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-انسذاد ادلباشر كضماوت مه ضماواث ادلتؼالذ مه انباطه
)*(

- 
 حسه حممذ ػهً انبىاند.            فائس مجؼت حممذ انكٍكًانباحث 

 ستار انماوىن االداري ادلساػذأ                                                          
 كهٍت احلمىق/ جامؼت ادلىصم                                                           

                              ادلستخهص
ميٓح املتعاقد َٔ ايباطٔ ضُاْات متهٓ٘ َٔ الاش ايتصاَات٘ يف تٓؿٝر ايعكد ٖٚٛ 
َط٦ُٔ يًشصٍٛ ع٢ً َطتشكات٘ املاي١ٝ، ٚتٓكطِ ٖرٙ ايطُاْات اىل ضُاْات َكسز٠ بٓص 

ضُاْات غري َباغس٠ يسدٛع ، ٚٔ ع٢ً االداز٠ َباغس٠ايكإْٛ يسدٛع املتعاقد َٔ ايباط
املتعاقد َٔ ايباطٔ ع٢ً االداز٠، َٚٔ ايطُاْات املباغس٠ اييت ْص عًٝٗا ايكإْٛ ٖٞ 
ايطداد املباغس، ٖٚٛ َٛضٛع دزاضتٓا هلرا ايبشح، ٚتكّٛ ع٢ً أضاع ؾهس٠ تٛيٞ االداز٠ 

ٔ ايطُاْات االضاض١ٝ ٚامل١ُٗ اييت ١َُٗ ايطداد اىل املتعاقد َٔ ايباطٔ َباغس٠، ٚتعترب َ
 ْص عًٝٗا نٌ َٔ املػسع ايؿسْطٞ ٚايعساقٞ ٚمل ٜٓعِ اسهاَٗا املػسع املصسٟ. 

ٚع٢ً ايسغِ َٔ إ املتعاقد َٔ ايباطٔ ميهٓ٘ ايسدٛع ع٢ً االداز٠ َباغس٠   
اال يًشصٍٛ ع٢ً َطتشكات٘ املاي١ٝ، ٚخيًل زابط١ َباغس٠ بني االداز٠ ٚاملتعاقد َٔ ايباطٔ، 

 إ ذيو ال ٜعين قٝاّ زابط١ عكد١ٜ بُٝٓٗا ٚؾكًا يالػاٙ ايػا٥ع يف ؾك٘ ايكإْٛ ايعاّ.
 .ايدع٣ٛ املباغس٠، ايطُاْات، ايطداد املباغسايهًُات املؿتاس١ٝ: 

Abstract  

The sub-contractor shall be granted guarantees to 

enable him to fulfill his obligations in the execution of the 

contract and he is assured of obtaining his financial dues. 

The law is the direct payment, which is the subject of our 

study of this research, and is based on the idea of the 

administration to pay the task of subcontractor directly, and 

is one of the basic guarantees and important stipulated by 
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both the French and Iraqi legislator did not regulate its 

provisions Egyptian law. 

Although the subcontractor can refer directly to the 

administration for its financial dues and create a direct link 

between the administration and the subcontractor, this does 

not mean a contractual association between them in 

accordance with the common trend under common law 

jurisprudence. 

Key words: Direct payment, Safeguards, Direct action. 

 تـادلمذم

 أٚاًل : ايتعسٜـ بأ١ُٖٝ َٛضٛع ايبشح : 
ع٢ً أضاع تٛيٞ اؾ١ٗ االداز١ٜ املتعاقد٠ ١َُٗ  (1)تكّٛ ؾهس٠ ايطداد املباغس

ايطداد املباغس اىل املتعاقد َٔ ايباطٔ، ٚنإ املػسع ايؿسْطٞ ٖٛ أٍٚ َٔ ابتدع ؾهس٠ 
اذ مت اقسازٖا َٓر ض١ٓ ايطداد املباغس، ؾٗٞ يٝطت سدٜج١ ايعٗد يف ايكإْٛ ايؿسْطٞ، 

َازع  14( ايصادز يف ؾسْطا بتازٜذ 329/ 73، ٚمت ايتأنٝد عًٝٗا باملسضّٛ زقِ )1953
، اىل أْ٘ أخؿل يف ؼكٝل االٖداف اييت صدز َٔ أدًٗا، ٚقبٌ اْتٗا٤ ايعٌُ بٗرا 1973ض١ٓ 

رت ع٢ً املسضّٛ اخرت ايطًطات ايؿسْط١ٝ تػعس عاي١ املتعاقد َٔ ايباطٔ ايط١٦ٝ، يرا اخ
، يريو ؾكد اصدز املػسع ايكإْٛ (2)عاتكٗا ؼطني اؿاي١ املاد١ٜ يًُتعاقد َٔ ايباطٔ

، ٖٚٛ ايكإْٛ املتعًل بايتعاقد َٔ 1975/ 12/ 31( يف 1334/ 75املدْٞ ايؿسْطٞ زقِ )
ايباطٔ ضٛا٤ يف ْطام ايعكٛد االداز١ٜ أّ يف ْطام ايعكٛد اـاص١، ٚايرٟ تطُٔ ع٢ً تٓعِٝ 
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ؾعاٍ يًطداد املباغس ؿُا١ٜ سكٛم املتعاقد َٔ ايباطٔ ٚاحملاؾع١ عًٝٗا، ٚاعط٢ سكٝكٞ ٚ
مبٛدب٘ يًُتعاقد َٔ ايباطٔ اؿل يف ايسدٛع اىل اؾ١ٗ االداز١ٜ بصٛز٠ َباغس٠ يًشصٍٛ 
ع٢ً َطتشكات٘ املاي١ٝ عٔ االعُاٍ اييت قاّ بتٓؿٝرٖا مبٛدب اتؿام ايعكد َٔ ايباطٔ، الٕ 

َٔ ٚضا٥ٌ اؿُا١ٜ يًػري اييت متهٓ٘ َٔ اؿصٍٛ ع٢ً سكٛق٘ املاي١ٝ ايطداد ٜعترب ٚض١ًٝ 
، ٚسل  ايطداد املباغس َٓصٛص عًٝ٘ يف املاد٠ ايطادض١ َٔ (1)املطتشك١ يد٣ االداز٠

( ٚايرٟ اغسْا ايٝ٘ ضابكًا، ٚذيو يف اؿاالت اييت ال ميهٔ ايًذ٤ٛ 1334/ 75ايكإْٛ زقِ )
 ؾٝٗا اىل ايدع٣ٛ املباغس٠.

سم املػسع املصسٟ اىل ْعاّ ايطداد املباغس، ٚمل ٜٓعِ ايكإْٛ اـاص ٚمل ٜتط
ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝر١ٜ ايتعاقد َٔ ايباطٔ  1998( يط١ٓ 89باملٓاقصات ٚاملصاٜدات زقِ )

، ٚنرا اؿاٍ بايٓطب١ ملٛقـ ايكطا٤ املصسٟ ٚايرٟ أصدز ايعدٜد َٔ األسهاّ (2)أضاضًا
تطُٔ ع٢ً َٛاؾك١ االداز٠ املطبك١، أَا ٜيباطٔ َامل اييت أقست بعدّ َػسٚع١ٝ ايتعاقد َٔ ا

ًُٝات تٓؿٝر ايعكٛد ، ٚال تع2004( يط١ٓ 87)ِ ٜػس قإْٛ ايعكٛد اؿه١َٝٛ زقِيف ايعسام ؾً
ع٢ً سل ايطداد املباغس يًُتعاقد َٔ ايباطٔ، ٚقد ٚزد ذنسٙ  2014( يط١ٓ 2)اؿه١َٝٛ زقِ

يف  ١ٓ1988 ١ بكطُٝٗا األٍٚ ٚايجاْٞ يطؾكط يف غسٚط املكاٚي١ ألعُاٍ اهلٓدض١ املدْٝ
 ( َٓٗا.60)املاد٠

ٚتأتٞ أ١ُٖٝ ايبشح يف َٛضٛع ايطداد املباغس َٔ سٝح إٔ املتعاقد َٔ ايباطٔ 
قد ٜتعسض ملداطس قكك١ تتطبب يف عدّ سصٛي٘ عٌ َطتشكات٘ املاي١ٝ، ْتٝذ١ يتعسض 

ضبب َٔ األضباب، الٕ املتعاقد األصًٞ اىل االؾالع أٚ تٛقؿ٘ عٔ ممازض١ ْػاط٘ ألٟ 
املكاٍٚ َٔ ايباطٔ ٖٛ املٓؿر ايؿعًٞ يألعُاٍ اييت تعاقدت االداز٠ َع املتعاقد االصًٞ 

ٖرٙ االعُاٍ، ٚأٟ خًٌ يف ايتٓؿٝر ضٝعٛد َٔ إللاشٖا، ٚاالداز٠ ٖٞ املطتؿٝد ايؿعًٞ 
، اذ ١املباغس بايٓطب١ يًذ١ٗ االدازٜ بايطًب ع٢ً االداز٠، َٚٔ ٖٓا تأتٞ أ١ُٖٝ ايطداد
، ٚذيو ٔ ٜتٛىل املطا١ُٖ يف تٓؿٝر ايعكدتطتطٝع َٔ خالي٘ ممازض١ ايسقاب١ ٚاالغساف ع٢ً َ

عٔ طسٜل املٛاؾك١ ع٢ً غدص املكاٍٚ َٔ ايباطٔ يًتأند َٔ َد٣ تٛؾس االعتبازات 
                                                      

 .  048د. عادل عبج الخحسن خميل، السرجر الدابق، ص  (0)
د . ايمي لمسديج من التفريل حهل مهضهع التعاقج من الباطن في العقهد االدارية، يشظخ ( 5)

مدعهد خظار، التعاقج من الباطن في التشازع االداري، مشذهرات الحمبي الحقهقية، سشة 
5105 . 
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ايػدص١ٝ اييت زاعتٗا االداز٠ عٓد ايتعاقد، نُا االداز٠ تطتطٝع َٔ خالٍ ايطداد املباغس 
ًا َٔ ايتٛاشٕ بني غسٚط ايعكد األصًٞ ٚغسٚط ايعكد َٔ ايباطٔ، يتشكٝل ْٛع إٔ ؼكل ْٛع

 َٔ ايتٛاشٕ االقتصادٟ بُٝٓٗا.  
َٚٔ أدٌ نٌ االعتبازات املتكد١َ ٚغريٖا َٔ االعتبازات اييت دؾعتٓا اىل تطًٝط 
ايط٤ٛ ع٢ً َٛضٛع ايطداد املباغس، زغِ ق١ً َصادزٙ ْعسًا ؿداثت٘، ٚذيو ملا ي٘ َٔ 

ٛؾسٙ َٔ محا١ٜ يًُتعاقد َٔ ايباطٔ، ٚنريو ت١ ٚاضش١ ع٢ً ع١ًُٝ ايتعاقد، ملا أُٖٝ
املصًش١ ايعا١َ اييت تتأثس مبد٣ اؿُا١ٜ احملكك١ هلرٙ ايطا٥ؿ١ اييت تتٛىل تٓؿٝر ايعكٛد 

 االداز١ٜ مما ٜعٛد باألثس ع٢ً املصًش١ ايعا١َ.  
 ثاًْٝا: َػه١ً ايبشح :

ؾهس٠ ايطداد املباغس تٓعًُٝا  1975( يط١ٓ 75/1334ْعِ ايكإْٛ ايؿسْطٞ زقِ )
َبتهسًا، حيكل َٔ خالي٘ َصًش١ أطساف ايعالق١ ايجالث١، ِٖٚ نٌ َٔ االداز٠ ٚاملتعاقد 
االصًٞ ٚاملتعاقد َٔ ايباطٔ، ٚأد٣ ٖرا ايتٓعِٝ اىل ايكطا٤ ع٢ً أغًب ساالت ايتعاقد َٔ 

ٚاملؿصٌ يًطداد املباغس َٔ قبٌ ايباطٔ اـؿٞ، اال آْا ال لد َجٌ ٖرا ايتٓعِٝ ايدقٝل 
 ٔ.املػسع ايعساقٞ يًُشاؾع١ ع٢ً سكٛم املتعاقد َٔ ايباط

 ثايجًا: ْطام ايبشح :
بٗدف محا١ٜ سكٛم املتعاقد َٔ ايباطٔ ٚاملتُج١ً مبطتشكات٘ املاي١ٝ، ٚخػ١ٝ َٔ 
تعسض٘ ملداطس اقتصاد١ٜ ٚادسا٤ات َسٖك١ ٚط١ًٜٛ، ٖٚٛ بصدد اؿصٍٛ ع٢ً َطتشكات٘ 

ي١ تعسض املتعاقد االصًٞ يإلؾالع أٚ تٛقؿ٘ عٔ ممازض١ ْػاط٘ ألٟ ضبب َٔ يف سا
األضباب، َٚٔ أدٌ ذيو ؾكد َٓح املػسع يف نٌ َٔ ؾسْطا َٚصس ٚايعسام ضُاْات عد٠ 

مدد ْطام دزاضتٓا  ٚعًٝ٘ ؾإْٓا يًُتعاقد َٔ ايباطٔ َٔ أدٌ محا١ٜ سكٛق٘ َٔ ايطٝاع،
يطُاْات امل١ُٗ ٚايؿعاي١ يًُتعاقد َٔ ايباطٔ نإسد٣ اس يف ايبشح عٔ ايطداد املباغ

 يًشصٍٛ ع٢ً َطتشكات٘ بػهٌ َباغس َٔ االداز٠. 
 زابعًا: ٖدف ايبشح:

ٜٗدف ايبشح اىل يؿت ْعس املػسع ايعساقٞ اىل األ١ُٖٝ ايكا١ْْٝٛ يٓعاّ يطداد 
ٚتٓعُٝ٘ بٓصٛص قا١ْْٝٛ خاص١ يف قإْٛ ايعكٛد اؿه١َٝٛ، ْعسًا ؿداث١ س املباغ

ضٛع، ٚق١ً االعاخ ٚايدزاضات اييت تٓاٚيت٘، ٚملا ي٘ َٔ أ١ُٖٝ يف اؿؿاظ ع٢ً ايصاحل املٛ
 ايعاّ، ٚملا ٜٛؾسٙ َٔ ضُإ سكٝكٞ ٚؾعاٍ ؿُا١ٜ سكٛم املتعاقد َٔ ايباطٔ. 
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 زابعًا: َٓٗذ١ٝ ايبشح: 
ٚذيو َٔ خالٍ ؼًٌٝ ايٓصٛص ايتػسٜع١ٝ  ١،دا٤ت ٖرٙ ايدزاض١ ؼ١ًًٝٝ َكازْ

ايطداد املباغس، َٔ أدٌ اضتدالص اسهاّ ٚقٛاعد عا١َ تتعًل بايطداد اـاص١ بٓعاّ 
املباغس يًُتعاقد َٔ ايباطٔ ٚنريو االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ٚاآلزا٤ ايؿك١ٝٗ ، نُا إٔ َٓٗذ١ٝ ٖرٙ 

ٚاـاص  1975( يط١ٓ 75/1334ايدزاض١ تتذطد باملكاز١ْ بني ايكإْٛ ايؿسْطٞ زقِ )
 1998( يط١ٓ 89قصات ٚاملصاٜدات املصسٟ زقِ )بايتعاقد َٔ ايباطٔ، ٚقإْٛ املٓا

ٚنريو غسٚط  2004( يط١ٓ 87ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝر١ٜ، ٚقإْٛ ايعكٛد اؿه١َٝٛ ايعساقٞ زقِ )
 . 1988املكاٚي١ ألعُاٍ اهلٓدض١ ملد١ْٝ يط١ٓ 

 خاَطًا: ٖٝه١ًٝ ايبشح: 
د َٔ أدٌ االساط١ ظُٝع اؾٛاْب ايكا١ْْٝٛ املتعًك١ مبٛضٛع ٖرا ايبشح ؾًك

  -اعتُدْا اهلٝه١ًٝ ايتاي١ٝ :
 املبشح األٍٚ/ َا١ٖٝ ايطداد املباغس ْٚطام تطبٝك٘ .

