 

اإللغاء يف بعض الحاالت ال تؤدي إال إىل نتائج نظرية، فليس عىل قايض اإللغاء إال أن يبحث 

في��ا إذا كان القرار املطعون فيه يجب أو ال يج��ب أن يلغى، دون أن يهتم مبا يرتتب عىل 

هذا اإللغاء من نتائج س��لبية أو إيجابية، فإذا صححت اإلدارة الوضع القانوين بإجراء الحق 

فإن هذا يحمل يف طياته أسمى آيات االحرتام لحكمكم، أما إذا صمم الطرفان عىل االحتفاظ 

بالعق��د رغ��م حكم اإللغاء فس��يكون لهذا الحكم دامئ��اً أثر مهم يرتك��ز يف أنه أعلن حكم 

القانون، ومل يغلق أبواب املحكمة يف وجه مواطن يس��تعمل رخصة قد خوله إياها القانون 

لي يراقب قرارات اإلدارة وأنه قد نور الرأي العام بحيث ميتنع يف املستقبل العودة إىل هذه 

الترصف��ات الخاطئة، وهذا يتفق بصفة قاطعة مع تقاليد قضائكم املس��تنري، ومس��تلزمات 

الدميقراطية املنظمة”)710).

)710)  راجع يف عرض هذا د. سليان الطاوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص500،501، ود. محمد عبد 

العال السناري، التطورات الحديثة للطعن باإللغاء، مرجع سابق، ص110. غري أنه توجد أحكام قليلة ملجلس الدولة 

الفرنيس أعمل فيها أثر اإللغاء عىل العقد حيث قىض: »بأن القرار الصادر باختيار أحد املقاولني لبناء مدرس��ة دون 

االلتزام باتخاذ إجراءات املارسة بينه وبني من لهم حق االشرتاك فيها يؤدي إىل بطالن القرار الصادر يف هذا الشأن، 

وبالت��ايل بطالن العقد الذي تم إبرامه مع املقاول املذكور راجع د. محمد عبد العال الس��ناري، التطورات الحديثة 

للطعن باإللغاء، مرجع سابق، ص115.
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وال يق��ر البعض من الفق��ه هذا االتجاه مؤكداً عىل “ أن إلغ��اء القرار اإلداري الذي 

أس��هم يف تكوين عملية قانونية معينة يجب أن يؤدي إىل إلغاء العملية بتامها، ألن ما 

بني عىل الباطل فإنه يبطل بالتبعية، وال يعقل أن يهدم األس��اس الذي بني عليه العقد 

ويظل العقد س��ليًا، وألن ه��ذا هو النتيجة املنطقية لكون الحك��م باإللغاء حجة قبل 

الكافة”)711).

واتفاق��اً مع هذا يرى البعض أن االتج��اه الغالب الذي أخذت به أحكام مجلس الدولة 

الفرنيس واملرصي - والذي يقرر عدم ترتيب أي أثر مبارش عىل إلغاء القرار القابل لالنفصال 

ع��ىل عقود اإلدارة - اتجاه غري منطقي، ويخالف م��ن ناحية أخرى القاعدة األصولية التي 

تق��يض بأن ما بني عىل الباط��ل فهو باطل، كا أنه ال يتفق م��ن ناحية ثالثة مع املصلحة 

العامة التي تقيض بتيس��ري إجراءات التق��ايض ورسعة الفصل يف املنازعات القضائية ولذلك 

فإننا نرى أنه قد يكون من املناسب أن يسمح لقايض اإللغاء برتتيب كافة النتائج املنطقية 

املبنية عىل إلغاء القرار مبا يف ذلك بطالن العقد نفس��ه، عىل أنه يجب أن يختصم يف هذه 

الحالة  طريف العقد ... وتكون وجهات النظر املختلفة مطروحة أمام قاٍض واحد هو قايض 

اإللغاء”)715).

ويف ذات االتج��اه كان ق��د رأى البع��ض أنه “يجب أن يرتتب عىل إلغ��اء القرار اإلداري 

الصادر بإرس��اء املناقصة إلغاء العقد حتى ال يبق��ى العقد قامئاً عىل ترصف باطل ومخالف 

للقانون، ذلك أن إبرام العقد ال يجعل العقد اإلداري مبنجاة من تنفيذ القانون، ووجوب أن 

تصدر القرارات مطابقة له، هذا فضاًل عن أنه يتجاىف مع املنطق، كا قالت محكمة القضاء 

اإلداري بح��ق... وإال ملا كان هن��اك داٍع لقبول دعوى اإللغاء فيا يتعلق بالقرارات اإلدارية 

املنفصلة ما دام أن اإللغاء سوف ال يرتتب عليه آثاره، ولن يرتتب عليه إال أن يحصل املحكوم 

لصالح��ه عىل تعويض من جهة اإلدارة، هذا إذا الحظن��ا أن دعوى التعويض ميكن أن ترفع 

ابتداًء وبصفة أصلية«)715).

)711)  د. سليان الطاوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، مرجع سابق، ص457.

)715)  راجع د. محمد عبد العال السناري، التطورات الحديثة للطعن باإللغاء، مرجع سابق، ص87.

)715)  راجع أ. حسني درويش عبد العال، النظرية العامة يف العقود اإلدارية، ج5، ط1، مكتبة األنجلو املرصية، 1968، ص504.
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وأيض��اً يف ذات االتج��اه يرى البع��ض من الفقه أنه ال يوجد م��ربر منطقي يفرض هذه 

النتيجة الشاذة فضاًل عن التزام أصحاب الشأن برضورة االلتجاء إىل القضاء مرة أخرى لتقرير 

أمر مؤكد وواضح، فيه الكثري من العنت وال يتفق ورضورة تيسري العدالة)714).

واقرتح د. عبد الحميد حشيش بعد انتقاده لهذا االتجاه حلَّني، يتمثل األول يف أن يفسح 

لغ��ري أطراف العقد بأن يطالبوا بإبطاله أمام قاضيه الطبيعي، وذلك بأن يحصلوا عىل حكم 

بإلغ��اء القرارات املنفصلة من ق��ايض اإللغاء، ورضب لذلك مثاًل بأن صاحب العطاء الذي مل 

ترس عليه املناقصة لسبب غري مرشوع ميكنه أن يلغي قرار رسو املناقصة عىل غريه، ثم يلجأ 

بع��د ذلك عىل قايض العقد ليطالبه بإبطاله، اس��تناداً إىل عدم رشعية القرار، وتطبيق نفس 

القاعدة إذا كان مبنى الطعن يف القرار مؤسساً عىل عدم صحة العملية التعاقدية نفسها.

والث��اين: ه��و االكتفاء بااللتج��اء إىل قايض اإللغاء وأن يس��مح له برتتي��ب كافة النتائج 

املنطقي��ة املبنية عىل إلغاء الق��رار مبا يف ذلك بطالن العقد نفس��ه إال أنه يف الحاالت التي 

يؤدي فيها إلغاء القرار إىل املساس بالعقد كله أو بعضه فإنه يتعني اختصام طريف العقد ... 

حتى يدافع كل صاحب مصلحة عن حقوقه)716).

وقد ذهب األس��تاذ )Pequignot) إىل أنه يتعني عىل القضاء اإلداري إلغاء العقد املبني 

عىل قرار حكم بإلغائه ألن عدم مرشوعية القرار يرسي إىل العقد املبني عليه، واقرتح األستاذ 

بيكينو أنه عىل القضاء إذا مل يقبل بهذا الحل أن يسلك يف هذا الصدد املسلك الذي كثرياً ما 

يلج��أ إليه يف مجال الوظيفة العامة، فيحيل األمر إىل اإلدارة لتعمل حكم القانون أي تعمل 

عىل إلغاء العقد))71).

يف ح��ني يرى البعض أنه رغم وجاهة الرأي الس��ابق من الناحي��ة النظامية والنظرية، 

فإنه س��يصطدم بالعديد من الصعوبات من الناحية العملية، خاصة إذا وضعنا يف االعتبار 

)714)  راجع د. عبد املنعم عبد العظيم جريه، أثر حكم اإللغاء، دراسة مقارنة يف القانون املرصي والفرنيس، رسالة دكتوراه، 

جامعة القاهرة، منشورات دار الفكر العريب، 1971، ص594.

)716)  راج��ع د. عبد الحميد كال حش��يش، د. عبد الحميد كال حش��يش، القرارات القابلة لالنفص��ال وعقود اإلدارة 

)دراس��ة مقارنة يف القانونني املرصي والفرنيس 54) نقالً عن د. محمد عبد العال الس��ناري، مرجع سابق، التطورات 

الحديثة للطعن باإللغاء، ص84.

))71)  راجع د. جال عباس عثان، النظرية العامة، مرجع سابق، ص656. 
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أن الحص��ول عىل حكم بإلغاء القرار اإلداري الذي ميث��ل عنرصاً من عنارص العقد اإلداري 

قد يس��تغرق عدة س��نوات، قد يكون خاللها املتعاقد مع اإلدارة قد قام بتنفيذ جزء كبري 

من العملية محل العقد، فيكون من غري املنطقي فس��خ العقد وإس��ناد العملية ملن صدر 

لصالحه حكم اإللغاء، ولذلك نرى أن إعال األثر املرتتب عىل حكم اإللغاء ينبغي أن يكون 

حس��ب كل حالة عىل حده وال يعمل عىل إطالقه، وال يقبل االعرتاض عىل ذلك بأن حكم 

اإللغ��اء ميثل حجة عىل الجميع، وأن األح��كام القضائية تحوز الحجية، ألن تنفيذ األحكام 

القضائية البد أن يرتبط باآلثار العملية التي ترتتب عىل ذلك التنفيذ وهذا يجد أساسه يف 

القاعدة الرشعية التي تقيض بأن الرضر ال يزال برضر أكرب منه أو قاعدة أن الرضر األخف 

يتحم��ل لتفادي الرضر األكرب، فإذا كان��ت األرضار الناتجة عن إعال مقتىض حكم اإللغاء 

وما يقتضيه من فس��خ العقد تفوق األرضار التي تلحق مب��ن صدر حكم اإللغاء لصالحه، 

فف��ي هذه الحالة يظ��ل العقد قامئاً، ومن ناحية أخرى فإنه ميكن تعويض من صدر حكم 

اإللغ��اء لصالح��ة عن األرضار التي لحقت ب��ه ويف هذا إعال ولو بص��ورة جزئية للحكم 

الصادر...”)717).

ثانياً: أثر الحكم بإلغاء القرار المنفصل أمام قاضي العقد:

لحجي��ة الحكم الص��ادر باإللغاء عىل الكاف��ة ولتمتع األحكام القضائي��ة بالحجية أمام 

القض��اء، فإن قايض العقد إذا لجأ إليه أحد أطراف العقد طالباً إبطاله جزئياً أو كلياً تطبيقاً 

إللغاء القرار املنفصل ألن العقد وفقاً لرأي البعض ال يعترب باطاًل مبجرد صدور حكم اإللغاء 

ب��ل ال ب��د أن يقيض بذلك قايض العقد، وهو يف ذلك ال يس��تطيع أن يناقش الحكم الصادر 

باإللغاء وإمنا عليه أن يقوم بإعال مقتضاه وفقاً ملا ييل)718): 

- إذا كان الحكم الصادر بإلغاء القرار املنفصل عن العقد قد استند إىل عيب شاب القرار 

املنفصل يف ذاته فإن دور قايض العقد ينحرص يف بيان أثر ذلك العيب عىل العقد.

)717)  راجع د. فؤاد محمد موىس، مرجع سابق، ص168.

)718)  راجع د. عبد املنعم جريه، مرجع سابق، ص505، ود. محمد عبد الله السناري، التطورات الحديثة للطعن باإللغاء، 

مرجع سابق، ص75 وما بعدها.
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- إذا كان الحكم الصادر بإلغاء القرار املنفصل قد استند إىل عدم مرشوعية العقد ذاته ألن 

الق��رار ميس أصل العملي��ة التعاقدية فال يجوز لقايض اإللغاء يف ه��ذه الحالة أن يناقش 

الحكم ليثبت صحة العقد.

- بطالن القرار املنفصل وأثره عىل العملية العقدية عىل اإلجراءات التالية له دون اإلجراءات 

التي متت صحيحة.  

وم��ن تطبيقات ديوان املظامل يف هذا الش��أن أنه قىض بأن��ه »والثابت أن املدعى عليها 

طبقت تلك التعليات مع املدعية عند إبرام عقدها األصيل ومل تطبقها عند تجديد العقد، 

واعتمدت عىل تقدير اللجنة املش��كلة إلعادة تقدير أجور ممتلكات األمانة، وهذه مخالفة 

نظامي��ة ال تقتيض إلغاء العقد املجدد وال فس��خه، ألن العقد تم مس��توفياً لرشوطه، وهي 

أهلية أطراف العقد وتوفر الصفة لها يف محل العقد، والعلم مبحله وقيمته وغري ذلك من 

رشوط العق��د، كا أنها قد انتفت موانع صحته، والن اإلعالن واملزايدة ليس��ت من رشوط 

العقد وال أركانه بل هي إجراءات تنظيمية تسبق العقد، فال يعود تركها عىل العقد بالبطالن 

أو يقتيض فسخه، وعىل هذا فال يجوز للمدعى عليها فسخ العقد، قبل نهاية مدته ملخالفة 

ه��ي ارتكبته��ا وكان لزاماً عليها الوفاء بالعقد لقول الله تب��ارك وتعاىل: )يا أيها الذين آمنوا 

أوفوا بالعق��ود) ومقتىض األمر الوجوب فيكون الوفاء بالعق��ود واجباً وعىل األمانة مراعاة 

عدم إبرام أي عقد دون طرحه يف مزايدة عامة، تحقيقاً للعدل يف املنافسة وتحقيقاً ألنظمة 

تأجري عقارات الدولة«)719).

وختاماً يف آثار الحكم الصادر باإللغاء عىل العقد؛ أعتقد وكنتيجة منطقية لحكم اإللغاء 

وم��ا يتمتع به من حجية، فإن الحكم يقتيض بطالن العملية التعاقدية فا بني عىل الباطل 

فهو باطل، أما من الناحية العملية فإن املتعاقد ذا األحقية يحل محل املتعاقد األول ليكمل 

ما تبقى من العملية التعاقدية، كحالة س��حب العمل س��واًء بس��واء، وإس��ناد تنفيذها إىل 

مق��اول آخر فهذه الحالة ال تختلف عن تلك، وعليه يحاس��ب املقاول األول عا تم تنفيذه 

م��ن أع��ال ويكون له الحق يف رفع دعوى تعويض عا أصاب��ه من أرضار، ويف هذه الحالة 

نكون قد طبقنا حكم اإللغاء مبا يتمتع به من حجية عىل الكافة وعالجنا الرضورات العملية.

)719)  راج��ع حك��م الدائرة الفرعية رقم 1/د/ف/51 لعام 1451ه�، يف القضية رق��م )5/95/ق لعام 1419ه�، املؤيد من 

هيئة التدقيق بالحكم رقم 90/ت/1 لعام 1451ه� )حكم غري منشور).
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ويف حالة تنفيذ العقد فإنه يف هذه الحالة ال يكون أمام املدعي س��وى التعويض النتهاء 

املصلحة يف اإللغاء.

