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 فكرة العقود اإلدارية بتحديد القانون

 حمفوظ علي تواتي .د

تعترب العقٕد اإلدازٖٛ وَ أِي ٔضاٟن اإلدازٚ لتٍعيٗي ارساقيا العاويٛ ٔنيىاُ     
ضريِا باٌتعاً ٔاطساد ٔحتقٗا الغاٖٛ العاوٛ وَ خ٦ه اغباع سادات أقيساد الػيع    
ٔا٧وٛ بصفٛ عاوٛ، ٔتمذأ اإلدازٚ هلرٓ العقيٕد داٟىيا لتٍفٗير وػيازٖم عاويٛ تت مبّيا       

تتىٗص عَ عقٕد أخسٝ تربوّيا اإلدازٚ ٔلنٍّيا   يف الب٦د ِرٓ العقٕد  سادات الت ٕز
٥ تعترب يف ذات وستبٛ العقٕد اإلدازٖيٛ، ِٔي٘ عقيٕد اإلدازٚ ارتاأيٛ أٔ ويا تطيىٜ       
عقٕد القإٌُ ارتاص، ِرٓ العقٕد يف الٕاقيم ٥ ختتميع عيَ العقيٕد اليه ٖربوّيا       

تيربً ِيرٓ   ا٧قساد ال بٗعُٕٗ أٔ ا٧غخاص ا٥عتبازٖٛ ارتاأٛ، ذلك أُ اإلدازٚ عٍدوا 
العقٕد تٍصه وٍصلٛ أغخاص القإٌُ ارتاص ٥ٔ تطتخدً قّٗا وٗيصٚ الطيم ٛ العاويٛ    
ٍِٔا تعّيس أِىٗيٛ حتدٖيد ٔزٗٗيص عقيٕد اإلدازٚ اإلدازٖيٛ عيَ  ريِيا ويَ العقيٕد           
باعتبازِا ختضم لٍعاً قإٌٌ٘ خاص وغاٖس لمٍعياً اليرٙ ختضيم ليْ عقيٕد اإلدازٚ      

 ارتاأٛ.

دزاضيٛ ضيتز ص عميٜ قنيسٚ التشدٖيد القيإٌٌ٘       ٔيف ِرا الطٗاق قينُ ِيرٓ ال  
لمعقٕد اإلدازٖٛ يف القإٌُ المٗيب، ذلك أٌْ ٔإُ  اٌت ِرٓ الفنسٚ وَ الٍعسٖات اليه  
ٌػأت يف القسُ التاضيم عػيس إ٥ أٌّيا  ي٦ع ارعياٖري القضياٟٗٛ لتىٗٗيص العقيٕد         

ٗبٗيٛ، ِٔيٕ ويا    اإلدازٖٛ مل تتي دزاضتّا بػنن  اٍع ٔوفصن يف النتابات القإٌٌٗيٛ الم 
ضٍٕنشْ يف ونت ِرا البشح، عمٜ أٌْ ٔقبن ذلك ٍٖبغ٘ دزاضيٛ ٌػيأٚ ِيرٓ الفنيسٚ     

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .ٖٛادتاوعٛ ا٧مسس 
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 ٔا٧ضاع الرٙ تقًٕ عمْٗ.

 ماهية فكرة العقود اإلدارية بتحديد القانون :املبحث األول

  نشأة فكرة التحديد القانوني لمعقود اإلدارية :المطمب األول
قنيسٚ التشدٖيد القيإٌٌ٘ لمعقيٕد     ذٙ بدٞ ٍٖبغ٘ حتدٖيد ارقصيٕد ويَ     باد٢

      ٘ ، قّي٘  (1)اإلدازٖٛ أٔ  ىا ٖطىّٗا اليبع  بيالعقٕد ا٥دازٖيٛ ٔققيا لمىعٗياز التػيسٖع
قنسٚ وطتىدٚ وَ الٍص عمٜ ا٥ختصياص القضياٟ٘ بٍعيس وٍاشعيات عقيٕد وعٍٗيٛ       

ٔبالتال٘ قٗنُٕ العقيد إدازٖياأ أٔ ويدٌٗا ٔققيا ل٦ختصياص القضياٟ٘        ،جتسّٖا اإلدازٚ
قينذا  ياُ ا٥ختصياص وٕ ي٥ٕأ لمقضياٞ اإلدازٙ  ياُ        ،بٍعس ارٍاشعات ارتعمقٛ بيْ 

    ٙ  ،العقد إدازٖاأ ٔإ٥  اُ العقد ودٌٗا بصسع الٍعس عيَ ال بٗعيٛ الراتٗيٛ لمعقيد اإلداز
العقيٕد اليه تربوّيا اإلدازٚ العاويٛ     =بأٌّيا  عمْٗ ققد عيسع اليبع  العقيٕد اإلدازٖيٛ     

، (2)+ٔتدخن يف اختصاص القضاٞ اإلدازٙ بٍص القإٌُ دُٔ الٍعس ل بٗعتّيا الراتٗيٛ  
ٌيص ارػيسع   =ٔبالتال٘ مينٍٍا تعسٖع قنسٚ التشدٖد القإٌٌ٘ لمعقٕد ا٥دازٖٛ بأٌّا 

 عمٜ زتىٕعٛ وَ العقٕد اليه تربوّيا دّيٛ اإلدازٚ العاويٛ ٔحتدٖيدٓ دّيٛ القضياٞ       
اإلدازٙ  ذّٛ شتتصٛ بٍعس ارٍاشعيات الٍاغي٠ٛ عٍّيا بصيسع الٍعيس عيَ طبٗعتّيا        

 .+الراتٗٛ

ٔقد ظّست العقٕد ا٥دازٖٛ بتشدٖد القإٌُ يف ارّد الرٙ ٌػيأت قٗيْ قنيسٚ    
العقٕد اإلدازٖٛ ذاتّا، سٗح مل ٖنَ القضاٞ ا٥دازٙ الفسٌط٘ يف بداٖٛ ا٧ويس شتتصيا   

سٗيح سيددت عقيٕد بعٍّٗيا غتيتص       ،أيا غياو٦  مبٍاشعات العقٕد اإلدازٖٛ اختصا
القضاٞ ا٥دازٙ بٍعس ارٍاشعات ارتعمقيٛ بّيا، ضيٕاٞ بالٍطيبٛ ٥ختصياص ا يا ي       

ٔقيد   ،ا٥دازٖٛ ا٥قمٗىٗٛ يف ا٥قالٗي الفسٌطٗٛ أٔ بالٍطيبٛ ٥ختصياص زتميظ الدٔليٛ    
 اٌت ِرٓ الفنسٚ تقًٕ عميٜ اضياع التىٗٗيص بيم اعىياه الطيم ٛ العاويٛ ٔا٥عىياه         

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
انسات و بٕعٛ ألقٗيت عميٜ طي٦     د. خمٗفٛ ادترباٌ٘، العقٕد اإلدازٖٛ يف القإٌُ المٗيب، ست -1

 31، ص 5002-5002 ادميٗٛ المٗبٗٛ لمدزاضات العمٗا، العاً ادتاوع٘ ا٧
عاطع ضعدٙ ستىد عم٘، عقد التٕزٖد بم الٍعسٖٛ ٔالت بٗا )دزاضيٛ وقازٌيٛ ، داز اذتسٖيسٙ     -2

 .55، ص5002لم باعٛ، 
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حبٗيح ٍٖعقيد ا٥ختصياص بٍعيس أٙ وٍاشعيٛ تيدخمت قّٗيا ا٥دازٚ         ،ا٥دازٖٛ العادٖٛ
باعتبازِا ضم ٛ عاوٛ لمقضاٞ ا٥دازٙ، ٍٖٔعقيد لمقضياٞ العيادٙ ا٥ختصياص يف أٙ     

ٔوَ ٍِا قينُ العقيٕد اليه تربوّيا اإلدازٚ      ،وٍاشعٛ تعترب وَ ا٥عىاه ا٥دازٖٛ العادٖٛ
ٔقد أخسدّا الفقْ ٔالقضياٞ ويَ    ،سقات ا٧قسادبّرٓ الصفٛ تعد تصسقات غبّٗٛ بتص

ٔبالتال٘ وَ اختصاص القضاٞ ا٥دازٙ ٔاعتربت ويَ   ،زتىٕعٛ أعىاه الطم ٛ العاوٛ
، ٔبالتيال٘ ققيد   (3)قبٗن اعىاه ا٥دازٚ العادٖٛ اله تدخن يف اختصاص القضاٞ العادٙ

اضيتجٍاٞ ويَ    اُ اختصاص القضاٞ ا٥دازٙ الفسٌط٘ بٍعس وٍاشعات العقيٕد ا٥دازٖيٛ   
ا٥أن العاً، ٔقد دياٞ اليٍص عميٜ ِيرا ا٥ختصياص ا٥ضيتجٍاٟ٘ لمقضياٞ ا٥دازٙ        

 :(4)الفسٌط٘ يف العدٖد وَ القٕاٌم

بمٗفٕز يف الطٍٛ الجاٌٗٛ بػيأُ عقيٕد ا٧غيغاه العاويٛ سٗيح ٌيص يف        86قإٌُ  -
اختصياص زتيالظ ا٧قيالٗي بارٍاشعيات اليه تٍػيأ بيم        =وادتْ السابعٛ عميٜ  

 .+ا٧غغاه العاوٛ ٔا٥دازٚ ٔارتعمقٛ بتٍفٗر وػسٔع العقد ارربً بٍّٗىاوقأه 

عميٜ   11بػيأُ عقيٕد التٕزٖيد ٔاليرٙ دياٞ يف وادتيْ        11/64/1664وسضًٕ  -
اختصاص ا ا ي ا٥دازٖٛ بٍعس وٍاشعيات عقيٕد التٕزٖيد اليه تنيُٕ الدٔليٛ       

ليه ختيتص   قينُ العقيٕد ا   (5)طسقاأ قّٗا. ٔٔققا هلرا الٍص ٔ ىيا ٖػيري اليبع    
ا ا ي ا٥دازٖٛ بٍعسِا ِ٘ عقٕد التٕزٖد اليه تنيُٕ الدٔليٛ طسقيا قّٗيا دُٔ      
اهل٠ٗات ا مٗٛ، ذلك أُ ِرٓ ا٥خريٚ  ياُ ٍٖعيس هليا بأٌّيا تعٗيات خاأيٛ       
تدٖس وصاحل خاأٛ ٔلٗظ الصاحل العاً عنظ عقٕد التٕزٖد اله تربوّا الدٔليٛ  

لتال٘ قنُ اختصاص ا ا ي ا٥دازٖيٛ  اله تطتّدع وَ ٔزاّٟا الصاحل العاً، ٔبا
بٍعس وٍاشعات عقٕد التٕزٖد اله تربوّا الدٔلٛ ٍٖعقيد بالٍطيبٛ دتىٗيم العقيٕد     

 بٍص القإٌُ دُٔ سادٛ إىل وعٗاز ميٗصِا.