 َا١ٖٝ ايطداد املباغس .  املطًب األٍٚ/
 ايطداد املباغس .ّ ايؿسع األٍٚ/ َؿٗٛ

 يًطداد املباغس .١ ايؿسع ايجاْٞ/ ايطبٝع١ ايكاْْٛٝ
 ْطام تطبٝل ايطداد املباغس .  املطًب ايجاْٞ/

 . 1975( يط١ٓ 75/1334ٍٚ/ ايٛضع ايطابل ع٢ً صدٚز ايكإْٛ )ايؿسع األ
 .1975( يط١ٓ 75/1334ايؿسع ايجاْٞ/ايطداد املباغس يف ظٌ قإْٛ )

 املبشح ايجاْٞ/ غسٚط ايطداد املباغس ٚادسا٤ات٘ . 
 غسٚط ايطداد املباغس . املطًب األٍٚ/ 

 ايؿسع األٍٚ/ َٛاؾك١ االداز٠ ع٢ً ايتعاقد َٔ ايباطٔ . 
 ايؿسع ايجاْٞ/ قبٍٛ االداز٠ ع٢ً غسط ايطداد املباغس . 

 ايؿسع ايجايح/ ػاٚش ق١ُٝ ايعكد َٔ ايباطٔ سدًا َايًٝا َعني .
 ادسا٤ات ايطداد املباغس . املطًب ايجاْٞ/ 

 ايؿسع األٍٚ/املطؤٍٚ عٔ تكدِٜ طًب املٛاؾك١ ٚايكبٍٛ .
 .ايؿسع ايجاْٞ/ اؾ١ٗ املدتص١ مبٓح املٛاؾك١ ٚايكبٍٛ 
 ايؿسع ايجايح/ َٝعاد تكدِٜ طًبات املٛاؾك١ ٚايكبٍٛ .
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 / َعاٖس املٛاؾك١ ٚايكبٍٛ.عايؿسع ايساب
 ادلبحث األول

 ماهٍت انسذاد ادلباشر
ؾهس٠ ايطداد املباغس  1975( يط١ٓ 75/1334يكد ْعِ ايكإْٛ ايؿسْطٞ زقِ )

ؾٗٛ حيكل َصًش١ اْطالقًا َٔ أضظ ددٜد٠ تطُح بتشكٝل َصًش١ اطساف ايعالق١ ايجالث١، 
االداز٠ َٔ خالٍ متهٝٓٗا َٔ َتابع١ االغساف ٚايسقاب١ ع٢ً َٔ ٜتٛىل املطا١ُٖ يف تٓؿٝر 
ايعكد االدازٟ، نُا اْ٘ حيكل َصًش١ املكاٍٚ االصًٞ بإٔ زؾع عٔ عاتك٘ َطؤٚي١ٝ دؾع 
املطتشكات املاي١ٝ يًُكاٍٚ َٔ ايباطٔ َكابٌ َا قاّ ب٘ َٔ اعُاٍ، نُا ٚ حيكل َصًش١ 

كاٍٚ َٔ ايباطٔ َٔ خالٍ َٓش٘ ٚض١ًٝ قا١ْْٝٛ يًشصٍٛ ع٢ً َطتشكات٘ املاي١ٝ َٔ امل
االداز٠ بصٛز٠ َباغس٠ يكا٤ َا ْؿرٙ َٔ ايتصاَات، بصٛز٠ ػعً٘ َط٦ًُٓا يًشصٍٛ ع٢ً 
َطتشكات٘، ٚذيو اْطالقًا َٔ َكدز٠ االداز٠ ع٢ً ايطداد املباغس، ٚػدز االغاز٠ اىل إ 

ر ب٘ املػسع ايؿسْطٞ ٚايعساقٞ، ٚمل ٜأخر ب٘ املػسع املصسٟ، ايطداد املباغس ْعاّ اخ
 ٚع٢ً ض٤ٛ َا تكدّ ضٓكطِ ٖرا املبشح اىل  ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : 

 انفرع األول
 ماهٍت انسذاد ادلباشر

يدزاض١ َٛضٛع َا١ٖٝ ايطداد املباغس ٜتعني عًٝٓا إٔ ْبني َؿَٗٛ٘ ٚنريو ؼدٜد 
ٚاييت ميهٔ َٔ خالهلا َعسؾ١ ؾُٝا اذا نإ َٔ غإٔ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًطداد املباغس، 

ايطداد املباغس إٔ ٜٓػ٧ عالق١ عكد١ٜ َباغس٠ بني االداز٠ ٚاملكاٍٚ َٔ ايباطٔ، أّ أْٗا 
 تٓػ٧ عالق١ َباغس٠ يهٓٗا يٝطت ذات طبٝع١ عكد١ٜ، ٚع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : 

 أٚاًل: َؿّٗٛ ايطداد املباغس :

نسْا ضابكًا ع٢ً اضاع تٛيٞ اؾ١ٗ االداز١ٜ ١َُٗ تكّٛ ؾهس٠ ايطداد املباغس نُا ذ
ايدؾع املباغس يًُكاٍٚ َٔ ايباطٔ، ؾٗٛ ٚنُا ٜدٍ عًٝ٘ امس٘ ادسا٤ ٜطُح يًُكاٍٚ َٔ 
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ايباطٔ باالتصاٍ بػهٌ َباغس باإلداز٠ بػ١ٝ اؿصٍٛ ع٢ً املكابٌ املايٞ ملا قاّ ب٘ َٔ 
 . (1)ايتصاّ، مبٛدب اتؿام ايعكد َٔ ايباطٔ

باغس يٝظ ددٜدًا يف ايكإْٛ ايؿسْطٞ، سٝح مل ٜٓػأ ألٍٚ َس٠ ٚايطداد امل
، اذ دا٤ ايٓص عًٝ٘ يف املسضّٛ 1975/ 12/  31( ايصادز يف 1334/  75بايكإْٛ زقِ )

، يهٔ ؾهس٠ ايطداد املباغس ناْت َكصٛز٠ ع٢ً ساالت 1953َاٜٛ ض١ٓ  11ايصادز بتازٜذ 
( ايـ ؾسْو ؾسْطٞ، باإلضاؾ١ اىل اْ٘ 30د ع٢ً )ايتعاقد َٔ ايباطٔ اييت تصٜد ؾٝٗا ق١ُٝ ايعك

، يهٓ٘ أخؿل يف 1973َازع  14نإ ذٚ طبٝع١ اختٝاز١ٜ، نُا ٚعسؾ٘ املسضّٛ ايصادز يف 
ؼكٝل االٖداف املسد٠ٛ َٓ٘، االَس ايرٟ اد٣ اىل دؾع املػسع ايؿسْطٞ اىل اصداز ايكإْٛ 

أسهاّ سكٝك١ٝ ٚؾعاي١ ، ٚايرٟ تطُٔ ع٢ً 31/12/1975( ايصادز يف 75/1334زقِ )
يًطداد املباغس، ٚايرٟ اصبح مبٛدب٘ ضُا١ْ سكٝك١ٝ يًشؿاظ ع٢ً سكٛم املتعاقد َٔ 

 . (2)ايباطٔ

اَا بايٓطب١ اىل ايعسام، ؾكد اغازت غسٚط املكاٚي١ ألعُاٍ اهلٓدض١ املد١ْٝ يط١ٓ 
ملٝهاْٝه١ٝ ( َٓ٘، ٚنريو غسٚط املكاٚي١ ألعُاٍ اهلٓدض١ ايهٗسبا١ٝ٥ ٚا60يف املاد٠ ) 1988

( بٓص َػاب٘، ع٢ً سل ايطداد املباغس )ايدؾع املباغس( اىل املكاٍٚ 40يف املاد٠ )
 . (3)ايجاْٟٛ

                                                      

ناصخ سيج أحسج دمحم ىالل, الظبيعة القانهنية لمعالقة بين الجية االدارية والسقاول من  (0) 
, ص 5107الباطن, اطخوحة دكتهراه مقجمة الى جامعة عين شسذ, كمية الحقهق, سشة 

313. 
(2) Taffo.op. cit. p 288 . 

جسة السجنية في ( من شخوط السقاولة ألعسال اليش61نرت الفقخة الثالثة من السادة ) (3)
العخاق عمى: "قبل اصجار أية شيادة بسهجب السادة الثانية والدتين من ىحه الذخوط 
تتزسن دفع أي مبمغ يتعمق بالعسل السشجد أو البزاعة او الخجمات السجيدة من أي 
مقاول ثانهي مدسى لمسيشجس الحق في ان يظمب من السقاول الجليل الكافي بان جسيع 

الستقظاعات الشقجية التي تزسشتيا شيادات الجفع الدابقة فيسا يتعمق السبالغ ناقرًا ا
بالعسل او البزائع او الخجمات الخاصة بسثل ىحا السقاول الثانهي السدسى قج دفعت او 

= سجدت من السقاول في حالة عجم دفعيا او تدجيجىا فمراحب الحق في ان يجفع الى
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 انفرع انثاوً
 انطبٍؼت انماوىوٍت نهسذاد ادلباشر

ٜعٌُ ايطداد املباغس ع٢ً ايطُاح يًُكاٍٚ َٔ ايباطٔ مبطايب١ االداز٠ َباغس٠ 
ٍ، مبكتط٢ اتؿام ايعكد َٔ ايباطٔ، َٚٔ خالٍ ذيو بدؾع املكابٌ املايٞ ملا قاّ ب٘ َٔ اعُا

ٜٓػأ زابط١ قا١ْْٝٛ َباغس٠ بني االداز٠ ٚاملكاٍٚ َٔ ايباطٔ، َٚٔ ثِ ؾإ ٖرا ٜعين ْػ٤ٛ 
َدٜٔ ددٜد، ٚؼٍٛ يف اير١َ املاي١ٝ يًُكاٍٚ االصًٞ ملصًش١ املكاٍٚ َٔ ايباطٔ، ؾُٝا 

، ٚذيو بعهظ ايدع٠ٛ (1)ايباطٔ خيص اؾص٤ ايرٟ تٛىل تٓؿٝرٙ مبٛدب اتؿام ايعكد َٔ
اييت تطتٓد اىل اير١َ املاي١ٝ يًُتعاقد االصًٞ، ؾتُٓح املكاٍٚ َٔ ايباطٔ  (2)املباغس٠

 ضُإ خاص َٚباغس ع٢ً ايدٜٕٛ اييت ميهٔ إٔ تٓذِ عٔ ايعكد.

                                                                                                                              

دة من السيشجس جسيع السبالغ ناقرًا السقاول الثانهي السدسى مباشخة بسهجب شيا=
االستقظاعات الشقجية بسهجب السقاولة الثانهية التي لم يجفعيا السقاول الى السقاول الثانهي 
السدسى وان يشدل السبالغ السجفهعة من اية مبالغ مدتحقة او ستربح مدتحقة لمسقاول 

اسبابًا معقهلة في حبذ أو كل ذلك ما لم يقم السقاول بإبالغ السيشجس تحخيخيًا بأن لجيو 
رفض دفع تمك السبالغ ويقجم لمسيشجس الجليل الكافي بأنو قج ابمغ السقاول الثانهي السدسى 

 بحلك تحخيخيًا"
 .314ناصخ سيج أحسج دمحم ىالل, مرجر سابق, ص  (0)
 -عمى انو: 0950لدشة  41( من القانهن السجني العخاقي رقم 883نرت السادة ) (5)
مسقاول الثانهي ولمعسال الحين اشتغمها لحداب السقاول االول في تشفيح العسل حق يكهن ل  -0"

مظالبة صاحب العسل مباشخة بسا ليم في ذمة السقاول, بذخط أن ال يتجاوز القجر الحي 
يكهن مجيشًا بو لمسقاول االصمي وقت رفع الجعهى, ويكهن لعسال السقاول الثانهي مثل 

 ل االصمي وصاحب العسل.ىحا الحق قبل كل من السقاو 
وليم في حالة تهقيع الحجد من احجىم عمى ما تحت يج صاحب العسل أو السقاول  – 5

االصمي امتياز عمى السبالغ السدتحقة لمسقاول االصمي أو لمسقاول الثانهي وقت تهقيع 
 الحجد, ويكهن االمتياز لكل مشيم بشدبة حقو ويجهز أداء ىحه السبالغ الييم مباشخة. 

وحقهق السقاول الثانهي والعسال السقخرة في ىحه السادة مقجمة عمى حقهق من يتشازل لو  – 3
 السقاول عن حقو قبل صاحب العسل".
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طداد املباغس ٚ ع٢ً ايٓشٛ َٔ خالٍ َا ضبل ميهٓٓا ؼدٜد أِٖ ايٓتا٥ر اييت ترتتب ع٢ً اي
 :ايتايٞ

 أٚاًل: ايطداد املباغس ٜٓػ٧ عالق١ َباغس٠ بني االداز٠ ٚاملتعاقد َٔ ايباطٔ :

َٔ سٝح املبدأ إ اتؿام ايعكد َٔ ايباطٔ ٜكتصس طسؾاٙ ع٢ً املتعاقد االصًٞ 
ٚاملتعاقد َٔ ايباطٔ، ٚتهٕٛ االداز٠ خازد١ عٔ ٖرا االتؿام، ؾٗٞ تعد مبجاب١ ايػري بايٓط١ٝ 

يطداد املباغس َٔ غأْ٘ إ خيًل زابط١ قا١ْْٝٛ َباغس٠ بني يًعكد َٔ ايباطٔ، اال إ ا
خازز ْطام اتؿام  االداز٠ ٚاملتعاقد َٔ ايباطٔ، ٚتتٛيد ٖرٙ ايسابط١ َٔ خالٍ عكد خاص

ايعكد َٔ ايباطٔ، ٜٓص ؾٝ٘ ع٢ً سل ايطداد املباغس، َٔ خالٍ َٛاؾك١ االداز٠ ع٢ً 
طداد املباغس ٚؾكًا ألسهاّ ايكإْٛ املتعاقد َٔ ايباطٔ ٚقبٛهلا بػسٚط٘ املتعًك١ باي

، ٚايرٟ ميهٔ املتعاقد َٔ ايباطٔ َٔ اؿصٍٛ 1975( يط١ٓ 1334/  75ايؿسْطٞ زقِ )
ع٢ً املكابٌ املايٞ املطتشل ي٘ َٔ دسا٤ قٝاَ٘ بتٓؿٝر ايتصاَات٘ مبٛدب اتؿام ايعكد َٔ 

 . (1)ايباطٔ

ؽتًـ عٔ ايطداد ( إ ايدع٠ٛ املباغس٠ Tambaٜٚس٣ ايؿكٝ٘ ايؿسْطٞ تاَبا )
املباغس يف إٔ ايعالق١ املباغس٠ تهٕٛ بني االداز٠ ٚاملتعاقد َٔ االصًٞ ال بٝٓٗا ٚبني 
املتعاقد َٔ ايباطٔ، ٚال ساد١ يٛدٛد عكد خاص ٜربّ خازز ْطام اتؿام ايعكد َٔ ايباطٔ، 

١ بٗا نُا إ ايدع٣ٛ املباغس٠ متازع َٔ ادٌ اؿصٍٛ ع٢ً املبايؼ اييت تهٕٛ االداز٠ َدٜٓ
يًُتعاقد االصًٞ، َكابٌ ايتصاَ٘ بتٓؿٝر ايعٌُ يف مجًت٘، ٚيف ايٛقت ْؿط٘ ٜهٕٛ املتعاقد 

 . (2)َٔ ايباطٔ دا٥ٓا يًُتعاقد االصًٞ ملا اداٙ َٔ ايتصاَات مبٛدب اتؿام ايعكد َٔ ايباطٔ

ٚمما ػدز االغاز٠ ايٝ٘، اذا نإ ايطداد املباغس َٔ غأْ٘ إٔ خيًل عالق١ قا١ْْٝٛ 
س٠ بني االداز٠ ٚبني املتعاقد َٔ ايباطٔ، ؾإٔ ٖرا االَس قٌ خالف عُا اذا ناْت ٖرٙ َباغ

                                                      

(1) Article 6 "Le sous – traitant direct du titulaire du marche qui 

eteaccepte et don’t les conditions de paiement not ete agrees par le 

maître de l,ouvrage, estpayedirectement par lui pour la part 

dumarche don’t il assure l,execution ."     
د. نجم حسج االحسج, التعاقج من الباطن في نظاق العقهد االدارية )دراسة مقارنة(,  (5)

 .584ص  ,5110اطخوحة دكتهراه مقجمة الى جامعة عين شسذ سشة 
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ايعالق١ عكد١ٜ اّ اْٗا ال تستكٞ اىل ذيو، ٚتكتصس ع٢ً اجياد ايعالق١ املباغس٠ ٚيهٓٗا يٝطت 
َٔ طبٝع١ عكد١ٜ، ٚاْكطِ ايؿك٘ ٚايكطا٤ اىل اػاٖني بني َؤٜد َٚعازض ٚيهٌ َِٓٗ سذذ٘ 

 نُا ًٜٞ : ٚأضاْٝدٙ ٚ

 : عاقد َٔ ايباطٔ عالق١ غري عكد١ٜ : ٜس٣ إٔ ايعالق١ بني االداز٠ ٚاملتاالػاٙ االٍٚ

ٜس٣ اْصاز ٖرٙ االػاٙ اىل إٔ ايسٚابط اييت خيًكٗا ايطداد املباغس بني املتعاقد 
 َٔ ايباطٔ ٚاالداز٠ عالق١ غري عكد١ٜ، ٖٚرا االػاٙ ضا٥د يف ايؿك٘ ٚايكطا٤ ايؿسْطٞ االدازٟ،

 ست٢ يف ساي١ َٛاؾك١ االداز٠ املطبك١ ع٢ً ابساّ ايعكد َٔ ايباطٔ. 