لكن أعتقد أن إيجاد حل قانوين ش��امل له��ذا املوضوع أوجه من هذه املعالجة، وميكن 

أن يكون يف جعل دعوى اإللغاء املتعلقة بالعقود دعوى موضوعية مس��تعجلة، بحيث يضع 

النظ��ام لها من اإلج��راءات واملواعيد ما يكفل الحكم يف دعوى إلغاء القرارات املنفصلة عن 

العقد يف مدة ال تزيد عن ستني يوماً من تاريخ رفع الدعوى، فالقضاء وضع لحفظ الحقوق، 

وبالتايل وجب تنظيمه وفقاً لتحقيق هذه الغاية.
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الفصل الثاني

المنازعات المتعلقة بتكوين العقد اإلداري والقرارات المتصلة به 

سنقسم هذا الفصل إىل مبحثني نتناول يف األول منها املنازعات املتعلقة بتكوين العقد 

اإلداري، والثاين عن املنازعات املتعلقة بالقرارات املتصلة بالعقد اإلداري وذلك كا ييل:
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المبحث األول:

المنازعات المتعلقة بتكوين العقد اإلداري:
يتكون العقد اإلداري من عدة أركان هي الرضا واملحل والس��بب، وقد متت اإلشارة اليها 

تفصياًل فيا س��بق)750) والذي يعنينا هنا يف هذا املبحث ه��و صفة رافع الدعوى فالدعوى 

ال تك��ون مقبولة كا هو مس��تقر فقهاً ونظاماً وقضاًء إال إذا كان��ت مرفوعة من ذي صفة 

عىل ذي صفة، وتحدد الصفة يف دعوى بطالن العقد بني طرفيها ... لكن هل يجوز أن ترفع 

دعوى بطالن العقد)751) من الغري؟

ق��ىض ديوان املظامل بقب��ول دعوى بإلغاء العقد حيث قىض بأنه “ومبا أن املدعية تهدف 

من إقامة هذه الدعوى إىل إلغاء عقد املستثمر اآلخر )مركز مزاد األساك) املربم مع املدعى 

عليها؛ نظراً ملا يرتتب عىل وجوده من خسائر للمدعية يف مرشوعها املتعاقد عليه مع املدعى 

عليه��ا، فإن املحاكم اإلدارية مختصة والئياً بنظر الدعوى، طبقاً ملا نصت عليه املادة)15/د) 

من نظام ديوان املظامل الصادر باملرسوم امللي رقم )م/78) وتاريخ 1458/9/19ه�، وأما عن 

القبول الش��كيل: فبا أن العقد املربم بني املدعية واملدعى عليها ال زال مس��تمراً وموضوع 

النزاع املتعلق به، فإن هذه الدعوى مقبولة ش��كاًل .. وأما عن موضوع الدعوى فإن الثابت 

من أوراق الدعوى ومس��تنداتها تعاقد املدعية مع املدعى عليها عىل تشغيل سوق الشال 

لألس��اك مبوجب العقد املربم بني الطرفني رقم )...) ومبا أن العقد املشار إليه أعاله وكراسة 

ال��رشوط واملواصفات الخاصة باس��تثار املوقع مل تتضمن كون املش��غل لهذا املرشوع هو 

)750)  راجع املبحث الرابع من الفصل األول من الباب األول.

)751)  توج��د تفرق��ة بني دعوى إلغاء العقد ودع��وى البطالن، فدعوى اإللغاء تنظر أمام ق��ايض اإللغاء وتقبل من طريف 

العق��د والغري، أما دعوى البطالن فإنه��ا دعوى ترفع أمام قايض العقد وفقاً لدعوى القضاء الكامل، ويتفق كثري من 

الفق��ه ع��ىل عدم قبول دعوى اإللغاء ضد العقود اإلدارية باعتبار أن هناك دعوى موازية وهي دعوى البطالن، كا 

أن دع��وى اإللغ��اء وألن محلها ق��رار إداري فإنها ال تقبل دعوى اإللغاء، والقض��اء الفرنيس واملرصي ال يقبل دعوى 

اإللغ��اء ضد العق��ود اإلدارية، يف حني يدافع البعض من الفقه الفرنيس عن إمكاني��ة قبول دعوى إلغاء العقد أمام 

قايض اإللغاء حيث ال تتأىب عىل اإللغاء راجع تفاصيل أكرث د. محمد  عبد العال السناري، التطورات الحديثة للطعن 

باإللغاء،مرج��ع س��ابق، ص89 وما بعدها، وأعتقد أن دعوى إلغاء العقد ال تتف��ق مع أصول دعوى اإللغاء، وتكون 

دعوى البطالن هي الدعوى التي تتناسب مع العقود، وميكن رفعها من طريف العقد ومن الغري ما دامت هناك صفة 

ومصلحة يف الدعوى.
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الوحيد الذي يحق له مارسة هذا النشاط دون غريه )...) ومبا أن طلب املدعية إلغاء عقد 

املستثمر اآلخر ال يسنده دليل من الرشع والنظام ما يجعله حري بالرفض...”)755).

وقد قبل القضاء املرصي دعوى بطالن العقد من الغري ما دامت توافرت صفة ومصلحة 

يف الدع��وى حيث قض��ت محكمة القض��اء اإلداري )755) بأن “...وحيث إن��ه يبني من بنود 

العقد موضوع النزاع أنه مربم بني ش��خص معنوي عام ممثاًل يف هيئة املجتمعات العمرانية 

الجدي��دة والرشكة العربي��ة للمرشوعات والتطوير العمراين رشكة مس��اهمة، والهدف منه 

تحقيق أغراض املرفق العام بإنشاء املجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها يف تلك األرايض 

املخصصة لهذه املجتمعات ومنها األرض موضوع العقد مثار النزاع، وقد تضمن هذا العقد 

رشوطاً اس��تثنائية تخرج عن الرشوط املألوفة يف روابط القانون الخاص عىل النحو السالف 

بيانه مبا يقطع بتوفر عنارص العقد اإلداري يف عقد البيع موضوع هذا النزاع، وبالتايل تختص 

محاكم مجلس الدولة بنظر املنازعات الناش��ئة عنه، وإذ كان هذا القانون قد حدد الس��بل 

الت��ي يجب عىل هيئة املجتمعات العمرانية ولوجها يف ه��ذا التعاقد، عىل النحو املنصوص 

عليه تفصياًل يف مواد الباب الثالث من هذا القانون، وذلك عن طريق املزايدة العلنية العامة 

أو املحلية أو باملظاريف املغلقة، وأجاز اس��تثناء اتباع س��بيل املارسة املحدودة املنصوص 

عليه��ا حرصاً يف املادة )50) منه، وكذلك التعاقد بطريق االتفاق املبارش يف الحاالت العاجلة 

التي ال تحتمل اتباع الطرق األصلية املذكورة، وباألس��س واإلج��راءات والضوابط املنصوص 

عليه��ا يف املادة )51) منه، وذلك كله وفقاً لإلج��راءات والقواعد املنصوص عليها يف القانون 

آن��ف الذك��ر وما تضمنته الالئحة التنفيذية لهذا القانون بق��رار من وزير املالية رقم 7)15 

لسنة 1998.

وحي��ث إن هيئ��ة املجتمع��ات العمراني��ة الجديدة قد تعاق��دت مع الرشك��ة العربية 

للمرشوعات والتطوير العمراين عىل بيع مس��احة مثانية آالف فدان مبنطقة االمتداد العمراين 

مبدينة القاهرة الجديدة، عىل النحو الس��الف بيانه، وذلك بالتعاقد مبارشة مع هذه الرشكة 

)755)  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم )55/د/5 لعام 1455ه���، يف القضية رقم 678)/1/ق لعام 1451ه�، املؤيد من 

محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم 4/514 لعام 1455ه�، يف القضية رقم 1918/ق لعام 1455 ه� )حكم غري 

منشور).

)755)  هذا الحكم ميتع بأهمية يف موضوعه لذا أوردنا منه عدة فقرات ليستبني موضوع الحكم.
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دون اتباع طرق التعاقد الواجب اتباعها طبقاً لقانون تنظيم املناقصات واملزايدات رقم )89) 

لس��نة 1998، وهى بحس��ب األصل املزايدة العلنية عامة أو محلي��ة، كا أن أوراق الدعوى 

ومستنداتها قد أكدت أن ظروف هذا التعاقد تقتىض ولوج الطرق االستثنائية املنصوص عليها 

يف هذا القانون، وهي املارس��ة املحدودة أو االتفاق املبارش، وأقد أبرمت الهيئة هذا العقد 

متجاهلة أحكام قانون تنظيم املناقصات واملزايدات املشار إليه الذي أضحى الرشيعة العامة 

الواجب��ة االتباع يف هذا التعاقد، وارتكن��ت الهيئة يف تعاقدها مع الرشكة املذكورة إىل أحكام 

القانون رقم 69 لسنة 1979 يف شأن إنشاء املجتمعات العمرانية الجديدة والقرارات املنفذة 

له، والتي جاءت خلواً من الوس��يلة التي يتعني إبرام العقد محل النزاع مع الرشكة املذكورة 

دون سند ترشيعي وباملخالفة ألحكام قانون تنظيم املناقصات واملزايدات املشار إليه.

وحي��ث إنه ثبت من جملة ما تق��دم عدم اتباع هيئة املجتمع��ات العمرانية الجديدة 

للقواعد واألسس واإلجراءات املنصوص عليها يف قانون تنظيم املناقصات واملزايدات الصادر 

بالقانون رقم )89) لس��نة 1998، يف شأن إبرامها عقد البيع االبتدايئ محل النزاع مع الرشكة 

العربي��ة للمرشوعات والتطوي��ر العمراين، وتل��ك القواعد واإلجراءات متث��ل يف مجموعها 

أسس��اً جوهرية واجبة االتباع لكونها تتعلق بش��كل وموضوع العقد، فمن ثم فإن مخالفة 

الهيئ��ة املذكورة ألحكام قان��ون تنظيم املناقصات واملزايدات املش��ار إلي��ه يجعل ترصفها 

مش��وباً بالبط��الن، وترتيباً عىل ذلك فإنه يتع��ني القضاء ببطالن عقد البي��ع االبتدايئ املربم 

ب��ني الهيئة والرشكة املذكورة يف5006/8/1 وملحقه املؤرخ5008/15/51 ببيع الهيئة للرشكة 

مس��احة مثانية آالف فدان مبنطقة االمتداد العمراين مبدينة القاهرة الجديدة إلقامة مرشوع 

)مدينتي)...)754).

وجاءت املحكمة اإلدارية العليا لتؤيد ذلك الحكم مبا مل يخرج عن أسبابه التي بني عليها 

ونجتزئ منه بعض الفقرات حيث قضت بأنه »... ونص املادة 15 من قانون مجلس الدولة 

الصادر بالقانون رقم 47 لس��نة1975 – لقبول أي دعوي أو طلب أو دفع أن يكون لصاحبه 

فيه مصلحة ش��خصية ومبارشة وقامئة يقرها القانون، بي��د أن املرشع مل يعرف املصلحة أو 

يحدد مضمونها تاركاً ذلك للفقه والقضاء.

)754)  - راجع حكم محكمة القضاء اإلداري يف الدعوى رقم 55)15 لسنة 5) ق، بجلسة 55/)/5010. 
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 ... ومن حيث إنه يف خصوص مدى توفر رشطي الصفة و املصلحة يف املدعني يف الدعوي 

املطعون يف الحكم الصادر فيها مبوجب الطعنني املاثلني، فإنه ملا كانت املادة50 من الدستور 

الحايل تنص عىل أن »امللكية العامة هي ملكية الشعب و تتمثل يف ملكية الدولة واألشخاص 

االعتباري��ة العامة«. كا تنص امل��ادة )55) منه عىل أن »للملكي��ة العامة حرمة وحايتها 

ودعمها واجب عىل كل مواطن وفقاً للقانون«.

ومن حيث إن مفاد ذلك أن امللكية العامة تتمثل يف األموال اململوكة للدولة أو لألشخاص 

االعتبارية العامة ومنها الهيئات العامة، وأن هذه األموال ملك للش��عب بكل أفراده ملكية 

ش��يوع، األمر الذي يجعل لكل مواطن من أفراد هذا الشعب حقاً يف هذه األموال له، - بل 

علي��ه – أن يهب للدف��اع عنه عىل وفق ما يق��رره القانون أي باتباع اإلج��راءات والرخص 

والوسائل التي قررها القانون لكفالة هذه الحاية ومنها اللجوء إىل القضاء الستصدار حكم 

قضايئ يكون مبثابة السند التنفيذي الذي تتحقق به الحاية املنشودة.

وملا كان ذلك، وكانت الدعوي الصادر فيها الحكم املطعون فيه تنصب عىل طلب الحكم 

ببط��الن عقد بي��ع هيئة املجتمعات العمراني��ة الجديدة إىل الرشك��ة العربية للمرشوعات 

والتطوير العمراين قطعة أرض مس��احتها مثانية آالف فدان إلقامة مرشوع “مدينتي” عليها 

بناًء عىل ما س��اقه املدعيان من أس��انيد حاصلها أن هذا البيع تم مبقابل بخس، وجاء مثرة 

إج��راءات غ��ري صحيحة ، فمن ثم فال محي��ص من القول – بالنظ��ر إىل حجم األرض محل 

الت��رصف املطلوب الحكم ببطالنه وماله من انع��كاس عىل حقوق املدعني وغريها يف تراب 

ه��ذا الوط��ن – بأن لكل مواطن مرصي صفة ومصلحة يف النع��ي مثل هذا الترصف وولوج 

س��بيل الدع��وي القضائية دفاعاً عن حقه يف هذا املال م��ن دون أن تختلط دعواه يف هذه 

الحالة بدعوي الحس��بة. وبناًء عليه يكون للمدعني مصلحة حقيقية – وليست نظرية – يف 

دعواها التي طلبا فيها الحكم ببطالن عقد البيع املش��ار إليه بس��ند من أن إبرامه قد تم 

بخروج بواح عىل القانون، أهدرت فيه قواعد املساواة وتكافؤ الفرص التي مبراعاتها يتمكنان 

وغريها من التنافس يف الفوز بقطع من أرض الدولة تلك ... ومن مؤدى ما تقدم، أنه متى 

حدد املرشع – مبوجب ما يسنه من قوانني ولوائح– طريقة معينة وإجراءات محددة إلبرام 

عقود اإلدارة، تقديراً من املرشع ألن هذه الطريقة هي التي تتحقق بها املس��اواة و تكافؤ 

الفرص – حس��با يوجبه الدستور – فضاًل عن حرية املنافسة وما تثمره من تنافس تتحقق 
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ب��ه املصلح��ة العامة، حيث يتبارى املتقدمون يف تقديم أفض��ل العروض. ففي هذه الحالة 

تختلط طريقة التعبري عن اإلرادة – باتباع هذه الطريقة أو عدم اتباعها – مبرشوعية اإلرادة 

ذاته��ا، ومن ثم ال تكون اإلرادة - والتي هي قوام ركن الرضا يف العقد- صحيحة ومعتربة إال 

باتب��اع ه��ذه الطريقة، خاصة إذا كان املقبل عىل التعاقد م��ع جهة اإلدارة يعلم حقيقة أو 

حكًا – من خالل علمه املفرتض بالقوانني واللوائح التي توجبه هذه الطريقة س��بياًل إلبرام 

العقد – بوجوب اتباع هذه الطريقة لتحقيق هذا الغرض.  

..وم��ن حي��ث إن عق��د التداعي هو عقد بيع، ورغم ما اش��تمل عليه من بيع مس��احات 

شاسعة تكفي إلنش��اء مدينة بأكملها، فقد جرى إبرامه باألمر املبارش، يف خروج سافر وإهدار 

بواح ألحكام قانون املناقصات واملزايدات املش��ار إليه وما تقتضيه أصول اإلدارة الرش��يدة من 

أن يجرى إبرامه من خالل مزايدة علنية، أو مظاريف مغلقة، يتبارى فيها املتنافسون، وهو ما 

يعي��ب اإلرادة التي انعقد مبوجبها العقد، ب��ل ويلقي بظالله ويعكس آثاره عىل التوازن املايل 

- مقاب��اًل ورشوطاً - للعقد، وهو ما من ش��أنه أن يصيب العقد - بوصف��ه من روابط القانون 

الع��ام – بالبطالن ... كا ال ينال ما تقدم القول بتأيب الحكم ببطالن العقد بعد أن دخل حيز 

التنفيذ، ذلك أنه من املقرر قانوناً أن البدء يف تنفيذ العقد ال يحول دون الحكم ببطالنه...”)756).

وأعتق��د أن��ه ليس هناك ما مينع من قب��ول دعوى البطالن من الغ��ري يف دعاوى العقود 

اإلدارية، ألن هذه العقود ال تتعلق مبصالح شخصية ألطرافها بقدر ما تتعلق باملصلحة العامة 

التي تقوم عليها، والتي تثبت الصفة لكل مواطن بالطعن عىل هذه العقود، فإنه يجب دامئاً 

النظر للعقود اإلدارية يف ضوء هذه السمة وهي تعلق هذه العقود بالصالح العام. 

هذا وتختص املحاكم اإلداري��ة بنظر دعوى بطالن العقد وفقاً ملا حددته املادة )15/د) 

م��ن نظام��ه والتي نصت عىل أن “تختص املحاكم اإلداري��ة بالفصل يف اآليت: ... د-الدعاوى 

املتعلقة بالعقود التي تكون جهة اإلدارة طرفاً فيها”.