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وفتيييال خمٗفيييٛ عبداذتىٗيييد، ارعٗييياز ارىٗيييص لمعقيييد اإلدازٙ، داز ار بٕعيييات ادتاوعٗيييٛ  -3

 ٔوا بعدِا. 10، ص5002ٛ، باإلضنٍدزٖ
داز الفنييس العسبيي٘ القيياِسٚ، د. ضييمٗىاُ ستىييد ال ىييأٙ، ا٧ضييظ العاوييٛ لمعقييٕد اإلدازٖييٛ،   -4

 .13، ص5002ط
 .53صعاطع عم٘، وسدم ضبا ذ سٓ،  -5
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 15/65/1576عقييٕد القييسع العيياً ٔالييه ٌييص عمّٗييا القييإٌُ الصييادز يف    -
 عميٜ اختصياص   ، سٗح ٌص  ٦ القيإٌٌم 84/67/1571ٔالقإٌُ الصادز يف 

زتمظ الدٔلٛ بارٍاشعات ارتعمقٛ بعقٕد القسع العاً اله تربوّا الدٔليٛ دُٔ  
 عقٕد القسع اله تربوّا اهل٠ٗات ا مٗٛ.

ٔارتعما بالعقٕد اليه تتضيىَ غيغ٦     15/64/1716وسضًٕ بقإٌُ أدز يف  -
ختضييم ٥ختصيياص =لمييدٔوم العيياً الييرٙ ديياٞ يف وادتييْ ا٥ٔىل عمييٜ أُ  

ا٥قالٗي دُٔ إسالٛ إىل زتمظ الدٔلٛ ارٍاشعات ارتعمقٛ بعقٕد غيغن  زتالظ 
دصٞ وَ الدٔوم العياً أٖياأ  ياُ غينمّا أٔ تطيىٗتّا ٔاليه تربوّيا الدٔليٛ أٔ         

 .+ا٧قالٗي أٔ ار٤ضطات العاوٛ أٔ ومتصو٘ ِرٓ ار٤ضطات

ٕاقم تٕنح لٍا أُ العقٕد اله ترب م الطابا ذ سِا ِ٘ يف ال ٌٕا وّيا   ن ِرٓ الق
، تّيا الراتٗيٛ  عقٕد عادٖٛ بغ  الٍعيس عيَ طبٗع  ٔققا رعٗاز الطم ٛ العاوٛ، ، اإلدازٚ ِ٘

يا إ٥ ويا اضيتج      ٔبالتال٘ قنُ القضاٞ العادٙ ِٕ ارختص بٍعس ارٍاشعات ارتعمقٛ ّب
 ٙ ، ٔيف ِيرا ااياه   بٍص تػسٖع٘ خاص ٔدعن ا٥ختصاص وعقٕداأ لمقضياٞ اإلداز

 .بتشدٖد القإٌُ يف قضاٞ زتمظ الدٔلٛ الفسٌط٘ بسشت قنسٚ العقٕد اإلدازٖٛ

٘   ،ٔوَ ٍِا ٌػأت قنسٚ العقٕد ا٥دازٖٛ بتشدٖد القإٌُ  (6)ٔلنَ الفقيْ القيإٌٌ
٥سغ أُ زتمظ الدٔليٛ الفسٌطي٘ مل ٖمتيصً يف  يجري ويَ ا٧سٗياُ لىيٕد اليٍص         

ٗيح أٌيْ   القإٌٌ٘ قٗىا ٖتعما باختصاأْ بٍعس وٍاشعات العقٕد اله تربوّا اإلدازٚ، س
اضتٍد يف  يجري ويَ ا٥سيٕاه اىل ٌصيٕص القيٕاٌم اليه زٍشيْ اختصاأيا بٍعيس          
وٍاشعات عقٕد وعٍٗيٛ لني٘ مييد اختصاأيْ اىل بعي  عقيٕد اإلدازٚ اليه مل ٖيسد         

 ٔإمنا هلا أمٛ بتمك العقٕد ارطىاٚ وَ قبن ارػسع. ،الٍص عمّٗا

 رٓ الفنسٚ؟ٔالتطا٣ه الرٙ ٖ سل يف ِرا الػأُ ِٕ عمٜ أٙ أضاع بٍٗت ِ

 األساس القانون لمعقود اإلدارية بتحديد القانون :المطمب الثاني
قاوت قنسٚ العقٕد اإلدازٖٛ بتشدٖد القإٌُ اضتٍاداأ عمٜ ٌعسٖٛ الطيم ٛ العاويٛ   

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .13، صال ىأٙ، ارسدم الطابا ذ سٓ -6
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ٔالتصسقات العادٖٛ، ِرٓ الٍعسٖٛ اله ظّست يف تقسٖس وفٕع اذتنٕويٛ الفسٌطيٗٛ   
بالتفسقٛ بم الدٔلٛ  طم ٛ عاوٛ ٔالدٔليٛ  سٗح ٌادٝ ارفٕع  Balanco يف قضٗٛ

 : ػخص ودٌ٘ باعتبازِا والناأ ٔوتعاقدا، سٗح تعّس اإلدازٚ يف إٔزتم

صدز وَ ا٥ٔاويس ويا   ٔاله تعّس قّٗا اإلدازٚ  صاسبٛ ضم ٛ سٗح ُت :الصٕزٚ ا٧ٔىل
تسآ وٍاضبا مبا تتىتم بْ وَ ضم ٛ ٔباعتبازِا أاسبٛ ا٧وس ٔالٍّ٘، قّي٘ ديصٞ ويَ    

 دٔلٛ ذات الطٗادٚ.ال

ِٔ٘ الصٕزٚ اله تعّس قّٗا  فسد عيادٙ ٔتقيًٕ بتصيسقات قإٌٌٗيٛ      :الصٕزٚ الجاٌٗٛ
غبّٗٛ بتصسقات ا٧قيساد ٔتتخميٜ عيَ ضيم اتّا ٔتبقيٜ ِيرٓ التصيسقات يف داٟيسٚ         

 .(7)القإٌُ ارتاص

ٔالٕاقم أُ القٕه بّرٓ الٍعسٖٛ ٖأخر أضاضْ وَ الت بٗا ادتاود ربيدأ الفصين   
م ات ٔالرٙ ٌادٝ بْ ارفنسُٔ ٔسأه ت بٗقْ زداه الجيٕزٚ الفسٌطيٗٛ ذليك    بم الط

 :أُ

تدخن القان٘ العادٙ يف أعىاه اإلدازٚ مبٍاضبٛ وباغستّا لمطيم ٛ العاويٛ ٖعيد     .1
 إِدازاأ هلرا اربدأ.

أُ أعىاه الطم ٛ العاوٛ وَ داٌ  اإلدازٚ ِ٘ اله تطيتمصً ٔديٕد قيإٌُ ادازٙ     .8
ٔقاع وتخصص، أوا أعىاه اإلدازٚ العادٖٛ ٥ ٖٕديد   وتىٗص عَ القإٌُ اردٌ٘

 .(8)وربز إلخضاعّا لمقضاٞ اإلدازٙ

عمٜ ِرا ا٧ضاع قنٌيْ  ياُ ٍٖعيس لمعقيٕد اليه تربوّيا اإلدازٚ بّيرٓ الصيفٛ         
باعتبازِا تصسقات غبّٗٛ بتصسقات ا٧قساد ٔبالتال٘ ختسز ويَ اختصياص القضياٞ    

ّا القضاٞ العيادٙ، إ٥ ويا اضيتج  وٍّيا     ا٥دازٙ ٔغتتص بٍعس ارٍاشعات ارتعمقٛ ب
يف  Terrierبيٍص خياص، ٔلنيَ ٔويم ا٥خير مبعٗياز ارسقيا العياً يف قضيٗٛ          

اٌتقيين زتمييظ الدٔلييٛ الفسٌطيي٘ وييَ قنييسٚ العقييٕد ا٥دازٖييٛ بتشدٖييد  4/68/1761
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

عاطع ضعدٙ ستىد عم٘، عقد التٕزٖد بم الٍعسٖٛ ٔالت بٗا )دزاضيٛ وقازٌيٛ ، داز اذتسٖيسٙ     -7
 ٔوا بعدِا. 55، ص5002لم باعٛ، 

 ٌفظ ارسدم الطابا. -8
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القإٌُ إىل قنسٚ العقٕد اإلدازٖٛ ب بٗعتّا، ِرٓ الفنسٚ اليه تٍعيس إىل طبٗعيٛ العقيد     
لرٙ تربوْ اإلدازٚ ٥ إىل الٍص القإٌٌ٘ ارتعما بيْ ٔأأيبح القضياٞ اإلدازٙ    اإلدازٙ ا

ٖػزط تٕاقس عٍاأس ستددٚ لٍعس ارٍاشعات ارتعمقٛ بالعقٕد اإلدازٖيٛ اليه تربوّيا    
 .(9)ا٥دازٚ

أُ العقيٕد اإلدازٖيٛ بتشدٖيد القيإٌُ  ىيا ِي٘        (10)ٔيف ِرا الػأُ ٖسٝ الفقْ
   :طٕاٟع ث٦خٔازدٚ يف القإٌُ ٥ ختسز عَ 

قّيرٓ العقيٕد تعتيرب ادازٖيٛ وتيٜ       ،عقٕد ادازٖٛ ٌعسا ل بٗعتّا الراتٗٛ ارتٕقسٚ قّٗا .1
ٔويَ أبيسش ا٥وجميٛ عميٜ      ،ابسوتّا ا٥دازٚ ٔذلك دُٔ سادٛ لمٍص عمّٗا تػسٖعا

ِٕٔ ا٥وس الرٙ سيدا بالقضياٞ    ،ِرٓ العقٕد عقد ا٥غغاه العاوٛ ٔعقٕد ا٥وتٗاش
أُ ميد اختصاأْ إىل النجري وَ العقٕد اليه جتسّٖيا ا٥دازٚ ٔهليا أيمٛ بّيرٓ      

ٔيف ِرٓ اذتاليٛ ٖنيُٕ اليٍص عميٜ ِيرٓ العقيٕد ويَ قبٗين حتصيٗن           ،العقٕد
 اذتاأن.

بعيي  العقييٕد الييه ٖييٍص القييإٌُ عمييٜ اختصيياص القضيياٞ اإلدازٙ بٍعييس       .8
ُٕ إدازٖيٛ أٔ عقيٕداأ تٍتىي٘ إىل طاٟفيٛ عقيٕد      قيد تني   ،ارٍاشعات ارتعمقٛ بّيا 

ٔوَ أبسش ا٧وجمٛ عمٜ وجن ِرٓ العقٕد ِيٕ   ،القإٌُ ارتاص حبط  إزادٚ اإلدازٚ
 ٍِٔا تربش قنسٚ العقٕد اإلدازٖٛ بتشدٖد القإٌُ. ،عقد التٕزٖد

ارٍاشعيات   عميٜ اختصياص القضياٞ اإلدازٙ بٍعيس     أُ ٖنُٕ العقد ارٍصيٕص  .1
ٔيف ِيرٓ اذتاليٛ    ،القيإٌُ ارتياص يف تٗيم اذتيا٥ت     ارتعمقٛ بْ وَ عقٕد

 ٌنُٕ  رلك أواً قنسٚ العقٕد اإلدازٖٛ بتشدٖد القإٌُ.  

