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 B.O.Tسلطات اإلدارة العامة في عقود البوت
 دراسة مقارنة في التشریع اإلماراتي والتشریع المصري 

  .مریم محمد الظاھري  ،*فیصل عبدالحافظ الشوابكة 
  .قسم القانون العام ، كلیة القانون ، جامعة العین، العین ، اإلمارات العربیة المتحدة 

  Faysal242@gamil.com:ي البرید اإللكتروني للباحث الرئیس* 
 :الملّخص 

عقد البوت كونھ سلطات اإلدارة في جاءت ھذه الدراسة لتسلیط الضوء على 
لذا فإن . أسلوب من أسالیب مشروعات البنیة األساسیة وإنشاء المرافق العامة بالدولة

الھدف من الدراسة یتمثل بالتعرف على نطاق سلطات اإلدارة في عقد البوت وقیودھا 
ابطھا، وقد تم تقسیم الدراسة إلى ثالثة مباحث تناول األول سلطة اإلدارة في الرقابة وضو

والتوجیھ في عقد البوت، وعرض المبحث الثاني سلطة اإلدارة في تعدیل عقود البوت، 
  سلطة توقیع الجزاءات على المتعاقد بینما درس المبحث الثالث

إلدارة في عقود البوت وھل ھي وتمثلت إشكالیة الدراسة في تحدید نطاق سلطة ا
مطلقة أم مقیدة وكیفیة إیجاد توازن بین المصلحة العامة من جھة والجھات المتعاقدة مع 

  .اإلدارة من جھة أخرى
من خالل وصف المقارن وقد اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي 
لیل األسس ، وتحB.O.Tالنصوص المنظمة للعـقود اإلداریة وبالذات عقد البوت 

والمبادئ العامة التي تحكم سلطة اإلدارة فیھا ومقارنة االجتھادات القضائیة في الدول 
  .محل الدراسة 

وتوصلت الدراسة إلى بعض النـتائـج ومن أھمھا أن سلطھ اإلدارة في الرقابة  
رة والتوجیھ لیسـت مطلقھ بل تحكمھا عدة اعتبـارات لتوفیر الضـمانات للمتعـاقد مع اإلدا

تحمیھ من تعسفھا في استخدام ھذه السلطة ومن أھم القیود عدم استخدام اإلدارة ھذه 
السلطة لتحقیق ھدف ال یتصل بسـیر المرفـق العـام موضـوع العقد وااللتزام بالقوانین 

  .واللوائح
ثم أوصت الدراسة إجراء دراسات متعمقة للمشاریع التي تّم تشییدھا بواسطة ھذا 

لجھات المختصة أن تحرص على أن تضع ھذه االیجابیات والسلبیات في النظام وعلى ا
عین االعتبار عند وضع القانون الذي سینظم ھذه المسألة للوقوف على نقاط القوة ونقاط 

  .الضعف
  

  .سلطات، اإلدارة العامة ، عقد البوت ،  الجزاءات ، المتعاقد  :الكلمات المفتاحیة
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Public administration authorities in B.O.T . bot contracts 
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Abstract: 

This study came to shed light on the authorities of the 
administration in the B.O.T contract as it is a method of 
infrastructure projects and the establishment of public 
facilities in the country. Therefore, the aim of the study is to 
identify the scope of the administration’s powers in the B.O.T 
contract and its restrictions and controls. The study was 
divided into three sections. The first dealt with the authority of 
the administration in control and direction in the B.O.T 
contract, and the second reviews the authority of the 
administration in amending B.O.T contracts, while the third 
deals with the administration authority to impose sanctions on 
the contractor.  The problem of the study is to determine the 
scope of the administration authority in the B.O.T contracts, 
whether it is absolute or restricted, and how to find a balance 
between the public interest on the one hand and the 
contracting parties on the other hand. 

The study relied on the descriptive analytical approach 
by describing the texts regulating administrative contracts, in 
particular the B.O.T contract, and analyzing the general 
foundations and principles that govern the authority of the 
administration in them 

mailto:Faysal242@gamil.com
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The study reached some results, the most important of 
which is that the authority of the administration in oversight 
and direction is not absolute but is governed by several 
considerations to provide guarantees to the contractor with 
the administration from its abuse in the use of this power .
Then the study recommended conducting in-depth studies for 
the projects that have been constructed by this system, and 
the competent authorities should be keen to take these pros 
and cons into consideration when drafting the law that will 
regulate this issue in order to identify the strengths and 
weaknesses. 
Keywords: Authorities, Public Administration, Bot Contract, 
Penalties, Contractor. 
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 املقدمة

ي كثیر من الدول، وأصبحت تطبیقًا تعد عقود البوت من العقود التي انتشرت ف
بدیًال عن التمویل عن طریق الموازنة العامة، أو التمویل والقروض والمعونات 

حیث أدت ظاھرة العولمة والتطورات التكنولوجیة في مختلف القطاعات،  ،الخارجیة
 إضافة إلى لجوء العدید من الدول الى نظام اقتصاد السوق لالھتمام بالعـقود االداریة
لتوفیر المتطلبات الالزمة إلقامة المشاریع وإدارة مرافق البنیة االساسیة عن طریق 
القطاع الخاص، بخبرات وإمكانیات فنیة كنموذج جدید ومتطور لعقود التزام المرافق 

  .العامة
وعقد البوت ھو اتفاق بین أحد األشخاص المعنویة العامة وأحد شركات القطاع 

نبیة أو وطنیة أو مشتركة بإنشاء أحد المرافق العامة على الخاص سواء كانت شركة أج
حساب الشركة الخاصة، وبنفقات منھا والقیام باإلدارة والتشغیل فترة زمنیة بشروط 
محددة تحت إشراف الجھة االداریة المتعاقدة، ورقابتھا وتحصل الشركة الخاصة على 

ملكیة المشــروع في نھایة الفترة ایرادات تشغیل المشــروع خالل مدة العقد على أن تنقل 
المتفـق علیـھا الى الشخص المعنوي العام بالحالة التي یمكن معھا االستمرار في تشغیلھ 

ومن أساسیات ھذا . )١(بذات الكفاءة التي كان علیھا وقت أن كانت الشركة تتولى إدارتھ
اسیة عن طریق إسھام العقد التغلب على العقبات التي تواجھ الدول في توفیر البنیة األس

القطاع الخاص وما یتطلبھ ذلك من ضمانات وضوابط ویرتكز ھذا العقد على مبدأین 
إبراز مسؤولیة الدولة عن توافر الخدمات الجماعیة : ھما: اقتصادیین أساسیین

لمسؤولیاتھا عنھا وتعزیز دور القطاع الخاص لجھود الدولة في ھذا المجال؛ لتدارك أي 
المالیة العامة، فبدًال من أن تقوم الدولة بتأخیر تنفیذ المشاریع الحیویة  نقص في الموارد

الضخمة إلى حین تأمین التمویل الالزم، تلجأ إلى نظام عقد البوت للمباشرة في تنفیذھا 
  .من دون تحمل أعباء مالیة إضافیة

  اشكالیة وتساؤالت الدراسة : أوًال
من االشكالیات القانونیة، خاصة فیما  أفرز التطبیق العملي لعقود البوت العدید

سلطات اإلدارة فیھ، حیث أن مقتضیاتھ وخصوصیتھ ومتطلبات الجذب بیتعلق 
االستثماري قد تتعارض مع ھذا التطبیق، فكیف یمكن ایجاد توازن بین المصلحة العامة 
 من جھة والجھات المتعاقدة مع االدارة من جھة أخرى؟ ومن خالل ھذه اإلشكالیة یمكن

  :صیاغة التســاؤالت التالیة
 .ما سلطات اإلدارة في عقد البوت .١
  .كیف یمكن ایجاد التوازن بین ھذه السلطات وحقوق المتعاقد مع اإلدارة.٢

                                      
حمادة عبد الرازق حمادة، عقود البوت، دار الجامعة الجدیدة، االسكندریة، الطبعة االولى، . د )١(

  .٢١٤، ص ٢٠١٣
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 .ما االثار المترتبة على ابرام عقد البوت .٣

  
  أھمیة الدراسة: ثانیًا

وتعتبر  تحتل عقود البوت أھمیة كبیرة في الدول التي تتبنى نظام اقتصاد السوق،
من أھم عقود مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنیة التحتیة والمرافق العامة، ویتم 
تمویل وإنشاء وتجھیز وتطویر واستغالل وصیانة ھذه المشــروعات، نظرا لحاجة الدولة 

لذا، تعد ھذه العقود البدیل المنفذ للدولة عن تدخلھا . إلیھا رغم عجز موازنتھا العامة
ذه المشــروعات، بالمقابل، ھنالك ضغط المستثمر االجنبي واشتراطھ ضمانات بإقامة ھ

باستبعاد تعلیق امتیازات السلطة العامة أو عدم تمسك الدولة بسیاستھا في مواجھتھ أو 
  .خضوعھ لھیئة تحكیم أجنبیة

  
  أھداف الدراسة: ثالثًا

 .التعرف على ماھیة عقد البوت وطبیعتھ القانونیة.١
 .إلشكالیات القانونیة والعملیة لعقد البوتالتعرف على ا.٢

  
  منھج الدراسة: رابعًا

سأعتمد في الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي من خالل وصف النصوص 
المنظمة لعملیة إبرام العـقود اإلداریة بدراسة المسلمات التي تقررت في مجال تنفیذ 

وتحلیل األسس والمبادئ العـقود اإلداریة عامة، وعقود البوت على وجھ الخصوص 
العامة التي یقوم علیھا ھذا العقد واستخالص األثار واألحكام الخاصة بھ ثم اعتماد المنھج 
المقارن ببیان موقف الفقھ والقضاء اإلداري المقارن مع االشارة الى االحكام الصادرة 

اء متى ما تعلق موضوعھ بإنش. B.O.Tأن عقد ال . من القضاء اإلماراتي والمصري
واستثمار المرفق العام ھو عقد إداري، فیخضع بالتالي لقواعد القانون اإلداري، وتدخل 

ویأبى أن یكون ھذا . المنازعات المتعلقة بھ كأصل عام في اختصاص القضاء اإلداري
العقد من عقود القانـون الخـاص، التي تتساوى فیھا إرادة السلطة العامة وإرادة األفراد 

وعلة ذلك إن إرادة الدولة ال بد وأن تعلو . وتطبق علیھم ذات القواعد ،)القطاع الخاص(
إرادة المتعاقد معھا، فھي الراعیة والضامنة لسیر المرافق العامة، وبذا ال مناص من 

ویترتب على ھذه النتیجة أن اإلدارة وفي سبیل سعیھا  .اللجوء ألسالیب القانون العام
سـیر المرافـق العامة، تمنح مجموعة من الحقوق  لتحقیق المصلحة العامة وضـمان حسن

وتتمیز ھذه الصالحیات التي تتمتع بھا . والسلطات االستثنائیة في مواجھة المتعاقد معھا
أنھا ترتبط بالنظام : اإلدارة المتعاقدة بمجموعة من الخصائص والسمات لعل من أھمھا

ا ویعد باطال بطالنا مطلقا كل اتفاق العام، وبذا ال یجوز االتفاق على تقییدھا أو استبعادھ
ولجھة . على مخالفتھا، كما أن استخدام ھذه الحقوق یستھدف تحقـیق المصلحة العامـة
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اإلدارة في عقد البوت العدید من السلطات، حیث لھا كامل الحریة في اختیار المتعاقدة 
ل ھذه السلطات كما لھا حق الرقابة والتوجیھ والتعدیل وتوقیع الجزاءات، وسوف نتناو

في بحثنا ھذا من خالل ثالثة مباحث، نتناول في المبحث االول سلطة الرقابـة والتوجیـھ، 
في المبحث الثاني سلطـة االدارة في تعـدیل العقد، وفي المبحث الثالث سلطـة توقیع 

  :وسوف یتم بحث ذلك كلھ وفقًا للتقسیم التالي. الجـزاءات على المتـعاقد
  .سلطة الرقابـة والتوجیـھ: المبحث األول
  .سلطـة االدارة في تعـدیل العقد: المبحث الثاني
  .سلطـة توقیع الجـزاءات على المتـعاقد: المبحث الثالث
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  املبحث االول

  سلطـه اإلدارة يف الرقابـة والتوجيه على عقود البوت

  
ن بطابع خاص یمیزھا ع B.O.Tتتمیز عقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة ال 

عقود القانـون الخـاص، ومناط ھذا التمییز ھو سد احتیاجات المرفق العام بما یكفل أداءه 
ومن مقتضیات ھذا الطابع . لوظیفتھ وتغلیب وجھ المصلحة العامة على مصلحـھ االفراد

أن تتمتع اإلدارة بوسائل تخولھا العدید من الحقوق للحفاظ على حسن سیر المرفق العام، 
فتعمل اإلدارة دوما على . ق حقھا في الرقابة والتوجیـھ على تنفیذ عقودھاومن ھذه الحقو

مراقبة المتعاقد معھا والتحقق من مدى التزامھ بتنفیذ شروط العقد، وبذا تملك إصدار 
األوامر والتوجیھات والتعلیمات الضروریة لحسن التنفیذ وااللتزام بمواعید بدء العمل 

 .)١(ألصول الفنیة بالمواصفات المتفق علیھا في العقدواالنتھاء منھ وتسلیمھ وفقا ل
وال شك أن حق اإلدارة في الرقابة والتوجیھ حق واسع، لكنھ لیس مطلقا، فمھما 
بلغ اتساع ھذا الحق ھنالك اعتبارات عملیة وقانونیة قوامھا احترام العقد، تحد منھ وتوفر 

كما . ، لحمایتھ من تعسف اإلدارةالحمایة الكافیة للمتعاقد مع اإلدارة شركة المشــروع
یرتبط ھذا الحق بالنظام العام، األمر الذي یستوجب عدم جواز االتفاق على تقییده أو 
استبعاده، أو الحد منھ، فیعد باطال كل اتفاق من ھذا القبیل ولو ورد النص علیھ في 

  . )٢(العقد
ھ��ة اإلدارة، وتع��د س��لطة الرقاب��ة ف��ي عق��د الب��وت م��ن أھ��م الس��لطات الممنوح��ة لج 

حیث یتطّلب ھذا العقد ضرورة توافر رقابة فّعالة من بدای�ة التص�میم إل�ى عملی�ة التش�غیل      
والصیانة، وسنخصص ھ�ذا المبح�ث للتع�رف عل�ى ھ�ذه الس�لطة م�ن خ�الل مطلب�ین عل�ى           

  :النحو التالي

  اطب اول

ووا را  دارةا ط وم  

على العـقود اإلداریة انھا تأخذ معنیین أحدھما نجد عند بیان مفھوم الرقابة 
الضیق واآلخر المعنى الواسع، كما أن مضمون ھذه السلطة یختلف ضیقا واتساعا 
بحسب نوع العقد وظروف الحال، ثم أن ھنالك قیود وضوابط لممارسة اإلدارة لسلطة 

  :الرقابة والتوجیھ، وبناء علیھ نتناول المعنیین كالتالي

                                      
تحویل النظریة والتطبیق، أكادیمیة السادات حمدي عبد العظیم عقـود البـناء والتشـغیل وال. د )١(

  .١٢٥، ص ٢٠٠١القاھرة، ط
على الغزاوي، البناء والتشغیل ونقل الملكیة، الجمعیة العلمیة الملكیة، مركز تكنولوجیا . د ) ٢(

  .٢١٠، ص ١٩٩٦الحاسوب والتدریب والدراسات الصناعیة، االردن، 
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االتجاھات الفقھیة في مفھوم سلطة اإلدارة في الرقابة والتوجیھ  :الفرع األول
  على عقود البوت

  
، وتتّم )١(المعنى الضیق وھنا تكون سلطة الرقابة مرادفة لمعنى اإلشراف :أوًال

الرقابة في ھذا النطاق في صورة أعمال مادیة، مثل زیارة مواقع العمل عن طریق إیفاد 
ص المواد المستعملة للّتأكد من جودتھا أو استالم بعض تابعي اإلدارة الى ذلك، وفح