وال توج��د أي إج��راءات خاصة برفع هذه الدعوى وإمنا ترف��ع مبارشة إىل ديوان املظامل 

خالل عرش سنوات من تاريخ نشوء الحق املدعى به كا نص عىل ذلك نظام املرافعات أمام 

ديوان املظامل.

)756)  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 50965 و51514 لسنة )6 ق.ع جلسة 14/ 5010/9.
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المبحث الثاني 

المنازعات المتعلقة بالقرارات المتصلة بالعقد اإلداري:
إذا كانت القرارات املنفصلة عن العقد هي تلك القرارات التي تسهم يف تكوين العملية 

العقدي��ة غري أنها بطبيعتها تنفص��ل عنها كا ميكن أن تتوقف العملية التعاقدية عند هذه 

الق��رارات دون أن نصل ملرحلة تكوين العقد، فإن القرارات املتصلة هي تلك القرارات التي 

تستند عىل العقد وتتصل بتنفيذه وانقضائه، وعىل ذلك فإن هذه املرحلة تبدأ من اللحظة 

التي يصل فيها القبول إىل علم املوجب وتنتهي بانتهاء العالقة التعاقدية.

وسنتناول هذه القرارات من حيث تحديدها واإلجراءات التي تتعلق بها، وحدود الرقابة 

القضائية عليها يف عدة مطالب كا ييل: 

المطلب األول

صور القرارات المتصلة بالعقد اإلداري:

الق��رارات املتصلة هي تلك التي تتصل بالعقد وال ميك��ن أن تنفصل عنه ألنها تطبيق له، 

فبعد أن يكتمل العقد تصبح كل القرارات الصادرة تطبيقاً له من القرارات املتصلة به وتعامل 

باعتباره��ا حقوقاً والتزامات منبثقة عن العقد س��واًء تعلقت بتنفي��ذه أو بوقفه أو انقضائه، 

وس��واًء ما تعلق منها بأصل املنازعة أم تفرع عنها، وتتعدد صور القرارات املتصلة وقد أرشت 

إليها تفصياًل عند تناول سلطات الجهة اإلدارية ونورد هنا بإيجاز صور هذه القرارات كا ييل:

أواًل: قرار تغيير موقع تنفيذ العقد:

ق��د يختلف مح��ل تنفيذ العقد عن محل العقد فإنه إذا كان عقد األش��غال - املتضمن 

إنشاء مدرسة - محله هو االلتزام الذي يقع عىل عاتق املتعاقد والذي هو القيام ببناء هذه 

املدرسة وفقاً ملقتىض العقد، فإن مكان البناء يكون يف هذه الحالة مكان تنفيذ العقد وليس 

محل العق��د، فهو محل تطبيق هذا االلتزام وليس ذات االلت��زام، ويعد محل تنفيذ العقد 

م��ن االلتزامات العقدية التي تفرض عىل جهة اإلدارة، ويعد عدم الوفاء به خطأ عقدي قد 

يربر فسخ العقد.
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ثانياً: سحب العمل:

قرار س��حب العمل هو قرار من القرارات املتصلة بالعقد ألنها منبثقة منه وال تكون إال 

مرتبط��ة به، وتنظر باعتبارها دعوى عقدية، ويف هذا قىض ديوان املظامل بأن املدعية تهدف 

“من دعواها بعد حرصها إىل عدة مطالبات هي: إلغاء قرار س��حب املرشوع واعتباره كأن 

مل يكن ملخالفته لنظام املنافس��ات واملشرتيات الحكومية والئحته التنفيذية وما ترتب عليه 

من آثار، وإلزام املدعى عليها بالتعويض عن تش��ويه س��معة الرشكة املدعية لدى الجهات 

الحكومية، ولدى الرشكات األخرى والبنوك نتيجة سحب املرشوع لجرب الرضر الذي حل بها 

نتيجة ذلك، وحيث إن أحد أطراف العقد جهة حكومية ما تكون معه الدعوى واردة عىل 

عق��د إداري فتدخل يف اختصاصات الديوان مبوجب الفق��رة )د) من املادة )15) من نظام 

ديوان املظامل، وحيث إن الدائرة أحالت القضية إىل الهيئة الس��عودية للمهندس��ني لتقديم 

تقري��ر فن��ي يتضمن ما ييل: هل حصل تقصري من جانب املدعي��ة يف بداية العقد؟ وصحة 

قرار املدعى عليها بس��حب املرشوع من املدعية وتنفيذه عىل حسابها، واألسباب التي أدت 

إىل ذلك، وتحديد ما تم إنجازه من أعال يف املواقع املطلوب تنفيذها حتى تاريخ السحب، 

وحيث إنه واستناداً عىل دراسة الخبري ملطالبات الطرفني والنتائج التي تم التوصل لها يويص 

الخبري بالتايل:

1- إلغاء قرار املدعى عليها، بسحب املرشوع من املدعية، وتنفيذه عىل حسابها للعقد محل 

الدعوى وإلغاء ما ترتب عىل ذلك من )...) وحيث إن الدائرة ترتئي أن تقرير الخبري وما 

توصل إليه بعد دراسة القضية من كل الجوانب ميكن الركون إليه بالنسبة إىل قرار سحب 

املرشوع من املدعية، ألن تأخر املدعية مربر بتكليفها بأعال ليس��ت يف العقد فالتأخري 

ال��ذي حصل يف العقد ليس ناتجاً عن املدعية وإمنا كان بس��بب املدعى عليها، وأن قرار 

املدعى عليها بس��حب املرشوع ليس يف محل��ه، كا كان يتوجب معه عىل املدعى عليها 

توجي��ه إنذار للمدعية قبل س��حب املرشوع، لذلك فإن ما تنته��ي إليه الدائرة هو عدم 

أحقية املدعى عليها ... يف سحب املرشوع من املدعية”))75).

))75)  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رقم 6)1/د/إ/6 لعام 1455ه�، يف القضية رقم 1/5815/ق لعام 1450ه�، املؤيد من 

محكمة االستئناف بالحكم رقم 4/60 لعام 1456ه�، يف القضية رقم 1506/ق لعام 1454ه�، )حكم غري منشور).
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ثالثاً: قرار تعديل العقد:

م��ر بنا قبل ذلك ضوابط تعديل العقود وهي قرارات متصلة بالعملية العقدية وتتعلق 

بركن املحل، وهي س��لطة إداري��ة ال تتوقف عىل رضا املتعاقد غ��ري أنها محدودة بضوابط 

قانونية مح��ددة إذا تجاوزتها فإنه يف هذه الحالة ميكن للمتعاقد رفض تلك القرارات، وكل 

م��ا تقوم به الجهة اإلدارية ترتيًبا عىل هذا األثر حال مخالفة الضوابط النظامية يعد قانوناً 

ال أساس له، ويف هذا قىض ديوان املظامل بأنه “وحيث أجاز نظام مشرتيات الحكومة للجهة 

اإلداري��ة صاحبة املرشوع الزيادة يف حدود10% أو النق��ص يف حدود 50% من قيمة العقد، 

فإن املقاول يكون ملتزماً مبا يش��تمل عليه هذا النص يف حدود نصوص عقده إال أن البلدية 

ألس��باب مختلفة ذكرتها قد زادت أعال املرشوع أكرث من النص النظامي باإلضافة إىل عدم 

وجود بند لهذه الزيادة، وقامت بتعميد املقاول بالعمل عىل املخططات التي جرى تعديلها 

ما حصل معه اآليت: 

1- زي��ادة تكلف��ة املرشوع زيادة كبرية قد تصل إىل 0)% م��ن قيمة العقد. 5-تغيري كميات 

امل��رشوع بالزي��ادة أو النقص لكثري من البنود كالخرس��انة العادية واملس��لحة واألعال 

الرتابي��ة وامليكانيكي��ة والكهربائية ... يتعني أن تكون هذه األعب��اء يف الحدود الطبيعية 

واملعقولة من حيث نوعها وأهميتها ويف نطاق موضوع العقد بحيث ال تتجاوز إمكانيات 

املتعاقد الفنية واملالية، أو أن يكون من ش��أنها أن تقلب العقد رأس��اً عىل عقب بحيث 

يصبح املتعاقد وكأنه أمام عرض جديد أو تغيري موضوع العقد أو محله)757).

رابعاً: قرار إنهاء العقد:

متلك الجهة اإلدارية إنهاء العقد قبل أوانه، أما بفس��خ العقد أو إنهائه بإرادتها املنفردة، 

ويف الحالة األوىل تستند اإلدارة إىل مخالفة املتعاقد لاللتزامات التعاقدية التي تربر لها نظاماً 

فسخ العقد بقرار إداري تصدره دون اللجوء إىل القضاء، ويف الحالة الثانية أيضاً بقرار إداري 

ودون اللجوء إىل القضاء لكن ليس اس��تناداً إىل خط��أ املتعاقد معها وإمنا تحقيقاً للمصلحة 

العامة التي كا بررت إبرام العقد فإنها هي أيضاً ميكن أن تربر إنهاءه وذلك لتعلق العقود 

- راج��ع حكم الدائرة اإلدارية رقم 17/د/إ/6 لعام 1457ه���، يف القضية رقم 1/1098/ق لعام 1417ه�، املؤيد من   (757(

هيئة التدقيق بالحكم رقم 556/ت/1 لعام 1457ه�، مجموعة األحكام لعام 1457ه�، مرجع سابق، ج6، ص5598.
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اإلدارية بالصالح العام، وعليه فإن هذه الس��لطات يجب أن متارس يف داخل األطر النظامية 

الت��ي تحكمه��ا وإال أصابها البطالن وما يرتتب عىل ذلك من آثار ويف هذا قىض الديوان بأنه 

»وإن كان��ت الجهة اإلدارية يف العق��ود اإلدارية متلك من جانبها وبإرادته��ا املنفردة إنهاء 

العق��د دون حاجة اللجوء إىل القض��اء أو موافقة املتعاقد معها، إال أنه يجب أن يكون قرار 

الجهة بإنهاء العقد ش��أنه ش��أن أي قرار تصدره الجهة اإلداري��ة، يجب أن يكون مبنياً عىل 

سبب يربر إصداره«)758).

المطلب الثاني:

إجراءات رفع دعوى بطالن القرارات المتصلة بالعقد اإلداري:

  بع��ض املنازع��ات حدد لها النظام إج��راءات معينة أمام جهة معين��ة وجوباً أو جوازاً 

حي��ث نصت املادة )78/ب) منه ع��ىل أن »تتوىل هذه اللجنة النظ��ر يف طلبات التعويض 

املقدمة من املقاولني واملتعهدين وكذلك بالغات الغش والتحايل والتالعب وقرارات سحب 

العم��ل والنظر يف طلبات الجهات الحكومية التي ت��رد إىل وزير املالية بطلب منع التعامل 

مع املقاول الذي نفذ مرشوعاً تنفيذاً معيباً أو مخالفاً للرشوط واملواصفات املوضوعة له«.

وأيض��اً نصت املادة )64) من النظام عىل أنه »يجب عىل الجهة الحكومية تنفيذ العقد 

وفق��اً لرشوط��ه، وإذا أخلت بتنفي��ذ التزاماتها مبا يف ذلك تأخري س��داد املس��تحقات، جاز 

للمتعاقد التقدم بهذه املطالبات أمام اللجنة املنصوص عليها يف املادة )الثامنة والس��بعني) 

من هذا النظام«.

وتبياناً لهذه االختصاصات وإجراءاتها نتناولها كا ييل:  

أواًل: طلبات التعويض:

يف ه��ذه الدعاوى قد وضع��ت الالئحة ضوابط وإجراءات قبل رف��ع الدعوى إىل ديوان 

املظامل فقد نصت املادة )165) من الالئحة عىل أنه :

)758)  راج��ع حكم املحكمة اإلداري��ة يف األمر القضايئ رق��م 46/د/إ/6 لعام 1458ه�، يف القضية رق��م 1/5804/ق لعام 

1457ه�، مجموعة األحكام لعام 1458ه�، ج4، ص1994.
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1- تخت��ص اللجنة بالنظر يف طلبات التعويض املقدم��ة بناًء عىل العقود املربمة وفقاً لنظام 

املنافسات واملشرتيات الحكومية وهذه الالئحة. 

5- ال تنظر دعوى املطالبة بالتعويض إال بعد انتهاء تنفيذ العقد وتسليم األعال تسليًا نهائياً.

5- أن يت��م اللجوء أوالً إىل الجهة املتعاقدة بطلب التعويض، فإن مل يقتنع املدعي مبا تنتهي 

إِلي��ه الجهة، أو مضت مدة س��تني يوماً م��ن تاريخ رفع املطالبة إىل الجهة مبس��تندات 

مكتملة دون البت فيها، جاز رفع املطالبة بالحق املدعى به إىل اللجنة«. 

وتشكل هذه اللجنة وفقاً للادة )78) من النظام بقرار من وزير املالية من مستشارين، 

ال يقل عددهم عن ثالثة، من الوزارة والجهات الحكومية األخرى ذات العالقة بعد التنسيق 

مع تلك الجهات، ويكون من بينهم مستشار قانوين وخبري فني، ويرأس هذه اللجنة مستشار 

قانوين ال تقل مرتبته عن الثالثة عرشة أو ما يعادلها، وينص يف التكّوين عىل عضو احتياطي، 

لتقرير نزاهة هذه اللجنة وإبعادها عن أية مؤثرات يعاد تكوينها كل ثالث سنوات، ويجوز 

تجديد عضويتها ملرة واحدة فقط«.

 وعىل األصول النظامية لعمل اللجنة نصت املادة )78/ج/د/ه) عىل أنه:

 »ج- يجب عىل هذه اللجنة ساع أقوال املتظلمني من املقاولني واملتعهدين ومن نسبت 

إليه��م املخالفة ودفوعاتهم ووجهة نظر الجهة الحكومية يف ذلك حضورياً أو كتابياً، ولها أن 

تس��تعني مبن تراه من املختصني الفنيني، وتصدر اللجن��ة قراره�ا – بحضور كامل أعضائها – 

باإلجاع أو باألغلبية، ويوضح يف محارض اللجنة الرأي املخالف إن وجد، وحجة كال الرأيني.

د- إذا ثب��ت ل��دى هذه اللجنة أحقية املقاول أو املتعهد، تص��در اللجنة قرارها يف دفع 

التعويضات. ويكون هذا القرار قاباًل لالعرتاض عليه أمام ديوان املظامل خالل ستني يوماً من 

تاريخ إبالغه لصاحب الشأن.

ه� - إذا ثبت لدى هذه اللجنة مخالفة املتعاقد ما أش��ري إليه يف الفقرة )ج) من هذه 

امل��ادة، تصدر اللجنة ق��راراً مبنع التعامل معه مدة ال تتجاوز خمس س��نوات. ويكون هذا 

الق��رار قاباًل لالعرتاض عليه أمام ديوان املظامل خالل س��تني يوم��ًا من تاريخ إبالغه لصاحب 

الش��أن. وبعد صدور حكم نهايئ من الديوان باإلدان��ة أو إذا انتهت مدة االعرتاض دون أن 
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يقدم اعرتاضه، يش��هر به عىل نفقته يف صحيفتني محليتني، وتبلغ جميع الجهات الحكومية 

مبنع التعامل معه بتعميم من وزير املالية«.

ثاني��اً: الدعاوى املتعلقة ببالغ��ات الغش والتحايل والتالعب وقرارات س��حب العمل 

وطلبات الجهات الحكومية التي ترد إىل وزير املالية بطلب منع التعامل مع املقاول الذي 

نفذ مرشوعاً تنفيذاً معيباً أو مخالفاً للرشوط واملواصفات املوضوعة له:

 يتم اللجوء مبارشة إىل اللجنة املذكورة لتارس إجراءاتها بنفس الشكل السابق غري أنه 

إذا كان يف دعاوى التعويض يؤدي عدم حضور املدعي ثالث مرات إىل ش��طب الدعوى فإنه 

يف هذه الدعوى من حق اللجنة إصدار القرار بشأنه غيابياً.