ٔضيٍشأه يف   ،ِرا بالٍطبٛ راِٗٛ قنسٚ التشدٖيد القيإٌٌ٘ لمعقيٕد ا٥دازٖيٛ    
اربشح الجاٌ٘ ا٥دابٛ عَ التطا٣ه التال٘، ويا ِي٘ وناٌيٛ ِيرٓ الفنيسٚ يف القيإٌُ       

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 ِرٓ العٍاأس ِ٘: -9

 ٖنُٕ أسد أطساع العقد غخصا اعتبازٖا عاوا.أ ُ 
 .ًأُ ٖتعما العقد بارسقا العا 
  وألٕقٛ يف عقٕد القإٌُ ارتاص.أُ ٖتضىَ غسٔطا اضتجٍاٟٗٛ  ري 

 25ال ىأٙ، وسدم ضبا ذ سٓ، ص -10
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 يب؟ٔالقضاٞ المٗ

مكانة التحديد القانوني للعقود اإلدارية يف الهظام  :املبحث الثاني

 القانوني اللييب

الرٙ ٦ٖسغ عمٜ القٕاٌم ارٍعىيٛ ٥ختصياص القضياٞ ا٥دازٙ الميٗيب أٌّيا      
عٍدوا تٍص عمٜ ا٥ختصاص بٍعس وٍاشعات العقٕد ا٥دازٖٛ قنٌّا تٍص عمٜ عقيٕد  

عقد ا٥غعاه العاوٛ ٔعقد التصاً ارساقيا العاويٛ   بعٍّٗا، ِٔرٓ العقٕد ِ٘ يف الغال  
ٌٕ    ، ٔعقد التٕزٖد ويَ  ّيا  ٔلعن ٌص ارػسع ارتنسز عمٜ ِيرٓ العقيٕد ٌياتر ويَ  

وَ أ جيس العقيٕد اليه تربوّيا اإلدازٚ ويَ أدين تطيٗري        ٔ أِي العقٕد بالٍطبٛ لإلدازٚ
 ارساقا العاوٛ ٔاغباع سادات ا٧قساد.

اإلدازٖيٛ بتشدٖيد القيإٌُ يف القيإٌُ الميٗيب،       ٔلٍا ٍِا أُ ٌتطاٞه عَ العقيٕد 
عميٜ عقيٕد    1731خاأٛ أُ ارػسع ٌص يف قإٌُ اٌػياٞ ا نىيٛ العمٗيا بقيإٌ     

ٔ يرا قعين    ،بعٍّٗا غتيتص القضياٞ ا٥دازٙ الميٗيب بٍعيس ارٍاشعيات ارتعمقيٛ بّيا       
بػيأُ القضياٞ    1751لطيٍٛ   66ارػسع يف ٌصْ يف ارادٚ السابعٛ وَ القيإٌُ زقيي   

يس القضياٞ اإلدازٙ يف وٍاشعيات عقيٕد ا٧غيغاه العاوييٛ       =اإلدازٙ عميٜ   تفصين دٟٔا
ٔلنَ ٔقبن اإلدابٛ عمٜ ِيرا التطيا٣ه ٥ بيد ويَ      ؟+ٔالتصاً ارساقا العاوٛ ٔالتٕزٖد

 ال بٗعٛ القإٌٌٗٛ لمعقٕد ارطىاٚ يف الٍصٕص التػسٖعٗٛ. أُ ٌعسز بداٖٛ عمٜ

 د الواردة في نصوص القانونالطبيعة القانونية لمعقو  :المطمب األول
ٌصت القٕاٌم ارٍعىٛ ل٥ٕٖٛ القضاٞ اإلدازٙ عمٜ ث٦ثٛ عقٕد ِي٘ ا٥غيغاه   
العاوٛ ٔالتصًا ارساقا العاوٛ ٔالتٕزٖد، ٔضٍشأه يف ِرا الفسع التعسع عمٜ طبٗعيٛ  
ٔخصاٟص ِرٓ العقٕد ٔذلك يف ستألٛ لمتعسع عمٜ وٕقع ارػيسع الميٗيب ويَ    

 ٌٌٕ٘ لمعقٕد اإلدازٖٛ.قنسٚ التشدٖد القا

 عقد األشغال العامة :أواًل

 ،ٖعد عقد ا٧غغاه العاوٛ وَ أِي العقٕد اإلدازٖٛ ٔأقيدوّا ويَ سٗيح الٍػيأٚ    
     ٘ ٔلنيَ سيم ٖتصين بيارسقا العياً       ،ِٕٔ ذاتيْ عقيد ارقأليٛ يف القيإٌُ اريدٌ
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 ،(11)ٔعتتٕٙ عمٜ العٍاأس ارىٗصٚ لمعقد اإلدازٙ ٖطىٜ برلك عقد ا٧غغاه العاويٛ 
عبيازٚ عيَ اتفياق بيم اإلدازٚ ٔأسيد ا٧قيساد أٔ       =ٖٔعسع عقد ا٧غغاه العاويٛ بأٌيْ   

بقصد القٗاً ببٍاٞ أٔ تسوٗي أٔ أٗاٌٛ عقيازات ذتطيا  غيخص وعٍيٕٙ      ،الػس ات
ٔٔققيا لمػيسٔط    ،يف ٌعيري ارقابين ارتفيا عمٗيْ     ،ٔبقصد حتقٗا وٍفعٛ عاويٛ  ،عاً

ذِي  القضياُٞا الميٗيب ٔارصيسٙ     ، تعسٖعقسٖباأ وَ ِرا الٔ ،(12)+الٕازدٚ يف العقد
ققيد عسقيت ستنىيٛ القضياٞ اإلدازٙ ارصيسٖٛ       ،يف تعسٖفّىا لعقد ا٧غغاه العاوٛ

عقد وقألٛ بم غخص وَ أغخاص القإٌُ العياً ٔقيسد   =عقد ا٧غغاه العاوٛ بأٌْ 
مبقتضاِا ٖتعّد ارقأه بعىن وَ أعىاه البٍاٞ أٔ الزوٗي أٔ الصيٗاٌٛ يف   ،أٔ غس ٛ

حتقٗقا لمىصمشٛ العاوٛ وقابين نيَ عتيدد     ،ذتطا  ِرا الػخص ارعٍٕٙ ،عقاز
 ىا عسقْ قطي السأٙ مبذميظ الدٔليٛ ارصيسٙ زتتىعيا يف قتيٕآ       ،(13)+يف العقد

عقد ٖتعّد مبقتضآ وقأه لمشنٕوٛ بأُ ٖقًٕ بتٍفٗر عىين وعيم   =ارٍتّٗٛ إىل أٌْ 
وقابن وبمغ ٌقدٙ ٖدقم إلٗيْ سطي  ا٧ضيظ ارٕنيشٛ      ،حتت وط٤ٔلٗتْ ٔبنغساقّا

قٗياً ارقيأه بنٌػياٞ العىين      :ٔالعٍصساُ ا٧ضاضٗاُ يف عقيد ارقأليٛ ِىيا    .بالعقد
ٔقٗيياً اإلدازٚ بييدقم اربمييغ الٍقييدٙ  ،ارتفييا عمٗييْ دُٔ أُ ٖنييُٕ لييْ سييا اضييتغ٦لْ

 .(14)+لمىقأه

غيخص ويَ أغيخاص     عقد وقألٛ بيم =ٔعسقتْ ا نىٛ العمٗا المٗبٗٛ بأٌْ 
ٔقسد أٔ غيس ٛ مبقتضياِا ٖتعّيد ارقيأه بعىين ويَ أعىياه البٍياٞ         ، القإٌُ العاً

ٔالزوييٗي أٔ الصييٗاٌٛ يف عقيياز ذتطييا  ِييرا الػييخص ارعٍييٕٙ العيياً ٔحتقٗقييا   

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
داز الٍّضيٛ    دزاضيٛ وقازٌيٛ ليٍعي ارٍاقصيات ٔارصاٖيدات     )د. أٌظ دعفس، العقيٕد اإلدازٖيٛ    -11

 .50، ص5002العسبٗٛ، القاِسٚ، ال بعٛ السابعٛ، 
 .355د. ضمٗىاُ ال ىأٙ، وسدم ضبا ذ سٓ، ص -12
، 33ً، ع51/35/22 ق، دمطيٛ 535/3 اإلدازٙ يف اليدعٕٝ زقيي  سني ستنىيٛ القضياٞ    -13

محدٙ ٖاضم عناغٛ، وٕضٕعٛ القضاٞ اإلدازٙ، داز ستىٕد لمٍػس ٔالتٕشٖم، القاِسٚ، ٌق٦ عَ 
 .502ً، ص5005

ً، ٌق٦ عَ د. وفتال عبد اذتىٗد، د. محيد  32/35/54 ، بتازٖخ124قتٕٝ قطي السأٙ زقي  -14
 ٘ ، العقيٕد اإلدازٖيٛ ٔأسنياً إبساوّيا، داز ار بٕعيات ادتاوعٗيٛ، اإلضينٍدزٖٛ،        ستىد الػيمىاٌ

 .10ً، ص5003
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 .(15)+لمىصمشٛ العاوٛ وقابن نَ عتدد يف العقد

ويٛ ٖقيًٕ   ٔبٍاًٞ عمٜ التعسٖفات الطابقٛ مينيَ القيٕه بيأُ عقيد ا٧غيغاه العا     
 عمٜ عدٚ عٍاأس أتمّا الفقْ يف العٍاأس التالٗٛ:

: ٖٔػىن وٕنٕع التعاقد يف عقد ا٧غغاه أُ ٍٖص  وٕنٕع العقد عمٜ عقاز .1
ٖٔػيىن أعىياه البٍياٞ     ،العاوٛ أعىاه البٍاٞ ٔالزوٗي ٔالصٗاٌٛ الٕازدٚ عمٜ عقياز 

ٔغتسز ويَ   ،ٔالتٍعٗع ٔالسش ٔالنٍظ بالٍطبٛ لم سق العاوٛ، بالٍطبٛ لمذطٕز
ٔليٕ  ، ٌ اق ا٧غغاه العاوٛ ا٧عىاه اله تسد عمٜ ارٍق٥ٕت ارىمٕ يٛ ليإلدازٚ  
ٔإىل  ، اٌت تٍيدزز يف أويٕاه اليدٔوم العياً، وّىيا  اٌيت نيخاوٛ ارٍقيٕه        

ٖعترب العقد ويَ عقيٕد ا٧غيغاه العاويٛ إذا تٍأليت ا٧غيغاه        ،العنظ وَ ذلك
 .(16)ٗٛ ٔود أض٦ك حتت اراٞالعاوٛ عقازاأ بالتخصٗص  نقاوٛ خ ٕط تمفٌٕ

: ٔارقصيٕد بيرلك   أُ تتي أعىاه ا٧غغاه العاوٛ رصمشٛ غخص وعٍٕٙ عاً .8
أُ تنُٕ ا٧عىياه ستين ا٧غيغاه العاويٛ لصياحل الػيخص ارعٍيٕٙ العياً أٔ         