ؾؿُٝا ٜتعًل باألسهاّ ايكطا١ٝ٥، ؾًكد أقس فًظ ايدٚي١ ايؿسْطٞ ايعدٜد َٔ 
ٚايرٟ ْص ع٢ً إٔ  1979ؾرباٜس ض١ٓ  2االسهاّ بٗرا اـصٛص َٚٓٗا سهُٗا ايصادز يف 

ايطسؾني، ؾال تطتطٝع االداز٠ زؾع أ١ٜ  ايدؾع املباغس ال ٜستب أ١ٜ ايتصاَات عكد١ٜ سٝاٍ"
، ٚيف سهِ اخس هلا ٚايصادز (1)"ايباطٔ ْتٝذ١ يط٤ٛ تٓؿٝر االعُاٍدع٣ٛ ضد املكاٍٚ َٔ 

إٔ اؿل املُٓٛح اىل املتعاقد َٔ ايباطٔ "ٚايرٟ ْص ع٢ً أْ٘   1987َازع  ض١ٓ  16يف 
ّ بتٓؿٝرٖا، أٚ يف اقتطا٤ َطتشكات٘ َباغس٠ َٔ قبٌ زب ايعٌُ عٔ االعُاٍ اييت قا

 . (2)"١ زابط١ عكد١ٜ بٝٓ٘ ٚبني االداز٠ايبطا٥ع اييت مت تٛزٜدٖا ال ٜٓػ٧ أٜ

ٚؾُٝا ٜتعًل بأِٖ اآلزا٤ ايؿك١ٝٗ، ؾكد ذٖب ايؿكٝ٘ ايؿسْطٞ دٟ يٛبادٜس اىل إ 
ايعالق١ بني املتعاقد َٔ ايباطٔ ٚاالداز٠ )زب ايعٌُ( ٖٞ عالق١ َباغس٠ تكتصس ع٢ً 

، اَا ع٢ً صعٝد ايؿك٘ (3)اي١ٝ ؾكط، دٕٚ إٔ ؽسز عٔ ٖرا ايٓطاماضتشصاٍ اؿكٛم امل

                                                      

في قزية  0979فبخايخ سشة  5الفخندي الرادر في  حكم مجمذ الجولة (0)
(socentreprispoul نقاًل عن ناصخ سيج احسج دمحم ىالل, مرجر سابق, ص )316. 

 .584نقاًل عن د .نجم حسج االحسج, مرجر سابق, ص  (5)
(3) A.Delaubadere, op. cit., p. 116. 
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إٔ ايعالق١ بني املكاٍٚ َٔ ايباطٔ ٚاالداز٠ ٖٞ "ايعسبٞ ؾري٣ ايدنتٛز ٚيٝد ؾازٚم مجع١ 
 . (1)"عالق١ غري عكد١ٜ، ٚيهٓٗا عالق١ َباغس٠ تكتصس ع٢ً اقتطا٤ املكابٌ املايٞ ؾكط 

يؿسْطٞ ٚايؿك٘ قد خًصا اىل ايدؾع املباغس ٜٚالسغ مما تكدّ إٔ ايكطا٤ االدازٟ ا
( ايرٟ خٍٛ املتعاقد َٔ ايباطٔ بايسدٛع 75/1334از ايٝ٘ ايكإْٛ ايؿسْطٞ زقِ )ايرٟ اغ

 ع٢ً االداز٠ مل ٜٓػ٧ أ١ٜ زابط١ عكد١ٜ بني ايطسؾني. 

 : تعاقد َٔ ايباطٔ َٔ طبٝع١ عكد١ٜ: ٜس٣ إٔ ايعالق١ بني االداز٠ ٚاملاالػاٙ ايجاْٞ

صشاب ٖرا االػاٙ إ ايسابط١ اييت خيًكٗا ايطداد املباغس بني املتعاقد َٔ ٜس٣ ا
ايباطٔ ٚاالداز٠ عالق١ َٔ طبٝع١ عكد١ٜ، ٚضٓتطسم اىل اِٖ االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ٚاآلزا٤ ايؿك١ٝٗ 

 يف ؾسْطا ٚاييت تؤٜد ٖرا االػاٙ. 

 ؾكد صدزت بعض اسهاّ ايكطا٤ ايؿسْطٞ اييت تؤٜد ٚدٛد زابط١ عكد١ٜ بني
ْٜٛٝٛ ض١ٓ  21االداز٠ ٚاملتعاقد َٔ ايباطٔ َٚٓٗا سهِ قه١ُ ايٓكض ايؿسْط١ٝ ايصادز يف 

ايرٟ ٜكس بٛدٛد عالق١ عكد١ٜ تسبط بني املتعاقد َٔ ايباطٔ ٚاالداز٠، اضتٓادًا اىل  1988
عكد املكاٚي١ االصًٞ ايرٟ ٜسبط املتعاقد االصًٞ باإلداز٠، بايسغِ َٔ عدّ ٚدٛد عكد ٜسبط 

 . (2)بُٝٓٗا

اَا أِٖ اآلزا٤ ايؿك١ٝٗ اييت تؤٜد ٖرا ايسأٟ، ٖٛ َا ذٖب ايٝ٘ ايؿكٝ٘ ايؿسْطٞ زٚيٝت 
(Roulet بكٛي٘، ٚإ نإ اتؿام ايتعاقد َٔ ايباطٔ ال ٜرتتب عًٝ٘ أٟ عالق١ عكد١ٜ )

َباغس٠ بني االداز٠ ٚاملتعاقد َٔ ايباطٔ، الٕ االداز٠ تهٕٛ َٔ ايػري عٔ اتؿام ايتعاقد َٔ 
نُا إٔ املتعاقد َٔ ايباطٔ ٜبك٢ غسٜبًا عٔ ايعكد االدازٟ االصًٞ، اال إ ايطداد  ايباطٔ،

املباغس َٔ غأْ٘ إٔ خيًل زابط١ عكد١ٜ بني املتعاقد َٔ ايباطٔ ٚاالداز٠، ألْ٘ َٔ املتؿل 
عًٝ٘ ٚؾكًا ألسهاّ ايكإْٛ اـاص إٔ تالقٞ ازادتني ع٢ً عٌُ َعني ٜؤدٟ اىل ْػ٤ٛ زابط١ 

، جيطد ٖرا ايتالقٞ، ؾاملتعاقد 31/12/1975اد املباغس ٚؾكًا ألسهاّ قإْٛ عكد١ٜ، ٚايطد

                                                      

اطار عقج االشغال العامة, اطخوحة د. وليج فاروق جسعة, حساية السقاول من الباطن في  (0)
 .055, ص 5111دكتهراه مقجمة الى جامعة عين شسذ, كمية الحقهق, سشة 

 .319السرجر الدابق, ص  أشار اليو, ناصخ سيج احسج دمحم ىالل, (5)
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َٔ ايباطٔ ٜعًِ بأْ٘ ٜطتؿٝد َٔ ٖرا اؿل، نُا إ االداز٠ تعًِ بايتصاَٗا بايطداد، َٚع ذيو 
، (1)تٛاؾل االداز٠ ع٢ً ايتعاقد َٔ ايباطٔ ٚتكس غسٚط ايطداد املباغس يًُتعاقد َٔ ايباطٔ

( تعسض يًٓكد، نٕٛ فًظ ايدٚي١ ايؿسْطٞ ٜٓؿٞ دا٥ًُا Rouletرٟ قاٍ ب٘ )اال إ ايسأٟ اي
ٚدٛد أٟ عالق١ عكد١ٜ َباغس٠ بني املتعاقد َٔ ايباطٔ ٚاالداز٠، نُا إ ايساٟ ايطابل نإ 
عسض١ يًٓكد َٔ قبٌ بعض ايؿك٘، الٕ ايكإْٛ عٓدَا ميٓح املتعاقد َٔ ايباطٔ محا١ٜ 

ْػا٤ عالق١ عكد١ٜ َباغس٠ بني االداز٠ ٚاملتعاقد َٔ َع١ٓٝ، ؾاْ٘ ال ٜكصد َٔ ذيو ا
. عال٠ٚ ع٢ً ذيو ؾإ ايعكد ٖٛ ٚيٝد االزاد٠ اؿس٠ يطسؾٝ٘، ٚيٝظ يًٓصٛص (2)ايباطٔ

ايكا١ْْٝٛ، باإلضاؾ١ اىل إ ايتعاقد ٜٓبػٞ إٔ ٜػتٌُ ع٢ً اتؿام طسؾٝ٘ ع٢ً ناؾ١ اؾص٥ٝات 
اقد َٔ ايباطٔ، ٚعًُٗا بػسٚط ايطداد ٚ عَُٛٝات ايعكد، ٚفسد قبٍٛ االداز٠ يػدص املتع

 .(3)املباغس، ؾأْ٘ ال ٜسق٢ اىل َستب١ ايعكد

ٜٚتبني َٔ نٌ َا تكدّ إ املػسع ايؿسْطٞ عٓدَا ْعِ اسهاّ ايطداد املباغس يف 
، ؾاْ٘ قد خًل َٔ ذيو عالق١ عكد١ٜ بني االداز٠ ٚاملتعاقد 31/12/1975ايكإْٛ ايصادز يف 

الداز٠ ع٢ً املتعاقد َٔ ايباطٔ ٚايتأند َٔ تٛؾس املكَٛات َٔ ايباطٔ، ألٕ َٛاؾك١ ا
ايػدص١ٝ ؾٝ٘، ٚتٓاشهلا عٔ َؿَٗٛٗا اـاص باالعتباز ايػدصٞ، َٔ خالٍ املٛاؾك١ بكٝاّ 
غري املتعاقد االصًٞ باملطا١ُٖ يف تٓؿٝر ايعكد االدازٟ، ؾأْ٘ نُا زأٜٓا ضابكًا إٔ ايطداد 

ٔ، نُا إٔ اطالع د١ٗ االداز٠ ع٢ً ايعكد َٔ ايباطٔ املباغس ٜعٌُ ع٢ً تػٝري يف غدص املدٜ
ٚاملٛاؾك١ ع٢ً غسٚط٘ ٚايتأند َٔ َد٣ َال٥ُتٗا يًعكد االصًٞ، ؾأْٗا تبعًا يريو تهٕٛ 
َٛاؾك١ ع٢ً غسٚط ايطداد املباغس يًُتعاقد َٔ ايباطٔ دسا٤ قٝاَ٘ بتٓؿٝر ٖرا اؾص٤ َٔ 

تؿٝد َٔ سل ايطداد املباغس اال اذا قاّ ايعكد االصًٞ، يريو ؾإ املتعاقد َٔ ايباطٔ ال ٜط
بتٓؿٝر ايتصاَ٘ ايٛازد يف عكد املكاٚي١ َٔ ايباطٔ، الٕ االداز٠ ال تدؾع يًُتعاقد َٔ ايباطٔ 

                                                      

(1) Roulet. (voldo). sous –traitance : Retourau classicism, les petites 

affiches, 14 oct, 1988, no 124, p. 14-15.  
دراسات في نظخية العقج االداري, دار الشيزة العخبية, القاىخة,  د. عديدة الذخيف, (5)

 .038, ص 0985
د. أحسج فتح هللا أبه سكيشة, الشظخية العامة لإلثخاء بال سبب في القانهن االداري, دراسة  (3)

, 0995هق, سشة مقارنة, اطخوحة دكتهراه مقجمة الى جامعة عين شسذ, كمية الحق
 .338ص
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ع٢ً ضبٌٝ ايتربع، ٚامنا تدؾع ي٘ ٖرٙ املبايؼ اضتٓادًا اليتصاَٗا ايعكدٟ بايدؾع يف ايعكد 
طايب١ االداز٠ بايطداد املباغس اال اذا قاّ االصًٞ، نُا إٔ املتعاقد َٔ ايباطٔ ال ٜطتطٝع َ

بتٓؿٝر ايتصاَات٘ ايتعاقد١ٜ يف ايعكد َٔ ايباطٔ، اييت ٖٞ دص٤ َٔ االيتصاَات ايٛازد٠ يف ايعكد 
االصًٞ، ؾٗٓا ْهٕٛ أَاّ ايتصاَإ َتكابالٕ َٔ قبٌ االداز٠ ٚاملتعاقد َٔ ايباطٔ، ٖٚرإ 

هٔ يإلداز٠ االَتٓاع عٔ ايطداد املباغس يًُتعاقد االيتصاَإ ٖٞ ايتصاَات عكد١ٜ، ٚعًٝ٘ ؾال مي
َٔ ايباطٔ اذا اضتٛؾ٢ غسٚط ايطداد املباغس، ٜٚعد ذيو ادبازًا َٔ املتعاقد َٔ ايباطٔ 
يًذ١ٗ االداز١ٜ مٛ تٓؿٝر ايتصاَٗا بايدؾع، ٖٚرا االيتصاّ ٜعد ايتصاًَا عكدًٜا مبٛدب ايعكد 

 االدازٟ االصًٞ.

تأٜٝد َا ذٖب ايٝ٘ اصشاب االػاٙ األٍٚ، َٔ سٝح عدّ   ٚيريو ٜرٖب ايباسح اىل  
ٚدٛد زابط١  عكد١ٜ بني االداز٠ ٚاملتعاقد َٔ ايباطٔ، يهٓٗا عالق١ قا١ْْٝٛ َباغس٠ تكتصس 
ع٢ً اؿصٍٛ ع٢ً املكابٌ املايٞ َٔ االداز٠ ، َٚكٝد٠ بػسط َٛاؾك١ االداز٠ املطبك١ ع٢ً 

عساقٞ إٔ ٜطري ع٢ً خط٢ املػسع ايؿسْطٞ َٔ املتعاقد َٔ ايباطٔ، ْٚأٌَ َٔ املػسع اي
 سٝح تٓعِٝ اسهاّ ايطداد املباغس يًُتعاقد َٔ ايباطٔ بصٛز٠ تؿص١ًٝٝ ٚٚاضش١.

 ثاْٝا ايطداد املباغس حيدخ تػٝريًا يف غدص املدٜٔ :

َٔ أِٖ ايٓتا٥ر اييت ترتتب ع٢ً ايطداد املباغس ٖٞ سدٚخ تػٝري يف غدص 
، لد إٔ 1975( يط١ٓ 1334/  75ايؿسْطٞ املسقِ ) املدٜٔ، ٚمبٛدب أسهاّ ايكإْٛ

االداز٠ تصبح ٖٞ املد١ٜٓ يف َٛاد١ٗ املتعاقد َٔ ايباطٔ، الٕ املدٜٔ باملكابٌ املايٞ 
يًُتعاقد َٔ ايباطٔ ملا ْؿرٙ َٔ ايتصاَات مبٛدب اتؿام ايعكد َٔ ايباطٔ، ال ٜهٕٛ املتعاقد 

ٖٞ املدٜٔ يف نٌ َس٠ ٜتِ ؾٝٗا ابساّ صو  االصًٞ، ٚامنا تهٕٛ اؾ١ٗ االداز١ٜ املتعاقد٠
خاص بػسطٞ ايكبٍٛ ٚاالعتُاد، ٚال ٜعين ذيو إٔ املتعاقد األصًٞ ٜصبح َٔ ايػري، 
ٚسًٍٛ االداز٠ قً٘ بايهاٌَ، ٚامنا ٜعٛد االَس اىل إ ايطداد املباغس َٔ غأْ٘ إٔ ٜٛيد 

تعاقد َٔ ايباطٔ َٔ اؿصٍٛ زابط١ قا١ْْٝٛ بني االداز٠ ٚاملتعاقد َٔ ايباطٔ، مبا ميهٔ امل
 .(1)ع٢ً املكابٌ املايٞ املطتشل ي٘

                                                      

 .355ناصخ سيج أحسج دمحم ىالل, مرجر سابق, ص  (0)
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، الٕ ايدع٠ٛ املباغس٠ ٖٞ (1)اَا يف ايدع٣ٛ املباغس٠ ؾال حيدخ أٟ تػٝري يف غدص املدٜٔ
دع٠ٛ َطاعد٠، تطُح يدا٥ٔ املتعاقد االصًٞ )املتعاقد َٔ ايباطٔ( بايسدٛع بصٛز٠ 

ًػسٚط اييت ٜٓص عًٝٗا ايكإْٛ، ٚبكدز املبايؼ َباغس٠ ع٢ً االداز٠ صاسب١ ايعٌُ، ٚؾكًا ي
 . (2)املطتشك١ يًُتعاقد االصًٞ يف ذ١َ االداز٠ )صاسب١ ايعٌُ(

ثايجًا: ايطداد املباغس ٜٓػ٧ ملصًش١ املتعاقد َٔ ايباطٔ سكًا غري َتٓاشع ؾٝ٘ ع٢ً املبايؼ 
 املطتشك١ مبٛدب صو ايتعاقد َٔ ايباطٔ : 

ُاح يًُتعاقد َٔ ايباطٔ باضتٝؿا٤ املكابٌ املايٞ ٜرتتب ع٢ً ايطداد املباغس ايط
َٔ االداز٠ دٕٚ إٔ ٜصاسِ يف ذيو ايدا٥ٓني املُتاشٜٔ أٚ ايعادٜني يًُتعاقد االصًٞ، ٚع٢ً 

، (3)ٚد٘ اـصٛص ٜهٕٛ ٖرا ايٛضع يف ساي١ ايتعاقد َٔ ايباطٔ ايرٟ حيع٢ مبٛاؾك١ االداز٠
ْػ٤ٛ سل سصسٟ يًُتعاقد َٔ ايباطٔ، َٚٔ ٖٓا ٜتبني أْ٘ ٜرتتب ع٢ً ايطداد املباغس 

ٖٚرا اؿل ٜتُجٌ بدٜٔ قدد يًُتعاقد َٔ ايباطٔ بكدز ذيو اؾص٤ َٔ االعُاٍ اييت قاّ 
بتٓؿٝرٖا مبكتط٢ اتؿام ايعكد َٔ ايباطٔ اْطالقًا َٔ َبدأ ايعال١ْٝ ٚايػؿاؾ١ٝ يف ايعالق١ بني 

 . (4)اطساف زابط١ ايتعاقد َٔ ايباطٔ

 
 
 
 

                                                      

( لمسديج حهل مهضهع الجعهى السباشخة يشظخ في ذلك, أحسج دمحم الحهامجة؛ عيدى غدان 0)
الخيزي, دور الجعهى السباشخة في الحفاظ عمى حقهق الجائشين, دراسة لمتذخيعات 

تحجة, بحث مشذهر في مجمة عمهم الذخيعة والقانهن, االتحادية بجولة االمارات العخبية الس
 . 5109, 0, العجد 46السجمج 

(2) Tamba. La protection du sous – traitantdans la carde des marches 

publics, these. Lyon. 1987. p 110.  

 .587نجم حسج األحسج, مرجر سابق, ص (3)
 .366صناصخ سيج أحسج دمحم ىالل, مرجر سابق,  (4)
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 ادلطهب انثاوً
 طاق تطبٍك انسذاد ادلباشرو

اىل ْطام ايطداد  1975( يط١ٓ 1334/ 75أغازت املاد٠ ايسابع١ َٔ ايكإْٛ زقِ )
ايطداد املباغس ٜطبل بايٓطب١ يًعكٛد املرب١َ ": ٚقد ْصت ٖرٙ املاد٠ ع٢ً إٔ املباغس،

، َٚٔ خالٍ ايٓص "ٚاملؤضطات ٚاملػازٜع ايعا١َ َٔ قبٌ ايدٚي١، ٚاهل٦ٝات احمل١ًٝ،
طابل ٜتبني إٔ ْطام تطبٝل ايطداد املباغس ٜطتٓد يف االضاع ع٢ً ْٛع١ٝ صاسب ايعٌُ اي

، َٚٔ ثِ ؾإ ايعكٛد اييت ابسَت َٔ خالٍ اغداص ايكإْٛ اـاص ال تطتطٝع (1))االداز٠(
االضتؿاد٠ َٔ ايطداد املباغس، اال يف ساي١ ٚاسد٠، ٖٚٞ ساي١ ايعكٛد املرب١َ َٔ قبٌ اسد٣ 

١َ، سٝح تعاٌَ يف ٖرٙ اؿاي١ َعا١ًَ ايعكٛد االداز١ٜ، نْٛٗا متازع ْػاطًا املػسٚعات ايعا
اقتصادًٜا مت االعرتاف ي٘ بصؿ١ املصًش١ ايعا١َ، ٖٚرا َا بٝٓت٘ املاد٠ ايعاغس٠ َٔ ايكإْٛ 

، سٝح اٚضشت إٔ ايطداد املباغس امنا ٜتعًل بايعكٛد اييت 1975(  يط١ٓ 1334/ 75زقِ )
 . (2)أٚ املصاٜد٠ ايعا١َ املٓاقص١ ايعا١َ،ابسَت عٔ طسٜل اضًٛب 

ٚػدز االغاز٠ اىل إٔ االَس مل خيتًـ نجريًا ؾُٝا ٜتعًل بٓطام ايطداد املباغس 
ضٛا٤ قبٌ صدٚز ٖرا ايكإْٛ أٚ بعد صدٚزٙ، اذ إٔ االَس َا شاٍ ٜتعًل بايعكٛد االداز١ٜ 

ٖٚٞ ايعكٛد اييت ٜهٕٛ  بػهٌ اضاضٞ، ٚمل ٜػٌُ اال ْٛعا ٚاسدا َٔ عكٛد ايكإْٛ اـاص،
ؾٝٗا زب ايعٌُ َػسٚعًا عاًَا، ٚعًٝ٘ ضٓتٓاٍٚ بايدزاض١ ايٛضع ايطابل ع٢ً صدٚز ايكإْٛ 

( 75/1334َٚٔ ثِ ايطداد املباغس يف ظٌ ايكإْٛ ايؿسْطٞ زقِ ) 1975( يط١ٓ 75/1334)
 ايطايـ ايرنس. 

 انفرع األول
 4157( نسىت 57/4331انىضغ انسابك ػهى صذور انماوىن )

( ؾُٝا ٜتعًل 75/1334نإ ايٛضع يف ايؿرت٠ ايطابك١ ع٢ً صدٚز ايكإْٛ زقِ )
بايطداد املباغس ال ٜستبط بصؿ١ زب ايعٌُ، ٚامنا ٜستبط بٓٛع ايعكد، اذ ناْت ايكٛاعد 

                                                      

 .0975( لدشة  0334/ 75يشظخ نص السادة الخابعة من القانهن الفخندي رقم ) (0)
 . 588السرجر الدابق, ص  د. نجم حسج االحسج, (5)
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املطبك١ ع٢ً ايعكٛد االداز١ٜ تطُح يًُتعاقد َٔ ايباطٔ بايًذ٤ٛ اىل االداز٠ َباغس٠ القتطا٤ 
 .(1)ّ بتٓؿٝرٙ َٔ اعُاٍسكٛق٘ يكا٤ َا قا

 ايطداد املباغس يف ْطام ايعكٛد االداز١ٜ :  أٚاًل:

ٜٛيٝٛ  25( َٔ َسضّٛ 90دا٤ ايٓص ع٢ً َبدأ ايطداد املباغس مبكتط٢ املاد٠ )
، ٚنإ اؿل يف ايطداد املباغس قاصسًا ع٢ً ايعكٛد اييت تربّ بٛاضط١ اهل٦ٝات 1960يط١ٓ 

ؾ١ اىل اْ٘ نإ ٜكتصس ع٢ً ؾ٦تني َٔ ايعكٛد االداز١ٜ احمل١ًٝ ٚاملؤضطات ايعا١َ، باإلضا
ُٖٚا عكدٟ ايتٛزٜد ٚاالغػاٍ ايعا١َ، اذ ميهٔ يًُتعاقد َٔ ايباطٔ اؿصٍٛ ع٢ً َطتشكات٘ 
املاي١ٝ َباغس٠ َٔ اؾ١ٗ االداز١ٜ، بػسط إٔ ٜٛاؾل املتعاقد االصًٞ ع٢ً ذيو، َٚٔ خالٍ 

ايطداد املباغس قبٌ صدٚز قإْٛ َا تكدّ ٜتبني إٔ ايٓصٛص اييت ناْت تٓعِ سل 
، مل تهٔ تسبط بني اؿل يف ايطداد املباغس ٚصؿ١ زب ايعٌُ، َٚسد ذيو ٚؾكًا 31/12/1975

. ٖٛ ٚدٛد بعض ايعكٛد اـاص١ اييت ٜهٕٛ اسد اطساؾٗا (2)ملا ٜرٖب ايٝ٘ بعض ايؿك٘
 غدصًا َٔ أغداص ايكإْٛ ايعاّ، ٚال ٜٓطبل عًٝٗا ْعاّ ايطداد املباغس.

 :املباغس يف ْطام ايعكٛد اـاص١  ًْٝا: ايطدادثا

إ االخر بٓعاّ ايطداد املباغس يف ْطام عكٛد ايكإْٛ اـاص مل ٜهٔ َطتشٝاًل، 
يهٓ٘ نإ ْادز ايٛقٛع، سٝح نإ ٜستبط االخر ب٘ بسغب١ زب ايعٌُ يف ضداد املطتشكات 

ٚخاص١ يف اؿاالت اييت  املاي١ٝ يًُتعاقد َٔ ايباطٔ َباغس٠، يكا٤ َا قاّ ب٘ َٔ اعُاٍ،
تهٕٛ ؾٝٗا االٚضاع املاي١ٝ يًُتعاقد االصًٞ غري َطتكس٠، ؾريغب زب ايعٌُ يف ايطداد 
املباغس نٞ ال ٜتٛقـ ايعٌُ، ٜٚهٕٛ املتعاقد َٔ ايباطٔ َط٦ًُٓا باؿصٍٛ ع٢ً 
 َطتشكات٘، يريو ؾإ اؿل يف ايطداد املباغس بايٓطب١ يًعكٛد اـاص١، نإ َستبطًا بسغب١

 . (3)زب ايعٌُ يف االخر ب٘، ٚال ٜطتٓد اىل ْصٛص قا١ْْٝٛ ًَص١َ

 

                                                      

 .573وليج فاروق جسعة, مرجر سابق, ص  د. (0)
(2) Tamba.op. cit. p. 35 – 36.  

 .347ناصخ سيج أحسج دمحم ىالل, مرجر سابق, ص  (3)
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 انفرع انثاوً
 4157( نسىت 57/4331انسذاد ادلباشر يف ظم لاوىن )

، ْطام تطبٝل ايطداد 1975( يط١ٓ 1334/ 75بٝٓت املاد٠ ايسابع١ َٔ ايكإْٛ )
ع٢ً ضبٌٝ اؿصس املباغس، ٚزبطت بٝٓ٘ ٚبني صؿ١ زب ايعٌُ، ٚقد أٚزدت يف ٖرٙ املاد٠ 

اؿاالت اييت ٜطتؿٝد َٓٗا املتعاقد َٔ ايباطٔ َٔ ايطداد املباغس، ٖٚرٙ اؿالت تػٌُ 
 ازبع١ طٛا٥ـ َٔ ايعكٛد االداز١ٜ ٖٚٞ نٌ َٔ : 

 ايعكٛد اييت تربَٗا ايدٚي١. - أ

 ايعكٛد اييت تربَٗا اهل٦ٝات احمل١ًٝ. - ب

 .(1)صٓاع١ٝ اٚ ػاز١ٜ ايعكٛد اييت تربَٗا املؤضطات ايعا١َ ضٛا٤ ناْت اداز١ٜ اٚ - ت

 ايعكٛد اييت تربَٗا ايػسنات ايعا١َ. - خ

َٚٔ خالٍ َا أندت٘ املاد٠ ضايؿ١ ايرنس، ٜتبني إٔ ايؿ٦ات ايجالث١ االٚىل ال تجري أٟ 
صعٛب١ ترنس غصٛص ايعكٛد املرب١َ َٔ قبًٗا، اال إ االَس كتًـ بايٓطب١ يًٓٛع ايسابع 

، اذ تبآٜت بصددٖا االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ٚاآلزا٤ ٖٚٞ ايعكٛد اييت تربَٗا ايػسنات ايعا١َ
ايؿك١ٝٗ، ٚايطبب يف ذيو ٖٛ إ ايػسن١ ايعا١َ يٝظ هلا طبٝع١ قدد٠، ٖٚرٙ ايػسنات ٚإ 
ناْت َٔ اغداص ايكإْٛ اـاص، اال اْٗا متتًو اٖداؾًا اخس٣، ٖٚرٙ االٖداف ػعٌ َٓٗا 

 . (2)ّ ايصاحل ايعآَّعُات َهًؿ١ َٔ قبٌ ايكإْٛ ايعاّ يًكٝاّ بٓػاط خيد

ٚميهٔ ؼدٜد ؾهس٠ املػسٚع ايعاّ ايرٟ تكّٛ ب٘ ايػسنات ايعا١َ، ٚؾكًا ملا ٚزد يف 
، سٝح اعترب املػسٚع ايعاّ باْ٘ : ذيو املػسٚع ايرٟ متتًو 1963َؤمتس بسٚنطٌ ض١ٓ 

                                                      

مة السؤسدات العامة في فخندا : نحكخ السؤسدات العامة  ذات الظبيعة من امث (0)
االدخارية, كالسرخف الهطشي لالدخار, والسؤسدات العامة السحمية ذات الظبيعة 
االدارية كاألقاليم والسدتذفيات العامة, والسؤسدات العامة ذات الظبيعة الرشاعية 

 .590والتجارية  د. نجم حسج االحسج, مرجر سابق, ص 
 .581وليج فاروق جسعة, مرجر سابق, ص  د. (5)
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َّ أٚ  ًُا،ايدٚي١ فُٛع زأمساي٘، ٚضٛا٤ نإ ذا طبٝع١ صٓاع١ٝ أٚ ػاز١ٜ أٚ نإ َػسٚعًا َؤ
ست٢ يف ساي١ َا اذا ناْت َؤضط١ عا١َ ذات طبٝع١ اداز١ٜ، طاملا ناْت متازع ْػاطًا 

، نُا ٚميهٔ ؼدٜد ٖرٙ ايؿهس٠ َٔ خالٍ املسضّٛ ايصادز عٔ ٚشاز٠ املاي١ٝ (1)اقتصادًٜا
، ايتػسٜع املايٞ 6/1/1948َٔ ايكإْٛ ايصادز يف  56، ٚيف املاد٠ 1946ايؿسْط١ٝ ض١ٓ 

ٚزد يف ٖرٙ ايتػسٜعات ايطايؿ١ ايرنس تعداد سصسٟ يًُػسٚعات ايعا١َ ، سٝح 1976يط١ٓ 
ٚميهٔ امجاهلا مبا ًٜٞ : املهاتب ايصٓاع١ٝ ٚايتذاز١ٜ، املػسٚعات املؤمم١، غسنات 
االقتصاد املدتًط، ايػسنات اييت متًو ايدٚي١ بػهٌ َٓؿسد أٚ فتُع انجس َٔ ْصـ 

اي١ٝ َٔ ايدٚي١، ػُعات املصاحل زأمساهلا، ايػسنات اييت تطتؿٝد َٔ َعْٛات َ
االقتصاد١ٜ اييت ٜػًب عًٝٗا ايطابع ايعاّ، ايػسنات اييت متًو ايدٚي١ َععِ زأمساهلا، 
ٚايػسنات اييت تهٕٛ ممًٛن١ يًدٚي١ ٚاييت تهٕٛ خاضع١ يسقاب١ دٜٛإ احملاضبات، ٚاخريًا 

 . (2)ايػسنات اييت تأخر غهٌ ايتعإٚ ايٛطين

اىل  ،٦1985ٓاف اؾُسن١ٝ يف بازٜظ، يف سهِ هلا صدز ض١ٓ ٚقد أندت قه١ُ االضت
ْعسًا يعدّ تٛاؾس صؿ١ املػسٚع ايعاّ يف زب ايعٌُ ؾإٔ املتعاقد َٔ ايباطٔ يٝظ ي٘ ": أْ٘

 . (3)"بايطداد املباغس بٛاضط١ زب ايعٌُاؿل يف إٔ ٜطايب 

نُا إٔ  ٚيف َصس نُا ذنسْا ضابكًا إ املػسع املصسٟ مل ٜعسف ايطداد املباغس،
قإْٛ تٓعِٝ املٓاقصات ٚاملصاٜدات ايٓاؾر ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝر١ٜ مل ٜٓعِ سل ايطداد املباغس 
نُا ؾعٌ املػسع ايؿسْطٞ، ٚٚقـ املػسع املصسٟ َٛقـ ايعدا٤ بايٓطب١ يًُكاٚيني َٔ 
ايباطٔ ْٚعس ايِٝٗ ْعس٠ ايػو ٚايسٜب١، ٚأصدز عكِٗ ايعدٜد َٔ األسهاّ اييت أقست عدّ 

 .(4)ايتعاقد َٔ ايباطٔ َامل ٜكرتٕ مبٛاؾك١ االداز٠ ع٢ً ايتعاقد َػسٚع١ٝ

                                                      

د. مرظفى كسال وصفي, التكييف القانهني لمسذخوعات العامة, بحث مشذهر في مجمة  (0)
 .7, ص 0970العمهم االدارية, الدشة الثالثة عذخ, العجد االول, 

 وما يمييا. 594د. نجم حسج االحسج, مرجر سابق, ص  (5)
(3)Tamba.op. cit. p. 52.   

 . 377 – 376ناصخ سيج أحسج دمحم ىالل, مرجر سابق, ص  (4)
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اَا يف ايعسام ؾكد ْصت غسٚط املكاٚي١ ألعُاٍ اهلٓدض١ املد١ْٝ يف ايؿكس٠ ايجايج١ َٔ 
( َٓٗا، إٔ يسب ايعٌُ اؿل يف إٔ ٜدؾع يًُكاٍٚ َٔ ايباطٔ املط٢ُ مبٛدب 60املاد٠ )

ٜبًؼ املكاٍٚ االصًٞ املٗٓدع بصٛز٠ ؼسٜس١ٜ  غٗاد٠ َٔ املٗٓدع مجٝع املبايؼ، َا مل
 إٔ يدٜ٘ اضبابًا َعكٛي١ الَتٓاع٘ عٔ دؾع تًو املبايؼ .

 ادلبحث انثاوً
 شروط انسذاد ادلباشر واجراءاته

، 5، 3يف املٛاد ) 31/12/1975( ايصادز يف 75/1334ْص ايكإْٛ ايؿسْطٞ زقِ )
ْكطِ ٖرا املبشح اىل َطًبني  ( ع٢ً غسٚط ايطداد املباغس ٚادسا٤ات٘، يرا ضٛف6

ضٓتٓاٍٚ يف املطًب األٍٚ غسٚط ايطداد املباغس، ثِ ْتٓاٍٚ بعد ذيو ادسا٤ات ايطداد 
 املباغس يف املطًب ايجاْٞ ٚع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :  

 ادلطهب األول
 شروط انسذاد ادلباشر

ٜتطًب َٔ املتعاقد االصًٞ ايرٟ ٜسغب يف ايتعاقد َٔ ايباطٔ إٔ حيصٌ ع٢ً 
اؾك١ االداز٠ ع٢ً ايتعاقد َٔ ايباطٔ، ٚقبٛهلا بػسٚط ايطداد املباغس، باإلضاؾ١ اىل ػاٚش َٛ

ق١ُٝ ايعكد َٔ ايباطٔ سدًا َايًٝا َعني، ٚضٓأتٞ اىل دزاض١ ٖرٙ ايػسٚط تباعًا ٚع٢ً ايٓشٛ 
 -ايتايٞ : 

 انفرع االول
 مىافمت االدارة ػهى انتؼالذ مه انباطه

تعاقد َٔ ايباطٔ اىل تعسف االداز٠ ع٢ً غدص تٗدف َٛاؾك١ االداز٠ ع٢ً اي
املتعاقد َٔ ايباطٔ ايرٟ ٜسغب املتعاقد االصًٞ إٔ ٜٛنٌ ايٝ٘ تٓؿٝر دص٤ َٔ ايعكد 

 1975( يعاّ 75/1334( َٔ ايكإْٛ زقِ )3االصًٞ، ٖٚرا َا أندت٘ ْص املاد٠ )
كدٜس١ٜ يف قبٍٛ أٚ ، ٖٚرٙ املٛاؾك١ ٖٞ اييت متٓح االداز٠ سل ممازض١ ضًطتٗا ايت(1)ايؿسْطٞ

                                                      

 05/0975/ 30( الرادر في 75/0334( من القانهن الفخندي رقم )3نرت السادة ) (0)
 =عمى انو " الستعاقج االصمي الحي يخغب في تشفيح العقج من الباطن عن طخيق متعاقج
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زؾض املتعاقد َٔ ايباطٔ ايرٟ ال تتٛاؾس ؾٝ٘ االعتبازات ايػدص١ٝ اييت تعٍٛ عًٝٗا االداز٠ 
، َٔ َكدز٠ َاي١ٝ، ٚنؿا٠٤ ؾ١ٝٓ، ٚسطٔ ايطري٠ ٚايطُع١ (1)عٓد ابساّ اتؿام ايعكد َٔ ايباطٔ

االعُاٍ اييت  ٚغريٖا َٔ االعتبازات ايػدص١ٝ، ٚنٌ ذيو َٔ ادٌ إٔ تط٦ُٔ االداز٠ اىل إٔ
ٜٟٓٛ املتعاقد االصًٞ إ ٜتعاقد ع٢ً تٓؿٝرٖا َٔ ايباطٔ، ضٛف ٜتِ الاشٖا ع٢ً ْؿظ 
ايدزد١ َٔ ايهؿا٠٤ ٚاملكدز٠ اذا َا مت تٓؿٝرٖا َٔ قبٌ املتعاقد االصًٞ، ٚذيو ضُاًْا 

، ٚعًٝ٘ اذا ٚاؾكت االداز٠ ع٢ً (2)ؿطٔ تٓؿٝر ايعكد، َٚٔ ثِ سطٔ ضري املسؾل ايعاّ 
اقد َٔ ايباطٔ ٚمت قبٍٛ املتعاقد َٔ ايباطٔ، ٚؾكًا ملا َٓصٛص عًٝ٘ يف اتؿام ايتعاقد ايتع

َٔ ايباطٔ، ؾأْ٘ حيل يًُتعاقد َٔ ايباطٔ اؿصٍٛ ع٢ً َطتشكات٘ املاد١ٜ بػهٌ َباغس 
َٔ االداز٠، ٚذيو َكابٌ َا قاّ ب٘ َٔ ايتصاَات مبٛدب اتؿام ايعكد َٔ ايباطٔ، ٜٚهٕٛ 

ُتعاقد َٔ ايباطٔ بصسف ايٓعس عٔ ٚضع املتعاقد االصًٞ املايٞ، ضٛا٤ ايطداد املباغس يً
 .(3)نإ يف ساي١ ٜطس أٚ يف ساي١ تعسض٘ يإلؾالع أٚ ايتصؿ١ٝ ايكطا١ٝ٥

( أْ٘ 75/1334( َٔ ايكإْٛ ايؿسْطٞ زقِ )3ٚبايسدٛع اىل ايؿكس٠ أٚاًل َٔ املاد٠ )
ايتعاقد َٔ ايباطٔ اـؿٞ،  يف ساي١ تطبٝك٘ بصٛز٠ صشٝش١ ؾأْ٘ ضٛف ٜكطٞ ع٢ً ساالت

يهٔ بايسدٛع اىل ايؿكس٠ ثاًْٝا َٔ ْؿظ املاد٠ ايطايؿ١ ايرنس، يٛددْا اْٗا تكٍٛ اْ٘ يف ساي١ 
غٝاب ايكبٍٛ أٚ اعتُاد االداز٠ يػسٚط ايطداد املباغس ؾإ املتعاقد االصًٞ ًٜتصّ يف 

املتعاقد االصًٞ ال َٛاد١ٗ املتعاقد َٔ ايباطٔ مبكتط٢ اتؿام ايتعاقد َٔ ايباطٔ، يهٔ 
، َٚٔ ثِ ؾإ املػسع (4)ٜطتطٝع ايتُطو بٗرا االتؿام يف َٛاد١ٗ املتعاقد َٔ ايباطٔ

ايؿسْطٞ قد اضؿ٢ ْٛعًا َٔ اؿُا١ٜ يًُتعاقد َٔ ايباطٔ ست٢ يف ساي١ ايتعاقد َٔ ايباطٔ 
                                                                                                                              

م العقج أو خالل زمن تشفيحه, أن عجة متعاقجين من الباطن, يجب عميو وقت ابخا أو=
يحرل عمى مهافقة رب العسل عمى كل متعاقج من الباطن, وقبهل رب العسل لذخوط 
الجفع بالشدبة لكل عقج من الباطن, كسا يمدم الستعاقج االصمي باطالع رب العسل عمى 

 كل عقج من عقهد الستعاقجين من الباطن متى طمب مشو ذلك... ".
هضهع يشظخ د . ميشج مختار نهح, االيجاب والقبهل في العقج االداري لمسديج حهل الس (0)

 .5115, مشذهرات الحمبي الحقهقية, 0)دراسة مقارنة( ط
 .085وليج فاروق جسعة, مرجر سابق, ص  د. (5)
 .314د. نجم حسج االحسج, مرجر سابق, ص  (3)
 .355ناصخ سيج أحسج دمحم ىالل, مرجر سابق, ص  (4)
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ملتعاقد اـؿٞ، ٚعًٝ٘ ؾإ ايطداد املباغس ٖٞ ٚض١ًٝ تتٝح يإلداز٠ ايتشكل َٔ ايعالق١ بني ا
االصًٞ ٚاملتعاقد َٔ ايباطٔ قد متت بػهٌ َتٛاشٕ، اذا َا اخرْا بعني االعتباز إٔ ايطسف 
االضعـ يف ٖرٙ ايعالق١ غايبًا َا ٜهٕٛ املتعاقد َٔ ايباطٔ، َٚٔ أدٌ ذيو ذٖب ايؿكٝ٘ 

االَس ٖٓا ٜتعًل بكاعد٠ ددٜد٠ تكتطٞ تدخاًل "( اىل ايكٍٛ Moderneايؿسْطٞ َٛدزٕ )
ؾ١ٗ االداز٠ يف اتؿام ايعكد َٔ ايباطٔ، محا١ٜ يًُتعاقد َٔ ايباطٔ، سٝح غسع غسط سكٝكًٝا 

ايكبٍٛ يهٞ ٜتعسف زب ايعٌُ ع٢ً َا اذا ناْت غسٚط ايطداد ايٛازد٠ يف ايعكد َٔ ايباطٔ 
، ٚػدز االغاز٠ اىل إٔ املتعاقد (1)"ايػسٚط املُٓٛس١ يًُتعاقد االصًٞؽتًـ عٔ تًو 

ٍ ايٛسٝد عٔ سطٔ ايتٓؿٝر ايهاٌَ يًعكد االدازٟ يف َٛاد١ٗ االداز٠، االصًٞ ٜبك٢ املطؤٚ
ٚبطُٓ٘ اؾص٤ ايرٟ مت االتؿام عًٝ٘ َٔ ايباطٔ، ست٢ يف ساي١ َٛاؾك١ االداز٠ ع٢ً املتعاقد 

 . (2)َٔ ايباطٔ ٚتٛىل ١َُٗ ايطداد املباغس ي٘

ملكاٚي١ ( َٔ غسٚط ا60اَا يف ايعسام ؾكد أٚضشت ايؿكس٠ ايجايج١ َٔ املاد٠ )
ألعُاٍ اهلٓدض١ املد١ْٝ، ع٢ً اْ٘ "َٔ غسٚط اؿصٍٛ ع٢ً ايدؾع املباغس َٔ قبٌ االداز٠ 
إٔ ٜهٕٛ املكاٍٚ ايجاْٟٛ َط٢ُ، ٖٚرا ايػسط ٜتطُٔ بطبٝع١ اؿاٍ غسط املٛاؾك١ 
املطبك١ ع٢ً ايتعاقد َٔ ايباطٔ َٔ قبٌ االداز٠، الٕ املكاٍٚ ايجاْٟٛ املط٢ُ ال ٜهٕٛ 

هٕٛ قد زغشت٘ االداز٠ ٚٚاؾل عًٝ٘ املكاٍٚ االصًٞ، أٚ إ ٜكّٛ املكاٍٚ نريو اال إ ٜ
، ْٚس٣ إٔ ٖرا ايػسط ٜتؿل َع َا ذٖب ايٝ٘ (3)االصًٞ برتغٝش٘ ٚتٛاؾل عًٝ٘ االداز٠"

 املػسع ايؿسْطٞ َٔ سٝح اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ االداز٠ املطبك١ ع٢ً ايتعاقد َٔ ايباطٔ. 

تٓتر إٔ غسط املٛاؾك١ ٜٗدف اىل محا١ٜ َٚٔ خالٍ نٌ َا ضبل ميهٓٓا إٔ ْط
املتعاقد َٔ ايباطٔ، يطُإ سصٛي٘ ع٢ً َطتشكات٘ املاي١ٝ َٔ االداز٠ يف ساي١ تعسض 
املتعاقد االصًٞ يإلؾالع أٚ ايتصؿ١ٝ ايكطا١ٝ٥ ٖرا َٔ داْب، َٚٔ داْب أخس ؾإ غسط 

املٛاؾك١ ع٢ً املٛاؾك١ ميٓح محا١ٜ يإلداز٠ ٚضُإ سطٔ تٓؿٝر االعُاٍ، َٔ خالٍ عدّ 

                                                      

 .315د. نجم حسج االحسج, السرجر الدابق, ص  أشار اليو (0)
(2) Taffo.op. cit. p. 293.  
  

يشظخ )السادة األولى/ ج( من شخوط السقاولة ألعسال اليشجسة السجنية بقدسييا األول  (3)
 في العخاق. 0988والثاني لدشة 



 الدجاد السباشخ كزسانة من ضسانات الستعاقج من الباطن
 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (76), Year (23) 

482 

االغداص ايػري َؤًٖني يف تٓؿٝر ايعكد االدازٟ، بصٛز٠ تعسقٌ ضري املسؾل ايعاّ باْتعاّ 
 ٚاطساد، االَس ايرٟ ٜؤدٟ اىل تعسٜض َصًش١ املسؾل ايعاّ يًدطس. 

 انفرع انثاوً
 لبىل االدارة ػهى شرط انسذاد ادلباشر

اييت اضتشدثٗا املػسع  ٜعترب غسط قبٍٛ االداز٠ ع٢ً ايطداد املباغس َٔ االَٛز
، 1975( يط١ٓ 75/1334( َٔ ايكإْٛ زقِ )3ايؿسْطٞ، َٔ خالٍ ايٓص عًٝٗا يف املاد٠ )

ؾبعد إٔ قسز املػسع ايؿسْطٞ ضسٚز٠ سصٍٛ املتعاقد االصًٞ ع٢ً َٛاؾك١ االداز٠ يًتعاقد 
ُاد َٔ ايباطٔ يف ايكإْٛ ايرٟ اغسْا ايٝ٘، اضاف نريو ضسٚز٠ اؿصٍٛ ع٢ً اقساز ٚاعت

االداز٠ يػسط ايطداد املباغس التؿام ايعكد َٔ ايباطٔ، ٚايصّ املتعاقد االصًٞ باطالع االداز٠ 
ع٢ً مجٝع عكٛد املتعاقدٜٔ َٔ ايباطٔ َت٢ طًب َٓ٘ ذيو، ٚاهلدف َٔ غسط قبٍٛ االداز٠ 
ع٢ً ايطداد املباغس ٖٛ يًطُاح يإلداز٠ بايتشكل َٔ َد٣ تٛاؾل غسٚط ايعكد االصًٞ َع 

 1975( يط١ٓ 1334/ 75ايعكد َٔ ايباطٔ ٖٚرا َا اندت٘ ايال٥ش١ ايتٓؿٝر١ٜ يكإْٛ )غسٚط 
إ قبٍٛ غسٚط ايدؾع املباغس تعترب "سٝح ْصت ع٢ً:  1976انتٛبس يط١ٓ  7ايصادز٠ يف 

يف إٔ  -باعتبازٖا املطؤٚي١ عٔ عكد االغػاٍ ايعا١َ  –ايٛض١ًٝ اؿكٝك١ٝ يًذ١ٗ االداز١ٜ 
قد َٔ ايباطٔ عالق١ عادي١ ناْت ايعالق١ بني املتعاقد االصًٞ ٚاملتعاٜتأند بٓؿط٘ مما اذا 

، ٜٚستبط عل االداز٠ يف قبٍٛ غسٚط ايطداد املباغس سك٘ يف االطالع ع٢ً ايعكد َٔ "َٚتص١ْ
 1975/ 12/ 31ايجايج١ َٔ ايكإْٛ ايصادز يف ايباطٔ، ٖرا اؿل ايرٟ تطُٓت٘ املاد٠ 

املػاز ايٝ٘، اييت ايصَت املتعاقد االصًٞ باالضتذاب١ يإلداز٠ )زب ايعٌُ( باطالع٘ ع٢ً 
، نُا ٚجيب إ ٜطتذٝب املتعاقد االصًٞ يطًب االداز٠ باالطالع ع٢ً (1)ايعكد َٔ ايباطٔ

( ّٜٛ َٔ تازٜذ تكدِٜ طًب االطالع ٚاال عسض ْؿط٘ يتٛقٝع 15ايعكد َٔ ايباطٔ خالٍ )
( َٔ نساض١ ايػسٚط ٚاملٛاصؿات املطبك١ ع٢ً 49املٓصٛص عًٝٗا يف املاد٠ ) اؾصا٤ات

 . (2)عكٛد االغػاٍ ايعا١َ يف ؾسْطا

                                                      

 .356ناصخ سيج أحسج دمحم ىالل, مرجر سابق, ص  (0)
( من كخاسة الذخوط والسهاصفات الفخندية السظبقة 49السادة )نرت الفقخة الثانية من  (5)

 = –فح الستعاقج االصمي ذلك االلتداماذا لم يشعمى عقهد االشغال العامة عمى أنو: "
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، اىل إٔ قبٍٛ االداز٠ ع٢ً غسط ايطداد املباغس ٜعد اضتجٓا٤ ع٢ً (1)ٜٚرٖب بعض ايؿك٘
سبط بني طسيف ايط١ُ اـاص١ يف ايعكٛد، ٚاملتُجٌ بعدّ دخٍٛ ايػري يف ايعالق١ ايعكد١ٜ اييت ت

ايعكد، ٚإ ٖرا االضتجٓا٤ ٖٛ َكصٛد َٔ قبٌ املػسع ؿُا١ٜ املتعاقد َٔ ايباطٔ، ايرٟ قد 
ٜدخٌ يف عالق١ عكد١ٜ غري عادي١، ؾٗٓا ٜأتٞ دٚز االداز٠ يهٞ تعٝد ايتٛاشٕ بني ايطسؾني، 

 ٚيهٞ تتأند بٓؿطٗا َٔ عداي١ غسٚط ايدؾع.

داز٠ ع٢ً ايطداد املباغس ؿُا١ٜ ٜٚس٣ ايباسح إ ايػا١ٜ َٔ غسط قبٍٛ اال  
املتعاقد َٔ ايباطٔ ع٢ً ض٤ٛ َا ضبل، َا ٖٞ اال َعٗس َٔ َعاٖس ايسابط١ ايعكد١ٜ، سٝح 
ال ٜعد املتعاقد َٔ ايباطٔ َٔ ايػري متاًَا بايٓطب١ يإلداز٠، ٚنالُٖا ٜعتربإ طسؾًا باملؿّٗٛ 

االداز٠ ال ميجٌ خسٚدًا ع٢ً  املٛضٛعٞ يف اتؿام ايعكد َٔ ايباطٔ ، ٖٚرا ايتدخٌ َٔ قبٌ
َبدأ ْطب١ٝ أثس ايعكٛد ٚامنا تطبٝكًا ي٘، الٕ االزاد٠ ٖٞ اضاع ايتصسف ايكاْْٛٞ، ؾًُا 
اْصسؾت ازاد٠ االداز٠ بكبٛهلا بايطداد املباغس اىل املتعاقد َٔ ايباطٔ، َكابٌ َا ْؿرٙ َٔ 

 االيتصاّ باألثاز املرتتب١ ايتصاَات، ٚيف ايطسف االخس اْصسؾت ازاد٠ املتعاقد َٔ ايباطٔ اىل
ع٢ً ايتعاقد َٔ ايباطٔ ايرٟ قً٘ تٓؿٝر دص٤ َٔ ايعكد االصًٞ، ؾإ نٌ ذيو ٜعد تطبٝكًا 
ملبدأ ْطب١ٝ اثاز ايعكٛد، ذيو املبدأ ايرٟ حيعس اَتداد اثاز االيتصاّ اىل أٟ غدص َٔ دٕٚ 

 اؿصٍٛ ع٢ً زضاٙ. 

عٔ غسط املٛاؾك١، ٖٚرا ٜعين إ  ٚػدز االغاز٠ اىل إٔ غسط ايكبٍٛ َطتكٌ برات٘
ؼكل غسط املٛاؾك١ ال ٜػين عٔ ؼكل غسط ايكبٍٛ، ؾاذا ؼككت املٛاؾك١ ٚؽًـ غسط 
ايكبٍٛ، ؾإ املتعاقد َٔ ايباطٔ ال ٜطتطٝع االضتؿاد٠ َٔ ْعاّ ايطداد املباغس، َٚٔ ثِ ئ 

االداز٠، ٖٚرا َا  ٜطتطٝع اؿصٍٛ ع٢ً املكابٌ املايٞ عٔ االعُاٍ اييت ْؿرٖا َباغس٠ َٔ
سٝح اند يف سهُ٘ ايصادز يف  اغاز ايٝ٘ فًظ ايدٚي١ ايؿسْطٞ يف ايعدٜد َٔ اسهاَ٘،

إ املتعاقد َٔ ايباطٔ ايرٟ مل ٜٓؿر اسد ايػسطني املٓصٛص عًُٝٗا يف " 13/4/1986

                                                                                                                              

لسجة خسدة عذخ يهمًا من تاريخ انحاره, فانو يدتحق تهقيع  –أسباب واضحة  دون =
 ".مى حداب الستعاقج االصميتشفيحه عالعقهبات السالية, كسا يجهز فدخ العقج, أو 

 .513وليج فاروق جسعة, مرجر سابق, ص  د. (0)
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، ال ميهٓ٘ َطايب١ االداز٠ عل ايدؾع 1975دٜطُرب يط١ٓ  31َٔ قإْٛ  6، 3املادتني 
 . (1)"عٔ االعُاٍ اييت قاّ بتٓؿٝرٖا غساملبا

ْطتٓتر مما ضبل إٔ املتعاقد َٔ ايباطٔ ايرٟ مل حيصٌ ع٢ً َٛاؾك١ االداز٠ ع٢ً 
ايتعاقد َٔ ايباطٔ ال ميهٓ٘ ضًٛى طسٜل ايطداد املباغس، ٚال ميهٓ٘ اؿصٍٛ ع٢ً املكابٌ 

ُا : َٛاؾك١ االداز٠ املايٞ َباغس٠ َٔ االداز٠ يكا٤ َا ْؿرٙ َٔ اعُاٍ اال بتشكل غسطني ٖٚ
ع٢ً غدص املتعاقد َٔ ايباطٔ، ٚقبٛهلا يػسٚط ايطداد املباغس ايٛازد٠ بعكد املكاٚي١ َٔ 

 ايباطٔ.

 انفرع انثانث
 جتاوز لٍمت انؼمذ مه انباطه حذًا مانًٍا مؼني

باإلضاؾ١ اىل ايػسٚط ايطايؿ١ ايرنس إلَها١ْٝ االضتؿاد٠ َٔ َص١ٜ ايطداد املباغس، 
االعُاٍ املٓؿر٠ عٔ طسٜل ايتعاقد َٔ ايباطٔ، ٖٛ ايػسط ايجايح ايرٟ ْص ٜعترب ػاٚش 

( 75/1334)عًٝ٘ املػسع ايؿسْطٞ، اذ دا٤ ايٓص عًٝ٘ يف املاد٠ ايطادض١ َٔ ايكإْٛ زقِ 
، ع٢ً إ اسهاّ ايؿكس٠ االٚىل َٔ ٖرٙ املاد٠، ٚاملتعًك١ بايطداد املباغس، ال 1975يط١ٓ 

تتذاٚش ؾٝٗا ق١ُٝ االعُاٍ املٓؿر٠ عٔ طسٜل ايتعاقد َٔ ايباطٔ تطبل اال يف اؿاالت اييت 
ٚميهٔ زؾع ٖرا اؿد َٔ خالٍ قساز ٜصدز  –ٜٛزٚ  600 -َبًؼ أزبع١ االف ؾسْو ؾسْطٞ، 

 . (2)َٔ فًظ ايدٚي١ ٚؾكًا يتػري ايعسٚف االقتصاد١ٜ

ّٛ ٚؾُٝا ٜتعًل بايعكٛد ايصٓاع١ٝ املرب١َ َٔ قبٌ ٚشاز٠ ايدؾاع، ؾكد صدز َسض
، ايرٟ مت مبٛدب٘ اخطاع ايعكٛد ايصٓاع١ٝ يٛشاز٠ ايدؾاع اىل 1973َازع يط١ٓ  14بتازٜذ 

سد َطتكٌ، ٚايطبب يف ذيو ٜعٛد اىل ايطابع اـاص هلرٙ ايعكٛد، سٝح مت زؾع اؿد 
، ٖٚرا ٜعين إٔ ايعكٛد اييت تربَٗا (3)ايـ ؾسْو ؾسْطٞ  300بايٓطب١ هلرٙ يعكٛد اىل َبًؼ 

ؽطع يٓعاَني كتًؿني، ؾاذا مت ابساّ عكد ادازٟ َع اسد املتعاقدٜٔ، ٚازاد ٚشاز٠ ايدؾاع 
ٖرا االخري ايتعاقد بػأْ٘ َٔ ايباطٔ، ؾاْ٘ خيطع يًشد املعني مبٛدب املاد٠ ايطادض١ َٔ 

                                                      

 .357أشار اليو ناصخ سيج أحسج دمحم ىالل, مرجر سابق, ص  (0)
 وما يمييا, 593وليج فاروق جسعة, مرجر سابق, ص  د. (5)
 .355د. نجم حسج االحسج, مرجر سابق, ص  (3)
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( ٚقدزٙ ازبع١ االف ؾسْو ؾسْطٞ، أَا اذا نإ ايعكد االصًٞ َٔ ايعكٛد 75/1334ايكإْٛ )
إٔ تتذاٚش ق١ُٝ االعُاٍ املٓؿر٠ عٔ طسٜل ايتعاقد َٔ ايباطٔ ايصٓاع١ٝ، ؾاْ٘ ٜػرتط 

اد٠ املبًؼ ايرٟ ضٝتِ ؼدٜدٙ َٔ قبٌ ٚشاز٠ ايدؾاع اضتٓادًا اىل ايؿكس٠ ايجا١ْٝ َٔ امل
، أٟ إ املػسع قد أٚزد اضتجٓا٤ (1)1975( يط١ٓ 75/1334ايطادض١ َٔ ايكإْٛ زقِ )

شاز٠ ايدؾاع، اذ اخطعٗا ؿد اخس ٜتِ ؼدٜدٙ ؾُٝا ٜتعًل بايعكٛد ايصٓاع١ٝ اييت تربَٗا ٚ
 َٔ قبٌ فًظ ايدٚي١ ايؿسْطٞ.

( املػاز ايٝ٘، ٚايرٟ 1334/ 75نُا إ َطًو املػسع ايؿسْطٞ يف ايكإْٛ زقِ )
مت مبٛدب٘ ٚضع سد أد٢ْ يك١ُٝ ايعكد َٔ ايباطٔ يهٞ ميهٔ االضتؿاد٠ َٔ ايطداد املباغس، 

ايكٛاْني اييت تٓعِ ع١ًُٝ ايتعاقد َٔ ايباطٔ، سٝح  يٝظ ظدٜد اذ ضًه٘ املػسع يف مجٝع
ٚضعت مجٝعٗا ْصابًا َعًٝٓا يًعكد َٔ ايباطٔ جيب إٔ ٜتذاٚشٙ ست٢ ٜطتطٝع املتعاقد َٔ 
ايباطٔ االضتؿاد٠ َٔ ْعاّ ايطداد املباغس، اال إ ٖرٙ ايكٛاْني ٚإ ناْت َتؿك١ غصٛص 

يٓصاب، ؾكد مت ؼدٜدٙ مبٛدب ؾهس٠ ايٓصاب، اال أْٗا اختًؿت غصٛص ق١ُٝ ٖرا ا
، اىل إٔ دا٤ قإْٛ ض١ٓ (2)ايـ ؾسْو ؾسْطٞ 30مببًؼ قدزٙ  1973َازع يط١ٓ  14َسضّٛ 

، ٚاغرتط يالضتؿاد٠ َٔ ايطداد املباغس ػاٚش ق١ُٝ االعُاٍ املٓؿر٠ عٔ طسٜل 1975
تػٝريٙ  ايتعاقد َٔ ايباطٔ مببًؼ أزبع١ االف ؾسْو ؾسْطٞ، ٖٚرا املبًؼ احملدد َٔ املُهٔ

مبٛدب قساز ٜصدز َٔ فًظ ايدٚي١، نُا إٔ تػري ٖرا اؿد ال ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ألضباب 
تتعًل بصٜاد٠ اعبا٤ اـدَات االداز١ٜ يًدٚي١ أٚ اهل٦ٝات احمل١ًٝ، بٌ ٜهٕٛ يطبب ٚاسد ؾكط 

 .(3)ٖٚٛ تػري ايعسٚف االقتصاد١ٜ، ْتٝذ١ يًتطٛزات االقتصاد١ٜ

 

 

 

                                                      

(1) Article 6 " En Ce qui concerne les marches industriels passes par le 

ministere de la defense, un seuil different peutetrre fixe par 

decretenConseli d , Etat ".  
 .308ناصخ سيج احسج دمحم ىالل, مرجر سابق, ص  (5)

(3) Tamba.op. cit. p. 54.   
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( َٔ غسٚط املكاٚي١ ألعُاٍ اهلٓدض١ 60أغازت املاد٠ ) اَا بايٓطب١ اىل ايعسام ؾكد
املد١ْٝ، ع٢ً إٔ يسب ايعٌُ )االداز٠( إٔ ٜدؾع يًُكاٍٚ ايجاْٟٛ املط٢ُ مجٝع املبايؼ اييت 
مل ٜدؾعٗا املكاٍٚ االصًٞ اىل املكاٍٚ ايجاْٟٛ املط٢ُ، َامل ٜكِ املكاٍٚ االصًٞ بتكدِٜ 

١ يًُكاٍٚ ايجاْٟٛ املط٢ُ، أٚ قاّ بإبالؽ املٗٓدع ديٌٝ ع٢ً أْ٘ قد دؾع املطتشكات املايٝ
بصٛز٠ ؼسٜس١ٜ إٔ يدٜ٘ أضبابًا َعكٛي١ الَتٓاع٘ عٔ دؾع تًو املبايؼ ع٢ً إٔ ٜكدّ 
يًُٗٓدع ايديٌٝ ايهايف ع٢ً ذيو، اَا غسط بًٛؽ ق١ُٝ ايعكد َٔ ايباطٔ سدًا َعًٝٓا ٚايرٟ 

َٔ غسٚط املكاٚي١ ألعُاٍ  (60ْص عًٝ٘ املػسع ايؿسْطٞ، ؾًِ تٓص عًٝ٘ املاد٠ )
 . (1)اهلٓدض١ املد١ْٝ ٖٚرا َا ْؤٜدٙ

 ادلطهب انثاوً
 اجراءاث انسذاد ادلباشر

بعد إ اْتٗٝٓا َٔ بٝإ غسٚط ايطداد املباغس ٚخصٛصًا َا ٜتعًل باملٛاؾك١ 
ٚايكبٍٛ، ست٢ ميهٔ يًُتعاقد َٔ ايباطٔ االضتؿاد٠ َٔ ْعاّ ايطداد املباغس، ٜطٝب يٓا 

 -ع٢ً ايطداد املباغس:دسا٤ات ايع١ًُٝ يًُٛاؾك١ ٚايكبٍٛ يًشصٍٛ ايتعسض يإل

 انفرع االول
 ادلسؤول ػه تمذٌم طهب ادلىافمت وانمبىل

إ تكدِٜ طًب املٛاؾك١ ٚايكبٍٛ ٜكع ع٢ً عاتل املتعاقد االصًٞ، ٚقد ْعُت 
، سٝح ( ادسا٤ات تكدِٜ طًبات املٛاؾك١ ٚايكب75/1334ٍٛاد٠ ايجايج١ َٔ ايكإْٛ زقِ )امل

ايصَت املتعاقد االصًٞ ايرٟ ٜٟٓٛ إٔ ٜعٗد ظص٤ َٔ االعُاٍ اىل َتعاقد َٔ ايباطٔ أٚ 
أنجس، ٚدٛب إٔ حيصٌ ع٢ً َٛاؾك١ االداز٠ ع٢ً نٌ َتعاقد َٔ ايباطٔ، ٚقبٛهلا بػسٚط 

: االٍٚ ٜتِ عٔ طسٜل ًب املٛاؾك١ ٚايكبٍٛ ٚؾل إدسا٤ٜٔايطداد املباغس، ٜٚتِ تكدِٜ ط
ٞ َباغس٠ بتبًٝؼ االداز٠ بطبٝع١ َٚبًؼ االيتصاَات اييت ٜعصّ ع٢ً اضٓادٖا اىل املتعاقد االصً

املتعاقد َٔ ايباطٔ، سٝح ٜعد ٖرا االدسا٤ مبجاب١ اعالٕ بطٝط َٔ قبٌ املتعاقد االصًٞ 
ٜهػـ عٔ ْٝت٘ يف ايتعاقد َٔ ايباطٔ، اَا االدسا٤ ايجاْٞ : ؾبعد إ ٜسضٛ ايعطا٤ ع٢ً 

                                                      

ج مع االدارة, رسالة ماجدتيخ مقجمة انعام عبج ثجيل, تشفيح العقج االداري من غيخ الستعاق (0)
 . 001, ص 5107سشة   الى كمية القانهن, الجامعة السدتشرخية,
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اؾصح عٔ ازادت٘ يف ايًذ٤ٛ اىل ايتعاقد َٔ ايباطٔ، تتٛىل االداز٠ دع٠ٛ املتعاقد االصًٞ ايرٟ 
املتعاقد االصًٞ اىل ٧ًَ تصسٜح خاص بايتعاقد َٔ ايباطٔ ٜػري ؾٝ٘ اىل طبٝع١ االيتصاَات 
اييت ضٝتٛىل تٓؿٝرٖا املتعاقد َٔ ايباطٔ، اضِ املتعاقد َٔ ايباطٔ ٚعٓٛاْ٘، املبًؼ 

اقد َٔ ايباطٔ يتٓؿٝرٙ، غسٚط ايطداد املٓصٛص عًٝٗا، املدصص نُكابٌ اليتصاّ املتع
 . (1)تازٜذ اضتشكام ايجُٔ

 انفرع انثاوً
 اجلهت ادلختصت مبىح ادلىافمت وانمبىل

تهٕٛ اؾ١ٗ اييت ٜكدّ ايٝٗا طًب املٛاؾك١ ٚايكبٍٛ، ٚاييت ؽتص مبٓح املٛاؾك١ 
ايٝٗا طًبات املٛاؾك١ ٚايكبٍٛ، ٚايكبٍٛ ٖٞ اؾ١ٗ االداز١ٜ، ٚاذا ناْت االداز٠ ٖٞ اييت تٛد٘ 

ؾاْ٘ ٜجٛز يف ٖرا ايصدد ضؤاٍ ٜتعًل مبٛضٛع ايتعاقد َٔ ايباطٔ ع٢ً دزدات، ملٔ ٜكدّ 
 طًب املٛاؾك١ ٚايكبٍٛ ع٢ً املتعاقد ايجاْٞ َٔ ايباطٔ ؟ 

ٚايرٟ  1975( يط١ٓ 1334/ 75اداب ع٢ً ٖرا ايتطاؤٍ ايكإْٛ ايؿسْطٞ زقِ )
باطٔ ٜعترب َتعاقدًا أصًًٝا بايٓطب١ يًُتعاقدٜٔ َع٘ َٔ املتعاقد َٔ اي ْص ع٢ً إٔ:

، ٚمتاغًٝا َع ٖرا ايٓص ؾإٔ املتعاقد االصًٞ ضٝصبح مبجاب١ زب ايعٌُ )االداز٠( (2)ايباطٔ
بايٓطب١ ملتعاقدٟ املتعاقد َٔ ايباطٔ، ٚاذا ناْت َٛاؾك١ االداز٠ ع٢ً املتعاقد ايجاْٞ َٔ 

اد املباغس، ؾٌٗ َٛاؾك١ املتعاقد االصًٞ ًَص١َ ايباطٔ ضسٚز١ٜ ملُازض١ اؿل يف ايطد
أٜطًا ع٢ً املتعاقد ايجاْٞ َٔ ايباطٔ، ادابت ع٢ً ذيو قه١ُ ايٓكض ايؿسْط١ٝ بكٛهلا 
املتعاقد َٔ ايباطٔ غري ًَصّ باؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ املتعاقد االصًٞ بايٓطب١ يًُتعاقد 

 .(3)ايجاْٞ َٔ ايباطٔ

ِ قٌ ْعس، ٜٚتٓاقض َع ْص املاد٠ االٚىل َٚٔ ٚد١ٗ ْعس ايباسح إٔ ٖرا اؿه
، ٚاييت ػعٌ َٔ املتعاقد االصًٞ َطؤٚاًل اَاّ 12/1975/ 31َٔ ايكإْٛ ايصادز يف 

االداز٠ ٚضآًَا ؿطٔ تٓؿٝر االعُاٍ قٌ االيتصاّ، ست٢ ؾُٝا ٜتعًل باؾص٤ ايرٟ مت تٓؿٝرٙ 

                                                      

(1)  Taffo.op. cit. p. 293. 

 .0975/ 05/ 30( الرادر في 75/0334السادة الثانية من القانهن الفخندي السخقم ) (5)
(3) A. de laubadere.op. cit.p. 23.  
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طأٍ ايػدص ع٢ً َاال عًِ ي٘ عٔ طسٜل املتعاقد ايجاْٞ َٔ ايباطٔ، ٚاملٓطل ٜكتطٞ أال ٜ
ب٘ نُا إٔ قٛاعد املطؤٚي١ٝ تكتطٞ عدّ َطؤٚي١ٝ املتعاقد االصًٞ عٔ املتعاقد َٔ 
ايباطٔ ايرٟ مل ٜٛاؾل عًٝ٘، الٕ املطؤٚي١ٝ بني املتػازنني يف تٓؿٝر عٌُ َعني تكتطٞ 

ٜعين إٔ َعسؾتِٗ ببعطِٗ ٚاتؿاقِٗ ؾُٝا بِٝٓٗ ع٢ً املػازن١ يف تٓؿٝر ايعكد، َٚٔ ثِ ٖرا 
 َٛاؾك١ املتعاقد االصًٞ ع٢ً املتعاقد َٔ ايباطٔ تهٕٛ ًَص١َ ٚضسٚز١ٜ. 

 انفرع انثانث
 مٍؼاد تمذٌم طهباث ادلىافمت وانمبىل

إ ايكاعد٠ ايعا١َ يف ايعكٛد االداز١ٜ ٖٞ أْ٘ ٜتٛدب ع٢ً املتعاقد االصًٞ تكدِٜ 
باغس اىل االداز٠ قبٌ ايبد٤ طًب املٛاؾك١ ع٢ً املتعاقد َٔ ايباطٔ ٚقبٍٛ غسٚط ايطداد امل

يف تٓؿٝر ايعكد َٔ ايباطٔ، ٖٚرا ٜعين أْ٘ ال ًٜصّ إٔ ٜهٕٛ ٖرا ايتصسٜح باملٛاؾك١ ٚايكبٍٛ 
 . (1)ضابكًا ع٢ً ابساّ ايعكد، ٚامنا ًٜصّ اؿصٍٛ عًٝ٘ قبٌ ايبد٤ بتٓؿٝر ايعكد َٔ ايباطٔ

أٚ املٓاقصات أٚ عٔ اَا بايٓطب١ يًعكٛد اييت ٜتِ ايتعاقد عًٝٗا بٓعاّ املصاٜدات 
، ؾاألَس 1975( يط١ٓ 1334/ 75طسٜل املُازض١، اييت ٜٓطبل عًٝٗا ايكإْٛ ايؿسْطٞ زقِ )

كتًـ عطب َا اذا نإ املتعاقد االصًٞ ؿع١ ابساّ ايعكد َتٝكٔ بأْ٘ ضٝشٌٝ دص٤ َٔ 
طٔ، ايعكد اىل َتعاقد َٔ ايباطٔ، اّ إٔ املتعاقد االصًٞ مل ٜهٔ ٜٟٓٛ ايتعاقد َٔ ايبا

 : (2)ٚاثٓا٤ تٓؿٝرٙ ايعكد زأ٣ ضسٚز٠ ايتعاقد َٔ ايباطٔ ٖٚرا االَس كتًـ يف اؿايتني

عٓدَا ًٜذأ املتعاقد االصًٞ اىل ايتعاقد َٔ ايباطٔ َٓر ايًشع١ االٚىل إلبساّ : اؿاي١ االٚىل
ايعكد االصًٞ، ؾاْ٘ جيب اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ االداز٠ ع٢ً املتعاقد َٔ ايباطٔ، ٚنريو 

 صٍٛ ع٢ً اقساز االداز٠ ع٢ً غسٚط ايدؾع املباغس٠، ٚذيو يف ؿع١ ابساّ ايعكد االصًٞ. اؿ

عٓدَا ال ٜهٕٛ يد٣ املتعاقد االصًٞ ؿع١ ابساّ ايعكد االصًٞ أٟ ١ْٝ : اؿاي١ ايجا١ْٝ
يًتعاقد َٔ ايباطٔ، اال إ قد تطتذد ظسٚف اثٓا٤ تٓؿٝر ايعكد ػربٙ ع٢ً ايتعاقد َٔ 
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ًٝ٘ يف ٖرٙ اؿاي١ تكدِٜ طًب املٛاؾك١ ٚايكبٍٛ اىل االداز٠ ؾٛز ظٗٛز ٖرٙ ايباطٔ، ؾٝذب ع
 ايعسٚف ٚقبٌ ايبد٤ بتٓؿٝر ايعكد َٔ ايباطٔ.

ٚبٗرا ايصدد أقس ايكطا٤ ايؿسْطٞ ايعدٜد َٔ األسهاّ ايكطا١ٝ٥ غصٛص عدّ 
ٓاف يصّٚ إٔ ٜهٕٛ ايكبٍٛ ٚاملٛاؾك١ ضابكني إلبساّ ايعكد االصًٞ، اذ قسزت قه١ُ اضت٦

إٔ ايكبٍٛ ٚاملٛاؾك١ نػسطني َٔ غسٚط ايطداد  1981بازٜظ يف سهِ هلا صدز ض١ٓ 
املباغس، ال ًٜصّ إٔ ٜهْٛا ضابكني أٚ َالشَني إلبساّ اتؿام ايعكد َٔ ايباطٔ، اذ َٔ املُهٔ 

نُا قسزت قه١ُ ايٓكض ايؿسْط١ٝ يف ايط١ٓ ذاتٗا بإٔ ْص  (1)إٔ حيصال طٛاٍ َد٠ ايتٓؿٝر
، ال ٜتطًب 31/12/1975( ايصادز بتازٜذ 75/1334ج١ َٔ ايكإْٛ زقِ )املاد٠ ايجاي

بايطسٚز٠ إٔ ٜهٕٛ ايكبٍٛ ٚاملٛاؾك١ ضابكني أٚ َالشَني إلبساّ اتؿام ايتعاقد َٔ 
 . (2)ايباطٔ"

ٚمما تكدّ ٜتبني يٓا إٔ ايطًب املكدّ َٔ قبٌ املتعاقد االصًٞ ؾ١ٗ االداز٠ بػ١ٝ 
تعاقد َٔ ايباطٔ، ٚقبٛهلا يػسٚط ايطداد اـاص١ بِٗ، جيب اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾكتٗا ع٢ً امل

تكدمي٘ ٚقت ابساّ ايعكد االصًٞ أٚ بعد ذيو، بػسط إٔ ٜتِ تكدمي٘ قبٌ ايبد٤ بتٓؿٝر اتؿام 
 ايعكد َٔ ايباطٔ.

 انفرع انرابغ
 مظاهر ادلىافمت وانمبىل

تعاقد َٔ بايٓعس يأل١ُٖٝ اييت تتُتع بٗا املٛاؾك١ ٚايكبٍٛ ؾُٝا ٜتعًل عل امل
ايباطٔ يالضتؿاد٠ َٔ َص١ٜ ايطداد املباغس، اال أْ٘ ٜدٚز يف ٖرا ايصدد خالف سٍٛ اغرتاط 
املٛاؾك١ ٚايكبٍٛ صساس١ أّ االنتؿا٤ باملٛاؾك١ ايط١ُٝٓ، ٚقد اختًؿت ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ 
ٚاالسهاّ ايكطا١ٝ٥ بني االخر باملٛاؾك١ ايصسحي١ أٚ ايط١ُٝٓ، ضٛف ْتٓاٍٚ ذيو ع٢ً 

 ني، ٚع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : َسسًت
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 - : َسس١ً املٛاؾك١ ايصسحي١ 

، اىل 1975أغازت املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ َد١ْٚ ايعكٛد االداز١ٜ ضابكًا يف ؾسْطا يط١ٓ 
( ًَٜٛا ع٢ً تكدِٜ طًب ايتعاقد َٔ ايباطٔ دٕٚ إٔ تصسح االداز٠ عٔ 21إٔ ؾٛات َد٠ )

ٜٚتؿل ٖرا االػاٙ َع زأٟ ايؿكٝ٘ زأٜٗا باملٛاؾك١ أٚ ايسؾض، مبجاب١ ايكبٍٛ ايطُين، 
( ايرٟ ٜس٣ أْ٘ يف ساي١ عدّ ٚدٛد غسط صسٜح حيعس ايتعاقد َٔ Flammeايبًذٝهٞ )

ايباطٔ، ؾإ َٛاؾك١ االداز٠ ع٢ً ايتعاقد َٔ ايباطٔ تعترب َؿرتض١ دا٥ًُا، اْطالقًا َٔ اال١ُٖٝ 
 . (1)اييت حيتًٗا ايتعاقد َٔ ايباطٔ يف فاٍ تٓؿٝر ايعكٛد االداز١ٜ

، 1976( يط١ٓ 76/476ثِ صدز بعد ذيو املسضّٛ ايتػسٜعٞ ايؿسْطٞ زقِ )
( 21ايرٟ عٌُ ع٢ً تعدٌٜ املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ َد١ْٚ ايعكٛد االداز١ٜ، َعتربًا إٔ َطٞ َد٠ )

ًَٜٛا دٕٚ إٔ تبدٟ االداز٠ زأٜٗا بايكبٍٛ أٚ ايسؾض، ٜعد مبجاب١ زؾض يًُتعاقد َٔ ايباطٔ، 
ٚاييت أغازت اىل  1975( يط١ٓ 1334/ 75( َٔ ايكإْٛ زقِ )6، 3ٛاد )أَا ؾُٝا ٜتعًل بامل

سل املتعاقد َٔ ايباطٔ بايتُتع بايطداد املباغس َٔ قبٌ االداز٠، غسٜط١ إٔ حيصٌ ع٢ً 
َٛاؾك١ ٚقبٍٛ االداز٠ بػهٌ صسٜح، نُا ذٖبت املاد٠ ايطادض١ َٔ ايكإْٛ املػاز ايٝ٘ 

 . (2)( ًَٜٛا ٜعد مبجاب١ زؾض يًطًب٠21 )اعالٙ، إٔ ضهٛت االداز٠ خالٍ َطٞ َد

اَا غصٛص أسهاّ ايكطا٤ ايؿسْطٞ ؾكد تأزدشت بني االخر عسؾ١ٝ ايٓصٛص 
 ٚتطًب املٛاؾك١ ايصسحي١، َٚا بني ايتطٛز ايكطا٥ٞ ٚاالنتؿا٤ باملٛاؾك١ ايط١ُٝٓ.

ٚؾُٝا ٜتعًل مبسس١ً ايتُطو بػهًٝات ايٓصٛص، ؾكد اٚضشت ايػسؾ١ ايجايج١ 
، ٚدٛب تكدِٜ طًب املٛاؾك١ ع٢ً 1982يٓكض ايؿسْط١ٝ عهُٗا ايصادز ض١ٓ مبشه١ُ ا

ايتعاقد َٔ ايباطٔ نتاب١ َٔ قبٌ املتعاقد االصًٞ، قبٌ تٓؿٝر ايعكد، اىل اؾ١ٗ االداز١ٜ، 
ع٢ً إٔ ٜتطُٔ ٖرا ايطًب بٝاًْا بطبٝع١ االيتصاَات اييت ٜٟٓٛ املتعاقد االصًٞ إٔ ٜتعاقد 

ِ املتعاقد َٔ ايباطٔ املكرتح، ٚغسٚط ايدؾع املتؿل عًٝٗا يف اتؿام بػأْٗا َٔ ايباطٔ، ٚأض
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( ًَٜٛا ٜعترب مبجاب١ زؾض 21ايعكد َٔ ايباطٔ، ٚيف ساي١ ايتصاّ االداز٠ ايصُت بعد َطٞ )
 .(1)يًطًب

أَا بايٓطب١ ملٛقـ ايكطا٤ ايعساقٞ َٔ َطأي١ ضهٛت االداز٠ ألبدا٤ املٛاؾك١ ع٢ً 
 عرز عًٝٓا َعسؾ١ ذيو يك١ً االسهاّ ايكطا١ٝ٥ ايصادز باملٛضٛع. ايتعاقد َٔ ايباطٔ، ؾكد ت

ٜٚتطح مما ضبل إٔ املتعاقد االصًٞ ًَصّ بتكدِٜ طًب املٛاؾك١ ع٢ً ايتعاقد َٔ 
ايباطٔ اىل اؾ١ٗ االداز١ٜ، قبٌ تٓؿٝر ايعكد، نُا اْ٘ ًَصّ بإثبات َٛاؾك١ االداز٠ ٚقبٛهلا 

كد، ٚإٔ ايكطا٤ ايؿسْطٞ اعتُد َبدأ املٛاؾك١ ايصسٜح ع٢ً ايطداد املباغس يف ذات ايع
 ايصسحي١ ٚاؾصح عٓ٘ يف ايهجري َٔ أسهاَ٘. 

ٚيف َسس١ً السك١ سصٌ بعض ايتطٛز ايكطا٥ٞ بٗرا ايصدد، َٚٔ أدٌ ايتدؿٝـ 
، اىل ايكٍٛ بإٔ َٔ 1983َٔ صسا١َ املبدأ ايطابل، ؾكد ذٖب فًظ ايدٚي١ ايؿسْطٞ ض١ٓ 

املتعاقد َٔ ايباطٔ اؿل يف االضتٓاد اىل َبدأ ايطداد املباغس، غإٔ املٛاؾك١ ايالسك١ اعطا٤ 
ٚيف ٖرٙ اؿاي١ ٜهؿٞ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى اتؿام بطٝط َهتٛب َٔ االداز٠ ألثبات قبٛهلا يًُتعاقد 

 . (2)َٔ ايباطٔ، بداًل َٔ اتباع ادسا٤ات َػدد٠ إلثبات ٖرا ايكبٍٛ

باب ايعٌُ )االداز٠( ع٢ً ايسد ٚاَاّ ٖرٙ ايتٓاقطات يف االسهاّ ْٚعسًا الَتٓاع از
ع٢ً طًبات ايتعاقد َٔ ايباطٔ املكد١َ بٛاضط١ املتعاقد االصًٞ، االَس ايرٟ بات َع٘ االَس 
ٜػهٌ تٗدٜدًا خطريًا ؿكٛم املتعاقدٜٔ َٔ ايباطٔ، مما أد٣ اىل تدخٌ املػسع ايؿسْطٞ 

 . (3)بايٓص صساس١ ع٢ً االخر ع٢ً االخر مببدأ ايكبٍٛ ايطُين
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 - َ:  سس١ً املٛاؾك١ ايط١ُٝٓ 

مل ٜهٔ يًُػسع ايؿسْطٞ َٛقـ ثابت بايٓطب١ يألخر بأٟ َٔ ايصٛزتني 
ايطابكتني يًكبٍٛ ايطُين أٚ ايصسٜح، ؾبعد إٔ اخر مببدأ ايكبٍٛ ايطُين َٔ خالٍ َد١ْٚ 

، عدٍ بعد ذيو املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ َد١ْٚ ايعكٛد االداز١ٜ يط١ٓ 1975ايعكٛد االداز١ٜ يط١ٓ 
( يٝٓص ٖرا املسضّٛ ع٢ً َبدأ 476/ 76سٜعٞ زقِ )، ٚذيو مبٛدب املسضّٛ ايتػ1975

ايكبٍٛ ايصسٜح، ثِ َا يبح إٔ عاد اىل َبدأ ايكبٍٛ ايصسٜح َٔ خالٍ دؾرت ايػسٚط االداز١ٜ 
، ٖٚرا َا أخر ب٘ ايػازع 1979ايعا١َ املتعًل باملصٓؿات ايؿهس١ٜ أٚ اير١ٖٝٓ يط١ٓ 

 . (1)الداز١ٜ اؿاي١ٝايؿسْطٞ يف َد١ْٚ ايعكٛد ا

، ايرٟ اعترب ضهٛت االداز٠ خالٍ 1985ؾرباٜس يط١ٓ  15نُا صدز َسضّٛ اخس يف 
( ًَٜٛا َٔ تازٜذ تكدِٜ طًب املٛاؾك١ ع٢ً املتعاقد َٔ ايباطٔ َٔ قبٌ املتعاقد 21َد٠ )

االصًٞ مبجاب١ قبٍٛ هلرا ايطًب، ٚاعتُاد ايػسٚط اييت تطُٓٗا ٖرا ايطًب، ٚقد تستب ع٢ً 
( ًَٜٛا َٔ زؾض يطًب ايتعاقد َٔ ايباطٔ اىل قبٍٛ ضُين 21ؼٍٛ ضهٛت االداز٠ َد٠ )

هلرا ايطًب، قٝاّ االداز٠ ع٢ً تدقٝل طًبات ايتعاقد َٔ ايباطٔ ٚؾشصٗا ٚمتشٝصٗا بدق١ 
 .  (2)أنجس َٔ ذٟ قبٌ

َٔ ايكإْٛ زقِ  6، 3َٚا ٜؤخر ع٢ً ٖرا االػاٙ أْ٘ ٜتٓاقض َع ْصٛص املٛاد 
( ايرٟ ٜؤند ع٢ً َبدأ ايكبٍٛ ايصسٜح يطًب املٛاؾك١ ٚايكبٍٛ ع٢ً ايتعاقد َٔ 75/1334)

ايباطٔ ٚايطداد املباغس، َٚٔ داْبٓا ْس٣ إ االػاٙ االٍٚ ايرٟ ٜؤند املٛاؾك١ ايصسحي١ 
َٔ قبٌ املػسع ٖٛ االددز بايتأٜٝد، يهْٛ٘ ٜعٌُ ع٢ً محا١ٜ االداز٠ َٔ د١ٗ، ٚمحا١ٜ 

 د١ٗ أخس٣.املتعاقد َٔ ايباطٔ َٔ 

ٚيف ختاّ سدٜجٓا عٔ ايطداد املباغس، ٜس٣ ايباسح أْ٘ ٜعد َٔ أِٖ ايطُاْات 
اييت ميهٔ تٛؾريٖا يًُتعاقد َٔ ايباطٔ، َٚٔ ادٌ نٌ االعتبازات املتكد١َ ٚغريٖا َٔ 
االعتبازات اييت دؾعت املػسع ايؿسْطٞ إلقساز ْعاّ ايطداد املباغس، ايرٟ ًٜكٞ بعالي٘ 

تعاقد َٔ ايباطٔ ٚنريو املصًش١ ايعا١َ اييت تتأثس مبد٣ تٛؾري اؿُا١ٜ ؿُا١ٜ نٌ َٔ امل
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هلرٙ ايطا٥ؿ١ اييت تتٛىل تٓؿٝر املػسٚعات ايعا١َ مما ٜعٛد باألثس ع٢ً املصًش١ ايعا١َ، 
ؾهُا ذنسْا ضابكًا إ ايطداد املباغس ميّهٔ االداز٠ َٔ َعسؾ١ َٔ ضٝتٛىل ايتٓؿٝر ايؿعًٞ 

ضتهٕٛ َط١ٓ٦ُ اىل ق١ُٝ املبًؼ ايرٟ ضٝتكاضاٙ املتعاقد َٔ ايباطٔ يًعكد، نُا إ االداز٠ 
يكا٤ َا قاّ ب٘ َٔ ايتصاَات، باإلضاؾ١ اىل إ ايطداد املباغس حيكل َصًش١ املتعاقد َٔ 
ايباطٔ اٜطًا، اذ جيعً٘ َط٦ًُٓا يف اؿصٍٛ ع٢ً َطتشكات٘ املاي١ٝ، اْطالقًا َٔ قدز٠ االداز٠ 

املتعاقد االصًٞ يإلؾالع اٚ ايتصؿ١ٝ ايكطا١ٝ٥، نُا اْ٘ حيكل  ع٢ً ايطداد، يف ساي١ تعسض
َصًش١ املتعاقد االصًٞ اٜطًا، ٚذيو بايطُاح ي٘ باالضتعا١ْ بايػري، يتٓؿٝر االعُاٍ 
املطًٛب١ َٓ٘، دٕٚ إ ٜهٕٛ ًَصًَا يف َٛاد١ٗ املتعاقد َٔ ايباطٔ َٔ ايٓاس١ٝ املاي١ٝ، َع 

 ايباطٔ.  بكا٤ اغساؾ٘ ايتاّ ع٢ً املتعاقد َٔ

 اخلـامتـت 

بعد إٔ اْتٗٝٓا َٔ دزاض١ َٛضٛع ايطداد املباغس نطُا١ْ َٔ ضُاْات املتعاقد 
  -َٔ ايباطٔ، تٛصًٓا اىل االضتٓتادات ٚايتٛصٝات ايتاي١ٝ :

 :االضتٓتادات أٚاًل:
ميٓح ايطداد املباغس اؿل يًُتعاقد َٔ ايباطٔ يف اؿصٍٛ ع٢ً املكابٌ املايٞ يكا٤ َا  .1

 أعُاٍ، مبٛدب اتؿام ايعكد َٔ ايباطٔ َباغس٠ َٔ االداز٠.  ْؿرٙ َٔ
 ثالث١ غسٚط ٜػرتط ؿصٍٛ املتعاقد َٔ ايباطٔ ع٢ً سكٛق٘ َباغس٠ َٔ االداز٠ تٛؾس .2

َٛاؾك١ االداز٠ ع٢ً ايتعاقد َٔ ايباطٔ ٚع٢ً غدص املتعاقد َٔ ايباطٔ،  اٚاًل:: ٖٞٚ
االداز٠ يػسٚط ايطداد املباغس  : قبًٍٛاَٚد٣ تٛاؾس املكَٛات ايػدص١ٝ يدٜ٘، ٚثاْٝ

 ، ٚثايجًا: ػاٚش ق١ُٝ االعُاٍ املٓؿر٠ سدًا َايًٝا َعًٝٓا.ايٛازد٠ يف اتؿام ايعكد َٔ ايباطٔ
َٔ ٠ حيكل ايطداد املباغس َصًش١ اطساف ايعالق١ ايجالث١، ؾٗٛ حيكل َصًش١ االداز .3

 يعكد االدازٟ،االغساف ٚايسقاب١ ع٢ً َٔ ٜتٛىل املطا١ُٖ يف تٓؿٝر ا ممازض١خالٍ 
االداز٠ تطتطٝع َٔ خالٍ  إ نُا ايػدص١ٝ ؾٝ٘، تٚايتأند َٔ َد٣ تٛاؾس االعتبازا

ايطداد املباغس إٔ ؼكل ْٛعًا َٔ ايتٛاشٕ بني غسٚط ايعكد األصًٞ ٚغسٚط ايعكد َٔ 
نُا اْ٘ حيكل َصًش١ املكاٍٚ ، ايباطٔ، يتشكٝل ْٛع َٔ ايتٛاشٕ االقتصادٟ بِٝٓٗ

دؾع املطتشكات املاي١ٝ يًُكاٍٚ َٔ ايباطٔ َكابٌ ١ ٔ عاتك٘ َطؤٚيٝاالصًٞ بإٔ زؾع ع
، نُا ٚ حيكل َصًش١ املكاٍٚ َٔ نطُا١ْ يدؾع املطتشكات َا قاّ ب٘ َٔ اعُاٍ
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ايباطٔ َٔ خالٍ َٓش٘ ٚض١ًٝ قا١ْْٝٛ يًشصٍٛ ع٢ً َطتشكات٘ املاي١ٝ َٔ االداز٠ 
َط٦ًُٓا يًشصٍٛ ع٢ً بصٛز٠ َباغس٠ يكا٤ َا ْؿرٙ َٔ ايتصاَات، بصٛز٠ ػعً٘ 

 َطتشكات٘. 
تٛصًٓا اىل إٔ املتعاقد َٔ ايباطٔ ايرٟ مل حيصٌ ع٢ً َٛاؾك١ االداز٠ املطبك١ ع٢ً  .4

ايتعاقد َٔ ايباطٔ ال ميهٓ٘ ضًٛى طسٜل ايطداد املباغس، ٚنريو اؿاٍ بايٓطب١ اىل 
الغساف تابع١ اال تطتطٝع َ َٛاؾكتٗا ع٢ً املتعاقد َٔ ايباطٔ، االداز٠ اييت مل تبدِ

 .عكد االدازٟتٓؿٝر اي َٔ ٜتٛىل املطا١ُٖ ايؿع١ًٝ يألعُاٍ يفع٢ً ٚايتعسف 
ال ٜٓػ٧ ايطداد املباغس زابط١ عكد١ٜ بني االداز٠ ٚاملتعاقد َٔ ايباطٔ، يهٓ٘ ٜٓػ٧  .5

تكتصس ع٢ً اؿصٍٛ ع٢ً املكابٌ املايٞ َٔ االداز٠ ، َٚكٝد٠ ٠ َباغس قا١ْْٝٛ عالق١
 بك١ ع٢ً املتعاقد َٔ ايباطٔ. بػسط َٛاؾك١ االداز٠ املط

يتٓعِٝ َطأي١ ايعساقٞ يف قإْٛ ايعكٛد اؿه١َٝٛ  ال تٛدد ْصٛص ٚاضش١ ٚصسحي١ .6
ايطداد املباغس يًُتعاقد َٔ ايباطٔ، بايسغِ َٔ إٔ غسٚط املكاٚي١ ألعُاٍ اهلٓدض١ 

 ( َٓ٘.60املد١ْٝ قد ْصت ع٢ً ذيو يف املاد٠ )
 ايتٛصٝات : ثاًْٝا:

طسٚز٠ ٚضع تٓعِٝ دقٝل يًتعاقد َٔ ايباطٔ، َٔ خالٍ اٜساد باقٞ ْٛصٞ املػسع ايعس .1
٘ بصٛز٠ َؿص١ً ملعاؾ١ اسهاَ تبني ،ْصٛص يف تعًُٝات تٓؿٝر ايعكٛد اؿه١َٝٛ
 املػانٌ اييت تطسأ اثٓا٤ تٓؿٝر ايعكد االدازٟ.

اهلٓدض١ املد١ْٝ ع٢ً ْكرتح ع٢ً املػسع ايعساقٞ اٜساد ْص يف غسٚط املكاٚي١ ألعُاٍ  .2
: )يف اؿاالت اييت جيٛش ؾٝٗا ايتعاقد َٔ ايباطٔ جيب إٔ ال ٜتذاٚش ايعكد َٔ شٛ االتٞايٓ

 . (٠ايباطٔ سدٚد ايعكد األصًٞ َٔ سٝح املبًؼ أٚ املد
دزاز ْص ملٛضٛع ايطداد املباغس يًُتعاقد َٔ ايباطٔ إْٛصٞ املػسع ايعساقٞ ب .3

اٚي١ ألعُاٍ اهلٓدض١ ١، ٚعدّ اقتصازٙ ع٢ً غسٚط املكضُٔ قإْٛ ايعكٛد اؿهَٛٝ
ْٚأٌَ َٔ املػسع ايعساقٞ إٔ ٜطري ع٢ً خط٢ املػسع ايؿسْطٞ َٔ سٝح  املد١ْٝ،

 تٓعِٝ اسهاّ ايطداد املباغس يًُتعاقد َٔ ايباطٔ بصٛز٠ تؿص١ًٝٝ ٚٚاضش١. 
ْكرتح املػسع ايعساقٞ إدزاز ْص يف غسٚط املكاٚي١ ألعُاٍ اهلٓدض١ املد١ْٝ ٚع٢ً  .4

ضهٛت االداز٠ باملٛاؾك١ أٚ ايسؾض ع٢ً طًب ايتعاقد َٔ ايباطٔ  ايٓشٛ ايتايٞ )يف ساي١
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