إذا ثب��ت لدى هذه اللجنة مخالفة املتعاقد تص��در اللجنة قراراً مبنع التعامل معه مدة 

ال تتجاوز خمس س��نوات. ويكون هذا القرار قاباًل لالعرتاض عليه أمام ديوان املظامل خالل 

ستني يوماً من تاريخ إبالغه لصاحب الشان. وبعد صدور حكم نهايئ من الديوان باإلدانة أو 

إذا انتهت مدة االعرتاض دون أن يقدم اعرتاضه، يشهر به عىل نفقته يف صحيفتني محليتني، 

وتبلغ جميع الجهات الحكومية مبنع التعامل معه بتعميم من وزير املالية.

ويف شأن هذه الدعاوى قىض ديوان املظامل بأنه »وحيث إنه عن املوضوع فإن اختصاص 

لجنة النظر يف بالغات الغش والتحايل وقرارات سحب العمل طبقاً للادة الرابعة والخامسة 

من القواعد الصادرة بتنظيمها ينحرص يف النظر فيا إذا كانت املخالفات املنسوبة للمتعاملني 

مع الحكومة وكذلك قرارات سحب العمل منهم توجب منع وحظر التعامل معهم من قبل 

الحكوم��ة أم ال، لذلك يتعني عىل اللجنة عند عرض املوض��وع عليها أن يقترص قراراها عىل 

منع التعامل وفرض الحظر ملدة محددة، أو التقرير بعدم ما يوجب ذلك املنع حسبا يؤدي 

إلي��ه اجتهادها، وحيث إن قرار اللجن��ة تضمن يف منطوقه باإلضافة إىل الحكم بعدم وجود 

ما يس��توجب الحظر تضمن االكتفاء بتحميل املدعية فرق التنفيذ عىل الحساب وهو ليس 

من اختصاصها التقرير بذلك األمر الذي يس��توجب إلغاء هذه الجزئية من القرار ملخالفتها 

قواعد االختصاص«)759). 

)759)  حك��م الدائرة اإلدارية رق��م 114/د/إ/6 لعام )145ه� يف القضية رق��م 1/1564/ق لعام )145ه� املؤيد من هيئة 

التدقيق بالحكم رقم 547/ت/6 لعام 1457ه�، )حكم غري منشور). 



منازعات العقود اإلدارية

479 املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية

وقىض الديوان أيضاً بأنه “فإن الثابت أن وزارة ... س��حبت من املدعية عقد اس��تكال 

م��رشوع ... فطعنت املدعية عىل هذا القرار أمام لجن��ة النظر يف طلبات التعويض ومنع 

التعامل مع املقاولني، فصدر قراراها بعدم اختصاصها بنظر طلب املدعية، واملدعية تطعن 

عىل هذا القرار ومبطالعة املادة )78) من نظام املنافس��ات واملش��رتيات الحكومية فإنها 

نصت عىل أن:

 »أ- يّكون وزير املالية لجنة من مستشارين، ال يقل عددهم عن ثالثة ...

 ب- تت��وىل هذه اللجنة النظ��ر يف طلبات التعويض املقدمة من املقاولني واملتعهدين، 

وكذل��ك بالغات الغ��ش والتحايل والتالعب، وقرارات س��حب العم��ل، والنظر يف طلبات 

الجه��ات الحكومية التي ت��رد إىل وزير املالية بطلب منع التعام��ل مع املقاول الذي نفذ 

مرشوعاً تنفيذاً معيباً أو مخالفاً للرشوط واملواصفات املوضوعة له«. واملس��تفاد من هذه 

امل��ادة أن اختصاص اللجنة محصور فيا ذكر يف الفقرة )ب) وليس منها النظر يف الطعون 

عىل قرارات سحب العمل، ومن ثم فإن قرار اللجنة جاء صحيحاً وموافقاً للنظام، وال تجد 

الدائرة فيا قدمته املدعية ما يوجب إلغاءه، وال يقال أن الفقرة نصت عىل قرارات سحب 

العمل، فإن لفظ )وقرارات س��حب العمل) الواردة يف امل��ادة معطوف عىل كلمة الغش، 

وق��د أضيفت ه��ذه الكلمة إىل بالغات وحيث إن املعط��وف يأخذ حكم املعطوف عليه، 

فإن تقدير لفظ الفقرة يكون: )وبالغات قرارات س��حب العمل) ومن ثم فإن نظر اللجنة 

إمن��ا هو يف البالغات التي تقدمها الجهات اإلدارية عن تلك القرارات، وال يتجاوز ذلك إىل 

اإللغاء«)750).

غري أن هذا التفس��ري لقرارات س��حب العمل بأن املادة ال تتعلق بقرارات سحب العمل 

ذاته��ا وإمنا  تتن��اول البالغات املقدمة عنها، فإن ورش��ة العمل التي أقامه��ا ديوان املظامل 

بتاريخ )1456/7/5ه�  مبقر محكمة االس��تئناف اإلدارية مبنطقة مكة املكرمة، حول طبيعة 

التظلم من اللجنة املشكلة يف وزارة املالية بناًء عىل نظام املنافسات واملشرتيات الحكومية، 

واختصاص هذه اللجنة من الناحية املوضوعية، فقد جاء يف ورقة العمل املقدمة من بعض 

القضاة إىل اختصاص اللجنة بقرارات س��حب العمل ذاتها، حيث قسم فضيلته اختصاصات 

)750)  راجع حكم املحكمة اإلدارية، الدائرة اإلدارية الرابعة، يف القضية رقم 4)1/45/ق لعام 1456ه�، املؤيد من محكمة 

االستئناف اإلدارية، الدائرة الرابعة، يف القضية االستئنافية رقم 705)/ق لعام )145ه� )حكم غري منشور).  
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اللجنة إىل قسمني، األول اختصاصات إدارية محضة، وهي النظر يف بالغات الغش والتحايل 

والتالع��ب، و النظ��ر يف طلب��ات الجهات الحكومي��ة التي ترد إىل وزي��ر املالية بطلب منع 

التعامل مع املقاول الذي نفذ مرشوعاً معيباً أو مخالفاً للرشوط واملواصفات املوضوعة له.

أما القس��م الثاين فعن االختصاصات املوضوعية وهي النظر يف قرارات س��حب العمل، 

والنظ��ر يف طلب��ات التعويض املقدمة من املقاول��ني واملتعهدين، والنظ��ر يف إخالل الجهة 

الحكومي��ة بالتزاماتها املنصوص عليها يف العقد وفق نص املادة )64) من نظام املنافس��ات، 

وقد خلص االجتاع فيا يتعلق باختصاصات اللجنة جاعاًل منها قرارات سحب العمل.

وترجيحاً بني االتجاهني أعتقد أن املقصود فعاًل هو البالغات املقدمة عن سحب العمل، 

وال��ذي قد يكون ناتجاً عن الغش أو التالعب أو التحايل باعتبارها إخالالً برشوط العقد، ال 

س��يا مبدأ حسن النية، وذلك اس��تناداً إىل نص املادة )77) من النظام والتي تنص عىل أنه 

»يجب عىل املتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ عقودهم وفقاً لرشوطها وبحسن نية ومبا 

يقتضيه حس��ن س��ري املرفق العام ومصلحته. وعىل الوزارات واملصالح الحكومية واألجهزة 

ذات الش��خصية املعنوية املستقلة إبالغ وزارة املالية بحاالت الغش والتحايل والتالعب فور 

اكتشافها، وكذلك تزويدها بالقرارات التي تتخذ يف هذا الخصوص، مبا يف ذلك قرارات سحب 

العمل«.

ولذل��ك أرى أن صياغة النص املعني باالختصاصات وه��ذا النص غري دقيقة وتحتاج إىل 

إعادة صياغة يف ضوء توجه املنظم مبا يضمن توضيح النص.

ثالثاً: اإلخالل بااللتزامات التعاقدية من قبل الجهة اإلدارية:

نص��ت املادة )64) م��ن النظام عىل أنه »يجب ع��ىل الجهة الحكومية تنفي��ذ العقد وفقاً 

لرشوطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها مبا يف ذلك تأخري سداد املستحقات، جاز للمتعاقد التقدم 

بهذه املطالبات أمام اللجنة املنصوص عليها يف املادة )الثامنة والسبعني) من هذا النظام«.

وع��ىل ذلك فللمتعاقد جوازاً أن يتقدم بأي مطالبات ناتجة عن إخالل الجهة الحكومية 

ب��أي من التزاماتها أمام هذه اللجنة، أو رفع الدعوى مبارشة أمام ديوان املظامل، فهو طريق 

اختياري قصد منه إمكانية تقليل املنازعات القضائية.
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وتج��در اإلش��ارة إىل وجود ضوابط عامة لعمل لجنة النظر املش��ار إليها س��واًء كان يف 

الدعاوى املاثلة، أم يف قضايا التعويض، أم يف أية دعوى من اختصاص اللجنة، جعلتها تشبه 
اإلجراءات والضوابط القضائية حيث باإلضافة إىل ما سبق فإنه يجب ما ييل:)751)

 – تس��تكمل اللجنة كافة املعلومات واملستندات املتعلقة بالقضية. وتحال القضايا بتوجيه 

م��ن رئي��س اللجنة إىل أعضائها بالتس��اوي مبن فيه��م رئيس اللجنة لدراس��تها، ومن ثم 

مناقشتها مع بقية أعضاء اللجنة، وإصدار القرار املناسب.

– لِلَّْجَنة طلب أي معلومات أو مستندات متعلقة بالقضية، ولها يف هذا الشأن طلب ممثيل 

الجهات الحكومية ذات العالقة حضورياً، وس��اع الشهود واالستجواب، وساع دفوعات 

وتظلات املقاولني حضورياً.

– ال يجوز لِلَّْجَنة إصدار القرار قبل استدعاء صاحب الشأن أو وكيله حضورياً، وساع أقواله 

واس��تكال دفوعاته، ويتم إبالغ ذوي الشأن مبيعاد الجلسة مبوجب خطابات رسمية عىل 

عناوينهم لدى اللجنة، أو عن طريق الحاكم اإلداري، أو بأي وسيلة مناسبة. ومن مل يحرض 

للمرة الثالثة بعد تبليغه مرتني فللجنة الحق بإصدار القرار بشأنه غيابياً. 

 – تشطب دعوى املطالبة بالتعويض إذا مل يحرض املدعي للمرة الثالثة بعد إشعاره بذلك، أو 

بعد ميض ثالثة أشهر من تاريخ تركه دعواه، وعدم تقدميه املستندات التي تسند مطالبته، 

وال تقبل إعادة الدعوى إال بعذر مقبول لدى اللجنة، فإن أعيدت الدعوى ومل يحرض بعد 

إشعاره بطلب الحضور مرتني تشطب الدعوى. 

- يجب عىل عضو اللجنة التنحي عن نظر القضية إذا وجد سبباً من أسباب التنحي الواردة 

مبوجب نظام املرافعات الرشعية. 

 - إذا قل النصاب القانوين إلصدار القرار بس��بب تنحي أحد األعضاء أو غيابه يحرض العضو 

االحتياطي، فإن مل يكتمل النصاب يكلف وزير املالية من يراه الستكال النصاب القانوين، 

وإن غاب رئيس اللجنة أو تنحى ترأس اللجنة نائب الرئيس. 

)751)  راجع املادة 165/ رابعاً من الالئحة.
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 - إذا تب��ني للَّْجَنة من خالل نظرها القضية ما يش��ري إىل وج��ود جرمية يعاقب عليها نظاماً، 

فعليها إحالتها إىل الجهة املختصة بنظرها، وتستمر اللجنة يف السري يف نظر الدعوى، ما مل 

يتبني لها أنه ال ميكن نظرها فيها حتى يتم البت يف القضية األخرى. 

- إذا طلب املدعي يف دعوى التعويض االس��تعانة بجهة خربة إلبداء رأيها يف النواحي الفنية 

أو املحاس��بية، جاز لّلجنة وفقاً لتقديرها االس��تجابة لطلبه وإحالة أوراق القضية إىل من 

تراه من الخرباء، عىل نفقة املدعي.

- تكون قرارات اللجنة مس��ببة ومش��تملة عىل الحيثيات والوقائع . وينص يف القرار عىل أن 

ألي م��ن طريف القضية حق االع��رتاض عليه أمام ديوان املظامل خالل )0)) يوماً من تاريخ 

إبالغه بالقرار.

10- ال تعت��رب قرارات اللجنة الصادرة يف غري صالح الخزانة العامة نهائية، حتى يصدر بها 

حكم نهايئ من ديوان املظامل.

11- يبلغ القرار لطريف الدعوى مبوجب خطاب تبليغ رس��مي، وإذا رفض صاحب الش��أن 

اس��تالم القرار يتم التس��ليم عن طريق الحاكم اإلداري، ويعترب القرار يف هذه الحالة 

مستلًا من تاريخ إيداعه لدى الحاكم اإلداري.

15- ال تنظ��ر اللجن��ة يف القضية إذا كان لدى صاحب الش��أن مطالبة قامئة يف موضوعها 

ل��دى جهة قضائية أو إدارية أو هيئ��ة تحكيم، بغرض الفصل فيها. وال فيا صدر يف 

الدعاوى من أحكام اكتسبت صفة القطعية. 

ه��ذا وال ميكن بالرضورة أن نغادر هذا املوضوع قبل أن نحرر مدى وجوبية اللجوء إىل 

تلك اللجنة من عدمه وما جدواه؟

مل يس��تقر الديوان يف هذا الش��أن حيث قىض يف بعض أحكامه بع��دم وجوب هذا اإلجراء 

حيث نقضت محكمة االس��تئناف اإلدارية بإحدى املناطق حكم املحكمة اإلدارية والذي قضت 

في��ه بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ هذا اإلجراء، واعت��ربت الدعوى مرفوعة قبل أوانها حيث 

قض��ت املحكمة اإلدارية بأن��ه »وحيث إن من األمور الواجب بحثها يف الدعوى قبل الرشوع يف 

موضوعها، التحقق من استكال الدعوى للنواحي الشكلية، وحيث إن املدعية يف هذه الدعوى 

ته��دف إىل إلزام املدعى عليها بتعويضها تعويضاً كاماًل عن األرضار التي لحقتها وعا فاتها من 
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كس��ب نتيجة إخالل املدعى عليها بالعقد، وتذكر أن هذا اإلخالل تم بطريق غري مرشوع وفق 

ما أوضحته يف دعواها، وملا كان منش��أ هذا النزاع بني املدعية واملدعى عليها عائداً إىل العالقة 

العقدية القامئة بينها، والخاضعة لنظام املنافس��ات واملش��رتيات الحكومية الصادر باملرس��وم 

ن  املل��ي ذي الرق��م )م/68) بتاريخ 1457/9/4ه�  والذي نص يف مادت��ه )78/أ) عىل أن : »يكوِّ

وزير املالية لجنة من مستش��ارين، ال يقل عددهم عن ثالثة، من الوزارات والجهات الحكومية 

األخرى ذات العالقة بعد التنس��يق مع تلك الجهات، ويكون من بينهم مستش��ار قانوين وخبري 

فن��ي ...« ونصت الفق��رة )ب) من ذات املادة ع��ىل أن »تتوىل هذه اللجن��ة النظر يف طلبات 

التعوي��ض املقدمة من املقاولني واملتعهدين، وكذلك بالغات الغش والتحايل والتالعب وقرارات 

س��حب العمل ...«  كا نصت املادة الرابعة والخمس��ون من ذات النظام عىل أنه “يجب عىل 

الجهة الحكومية تنفيذ العقد وفقاً لرشوطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزامها مبا يف ذلك تأخري سداد 

املستحقات، جاز للمتعاقد التقدم بهذه املطالبات أمام اللجنة املنصوص عليها يف املادة الثامنة 

والس��بعني من هذا النظام” ثم بينت الفقرة )د) من املادة الثامنة والسبعني أنه »إذا ثبت لدى 

ه��ذه اللجنة أحقية املقاول أو املتعهد، تصدر اللجن��ة قرارها يف دفع التعويضات. ويكون هذا 

القرار قاباًل لالعرتاض عليه أمام ديوان املظامل خالل ستني يوماً من تاريخ إبالغه لصاحب الشأن” 

وترتيباً عىل ما سبق بيانه، وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن املدعية قد ارتكزت مطالبتها 

يف ه��ذه الدعوى عىل طلبها التعويض، يف حني مل يثبت لدى الدائرة أن املدعية قد أقامت هذه 

املطالبة أمام اللجنة املش��ار إليها سابقاً قبل التقدم بهذه املطالبة أمام الديوان، لذا فإن الدائرة 

تنته��ي إىل أن هذه الدعوى رفعت أمام الديوان قبل أوانها، وكان لزاماً عىل املدعية إقامة هذه 

املطالبة أمام اللجنة أوالً، ثم الطعن عىل قرار اللجنة عند عدم القناعة به أمام الديوان«)755).