أٙ أٌْ ٥ ٖػزط يف العقاز ستين العقيد أُ ٖنيُٕ كمٕ ياأ لمػيخص       ،ذتطابْ
 يأُ ٖنيُٕ العقياز حتيت      ،لعىن ذتطابْٔإمنا ٖنف٘ أُ ٖنُٕ ا ،ارعٍٕٙ العاً

    ٙ أٔ  ياُ وصيري العقياز ٖي٤ٔه      ،اإلغساع ارباغيس ٔاليدقٗا لمػيخص ارعٍيٕ
 .(17)لمػخص ارعٍٕٙ يف ٌّاٖٛ ودٚ وعٍٗٛ

: ظتي  أُ تّيدع   أُ ٖنُٕ اهلدع وَ ا٧غغاه العاوٛ حتقٗا ارٍفعيٛ العاويٛ   .1
 يت قنيسٚ ا٧غيغاه    ٔقد ازتب ،اإلدازٚ وَ عقد ا٧غغاه العاوٛ حتقٗا الٍفم العاً

سٗح إُ عقد ا٧غغاه العاويٛ اقتصيس يف    ،العاوٛ يف البداٖٛ بفنسٚ الدٔوم العاً

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 ق، دمطييي52ٛ-53، 54، 55سنيييي ا نىيييٛ العمٗيييا المٗبٗيييٛ، يف ال عيييَ اإلدازٙ زقيييي  -15

ً، اٌعيس د. ستىيد الصيغري، وٕضيٕعٛ اربياد٢ القإٌٌٗيٛ الػيسعٗٛ ٔالدضيتٕزٖٛ         52/3/3435
 ،24أ تيٕبس  لعمٗا المٗبٗٛ، ااىٕعٛ الجاٌٗيٛ،  اٟٗٛ اله قسزتّا ا نىٛ أاإلدازٖٛ ٔاردٌٗٛ ٔادتٍ

ً، ز ا٥ٔه ٔالجياٌ٘، اربياد٢ الػيسعٗٛ ٔالدضيتٕزٖٛ ٔاإلدازٖيٛ، ارنتي  اليٕط         3435ٌاأس 
 .343لمبشح ٔالت ٕٖس، ص

 .355د. ضمٗىاُ ال ىأٙ، وسدم ضبا ذ سٓ، ص -16
 .55ارسدم الطابا، صٌفظ ارسدم. ٔاٌعس أٖضاأ د. أٌظ دعفس،  -17
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البداٖٛ عمٜ ا٧عىاه اله تتي يف ٌ اق الدٔوم العاً حبٗح ليٕ زيت ا٧غيغاه    
 ،العاوٛ عمٜ عقاز ٖدخن يف ٌ اق الدٔوم ارتاص قينُ العقيد ٥ ٖعتيرب إدازٖيا    

٘ قَصن بم قنسٚ ا٧ويٕاه العاويٛ ٔعقيد ا٧غيغاه      ري أُ زتمظ الدٔلٛ الفسٌط
ٔاٌتّٜ اامظ إىل أٌيْ ليٗظ    ،ٔبم قنسٚ ارسقا العاً ٔا٧غغاه العاوٛ ،العاوٛ

وَ الضسٔزٙ أُ تتي ا٧غغاه العاوٛ عمٜ عقياز ٖيدخن نيىَ ا٧ويٕاه العاويٛ،      
، قىتيٜ تيٕاقست يف العقيد قنيسٚ     (18)٥ٔ أُ ٖنُٕ العقاز شتصصا رسقا عياً 

   . اُ العقد وَ ا٧غغاه العاوٛ بػسط تٕاقس العٍاأس ا٧خسٝ، ارصمشٛ العاوٛ

اضتٍادا إىل وا ٖتىٗيص  ، ٖٔعترب عقد ا٧غغاه العاوٛ وَ العقٕد اإلدازٖٛ ب بٗعتّا
قّيٕ ٖعتيرب داٟىيا ٔبالضيسٔزٚ ويَ العقيٕد        ،بْ وَ عٍاأس ٔخصاٟص العقد اإلدازٙ
 :اإلدازٖٛ ٔذلك ٌعسا رتصاٟصْ الراتٗٛ

 ،ظت  أُ ٖنُٕ أسد أطساع العقد اإلدازٙ غخصا وَ أغخاص القيإٌُ العياً   .أ 
ِٔرا الػيسط وتيٕاقس يف العقيد اإلدازٙ باضيتىساز، قميٗظ ويَ العقيٕد اإلدازٖيٛ         
 العقٕد اله جتسّٖا ا٧غخاص ا٥عتبازٖٛ ارتاأٛ ٔلٕ تعما العقد بػغن عاً.

ٔذليك   ،ٔٔضياٟمْ ليإلدازٚ  ٖقًٕ ارقأه يف عقد ا٧غغاه العاوٛ بتقدٖي إوناٌٗاتْ  .  
لتٍفٗر وٕنٕع العقد ذاتْ ِٕٔ بّرٓ ال سٖقيٛ ٖطياِي يف غي٤ُٔ ارسقيا العياً      

ذلك أُ ويَ خصياٟص ا٧غيغاه العاويٛ      ،ٔعتقا وٍفعٛ عاوٛ مبفّٕوّا الٕاضم
 أٌْ ظت  أُ تتي بّدع الٍفم العاً.

زازع اإلدازٚ ضم ات ٔاضعٛ عمٜ ارقأه يف زتياه عقيٕد ا٧غيغاه العاويٛ،      .ز 
ذلك وَ سٗح إخضاع ارتعاقد وعّا لسقابٛ غدٖدٚ وٍر إبساويْ لمعقيد ٔستيٜ    ٔ

ٔتعيدٖن ٌصيٕص    ،قمّا سا إأيداز أٔاويس وصيمشٗٛ إلٗيْ    ، ٌّاٖٛ وسسمٛ التٍفٗر
ٔتٕقٗيم  ساويات يف ساليٛ تيأخسٓ يف التٍفٗير يف الٕقيت        ،عقد ا٧غغاه العاوٛ
 .تعاقد اآلخسٔ ري ذلك وَ ضم ات لإلدازٚ يف وٕادّٛ ار ،ا دد يف العقد

ِٔيرا ويا    ،ٔبالتال٘ قمٗظ ٍِاك غك يف ال بٗعٛ اإلدازٖٛ لعقد ا٧غغاه العاوٛ
ذِ  إلْٗ زتمظ الدٔلٛ الفسٌط٘ إذ ٤ٖ د أُ عقد ا٧غغاه العاوٛ ويَ العقيٕد اليه    

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .352-355ال ىأٙ، ا٧ضظ العاوٛ لمعقٕد ا٥دازٖٛ، وسدم ضبا ذ سٓ، ص -18



 د. حمفوظ علي تواتي

   السنة  32العدد 
333 

َ ، ِٔرا وا ذِبت إلْٗ أسنياً  (19)تطتىد أفتّا اإلدازٖٛ وَ وٕنٕعّا ذاتْ  القضياٖٞ
قت٤ يد أسنياً زتميظ الدٔليٛ ارصيسٙ عميٜ ال بٗعيٛ        ، اإلدازٖم ارصسٙ ٔالمٗيب

وَ سٗح  ُٕ ا٧غخاص ارعٍٕٖٛ العاويٛ طسقياأ قٗيْ،     ،اإلدازٖٛ لعقد ا٧غغاه العاوٛ
ٔأُ تمذيأ اإلدازٚ يف   ،قض٦ عَ أٌْ ٖنُٕ وتعمقا بتطٗري أٔ إدازٚ أسد ارساقا العاوٛ

ٔذليك بياستٕاٞ العقيد عميٜ غيسٔط       ،إبساً العقد إىل اضتخدًا ٔضاٟن القإٌُ العياً 
 ، ٔإىل ٌفظ ا٥جتآ ذِبت ا نىٛ العمٗا المٗبٗٛ يف سنىّا يف دمطيٛ (20)اضتجٍاٟٗٛ

... ٔوَ ارتفيا  =خمصت إىل ، قبعد أُ عسقت عقد ا٧غغاه العاوٛ ،84/1/1768ً
عقييٕد ا٧غييغاه العاوييٛ  عقييٕد ا٥لتييصاً ِيي٘ عقييٕد إدازٖييٛ داٟىييا ٔققييا     عمٗييْ أُ

 .(21)+اتٗٛ ٔلصمتّا الٕثٗقٛ مبباد٢ القإٌُ العاًرتصاٟصّا الر

 عقد التزام املرافق العامة :ثانيًا

  ويَ أِيي العقيٕد اليه جتسّٖيا      ا٥وتٗياش ٖعترب عقد التصاً ارساقيا العاويٛ )  
-قيسداأ  ياُ أٔ غيس ٛ   -عقد إدازٙ ٖتٕىل ارمتصً =اإلدازٚ ٖٔعسع عقد ا٥لتصًا بأٌْ 

وسقا عاً اقتصادٙ ٔاضتغ٦لْ وقابن زضًٕ ٖتقانيّا  إدازٚ ، مبقتضآ ٔعمٜ وط٤ٔلٗتْ
وم خضٕعْ لمقٕاعد ا٧ضاضٗٛ الضاب ٛ لطيري ارساقيا العاويٛ قضي٦      ،وَ ارٍتفعم

 ىيا عسقتيْ ا نىيٛ اإلدازٖيٛ      ،(22)+عَ الػسٔط اله تضىٍّا اإلدازٚ عقد ا٥وتٗياش 
ساقيا العاويٛ   التيصاً ار =ً بأٌْ 86/68/1776العمٗا ارصسٖٛ يف سنىّا الصادز يف 

ٖتعّد أسد ا٧قيساد أٔ الػيس ات مبقتضيآ بالقٗياً عميٜ ٌفقتيْ        ،لٗظ إ٥ عقدا إدازٖا
ٔطبقيا   ،بتنمٗيع ويَ الدٔليٛ أٔ إسيدٝ ٔسيداتّا اإلدازٖيٛ       ،ٔحتت وط٤ٔلٗتْ ارالٗٛ

ٔذليك وقابين التصيسٖح ليْ      ،لمػسٔط اله تٕنم ليْ بيأداٞ خدويٛ عاويٛ لمذىّيٕز     
ٔعقيد ا٥لتيصاً    ،باضتغ٦ه ارػسٔع ردٚ ستددٚ وَ الصوَ ٔاضيت٦ْٟٗ عميٜ ا٧زبيال   

 ،ٔوٕنييٕعْ إدازٚ وسقييا عيياً رييدٚ ستييدٔدٚ  ،ِييٕ عقييد إدازٙ ذٔ طبٗعييٛ خاأييٛ 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

د. ثٕزٖٛ لعٌٕٗ٘، وعٗاز العقد اإلدازٙ دزاضيٛ وقازٌيٛ، زضيالٛ د تيٕزآ، داوعيٛ عيم  يظ،         -19
 ٔوا بعدِا. 545ً، ص3432

 ٌفظ ارسدم. -20
ً، ً. ً. ع، الطيٍٛ التاضيعٛ عػيس، العيدد     52/3/3435 ق، دمطيٛ 54/52 طعَ إدازٙ زقي -21

 .12ً، ص3431السابم، 
 .302د. ضمٗىاُ ال ىأٙ وسدم ضبا ذ سٓ، ص -22
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ٖتقانٜ عٕنياأ عتصيمْ ويَ    ٔ ،ٖٔتشىن ارمتصً بٍفقات ارػسٔع ٔأخ ازٓ ارالٗٛ
عقيد الغيسع   =وَ القإٌُ اريدٌ٘ الميٗيب بأٌيْ     445ادٚ ، ٔعسقتْ ار(23)+ارٍتفعم

ٖٔنييُٕ ِييرا العقييد بييم دّييٛ اإلدازٚ   ،وٍييْ إدازٚ وسقييا عيياً ذٙ طبٗعييٛ اقتصييادٖٛ 
ارختصٛ بتٍعٗي ارسقا ٔبم قسد أٔ غس ٛ ٖعّد إلّٗا باضتغ٦ه ارسقا قزٚ وعٍٗيٛ  

 .+وَ الصوَ

فقْ ٔالقضاٞ بأٌيْ عتتيٕٙ   ٔميتاش عقد التصًا ارساقا العاوٛ عمٜ السادح يف ال
 :(24)عمٜ ٌٕعم وَ الػسٔط

ٔتتىجيين ِييرٓ الػييسٔط يف زتىٕعييٛ الػييسٔط الييه تتعمييا   :غييسٔط تعاقدٖييٛ .أ 
ٔتٍعي ِرٓ الػيسٔط الع٦قيٛ    ،أٔ أاس  سا ا٥وتٗاش ،باذتقٕق ارالٗٛ لمىمتصً

٥ٔ ع٦قيٛ هليرٓ الػيسٔط     ،بم ادتّٛ اإلدازٖٛ ارتعاقدٚ واضتٛ ا٥لتصاً ٔارمتيصً 
ٔختضيم ِيرٓ    ،بالع٦قٛ بم ارٍتفعم وَ ارسقا ستن ا٥لتيصاً ٔبيم ارمتيصً   

ٔبالتيال٘ قي٦ ظتيٕش تعيدٖن أٙ ويَ       ،الػسٔط لقاعدٚ العقد غسٖعٛ ارتعاقدَٖ
ِرٓ العقٕد باإلزادٚ ارٍفسدٚ لإلدازٚ، ٔإمنا ٖمصً لتعيدٖن أٙ ويَ ِيرٓ الػيسٔط     

 .اإلدازٚ يف العقدزنا ال سع ارتعاقد وم 

ِٔ٘ الػسٔط اليه تتصين بيندازٚ ارسقيا ٔتٍعٗىيْ       :غسٔط ذات طابم ٥ٟش٘ .  
ٔتطٗريٓ، ِٔرٓ الػسٔط تبم  ٗفٗيٛ أداٞ ارتدويٛ لمذىّيٕز، ٔتتضيىَ ختٕٖين      

ِٔرٓ الػيسٔط   ،ارمتصً سقٕقا وطتىدٚ وَ الطم ٛ العاوٛ ٖقتضّٗا الصاحل العاً
 ،ّيا ارٍفيسدٚ دُٔ ساديٛ رٕاققيٛ ارمتيصً     ال٦ٟشٗٛ ٖنُٕ لإلدازٚ تعدٖمّا بنزادت

٥ٌتعياً ارسقيا ٔاطيسدآ يف أداٞ     ،ٔذلك  مىا اقتضيت ارصيمشٛ العاويٛ ذليك    
 .ارتدوٛ العاوٛ

ٔلقد اضتقس القضاٞ عميٜ ا٧خير بالتفسقيٛ بيم الػيسٔط ال٦ٟشٗيٛ ٔالػيسٔط        
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ق، محيدٙ ٖاضيم   34، لطيٍٛ  142سني ا نىٛ اإلدازٖٛ العمٗا ارصيسٖٛ يف ال عيَ زقيي     -23
 .214ً.، ص5005وٕضٕعٛ القضاٞ اإلدازٙ، داز ستىٕد لمٍػس ٔالتٕشٖم، القاِسٚ، عناغٛ، 

اٌعس يف ذلك د. وفتال خمٗفٛ عبد اذتىٗد، إٌّياٞ العقيد اإلدازٙ، داز ار بٕعيات ادتاوعٗيٛ،      -24
، ٔ ييرلك د. ثٕزٖييٛ لعٗييٌٕ٘، السضييالٛ الطييابا اإلغييازٚ إلّٗييا،   503، ص5002اإلضيينٍدزٖٛ، 

 .525ص
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ىيٛ  التعاقدٖٛ، ٔوَ ا٧سناً القضاٟٗٛ ارتعمقٛ بّرا الػيأُ ويا دياٞ يف سنيي ا ن    
ٔوَ سٗح إُ ارطيمي بيْ   =ً بأٌْ 16/18/1755 اإلدازٖٛ العمٗا ارصسٖٛ الصادز يف

 ،غسٔط ٥ٟشٗيٛ  :ققّا ٔقضاٞ أُ غسٔط عقد التصًا ارساقا العاوٛ تٍقطي إىل ٌٕعم
ٔالػسٔط ال٦ٟشٗٛ ِ٘ اله ميمك وياٌح ا٥لتيصاً تعدٖميّا بنزادتيْ      .ٔغسٔط تعاقدٖٛ

ات ارصمشٛ العاوٛ دُٔ أُ ٖتٕقيع ذليك عميٜ    ارٍفسدٚ يف أٙ ٔقت ٔققا رقتضٗ
 ىا أُ ادتىعٗيٛ العىٕوٗيٛ لقطيى٘ الفتيٕٝ ٔالتػيسٖم مبذميظ        ،+... قبٕه ارمتصً

يف  عىاه  ن وَ الػسٔط ال٦ٟشٗيٛ ٔالتعاقدٖيٛ  إالدٔلٛ ارصسٙ قد تعسنت لٍ اق 
رب الػسط ارتاص باإلتأٚ ٖعتي =قرِبت يف قتٕاِا إىل أُ  ،عقد التصًا ارساقا العاوٛ

وَ الػسٔط التعاقدٖٛ اله عتنىّا الزان٘ ٥ٔ ٖي٤ثس قّٗيا القيإٌُ ال٦سيا إلبيساً      
ِٔيرٓ التفسقيٛ بيم     .العقد، بعنظ الػسٔط ال٦ٟشٗٛ اله عتنىّيا القيإٌُ ادتدٖيد   

الػسٔط التعاقدٖٛ ٔالػسٔط ال٦ٟشٗٛ لٗطيت اٌعناضيا لفنيسٚ تعميا القيإٌُ بالٍعياً       
، ٌٔعسا ٧ُ عقيد ا٥وتٗياش ذٔ   (25)+ثس ارباغس لمقإٌُٔلنٍّا ت بٗا لٍعسٖٛ ا٧ ،العاً

أمٛ ٔثٗقٛ بارسقا العياً بالتيال٘ زيازع اإلدازٚ ضيم ات ٔاوتٗياشات اضيتجٍاٟٗٛ يف       
وٍّا ضم ٛ تعيدٖن الػيسٔط ال٦ٟشٗيٛ يف العقيد بنزادتّيا ارٍفيسدٚ        ،وٕادّٛ ارمتصً

 يرلك سيا    ،ٔسقّا يف تٕقٗم دصاٞات عمٜ ارمتيصً عٍيد شتالفتيْ غيسٔط العقيد     
ٔلٕ مل ٖستن  ارتعاقد أٙ خ أ  مىا اقتضت ارصيمشٛ   ،اإلدازٚ يف إضقاط ا٥لتصاً

إناقٛ إىل ذلك قنُ عقيد ا٥لتيصاً ِيٕ ٌعياً  يري ويألٕع يف القيإٌُ         ،العاوٛ ذلك
وَ ذلك أُ لمىمتصً اقتضاٞ السضيًٕ ويَ ادتىّيٕز وقابين ارتيدوات اليه        ،ارتاص

لتصًا داٟي الصمٛ بيارسقا العياً صتيد أُ ارمتيصً     ٔرا  اُ عقد ا٥ ،عتصمُٕ عمّٗا
ٔذليك لمتأ يد ويَ دًٔا ضيري ارساقيا       ،غتضم داٟىا لسقابٛ اإلدازٚ اراضتٛ ل٦لتيصاً 

 ،، إذاأ قعقييد ا٥وتٗيياش ِييٕ عقييد إدازٙ ب بٗعتييْ اضييتٍاداأ رتصاٟصييْ الراتٗييٛ(26)العاوييٛ
اٟىياأ، ٥ٔ مينيَ ليإلدازٚ    باعتباز أُ ارعاٖري ارىٗصٚ لمعقيٕد اإلدازٖيٛ وتيٕاقسٚ قٗيْ د    

 .إبساً عقد اوتٗاش دُٔ ِرٓ الػسٔط
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

  3443لطيٍٛ   34د. عبد ارٍعي إبساِٗي غسع، العقٕد ا٥دازٖٛ )أسناً اإلبساً ٔققا لمقإٌُ  -25
، 5005-5003ارتيياص بارٍاقصييات ٔارصاٖييدات ٥ٟٔشتييْ التٍفٗرٖييٛ، بييدُٔ داز ٌػييس،       

 .335-331ص
 ٔوا بعدِا. 523د. ثٕزٖٛ لعٌٕٗ٘، السضالٛ الطابا ذ سِا، ص -26
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 عقد التوريد :ثالثا

اتفياق  =القضاٞ اإلدازٙ ارصسٖٛ ِيٕ   عقد التٕزٖد اإلدازٙ  ىا عسقتْ ستنىٛ
بم غخص وعٍٕٙ وَ أغخاص القإٌُ العاً ٔقسٍد أٔ غس ٛ ٖتعّد مبقتضآ الفيسد  

وقابن نيَ   ،٥شوٍٛ رسقٍا عاًٍ ،رعٍٕٙأٔ الػس ٛ بتٕزٖد وٍق٥ٍٕت وعٍٍٗٛ لمػخص ا
ٖٔتىٗص عقد التٕزٖيد اإلدازٙ عيَ العقيٕد اإلدازٖيٛ ا٧خيسٝ  صياٟص        ،(27)+وعم
:ِ٘ 

أُ عقد التٕزٖد وٕنٕعْ داٟىا ٖسد عمٜ ارٍق٥ٕت، ق٦ ٖسد عقد التٕزٖيد عميٜ    .1
العقازات، ضٕاٞ وٍّا العقازات ب بٗعتّيا أٔ العقيازات بالتخصيٗص، ِٔيرا عميٜ      

 عقد ا٧غغاه العاوٛ الرٙ ٖنُٕ وٕنٕع العقد ِٕ العقاز داٟىا. خ٦ع

ٔقيد ٍٖصي     ،عقد التٕزٖد قد ٖتي تٍفٗرٓ عمٜ دقعٛ ٔاسدٚ أٔ عمٜ عدٚ دقعيات  .8
 ىا ِٕ اذتياه يف طمي  الدٔليٛ تٕزٖيد أٙ      ،العقد عمٜ تٕزٖد أسد ارٍق٥ٕت