الوثائق من المتعاقد لالطالع علیھا وفحصھا أو إجراء التحریات أو تلقي شكاوي 
المنتفعین والبت فیھا، وقد تتم الرقابة في صورة أعمال قانونیة كتعلیمات أو إنذار أو 

ا المعنى تتم أثناء تنفیذ العقد باعتبارھا أوامر تنفیذیة توجھھا اإلدارة للمتعاقد، والرقابة بھذ
  .حقا مقررا لإلدارة حتى ولو لم ینـص علیھ فى العـقد

  
المعنى الواسع وتكون الرقابة وفقًا لھذا المعنى مرادفة لفكرة التوجیھ وأّن  :ثانیًا

سلطة اإلدارة في الرقابة ال تقف عند حدود اإلشراف على تنفیذ المتعاقد اللتزاماتھ 
دیة بموجب شروط العقد، بل یكون لھا أكثر من ذلك؛ أي، بما یزید على سلطة التعاق

اإلشراف على التنفیذ، بل إنھا تتدخل لتغیر من أوضاع تنفیذ التزامات المتعاقد معھا 
  .)٢(كتدخل اإلدارة وطلب استعمال طریقة في التنفیذ غیر تلك التي یلجأ إلیھا المتعاقد

  
لعامة المسئولة عن إدارة وتنظیم شؤون المرافق وتعتبر االدارة ھي السلطة ا

العامة، ولضمان قیام اإلدارة بھذه المھام األساسیة فإنھا تمتلك سلطة الرقابة واالشراف 
على تنفیذ عقد البوت باعتبارھا طرفًا فیھا، وسلطة إصدار األوامر والتعلیمات لتوجیھ 

، ویعتبر حـق االدارة فى )٣(ا العقدالمتعاقد وإلزامھ بتنفیذ التزاماتھ حسب ما نّص علیھ
الرقابة والتوجیھ على ھذا النحو مقررًا لھا بالنسبة لمختلف العقود اإلداریة، ولو لم یرد 
ذكره في شروط العقد صراحة إّلا أّن مدى الحق یختلف من عقد إلى آخر حسب 

  .)٤(نوعیتھ
  

                                      
ب�ة االف�اق المش�رفة للنش�ر والتوزی�ع، عم�ان، االردن،       محم�د ق�دري حس�ن، العق�ود االداری�ة، مكت     . د  )١(

  .١٧٩، ص٢٠١٦الطبعة االولى، 
غازي كرم، القانون االداري، االفاق المشرقة للنش�ر والتوزی�ع، عم�ان، االردن، الطبع�ة الثانی�ة،      . د  )٢(

  .٢٦٣، ص٢٠١٣
زامـات المتعاقدین، محمـد عبد العـال السنارى، طرق واسالیب التعاقد االدارى وحقـوق والت. د  )٣(
  ١٩٢، دار النھضـھ العربیـھ، القاھره، بدون طبـع، ص )دراسة مقارنة(
مظاھر السلطة العامة في العقود االداریة، دار النھضـھ العربیـھ، القاھرة، : احمد عثمان عیاد. د  )٤(

  ٣٢٤، ص١٩٧٣
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  قود البوت مضمون حق اإلدارة في الرقابة والتوجیھ على ع: الفرع الثاني
ال شك أن الغرض من الرقابة ھو التأكد من قیام المتعاقد مع االدارة بتنفیذ العقد 
وفقًا لشروطھ، وتشمل الرقابة التأكد من صالحیة المواد واألدوات المستخدمة في التنفیذ 
كما لھا حّق التدخل في التنفیذ عن طریق المطالبة بتغییر طریقة التنفیذ واإلسراع في 

ھ والمطالبة باالستعانة بعمال آخرین، وھذا التدخل في التنفیذ تبرره مقتضیات معدالت
  . )١(المصلحة العامة

وتختلف سلطة اإلدارة في حق توجیھ المتعاقد حسب طبیعة العقد، فتكون سلطة 
اإلدارة في اإلشراف والتوجیھ محدودة في عقود التورید، وتكون أكثر شموال واتساعًا في 

وإعطاء األوامر والتوجھات الالزمة لتنفیذ العقد في المواعید المحددة،  عقود المقاولة
وذلك من خالل ما تقّدمھ من تقاریر عن سیر العمل في المشــروع محل العقد، وعلى 

  .)٢(المقاول االلتزامات واالستجابة للتعلیمات حتى ال یتعرض للجزاء
قد البوت ھو فكره ویعتبر أساس سلطة اإلدارة في الرقابة والتوجیھ في ع

المرفـق العـام، ال النصوص التعاقدیـة، فھي ثابتـة لإلدارة حتى ولو لم ینـص علیـھا 
، إذ أّن ھذا األخیر ال )٣(الـعقد، وھنا یبرز الفرق الواضح بین العقد االداري والعقد المدني

؛ بینما العقد یخّول سلطة للمتعاقد إّلا إذا تّم النّص علیھا في العقد، أو قررھا القانون
اإلداري یخول لإلدارة سلطة اإلشراف والتوجیھ وإن لم ینّص في العقد على ذلك بھدف 

  .)٤(ضمان تلبیة الحاجات العامة وضمان حسن سیر المرافق العامة
  :وھناك صورتان لممارسة سلطة الرقابة والتوجیھ وھما كآالتي

تعاقدیـھ، لھا الحق فى  تكون فیھا االدارة كأي طرف فى عالقـھ: الصورة األولى
  .مراقبـھ تنفیذ المتعـاقد اللتزاماتھ المنصـوص علیھا فى العقـد

تظـھر فیھا اإلدارة بمظھـر السلطة العامة الممیزة لعالقات : الصورة الثانیة
  .القانـون العام، فتصـدر اوامر ملزمـھ للمتعاقد معـھا لتنفـیذ التزاماتھ على نحو معـین

لسنة  ٤٩٧المعدل بالقانون  ١٩٧٤لسنة  ١٢٩من القانون ) ٧( وقد نّظمت المادة
لمـانح االلتزام دائمًا ان "في مصر حق الرقابة واإلشراف والتوجیھ حیث نصت  ١٩٨٥

یراقـب انشاء المـرفق العـام موضـوع االلتـزام وسـیره من النواحي الفنیة واالداریة 
ي مختلف الفروع واالدارات التي ینشھا والمالیة ولھا في سبیل ذلك تعیین مندوبین عنھ ف

                                      
، ٢٠١٣، الطبع��ة االول��ى، حم��ادة عب��د ال��رازق، عق��ود الب��وت، دار الجامع��ة الجدی��دة، االس��كندریة    )١(

  ٩٢ص
عبد اهللا ب�ن حم�د ال�وھیبي، القواع�د الم�نظم للعق�ود االداری�ة وتطبیقاتھ�ا، االدارة العام�ة للمكتب�ات           . د  )٢(

  .٨٣، ص٢٠١١والوثائق، الریاض، الطبعة الثالثة، 
ع، عم��ان، محم��د عل��ى الخالیل��ة، الق��انون االداري، الكت��اب الث��اني، دار الثقاف��ة للنش��ر والتوزی��     . د  )٣(

  .٣٠٥، ص ٢٠١٥االردن، الطبعة الثانیة، 
  .٢٦٣غازي كرم، مرجع سابق، ص . د  )٤(
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الملتزم الستغالل المرفق، ویختص ھؤالء المندوبون بدراسة تلك النواحي وتقدیم تقریر 
  ".بذلك لمانح االلتزام

واإلدارة مانحة االلتزام بوصفھا أمینة على تحقیق المصالح تفرض رقابة دقیقة 
تشغیل والرقابة في ھذه الحالة تأخذ على المرفق سواء في مرحلة إعداده لالستغالل أو ال

معنى االشراف وال تمتد إلى التوجیھ بالتدخل في إدارة المرفق وتغییر أوضاع تنفیذه، 
فكل ما یھّم اإلدارة ھو التأكد من سیر عملیات استغالل المرفق بانتظام وبطریقة تمكن 

ملتزم یدیر المنتفعین من الحصول على خدمات المرفق دون مشكالت أو تعقیدات، فال
المرفق وجھة اإلدارة تراقب ولكن سلطتھا في الرقابة ال تمتد الى التدخل في إدارة 

والتأّكد من . )١(المرافق وتغییر أوضاع تنفیذه على نحو یعوق الملتزم في مباشرة نشاطھ
أن استغالل وتشغیل المرفق موضوع االستغالل كمرفق الكھرباء أو نقل وتوزیع الغاز، 

الخ  یتم وفقًا للشروط الفنیة المتفق علیھا والمنصوص علیھا في دفتر ... أو النقلأو المیاه 
الشروط، واإلشراف على إدارة المرفق موضوع االستغالل عن طریق منح ممثلیھا حق 

  .)٢(التفتیش على كیفیة إدارة المرفق والمشاركة في إصدار القرارات الداخلیة
مالیة یجوز لھا مراجعة المیزانیات التي یقدمھا ووفقًا لسلطة اإلدارة في الرقابة ال

الملتزم وحسابھ الختامي، وعقوده التي یبرمھا مع الغیر ویكون لھا الحق في رفض 
والبّد . المصروفات المبالغ فیھا وغیرھا من البنود التي ترى أنھا صوریة وغیر حقیقیة

شراف على تنفیذ العقد ھي من التأّكید على أّن سلطـھ اإلدارة فى الرقابة والتوجیھ واإل
لیست سلطة مطلقة وإنما مقیدة بتنفیذ العقد الذي أبرمتھ وااللتزام بالمواعید المحددة فیھ 

  .واالمتناع عن اتخاذ إجراءات تتعارض مع التزاماتھا المحددة في العقد
  

  ضوابط وقیود سلطة اإلدارة في الرقابة والتوجیھ: الفرع الثالث
لسلطتھا في الرقابة على تنفیذ العـقود اإلداریة للضوابط  یخضع استعمال اإلدارة

  :)٣(اآلتیة
  .یجب أن یكون من شأن استعمال ھذه السلطة تعدیل في شروط العقد: أوًال
یجب أن تتخذ قرارات الرقابة في إطار مبدأ المشــروعیة فیكون دافع : ثانیًا

یة یجب على اإلدارة أّلا تخـرج اإلدارة في تحقیق المصلحة العامة، و لتأكید تلك المشروع
عن حـدود وغایـات الحق المـقرر لھا فى الرقابة والتوجیھ، وإّلا خـرج عمل اإلدارة عن 

                                      
  ٣٠٨محمد على الخالبلة، مرجع سابق، ص. د  )١(
  ٣١٢المرجع السابق، ص  )٢(
  .١٨١محمد قدري حسن، مرجع سابق، ص . د  )٣(
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نـطاق المشروعیة مشـكًال خطأ یستوجب مسـؤولیتھا التعاقدیة عما لحق المتعـاقد معھا 
  .  )١(من ضرر بسـبب عمل اإلدارة غیر المشـــروع

تتم أثناء تنفیذ العقد، باعتبار أّنھا حق مقرر  -مادي والقانونيوالرقابة بجانبیھا ال
، وسلطة اإلدارة لیسـت مطلقھ بل تحـكمھا )٢(لإلدارة حتى ولو لم یـنص علیھ في العقد

عدة اعتبارات لتوفیـر الضـمانات للمـتعاقد مع اإلدارة من تعسفھا في استخدام ھذه 
  . السلطة

ه السلطة، عدم استخدام اإلدارة ھذه السلطة ومن أھم القیود التي ترد على ھذ
لتحــقیق غـرض ال یتصـل بسـیر المـرفق العـام موضـوع العقد، وااللتزام بالقوانین 
واللوائح وخاصة النصوص التي تنظم بعض االجراءات الخاصة بحمایة المتعاقد وتوفیر 

ة سلطة الضمانات الضروریة لھ، كما قد یمنح المشرع بعض الھیئات حق ممارس
االشراف والرقابة لتنفیذ العقد االداري الى جانب اإلدارة المتعاقدة، ومثال ذلك ما نص 
علیھ القانون االتحادي لدیوان المحاسبة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة كمراقبة عقود 
القروض العامة التى تبرمھا االشخاص المعنویة العامة للتأكد من سالمة الشروط المالیة 

واردة في عقد القرض العام، والتحقق من تورید أصل القرض وفوائده وفقًا للقواعد ال
  .)٣(المقررة في ھذا الشأن

ب اطا  

 ووا را  دارةت اط وس اا  

تباینت أراء الفقھ اإلداري حول األساس القانوني لسلطھ اإلدارة في الرقابة 
اس ھذا الخالف حول ارتكاز ھذه السلطة ھل ھو من طبیعة العقد والتوجیھ وقد كان أس

  :اإلداري، أم النص التشریعي علیھا وقد تباینت ھذه اآلراء إلى اتجاھات متعددة
یرى أّن األساس القانوني لسلطات اإلدارة فى الرقابة والتوجیھ  :االتجاه األول

سیر المرافق العامة بانتظام  تتجسد في فكرة المرفق العام حیث یرون أّن مبدأ انتظام
، )٤(واطراد وھو الذي یبرز ممارسة سلطة الرقابة والتوجیھ لجھة اإلدارة في تنفیذ العقد

حتى في حالة سكوت العقد والقوانین واألنظمة، یقضي ھذا المبدأ بحتمیة استمرار 
إلشباع المرافق العامة بشكل منتظم طالما أّنھ یقّدم خدمات للمواطنین تعتبر أساسیة 

حاجات عامة ال یمكن بأي حال من األحوال االستغناء عنھا ومن ھذا المنطلق فأي توّقف 
أو أي خلل في سیر المرافق العامة یؤدي إلى شلل الحیاة العامة في الدولة وإّن ھذا المبدأ 

                                      
ف�ة الجامعی�ة، عم�ان، االردن، طبع�ة     محمد سعید امین، فكرة العـقود اإلداری�ة وابرامھ�ا، دار الثقا  . د  )١(

  .١٧٠، ص ١٩٩٢
  .١٤٥، ص ١٩٩٧سلیمان الطماوى، األسس العامة للعقود اإلداریة، . د  )٢(
  .٣١٠محمد على الخالیلة، مرجع سابق، ص   )٣(
م، ٢٠١٣حمدي ابو النور، الشامل في الق�انون االداري، مكتب�ة الف�الح الق�اھرة، الطبع�ة االول�ى،       . د  )٤(

  .٣٥٦ص 
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القانوني مبدأ أصیل من الواجب تطبیقھ سواء نصت علیھ النصوص القانونیة والتنظیمیة 
نص وترتیبًا على ذلك فإّن اإلدارة ال تقوم ببیع المرافق العامة أو التخلي عنھا أو لم ت

ومبدأ استمراریة المرفق العام یوجب على السلطة العامة تأمین واحترام المرفق . نھائیًا
العام سواء في مجال الموظفین العمومیین حیث تمنع القوانین اضرابھم عن العمل أو 

وظف یحل محل الموظف الذي ینقطع عن عملھ لسبب من توجب تأمین أو انتداب م
األسباب أو في مجال العـقود اإلداریةحیث تجیز السلطة العامة لنفسھا فسخ العقد إذا 
أصبح تنفیذه مستحیًال بسبب القوة القاھرة أو في مجاالت تقضي بعدم جواز التصرف 

  .)١(باألمالك العامة
  

األساس القانوني لسلطات الرقابة والتوجیھ  یرى ھذا االتجاه أّن :االتجاه الثاني
فإّن ممارسة تلك السلطات تحد أساسھا في نصوص . فكرة النیة المشتركة للمتعاقدین

صریحة أو ضمنیة مستخلصة من ظروف التعاقد وبالتالي فإّن النیة المشتركة تكون 
  .)٢(مستمدة من العقد نفسھ سواء كانت صریحة أو ضمنیة

  
یذھب أصحاب ھذا االتجاه إلى أّن سلطة الرقابة والتوجیھ تجد  :االتجاه الثالث

أساسھا القانوني من الطبیعة الذاتیة للعقد اإلداري، فھي سلطات توجد بذاتھا سواء ورد 
ذكرھا في العقد أم لم یرد، وإذا نص علیھا العقد فإّنھ ال ینشئھا بل یكشف عنھا وینظم 

تحقیق مقتضیات الصالح العام الذي یقع على كیفیة استعمالھا، فھي سلطات ترتكز على 
اإلدارة جراء قیامھا بأوجھ أنشطتھا المختلفة بّرر وجود سلطات خاصة اإلدارة تمارسھا 
بمفردھا في مواجھة المتعاقد علیھا ھو نفس األساس الذي خلق فكرة العقد اإلداري 

قیقھا من أجل سیر بجانب العقد المدني، ففكرة الصالح العام التي تتكفل اإلدارة بتح
المرافق العامة بانتظام واّطراد واشباعھ الحاجات العامة تقتضي وجود سلطات خاصة 

  .)٣(لإلدارة تتمكن بموجبھا مواجھة المتعاقد معھا
تتمتع اإلدارة بسلطة اإلشراف والرقابة على تنفیذ العقد بھدف التثبت من تنفیذ 

قق من أّن المتعاقد یقوم بالتزاماتھ المالیة تجاه ، والتح)٤(المتعاقد للشروط الفنیة واإلداریة
اإلدارة، وضبط ما یقوم بینھما من روابط مالیة، وقد تأخذ الرقابة على تنفیذ العقد صورة 
أعمال مادیة تتمثل في وجود ممثلي اإلدارة المتعاقدة في أماكن استغالل المرافق محل 

                                      
ص  ١٩٩٠ماجد راغب الحل�و مب�ادئ الق�انون االداري، دراس�ة مقارن�ة، دار القل�م للنش�ر، دب�ي،         . د  )١(

١٥٢.  
أحمد عثمان عباد، مظاھر السلطة في العقود العربیة، دار النھضـھ العربیـھ، القاھرة، الطبعة . د  )٢(

  .٤٠٩، ص ١٩٩١الثانیة، 
عقد البوت، مكتبة دار النھضـھ العربیـھ، القاھرة، الطبعة احمد سـالمھ بـدر، العقود االداریة، و. د  )٣(

  .٢٥٨، ص ٢٠١٠الثانیة، 
  .١٤٥سلیمان الطماوى، مرجع سابق، ص . د  )٤(
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من المتعاقد واالّطالع علیھا وإجراء  العقد والمخازن والمصانع، أو استالم بعض الوثائق
التحریات وتلقي الشكاوي من المنتفعین بخدمات المرفق العام، كما قد تأخذه الرقابة في 
صورة أعمال قانونیة تتمثل في التعلیمات واألوامر التنفیذیة أو اإلنذارات التي توجھھا 

م أثناء تنفیذ العقد، باعتبارھا حق تت –المادي والقانوني  -اإلدارة للمتعاقد والرقابة بجانبیھا
مقرر لإلدارة حتي ولو لم ینـص علیة في العقد، وسلطة االداریة لیسـت مطلقھ بل 
تـحكمھا عدة اعتبارات لتوفـیر الضـمانات للمتعـاقد مع اإلدارة من تعسفھا في استخدام 

دارة ھذه السلطة ھذه السلطة، ومن أھم القیود التي ترد على ھذه السلطة، عدم استخدام اإل
لتحقـیق غرض ال یّتصـل بسـیر المرفـق العـام موضـوع العقد، وااللتزام بالقوانین 
واللوائح وخاصة النصوص التي تنظم بعض اإلجراءات الخاصة بحمایة المتعاقد وتوفیر 
الضمانات الضروریة لھ، وقد یمنح المشرع بعض الھیئات حق ممارسة سلطة اإلشراف 

ومثال ذلك ما نّص علیھ . )١(العقد اإلداري إلى جانب اإلدارة المتعاقدة والرقابة تنفیذ
القانون االتحادي لدیوان المحاسبة في دولة االمارات العربیة المتحدة مثل مراقبة عقود 
القروض العامة تبرمھا األشخاص المعنویة العامة للّتأّكد من سالمة الشروط المالیة 

والتحّقق من تورید أصل القرض وفوائده وفقًا للقواعد الواردة في عقد الغرض العام، 
  .٢المقررة في ھذا الشأن

في شأن دیوان  ١٩٧٦لسنة ) ٧(وقد أناط المشّرع بموجب القانون االتحادي رقم 
المحاسبة سلطات رقابیة واسعة على العـقود اإلداریة سواء في مرحلة ما قبل إبرامھا 

حیث نظمت أحكام . مرحلة تنفیذھا أوما بعد تنفیذھا، أو في "مشاریع العقود واالتفاقات"
رقابة الدیوان  ١٩٧٦لسنة ) ٧(، من قانون إنشاء الدیوان رقم "٩، ٨، ٧، ٦، ٥"المواد 

المسبقة على مشاریع العقود واالتفاقات التي تجریھا جھات اإلدارة الخاضعة لرقابة 
 ٥٠بلغت قیمة العقد أو االتفاق  من قانون انشائھ إذا ٤الدیوان والمحددة في المـاده رقم 

الف درھم فأكثر وبموجبھا یتحقق الدیوان من توافر االعتمادات المالیة الالزمة وأّن 
جمیع اإلجراءات الواجب استیفاؤھا قبل التعاقد قد تمت وفقًا للقواعد القانونیة المقررة 

مشروع العقد أو بموجب القوانین واألنظمة النافذة باإلضافة إلى ذلك التحقق من أّن 
االتفاق بما تضمنھ من شروط وأحكام یؤمن المصلحة المالیة أو لألشخاص المعنویة 

  .)٣(العامة

                                      
احمد سـالمھ بـدر، العقود االداریة، وعقد البوت، دار النھضـھ العربیـھ، القاھرة، الطبعة الثانیة، . د ) ١(

  .٢٦١م، ص ٢٠١٠
عة الھویدي، اسلوب المناقصة في ابرام العقود االداریة، دراسة نظریة وتطبیقیة السالل سعید جم. د (٢)

في االنظمة االداریة لدولة االمارات العربیة المتحدة والدول االجنبیة البیان للنشر والتوزیع، عمان، 
  .٩٥االردن، ص 

لطبع�ة الثانی�ة دب�ي    مجدي مدحت النھري، مب�ادئ الق�انون االداري، مطبوع�ات جامع�ة الجزی�رة، ا     . د )٣(
  .١٨٢-١٨١االمارات العربیة المتحدة، ص 
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  املبحث الثاني

  سلطة اإلدارة يف تعديل العقد

یحق لإلدارة تعدیل عقود البوت المبرمة مع شركات القطاع الخاص، وھو ما 
، )المطلب األول(ل العقد یستوجب البحث في مفھوم وأساس ھذه السلطة في تعدی

  ).المطلب الثاني(باإلضافة إلى البحث في ضوابط وقیود ھذه السلطة 

  اطب اول

  وم وأس ط ادارة  دل اد

القاعدة في القانـون الخـاص أّن العقد شریعة المتعاقدین، وبالتالي فإنھ ال یجوز 
، أّما في العـقود اإلداریة )١(مع الطرف اآلخرألي من الطرفین تعدیل العقد إال باالتفاق 

فإّن األمر مختلف، فالطبیعة الخاصة لھذه العقود والمراكز غیر المتكافئة للطرفین 
باعتبار أّن أحدھما یسعى لتحقیق محصلتھ الخاصة بینما یسعى اآلخر وھو اإلدارة الى 

المتـعاقد معـھا، ومن تحقیـق المصلحة العامة یقتضي ترجیح كّفة اإلدارة فى مواجھھ 
، حیث یحق لإلدارة )٢(مستلزمات ذلك أّلا تتقید اإلدارة بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین

تعدیل شروط العقد بالزیادة أو بالنقصان أو بالتغییر والتبدیل وھذه السلطة مقررة لإلدارة 
تحقیقًا دونما حاجة للنص علیھا ولذلك لضمان سـیر المرفق العام بانتظام وإطراد و

لمتطلبات المصلحة العامة وھذا الھدف الذي یسود شروط العقد وعالقة المتعاقدین عند 
  .)٣(تطبیقھ وتفسیره

سلطة التعدیل ھي أحد أھم مظاھر تمییز العقد اإلداري عن غیره من عقود 
القانـون الخـاص، فاذا كان أطراف العقد المدني ال یتمتع أّیا منھم بسلطة انفرادیة تجاه 

آلخر تمكنھ من تعدیل أحكام العقد بإرادة واحدة وإلزام الطرف اآلخر بھذا التعدیل، فإن ا

                                      
تطبیقًا لذلك قضت المحكمھ اإلتحادیھ العلـیا ان العقد ھو قانون المتعاقدین یلزم المتعاقد بما ورد فیھ   )١(

فال یجوز ألحد طرفیھ ان یستقل بمفرده بنقضھ او تعدیلھ اال باتفاق الطرفین او ألس�باب یقررھ�ا الق�انون    
  ٢٠١٤/فبرایر/٢٦جلسة األربعاء  ٢٠١٣لسنة  ٤٥٥طعن رقم ال
  .٣١٢محمد الخالیلة، القانون االداري، مرجع سابق ، ص . د  )٢(
تطبیقًا لذلك قضت المحكم�ھ اإلتحادی�ھ العل�ـیا، ان العق�ود االداری�ة ت�ـختلف ف�ي طبیعتھ�ا ع�ن العق�ود             )٣(

الع�ام وش�خص م�ن اش�خاص الق�انون الخ�اص       المدنیـة وذلك ألنھا تعقد بین شخص من اش�خاص الق�انون   
بقص�د تحقی��ق مص��الح عام��ة ومرك��ز المتعاق��دین فیھ��ا غی�ر متك��افئ اذ یج��ب ان راع��ي فیھ��ا دائم��ًا تغلی��ب   
الصالح العام على الصالح الخاص، وھذا الھدف الذي یسود شروط العقد وعالقة المتعاقدین ع�ن تطبیق�ھ   

ذه العقود ومنھ�ا ف�رض ج�زاءات تفرض�ھا اإلدارة ب�النظر      وتفسیره وان الشروط االستثنائیة الواردة في ھ
لطبیعة العقد وقیمت�ھ وموجب�ات الس�رعة ف�ي تنفی�ذه وان المتعاق�د م�ع اإلدارة یقب�ل ھ�ذا التعاق�د وھ�و ع�الم             

  ١/٧/٢٠١٥األربعاء  ٢٠١٤لسنة  ٤٩٦مقدمًا بجمیع شروطھ والظروف المحیطة بالعقد، الطعن رقم 
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العقد اإلداري وخالفأ للقواعد المعمول بھا في مجال القانـون الخـاص یمّكن جھة اإلدارة 
  .تعدیلھ بإرادتھا المنفردة

د وقد اعترف غالبیة الفقھ اإلداري بحق اإلدارة في تعدیل بعض شروط العق
اإلداري بحیث تقتصر سلطة التعدیل على شروط العقد المّتصلة بتنفیـذ العقـد وال تمتد 
الي موضـوع العقـد نفسھ او نوعھ أو نوع وكمیھ اللوازم واألشغال محل العقد ومدة 
التنفیذ وطریقتھ وال تتعدى ھذه الحدود إلى المزایا المالیة التي یتمتع بھا المتعاقد مع 

وھذا یتفق مع . )١(ق علیھا في العقد، إذ ال یجوز لإلدارة المساس بھااإلدارة والمتف
األساس الذي قام علیھ حق اإلدارة في التعدیل والتي یرجع الى ما تفتضیھ حاجات 

، بما تتطّلبھ من مثابرة الظروف المتغیرة إذا لم تعد معھا الشروط التي )٢(المرفق العام
  .سیر المرفق العامتقررت عند إبرام العقد مالئمة لحسن 

وكذلك اعترف التشریع اإلداري بسلطة اإلدارة في تعدیل بعض شروط العـقود 
االداریة على اختالف أنواعھا وفي دولة اإلمارات العربیة المتحدة تم إقرار حق اإلدارة 

من قرار مجلس الوزراء رقم ) ٤١(في تعدیل شروط العقد، وذلك حسب نص المادة 
ن المشتریات وإدارة المخازن في الحكومة االتحادیة والتي تنص بشأ ٢٠١٤لسنة ) ٣٢(

أّنھ یحّق للجھة االتحادیة المعنیة تعدیل كمیات العقد بالزیادة أو النقصان باألسعار ذاتھا 
من المبلغ % ٣٠قبل أو أثناء تنفیذ العقد أو تمدیده، وعلى أال تزید ھذه الكمیات على 

وز اجراء المقاصة بین عمـلیات الزیادة وعلمیات اإلجمالي المتعـاقد علیة وال یجـ
النقصـان مھما كان تاریـخ اجرائھا كما أجاز القرار حسب نص المادة المشار إلیھا  أن 
یشـمل التعـدیل اضافھ اصناف أو اشغال او خدمـات جدیده غیر وارده فى العـقد، ولكنھـا 

ر بشـأنھا مع المورد األصلي، تتصـل بموضوعة ویمكن في ھذه الحالة االتفاق المبـاشـ
وفي ذات االتجاه . من المبلغ االجمالي المتعاقد علیھ%) ٣٠(على أّلا تزید قیمتھا على 

 ١٩٤٧لسنة  ١٢٩من القانـون رقم ) ٥(ذھب التشریع المصري حیث نصت المادة 
تى بشأن عدم عقد االلتزام لمانح االلتزام دائمًا م ١٩٥٨لسنة  ٦١٢المعدل بالقانون رقم 

اقتضت ذلك المنفعة العامة أن یعّدل من تلقاء نفسھ أركان تنظیم المرفق العام موضوع 
االلتزام أو قواعد استغاللھ وبوجھ خاص األسعار الخاصة بھ وذلك مع مراعاة حق 

  .الملتزم في التعویض إن كان لھ محل
 تستخدمھا كما اعترف بھذه السلطة الفقھ والقضاء اإلداریین إّلا أّن ھذه السلطة ال

اإلدارة في جمیع عقودھا بشكل متساو بل یتخلف تطبیقھا باختالف العـقود اإلداریة ومدى 

                                      
ري، مب��ادئ واحك��ام العق��ود االداری��ة ف��ي مج��ال النظری��ة والتطبی��ق، دار   محم��د عب��دالعال الس��نا. د  )١(

  .٢٢٢-٢٢١، ص ٢٠٠٢النھضـھ العربیـھ، القاھرة، الطبعة االولى، 
عبدالعـزیز عبدالمنعم خلیفھ، المسؤولیھ التعاقدیھ لإلدارة في تنفیذ العقود اإلداریة، منشأه المع�ارف،    )٢(

  .٨٥، ص ٢٠١١، ١االسكندریھ، ط
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فسلطة اإلدارة في تعدیل بعض شروط عقود االمتیاز . )١(اتصال ھذه العقود بالمرفق العام
تبرز في عقود امتیاز المرافق العامة ألّن مساھمة اإلدارة في تسییر المرفق العام مع 

تعاقد واسعة في حین تكون سلطة اإلدارة في تعدیل بعض شروط عقود التورید الم
محدودة بل في أضیق الحدود ألّن مساھمة اإلدارة في مثل ھذه العقود ضئیلة وغیر 

  .)٢(مباشرة
ویتجھ الرأي الغالب في الفقھ والقضاء على أّن حـّق اإلدارة في تعـدیل عقـودھا 

ي التزامات المتعاقد معھا مما یزید أو ینقص من التزامات اإلداریة بإرادتھا المنفردة ف
المتعاقد وأساس ھذا الحق أو سلطھ اإلدارة فى التعدیل ھو متطلبات المرفـق العام، 

  . )٣(واحتیاجاتھ التي تقتضي مثل ھذه التعدیالت

ب اطا  

  ود وواط ق ادارة  دل اد

، وفقا )٤(دارة بإرادتھا المنفردة تعدیل العقدإذا كانت القاعدة أّنھ یحق لإل
لمقتضیات الصالح العام فإّنھ یجب فى جمیع الحـاالت تعدیـل العـقد للحصـول علي 

وضمن قیود تضمن ھذه السلطة لإلدارة العامة ووفق ضوابط  )٥( موافقھ السلطة المختصة
  : محددة، نعرضھا فیما یأتي

  
  في تعدیل عقود البوت قیود سلطة اإلدارة : الفرع األول

في عقود البوت یستتبع حق السلطة العامة في تعدیل نظام المرفق العام أن یكون 
لھا حق تقیید حریة الملتزم في التصرف في أرباحھ التي تزید عن الحد العادي الذي كان 

لسنة  ١٢٩متوقعًا وقت التعاقد وقد أخذ التشریع المصري بھذا المبدأ في القانون رقم 
ال یجوز أن تتجاوز : "بشأن التزام المرافق العامة، حیـث نصـت المادة الثالثة منھ ١٩٤٧

حصة الملتزم السنویة في صافي أرباح استغالل المرفق العام عشرة في المائة من رأس 
المال الموظف والمرخص بھ من مانح االلتزام وذلك بعد خصم مقابل استھالك رأس 

في األرباح یستخدم أّوًال، فیكون احتیاطي خاص المال، وما زاد على ذلك من صا

                                      
  .٢٦٤غازي كرم، مرجع سابق، ص . د  )١(
، ص ٢٠٣٣اعاد حمود، الوجـیز فى الـقانون االدارى، مطـبوعات اكادیمیة شرطھ دب�ى، طبع�ة   . د  )٢(

٤١٨.  
، ٢٠٠٥محم��د رفع�ت عب��د الوھ��اب، مب�ادئ واحك��ام الق��انون االداري، منش�ورات الحلب��ي، س��نة    . د  )٣(

  وما بعدھا ٥٣١ص
أي ": م بأن�ھ ٢٠٠٨لس�نھ   ٦لمش�تریات والمناقص�ات والمزای�دات رق�م     م�ن دلی�ل ا  ) ٤٣(ت�نص الم�ادة    )٤(

تعدیل في العقد من حیث الكمیة أو المواصفات أو خالفھ یجرى بأمر تعدیل بموافقة طرفي العق�د ویعتم�د   
  .من السلطة المختصة وفقًا لنظام تفویض الصالحیات وھذا الدلیل

  .٢٦٧غازي كرم، مرجع سابق، ص . د )٥(
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للسنوات السابقة التي تقل فیھا األرباح عن عشرة في المائة من رأس المال، ویستخدم ما 
تبقى من ھذا الزائد في تحسین وتوسیع المرفق العام أو خفض األسعار حسبما یرى مانح 

  .االلتزام
برم سواء بالزیادة أو النقص ویعد وعلیھ، یحّق للجھة اإلداریة تعدیل العقد الم 

ھذا مظھر من مظاھر العقد اإلداري غیر المألوفة في القانـون الخـاص، ولكّن ھذا الحق 
  .المخّول للجھة اإلداریة مقّید بتوافر شرطین

أن یكون التعدیل بالزیادة أو النقص في حدود النسب المقررة قانونًا إذا  :األول
تنفرد بسلطة تعدیل العقد بالزیادة أو النقص دون الرجوع  كان یحقق للجھة اإلداریة أن

  .الى المتعاقد معھا إّلا أّن ھذه السلطة تجد حّدھا بعدم مجاوزة النسب المقررة قانونًا
: أن تكون األعمال اإلضافیة من ذات نوع وجنس األعمال األصلیة :الثاني

و النقص في كمیات العقد، وأن یشترط ألحقیة الجھة اإلداریة في إجراء تعدیل بالزیادة أ
تكون ھذه الزیادة أو النقص من ذات نوع وجنس األعمال األصلیة فإذا كانت ھذه 
األعمال اإلضافیة منبتھ الصلة عن األعمال األصلیة الواردة والمنصوص علیھا بالعقد 
فإّنھ ال یجوز إجبار المتعاقد على تنفیذھا كما یجب اعتماد أمر التعدیل من الجھة 

) ٣٢(من قرار مجلس الوزراء رقم ) ٤١(من المادة ) د(لمختصة وفي ذلك تنص الفقرة ا
یجب على لجنة "بشأن المشتریات وإدارة المخازن في الحكومة االتحادیة  ٢٠١٤لسنة 

المشتریات دراسة وتقدیم طلب التعدیل، ورفع توصیاتھا الى السلطة المختصة باعتماد 
احد وعشرین یومًا من تاریخ تقدیم طلب التعدیل من قبل و) ٢١(، خالل ))١((أمر التعدیل

  .المورد
  

  ضوابط سلطة اإلدارة في تعدیل عقود البوت : الفرع الثاني
وبما أّن سلطة اإلدارة ترجع إلى مقتضیات سیر المرافق العامة فإّنھ من 
الضروري أن تتوافر ضوابط معّینة الستعمال ھذه السلطات الخاصة لتعدیل العقد 

  :داري باإلرادة المنفردة لإلدارة وھي على الوجھ التالياإل

وعلى اإلدارة اّلا تتحّجج  ،أن تستجد ظروف معینة تكون مبررة إلجراء ھذا التعدیل. أ
من قرار ) ٣٨(من المـاده ) ط(بعدم التقدیر السلیم لكمیات العقد حیث نصت الفقرة 

رة المخازن في بشأن المشتریات وادا ٢٠١٤لسنة ) ٣٢(مجلس الوزراء رقم 
یجب أن تحرص الجھة االتحادیة على وضع تقدیرات دقیقة " الحكومة االتحادیة

 .للكمیات والقیم الخاصة بموضوع العقد
فإّن عدم وجود المبرر إلجراء ھذا التعدیل یعّد تدّخًال غیر مشروع، األمر الذي : وعلیھ

                                      
من دلیل المشتریات والمناقصات والمزایدات إلمارة ابوظبي الصادر تنفیذًا للقانون  ٤٨مادة تنص ال  )١(

على ان اي تعدیل في العقد م�ن حی�ث الكمی�ة او المواص�فات او خالف�ة یج�ري ب�امر         ٢٠٠٨لسنة  ٦رقم 
  لدلیلتعدیل بموافقة طرفي العقد ویعتمد من السلطة المختصة وفقًا لنظام تفویض الصالحیات وھذا ا
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قضائیًا والمطالبة بالتعویض من شأنھ أن یعطي المتعاقد مع اإلدارة الطعن في ھذا العمل 
إن كان لھ مسوغ؛ حیث یجب أّلا تمّس ھذه التعدیالت حق المتعاقد في طلب التعویض 
كمقابل لسلطة اإلدارة وذلك ألّنھ في بعض األحیان قد یكون سبب إقدام اإلدارة على 

 .)١(التعدیل ھو حالة تستوجب ذلك دون وجود أي خطأ سواء من جانبھا أو من المتعاقد
أّلا تؤدي تلك السلطة إلى تعدیل موضوع العقد نھائیًا، أو تتجاوز إمكانیات المتعاقد . ب

الفنیة أو االقتصادیة، ویجب على اإلدارة أن تحترم في ھذا التعدیل القواعد العامة 
للمشروعیة من حیث االختصاص والشكل أي یجب أن یصدر قرار التعدیل من 

 .نظمھ القانونالجھة االداریة المختصة طبقًا لما ی
یحظر على اإلدارة تعدیل النصوص المنظمة للروابط المالیة، وبدون ذلك یكون . ت

للمتعاقد الحق في االمتناع عن إجراء ھذه التعدیالت بل وطلب فسخ العقد، ویجب 
على اإلدارة أن تتقید بھذه التعدیالت بعدم تجاوزھا حدود معینة وتقدیر امكانیات 

 .)٢(ع نفسھا في صورة المتعّسف في استعمال الحقالمتعاقد معھا حتى ال تض

وتعتبر سلطة اإلدارة في التعدیل من النظام العام، بید أّن ھذه السلطة یجب 
استخدامھا في اطار المشــروعیة، وإذا خرجت اإلدارة عنھا یؤدى الى ترتیب مسـؤولیتھا 

فالقاعدة العامة تقرر أّن التعاقدیة تجاه المتعـاقد معھــا بـسبب ما لحـق بھ من اضـرار؛ 
كّل صاحب حّق مباشرة ھذا الحّق بالطریقة التي یراھا محققة لرغباتھ دون تجاوز أو 
تعّسف أو علّو عند قیامھ بھذه المباشرة، والقاعدة العامة التي نّص علیھا قانون المعامالت 

حقھ  أّن الجواز الشرعي ینافي الضمان فمن استعمل"المدنیة في مباشرة الحق ھي 
، فعلى الشخص في مباشرة "استعماًال مشروعًا ال یضمن ما ینشأ عن ذلك من ضرر لھ

حّقھ أن یتقید بالحدود الموضوعیة لھذا الحق فإن تجاوزھا كان مخطئًا وتعّرض بالتالي 
للمسئولیة ذلك أّنھ بھذا التجاوز إنما یتعدى في حقیقة األمر على الحدود الموضوعیة لحّق 

  .)٣(غیره
عقود البوت اختلف الفقھ حول امكانیة تعدیلھا من قبل اإلدارة إلى اتجاھات وفي 

، جواز قیام اإلدارة بتعدیل عقود البوت بإرادتھا المنفردة )٤( مختلفة، حیث یرى البعض

                                      
محمود فؤاد عبد الباسط، القانون االداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، االزاریط�ة، االس�كندریة،   . د  )١(

  .٥١٩، ص ٢٠٠٥الطبعة االولى، 
مصطفى عبد المحسن الحبشي، الوجیز ف�ي عق�ود الب�وت، دار الكت�ب القانونی�ة، مص�ر، المحط�ة        . د  )٢(

  .٩١، ص ٢٠٠٨الكبرى، الطبعة االولى، 
عبد القادر الف�ار ، الم�دخل لدراس�ة العل�وم القانونی�ة، مكتب�ة دار الثقاف�ھ للنش�ر والتوزی�ع، عم�ان،           . د  )٣(

  .٢٣٥، ص ١٩٩٤الطبعھ االولى، 
تطبیقًا لذلك قضت المحكمة االداریة العلیا بمصر المس�لم ب�ھ فقھ�ـًا وق�ـضاء ان ش�ـروط ع�ـقد إلت�زام          )٤(

ـروط الئحی�ھ وش�ـروط تعاقدی�ھ، والش�ـروط الالئحی�ھ فق�ط ھ�ى الت�ى         ش� : المرفـق العام تنقسـم الي نوعیـن
یمـلك مانـح االلتـزام تعـدیلھا بإرادتة فى اى وقت وفقـًا لمقتضـیات المصلحة العامھ دون ان یتوقـف ذلك 
علي قب�ـول الم�ـلتزم، وم�ن المس�لم ب�ھ ان التعرف�ة وخط�وط الس�یر وم�ا یتعل�ق بھ�ا م�ن الش�روط الالئحی�ة               
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ویستند أصحاب ھذا االتجاه إلى تطبیق المبادئ العامة للعقود اإلداریة وبالتالي فإّن سلطة 
ت طلیقة من كل قید طالما أّن التعدیل یستھدف الصالح العام، وال اإلدارة في عقود البو

ویرى اتجاه آخر، أن سلطة . یمّس المزایا المقررة للملتزم في عقد االلتزام وملحقاتھ
عقود : اإلدارة في تعدیل عقود البوت یجب التفرقة فیھا بین نوعین من ھذه العقود األول

لمتعاقدین فھي ال یجوز تعدیلھا باإلرادة المنفردة البوت التي تخضع لمبدأ العقد شریعة ا
لمانح االلتزام؛ بل البّد من اّتفاق االطراف، والنوع الثاني عقود البوت التي تخضع 
للقواعد العامة للعقود اإلداریة وھذه العقود یمكن لإلدارة أن تعّدل الشروط الالئحة فیھا 

  .)١(االلتزام دون الشروط التعاقدیة باإلرادة المنفردة لمانح
  

                                                                                                   
 ١٣لس�نة   ١١٠لتعدیل بإرادة مانح االلتزام المنفردة حكم المحكمة االداریة العلیا ف�ي الطع�ن رق�م    القابلة ل

  ٣١/١٢/١٩٧٧ع الصادر .ق
جیھان حسن سید، عقـود البـوت وكیفیھ فـض المنـازعات الناشئھ ع�ـنھا، دار النھض�ـھ العربی�ـھ،    . د  )١(

  .١٠١، ص ٢٠١٢القاھرة، طبعة 
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  املبحث الثــالث

  سلطة اإلدارة يف توقيـع اجلـزاءات على املتعـاقد 

  
بمثاب��ة العقوب��ات  B.O.T تع��د الج��ـزاءات المنص��وص علیھ��ا ف��ى عق��ود الب��وت  

الرادعة لشركة المشــروع عند االخالل بش�روط العق�د المب�رم بینھ�ا وب�ین الجھ�ة المانح�ة        
ة بف�رض ھ�ذه الج�زاءات عن�د قی�ام ش�ركة المشـ�ـروع        المشــروع وفي األغلب تق�وم الدول�  

أو ع�دم تنفی�ذ أح�د     B.O.Tبمخالفات مثل عدم االمتثال للمواعید المحددة في عق�د الب�وت   
بنود العقد أو اإلخالل فیھ أو القیام بأي تصرف یلح�ق أض�رار ف�ي المشـ�ـروع مھم�ا ك�ان       

خالف��ات والتج��اوزات  ول��ذلك إذا ح��دد المتعاق��دان مجموع��ة م��ن الم   . ن��وع ھ��ذه األض��رار  
ووضعوا لھا جزاءات فیجب أن تلتزم الدولة بھذه الج�زاءات وع�دم ج�واز أي تع�دیل وإن     
الھدف األساسي من فرض الجزاءات على شركة المشــروع في حال حص�ول المخالف�ات   
  واألضرار المترتبة علیھا ھو الحفاظ على ھذا المشروع واستمراره بالعمل دون تعطیل 

توقیـع جزاءات مختلفة عل�ي المتعاق�د معھ�ا ال�ذى یخ�ـّل بال�ـتزاماتھ       ولإلدارة حـق 
التعاقدی��ة وذل��ك بإرادت��ـھا المنف��ردة، وتست��ـطیع اإلدارة توقی��ـع الج��زاءات عل��ي المت��ـعاقد      
المخالف لشروط العقد حتي لو لم یـنص العقد على فرض مثل ھذه الجزاءات، دون حاجة 

طل�ب للتع�رف عل�ى س�لطھ اإلدارة ف�ي توقی�ـع       إلى اللجوء إلى القضاء وسنخصص ھذا الم
الج��ـزاءات م��ن خ��الل الف��رعین حی��ث نتن��اول ف��ي الف��رع األول مفھ��وم س��لطھ اإلدارة ف��ى   

  .توقیـع الجزاءات، أما الفرع الثاني فنتناول صور الجزاءات اإلداریة

  اطب اول

  وم ط ادارة  و ازاءات 

دارة تتمثل في توقیع عدد من الجزاءات الرادعة منح المشرع سلطات واسعة لإل
للمتعاقد إلجباره على التنفیذ السلیم لشروط العقد، وكذلك تقوم اإلدارة بتوقیع ھذا الجزاء 

، إذ إّن ھـذا الضـرر یفـترض وقوعھ كنتیجة )١(بدون حاجة إلى إثبات حدوث ضرر معین

                                      
المحكمھ اإلتحادیھ العلـیا ان غرامة التأخیر توقع على المتعاقد مع اإلدارة بغ�ض  تطبیقًا لذلك قضت   )١(

النظر عن اي ضرر یلح�ق ب�اإلدارة ولمج�رد حص�ول االخ�الل بالوف�اء ب�االلتزام دون حاج�ة ال�ى ان�ذاره           
ر باعتبار ان العقود االداریة القائم�ة عل�ى ساس�ا فك�رة المراف�ق العام�ة تحق�ق الض�رر فیھ�ا بمج�رد الت�أخی           

  .لحرمان المنتفعین بھذه المرافق من الفائدة المتوخاة
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ـیر المرافـق العامة بانتظام واّطراد ، ذلك بھـدف ضـمان س)١(إلخالل المـتعاقد بالتزاماتھ
  .)٢(تحقـیقًا للمصلحة العامة

  
ویعد حّق اإلدارة في توقیع الجزاء بنفسھا مظھرًا من مظاھر امتیاز التنفیذ 

وسلطة اإلدارة في توقیع . )٣(المباشر الذي تتمتع بھ اإلدارة في عالقتھا باألفراد العادیین
ھ مستقلة تمامًا عن العقد الذي یربطھما حیث یمكنھا الجزاء على المتعاقد المخّل بالتزام

فاإلدارة في ایقاعھا للجزاءات ال تستند إلى . توقیع الجزاء ولو لم ینص علیھ العقد
نصوص العقد فقط وإنما الى امتیازات السلطة العامة التي تمتلكھا لضمان انتظام سیر 

ّن استعمال اإلدارة لتلك السلطة ال المرافق العامة تحـقیقًا للمصلحة العامة، وبالتالي فإ
  .یحتاج إلى نص یقررھا

  
وسلطة اإلدارة المستقّلة في توقیع الجزاء ال تعني عدم احترامھا للنصوص 
العقدیة المنظمة للجزاءات فإذا تّم تحدید جزاء معین لخطا معین فإّنھ البّد من احترام 

فمبدأ القوة الملزمة للنصوص النصوص العقدیة، وبالتالي ال یجوز لإلدارة مخالفتھ؛ 
العقدیة ما زال لھ احترامھ في نظریة العقد اإلداري وفیما ال یتعارض مع طبیعة الروابط 

وعادة ما تتضمن عقود البوت مختلف . )٤(اإلداریة وذلك ینطبق على الجزاءات العقدیة
ره إّلا أّن ذلك الجزاءات التي یجوز لإلدارة أن توقّعـھا علي المتـعاقد معھا في حالة تقصی

ال یعني تقیید حریة اإلدارة بااللتزام بما نّص علیھ العقد، بل تستطیع تحت رقابة القضاء 
  .)٥(أن توّقع على المتعاقد جمیع أنواع الجزاءات المقرر

  
ویخضع قرار اإلدارة بتوقیع الجزاء على المتعاقد معھا لرقابة قضائیة من 

كضمانة ضروریة لحمایة حقوقھ من تجاوز  زاویتي المشــروعیة والمالئمة، وذلك
والرقابة القضائیة ھنا ھي رقابة القضاء الكامل، التي . اإلدارة لحدود سلطاتھا الجزائیة

تقوم على طلب المتعاقد إلغاء الجزاء والتعویض عنھ، وھنا یختص قاضي العقد وحده 

                                      
انس جعفر، العقود االداریة، دارسة مقارنة لنظم المناقصـات والمزایـدات، وتطبیقھ للقانون رقم . د  )١(

الخاص بالمناقصـات والمزایـدات في مصر والئحتھ التنفیذیھ مع دراسة لعقود ال  ١٩٩٨لسنة  ٨٩
B.O.T١٦٥، ص ٢٠٠٣ة، دار النھضھ العربیھ، ، الطبعة الثانی.  

  .٣٠٦محمد على الخالیلة، مرجع سابق، ص . د )٢(
  .٦٧انس جعفر، مرجع سابق، ص . د  )٣(
أن�ھ إذا م�ا توق�ع     ٨/٤/١٩٦٧تطبیق�ًا ل�ذلك قض�ت المحكم�ة االداری�ة العلی�ا ف�ي حكمھ�ا الص�ادر ف�ي             )٤(

ھة اإلدارة بما ج�اء ف�ي العق�د وال یج�وز كقاع�دة      المتعاقدان خطأ معینًا ووضعا لھ جزاء فیجب ان تتقید ج
عامة ان تخالفھ او تطبق في شأنھ نصوص الئحة المناقصات منشور ف�ي مجموع�ة المكت�ب الفن�ي الس�نة      

  ٣٢٤، ص٢٩رقم  ٩
  .٣٠٦محمد على الخالیلة، مرجع سابق، ص . د  )٥(
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زاء على نصوص بالنظر في ھذه المنازعات، بشرط أن تستند اإلدارة في توقیعھا للج
ویجب على اإلدارة إنذار المتعاقد معھا قبل توقیع الجزاء ولم یحدد المشرع . )١(العقد ذاتھ

كیفیة معینة لإلنذار ویجوز أن یتم بأّي شكل من األشكال متى توافرت شروطھ التي 
تجعلھ قانونیا، واإلنذار یعّد الشكل الطبیعي والمخصص، واإلنذار ورقة رسمیة من 

محضرین تعلن من الدائن الى المدین الذین یبین لھ فیھا رغبتھ في أن یقوم بتنفیذ أوراق ال
وما یقوم مقام . التزامھ ویتم إعالن االنذار للمدین وفقًا لإلجراءات التي ینظمھا القانون

االنذار ویقصد بھ أي ورقة رسمیة تعلن من الدائن إلى المدین وتتضمن تكلیفھ بتنفیذ 
  .التزامھ

  

  ااطب 

 دارزاءات اور ا  
  

یمكن تقسیم الجزاءات اإلداریة التي تملك اإلدارة المتعاقـد توقیعھا على المتعـاقد 
  :معھـا عند إخاللھ بالتزاماتھ التعاقدیة إلى عدة أنواع ھي

  

  الجزاءات المالیة: الفرع األول
اقد معھا بالتزام ھي عبارة عن مبالغ تحددھا اإلدارة مقّدمًا كجزاء إلخالل المتع

من التزاماتھ، وھذا اإلجراء یغني اإلدارة عن نظام التھدیدات المالیة وتتمثل الجزاءات 
  :المالیة في غرامة التأخیر ومصادرة التأمینات، وسوف نتناول ذلك على التوالي

  غرامة التأخیر. أ

تزام تعرف غرامة الّتأخیر بأنھا مبلغ من المال ینّص علیھ كجزاء في حالة عدم ال
وھذا المبلغ غالبا ما یحدد سلفًا في العقد، تفرضھا . )٢(المتعاقد بتنفیذ التزاماتھ التعاقدیة

اإلدارة على المستثمر في حالة تراخیھ في تنفیذ التزاماتھ التعاقدیة أن یتأخر في إنجاز 
تنص  المشــروع خالل المدة المحددة في العقد، وإذا حدد الغرامة في العقد فإنھ غالبًا ما

علیھ األنظمة واللوائح التي تحكم العـقود اإلداریة وأن لإلدارة الحق في فرض الغرامة 
  . بمجرد تحقق سببھا دون الحاجة إلى تنبیھ أو إنذار أو صدور حكم قضائي

  
ویجب اإلشارة ھنا إلى أّن غرامة التأخیر یتحملھا المتعاقد مع اإلدارة في حالة 

إلثبات وقوع ضرر فعلي لإلدارة، أو استصدار حكم قضائي تأّخره عن التنفیذ دون حاجة 
بالغرامة، فالضرر في ھذه الحالة افتراضیًا غیر قابل إلثبات العكس، وفي ھذا تختلف 

                                      
  .١٨٩محمد قدري حسن، مرجع سابق، ص . د  )١(
  .١٤٧حمادة، مرجع سابق، ص  حمادة عبد الرازق. د  )٢(
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الغرامة عن التعویض فاألخیر ال یستحق إال عن الضرر الفعلي ویتم حساب غرامة 
جموعة من الحاالت التي ، وھنالك م)١(التأخیر وفقًا لما ھو منصوص علیھ في القانون

یعفى فیھا المتعاقد مع اإلدارة من المسئولیة إّلا أّن اإلعفاء ال یجوز النّص علیھ في العقد 
على اعتبار أّن ھذا اإلعفاء لھ موجبات في إطار األحكام القانونیة والعقدیة واجبة 

المتعاقد مع ومن ھذه الحاالت تسّبب جھة اإلدارة في التأخیر، أو إذا أثبت . االعتبار
اإلدارة بالمستندات المؤیدة أّن الـتأخیر قـد حدث نتیجـھ لظـروف قاھره خارجھ عن 
إرادتھ أو كان بإرادتھ ویشترط الستفادة المتعاقد من الظرف الطارئ كسبب إلعفائھ من 
غرامة التأخیر أن یقوم بإبالغ اإلدارة عند حدوث الظرف الطارئ الذي كان سببًا 

ي دولة اإلمارات العربیة المتحدة یعتبر توافر ھذه الحالة جوازیھ لإلدارة ، وف)٢(لتأخیره
من ) ٤٣(من المـاده ) ج(لمنح اإلعفاء من غرامة التأخیر وفقًا لما تنّص علیھ الفقرة 

وإدارة المخازن فى  بشأن الئحة المشتریات ٢٠١٤لسنة ) ٣٢(قرار مجلس الوزراء رقم 
یوم من ) ١٥(الحكومھ االتحادیھ بأّنھ في حال تقدم الموّرد إلى لجنة المشتریات خالل 

تاریخ وقوع الحادث المسبب للتأخیر بمستندات تثبت أّن ھذا التأخیر قد نشأ نتیجة قوة 
قاھرة أو ظروف خارجة عن إرادتھ فللجنة النظر في جواز إعفاء المورد من غرامة 

إضافة إلى أنھ یمكن لإلدارة أن تلجأ إلیھا بمجرد حدوث التأخیر دون . خیر من عدمھالتأ
حاجة إلى حكم قضائي، وتعتبر غرامة التأخیر تعویضًا اتفاقیا عما أصاب المرفق العام 
من ضرر مفترض مرده إخالل المتعاقد بحسن سیره وال یجوز االتفاق على مخالفتھا أو 

كما یكون لإلدارة سلطة تقدیریھ في اإلعفاء . ینص علیھ القانونزیادة نسبتھا خالفًا لما 
  من غرامة التأخیر كما في حال رأت اإلدارة أّن التأخیر من قبل المتعاقد معھا لم یترتب 

                                      
بش�ان الئح�ة المش�تریات وادارة     ٢٠١٤لس�نة   ٣٢م�ن ق�رار مجل�س ال�وزراء رق�م       ٤٣ت�نص الم�ادة     )١(

المخازن في الحكومة االتحادیة في حال تأخـر المـورد فى تـورید الكـمیات المطـلوبھ او ج�ـزء منھ�ا ف�ى    
طابقتھ�ا للمواص�فات، ف�ان الجھ�ة االتحادی�ة لھ�ا ان       المواعید المـتفق علیھا فى العقد او ت�م رفض�ھا لع�دم م   

تعطي المورد مھلھ إضافیھ للتـورید إذ رأت ف�ى ذل�ك مص�لحھ لھ�ا اال ان�ھ یش�ترط لم�نح ھ�ذه المھل�ة اخ�ذ           
خمسھ ) ١٥(موافقة الوحدة التنظیمیة التي طلبت الشراء مسبقًا ویشترط ان ال تزید المھلھ االضافیة على 

م��ن قیم��ھ الم��ـواد الت��ى تأخ��ـر ف��ى %) ١(باش��رة غرام��ة عل��ى الم��واد بواق��ع عش��ر یوم��ًا، او ان تف��رض م
عن كل اسبوع یلیھ او اي جزء منھ على اال %) ٢(توریـدھا وذلـك عن االسبوع االول او اي جزء منھ 

) و(من الفقرة ) ٢(من قیمة المواد التي تأخر المورد في توریدھا، وینص البند %) ١٠(تتجاوز الغرامة 
لقرار المشار الیھ ان الجھة االتحادیة تفرض الغرامة على المورد بمجرد ح�دود الت�أخیر ودون   من ذات ا

حاجة إلنذاره او اتخاذ اي اجراءات قض�ائیة او ال�ى اثب�ات الض�رر الواق�ع عل�ى الجھ�ة االتحادی�ة وال�ذي          
  .یعتبر متحققًا بمجرد التأخیر

  .٣١٠محمد على الخالیلة، مرجع سابق، ص . د  )٢(
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  .)١(علیھ إضرار بالمصلحة العامة

 مصادرة التأمینات. ب
المتعاق�د ع�ن    یعتبر الـتأمین أو الضمانات التي تتخذھا اإلدارة لمواجھ�ة خط�ر تقاع�د    

تنفیذ إلتزاماتھ خالل المدة المحددة ل�ھ ف�ي العق�د وق�د إس�تقر القض�اء اإلداري عل�ى إن        
ح��ق اإلدارة ف��ي مص��ادرة الت��أمین أو الكفال��ة ال یحرمھ��ا م��ن المطالب��ة ب��التعویض إذا   

ویق�ّدم  . كانت أضرار عدم تنفی�ذ المتعاق�د إللتزامات�ھ تج�اوزت مق�دار الكفال�ة والت�أمین       
م�ن مجموع�ة قیم�ة العط�اء     % ١٠ع اإلدارة تأمین�ًا مؤقت�ًا ال یق�ل ع�ن نس�بة      المتعاقد م

ویج��وز ل��إلدارة ان . وذل��ك لتالف��ي آث��ار األخط��اء الت��ي یرتكبھ��ا المتعاق��د أثن��اء العم��ل  
تصادر ھـذا التـأمین إذا اضطرت إلـى فسـخ العـقد، نتیجھ عـدم قی�ـام المتعاق�ـد مع�ـھا    

  .)٢( بتنفـیذ التزاماتھ
  

 وسائل الضغط واإلكراه: ثانيالفرع ال
قد تلجأ اإلدارة إلى فرض جزاءات ضاغطة على المتعاقد معھا إذا لم تفلح 
غرامات التأخیر أو مصادرة التأمین أو جزء منھ في ردع المتعاقد عن اإلخالل بتنفیذ 
إلتزماتھ ویختلف األمر في الجزاء ھنا بحسب جنسیة المتعاقد مع اإلدارة فإن كان 

أجنبیا وأخل في تنفیذ إلتزماتھ فإن بإمكان اإلدارة حرمانھ من اإلمتیازات مستثمرًا 
أھمھا اإلعفاءات من الضرائب والرسوم وإذا عدل عن . الممنوحة لھ جزئیا أو كلیا

أما الجزاء الضاغط األخر . المخالفة لھ الحق في أن یطلب إعادة النظر في قرار حرمانھ
معھا عند إخاللھ بإلتزاماتھ سواء كان وطنیأ أو  والذي تفرضھ اإلدارة على المتعاقد

أجنبیأ یتمثل في وضع المشــروع تحت الدراسة وحلول اإلدارة المانحة للمشروع محل 
المتعاقد في إدارة المشــروع إما جزاء حلول اإلدارة المانحة محل المتعاقد في إدارة 

د أصبح جاھزة لتنفیذ المشــروع بصفة مؤقتھ إلى الوقت الذي تري فیھ أن المتعاق
إلتزاماتھ دون إخالل فإنھ ال یوجد ما یمنع قانونا من حلول اإلدارة المانحة محل المتعاقد 

                                      
تطبیقًا لذلك قضت المحكمة االداریة العلیا في مصر، من المسلم ان اقتضاء الغرامات من�وط بتق�دیر     )١(

الجھة االداریة المتعاقدة باعتبارھا القوامة على حسن سیر المرافق العامة، والقائمة تبعًا لذلك عل�ى تنفی�ذ   
اءات المنصـوص علیـھا كلھا او شروط العقد، ولذا فلھا ان تقدر ظروف المتعاقد فتعفیھ من تطبیق الجـز

اذا  –بعضـھا بما في ذلك غرامة التأخیر اذ ھي قدرت ان ذلك محًال وقیاسًا على ھذا النظر ف�إن اإلدارة  
قرت صراحة او ضمنًا بانھا لم تحرص على تنفیذ العقد في المواعید المتفق علیھا ترتیبًا على تنفیذ العقد 

بر ذلك بمثابة اعفاء ضمني للمتعاقد من تنفی�ذ الغرام�ة علی�ھ، مم�ا ال     في ھذه المواعید كان غیر الزم فیعت
   ٢١/٣/١٩٧حكم المحكمة االداریة العلیا، في . یكون معھ محل لتوقیع غرامة التأخیر

، ص ٢٠١٠احمد سـالمھ بـدر، العقود االداریة وعقود البوت، دار النھضـھ العربیـھ، القاھرة، . د  )٢(
٣٧٤.  
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في حالة إخاللھ إال أن الواقع العملي لم یأتي بأي مثال  B.O.Tكجزاء ضاغط في عقود 
  .)١(لھذا الجزاء

 سـحب العمـل والتنفیـذ على حسـاب المتعـاقد معھا. أ
 

شركة المشــروع في عن تنفیذ التزاماتھ، أو تأّخر في الوفاء بھا، تقوم عند توقف 
اإلدارة بسحب العمل منھ وتقوم بتنفیذ األعمال المطلوبة منھ وعلى حسابھ وتحت 

وھنا یكون التنفیذ بذات الـشروط والمواصـفات المعلـن عنھـا والمتعـاقد . )٢(مسئولیتھ
قرره  قانونُا، سواء بنفسھا أو عن طریق موظفیھا علیـھا وذلك بإحدى طـرق التعاقـد الم

وذلك في حالة ضیق الوقت الذي ال یحتمل معھ البحث عن متعاقد اخر جدید،وال یؤدي 
ذلك إلى إنھاء الرابطة العقدیة مع المتعاقد، وال یعتبر التنفیذ في ھذه الحالة عقوبة توقع 

  .)٣( یر المرافـق العامـھعلى المتعاقد، وإنما ھو إجراء یستھدف ضـمان حسـن سـ
من دلیل المشتریات  ٥٤ففي دولھ االمارات العربیھ المتحده تنص المـاده 

لسنة  ٦والمناقصـات والمزایـدات إلمارة أبو ظبي الوارد بناء على أحكام القانون رقم 
 ٢٠٠٨نوفمبر  ٣٠والمنشور بالجریدة الرسمیة، السنة السابعة والثالثین ، بتاریخ  ٢٠٠٨
للدائرة المعنیة حق الحجز على كل أو بعض مستحقات المتعاقد لدیھا أو لدى الدولة  یكون

أو الھیئات أو المؤسسات العامة وكذلك الحق في بیع اآلالت والمعدات واألدوات والمواد 
الموجودة في موقع العمل دون أّیة مسئولیة عن أّیة خسارة قد تلحق بالمتعاقد جراء بیعھا، 

ضت المحكمة االتحادیة العلیا بدولة اإلمارات العربیة المتحدة أّن مفاد وتطبیقا لذلك ق
من الالئحھ التنفیذیھ لقانون المناقصـات والمزایــدات  ٥٧الفقرة الثانیة من المـاده 

والمستودعات بأبوظبي الوارد فى الالئحھ التنفیذیھ لقانون المناقصـات والمزایدة 
ابوظبي من أّن االحتجاز أو الحبس المقرر للدائرة  والمستودعات المعمول بھ في إمارة

الحكومیة إنما ینصرف في مدلولھ إلى المنشآت الوقتیة أو المواد و اآلالت واألدوات التي 
تعد من المال المنقول وتستعمل بطبیعتھا في انجاز أعمال المقاولة وتكون بموقع العمل 

                                      
عقـود البـوت، الطـریق لمرافقة الدولھ الحدیثھ، دار الجامعھ الجدیدة، بھجى ، عصام أحمد ال (١)

  .١٠٩ص ، ٢٠٠٨االسكندریة، الطبعة االولى، 
  .٣٥٦سلیمان الطماوى، مرجع سابق، ص . د  )٢(
تطبیقًا لذلك قضت محكمة القض�اء االداري المص�ري یج�ب ان تنف�ذ العق�ود االداری�ة بدق�ة ألن س�یر           )٣(

لعامة یقتضي ذلك ومن وسائل ضغط اإلدارة على المتعاقد المقصر ان تحل ھ�ي بنفس�ھا محل�ھ،    المرافق ا
او ان تعمل على احالل اشخص اخر محلھ في تنفیذ االلتزام وقد استقر قضاء ھذه المحكمة على ان ھ�ذا  

ام جھ�ة اإلدارة  االجراء ال یتضمن انھاء العقد بالنسبة للمتعاقد المقصر، بل یظل ھ�ذا المتعاق�د مس�ئوًال ام�    
مجموع�ة   ١٩٨٢ن�وفمبر   ٢٠وانما تتم العملیة لحسابھ وعلى مسؤولیتھ حكم المحكمة االداریة العلیا، في 

  .٩٩، ص ٢٦المبادئ القانونیة في العقود االداریة، السنة 
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حكومیة بعد احتجازھا تلك األشیاء أن عند سحب الدائرة للعمل من المقاول، وللدائرة ال
  .)١(تستعملھا في إتمام العمل

  

  فرض الحراسة على المرفق العام. ب

یقصد بفرض الحراسة على المرفق العام رفع ید الملتزم المقصر عن إدارة 
المرفق مؤقتًا، وقیام المتعاقدة بإدارتھ بنفسھا أو ممن تعینھ لذلك لضمان استمرار تقدیم 

ویعد فرض الحراسة بطبیعتھ إجراء مؤّقت فھو ال . ھ بصورة منتظمةالمرفق لخدمات
یؤدي الى إنھاء االلتزام ولكّنھ في النھایة مصیره إلى الزوال إّما بعودة المرفق إلى 

وتستطیع اإلدارة فرض الحراسة . )٢(الملتزم االصلي وإّما إلى سقوط االلتزام وفسخ العقد
لعقد، كما أّن ھذا الجزاء یخضع لكافة التعدیالت حتى ولو لم ینـص علـیھ صراحـھ فى ا

التي تجریھا السلطة العامة مانحة االلتزام بما تملكھ من سلطات تنظیمیة منحھا لھا 
  .)٣(القانون

كما أّن جزاء فرض الحراسة قاعدة تنظیم أساسیة ألي مرفق عام، ولذلك فھي 
فاإلدارة ال یمكنھا أن تتخلى عن  تتعلق بالنظام العام وال تستطیع اإلدارة التنازل عنھا،

مراقبة المرفق والتدخل في حالة عجز الملتزم على إدارتھ، بل إّن من واجبھا في ھذه 
  .)٤(الحالة أن تتولى بنفسھا مسؤولیة تسییر المرفق

وفقًا لالتجاه السائد في الفقھ فإّن وضع المرفق تحت الحراسة یرجع إلى توافر 
  :أحد سببین

خـالفات جسـیمھ من جانب المـلتزم من شـأنھا تعریض إسـتمرار وقـوع م: األول
وینطـبق ذلك في حالة التوقف الكلي أو الجزئي للمرفـق نتیجھ . وإنتظام المرفـق للخـطر

  .من الملتـزم أو عدم كفاءتھ أو قدرتھ
وجود قوة قاھرة یھدد استمرارھا وقف المرفق عن العمل تمامًا مثال ذلك : الثاني

عمال من المرفق نتیجة إضراب العاملین فیھ دون أن یكون الملتزم سبب في توّقف ال
وقوع اإلضراب، ففرض الحراسة على المرفق في ھذه الحالة یفترض عدم وجود خطأ 

  .)٥(من الملتزم بعكس الحالة االولى

                                      
  .٣/٨/٢٠١١جلسة  ١٢٩المحكمھ اإلتحادیھ العلـیا، الطعن رقم   )١(
  .٥٣٠ق، ص سلیمان الطماوي، مرجع سـاب. د  )٢(
  .١٧٨انس جعفر، مرجع سابق، ص . د  )٣(
محمد رفعت عبد الوھاب، مبادئ وأحكام القانون االداریة، منشورات الحلبي الحقوقی�ة، بی�روت،   . د  )٤(

  .١٤٢ص 
  .٣٨١احمد سـالمھ بـدر، مرجع سابق، ص . د  )٥(
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وال یشترط الستعمال اإلدارة إجراء فرض الحراسة توجیھ إنذار للملتزم إّلا إذا 
لتزام على ذلك صراحة، ویشترط الفقھ الفرنسي في ھذه الحالة أّلا تطول نّص عقد اال

  .)١(الفترة التالیة لألعذار حتى ال یؤثر ذلك في السیر المنتظم للمرفق
  

  فسخ العقد : الفرع الثالث
یعتبر فسخ العقد من أشد الجزاءات وأخطرھ�ا أث�رًا ل�ذا ف�إن اإلدارة ال تق�دم علی�ھ       

ي فیھا استمرار العقد مع اإلخالل الجسیم للمتعاقد بما اتفق علیھ ف�ي  إال في الحالة التي تر
ویمكن أن ینتھي العقد اإلداري نھای�ة غی�ر عادی�ة أو    . العقد سوف یضر بالمصلحة العامة

مبتسرة قبل حلول أجل انتھائھ إذا طرأت على العقد أسباب معینة تجعلھ ینتھ�ي قب�ل أوان�ھ    
وسنتناول . تسویة ما یترتب على ھذا اإلنتھاء من الحقوقوفي ھذه الحالة یتم االتفاق على 
  :ھذا الموضوع على النحو اآلتي

  
  "الشرط الفاسخ"الفسخ باتفاق الطرفین : أوًال

یكون الفسخ اتفاقیا إذا تقرر بناء على شرط أورده المتعاقدان في العقد حیث ج�اء  
یجوز االتف�اق عل�ى أن   : "ة أنھفي قانون المعامالت المدنیة لدولة اإلمارات العربیة المتحد

یعتب��ر العق��د مفس��وخة م��ن تل��ـقاء نفس��ة، دون حاج��ھ ال��ى ح��ـكم قض��ائى ع��ـند ع��دم الوف��ـاء  
بااللتزام��ات الناش��ئة عن��ھ، وھ��ذا االتف��اق ال یعف��ي م��ن األع��ذار إال إذا اتف��ق المتعاق��دان          

  .)٢("صراحة على اإلعفاء منھ
تین یتمت��ع بھم��ا ف��ي الفس��خ  وھ��ذا االتف��اق ی��ؤدي إل��ى حرم��ان المتعاق��د م��ن ض��مان  

  :القضائي وھما
أن العقد یفسخ حتما دون أن یكون للم�دین وال للقاض�ي خی�ار ب�ین الفس�خ       :األولى

والتنفیذ، وإنما یبقى الخیار للدائن فیكون لھ أن یرغ�ب ع�ن الفس�خ ویص�ر عل�ى التنفی�ذ أو       
  .العكس

ل�ك ال یعف�ي ال�دائن    یقع الفسخ بحكم االتفاق دون حاجة للتقاضي، إال أن ذ :الثانیة
م��ن ض��رورة اللج��وء إل��ى القض��اء للحك��م بالفس��خ إذا ن��ازع الم��دین ف��ي واقع��ة تنفی��ذ العق��د   

إال أن حرم��ان . ومھم��ة القاض��ي تنحص��ر ف��ي ھ��ذه الحال��ة عل��ى التثب��ت م��ن واقع��ة التنفی��ذ  
المدین من ھاتین الضمانتین ال یسقط عنھ ضمانة أخرى تتمثل في ضرورة األعذار الذي 

ائن إلى المدین لیض�عھ ف�ي موض�ع المت�أخر ف�ي التنفی�ذ م�ا ل�م یتف�ق المتعاق�دان،           یوجھھ الد
  .)٣(صراحة على عدم لزوم ھذا اإلجراء أیضا

  

                                      
  .٢٢٢محمد عبدالعال السناري، مرجع سابق، ص . د  )١(
  .٣١٥لخالیلة، مرجع سابق، ص محمد على ا. د) ٢(
  .٢٥١المذكره االیضاحیة لقانون المـعامالت المدنیة االماراتي، ص ) ٣(
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عن الفسخ القضائي ف�ي حرم�ان الم�دین    " الشرط الفاسخ"ویختلف الفسخ االتفاقي 
ي یتقرر من الضمانتین السابقتین، فإنھ یختلف أیضا عن اإلقالة من حیث أن الفسخ االتفاق
وف�ي  . )١(كجزاء على اإلخالل بااللتزامات الناش�ئة ع�ن العق�د بینم�ا اإلقال�ة ال تتطل�ب ذل�ك       

ق��د ینتھ��ي العق��د اإلداري نھای��ة غی��ر عادی��ة أو مبس��ترة إذا اتف��ق    -مج��ال الع��ـقود اإلداری��ة
الطرف��ان المتعاق��دان عل��ى تقاب��ل العق��د وإنھائ��ھ طبق��ا للقواع��د العام��ة ف��ي عق��ود القان��ـون       

ص، كم��ا ذكرن��ا آنف��ا حی��ث تطب��ق قواع��د اإلقال��ة المعروف��ة ف��ي القان��ـون الخ��ـاص،       الخ��ـا
وقد . )٢(وخصوصا اعتبار اإلقالة في حق الطرفین فسخا للعقد، وفي حق الغیر عقدًا جدیدًا

یكون الفسخ االتفاقي مصحوبا بتعویض المتعاقد عما فاتھ م�ن تكمل�ة تنفی�ذ العق�د أو ب�دون      
  .)٣(لطرفانتعویض حسبما یتفق علیھ ا

  
  الفسخ بقوة القانون: ثانیًا

  
وفي ھذه الصورة من الفسخ للعق�ود بق�وة الق�انون ف�ي القان�ـون الخ�ـاص ج�اء ف�ى         

ف��ى .  ١:" قان��ـون المع��امالت المدنی��ھ لدول��ھ اإلم��ارات العربی��ھ المتح��ده ال��نص عل��ي أن��ة    
ـتحیال، إنقض�ى  العقـود الملزمھ للج�انبین اذا ط�رات ق�وه ق�اھره تجع�ل تنف�ـیذ االل�ـتزام مس�        

وإذا كان�ت االس�تحالة جزئی�ة    . ٢.معھ اإللتـزام المقابل لھ وانفس�ـخ ال�ـعقد م�ن تلق�ـاء نفس�ـھ     
انقضى ما یقابل الجزء المس�تحیل وینطب�ق ھ�ذا الحك�م عل�ى االس�تحالة الوقتی�ة ف�ي العق�ود          

بقوة ، والفسخ ")٤(المستمرة وفي ھاتین الحالتین یجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدین
ویشترط النفساخ العقد بق�وة  . )٥(القانون یقع دون الحاجة إلى تراضي أو تقاضي أو أخبار

  :القانون تحقق الشروط اآلتیة

واالستحالة ھن�ا االس�تحالة المطلق�ة، أم�ا     . )٦(یستحیل على المدین تنفیذ االلتزام كلیة.١
كان�ت شخص�یة   إذا كانت االستحالة نس�بیة ف�ال ت�ؤدي إل�ى انقض�اء االلت�زام إال إذا       

  .)٧(المدین محل اعتبار خاص في التعاقد

                                      
الشھابي إبراھیم الشرقاوي، مصادر االلتزام اإلرادیة، مكتب�ة الجامع�ة؛ اث�راء للنش�ر و التوزی�ع،      . د) ١(

  .٢٢٠-٢١٩، ص ٢٠٠٨
  .٧٦٤ة، مرجع سابق، ص سلیمان الطماوى، األسس العامة للعقود اإلداری. د) ٢(
  .٣٤٤أنس جعفر، العقود اإلداریة، مرجع سابق، ص . د) ٣(
 ١٩٨٥لس��نھ  ٥م��ن قان��ـون المعام��ـالت المدنی��ھ لدول��ھ اإلم��ارات العربی��ھ المتح��ده رق��م  ٢٧٣الم��اده ) ٤(

 .المعدل
  .٢٥٣المذكرة اإلیضاحیة لقانون المعامالت المدنیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة، ص ) ٥(
، دار االتح��اد العرب��ي للطباع��ة والنش��ر،    ١محم��ود حلم��ي، م��وجز مب��ادئ الق��انون اإلداري، ط   . د) ٦(

  .٢٣٨، ص ١٩٧٧
عبد الخ�الق حس�ن أحم�د، ال�وجیز ف�ي ش�رح قان�ـون المع�امالت المدنی�ھ بدول�ھ اإلم�ارات العربی�ھ             . د) ٧(

  .٢٧٣، ص  ٢٠٠٣، مصادر االلتزام، أكادیمیة شرطة دبي ،  ١المتحدة، ج
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، أم�ا إذا ك�ان بفع�ل الم�دین     )١(أن تكون االستحالة راجع�ة إل�ى ق�وة ق�اھرة، س�بب أجنب�ي      .٢
فإنھا ال تؤدي إلى انقضاء االلتزام بل تؤثر على طریقة التنفیذ ویكون التنفی�ذ بطری�ق   

 .التعویض بدل التنفیذ العینین
  .ة لتاریخ إبرام العقدأن تكون االستحالة الحق.٣

یتضح مما سبق أنھ یكون ھن�اك فس�خ بق�وة الق�انون ف�ي ح�االت معین�ة م�ن ھ�الك          
محل العقد أو قامت أسباب محددة منص�وص علیھ�ا ف�ي الق�وانین والل�وائح كم�ا ل�و أص�در         

وف�ي  . المشرع قانون بإنھاء بعض أنواع العـقود اإلداری�ة المبرم�ة ف�ي حال�ة الح�رب م�ثال      
، أو تحقیق شروط معین�ة  )٢(ظم القانون ما یترتب على ھذا اإلنھاء من حقوقھذه الحالة ین

یخ��ول ھ��ذا لجھ��ة  . )٣(منص��وص علیھ��ا ف��ي العق��د أو إفالس��ھ وأع��ذاره أو ارتك��اب جریم��ة  
اإلدارة الحق في حالة ارتكاب المتعاقد معھا مورد كان أم مقاوال لسلوك غیر أمین یتمث�ل  

ن توقع علیھ عدة جزاءات ھي فسخ العقد ومصادرة في الغش أو التالعب أو الرشوة في أ
التأمین��ات وتنفی��ذ العق��د عل��ى حس��ابھ م��ع حف��ظ حقھ��ا ف��ي التع��ویض، وق��د ش��دد ھ��ذا ال��نص  
الجزاء على ھذه األفعال غیر األمینة ألثرھا السیئ على المرفق، ولردع كل من تسول لھ 

  .نفسھ ارتكاب مثل ھذه األفعال
ارة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة لم تنص وإذا كانت نصوص نظام عقود اإلد

صراحة كما ھو الشأن في قانون تنظیم المناقصـات والمزایـدات المصري مثال في 
فحكمة . منھ على شطب اسم المتعاقد الذي یرتكب أحد ھذه األفعال اآلثمة) ٢٤(المـاده 

ن المشرع غلظ إ: "ھذا الجزاء الذي أوضحتھ محكمة القضاء اإلداري بمصر ذلك بقولھا
العقوبة بالنسبة للمقاول أو المورد في حالة لجوئھ إلى الغش أو التالعب في معاملتھ مع 
اإلدارة أو حالة رشوتھ ألحد موظفیھا أو مستخدمیھا أو التواطؤ منھ أضرارا بھا، فلم 
یكتفي بفسخ العقد ومصادرة التأمین وجوبة في ھذه األحوال باعتبار أن الغش یفسد كل 

ویتناقض مع حسن النیة الواجبة في تنفیذ العقود، وإنما رتب جزاءات أخرى شيء 
كشطب االسم من سجل المقاولین والموردین بالمصلحة، ومنعھ من الدخول في مناقصات 
حكومیة، وعلة ذلك ظاھرة في أن من یستعمل الغش أو التالعب أو یلجأ إلى الرشوة 

وعقبھ في سبیل تسییره بانتظام  والتواطؤ یكون مصدر خطر على المرفق العام
واضطراد، ومن ثم یتعین حرمانھ من االستمرار في التعامل مع المرفق تحقـیقا 
لمقـتضیات المصلحة العامھ التي تقضي استمرار  المرافق العامة في أدائھا لخدماتھا 

  .)٤(المنوط بھا بانتظام

                                      
  .٢٥٢المذكرة اإلیضاحیة لقانون المعامالت المدنیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة، ص) ١(
إب��راھیم ط��ھ الفی��اض، الق��انون اإلداري، نش��اط أعم��ال الس��لطة اإلداری��ة ب��ین الق��انون الك��ویتي         . د) ٢(

  .٥١١، ص  ٢٠١٤والمقارن، مكتبة الفـالح للنشـر والتـوزیع ، الكویـت، 
  .٧٦٧لطماوي، األسس العامة للعقود اإلداریة، مرجع سابق، ص سلیمان ا. د) ٣(
  .١٩٨٦/٥/٢٥ -ق  ٣٨لسنة  ٣٧٨٨حكم محكمة القضاء اإلداري في مصر رقم ) ٤(
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الس�معة تخ�ول جھ�ة    فالقواعد العامة تقتضي أن یكون المتعامل م�ع اإلدارة حس�ن   
اإلدارة انطالقا من مسؤولیتھا في انتقاء م�ن تتعام�ل معھ�م أن تص�در ق�رارا بحرم�ان م�ن        
ثبت ارتكابھ ھذا الفعل، وأن یدون اسمھ في سجل المحرومین من التعامل أعماال للقواع�د  

ومن ذلك أیضا ما جاء في نظام عق�ود  . العامة المقررة ، ویغیر حاجة إلى نص على ذلك
رة بدول��ة اإلم��ارات العربی��ة المتح��دة وم��ا تطلب��ھ م��ن مس��ك س��جل أو مل��ف ی��دون فی��ھ  اإلدا

ق��رارات االس��تبعاد ألس��باب تتعل��ق بالكف��اءة أو النزاھ��ة ویستحس��ن اس��تطالع رأي إدارة       
فمج�رد مخالف�ة المواص�فات ال تش�كل غ�ش أو تالعب�ا       . )١(الفتوى والتشریع ب�وزارة الع�دل  

م�ة المتع�املین م�ع اإلدارة، إذ یل�زم لك�ي یرق�ى إل�ى        یدعوا إلى شطب اس�م المتعھ�د م�ن قائ   
درجة الغش أن یثبت علم المتعھد بھذه المخالفات، وما ینطوي علیھ من غش وخ�داع م�ن   
قبل المدعي في حقیقة الشيء المسلم من حیث نوعھ أو طبیعتھ أو صفاتھ الجوھری�ة الت�ي   

اوز اإلھم��ال إل��ى مرتب��ة ج��رى التعاق��د علیھ��ا، وال یعتب��ر تالعب��ھ ذل��ك التالع��ب ال��ذي یج��  
فیتع��ین ل��و ض��م المتعاق��د م��ع اإلدارة ب��الغش ف��ي تنفی��ذ التزامات��ھ، وتوقی��ع الج��زاء    . الغ��ش

المنص��وص علی��ھ ف��ي الم��ـاده أن یثب��ت مس��ؤولیتھ أي علم��ھ بم��ا یش��وب األص��ناف الت��ي       
وإن كان ھ�ذا مفت�رض العل�م ف�ي التعاق�د م�ع اإلدارة، إال أن�ھ        . یوردھا من غش أو تالعب

نت ظروف الحال تنف�ي ھ�ذا العل�م، فإن�ھ ال یس�وغ وص�مھ ب�الغش وظ�روف الح�ال          متى كا
تنفي ھذا العلم، واعتب�ر غش�ا ك�ذلك دأب المتعاق�د عل�ى توری�د أص�ناف بأق�ل م�ن الكمی�ات           

  .المطلوبة وغیر صالحة لالستھالك اآلدمي أمر یكشف عن نیة مبیتھ للتالعب
  الفسخ القضائي: ثالثًا

للعق�ود ی�تم االنتھ�اء ف�ي ھ�ذه الحال�ة بحك�م م�ن القض�اء          وفي ھذا النوع من الفس�خ  
ولم یقید القانون سلطة القاضي بشأن الفسخ القضائي مثلما . بنـاء على طلب أحـد الطرفین

فعل في الفس�خ االتف�اقي، ف�إذا طل�ب ال�دائن فس�خ العق�د نتیج�ة إخ�الل الم�دین بالتزامات�ھ ال            
المدین إلى میسرة إذا طلب الم�دین ذل�ك   یجیر القاضي على إجابتھ، بل یجوز لھ أن ینظر 

أما إذا طلب تنفیذ العقد وكان بإمكان الم�دین تنفی�ذه   . ومع إلزامھ بالتعویض عند االقتضاء
تعین أن یس�تجیب القاض�ي لھ�ذا الطل�ب، وج�از ل�ھ أن یحك�م ب�التعویض أیض�ا إذا اقتض�ى           

ص�ر عل�ى تع�ویض    ف�إن ك�ان الم�دین ق�د نف�ذ التزام�ھ جزئی�ة، فللقاض�ي أن یقت        . الحال ذل�ك 
الدائن عما تخلف المدین عن تنفیذه إذا كان ما تم تنفیذه ھو الجزء األھم من االلتزام عل�ى  
أن للقاضي أن یجیب الدائن إلى طلبھ ویقضي بفسخ العقد مع إلزام الدین بالتعویض دائما 

، إذا )٣(وأس�اس التع�ویض فی�ھ س�یكون خط�أ الم�دین أو تقص�یره        )٢(إن كان ثمة محل ل�ذلك 
ان م�ا ذكرن�اه ح�ول الفس�خ القض�ائي وفق�ا للقواع�د العام�ة ف�ي ق�انون المع�امالت المدنی�ة             ك

اإلماراتي، فإن ف�ي مج�ال العق�ود اإلداری�ة، حی�ث ی�تم االنتھ�اء م�ن ھ�ذه الحال�ة بحك�م م�ن             

                                      
  .٦٦٦المستشار علیوه مصطفي فـتح الباب ، نظام عقود اإلدارة، القاھرة، مكتبة كومیت، ص ) ١(
  .٢٥٠ة االماراتى، ص المذكره االیضاحیة لقانون المـعامالت المدنی) ٢(
 .٢٥١ -٢٥٠المذكره االیضاحیة لقانون المـعامالت المدنیة االماراتى، ص ) ٣(
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القضاء بناء على طلب أحد الطرفین وغالب�ا م�ا یك�ون ھ�و المتعاق�د م�ع اإلدارة وذل�ك ف�ي         
  :الحاالت اآلتیة

قوة القاھرة، حی�ث تعتب�ر م�ن األس�باب القانونی�ة النقض�اء االلتزام�ات والق�وة         ال. أ
الق��اھرة ھ��ي الح��ادث الخ��ارجي ال��ذي یس��تحیل دفع��ھ، وال��ذي ی��ؤدي إل��ى اس��تحالة التنفی��ذ      

. استحالة مطلقة، وإن كانت تعد سببا النفساخ العق�د م�ن تلق�اء نفس�ھ إذ ال الت�زام بمس�تحیل      
ع إنھ��اء العق��د بق��رار منھ��ا اس��تنادا إل��ى الق��وة الق��اھرة، أم��ا   فتس��تطی. وفیم��ا یتعل��ق ب��اإلدارة

بالنسبة للمتعاقد مع اإلدارة فلیس من المالئ�م أن یت�رك ل�ھ تق�دیر م�ا یعتب�ر م�ن قبی�ل الق�وة          
  .)١(القاھرة، ولھذا یشترط أن یحصل من القضاء على حكم بإنھاء العقد

حال���ة إخ���الل اإلدارة  فف���ي. إخ���الل اإلدارة بالتزاماتھ���ا المترتب���ة عل���ى العق���د. ب
بالتزاماتھا التعاقدیة فال مندوحة أم�ام المتعاق�د ف�ي طل�ب فس�خ العق�د، ف�ال یس�وغ أن یلت�زم          

  .)٢(المتعاقد بتنفیذ التزام بھ، في مقابل إخالل اإلدارة بالتزاماتھا
فمع أن اإلدارة تتمتع بمركز فرید ومتمی�ز ف�ي العق�د    . تجاوز اإلدارة لسلطاتھا. ج

أنھ یجب علیھا أن تراعي ما اتفقت علیھ معا المتعاق�د معھ�ا وال تتج�اوزه إال     اإلداري، إال
ف��إذا انحرف��ت اإلدارة بس��لطاتھا، أو ك��ان   . )٣(للض��رورة، وبغی��ة تحقی��ق المص��لحة العام��ة  

تجاوزھا یعد تزیدة منھا دون مبرر على نحو یؤدي إل�ى قل�ب اقتص�ادیات العق�د أو تغیی�ر      
جدی�د، فإن�ھ یس�تطیع ف�ي ھ�ذه الحال�ة أن یلج�أ لقاض�ي          جوھرة بحیث یصبح كأنھ أمام عق�د 

العقد لیطلب منھ فصم عرى العقد اإلداري جزاء وفاق لتج�اوز اإلدارة ف�ي س�لطاتھا وف�ي     
  .)٤(جمیع صور الفسخ القضائي یعود الفسخ إلى تاریخ رفع الدعوى بھ

  الفسخ اإلداري: رابعًا
ویعد بمثاب�ة إح�دى القواع�د     وھو الذي یصدر بھ قرار من جانب اإلدارة المتعاقدة

. )٥(العامة الخاصة بالعقود اإلداریة، أو مظھرة أصیال یمی�ز الع�ـقود اإلداری�ة عم�ا س�واھا     
  :ولدراسة ھذه السلطة فإننا سنتناولھا في ناحیتین وھما

حال���ة الفس���خ المنص���وص علی���ھ ف���ي العق���د أو بموج���ب الق���وانین   :الناحی���ة األول���ى       
یتم فسخ العقد اإلداري كجزاء ف�ي مواجھ�ة المتعاق�د    " موقع كجزاءالفسخ ال"واألنظمة أي 

                                      
 -ط�ھ   ٢ك -مصطفى محمود عفیفى، الوس�ـیط ف�ي مب�ادى الق�انون اإلدارى المص�ري والمق�ارن       . د) ١(

 .وما بعدھا ١٩٧ص 
دار النھض�ـھ العربی�ـھ، الق�اھرة،    جابر جاد نصار، عقود البوت والتطور الح�دیث لعق�د االلت�زام،    . د) ٢(

  .٣٦٢، ص ٢٠٠٣الطبعة الثانیة، 
دار االتح�����اد العرب�����ي للطباع�����ة  - ١ط -محم�����ود حلم�����ي، م�����وجز مب�����ادئ الق�����انون اإلداري  . د) ٣(

  .٢٨٩، ص ١٩٧٧والنشر،
  .٣٦٢جابر جاد نصار ، مرجع سابق، ص . د) ٤(
، النش��اط ٢داري، دراس��ة مقارن��ة، ج  عب��د العل��یم عب��د المجی��د مش��رف، ال��وجیز ف��ي الق��انون اإل   . د) ٥(

  .٣٥٧اإلداري، ص 
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م��ع اإلدارة ف��ي ح��االت ارتكاب��ھ لخط��أ جس��یم، كم��ا ل��و ق��ام بالتالع��ب أو الغ��ش ف��ي تنفی��ذ     
  .)١(التزاماتھ العقدیة

ما عدا عقود التزام المرافق العامة حرصا على عدم اإلخالل بمقتض�یات حس�ن س�یر         
ات المحافظة على الصالح الع�ام، م�ا ل�م یوج�د ن�ص عل�ى المتعاق�د        المرفق وتلبیتھ العتبار

خالف ذل�ك فیم�ا یتعل�ق بعق�ود االمتی�از وإال ف�إن الوس�یلة الوحی�دة إلنھائ�ھ تك�ون بواس�طة            
وبالنس��بة لعق��ود االش��ـغال العام��ـھ فباإلض��افة إل��ى فس��خ العق��د ب��اإلرادة المنف��ردة    . القض��اء

المتعاق�د بن�اء عل�ى مناقص�ة أو ممارس�ة جدی�دة        لإلدارة تستطیع أن تنفذ العقد على حس�اب 
ویتبین مما سبق ذكره أن الفسخ اإلداري مقرر لإلدارة دون الحاجة إلى إثبات وقوع خطأ 

  .)٢(من جانب المتعاقد بخالف الفسخ الجزائي الذي یفترض وقوع مثل ھذا الخطأ
تك��ون  وف��ي ھ��ذا ھ��ذا الف��رض ، الفس��خ تحقیق��ا للمص��لحة العام��ة : الناحی��ة الثانی��ة

المتعاق��د ألي خط��أ، وتك��ون وس��یلة   المص��لحة العام��ة ھ��ي المب��رر للفس��خ ول��یس ارتك��اب  
بإرادتھ��ا المنف��ردة، دون اعت��راض عل��ى  اإلدارة ل��ذلك، اس��تخدام س��لطتھا ف��ي تع��دیل العق��د 
اللجوء إلى فسخ العقد حفاظ�ا عل�ى الم�ال     ذلك، ومثال ذلك أن تجد اإلدارة أن من األفضل

عن�دما تتغی�ر الظ�روف الت�ي كان�ت مص�احبة        ا ال طائ�ل م�ن ورائ�ھ أو   العام من تبدیده فیم� 
وق�د اعت�رف   . )٣(العقد غیر ذي أھمیة أو محل  إلبرام العقد تغییرا جذریأ على نحو یجعل

القضاء اإلداري ل�إلدارة بھ�ذه الس�لطة ف�ي جمی�ع الع�ـقود اإلداری�ة، إذ أن ح�ق اإلدارة ف�ي          
تعاقد یستند إلى كون اإلدارة دون غیرھ�ا ھ�ي   توقیع جزاء الفسخ بدون خطأ من جانب الم

صاحبة االختصاص في تنظیم المرافق العامة فقد تقرر أن العقد أصبح غیر ضروري أو 
  .لم یعد یتفق مع حاجة المرفق الذي أبرم من أجلھ

ویرى البعض أن س�لطة اإلدارة ف�ي الفس�خ م�ن جان�ب واح�د یس�تند إل�ى س�لطاتھا          
لفسخ من عدمھ دون أن یكون للقضاء سلطة في مراقبة أسباب التقدیریة في موازنة فائدة ا

الفسخ من حیث منفعتھ للمرفق من عدمھ، وم�ع ذل�ك ف�إن المتعاق�د یس�تحق التع�ویض ع�ن        
أن أفض�ل أن�واع الج�زاءات     ونح�ن ن�رى  . الفسخ ما دام لیس إلرادتھ ت�أثیر ف�ي ھ�ذا الش�أن    

عویض، كم�ا أن الجھ�ة المانح�ة    المالیة ھو التعویض لمن لحق الضرر بھ وبثبوتھ یقدر الت
ف��ي عق��د الب��وت ال یح��ق لھ��ا ف��رض أي ن��وع م��ن الج��زاءات وف��ق    –الدول��ة  –للمش��روع 

إرادتھا المنف�ردة س�واء أكان�ت ھ�ذه الج�زاءات مالی�ة أو ض�امنة أو فاس�خة وإنم�ا یج�ب أن           
ترجع في ذلك إلى نص�وص وش�روط عق�د الب�وت، وف�ي ح�ال ع�دم وج�ود ن�ص أو ش�رط           

أح�د أط�راف العق�د یج�ب الع�ودة إل�ى القض�اء المخ�تص لتقری�ر ن�وع           یرتب جزاءات على 
  .الجزاء

                                      
  .من نظام عقود اإلدارة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة ٧٥المادة ) ١(
  .٢ص -مرجع سابق  -محمد عبد اللطیف، العقود اإلداریة . د) ٢(
  .٢٨٠ص -مرجع سابق  –عصمت الشیخ، مبادئ ونظریات القانون اإلداري . د) ٣(
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  :الخاتمة
یعّد عقد البوت ملجأ للعدید من الدول لتخفیف العبء عن میزانیتھا وضمان تدفق 
النق���د األجنب���ي إلیھ���ا، إض���افة إل���ى می���زة نق���ل المخ���اطر المالی���ة والص���ناعیة للمش���اریع     

والدولة تبرم ھذا العق�د م�ع أح�د أش�خاص القان�ـون       .االستثماریة إلى كامل القطاع الخاص
الخـاص، وبعبارة أوضح فإن الدولة وعن طریق ھذا العقد تمنح الفرصة للقطاع الخ�اص  
من أجل االستثمار وبالتالي انصراف الدولة إل�ى تنفی�ذ برامجھ�ا االقتص�ادیة واالجتماعی�ة      

  .والتعلیمیة والصحیة
العدید من النتائج، كما أننا أوص�ینا بجمل�ة    وقد خلصنا من خالل ھذه الدراسة إلى

م�ن التوص�یات الت��ي نأم�ل األخ�ذ بھ��ا أو عل�ى االق�ل االھت��داء بھ�ا ف�ي ح��ل إش�كالیات ھ��ذه          
  .الدراسة والتي لھا انعكاساتھا القانونیة والواقعیة الخطیرة على كافة مناحي الحیاة

  النتائج: أوًال
من طبیعة عقد البوت وص�لتھ الوثیق�ة   للجھة اإلداریة مانحة االلتزام حقوق مستمدة .١

بإنش��اء المراف��ق العام��ة وادارتھ��ا وانش��اء مش��روعات البنی��ة التحتی��ة، كم��ا علیھ��ا     
التزام��ات مس��تمدة م��ن قیامھ��ا بالتعاق��د بنفس��ھا وذات األم��ر ینطب��ق عل��ى المتعاق��د   

 .معھا
ر سلطـھ اإلدارة فى الرقابھ والتوجیھ لیست مطلقة، بل تحكھا ع�دة اعتب�ارات لت�وفی   .٢

الض��مانات للمتعاق��د م��ع اإلدارة تقی��ھ تعس��فھا ف��ي اس��تخدام ھ��ذه الس��لطة وم��ن أھ��م 
القیود عدم استخدام اإلدارة ھذه السلطة لتحقیق غ�رض ال یتص�ـل بس�یر المرف�ـق     

 .العام موضوع العقد وااللتزام بالقوانین واللوائح
ص العقدی�ة  سلطھ اإلدارة المستقلة فى توقیع الجزاء ال تعني ع�دم احترامھ�ا للنص�و   .٣

المنظمة للجزاءات فاذا تّم تحدید جزاء معین لخطأ معین فإّنھا البّد من ان  تحترم 
 .النصوص العقدیة وبالتالي ال یجوز لإلدارة مخالفتھ

  التوصیات: ثانیًا
 الجھ�ة  العق�ود، بحی�ث ی�تم تحدی�د     م�ن  الن�وع  ھ�ذا  ی�نظم  خ�اص  تش�ریع  إص�دار .١

 إما ع�ن  العقـود من النـوع ھذا عن الناشئة المنازعات في بالفصل المختصة
 .التحكیم طریق عن أو القضاء طریق

نصوصًا واضحة تخول الجھة اإلداریة المتعاقدة  B.O.Tأن تتضمن عقود الـ .٢
ح��ق الرقاب��ة واإلش��راف عل��ى تش��یید المشـ��ـروعات مح��ل التعاق��د ومتابع��ة         

 .خطوات التنفیذ، وكذلك حقھا في اإلشراف والرقابة طول مدة التعاقد
نصوصًا واضحة تح�دد حق�وق والتزام�ات اإلدارة     B.O.Tیتضمن عقد الـ أن .٣

في تعدیل بنود العقد وبالقدر الذي ال یغیر جوھره ، مع تعویض المتعاقد م�ع  
  .اإلدارة في حال تضرره جراء ذلك التعدیل
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  قائمة المراجع
  المراجع العامة: أوال

ت اكادیمی��ة ش��رطة دب��ى،  اع��اد حم��ود، ال��وجیز ف��ى الق��انون االداري، مطبوع��ـا  . د.١
 .٢٠٠٤طبعة 

الش�ھابي إب�راھیم الش�رقاوي، مص�ادر االلت�زام اإلرادی�ة، مكتب�ة الجامع�ة؛ اث��راء         . د.٢
 ٢٠٠٨للنشر و التوزیع، 

حمدي أبو النور، الشامل ف�ي الق�انون االداري، مكتب�ة الف�الح، الق�اھرة، الطبع�ة       . د.٣
 .٢٠١٣االولى، 

عل�وم القانونی�ة ، دار الثقاف�ة للنش�ر والتوزی�ع      عبد القادر الفار، المدخل لدراسة ال. د.٤
 . ١٩٩٤،عمان الطبعة االولى ، 

غ���ازي ك���رم، الق���انون االداري، االف���اق المش���رقة، ناش���رون، عم���ان، االردن،   . د.٥
 .٢٠١٣الطبعة الثانیة، 

ماج��د راغ��ب الحل��و مب��ادئ الق��انون االداري، دراس��ة مقارن��ة، دار القل��م للنش��ر،   . د.٦
 ١٩٩٠دبي، 

ى الخالیل���ة، الق���انون االداري، الكت���ب الث���اني، دار الثقاف���ھ للنش���ـر     محم���د عل��� . د.٧
 .٢٠١٥والتوزیع، عمان االردن، الطبعة الثانیة، 

محم��د رفع��ت عب��دالوّھاب، مب��ادئ وأحك��ام الق��انون االداری��ة منش��ورات الحلب��ي   . د.٨
 .الحقوقیة، بیروت، بدون سنھ نشر

الجامع���ة الجدی���دة للنش���ر،   محم���ود ف���ؤاد عبدالباس���ط ، الق���انون االداري ، دار    . د.٩
 . ٢٠٠٨االسكندریة ،الطبعة االولى ، 

 
  المراجع المتخصصة: ثانیًا

  
السالل سعید جمعة الھویدي، اسلوب المناقصة في ابرام العقود االداریة، دراس�ة  .د.١

نظریة وتطبیقیة في االنظم�ة االداری�ة لدول�ة االم�ارات العربی�ة المتح�دة، وال�دول        
 .والتوزیع، عمان االردناالجنبیة البیان للنشر 

مظاھر السلطة العامة في العقود االداریة، دار النھضـھ : احمد عثمان عیاد. د.٢
 ٣٢٤، ص١٩٧٣العربیـھ، القاھرة، 

احمد سالمھ بدر، العقود االداریة وعقود البوت ، دار النھضھ العربیة ، القاھرة . د.٣
٢٠١٠ 

المناقص��ـات والمزای��ـدات، أن��س جعف��ر، العق��ود االداری��ة، دارس��ة مقارن��ة ل��نظم   . د.٤
الخ��اص بالمناقص��ـات والمزای��ـدات ف��ي    ١٩٩٨لس��نة  ٨٩وتطبیق��ھ للق��انون رق��م  



  
  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

   " األول الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             
     

- ٥٣٣  - 

 

، الطبع���ة الثانی���ة، دار B.O.Tمص���ر والئحت���ھ التنفیذی���ھ م���ع دراس���ة لعق���ود ال  
 .٢٠٠٣النھضھ العربیھ، 

ج��ابر ج��اد نص��ار، عق��ود الب��وت والتط��ور الح��دیث لعق��د االلت��زام، دار النھض��ـھ  . د.٥
 .٣٦٢، ص ٢٠٠٣ـھ، الطبعة الثانیة، القاھرة العربی

جیھان حسن سید، عق�ـود الب�ـوت وكیفی�ھ ف�ـض المن�ـازعات الناش�ئھ ع�ـنھا، دار        . د.٦
 ٢٠١٢النھضـھ العربیـھ، القاھرة، 

حمادة عب�د ال�رازق حم�ادة، عق�ـود الب�وت، دار الجامع�ھ الجدیده،الطبع�ة االول�ى          . د.٧
 .٢٠١٣االسكندریة، 

، عقود البناء والتشغیل والتحویل النظریة والتطبیق، أكادیمیة حمدي عبد العظیم. د.٨
 .٢٠٠١السادات القاھرة، 

عب��د اهللا ب��ن حم��د ال��وھیبي، القواع��د الم��نظم للعق��ود االداری��ة وتطبیقاتھ��ا، اإلدارة  .د.٩
 .٢٠١١العامة للمكتبات، الریاض، الطبعة الثالثة، 

إلدارة ف���ي تنفی���ذ العق���ود  عبدالع���ـزیز عب���دالمنعم خلیف���ھ، المس���ؤولیھ التعاقدی���ھ ل���  .١٠
 .٢٠١١اإلداریة، منشأه المعارف، االسكندریھ، الطبعة االولى، 

على الغزاوي، البناء والتشغیل ونقـل الملكی�ھ، الجمعی�ة العلمی�ة الملكی�ة، مرك�ز      .د.١١
 .١٩٩٦تكنولوجیا الحاسوب والتدریب والدراسات الصناعیة، االردن، 

 .١٩٩٧اإلداریة  سلیمان الطماوى، األسس العامة للعقود. د.١٢
محمد عبدالعال السّناري، مب�ادئ وأحك�ام الع�ـقود اإلداری�ة ف�ي مج�ال النظری�ة        . د.١٣

 .٢٠٠٢والتطبیق، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة االولى، 
محمد قدري حسن، العقود االداری�ة، مكتب�ة االف�اق المش�رقة للنش�ر والتوزی�ع،       . د.١٤

 .٢٠١٦عمان، االردن، الطبعة االولى، 

مجدي مدحت النھ�ري، مب�ادئ الق�انون االداري، مطبوع�ات جامع�ة الجزی�رة،       . د.١٥
 .دبي االمارات العربیة المتحدة، الطبعة الثانیة 

مصطفى عبد المحسن الحبشي، الوجیز في عقود البوت، دار الكتب القانونیة، . د.١٦
 .٢٠٠٨مصر، المحلة الكبرى، الطبعة االولى، 

د اإلداری��ة وابرامھ��ا، دار الثقاف��ة الجامعی��ة،    محم��د س��عید أم��ین، فك��رة الع��ـقو   . د.١٧
 .١٩٩٢عمان، االردن، طبعة 

 
  التشریعات واألحكام القضائیة: ثالثًا

  
  . دائرة الفتوى والتشریع في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.١
دلی���ـل المش���ـتریات والمـناقص���ـات والمـزای���ـدات إلم���ارة اب���وظبي الص���ادر تنفی���ذًا  .٢

 .  ٢٠٠٨لسنة  ٦للقانون رقم 



 B.O.Tسلطات اإلدارة العامة في عقود البوت 
  دراسة مقارنة في التشریع اإلماراتي والتشریع المصري

  

- ٥٣٤  - 

 

/  ٢/  ٢٢ ، بت��اریخ ٢٠٠٠  لس��نة ) ٢٠( رقـ��ـم ق��ـرار وزی��ـر المالی��ھ والص��ناعھ  .٣
 .، دولة اإلمارات العربیة المتحدة ٢٠٠٠

بشأن المشتریات وادارة المخازن في  ٢٠١٤لسنة ) ٣٢(قرار مجلس الوزراء رقم .٤
 الحكومة االتحادیة 

 .سبة بشأن دیوان المحا ١٩٧٦لسنة )  ٧(القانون االتحادي رقم .٥
بإصدار ق�انون المع�امالت المدنی�ة لدول�ة      ١٩٨٥لسنة )  ٥( القانون اإلتحادي رقم .٦

 ١٩٨٧لسنة )  ١( اإلمارات العربیة المتحدة المعدل بالقانون االتحادي رقم 
  . احكام المحكمة اإلتحادیة العلیا بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.٧
  . المصري احكام المحكمة اإلداریة العلیا بمجلس الدولة.٨
  . احكام محكمة القضاء اإلداري في مصر.٩

  . المذكره اإلیضاحیة لقانون المعامالت المدنیة اإلماراتى.١٠
  