غري أن محكمة االس��تئناف اإلدارية ك��ا أرشت نقضت هذا الحكم وأعادته للدائرة مرة 

أخ��رى بحكمها رق��م 944 لعام 1456ه�، باعتب��ار اللجوء إىل هذه اللجن��ة جوازياً، وقبلته 

املحكم��ة اإلدارية، بعد نقضه وقضت فيه بقبول الدعوى وتجاوزت هذا اإلجراء الش��كيل، 

وحكمت يف الدعوى موضوعاً )755).

)755)  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية رق��م 8)1/د/إ/4/1 لعام 1456ه�، يف القضية رقم 4/1506/ق لعام 1459ه�، )حكم 

غري منشور).

)755)  راج��ع حكم املحكمة اإلدارية برقم 551/د/إ/4/1 لعام 1456ه�، وأيدته محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم 

180/ق لعام )145ه�، )حكم غري منشور). 



الباب الرابع

املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية484

إال أن��ه يف أحكام أخرى اعت��رب اللجوء إىل هذه اللجنة وجوبياً فق��ىض بأنه »وحيث إن 

التحقق من س��ري الدعوى باإلجراءات النظامية مس��ألة أولية يجب عىل الدائرة بحثه قبل 

الخوض يف موضوع الدعوى، وباالطالع عىل نظام املنافس��ات واملشرتيات الحكومية الصادر 

باملرس��وم امللي رقم م/68 وتاريخ 1457/9/4ه� قد نص يف مادته )78) عىل أن يكون وزير 

املالية لجنة من مستش��ارين، ال يق��ل عددهم عن ثالثة، من ال��وزارة والجهات الحكومية 

األخرى ذات العالقة بعد التنسيق مع تلك الجهات، ويكون من بينهم مستشار قانوين وخبري 

فن��ي، ويرأس هذه اللجنة مستش��ار قانوين ال تقل مرتبته عن الثالث��ة عرشة أو ما يعادلها، 

وينص يف التكوين عىل عضو احتياطي، لتقرير نزاهة هذه اللجنة وإبعادها عن أية مؤثرات 

يعاد تكوينها كل ثالث سنوات، ويجوز تجديد عضويتها ملرة واحدة فقط«.

ب-تت��وىل هذه اللجن��ة النظر يف طلب��ات التعويض املقدمة من املقاول��ني واملتعهدين 

وكذلك بالغات الغش والتحايل والتالعب وقرارات سحب العمل وطلبات الجهات الحكومية 

التي ترد إىل وزير املالية بطلب منع التعامل مع املقاول الذي نفذ مرشوعاً تنفيذاً معيباً أو 

مخالف��اً للرشوط واملواصفات املوضوعة له »... ومل��ا كان النزاع بني املدعي والجهة املدعى 

عليها يف إطار ما نصت عليه املادة، فإنه يتعني قبل التقدم للديوان أن يتم عرض النزاع عىل 

اللجن��ة املنصوص عليها يف املادة املش��ار إليها ... ومبا أن املدع��ي تقدم إىل الديوان مبارشة 

دون أن يتق��دم لّلجنة، فيكون بذلك مخالفاً لإلجراءات التي نص عليها النظام الذي أوجب 

أن ينظر يف املنازعات الناش��ئة من تطبيق النظام أياً كان أطراف النزاع إىل اللجنة املنصوص 

عليه��ا، وبع��د صدور قراراها واعت��اده يجوز ملن صدر ضده هذا الق��رار الطعن فيه أمام 

ديوان املظامل خالل س��تني يوماً من تاريخ إبالغه به، وحيث إن املدعي مل يتقدم بدعواه إىل 

ه��ذه اللجنة قبل التقدم للديوان األمر الذي تنتهي معه الدائرة إىل عدم قبولها لرفعها قبل 

األوان ...«)754).

وقىض أيضاً بأنه »...أما عن قبول الدعوى فإن املادة الثامنة والسبعني من نظام املنافسات 

ن وزير املالية لجنة ... وق��د تضمنت الالئحة  واملش��رتيات الحكومي��ة نصت عىل أن »يك��وِّ

)754)  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 8/1/551 لعام 1455ه�، يف القضية رقم 8/595 لعام 1455ه�، املؤيد من محكمة 

االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم 9)4/8 لعام 1455ه�، يف قضية االس��تئناف رقم 5)68/ق لعام 1455ه� )حكم غري 

منشور).
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التنفيذي��ة لهذا النظام الص��ادرة بقرار وزير املالية رقم 5)5 وتاري��خ 1458/5/50ه� فصاًل 

بعنوان إجراءات لجنة النظر يف التعويض ومنع التعامل مع املقاولني جاء تحته املادة الثانية 

والخمسون بعد املائة موضحة إجراءات عمل هذه اللجنة، وما نصت عليه هذه املادة أنه:

1- تخت��ص اللجنة بالنظر يف طلبات التعويض املقدم��ة بناًء عىل العقود املربمة وفقاً لنظام 

املنافسات واملشرتيات الحكومية وهذه الالئحة .

5- ال تنظر دعوى املطالبة بالتعويض إال بعد انتهاء تنفيذ العقد وتس��ليم األعال تس��ليًا 

نهائياً«. 

ومب��ا أنه بناًء عىل ما تق��دم البد يف دعاوى التعويض املقامة م��ن املقاولني واملتعهدين 

أن يت��م تقدميها ابت��داًء أمام اللجنة املنص��وص عليها يف املادة )78) من نظام املنافس��ات 

واملش��رتيات الحكومية وبعد أن تصدر اللجنة قراراها يف هذا الش��أن ميكن االعرتاض عليه 

أمام ديوان املظامل ... لذا فإن الدائرة تنتهي إىل عدم قبول الدعوى لرفعها قبل األوان«)756).

وقد ناقش��ت ورشة العمل التي أقامها ديوان املظامل املشار إليها هذا املوضوع وسطرت 

رؤى مجتمعيه��ا يف محرض اجتاعها وما جاء فيه أن هناك ما عرضه البعض من أنه يوجد 

رأيان، الرأي األول أن املنظم قد ألزم عىل سبيل الوجوب اتباع اإلجراءات النظامية لرفع هذه 

الدعاوى قبل اللجوء إىل ديوان املظامل، وإال فإن دعواه مصريها عدم القبول، ويس��تند ذلك 

الرأي عىل أن طريقة إنش��اء هذا األس��لوب التدريجي يف التظلم واملطالبة املنصوص عليها 

يف امل��ادة 78 من النظام جاءت عىل نفس النس��ق الذي اعت��اده املنظم يف كثري من األحيان 

وه��و طريق يهدف من خالل��ه إىل تقليل املنازعات اإلدارية أمام القضاء، بحيث تقوم لجنة 

بالنظر يف موضوعات معينة ومن ثم يتم التظلم من تلك القرارات أمام القضاء اإلداري، كا 

أن صيغ��ة املادة التي بدأت بالفعل املضارع )تت��وىل) هي صيغة آمرة توجب عىل صاحب 

)756)  راج��ع حكم املحكم��ة اإلدارية رقم 1/4/515 لع��ام 1455ه�، يف القضية رقم 1/9901 لع��ام 1455ه�، املؤيد من 

محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحك��م رقم 4/511 لعام 1455ه�، يف قضية االس��تئناف رقم 1495/ق لعام 1455ه� 

)حكم غري منشور) جدير بالذكر أنه كان هناك سبب آخر بجوار عدم التقدم للجنة املذكورة، وهو عدم االنتهاء من 

تنفيذ  العقد وتسليم األعال تسلياً نهائياً كرشط لقبول دعوى التعويض، وراجع أيضاً الحكم رقم 6)/د/إ/55 لعام 

1451ه�، يف القضية رقم 7/557/ق لعام 1451ه�، املؤيد من محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم 575/إس/4 

لعام 1455ه�، يف القضية رقم 5)64/ق لعام 1451ه�، مجموعة األحكام لعام 1455ه�، ج 1، ص 94. 
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الش��أن وضع مطالبته أم��ام هذه اللجنة قبل رفعها أمام الجه��ة القضائية املختصة، والرأي 

الث��اين ي��رى أن التظلم إىل لجنة النظ��ر هو تظلم جوازي وذل��ك ألن الوالية العامة يف نظر 

الدعاوى اإلدارية هي لديوان املظامل مبارشة وإعال نص املادة 78 من نظام املنافسات عىل 

الوجوب معارضة لطبيعة دعوى القضاء الكامل التي يختص بها ديوان املظامل، والتي قررتها 

املبادئ والنظريات الفقهية املقارنة يف إطار دعوى العقد اإلداري، وأش��ار البعض كذلك إىل 

أن نص املادة )78) من النظام تفسريها يؤدي إىل القول بأن اللجوء إىل تلك اللجنة جوازي، 

وتفسريها هذا ال يكون مبعزل عن املواد األخرى يف النظام، ألن قواعد التفسري توجب حمل 

الن��ص عىل املعنى الذي يؤدي إىل تحقيق التناس��ق والتوافق ب��ني النصوص، وأن املنظم يف 

إفصاح جهري يف املادة )64) منه أشار إىل الجواز ولو كان يريد الوجوب ملا أعوزه النص عىل 

ذلك، وانتهى الرأي يف خالصة االجتاع إىل أن»: 

- الوالي��ة العامة يف نظر منازعات العقود اإلدارية خاصة لديوان املظامل وفق ما نصت عليه 

املادة )15/د) من نظام الديوان.

- أنه ال يشرتط يف منازعات العقود اإلدارية التظلم إىل أي جهة قبل إقامة الدعوى أمام ديوان 

املظامل وفق ما نصت عليه املادة )8/)) من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل من أنه “فيا 

مل يرد به نص خاص ال تس��مع الدعاوى املنصوص عليها يف الفقرتني )ج، د) من املادة الثالثة 

عرشة من نظام ديوان املظامل بعد ميض عرش سنوات من تاريخ نشوء الحق املدعى به ...” 

- امل��ادة )78) من نظام املنافس��ات واملش��رتيات الحكومية خاصة بتش��كيل هذه اللجنة 

وم��ا تنظره من اختصاصات وطبيعة عملها حال ورود الش��كوى لديها، وليس��ت متعلقة 

بطبيعة التظلم من قرار اللجنة من عدمه، ويدعم هذا أن املادة )64) من نظام املنافسات 

واملش��رتيات الحكومية نصت عىل أن��ه “ يجب عىل الجهة الحكومي��ة تنفيذ العقد وفقاً 

لرشوطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها مبا يف ذلك تأخري س��داد املستحقات، جاز للمتعاقد 

التقدم بهذه املطالبات أمام اللجنة املنصوص عليها يف املادة )الثامنة والس��بعني) من هذا 

النظام«. والدليل من ذلك النص إجازة التقدم عىل هذه اللجنة إذا أخلت الجهة الحكومية 

بالتزاماتها التعاقدية، وهو ما يتفق مع نص نظام املرافعات أمام ديوان املظامل آنف الذكر.

- م��ا نصت علي��ه الفقرة )10 من امل��ادة 165) من الالئح��ة التنفيذية لنظام املنافس��ات 
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واملشرتيات الحكومية من أنه )ال تعترب قرارات اللجنة الصادرة يف غري صالح الخزانة العامة 

نهائية، حتى يصدر بها حكم نهايئ من ديوان املظامل.) والفقرة )165/15) من الالئحة ذاتها 

من أنه )ال تنظر اللجنة يف القضية إذا كان لدى صاحب الش��أن مطالبة قامئة يف موضوعها 

لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة تحكيم، بغرض الفصل فيها. وال فيا صدر يف الدعاوى 

من أحكام اكتسبت صفة القطعية). وهو ما يدل عىل أنه ال يشرتط التظلم لِلَّْجَنة قبل رفع 

الدعوى أمام الديوان«.

وترجيحاً بني اآلراء فعلينا بداية تحرير محل النزاع ألن اختصاصات اللجنة مختلفة ولكل 

منها وضعت النصوص إجراءات معينة، وبالرجوع إىل اختصاصات اللجنة املش��ار إليها، فإن 

االختصاصات املشار إليها يف املادة )64) املذكورة آنفاً قد جعل النظام التظلم إىل اللجنة من 

اإلخالل بااللتزامات التعاقدية من قبل الجهات الحكومية أمراً جوازياً وهذا إفصاح ال يحتاج 

إىل نقاش أو اختالف عىل أنه جوازي، فيس��تطيع املتعاقد اللجوء لهذه اللجنة أو رفع دعواه 

مبارشة إىل الديوان ما يقطع برفع هذه الحالة من دائرة النقاش واالختالف.

أما حالة النظر يف البالغات املتعلقة بالغش والتحايل والتالعب وقرارات س��حب العمل 

وطلب��ات الجهات الحكومية التي ترد إىل وزير املالية بطلب منع التعامل مع املقاول الذي 

نفذ مرشوعاً تنفيذاً معيباً أو مخالفاً للرشوط واملواصفات املوضوعة له، فإن هذه املنازعات 

تأيت بطريق اإلحالة إىل هذه اللجنة، ومتارس فيها اختصاصاً إدارياً لتحدد فيه مدى مسؤولية 

ه��ؤالء املتعاقدين، لتصدر قراراً منه ينطلق املدع��ي إىل ديوان املظامل، وبالتايل هذه الحالة 

أيضاً بعيدة عن محل النزاع وجوباً كان أو جوازاً.

وال يتبق��ى إذن س��وى حالة واحدة وه��ي املتعلقة بالتعوي��ض وبالرجوع إىل النصوص 

املنظمة لذلك سواًء يف املادة )78) من النظام أو املادة )165) من الالئحة فسيبدو مبدئياً أن 

اللج��وء إىل هذه اللجنة يف طلب التعويض وجويب، وإال لكان كل ما نظمه املنظم يف النظام 

والالئحة عبثاً ال قيمة له، وهذا يتناىف مع تنظيمه الدقيق لهذه اللجنة، ال س��يا يف اشرتاطه 

لخبري فني ومستشار قانوين، ويرأس اللجنة مستشار قانوين ال تقل مرتبته عن الثالثة عرشة 

أو م��ا يعادلها، ك��ا أن تحديد املنظم اختصاص��ات اللجنة، يعني بال��رضورة ما مل يكن ما 

يرصف��ه عن ذلك أن يتم االلتزام بأعال هذا االختص��اص، وال يوجد ما يرصفه عن ذلك بل 
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العك��س متاماً فالالئحة كان��ت واضحة إىل حد كبري يف املادة )165) حيث حددت اختصاص 

اللجن��ة بالنظر يف دع��اوى التعويض وحددت إجراءات دقيقة كاإلج��راءات القضائية األمر 

الذي اس��تدعى املنظم أن يتناول الطلب أمام اللجنة واصفاً إياه بالقضية، والدعوى، كا أن 

اللج��وء إىل ه��ذه اللجنة ليس هو اإلجراء األول يف هذه املنازعة، ألنه البد للمدعي أوالً من 

اللجوء لجهة اإلدارة حيث نصت الفقرة )5/أوالً/165) من الالئحة عىل أن »يتم اللجوء أوالً 

إىل الجه��ة املتعاقدة بطلب التعويض، فإن مل يقتنع املدعي مبا تنتهي إليه الجهة، أو مضت 

مدة س��تني يوماً من تاريخ رفع املطالبة إىل الجهة مبس��تندات مكتملة دون البت فيها، جاز 

رفع املطالبة بالحق املدعى به إىل اللجنة«.

فبعد هذا التنظيم اإلجرايئ تش��كياًل ومواعيداً س��واًء قبل اتصال اللجنة باملنازعة أو بعد 

إصدار قرار فيها للتظلم أمام ديوان املظامل وال يوجد ما يرصف الوجوب إىل الجواز، فال يبقى 

إال الوجوب وإال كان كل ما نظمه املنظم يف كل هذه املواد عبثاً وهذا يتناىف مع ذلك التنظيم.