ىْ ٧سيد  ٔقد ٖسد عمٜ غ٘ٞ  اُ كمٕ اأ لمدٔليٛ ٔتطيم   ،وٍقٕه ٖنُٕ ٥شواأ هلا
أٔ الػيس ات ويَ أدين إعيادٚ تٕزٖيدٓ لمدٔليٛ بعيد حتٕٖميْ إىل ويٕاد           ،ا٧قساد
 .(28)أخسٝ

ٔقد  اُ القضاٞ اإلدازٙ عٍد حتدٖدٓ ل٦ختصاص القضاٟ٘ مبٍاشعيات عقيد   
قبٍٗىيا  ياُ القضياٞ اإلدازٙ ارصيسٙ      ،التٕزٖد، ٖسبط بٍْٗ ٔبم تٕاقس أسد ارعياٖري 

 ،مبٍاشعات عقد التٕزٖد ٔازتباطْ بيارسقا العياً  ٖسبط بم اختصاص القضاٞ اإلدازٙ 
ً اليرٙ دياٞ   1738دٖطيىرب   8ٔوَ ذلك سني ستنىٛ القضاٞ اإلدازٙ الصيادز يف  

ٔويَ سٗيح إُ اليٕشازٚ عٍيدوا عسنييت غيساٞ الػيعري ويَ اريدعم بييالجىَ         =قٗيْ  
إمنا قصدت ختصٗصْ لٍػياط وسقيا التىيَٕٖ     ،ٔالػسٔط ٔارٕاأفات اله قسزتّا

ٝ  طبقا را ِٕ ٔوتيٜ  ياُ اريدعُٕ قيد      ،ٔانح وَ ارطتٍدات ارٕدعٛ يف اليدعٕ
    ٘  اٌيت   ،(29)+قابمٕا إظتابّا بقبٕه قٗنُٕ قد اٌعقد بيرلك عقيد إدازٙ ٥ عقيد ويدٌ

ا نىٛ العمٗا المٗبٗٛ تعتىد يف حتدٖيدِا ٥ختصياص القضياٞ اإلدازٙ مبٍاشعيات     
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .11د. وفتال عبد اذتىٗد، محد الػمىاٌ٘، وسدم ضبا ذ سٓ، ص -27
 .12ٌفظ ارسدم، ص -28
 .315ص د. ضمٗىاُ ال ىأٙ، وسدم ضبا ذ سٓ، -29
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ِٔيرا   ،إٌُ العياً عمٜ أُ ٖنُٕ أسد أطساقْ غخصا وَ أغيخاص القي   ،عقد التٕزٖد
ً الرٙ قضت قٗيْ  86/64/1756وا داٞ يف سني ا نىٛ العمٗا المٗبٗٛ الصادز يف 

أسعتٛ  ن الصساسٛ يف أُ أٙ ٌصاع ٍٖػأ  صٕص عقيد التٕزٖيد    82ارادٚ =بأُ 
الرٙ تنُٕ اذتنٕوٛ طسقاأ قْٗ ٖنُٕ وسدم الفصين قٗيْ لمىشنىيٛ العمٗيا بٕأيفّا      

ٔمبقتضيٜ ِيرا اليٍص قينُ  ين ويا ٖػيزط ٥ختصياص          .ستنىٛأ لمقضاٞ اإلدازٙ
القضاٞ اإلدازٙ بٍعس الٍصاع ارتعما بعقد التٕزٖد ِٕ أُ ٖنُٕ أسد ارتعاقيدَٖ قٗيْ   

 .(30)+عٍٕٙ آخس وَ أغخاص القإٌُ العاًاذتنٕوٛ أٔ أٙ غخص و

ٔلنَ القضاٞ اإلدازٙ قد اضتقس عمٜ نسٔزٚ تٕاقس غيسٔط العقيد اإلدازٙ يف   
وييَ ذلييك سنييي ستنىييٛ الييٍق  اردٌٗييٛ ارصييسٖٛ الصييادز يف    ،عقييٕد التٕزٖييد

عقد التٕزٖد ليٗظ إدازٖياأ عميٜ إط٦قيْ بتخصيٗص      =ً الرٙ داٞ قْٗ 63/68/1776
ٔإمنا ٖػزط إلأباغ ِرٓ الصفٛ عمْٗ أُ ٖنُٕ إدازٖياأ ب بٗعتيْ ٔخصاٟصيْ     ،القإٌُ
ِٕٔ ٥ ٖنُٕ  رلك إ٥ إذا أبسً وم إسيدٝ ادتّيات اإلدازٖيٛ بػيأُ تٕزٖيد       ،الراتٗٛ

 .ٔاستٕٝ عمٜ غسٔط  ري وألٕقٛ يف القإٌُ ارتياص  ،وٕاد ٥شوٍٛ لتطٗري وسقا عاً
أوا إذا  اُ التعاقد عمٜ التٕزٖد ٥ عتتٕٙ عمٜ ِرٓ الػسٔط اله تتطي بّيا العقيٕد   

ٗٛ اإلدازٚ يف ا٧خير بأضيمٕ  القيإٌُ    ٔظت  تٕاقسِا لتنُٕ وفصشٛ عَ ٌ ،اإلدازٖٛ
قنٌْ ٥ ٖنُٕ وَ عقٕد التٕزٖد اإلدازٖيٛ اليه غتيتص بّيا القضياٞ       ،العاً يف التعاقد

 .(31) +اإلدازٙ دُٔ  ريٓ بالفصن يف ارٍاشعات الٍاغ٠ٛ عٍّا

 66ٔيف القضاٞ المٗيب صتد أُ ا نىيٛ العمٗيا ٔبعيد أيدٔز القيإٌُ زقيي       
تصاص القضاٞ اإلدازٙ ٥ٟٔٗياأ بالفصين يف ارٍاشعيات    اخ=ً قد قضت بأُ 51لطٍٛ 

ارتعمقٛ بعقد التٕزٖد وٍاطْ أُ ٖنُٕ ِرا العقد ٔققا رقصٕد ارػسع وٍْ يف ٌيص  
مبعٍيٜ أُ   ،ً بػيأُ القضياٞ اإلدازٙ إدازٖياأ   51- 66ارادٚ السابعٛ ويَ القيإٌُ زقيي    

ٖنُٕ أسد طسقْٗ غخصا وعٍٕٖاأ عاواأ ٔوتعمقا مبسقا عياً ٔستتٕٖيا عميٜ غيسٔط     

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .24ق، زتمٛ ا نىٛ العمٗا، الطٍٛ الجاوٍٛ، العدد ا٧ٔه، ص2/33 طعَ إدازٙ زقي -30
، 2/5/3440ً ق، بتازٖخ25لطٍٛ  132سني ستنىٛ الٍق  اردٌ٘ ارصسٖٛ، ال عَ زقي  -31

ٌق٦ عَ د. وفتيال خمٗفيٛ عبيد اذتىٗيد، د. محيد ستىيد الػيمىاٌ٘، ارسديم الطيابا ذ يسٓ،           
 .12-15ص
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أٔ وتضيىٍا ريا ٖفٗيد أُ ٌٗيٛ اإلدازٚ قيد       ،اضتجٍاٟٗٛ ٔ ري وألٕقٛ يف العقيٕد ارتاأيٛ  
قنُ ققد إسدٝ ِرٓ ارتصياٟص   ،اجتّت يف إبساوْ إىل ا٧خر بأضمٕ  القإٌُ العاً

ٙ     ،ٕد اإلدازٖيٛ الج٦ثٛ اله تتىٗص بّيا العقي   ٔغتيسز   ،قنٌيْ ٥ ٖنيُٕ عقيد تٕزٖيد إداز
. ٔبٍياًٞ عميٜ ذليك قينُ عقيد      (32)+الٍصاع بػأٌْ عَ ٌ اق اختصاص القضاٞ اإلدازٙ

ٔإمنيا ٖميصً ٥عتبياز عقيد التٕزٖيد إدازٖيا أُ        ،التٕزٖد ٥ ٖنُٕ إدازٖاأ ب بٗعتْ الراتٗٛ
را عميٜ خي٦ع عقيٕد    ِٔي  ،تتٕاقس قْٗ الػسٔط ارىٗصٚ لمعقيٕد اإلدازٖيٛ بٕديْ عياً    

ٔذلك باعتباز أُ اإلدازٚ تربً عقٕد تٕزٖد تصي بغ بال يابم    ،ا٧غغاه العاوٛ ٔا٥لتصاً
٥ٔختصاص القضاٞ العادٙ بطيب  عيدً    ،ٔختضم ٧سناً القإٌُ ارتاص ،اردٌ٘

، ٔعمٜ ِيرا ا٧ضياع قينُ عقيد التٕزٖيد اإلدازٙ      (33)تٕاقس وعاٖري العقد اإلدازٙ قّٗا
 :لتٕزٖد ارتاأٛ وَ داٌبم زٟٗطٗمٖتىٗص عَ عقٕد ا

ٖتطي عقد التٕزٖد اإلدازٙ ب ابم العقٕد اإلدازٖيٛ ارتىجميٛ يف حتقٗيا     :ادتاٌ  ا٧ٔه
 الصاحل العاً وَ خ٦ه تطٗري وساققّا باٌتعاً ٔاطساد.

أُ عقد التٕزٖد اإلدازٙ تعّس قٗيْ ز بيٛ اإلدازٚ يف اضيتعىاه ضيم تّا      :ادتاٌ  الجاٌ٘
العاوٛ وَ خ٦ه دتّٕٟا إىل ٔضاٟن القيإٌُ العياً، ِٔيرا عميٜ خي٦ع اذتياه يف       
العقٕد اردٌٗٛ سٗح تتٍاشه اإلدازٚ عَ اوتٗاشاتّا ٔتتخمٜ عَ ضم اتّا ٔتٍيصه وٍصليٛ   

 ا٧قساد.

الميبي من التحديد القانوني موقف القضاء اإلداري  :المطمب الثاني
  عقود اإلداريةمل

وييَ ارعييسٔع أُ القضيياٞ ا٥دازٙ أىلدخيين إىل الٍعيياً القييإٌٌ٘ المييٗيب بعييد   
أيدز قيإٌُ ا نىيٛ العمٗيا ٔاليرٙ أىلٌػيأت        1731ا٥ضتق٦ه وباغسٚ، قفي٘ ضيٍٛ   

مبٕدبْ داٟسٚ القضاٞ اإلدازٙ با نىٛ العمٗا باعتبازِا داٟسٚ أٔه ٔآخيس دزديٛ يف   
القضاٞ اإلدازٙ المٗيب ٔقد ٔزد الٍص عمٜ اختصاأّا بيالٍعس يف وٍاشعيات العقيٕد    

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ً، الطيٍٛ اذتادٖيٛ ٔالعػيسُٔ، العيدد     3431ٌٕقىرب  54ق، دمطٛ  32/52 إدازٙ زقيطعَ  -32

 .52، ص3435ا٧ٔه، أ تٕبس 
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تفصين ستنىيٛ   =ويَ القيإٌُ ارير ٕز ٔاليه ٌصيت عميٜ        82اإلدازٖٛ يف ارادٚ 
 ،ٔا٧غيغاه العاويٛ   ،القضاٞ اإلدازٙ يف ارٍاشعات ارتاأٛ بعقٕد ا٥وتٗياش، ٔا٥لتيصاً  

إ٥ إذا ٌيص العقيد    ،ال سع اآلخس يف العقدٔعقٕد التٕزٖد اله تٍػأ بم اذتنٕوٛ ٔ
أُ ارػيسع ويَ خي٦ه     (34)ٔقد ٥سغ الفقْ القإٌٌ٘، +أٔ القإٌُ عمٜ خ٦ع ذلك

القٗد ا٧ٔه ٖٔتىجن يف سصسٓ عميٜ   ،ِرا الٍص قٗد اختصاص ِرٓ ا نىٛ بقٗدَٖ
ٔالقٗيد الجياٌ٘ ٖتىجين يف     ،ضبٗن التعداد لمعقٕد ارتانيعٛ ٥ختصياص ِيرا القضياٞ    

 ،نسٔزٚ أُ ٖنُٕ أسد أطساع العقد عمٜ ا٧قن أسيد ا٧غيخاص ا٥عتبازٖيٛ العاويٛ    
اريادٚ  =ِٔرا وا ذِبت إلْٗ ا نىٛ العمٗا يف أسد أسناوّا ٔالرٙ قضت قْٗ بيأُ  

أسعتٛ  ن الصساسٛ يف أُ أٙ ٌصاع ٍٖػأ  صٕص عقد التٕزٖد اليرٙ تنيُٕ    82
ُٕ وسديم الفصين قٗيْ لمىشنىيٛ العمٗيا بٕأيفّا ستنىيٛ        اذتنٕوٛ طسقاأ قٗيْ ٖني  

ٔمبقتضيٜ ِيرا اليٍص قينُ  ين ويا ٖػيزط ٥ختصياص القضياٞ           .لمقضاٞ اإلدازٙ
اإلدازٙ بٍعييس الٍييصاع ارتعمييا بعقييد التٕزٖييد ِييٕ أُ ٖنييُٕ أسييد ارتعاقييدَٖ قٗييْ  

، ٔالييرٙ (35)+اذتنٕويٛ أٔ أٙ غيخص وعٍيٕٙ آخيس ويَ أغيخاص القيإٌُ العياً        
ي ارير ٕز أُ ارٍاشعيات ارتعمقيٛ بعقيد التٕزٖيد يف ظين ِيرا        ٖطتػع وَ اذتن

وتٜ وا  ياُ أسيد أطساقيْ     ،الٍص تدخن داٟىا يف اختصاص ستنىٛ القضاٞ اإلدازٙ
دُٔ أُ ٖػيزط يف العقيد أُ ٖنيُٕ     ، ٥عتبازٖٛ العاويٛ اذتنٕوٛ )أسد ا٧غخاص ا

 ذليك عميٜ ويا    ٔقد اضتٍدت ا نىٛ العمٗا يف .إدازٖا أٔ وَ عقٕد القإٌُ ارتاص
ً ٔاليه دياٞ قّٗيا    1731وَ قيإٌُ ا نىيٛ العمٗيا لطيٍٛ      82داٞ يف ٌص ارادٚ 

... ٔعقيٕد التٕزٖيد اليه     تفصن ستنىٛ القضاٞ ا٥دازٙ يف ارٍاشعات ارتاأٛ بيي =
ٔيف ارسسمٛ الجاٌٗيٛ ويَ وساسين     ،+... تٍػأ بم اذتنٕوٛ ٔال سع اآلخس وَ العقد

ٜ   ،1751ًلطيٍٛ   66ٔدٕد القضياٞ اإلدازٙ يف لٗبٗيا أيدز القيإٌُ زقيي        اليرٙ أبقي
ٔلنيَ   ،ا٥ختصاص القضاٟ٘ بج٦ثٛ عقٕد ِي٘ ا٥لتيصًا ٔا٧غيغاه العاويٛ ٔالتٕزٖيد     

ٔاليرٙ ٦ٖسيغ    ،ِرٓ ارسٚ لدٔاٟس القضاٞ اإلدازٙ اليه أٌػيأِا مبشيا ي ا٥ضيت٠ٍاع    
يس القضياٞ اإلدازٙ مبٍاشعيات عقيٕد       عمٜ ِرا ال قإٌُ أٌْ ٌص عميٜ اختصياص دٟٔا

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ارس يص القيٕو٘   ستىد عبد اهلل اذتسازٙ، السقابيٛ عميٜ أعىياه اإلدازٚ يف القيإٌُ الميٗيب،       .د -34

 .350ص ،5001، 5العمىٗٛ، طسابمظ ط تٔالدازضا
 ضبقت اإلغازٚ إلْٗ. -35
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سٗيح   ،دُٔ أُ عتدد وعٗيازاأ وعٍٗيا هليرٓ العقيٕد     ،ا٧غغاه العاوٛ ٔا٥لتصاً ٔالتٕزٖد
يس القضياٞ اإلدازٙ يف ارٍاشعيات ارتاأيٛ      =ٌصت ارادٚ السابعيٛ عميٜ    تفصين دٟٔا

ً قٗياً ارػيسع بٕنيم وعٗياز     ٔلعن عيد  ،+بعقٕد ا٥لتصًا ٔا٧غغاه العاوٛ ٔالتٕزٖد
ِٕ الرٙ سدا با نىٛ العمٗيا   ،وعم ٥ختصاص دٔاٟس القضاٞ اإلدازٙ بّرٓ العقٕد

ٔأُ تػزط تٕاقس وعاٖري ستيددٚ يف   ،أُ تقصس اختصاأّا عمٜ العقٕد اإلدازٖٛ ققط
ٙ  ،العقد ٔأخيص بالير س ويَ بيم ِيرٓ       ،لٗدخن يف اختصاص دٔاٟس القضياٞ اإلداز

ذلك أٌْ ٔ ىا ضبا القٕه قنُ العقٕد ا٧خسٝ ِ٘ عقيٕد إدازٖيٛ    ،ٕزٖدالعقٕد عقد الت
أوا عقد التٕزٖد قّٕ قد ٖنيُٕ ويَ    ،ب بٗعتّا ٌٔعساأ لمخصاٟص الراتٗٛ ارتٕاقسٚ قّٗا

ِٔرا وا ذِبت إلْٗ ا نىٛ العمٗيا يف   ،عقٕد القإٌُ ارتاص أٔ وَ العقٕد اإلدازٖٛ
الرٙ داٞ قٗيْ   ،1761ًٌٕقىرب  87مطٛ د ،ق 14/85 ال عَ اإلدازٙ زقيسنىّا يف 

اختصاص القضاٞ اإلدازٙ ٥ٟٔٗا بالفصين يف ارٍاشعيات ارتعمقيٛ بعقيد التٕزٖيد      =
وٍاطْ أُ ٖنُٕ ِرا العقد ٔققاأ رقصٕد ارػيسع وٍيْ يف ٌيص اريادٚ السابعيٛ ويَ       

مبعٍيٜ أُ ٖنيُٕ أسيد طسقٗيْ      ، إدازٖا)ً بػأُ القضاٞ اإلدازٙ 51- 66القإٌُ زقي 
غخصا وعٍٕٖا عاوا ٔوتعمقيا مبسقيا عياً ٔستتٕٖيا عميٜ غيسٔط اضيتجٍاٟٗٛ ٔ يري         

أٔ وتضىٍاأ را ٖفٗد أُ ٌٗٛ اإلدازٚ قيد اجتّيت يف إبساويْ     ،وألٕقٛ يف العقٕد ارتاأٛ
قنُ ققد إسدٝ ِرٓ ارتصاٟص الج٦خ اله تتىٗيص   ،إىل ا٧خر بأضمٕ  القإٌُ العاً

ٔغتسز الٍصاع بػيأٌْ عيَ ٌ ياق     ،قنٌْ ٥ ٖنُٕ عقد تٕزٖد إدازٙ ،اإلدازٖٛ بّا العقٕد
ٔوَ ذلك ٖتضح أُ ارػسع المٗيب قد سيدد عقيٕداأ    ،(36)+اختصاص القضاٞ اإلدازٙ

ٔلنيَ ا نىيٛ العمٗيا مل تنتيع بّيرا التشدٖيد        ،بعٍّٗا غتتص بّا القضاٞ اإلدازٙ
ٞ ٔالفقْ ارقيازُ. ٔويَ خي٦ه ويا     ٔلنٍّا أخرت بارعٗاز القضاٟ٘ الطاٟد يف القضا

ضبا مينَ القٕه بأُ قنسٚ التشدٖيد القيإٌٌ٘ لمعقيٕد اإلدازٖيٛ يف الٍعياً القيإٌٌ٘       
 :المٗيب قد وست مبسسمتم

، قنٌْ مينيَ القيٕه بيأُ    1731يف ظن قإٌُ ا نىٛ العمٗا لطٍٛ  :ارسسمٛ ا٧ٔىل
التشدٖد القإٌٌ٘ لمعقٕد ا٥دازٖٛ قيد طبقيت يف ظين القيإٌُ الميٗيب يف تميك       قنسٚ 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
الطٍٛ اذتادٖٛ ٔالعػيسُٔ،  ً. ً. ع، ً، 3431ٌٕقىرب  54ق، دمطٛ  32/52 طعَ إدازٙ زقي -36

 .52، ص3435العدد ا٧ٔه، أ تٕبس 
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الفزٚ، ٔلعن ٌيص ارػيسع الميٗيب يف قيإٌُ ا نىيٛ العمٗيا عميٜ عقيد التٕزٖيد          
ٔاغزاطْ ققط يف حتدٖد ا٥ختصاص القضاٟ٘ بٍعس وٍاشعات العقٕد اإلدازٖيٛ  يُٕ   

بازٖييٛ العاوييٛ، ِييٕ وييا سييدا أسييد أطييساع الع٦قييٛ التعاقدٖييٛ أسييد ا٧غييخاص ا٥عت
با نىٛ العمٗا أُ زد اختصاأاتّا لٗصين إىل ٌعيس ارٍاشعيات ارتعمقيٛ بعقيٕد      

 التٕزٖد بصسع الٍعس ٧ٙ وعٗاز آخس.

قبيالس ي ويَ عيدً     66/1751بالٍطبٛ را بعد أدٔز القيإٌُ زقيي    :ارسسمٛ الجاٌٗٛ
إٌُ ارصيسٙ ٔالفسٌطي٘،   ٔنٕل الٍص  ىا بالٍطبٛ لغريٓ وَ القٕاٌم ارقازٌٛ  الق

إ٥ أٌْ مينَ القٕه بأُ عدً ٔنم وعٗاز وعيم يف حتدٖيد ا٥ختصياص القضياٟ٘     
ِٕ وَ قبٗن تسك ارػسع لمقضاٞ اذتسٖٛ يف ٔنم ارعاٖري ارٍاضبٛ ليرلك، ِٔيٕ   

يف ال عييَ ا٥دازٙ زقييي  1761وييا قعمييْ القضيياٞ المييٗيب يف اذتنييي الصييادز ضييٍٛ  
ٔويا   66/1751بأٌيْ ٔٔققيا ٧سنياً القيإٌُ زقيي       ق، ٔبالتال٘ مينَ القٕه14/85

قنُ قنسٚ التشدٖد القإٌٌ٘ لمعقٕد ا٥دازٖيٛ  يري    ٛداٞ بْ قضاٞ ا نىٛ العمٗا المٗبٗ
 وٕدٕدٚ سالٗاأ يف الٍعاً القإٌٌ٘ المٗيب.

لعقٕد وعٍٗٛ ٔانيفاٞ   8665لطٍٛ  341أوا حتدٖد ٥ٟشٛ العقٕد ا٥دازٖٛ زقي 
ا أٖا  اٌت ادتّٛ اله ابسوت العقد قّرا ٥ ٖعتيرب ويَ قبٗين    أفٛ العقد ا٥دازٙ عمّٗ

ذلك أٌيْ ويَ دّيٛ قينُ أضياع قنيسٚ العقيٕد ا٥دازٖيٛ بتشدٖيد           ،ت بٗا ِرٓ الفنسٚ
القإٌُ ِٕ وعٗاز ٔاضاع ٖطتٍد عميٜ قٕاعيد ا٥ختصياص القضياٟ٘ ٔبالتيال٘ قينُ       

دازٙ الٍعيس يف  العقد ٖنُٕ إدازٖاأ بتشدٖد القإٌُ إذا  اُ وَ اختصياص القضياٞ ا٥  
ارٍاشعات الٍاغ٠ٛ عٍْ ٔعقدا ودٌٗا إذا أخضعت ارٍاشعات ارتعمقٛ بْ ٥ختصياص  
القضاٞ اردٌ٘، ٔوَ دّٛ أخيسٝ قينُ ٥ٟشيٛ العقيٕد ا٥دازٖيٛ تيٍص عميٜ اٌ بياق         
أسناوّا عميٜ العقيٕد اليه جتسّٖيا ادتّيات ا٧خيسٝ إذا  اٌيت تطيتّدع تٍفٗير          

ٔارقصيٕد بيرلك ا٥ديساٞات ٔا٥لتصاويات ٔا٥ثياز      ارػازٖم ارىٕلٛ وَ ارٗصاٌٗٛ، 
ارقسزٚ هلرٓ العقٕد، ٖٔفّي ذلك وَ تعسٖيع ال٦ٟشيٛ لمعقيد ا٥دازٙ اليرٙ ٌصيت      

وَ ال٦ٟشٛ ارر ٕزٚ، سٗيح صتيد اغيزاط تيٕاقس ارعياٖري القضياٟٗٛ        8عمْٗ ارادٚ 
 ُ ٖطيتّدع تطيٗري وسقيا   إٔ-طساع العقد دّٛ عاوٛ أسد أأُ ٖنُٕ =الج٦خ ِٔ٘ 

 .+ٔأُ ٖتضىَ العقد غسٔطاأ اضتجٍاٟٗٛ -عاً
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 اخلامتة

وَ خ٦ه وا ضبا مينَ القٕه بأُ القضاٞ ا٥دازٙ المٗيب ٔبالس ي وَ تيأخسٓ  
إ٥ أٌيْ صتيدٓ ٔيف  يجري ويَ اسناويْ       ،الٍطيب بارقازٌٛ وم الٍعي القإٌٌٗٛ ارقازٌيٛ 

عتأه المشاق بس   الت ٕز يف ِرا اااه، ِٔرا صتدٓ ومشٕظا قٗىا ٖتعميا بّيرٓ   
الٍق ييٛ، سٗييح ٦ٌسييغ أُ القضيياٞ ا٥دازٙ المييٗيب مل ٖأخيير بفنييسٚ العقييٕد ا٥دازٖييٛ 

بٍعيس بعي  وٍاشعيات عقيٕد      اختصاأيْ ضعْٗ إىل بطط  بن ٦ٌسغبتشدٖد القإٌُ 
ه مل ٖسد الٍص عمّٗا يف ستألٛ وٍْ زمبا لمٕإٔه إىل بطيط زقابتيْ عميٜ    ا٥دازٚ ال

 ن عقٕد ا٥دازٚ ا٥دازٖٛ ِٕٔ ارأوٕه سدٖجا بأُ ٖعٗيد ارػيسع الٍعيس يف القيإٌُ     
بػأُ القضاٞ اإلدازٙ لٗػىن اختصياص القضياٞ ا٥دازٙ الميٗيب     1751لطٍٛ  66زقي 

  ن عقٕد ا٥دازٚ ا٥دازٖٛ.

بالتىٗٗص بم إٔزتم وَ إٔز التشدٖد القيإٌٌ٘ لمعقيٕد   ٔطتتي ِرا البشح 
 :ا٥دازٖٛ يف الٍعاً القإٌٌ٘ المٗيب

: قنسٚ العقٕد اإلدازٖٛ بتشدٖد القإٌُ قٗىا ٖتعميا ب٥ٕٖيٛ القضياٞ اإلدازٙ عميٜ     أ٥ٔ
لطيٍٛ   66وٍاشعات العقٕد اإلدازٖٛ ِي٘ قنيسٚ ٥ ٔديٕد هليا يف ظين القيإٌُ زقيي        

دازٙ عنظ وا  اُ عمٗيْ اذتياه يف قيإٌُ ا نىيٛ العمٗيا      بػأُ القضاٞ اإل 1751
 .1731لطٍٛ 
قٗاً قنسٚ العقٕد اإلدازٖٛ بتشدٖيد القيإٌُ قٗىيا ٖتعميا بيالعقٕد اإلدازٖيٛ اليه         :ثاٌٗا

تطسٙ عمّٗا ٥ٟشيٛ العقيٕد اإلدازٖيٛ ِٔيرٓ ٥ ع٦قيٛ هليا با٥ختصياص القضياٟ٘،         
ً ِيرٓ ال٦ٟشيٛ ققيط دُٔ أُ ٖنيُٕ     قالعقٕد اله سددتّا ال٦ٟشٛ ت با عمّٗا أسنيا 

 بالضسٔزٚ اختصاص الفصن يف ارٍاشعات ارتعمقٛ بّا وٕ ٥ٕأ لمقضاٞ اإلدازٙ.

 توصية

ٌتىٍٜ عميٜ ارػيسع الدضيتٕزٙ اليرٙ ضٗصيٗغ الدضيتٕز الميٗيب ادتدٖيد أُ         
ٖعىن عمٜ ٔنم وٕاد ٍٖػ١ وَ خ٦هلا زتميظ دٔليٛ ٔقضياٞ ادزٙ وطيتقن ستيٜ      

باد٢ القإٌٌٗٛ ارتعمقٛ بالقإٌُ ا٥دازٙ ٔضيسعٛ الفصين   ٖضىَ وَ خ٦لْ تٕسٗد ار
 يف ارٍاشعات ا٥دازٖٛ وَ خ٦ه تنُٕ ِرا اامظ ارختص ٔارتخصص.

  اٌتّٜ حبىد اهلل
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 قائنة املراجع

يدات     )العقٕد اإلدازٖٛ ، أٌظ دعفس. د .1   دزاضيٛ وقازٌيٛ ليٍعي ارٍاقصيات ٔارصٖا
 .8665 ،ال بعٛ السابعٛ ،القاِسٚ ،داز الٍّضٛ العسبٗٛ

د. ثٕزٖٛ لعٌٕٗ٘، وعٗاز العقيد اإلدازٙ دزاضيٛ وقازٌيٛ، زضيالٛ د تيٕزآ، داوعيٛ        .8
 ً.1765عم  ظ، 

1.  ٙ داز ستىيٕد لمٍػيس ٔالتٕشٖيم،     ،محدٙ ٖاضم عناغٛ وٕضٕعٛ القضياٞ اإلداز
 .8668ً ،القاِسٚ

، العقييٕد اإلدازٖييٛ يف القييإٌُ المييٗيب، ستانييسات و بٕعييٛ خمٗفييٛ ادترباٌيي٘. د .2
-8663ألقٗت عمٜ ط٦  ا٥ ادميٗٛ المٗبٗٛ لمدزاضات العمٗيا، العياً ادتياوع٘    

8664. 

داز الفنيس العسبي٘   ضمٗىاُ ستىد ال ىأٙ، ا٧ضظ العاوٛ لمعقيٕد اإلدازٖيٛ،   . د .3
 .8663القاِسٚ، ط

ٖٛ ٔالت بٗا )دزاضٛ وقازٌيٛ ،  عاطع ضعدٙ ستىد عم٘، عقد التٕزٖد بم الٍعس .4
 .8663داز اذتسٖسٙ لم باعٛ، 

 67العقٕد ا٥دازٖٛ )أسناً اإلبيساً ٔققيا لمقيإٌُ     ،عبد ارٍعي إبساِٗي غسع. د .5
يدات ٥ٟٔشتيْ التٍفٗرٖيٛ، بيدُٔ داز       1776لطٍٛ    ارتياص بارٍاقصيات ٔارصٖا
 .8668-8661، ٌػس

وفتييال خمٗفييٛ عبداذتىٗييد، ارعٗيياز ارىٗييص لمعقييد اإلدازٙ، داز ار بٕعييات    .6
 .8665ادتاوعٗٛ باإلضنٍدزٖٛ، 

العقييٕد اإلدازٖييٛ ٔأسنيياً ، محييد ستىييد الػييمىاٌ٘. د، د. وفتييال عبييد اذتىٗييد .7
 ً.8666 ،اإلضنٍدزٖٛ ،داز ار بٕعات ادتاوعٗٛ، إبساوّا

ػيسعٗٛ ٔالدضيتٕزٖٛ ٔاإلدازٖيٛ    وٕضيٕعٛ اربياد٢ القإٌٌٗيٛ ال   ، د. ستىد الصغري .16
أ تيٕبس   ،ااىٕعٛ الجاٌٗٛ ،ٔاردٌٗٛ ٔادتٍاٟٗٛ اله قسزتّا ا نىٛ العمٗا المٗبٗٛ

٘ ، 1762ًٌاأس  ،57 اربياد٢ الػيسعٗٛ ٔالدضيتٕزٖٛ ٔاإلدازٖيٛ،     ، ز ا٥ٔه ٔالجياٌ
 ارنت  الٕط  لمبشح ٔالت ٕٖس.

ٙ   ،د. وفتال خمٗفٛ عبد اذتىٗيد  .11  ،ادتاوعٗيٛ  داز ار بٕعيات  ،إٌّياٞ العقيد اإلداز
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 .8665 ،اإلضنٍدزٖٛ

، السقابييٛ عمييٜ أعىيياه اإلدازٚ يف القييإٌُ المييٗيب  ،ستىييد عبييد اهلل اذتييسازٙ .د .18
 .8661، 2طسابمظ ط، العمىٗٛ تٔالدازضاارس ص القٕو٘ 

إناقٛ إىل زتىٕعٛ أسناً ا نىٛ العمٗا اليه   ا٥غيازٚ إلّٗيا يف وٕانيم      .11
 ا٥ضتد٥ه الٕادبٛ.