وأعتقد أنه ال يعكر صفو هذا الرأي إال النص الوارد يف الالئحة يف املادة )165/رابعاً/15) 

كا ذك��ر محرض اجتاع الديوان))75) ويكون هو القرينة الت��ي ترصف الوجوب إىل الجواز، 

ويج��ري نصها »ال تنظ��ر اللجنة يف القضي��ة إذا كان لدى صاحب الش��أن مطالبة قامئة يف 

موضوعه��ا لدى جهة قضائي��ة أو إدارية أو هيئة تحكيم، بغرض الفصل فيها. وال فيا صدر 

يف الدعاوى من أحكام اكتسبت صفة القطعية«.

غ��ري أين أعتقد أن مقص��ود النص عند فحصه بدقة قد يكون ه��و الذي يؤكد الوجوب، 

فتفس��ري النص، أنه إذا كان أمر هذه اللجنة واجباً مع تطبيق هذا النظام فإن هذا الوجوب 

ال ينرصف إىل القضايا املنظورة حالياً لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة تحكيم، وال يعود 

بأثر رجعي عىل ما صدر يف الدعاوى من أحكام اكتسبت صفة القطعية.

وإال لو مل يكن واجباً ملا كان لهذه االستثناءات معنى، لذا أعتقد وفقاً لهذا وباإلضافة إىل 

الحجج التي ساقها االتجاه املؤيد للوجوب أن االتجاه القضايئ نحو اشرتاط التظلم إىل هذه 

))75)  أقول سوى هذه املادة ألن األسباب األخرى ليست قادرة إىل تحويل الوجوب إىل الندب فالقول بأن الديوان صاحب 

الوالية للنظر يف املنازعات العقدية ال مينع املنظم من تحديد إجراءات معينة التصال الديوان باملنازعة، كغريها من 

الدعاوى الحقوقية ودعاوى اإللغاء، والقول بأنه مل يحدد نظام املرافعات نصوصاً أخرى للمنازعات العقدية، فذلك 

أيضاً ال يلزم منه عدم التنظيم يف قانون آخر، ال سيا وأن املادة نفسها بدأت بأنه »فيا مل يرد به نص خاص«.  
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اللجنة قبل رفع الدعوى للدي��وان هو األوىل باالتباع، وتعد الدعاوى املرفوعة للديوان فيا 

يتعلق بالتعويض وحده دون املرور بهذه اللجنة غري مقبولة لرفعها قبل األوان.

المطلب الثالث

سلطة القضاء تجاه القرارات المتصلة:
ينظ��ر القضاء هذه الدعاوى باعتبارها دعاوى عقدية خاضعة لس��لطان القضاء الكامل، 

مبا يعني سلطة القايض يف هذه الدعاوى تتعدى سلطة اإللغاء إىل سلطة اإللزام بفعل يشء 

م��ا، وقد قىض دي��وان املظامل يف دعوى القضاء الكامل املس��تقر أن »الطعن عىل اإلجراءات 

التي تتخذها جهة اإلدارة يف خصوص العقد وبعد انعقاده تندرج تحت والية القضاء الكامل 

حت��ى لو انصب النزاع عىل طلب إلغاء قرار إداري اتخذته جهة اإلدارة يف مواجهة املتعاقد، 

وأس��اس ذلك أن ما تتخذه جهة اإلدارة من قرارات تنفيذاً للعقد كتوقيع الجزاءات العقدية 

أو فس��خ العقد أو إنهائه أوإلغائه، إمنا يدخل يف منطقة العقد وتثري تلك املنازعات املتولدة 

عن تلك القرارات واإلجراءات بوصفها منازعات تسوية حقوقية للعقد والية القضاء الكامل 

دون قضاء اإللغاء، ومؤدى ذلك بحث هذا القرار واتفاقه مع رشوط العقد واألحكام العامة 

للعقود اإلدارية ...«)757).

وق��ىض أيض��اً أن »الدعاوى الحقوقية بناًء عىل االلتزام��ات العقدية املرتتبة عىل العقود 

اإلداري��ة والتي هي التزامات ش��خصية بناًء ع��ىل توافق إراديت جه��ة اإلدارة مع املتعاقد، 

والتي تكون محاًل لطعن عىل أساس والية القضاء الكامل والذي هو اختصاص شامل مطلق 

لدع��اوى العقود اإلدارية وما يتفرع عنها، ويس��توي يف ذلك ما يتخذ صورة قرار إداري وما 

ال يتخ��ذ هذه الصورة، طاملا توافرت يف الدعوى حقيقة التعاقد اإلداري وبالتايل تخرج هذه 

الدعوى عن والية اإللغاء، ألن القرار اإلداري الذي توجه إليه دعوى اإللغاء كا هو مستقر 

عليه يف قضاء ديوان املظامل هو إفصاح جهة اإلدارة عن ... فالقرار اإلداري يف دعوى اإللغاء 

تعبري عن إرادة اإلدارة مبفردها اس��تناداً ألح��كام األنظمة واللوائح، فحكم دعوى اإللغاء ما 

ه��و إال جزاء ملخالفة القرار اإلداري الصادر من الجهة اإلدارية للنظم واللوائح، فهي دعوى 

)757)  راج��ع حكم الدائرة اإلدارية رقم 9)/د/إ/10 لع��ام )145ه�، يف القضية رقم 1/5055/ق لعام 1456ه�، املؤيد من 

هيئة التدقيق بالحكم رقم 515/ت/1 لعام 1457ه�، مجموعة األحكام لعام 1457ه�، مرجع سابق، ج6، ص5579.
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عيني��ة مناطها اختصام القرار اإلداري ... الق��رارات اإلدارية متى صدرت من الجهة اإلدارية 

عند مارستها لصالحياتها الرقابية مبعناها الواسع - سواًء كانت هذه الصالحية مستمدة من 

األنظمة واللوائح أو مس��تمدة من العقد اإلداري - فإن هذه القرارات تكون خاضعة لرقابة 

الديوان وهي بصدد واليتها الكاملة عىل الدعوى، فإنها تراقب القرار محل الدعوى يف مدى 

مرشوعيته )نظاميته) من عدمها من ناحية العنارص التي يختص الديوان بالنظر فيها والتي 

عددتها الفقرة)ب) من املادة)1/8) من نظامه، وهي عيوب االختصاص والش��كل ومخالفة 

النظم واللوائح والخطأ يف تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعال السلطة..«)758).

ويف حك��م آخ��ر قىض بأنه »مل��ا كان املدعي يهدف م��ن إقامة دع��واه إىل إلغاء القرار 

الص��ادر من الجهة املدعى عليها ... ومبا أن حقيقة العالق��ة بني الطرفني هي عالقة عقدية 

كانت الجهة جهة اإلدارة أحد طرفيها، بناًء عىل توافق إراديت جهة اإلدارة مع املتعاقد معها 

فتبس��ط املحكم��ة كامل واليتها عىل هذا الطعن باعتباره ناش��ئاً ع��ن دعوى عقدية كانت 

جهة اإلدارة أحد أطرافها وفق ما اس��تقر عليه الفق��ه والقضاء اإلداري عموماً، وقضاء هذه 

املحكمة خصوصاً باعتبار أن س��لطة القضاء الكامل عىل دعاوى العقود اإلدارية وما يتفرع 

منها ويس��توي يف ذلك ما يتخذ منها عىل صورة قرار إداري وغريه طاملا توافرت يف الدعوى 

حقيقة التعاقد مع جهة اإلدارة، وبالتايل تخرج هذه الدعوى عن نطاق والية اإللغاء وتدخل 

ضم��ن الدعاوى املنصوص عليها يف املادة )15/د) من نظام ديوان املظامل الصادر باملرس��وم 

امللي رقم )م/78) وتاريخ 1458/9/19ه« )759).

ويف حكم آخر قىض الديوان بأنه »وملا كان من املتقرر يف القضاء اإلداري أن من القرارات 

اإلداري��ة ما يكون متصاًل بالعق��د اإلداري وال يتضمن حقيقة القرار اإلداري وخصائصه التي 

تجعل��ه قاباًل للطعن عليه باإللغاء، من حيث كونه إفصاحاً لجهة اإلدارة عن إرادتها امللزمة 

مبقتىض األنظم��ة واللوائح ومن ثم يأخذ حكم املنازعات املتعلقة بالعقود اإلدارية، والقرار 

املتظلم منه من هذا القبيل، إذ هو يدخل يف منظومة رقابة اإلدارة عىل صحة تنفيذ القرار 

)758)  راجع حكم الدائرة اإلدارية، رقم )6/د/إ/7 لعام 1457ه�، يف القضية رقم 1/145/ق لعام 1457ه�، املؤيد من هيئة 

التدقيق بالحكم رقم 558/ت/1 لعام 1458ه�، مجموعة االحكام لعام 1458ه�، ج)، ص5698.

)759)  راج��ع حك��م املحكمة اإلداري��ة، الدائرة الثامنة يف القضية رق��م 1/10755/ق لعام 1456ه���، املؤيد من محكمة 

االستئناف اإلدارية الدائرة الرابعة يف القضية رقم 4876/ق لعام )145ه� )حكم غري منشور).
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املربم معها ومن ثم تكون هذه الدعوى منازعة عقدية أحد طرفيها جهة حكومية..«)740).

ويف حك��م آخر قىض الديوان ب��أن »جميع النزاعات بعد إبرام العق��د تعد من دعاوى 

العقود وإن وصل العلم فيها للمتعاقد عىل هيئة قرار إداري«)741).     

وقض��ت املحكمة اإلدارية بأن��ه »من املقرر يف قضاء هذه املحكم��ة أن القضاء الكامل 

يخ��ول القايض تصفية النزاع كلية، فيلغي الق��رارات املخالفة للقانون إن وجدت، ثم يرتب 

عىل ذلك نتائج كاملة من الناحية اإليجابية والسلبية، ومن املسلم به أيضاً أن قضاء العقود 

اإلدارية ينتمي أساس��اً إىل القضاء الكامل، إذ يكون للمحكمة التصدي للمنازعة الناشئة عن 

العق��د اإلداري، ولجميع ما يتف��رع عنها، وبهذه املثابة ال يقت��رص اختصاص املحكمة عىل 

التص��دي لبحث حقوق املدعي املطالب بها، بل ميتد إىل بحث مس��تحقات الجهة اإلدارية 

املدعى عليها للوصول إىل استجالء وجه الحق يف الدعوى«)745).

وقضت أيضاً بأن »س��لطة قايض اإللغ��اء تقف عند الحكم بإلغاء ق��رار معيب، وأما القضاء 

الكام��ل فيخول القايض تصفي��ة النزاع كلية، فيلغي القرارات املخالف��ة للقانون، إن وجدت، ثم 

يرتب عىل ذلك نتائجه كاملة من الناحية اإليجابية أو الس��لبية، ومن املس��لم به أيضاً أن قضاء 

العقود اإلدارية ينتمي أساساً إىل القضاء الكامل، إذ يكون للمحكمة التصدي للمنازعة الناشئة عن 

العق��د اإلداري بجميع ما يتفرع عنها، وبهذه املثابة ال يقترص اختصاص املحكمة مصدرة الحكم 

املطع��ون فيه عىل التصدي لبح��ث حقوق الطاعن املطالب بها، بل ميتد إىل بحث مس��تحقات 

الجهة اإلدارية املطعون ضدها للوصول إىل استجالء وجه الحق يف دعوى الطاعن«)745).

وعىل ذلك فسلطة القضاء تجاه القرارات املتصلة سلطة واسعة تشمل اإللغاء واإللزام، وما 

)740)  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 1/د/إ/) لعام 1455ه�، يف القضية رقم 1/5765/ق لعام 1450ه�، املؤيد من محكمة 

االستئناف اإلدارية الحكم رقم 4/557 لعام 1455ه�، يف القضية رقم 5001/ق لعام 1455ه� )حكم غري منشور).

)741)  راج��ع حكم ديوان املظامل رقم )56 ت/1لعام 1457ه� بجلس��ة 1457/4/17ه��� يف القضية رقم 1/4885/ق لعام 

1456ه�، مجموعة األحكام لعام 1457ه�، مرجع سابق، ج6، ص5560.

)745)  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 4469 لسنة 61 ق بجلسة 5008/6/15، املجموعة 1/40 القاعدة 

0)1، ص1551.

)745)  راج��ع حك��م املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 85)5 لس��نة )5 ق بجلس��ة 1994/11/59، املجموعة 1/40، 

القاعدة 44، ص416.
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يتفرع عنها من وقف تنفيذ تلك القرارات وإن كان ال ينظرها باعتبار وقف تنفيذ قرار إداري 
منفص��ل وإمنا باعتبارها قرارات إدارية متصلة بالعقد، ويلحقها يف هذه الحالة إجرائياً بالقضاء 
الكام��ل، ويف مبدأ وق��ف تنفيذ القرارات املتصل��ة قىض الديوان بأنه »مل��ا كان وكيل املدعية 
يهدف من طلبه العاجل إىل وقف تنفيذ قرار وزارة )...) بس��حب العقد املربم مع موكلته )...) 
وملا كان قرار السحب متصاًل بالعقد اتصاالً ال ينفصل عنه، فيكون النظر يف هذا الطلب داخل 
ضمن االختصاص الواليئ للمحاكم اإلدارية وفقاً للادة )15/د) من نظام ديوان املظامل الصادر 
باملرس��وم امللي رقم )م/78) وتاريخ 1458/9/19 ه� باعتباره من دعاوى العقود اإلدارية التي 
تكون اإلدارة طرفاً فيها، ومبا أن املادة الس��ابعة من قواع��د املرافعات واإلجراءات أمام ديوان 
املظ��امل الصادرة بقرار مجلس ال��وزراء رقم )190) لعام 1409ه� والت��ي نصت عىل اآليت: »ال 
يرتتب عىل رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار، عىل أنه يجوز للدائرة املختصة ... أو أن تأمر بإجراء 
تحفظ��ي أو وقتي بصف��ة عاجلة عند االقتضاء خالل أربع وعرشين س��اعة من تقديم الطلب 
العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت ترتب آثار يتعذر تداركها وذلك حتى تفصل يف أصل الدعوى«

»ومبا أن املستقر يف قضاء الديوان أنه يشرتط لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية رشطان ها: 

أوالً: االس��تعجال والرسع��ة، بحيث تقدر الدائرة املختصة أن تنفي��ذ القرار املتظلم منه 
يرتتب عليه نتائج يتعذر تداركها، ومن ثم يجوز للدائرة أن تأمر بوقف تنفيذ التنفيذ مؤقتاً 

إىل حني الفصل يف الدعوى. 

ثاني��اً: الجدية وذلك بأن يتبني من بادئ النظ��ر يف األوراق أن املدعية تقيم دعواها عىل 
أس��باب جدي��ة، وأنه يرتجح حقها يف دعواها أو يف أغلب طلبات��ه، ومن ثم يجوز للدائرة أن 
تأم��ر بوقف تنفيذ التنفيذ مؤقت��اً إىل حني الفصل يف الدعوى. وبتطبيق هذين الرشطني عىل 
الطلب محل النظر يتبني عدم تحققها، ألن ما ذكره وكيل املدعية من تأثري س��حب املدعى 
عليها ملرشوع )...) والتنفيذ عىل حس��ابها ومصادرة معداتها وايقاف مس��تخلصاتها ... وعىل 
فرض التسليم بصحة ما ذكره وكيل املدعية من آثار سلبية تنتج عن تنفيذ قرار السحب، فإنه 

ميكن تداركها بالتعويض فيا لو حكم للمدعية يف الدعوى األصلية ما يتعني رفضه«)744).

وق��ىض أيضاً بأنه »ومب��ا أن املدعية تهدف من طلبها العاجل إىل إيقاف تس��ليم األرض 

)744)  راج��ع حك��م املحكمة اإلدارية رقم 61/د/1/5 لعام 1455ه�، يف القضية رقم 1/4084/ق لعام 1455ه�، املؤيد من 

محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم 4/565 لعام 1455ه�، يف القضية االس��تئنافية رقم 4069/ق لعام 1455ه. 

)حكم غري منشور). 
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محل الدعوى لرشيكهم )...) والتي تم تس��ليمها لهم مبوجب عقد تأجري )...) ملدة عرشين 

س��نة وحيث إن هذه الدعوى تدخل يف االختصاص الواليئ للمحاكم اإلدارية بديوان املظامل 

طبقاً لنص املادة)15/د)  من نظام ديوان املظامل ... وحيث إن نظر الدائرة يف الطلب العاجل 

مستنداً إىل املادة السابعة من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل الصادرة بقرار 

مجلس الوزراء رق��م )190) لعام 1409ه� والتي نصت عىل أنه »يجوز للدائرة املختصة أن 

تأمر بوقف تنفيذ القرار املطعون فيه بصفة عاجلة عند االقتضاء خالل أربع وعرشين ساعة 

من تاريخ تقديم الطلب العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت ترتب آثار يتعذر تداركها، وذلك 

حتى تفصل يف أصل الدعوى »وملا كان طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري يشرتط فيه رشطان؛ 

أولها: رشط االستعجال، بحيث يرتتب عىل تنفيذ القرار محل الدعوى نتائج يصعب تداركها، 

أو رض محدق باملدعي، وثانيها: الجدية وهي أن يظهر للدائرة من دراستها األولية ألوراق 

القضية وجود أس��باب جدية رشعية ونظامية تظهر أن املدعي عىل حق يف دعواه أو أغلب 

طلبات��ه ... والدائرة بعد التأمل والدراس��ة لهذا الطلب العاجل ومحتواها ومدى الرضر فيه 

تبني لها أن تلك األرضار ال تتصف بصفة االس��تعجال ... وبذلك تنتهي الدائرة إىل عدم توفر 

رشط االستعجال إذ ميكن للمدعية الرجوع عىل املدعى عليها بالتعويض يف حال كان تسليم 

األرض لرشيكه ... مخالفاً ملا تقرر بالعقد..«)746).

وقىض الديوان بأنه »حيث إن النزاع يف هذه الدعوى ناش��ئ عن عقد أحد طرفيه جهة 

حكومي��ة فيكون الديوان مختصاً بنظ��ر الدعوى، والفصل فيها طبق��اً للادة )1/8/د) من 

نظام��ه الت��ي تنص عىل اختصاص الديوان بالفصل يف الدعاوى املقدمة من ذوي الش��أن يف 

املنازع��ات املتعلقة بالعق��ود التي تكون الحكومة أو أحد األش��خاص املعنوية العامة طرفاً 

فيه��ا. واختصاص الديوان بالفصل يف أصل النزاع وموضوعه يس��تتبع اختصاصه بالفصل يف 

الطلبات املس��تعجلة املقدمة يف الدعوى، وحيث إن الرشك��ة املدعية أقامت دعواها خالل 

املدة املنصوص عليها يف املادة الرابعة من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام الديوان فتكون 

الدعوى مقبولة شكاًل. وحيث إنه للنظر يف الطلب املستعجل بوقف إجراءات الوزارة املدعى 

عليه��ا مبصادرة الضان النه��ايئ رقم )...) عىل البنك )...) مببلغ مثاني��ة وثالثني مليون ريال 

)746)  راجع حكم املحكمة اإلدارية رقم 114/د/إ/5 لعام 1454 ه�، يف القضية رقم 1/16109/ق لعام 1455ه�، املؤيد من 

محكمة االس��تئناف اإلدارية بالحكم رقم )4/4 لعام 1456ه�، يف القضية االس��تئنافية رقم )114/ق لعام 1454ه�. 

)حكم غري منشور). 
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وسحب العملية، فإن املادة السابعة من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام الديوان تنص أنه 

“ال يرتتب عىل رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار املطعون فيه، عىل أنه يجوز للدائرة املختصة 

أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو أن تأمر بإجراء تحفظي أو وقتي بصفة عاجلة عند االقتضاء 

خالل أربع وعرشين س��اعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت ترتب آثار 

يتع��ذر تداركها، وذلك حتى تفصل يف أصل الدع��وى” وحيث إنه يف تطبيق هذا النص فإن 

وقف تنفيذ القرارات اإلدارية ال يتم إال إذا كان من ش��أن تنفيذ القرار أن يرتتب عليه آثار 

ال ميك��ن تداركها، وهو ما يعرب عنه برشط االس��تعجال، وأن تكون دعوى املدعي بحس��ب 

الظاهر دون التعمق يف الدعوى صحيحة وتستند إىل أسباب سائغة، وهو ما يعرب عنه برشط 

الجدية، وحيث إن الذي يظهر من خطاب الوزارة املوجه للمدعية بسداد مستحقات الوزارة 

وقدرها )...) رياالً عن الس��نة األوىل من العقد، والقس��ط األول من الس��نة الثانية، يف حني 

أن املبلغ املحس��وم من الحد األدىن بسبب بث الوزارة لإلعالنات عن طريقها وصل إىل )...) 

رياالً عن القسط األول فقط، طبقاً لخطاب الوزارة رقم )...) فإذا كانت الوزارة بثت إعالنات 

عن طريقها يف بقية الس��نة بقيمة قريبة من هذا املبلغ أو حتى أقل منها، فإن مس��تحقات 

الوزارة ال تصل إىل املبلغ الذي تطالب املدعية بسداده، األمر الذي تكون دعوى املدعية من 

حيث الظاهر ودون التعمق فيها دعوى صحيحة تربر وقف املصادرة للضان، وألن من شأن 

مصادرة هذا الضان، وهو مبلغ ليس باليسري، أن يرض بشكل مبارش مبركز الرشكة وسمعتها 

التجارية وقدرتها املالية، وهو الرضر الذي يصعب تدارك آثاره ال س��يا وأن هذه األرضار ال 

تتناسب مع املنافع التي ميكن أن تحصل عليها الوزارة يف حال املصادرة؛ ألن الضان محجوز 

وال ميكن اإلفراج عنه إال مبوافقة الوزارة، وتش��ري الدائرة إىل أنه وإن كانت املادة الس��ابعة 

من قواعد املرافعات التي س��بق إيراد نصها إمنا نصت عىل جواز إيقاف القرارات اإلدارية، 

يف ح��ني أن املنازع��ة يف هذه الدعوى منازعة عقدية ناش��ئة عن العقد امل��ربم بني املدعية 

وال��وزارة، وم��ا تتخذه الوزارة من إجراءات لتنفيذ العق��د ال تعترب قرارات إدارية وال يرسي 

عليها أحكام القرارات اإلدارية، وإمنا هي إجراءات تتخذها اإلدارة تطبيقاً لنصوص العقد، إال 

أن الذي استقر عليه العمل يف قضاء الديوان خضوع هذه اإلجراءات لقواعد وقف التنفيذ، 

والحك��م بوقف تنفيذ هذه اإلجراءات وإن كان يحوز الحجي��ة القضائية ويلزم تنفيذه، إال 

أن��ه نظ��راً لطبيعته واعتباره حكًا وقتياً مبنياً عىل الظاهر م��ن أوراق الدعوى فإن للدائرة 
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عن��د ثبوت عدم صح��ة الدعوى أن تلغيه وترفض الدعوى. وحي��ث إنه وبناًء عىل ما تقدم 

من أس��باب وبعد املداولة حكمت الدائرة بوقف إجراءات الوزارة املتخذة ملصادرة الضان 

النهايئ املقدم من املدعية يف العقد محل الدعوى؛ وذلك عىل النحو املبني باألسباب«))74).

ه��ذا وقد اعتربت املحكمة اإلدارية العليا أن الفصل يف وقف تنفيذ القرارات املتصلة ال 

يفص��ل باعتباره متفرعاً من دعوى اإللغاء، وإمنا باعتباره طلباً مس��تعجاًل فقىض بأنه »ومن 

حيث إن هذا القضاء الكامل عند مبارشته والية الفصل يف األمور املستعجلة سلطان التقدير 

لعنارص النزاع املطعون عليه وال يحده يف ذلك س��وى قيام االس��تعجال وعدم املساس بأصل 

الحق، واالس��تعجال هو الرضورة امللجئة لوضع حل مؤقت لنزاع يخىش عىل الحق فيه من 

ميض الوقت لو ترك حتى يفصل فيه موضوعاً، واالستعجال حالة مرنة غري محددة ليس مثة 

معي��ار موحد لها ميكن تطبيقه يف كل األحوال بل ظواهر االس��تعجال متعددة وقد تربر يف 

حالة وتختلف عنها يف أخرى واملرجع يف تقديره إىل القضاء..«)747).

وقض��ت أيضاً بأن »يفص��ل القضاء اإلداري يف الش��ق العاجل من املنازع��ة العقدية ال 

ع��ىل اعتبار أنه من طلبات وق��ف التنفيذ املتفرعة عن طلبات اإللغ��اء بل عىل اعتبار أنه 

من الطلبات املس��تعجلة التي تعرض عىل قايض العقد التخ��اذ إجراءات وقتية أو تحفظية 

ال تحتم��ل التأخري وتدعو إليها الرضورة، لدفع خطر أو نتائ��ج يتعذر تداركها وذلك حاية 

للح��ق، وال عربة يف هذا الصدد بوصف صاحب الش��أن طلبه بأنه وقف تنفيذ، إذ العربة يف 

وصف الطلب بحقيقته وجوهره حس��با يظهر من أوراق الدعوى وعىل حس��ب التصوير 

القانوين الصحيح من وقائعها«)748).

))74)  راج��ع حكم املحكمة اإلداري��ة يف األمر القضايئ رق��م 46/د/إ/6 لعام 1458ه�، يف القضية رق��م 1/5804/ق لعام 

1457ه�، مجموعة األحكام لعام 1458ه�، ج4، ص1994.

)747)  راجع حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 897 لس��نة 9 ق بجلس��ة 50/)/5)19، املجموعة 5/8، القاعدة 

158، ص1655.

)748)  راج��ع حك��م املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 5005 لس��نة 40 ق بجلس��ة 1997/11/11، املجموعة 1/45، 

القاعدة 56، ص589.
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خاتمة:
تناول��ت بحمد الله تعاىل هذا الكتاب من خالل متهي��د وأربعة أبواب، تناولت يف التمهيد 

الج��ذور التاريخية للتنظيم القانوين للعق��ود اإلدارية يف اململكة، ابت��داًء من نظام املزايدات 

واملناقص��ات العلني��ة، وانتهاًء بنظام تأمني مش��رتيات الحكومة وتنفي��ذ مرشوعاتها وأعالها، 

واألنظمة ذات العالقة بالعقود اإلدارية، وقد ظهر من خالل هذه األنظمة مدى اهتام اململكة 

بتنظيم العقود اإلدارية، كا أبان أيضاً سنة التطور يف تنظيم القواعد النظامية لتلك العقود.

 وج��اء الباب األول عن ماهية العقد اإلداري وأركانه وأهم أنواع العقود اإلدارية، وذلك 

من خالل دراس��ة الجذور الفرنسية لهذا املوضوع، وكذلك أصوله يف النظام املرصي،  وأخرياً 

عن تحديده يف النظام الس��عودي، وقد اتضح من خالل الدراس��ة أن النظام الفرنيس لديه 

عق��ود بتحديد القانون، والعقود األخ��رى، يكتفى فيها بوجود رشطني لتحديد ماهية العقد 

اإلداري منه��ا، والرشطان ها وجود الجه��ة اإلدارية كأحد أطراف العقد، والرشط الثاين إما 

ارتباط العقد مبرفق عام تنظيًا وتس��يرياً، وإما وجود رشوط استثنائية يف العقد، أما النظام 

امل��رصي فكان أكرث تش��دداً حيث اعت��رب أن العقد ال يكون إداري��اً إال بتوافر األركان الثالثة 

الس��ابقة مجتمع��ة، أما النظام الس��عودي فإنه يكتفي برشط واحد لتحدي��د ماهية العقد 

اإلداري، وم��ن ثم اختصاص الدي��وان به، وهو رشط أن تكون الجه��ة اإلدارية أحد أطراف 

العقد، وقد بينت أن النظام السعودي يتفق مع منطق األمور، وأن معيار العقد اإلداري هو 

أن تربمه جهة إدارية، باعتبار أن وجود الجهة اإلدارية يف العقد يعد كافياً التسامه بأنه عقد 

إداري، حيث ال ميكن - كا أشار بعض الفقه الفرنيس - القول بأن هناك عقوداً خاصة تربمها 

الجهة اإلدارية، فكلها عقود تربمها الجهة اإلدارية من اجل الصالح العام .

وقد بينت محاولة يف القضاء الس��عودي لتمييز العقد اإلداري عىل غرار النظام املرصي، 

لكنه��ا محاولة تصطدم م��ع النص النظامي، الذي أطلق مس��مى العق��ود دون تخصيصها 

بتكييف معني. 

أما عن أهم أنواع العقود فقد اهتمت الدراسة مبعظم العقود اإلدارية واملتمثلة يف عقد 

االمتياز والعقود التي تضمنها نظام املنافسات واملشرتيات الحكومية واألنظمة ذات العالقة 

بتعريفها مع تبيان لتطبيقاتها القضائية.
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أما الباب الثاين فكان عن إبرام العقود اإلدارية، والذي انقسم إىل فصلني، األول منها عن 

املبادئ التي تحكم العقود اإلدارية والقيود التي ترد عىل الجهات اإلدارية عند إبرامها تلك 

العقود، وقد اتضح مدى حرص النظام الس��عودي عىل تحقيق مبادئ املس��اواة والشفافية 

وتحقي��ق الكفاية الفنية واملالية عند إبرام العقود اإلدارية، وكذلك حرص النظام عىل وضع 

بعص القيود عند إبرام الجهة لعقودها وذلك ضاناً لتحقيق الصالح العام، أما الفصل الثاين 

فجاء تبياناً مفصاًل عن طرق إبرام العقود اإلدارية، وهي املنافس��ة العامة بنوعيها، املناقصة 

واملزايدة، وأخرياً طريقة الرشاء املبارش واالستثناءات الواردة عىل نظام املنافسات.

وقد وضح من خالل دراس��ة هذا الباب التنظيم القان��وين إلجراءات هذه العمليات مبا 

يضمن تحقيق املبادئ الحاكمة للعقود اإلدارية من بداية التفكري يف طرح املنافسة ووصوالً 

إىل ق��رار البت فيها وم��ا يتخللها من إجراءات، اإلعالن وتقدي��م العروض واللجان املعنية 

بذلك وتشكيلها ومهامها وسلطاتها.

أم��ا الباب الثالث ف��كان عن اآلثار املرتتبة ع��ىل إبرام العقود اإلداري��ة، لطريف العالقة 

التعاقدية، والتي توزعت بني أربعة فصول، تناولت التزامات الجهة اإلدارية واملتعاقد معها، 

والتي تبدأ جذورها قبل اإلعالن عن املنافسة، فالجهة اإلدارية وإن كانت ال ُتنَكر سلطاتها يف 

العملية العقدية، فإنه أيضاً ال ميكن إنكار التزاماتها،  فمها كانت الطبيعة النظامية للعقد 

اإلداري، فإنه س��يبقى عقداً تم  بتوافق إرادتني، َطَرَح عىل كل منها التزامات، وأعطى لكل 

منه��ا حقوقاً مقابلها، وهو ما كان منه مادة الفصل الثاين من هذا الباب، والذي كان محاًل 

لدراس��ة وافية عن حقوق املتعاقد مع اإلدارة وقد اتضح من خالل الدراس��ة مواكبة القضاء 

اإلداري الس��عودي للنظري��ات القضائية وتطبيقاتها يف القضاء املق��ارن من خالل نظريات 

الت��وازن املايل للعقد اإلداري، واملتمثل��ة يف نظرية الظروف الطارئ��ة، ونظرية عمل األمري، 

ونظرية الصعوبات املادية غري املتوقعة.

أما الفصل الثالث فيحمل س��لطات اإلدارة والتي تش��كل امتيازاتها يف مواجهة املتعاقد 

معه��ا، والتي متثلت يف حقها يف الرقابة والتوجيه، وتعديل العقد، وس��حب العمل، وتوقيع 

الجزاءات، وس��لطة إنهاء العقد، وقد بينت تفاصيل كل منها نظاماً، وفقهاً، وقضاًء، ال س��يا 

يف قضاء ديوان املظامل من خالل األحكام املنشورة وغري املنشورة.
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أم��ا الباب الرابع األخري فكان عن منازعات العقد اإلداري وذلك من خالل  ثالثة فصول 

تناول��ت كافة املنازع��ات املتعلقة بالعقود، م��ن منازعات الق��رارات املنفصلة، واملنازعات 

املتعلق��ة بتكوين العقد، وآخرها كان عن منازعات القرارات املتصلة بالعقد، ولقد بينت يف 

كل منها ماهية محل املنازعة، وأهم صور تلك املنازعات، واإلجراءات القضائية املتعلقة بها، 

وقد بان توجه ديوان املظامل يف االعتداد بنظرية القرارات املنفصلة عن العقد ومعاملتها وفقاً 

لدعوى اإللغاء وإجراءاتها، وفيا يتعلق مبنازعات تكوين العقد، فإن ديوان املظامل يعترب أن 

العقد يكتمل بركنيه اإليجاب والقبول من مقدم العطاء وعلم املتنافس بقرار الرتسية، ومن 

ثم يعمل أحكام. العقود منذ هذه اللحظة، غري منتظر كتابة العقد باعتبارها إجراًء ش��كلياً 

لرصد العقد وليس إلنشاء العقد، أما فيا يتعلق بالقرارات املتصلة بالعقد فقد عاملها وفقاً 

لدع��وى القضاء الكامل وإن كان قد أجرى عليها أوجه الطعن باإللغاء يف القرارات اإلدارية، 

كا أجرى عليها وقف التنفيذ وذلك عند توافر حاالته من الجدية واالستعجال.

وإن كان لن��ا أن نخ��رج بنتيج��ة كلية من ذلك فإن��ه ميكن القول أن نظام املنافس��ات 

واملش��رتيات الحكومية والئحت��ه التنفيذية واألنظمة ذات العالقة قد نظمت بش��كل كبري 

العملي��ة التعاقدية وإجراءاتها مبا يحقق املبادئ الحاكمة للعق��ود اإلدارية تحقيقاً للصالح 

العام، سوى يف بعض الجزئيات التي أرشت إليها يف ثنايا الكتاب، من ذلك عدم وضوح بعض 

النصوص، والحاج��ة إىل إضافة بعض النصوص التي تحتويها الالئحة حتى ال تتعدى األخرية 

دوره��ا التنفيذي، وقد أرشت لكل ذلك يف مكانه، أما القضاء، فكان متاش��ياً مع النظريات 

القضائية ومواكباً لها س��وى م��ا تردد فيه من التعويض عن الرب��ح الفائت، والتعويض عن 

ال��رضر املعن��وي، والذي ينبغي له أن يحس��م االتج��اه يف ذلك حتى تتحقق املس��اواة بني 

املتقاضني أمام تلك األمور. 

وأخرياً فإن كنت قد وفقت فلله تعاىل وحده الحمد والشكر، وإن كان غري ذلك فحسبي 

أين اجتهدت والله تعاىل من وراء القصد، وصىل الله وس��لم تس��ليًا كثرياً عىل نبينا محمد 

وعىل آله وصحبه وسلم. 
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التوظي��ف واس��تغالل الرثوة الطبيعي��ة يف اململكة العربية الس��عودية، دار العل��وم للطباعة والنرش 

1405ه�، 1984.

45- د. محمود عاطف البنا، العقود اإلدارية ط1، دار الفكر العريب 1428ه�، 2007.

46- د. محمود عاطف البنا، مبادئ القانون اإلداري، دار الفكر العريب، 1979.
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47- د. ن��واف كنع��ان، القانون اإلداري الكت��اب الثاين ط 1، اإلصدار الثاين، ال��دار العلمية الدولية، ودار 

الثقافة للنرش والتوزيع، عامن – األردن، 2001.

48- د. وليد بن صالح الصمعاين، السلطة التقديرية للقايض اإلداري، دراسة تأصيلية تطبيقية، دار امليامن 

للنرش والتوزيع، ج1، 1436، 2015.

ب- الرسائل والبحوث:

1- د. إبراهيم الشهاوي، عقد امتياز املرفق العام، رسالة دكتوراه، جامعة عني شمس، منشورة، 2003.

2- د. أحمد محمد هزاع، التعاقد من الباطن والقواعد التي تحكمه، مجلة القراءة واملعرفة، العدد 134، 2012.

3- د. أيوب منصور الجربوع، التكييف القانوين لعالقة الدولة بالعاملني فيها وآثاره يف القانون السعودي، 

دراس��ة تحليلية يف ضوء قضاء ديوان املظامل، مجلة جامعة امللك سعود )العلوم اإلدارية( مج24، ع 

.2012 ،2

4- د. أيوب منصور الجربوع، ضوابط س��لطة اإلدارة يف تعديل عقودها اإلدارية بإرادتها املنفردة، دراسة 

تحليلية مقارنة يف ضوء قضاء ديوان املظامل يف اململكة العربية الس��عودية، مجلة جامعة امللك سعود 

)العلوم اإلدارية( م 20، ع1، 2008.

5- د. ج��امل اللبان، املعيار املمي��ز للعقد اإلداري، مجلة إدارة قضايا الحكوم��ة، العدد الثالث، يوليو – 

سبتمرب، السنة الثامنة، 1964.

6- د. حس��ن محمد عىل حس��ن، أثر الظروف الطارئة يف تنفيذ العقد اإلداري، مجلة الرافدين للحقوق، 

املجلد 16، العدد 58، السنة 18، العدد 58، 2013.

7- د. حمدي محمد العجمي، أساس تطبيق نظرية الظروف الطارئة، مجلة اإلدارة العامة، معهد اإلدارة 

العامة، الرياض، اململكة العربية السعودية، العدد 3، املجلد 47، رجب 1428ه�، يوليه 2007.

8- د. س��امح عبدالله عبدالرحمن، س��حب العمل من املقاول يف عقود األش��غال العامة، دراسة مقارنة، 

رسالة دكتوراه، جامعة بني سويف، 2007.

9- د. سامي محمد الطوخي، اإلدارة بالشفافية، مجلة البحوث اإلدارية، مرص، مج14، ع1، 2002.
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10- د. عب��د الفتاح صربي أبو الليل، أس��اليب التعاق��د اإلداري بني النظرية والتطبيق، رس��الة دكتوراه، 

جامعة طنطا، 1993.

11- د. ع��ىل محمد عبد امل��وىل، الظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد اإلداري، دراس��ة مقارنة، رس��الة 

دكتوراه، جامعة عني شمس،1991.

12- د. عيل خطار شطناوي، صالحية اإلدارة يف فرض غرامات التأخري بحق املتعاقد معها، مجلة الحقوق، 

جامعة الكويت، السنة، م24، ع1، 2000.

13- د. فاروق أحمد خامس، القيود السابقة عىل التعاقد يف عقود اإلدارة، مجلة آداب الرافدين، 1989.

14- د. محمد عبد الحميد أبو زيد، دوام سري املرافق العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، 1975.

15- د. محمد عبد الله حمود، النظام القانوين إلبرام العقد اإلداري، عن طريق تقنية املناقصات، دراسة 

مقارن��ة بني الترشيعني اإلم��ارايت والبحريني، مجلة الحقوق، جامعة البحري��ن، كلية الحقوق، العدد 

األول، 2005.

16- د. محمود أبو الس��عود، س��لطة اإلدارة يف الرقابة عىل تنفيذ العقد اإلداري، مجلة العلوم القانونية 

واالقتصادية )كلية الحقوق جامعة عني شمس( مج39، ع 1، 1997، ص 30/195

17- د. منص��ور ن��رص عبد الحميد، نظرية الظروف الطارئة وأثرها عىل االلتزام العقدي يف القانون املدين 

والفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه، 1985.

ج- مؤتمرات وندوات وورش عمل: 

1- د. الس��يد فتحي حسيب، الش��فافية واملساءلة يف إدارة املناقصات، امللتقى العريب الثالث، االتجاهات 

الحديثة إلدارة املش��ريات واملخازن، ورش��ة عمل إدارة املناقصات وعقود ال��رشاء، املنظمة العربية 

للتنمية اإلدارية.

2- د. رمضان محمد بطيخ، قيود إبرام العقد اإلداري، ندوة إدارة العقود واالتفاقيات، ورش��ة عمل إدارة 

املفاوضات، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 2005.

3- د. ع��ادل أحم��د محمد كرداوي، النزاهة والش��فافية واملس��اءلة تجارب س��ودانية، منت��دى املائدة 

املستديرة« الخدمة املدنية: نحو آفاق جديدة يف تقوية النزاهة والشفافية واملساءلة اإلدارية، املنعقد 

باسطنبول-تركيا بتاريخ 20-22-يوليو، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 2009.
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4- ورش��ة عم��ل ديوان املظامل بتاري��خ 1435/7/26 ه� مبقر محكمة االس��تئناف اإلداري��ة مبنطقة مكة 

املكرمة، حول طبيعة التظلم من اللجنة املشكلة يف وزارة املالية بناًء عىل نظام املنافسات واملشريات 

الحكومية.

د- الموسوعات القضائية:

- القضاء اإلداري يف خمس سنوات،1410-1414ه� إعداد املستشار حسونة توفيق )ديوان املظامل(.

- املوس��وعة اإلدارية الحديثة، د. نعيم عطية، وأ. حس��ن الفكهاين، )الدار العربية للموس��وعات )حسن 

الفكهاين - محام( 1994، 1995.

- مجموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام 1427ه�. )ديوان املظامل(. 

- مجموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام 1428ه�. )ديوان املظامل(.

- مجموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام 1429ه�. )ديوان املظامل(.

- مجموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام 1430ه�. )ديوان املظامل(.

- مجموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام 1431ه�. )ديوان املظامل(.

- مجموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام 1432ه�. )ديوان املظامل(.

- مجموعة املبادئ الرشعية والنظامية التي قررتها لجنة تدقيق القضايا خالل عام1399:1397ه.

- مجموعة املبادئ الرشعية والنظامية التي قررتها لجنة تدقيق القضايا خالل عام 1400ه.

- مجموعة املكتب الفني أحكام املحكمة اإلدارية العليا )مجلس الدولة املرصي(.

- موس��وعة أح��كام القضاء اإلداري، مكتبة الق��ايض، ترشيعات وأحكام جمهورية م��رص العربية، إعداد 

األستاذ سعيد محمود الديب املحامي، أسطوانة مدمجة.
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ثانياً: الكتب األجنبية والمترجمة:

1-André de Laubadere، traite de droit administratif، L.G.D.J 1976.

2-Georges Dupuis، Marie-José Guédon et patrice chrétien، droit administratif، 

éd.9.2004.

3-Marie- Christine Rouault، Droit administratif، Gualino éd، EJA، Paris، 2005.

4-Patrick Fraisseixet. Jean-Paul، précis de droit public، puf.2000.

5-Pierre-Laurent Frier، Précis de droit administratif، 3، éd. Montchrestien، 2004.

6-Pierre Tifine، droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 Les 

contrats administratifs، 2014.

7-Yves Gaudement Traite de droit administratif،éd، 16.L.G.D.J. Paris.2001.

1- األس��تاذ مارسو لون، واألستاذ بروسبري يف، واألستاذ جي بريبان، واألستاذ بيري دلفولفيه واألستاذ برونو 

 Les grands arrêts de la jurisprudence« جينف��وا، أحكام املبادئ يف القض��اء اإلداري الفرن��ي

administrative » ترجمة الدكتور أحمد يرسي، دار الفكر العريب، ط10، 1995.
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المؤلف في سطور
د. حمدي محمد العجمي

المؤهل العلمي:

- دكتوراه يف الحقوق – جامعة القاهرة -بني سويف-1999.

الوظيفة الحالية:

أستاذ القانون العام املشارك بجامعة األمري سلطان، اململكة العربية السعودية.

المؤلفات العلمية:

مبادئ القانون الدس��توري يف ضوء الدس��اتري العربية املع��ارصة، مطبوعات دار الثقافة   -1

عامن، األردن ، 2009.

القان��ون اإلداري يف اململك��ة العربية الس��عودية )التنظيم اإلداري – النش��اط اإلداري(   -2

)دراسة مقارنة( مطبوعات مركز البحوث -معهد اإلدارة العامة، الرياض اململكة العربية 

السعودية 1431ه� ) الطبعة الثانية 1437(.

القانون اإلداري يف اململكة العربية السعودية )أساليب اإلدارة ووسائلها( )دراسة مقارنة(   -3

الرياض اململكة العربية السعودية 1432ه�..

القضاء اإلداري يف اململكة العربية السعودية طبقا لنظام ديوان املظامل الجديد، ) دراسة   -4

مقارنة( مؤلف مشرك ، الرياض ، اململكة العربية السعودية 1432 ه�.

القض��اء اإلداري يف اململكة العربية الس��عودية طبقا لنظام املرافعات الجديد، )دراس��ة   -5

مقارنة( مؤلف مش��رك، مكتبة العامل العريب للنرش والتوزيع ، الرياض، اململكة العربية 

السعودية 1436ه�.

-الق��رارات اإلدارية يف اململكة العربية الس��عودية دراس��ة تحليلية وفقاً ألحدث أحكام   -6

قضاء ديوان املظامل 1437ه�.

الوجيز يف النظام األس��ايس للحكم يف اململكة العربية الس��عودية ،  مكتبة العامل العريب   -7

للنرش والتوزيع ، الرياض 1437ه ، 2017.
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املرجع يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية الس��عودية ، مركز البحوث -معهد اإلدارة   -8

العامة، الرياض اململكة العربية السعودية ) تحت الطباعة(

 البحوث العلمية.
أس��اس تطبيق نظرية الظروف الطارئة بني القانون املقارن والرشيعة اإلس��المية. دورية   -1

معهد اإلدارة العامة، الرياض، اململكة العربية السعودية، 1428ه�، 2008.

الفصل بغري الطريق التأديبي، دراس��ة تأصيلية مقارن��ة. مجلة مرص املعارصة، الجمعية   -2

املرصية لالقتصاد السيايس واإلحصاء والترشيع مبرص، 1430ه�، 2009.

م��دى التع��ارض بني حق املوظف املبتعث يف االس��تقالة، وبني االلت��زام بخدمة الدولة.   -3

دورية معهد اإلدارة العامة، الرياض، اململكة العربية السعودية 1431 ه�، 2010.

اآلث��ار املرتبة عىل االنقطاع ع��ن العمل الوظيفي بدون عذر يف نظ��ام الخدمة املدنية   -4

السعودي دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الحقوق الكويت، 1434 ه�، 2012.

القرار اإلداري الس��لبي يف النظام الس��عودي والقانون املرصي دراسة تحليلية مقارنة ، مجلة   -5

مرص املعارصة، الجمعية املرصية لالقتصاد السيايس واإلحصاء والترشيع مبرص،1437ه�، 2016. 

األحكام القانونية للرقية والرقابة القضائية عليها مجلة مرص املعارصة، الجمعية املرصية   -6

لالقتصاد السيايس واإلحصاء والترشيع مبرص، مقبول للنرش.2017/1439

أبرز الخبرات العملية. 
- أس��تاذ القانون العام املس��اعد بجامعة املسرية الكربى - طربق – ليبيا، من العام الجامعي 

2001/2000 إىل العام الجامعي 2004 /2005.

- أس��تاذ القانون االداري املس��اعد بقطاع القانون مبعهد اإلدارة العامة – الرياض – اململكة 

العربي��ة الس��عودية م��ن الع��ام 1426 / 1427 ه��� ، املواف��ق 2006/2005 إىل العام 

1433/1432 ه�.

- أس��تاذ القانون اإلداري املش��ارك بقطاع القانون مبعهد اإلدارة العامة – الرياض – اململكة 

العربية السعودية من العام 1432 / 1433 ه� ، وحتى العام 1437/1436ه� .

- عضوية هيئة تحرير دورية اإلدارة العامة باملعهد.

- مستشار غري متفرغ ملجلس الخدمة املدنية.



حقوق الطبع والنش��ر محفوظ��ة لمعه��د اإلدارة العامة وال يجوز 

اقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بأية صورة دون موافقة 

كتابي��ة من المعهد إال في ح��االت االقتباس القصي��ر بغرض النقد 

والتحليل، مع وجوب ذكر المصدر.

تم التصميم واإلخراج الفني والطباعة في

اإلدارة العامة للطباعة والنشر بمعهد اإلدارة العامة - 1439ه�




