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  ةــمقدم
تزايدت في اآلونة األخيرة أهمية دراسة العقد اإلداري وذلك لتـشعب           

حيـث ال يمـل     ... نشاطات اإلدارة وتغلغلها في كافة نشاطات الدولة المتزايدة       
رفاهية تحقيق وتسعى الدول جاهدة إلى  ،   من مطالباتهم للدولة بالمزيد      األفراد

            ، ومن الوسائل التي تستخدمها الجهات اإلدارية لتحقيق هذه المطالب          شعوبها
  .لذا ازدادت أهمية الدراسات المتخصصة فيه) العقد اإلداري(

لكي تقوم اإلدارة بمزاولة نشاطها باعتبارها سلطة عامـة تـستخدم           و
  لتحقيق أهدافها، ويختلف هذا العقد عن      - ضمن وسائل أخرى   -هذه الوسيلة   

ستعرج الدراسة إلى بيـان     ومن هنا    – فيما بينهم    األفرادالعقود التي يبرمها    
، لذا األفرادذلك، كما تختلف أساليب إبرام هذا  العقد على ما سيأتي عن عقود        

 هذا العقد بعناية تشريعية خاصة، ونظرا للطابع الشخصي الذي يتميز به         يحظ
 اًن الباطن لم تجد لها صدى كبيـر       جد أن فكرة التعاقد م    نا ن نإالعقد اإلداري، ف  

 أهميـة رحابه وهو ما أكده المشرع المصري والكويتي على         فى   جنباته و  بين
  .الطابع الشخصي للعقد اإلداري

 التعاقد من الباطن في العقـود       -ولكن شيئا فشيئا ظهرت هذه الفكرة       
عرض في جزء من هذه الدراسة حيـث تطـورت           ألسباب ستُ  وذلك -اإلدارية  

فكرة تطورا ملحوظا بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة في القطاعـات           هذه ال 
  .الصناعية الكبرى

 أصبحت فكرة المقاولة من الباطن حقيقة ثابتة في ظـل التطـور             وإذ
ظهرت هذه ولمقاول من الباطن، ااإلداري المعاصر، فقد قررت القوانين حماية  

 قرر له هذا القانون  حيث١٩٧٥ ديسمبر سنة ٣١الفكرة في فرنسا في قانون   
ن من وسائل الحماية وهما الدفع المباشر والدعوى المباشرة ستتناولها يوسيلت

  .الدراسة بالتفصيل، حول ماهية كل منها وإجراءاته ونطاق تطبيقه
وإذا استغلقت الطرق أمام المقاول من الباطن في اقتضاء حقه بأي من   

قررت للمتعاقد من الباطن    تقد  هاتين الطريقتين، فهناك أيضا ضمانات إضافية       
للحصول على جزء من حقوقه كفلها وخولها له القانون، وهـي مـا تعـرف           



- ٢ - 

 - ٢ -

     ألن المقاول من الباطن ال -بوسائل الحماية االحتياطية أو الضمانات اإلضافية 
 تمنحـه  عند استغالق جميع السبل السابقة أمامه وهي بالطبع ال       يلجأ إليها إال  

 وهذه الوسائل هي دعوى اإلثراء      - على ما سيأتي تفصيال    -إال حماية جزئية    
، شريطة أن يقوم المقاول مـن البـاطن بـبعض           )بلوفيز(بال سبب، وامتياز    

اإلجراءات التحفظية التي تسمح له بالتقدم على الدائنين اآلخرين إضافة إلـى            
            ضمانة أخرى قررها القانون الفرنسي للمقاول مـن البـاطن تعـرف بمبـدأ             

 حيث جعل التعاقد من الباطن حجة على المتعاقد األصلي ال حجة   )عدم الحجية (
له، كما قرر للمتعاقد من الباطن وسيلة الدعوى غير المباشرة والمسئولية عن 

  .خطأ اإلدارة
  -:نطاق الدراسة

مما تقدم فإننا سنتناول من خالل هذا البحث موضوع التعاقـد مـن             و
 بدراسة تطبيقية مقارنة بـالتعرض للعقـد اإلداري         الباطن في العقود اإلدارية   

والمقاولة من الباطن بتناول األسس العامة للعقود اإلدارية، ببيان معنى العقد           
اإلداري والعناصر المميزة له والعقد اإلداري في الكويت، وتناول المقاولة من           
الباطن وإطارها وخصائصها، بتعريف المقاولـة مـن البـاطن وخصائـصها           

عاقد من الباطن في العقد اإلداري بمفهوم ذلك، ومدى مشروعية التعاقـد            والت
من الباطن في مجال العقود اإلدارية، والجهة المختـصة بنظـر المنازعـات             
الناجمة عنه واستعراض اآلثار القانونية المقررة لحماية المقاول المقبول من          

جراءاتـه،  الباطن عن طريق الدفع المباشر وماهيتـه ونطـاق تطبيقـه،  وإ            
وشروطه، والصعوبات والمشكالت التي تتعلق به، وتناول الدعوى المباشـرة          

  .بمفهومها وطبيعتها القانونية وإجراءاتها وآثارها
وستتناول الدراسة الضمانات اإلضافية للمتعاقدين من البـاطن وهـي          
اإلثراء بال سبب بتمييزها عن الصور المشابهة لها ودورها في حماية المتعاقد 

ن الباطن وأحكام تطبيق هذه النظرية وتناول الوسائل األخـرى فـي هـذا              م
والمـسئولية عـن خطـأ      ) بلو فيز (المضمار وهي مبدأ عدم الحجية وامتياز       

  .اإلدارة والدعوى غير المباشرة
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وترتيبا على ذلك فقد جاءت خطة الدراسة في بابين يـسبقهما بـاب             
  :تمهيدي على النحو التالي

  . العقد اإلداري واملقاولة من الباطن:الباب التمهيدي 
  .األسس العامة للعقود اإلدارية: الفصل األول 
  . المقاولة من الباطن إطارها وخصائصها وتميزها-:الفصل الثاني
  . التعاقد من الباطن في مجال العقود اإلدارية-:الفصل الثالث
باطن في نطـاق     اآلثار القانونية المترتبة على المقاولة من ال       -:الفصل الرابع 

  .العقود اإلدارية
  . محاية املقاول من الباطن-:الباب األول

  . السداد أو الدفع المباشر-:الفصل األول
  . الدعوى المباشرة للمقاول من الباطن-:الفصل الثاني 
  . الضمانات اإلضافية للمتعاقد من الباطن-:الباب الثاني 
إلدارة استنادا إلـى نظريـة       رجوع المتعاقد من الباطن على ا      -:الفصل األول 

  .اإلثراء بال سبب
 مبدأ عدم الحجية، وامتياز بلو فيز والمـسئولية عـن خطـأ            -:الفصل الثاني 

  .اإلدارة  والدعوى غير المباشرة
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  الباب التمهيدي
  العقد اإلداري واملقاولة من الباطن

   : متهيد
 سـلطه   لكي تقوم اإلدارة بمزاوله نشاطها، والذي تباشره باعتبارهـا        

  . أسلوبينأحدعامة، فإنها تستخدم 
 وهو جانب اإلدارة، ويسمى بـالقرارات       أحديصدر من جانب و    : األول

  .اإلدارية
...... يتم بموافقة اإلدارة وطرف آخر ويسمى بالعقود اإلدارية : الثاني

... أو تجد أن هـذا األسـلوب      ...... حيث تلجأ إليها اإلدارة لممارسة نشاطها     
  .)١(يق أهدافهااقدر على تحق

والعقد اإلداري ال يختلف في مفهومه عن العقد العادي الـذي يبرمـه                
 منهم يقوم علي أسـاس تـوافر إرادتـين     فيما بينهم، من حيث إن كالً األفراد

بقصد القيام بالتزامات متقابلة، وعلي ذلك يلزم أن يتوافر في العقـد اإلداري             
 المحل والسبب، غيـر إنهمـا       –الرضا  كالعقد المدني األركان األساسية وهي      

يختلفان من حيث النظام القانوني الذي يخضع له كل منهما ومرجع ذلك أن اإلدارة 
 تتمتع بحقوق وامتيازات ال تتوافر للمتعاقد       ةوهي تبرم العقد باعتبارها سلطة عام     

  .)٢(جلهأ غراض المرفق العام الذي ابرم العقد منأمعها بهدف تحقيق 
هذه الحقوق وتلك االمتيازات فـي تـضمين العقـد شـروطا            وتظهر        

استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص لـصالح اإلدارة وقـد تكـون      
 المرافـق   أحـد االمتيازات لصالح  المتعاقد لكونه يساهم في إدارة واستغالل          

  .العامة
 لتغلب  ينت المتعاقدين فيه متكافئ   اولهذا فأن العقد اإلداري ال تكون كفت             

                                         
   ٥ ص٢٠٠٣ الطبعة الثالثة – دار النهضة العربية –د اإلدارية العقو. انس جعفر. د)١(
 – الكتاب الثالث –محمد ماهر أبو العينين، العقود اإلدارية وقوانين المزايدات والمناقصات      . د) ٢(

  .١٨٢، ص١٠١٣٤٨، مكتبة حقوق القاهرة، رقم ٢٠٠٤عوارض تنفيذ وإنهاء العقد اإلداري، 
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  المصلحة العامة علي المصلحة الفردية، خالفا للعقـد المـدني الـذي يجـب              
متوازنة ومتساوية، فضال عن فيه  إن تكون مصالح الطرفين - كقاعدة عامة –

ذلك فأن العقد اإلداري يتبع في إبرامه أساليب معينه كالمناقصة أو المزايدة أو      
  .في إطار التعاقد الخاصالممارسة مع الخضوع إلجراءات ال مثيل لها 

 خاصة ألهميته العمليـة مـن       ةوالعقد اإلداري يحظى بأهمية تشريعي          
 األساليب لممارسة النشاط اإلداري من جانب آخر، وقد بلغت          أحدجانب، وألنه   

أهميته أنه أصبح يحظى باهتمام دولي، فقد صدر عن لجنة القانون التجـاري             
، )١( قانون نموذجي لشراء السلع والخدمات       ن األمم المتحدة  عالدولي المنبثقة   

كما عقدت العديد من المؤتمرات الدولية منها مؤتمر القاهرة الدولي إلصـالح           
خذة في النمو في الفتـرة      وتحديث قواعد المناقصات والمزايدات في الدول اآل      

  .٣١/١/١٩٩٤-٢٩من 
 وبشأن التعاقد من الباطن فقد جرت التقاليد في القرن التاسـع عـشر      
  والنصف األول من القرن العشرين علي اعتبار ظاهرة المقاولة مـن البـاطن      

le phono mendé sous - Traitance   نظاما مهجورا، حيث كان ينظر 
 شاذا أو غير مألوف، علي أساس أنهـا         اأمرإليها نظرة عدم رضا باعتبارها      

 المـضاربة ،ويخـتلط بنظـام    Marchandageنظام شبيه بفكرة المساومة
Speculation كان لهذا االعتبار أثره في واقع ، و  علي أجور األيدي العاملة

 ةاألمر علي عمليه المقاولة من الباطن، إذ كان اللجـوء إليهـا يـتم بـصور         
استثنائية وفي أضيق الحدود، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فـأن المبـدأ              

فقهاء، هو مبـدأ    الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر وحاز اقتناع اغلب ال          
 في إطـار  Character imtuit personnel )٢(االلتزام بالتنفيذ الشخصي 

 . العامةاألشغالعقود 

                                         
    . وما بعدها٦ابق صانس جعفر المرجع الس. د)  ١(

(2) Jeze"les contrats administratifs"Tome 2،1932 paris،p.213 ets De 
Loubadere " les contrats administrâtes "tome 2،p.103 ets. Flam 
me " Traite théorique et pratiqué der marchés publics " tome 
2.Brux eles 1969، p.ll.ets.  
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والواقع إن هذا المبدأ نلمح صداه واضحا في القانون الفرنسي القديم           
  . من التقنين المدني١٢٣٧الذي أكد الطابع الشخصي لتنفيذ العقود في المادة 

مشرع المصري علي تأكيد فكرة االعتبـار       ما في مصر فقد حرص ال     أ
الحقيقـة إن مبـدأ   ، وفـى  الشخصي في العقود اإلدارية علي ما سلف البيان    

التنفيذ الشخصي قد كان مقبوالً بالنسبة لعقود المقاوالت التي تتصف بالطـابع    
 ولكن منذ عهد بعيد تغير ذلك المفهوم وأصبح المقـاول           Artisanelالحرفي  

نـه  إ العامة، بـل  األشغالر مجهوده ويده العاملة في عقود    من الباطن ال يؤج   
ن المقاول األصلي إيقدم للمقاول األصلي خبرته وتخصصه الفني في العمل، إذ     

يميل دائما إلى أن يكون مديرا لألعمال ورئيسا للساحة، ومما يضطره إلى ذلك  
لمبـادئ  تعدد المهام وتشابكها، وقد خلقت كافة هذه الظروف تناقضا ما بين ا           

  .ليمالتي تتضمنها النصوص وبين الواقع الع
ن حركـة المقاولـة مـن      إوبالرغم من سيادة مبدأ التنفيذ الشخصي ف      

قد شهدت تطورا ملحوظا ومستمرا منـذ   La sous – traitanceالبـاطـن 
 -نهاية الحرب العالمية الثانية لدرجة يمكن معها القول انه علي سبيل المثال             

ن تتم فيه عمليـة     أل عامة ينفذ تنفيذا شخصيا وإنما البد و       ال يوجد عقد أشغا   
  .من عمليات المقاولة من الباطن

ن ظاهرة المقاولة من الباطن في حقيقة األمر تلعـب اليـوم دورا             إو
  .)١(رئيسيا في القطاعات الصناعية الكبرى لدى الدول المتقدمة

  :لذلك سنتناول هذا الباب من خالل الفصول األربعة اآلتية 
  .األسس العامة للعقود اإلدارية: الفصل األول 
  "إطارها وخصائصها وتميزها " المقاولة من الباطن : الفصل الثاني 
  التعاقد من الباطن في مجال العقود اإلدارية: الفصل الثالث

    اآلثار القانونية المترتبة على التعاقد من الباطن فـى نطـاق          : الفصل الرابع   
  .العقود اإلدارية

                                         
 العامة األشغالحماية المقاول من الباطن في إطار عقود : د فاروق جمعه ولي. د يراجع )١(

 ٢٠٠٠ عـين شـمس      ة الحقوق جامع  ةرسالته لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق كلي      
 . وما بعدها٣ص



- ٨ - 

 - ٨ -



- ٩ - 

 - ٩ -

  الفصل األول
  األسس العامة للعقود اإلدارية

  : متهيد
تتميز العقود اإلدارية عن العقود الخاصة، بما يستدعى تعريف العقـد           
اإلداري وعناصره المميزة، لذلك سنقوم في هذا الفصل ببحث معنى هذا العقد            

  :وعناصره المميزة على النحو التالي 
  .معنى العقد اإلداري: المبحث األول 

  .العناصر المميزة للعقد اإلداري: ث الثانيالمبح
  .العقد اإلداري فى الكويت: المبحث الثالث

  املبحث األول
  معىن العقد اإلداري

 تعريـف العقـد     ىاستقر الفقه والقضاء سواء في فرنسا أو مصر عل        
طرافه شخصا معنويا عاما بقـصد إدارة       أ أحداإلداري بأنه االتفاق الذي يكون      

مة أو تسييرها، وتظهر فيه النية في األخذ بأسلوب القـانون            المرافق العا  أحد
العام، وذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة فـي التعامـل بـين              

، سواء بتمتع اإلدارة بامتيازات وسلطات ال يتمتـع بهـا   اآلخر بعضهم   األفراد
تع بها لو   ، أو بمنح المتعاقد سلطات استثنائية في مواجهة الغير ال يتم          األفراد

أو منحـه حـق     ،  ، كأن يكون صاحب احتكار فعلي       األفرادتعاقد مع غيره من     
   )١(. بعض العقارات المملوكة للغير فترة مؤقتةىاالستيالء عل

كما ذهبت المحكمة اإلدارية العليا بمجلس الدولة المصري إلى القـول               
ما ومتصال بمرفق    طرفيه شخصا معنويا عا    أحدبأن العقد يعتبر إداريا إذا كان       

عام ومتضمنا شروطا غير مألوفة في نطاق القانون الخاص،فإذا تضمن هـذه       
 يختص به القـضاء اإلداري بحـسب     إدارياً  كان عقداً  ةالشروط الثالثة مجتمع  

                                         
سعاد الـشرقاوي، العقـود اإلداريـة، دار    . د. ١٣انس جعفر المرجع السابق ص      . د )١(

 .٥صالنهضة العربية، الطبعة الثانية، 
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 بالنسبة للعقود   ي عن البيان أن الشروط المتقدمة تسر      يواليته المحددة، وغن  
ا كذلك فإذا كان العقد المـسمى مبرمـا         اإلدارية المسماة في القانون العتباره    

لتحقيق مصلحة خاصة وليس في نصوصه شروطا غير مألوفة فـي القـانون    
 بـشأنه عـن     من عقود هذا القانون وتخرج المنازعة      اًالخاص فهو ليس عقد   
  .)١(والية القضاء اإلداري

كما رددت المحكمة اإلدارية العليا ذات العناصر في تحديـدها لمعيـار               
 العقد اإلداري في أحكام كثيرة إذ ذهبت في حكمهـا الـصادر بجلـسة                تمييز
 إلى القول بأنه من حيث أن المستقر عليه فـي قـضاء هـذه               ٢٤/١/١٩٩٥

المحكمة أن العقد اإلداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشـخاص             
القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وان تظهر نيته فـي              

خذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شـرطا أو شـروطا غيـر              األ
    )٢(.مألوفة في عقود القانون الخاص

كما أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر على هذا االتجـاه فـي             
 حيث ذهبت إلى    ١٩/١/١٩٨٠تمييز العقد اإلداري في حكمها الصادر بجلسة        

 طرفيه شخـصا معنويـا عامـا     أحد يكون   يتعين العتبار العقد إداريا أن    " نه  أ
ن يتصل العقد بنشاط مرفق عام  بقصد تـسييره    أيتعاقد بوصفه سلطه عامة و    

 أسـلوب   انتهـاج ن يتسم بالطابع المميز للعقود اإلدارية هـو         أأو تنظيمه، و  
القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية بالنسبة لـروابط            

  )٣(.القانون الخاص

                                         
 ٢١٨٤ في الدعوى رقـم      ٢١/٢/١٩٨٧حكم المحكمة اإلدارية العليا الصادر بجلسة       ) ١(

 ق، بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها  المحكمة اإلدارية العليا فـي             ٢٩لسنه  
، جـابر جـاد نـصار   .  بمرجع دإليه، ومشار ٩٣العقود اإلدارية في أربعين عاما ص 

  . وما بعدها٣٠ صفحة ٢٠٠٥ربية الطبعة العقود اإلدارية دار النهضة الع
  ٣٥ لـسنة    ٢١٢٨ في الطعن رقـم    ٢٤/١/١٩٩٥حكم المحكمة اإلدارية العليا بتاريخ     )٢(

 المكتب الفني  بمناسبة - إصدار مجلس الدولة–مجموعة المبادئ في العقود اإلدارية    
ابق جابر جاد نصار الس   .  بمرجع د  إليه ومشار   ٩٨اليوبيل الذهبي لمجلس الدولة ص    

 .٣١صفحة 
 .٢٤٤ مجموعة أحكامها الجزء األول صفحة،  ١٩/١/١٩٩٥ حكمها الصادر بتاريخ )٣(
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 أحـد وحكمها أيضا الذي جاء فيه أن العقود اإلدارية هي التي يكـون         
طرافها شخصا من أشخاص القانون العام يتعاقد بوصفه سلطة عامة في شأن      أ

يتصل بتسيير مرفق عام منتهجا في ذلك وسائل القانون العـام التـي تعتبـر              
   )١( .لهـا  عنها ومبلورة    ةالشروط االستثنائية التي تضمنتها هذه العقود كاشف      

وهو ما ذهبت إليه محكمة التمييز في دوله الكويت بالقول بأن العقـود التـي            
 ال تعتبر عقودا إدارية إال إذا تعلقت بتسيير مرفـق           األفرادتبرمها اإلدارة مع    

عام أو تنظيمه وأظهرت اإلدارة نيتها في األخذ بشأنها بأسلوب القانون العام             
لتنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطا      حكامه واقتضاء حقوقها بطريق ا    أو

استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل  فيها اإلدارة 
   )٢(.علي اللوائح الخاصة بها

نـه وان كـان   أخر إلي القول بأنه مـن المقـرر   آكما ذهبت في حكم       
 لـسنة   ٢٠م  ضي المرسوم بقانون رق   تاختصاص الدائرة اإلدارية المنشأة بمق    

 طبقـا للمـادة     -ن اختصاصها أ هو اختصاص يتعلق بالنظام العام إال        ١٩٨١
الثانية من هذا القانون بالنسبة للعقود التي تكون اإلدارة طرفا فيها ال ينعقد إال 

نه ال يكفى العتبار العقد إداريا إن يكـون  أإذا اعتبر العقد إدارياً، ومن المقرر   
ن يتعاقد هذا الـشخص بوصـفه       أ وإنما يجب     طرفيه شخصا معنويا عاما    أحد

سلطة عامة وان يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمـه وان     
يتسم بالطابع المميز للعقود اإلدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العـام فيمـا       

 وفى ضوء )٣(يتضمنه من شروط استثنائية بالنسبة إلي روابط القانون الخاص    
طرافه شخصا معنويـا    أ أحدلعقد اإلداري هو االتفاق الذي يكون        ا نإفما تقدم   

                                         
 ١٦ لـسنه    ٧ حكم المحكمة الدستورية العليا بجمهوريه مصر العربية في الطعن رقم            )١(

 .٣٢جابر جاد نصار السابق ص. بمرجع  دإليه المشار ٦/٢/١٩٩٩الصادر بجلسة 
 ة تجـاري جلـس    ٩٧ ة لـسن  ٤٣كويتيـة فـي الطعـن رقـم          حكم محكمة التمييز ال    )٢(

 بموسوعة مبادئ القضاء اإلداري التي أقرتهـا محكمـة          إليه المشار   ٨/١٢/١٩٩٧
 والعقـود   األفرادمنازعات  "  الكتاب الثالث    ١٩٩٩-٨٢التمييز في سبعة عشر عاماً      

 ٢٠٠٠ الطبعة األولى . ناصر مال ، وجمال الجالوى    / اإلدارية الجزء الثامن المستشار   
  . وما بعدها١٣ص

 تجـاري جلـسه     ٩٢ ة لـسن  ٤١حكم محكمة التمييز الكويتيـة فـي الطعـن رقـم            ) ٣(
 . وما بعدها١٧ والمشار اليه بالموسوعة السابقة ص١٣/١/١٩٩٣
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 المرافق العامة أو تسييرها، وتظهر فيه النية في األخذ          أحدعاما بقصد إدارة    
بأسلوب القانون العام، بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في التعامل 

ية في مواجهـة     بعضهم وبعض، أو بمنح المتعاقد سلطات استثنائ       األفرادبين  
 كأن يكون صـاحب احتكـار       األفرادالغير ال يتمتع بها لو تعاقد مع غيره من          

  . بعض العقارات المملوكة للغير فترة مؤقتةىفعلي أو منحه حق االستيالء عل
  املبحث الثاني

  العناصر املميزة للعقد اإلداري
ليس كل عقد تبرمه اإلدارة يخضع للقانون العام ويكون االختـصاص           

 فئـة   ىلفصل في المنازعات المتعلقة به للقضاء اإلداري، بل يقتصر ذلك عل          با
  )١(. التى يطلق عليها اصطالحا العقود اإلدارية.. خاصة من عقود اإلدارة

 – شأنه في ذلك شأن القانون اإلداري      –والعقد اإلداري قضائي المولد          
لعقود اإلداريـة  ن نشأة اأحيث يرجع ظهوره إلي مجلس الدولة الفرنسي، كما      

 األولى قبل إنشاء مجلس الدولة المصري فكانت        : بمرحلتين تفي مصر قد مر   
تنظر المحاكم المنازعات الناشئة عن عقود اإلدارة على أساس أنهـا عقـود             

 ٩، ثم جاء ثاني قانون لمجلس الدولـة رقـم         األفرادنها شأن عقود    أعاديه ش 
محكمة القـضاء اإلداري     اختصاص   ى وأشار بمادته الخامسة إل    ١٩٤٩لسنه  

بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود اإلدارية والمتمثلة في عقد االلتزام، وعقـد           
خر  تنشأ بين الحكومة والطرف اآل  ى العامة وعقود التوريد اإلدارية الت     األشغال

في العقد، وماعدا ذلك من عقود ال يختص القضاء اإلداري بنظرها، ثم جاءت             
 بشان مجلس الدولة بتوسع    ١٩٥٥ لسنه   ١٦٥انون رقم المادة العاشرة من الق   

في مجال اختصاص محكمة القضاء اإلداري بنظر المنازعات الخاصة بعقـود           
خـر  آ العامة والتوريد أو بأي عقـد إداري        األشغالاإلدارة مثل عقد االلتزام و    

 ٤٧وهو ما أكدته المادة الحادية عشر من قانون مجلس الدولة الحالي رقـم              
  .١٩٧٢لسنه 

                                         
 األسس العامة للعقود اإلدارية دراسة مقارنه  دار الفكر العربي       –سليمان الطماوى   . د )١(

 ٥٣الطبعة الخامسة ص
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وبذلك أصبح القضاء اإلداري هو المختص ببيـان العقـود اإلداريـة            
   )١(. تنظمهاوالقواعد التي

وهو ما تضمنه حكم المحكمة اإلدارية العليا بمجلس الدولة المـصري          
ن يتـصل   أ إطرافـه، و   أحدن تكون اإلدارة    أمناط العقد اإلداري    ...بالقول بأن 

 بغيه خدمة أغراضه وتحقيـق      بنشاط المرفق العام من حيث تنظيمه وتسييره      
 مصلحه  ىاحتياجاته مراعاة لوجه المصلحة العامة وما تقتضيه من تغليبها عل         

 الخاصة، وان يأخذ العقد بأسلوب القانون العام وما ينطوي عليه مـن             األفراد
شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، سواء بتضمين العقد هـذه            

  ٣,١(. )٢(ى القوانين واللوائحالشروط أو كانت مقرره بمقتض
ن ما يميز العقد اإلداري عن غيره من عقود اإلدارة هو قيام            أيتضح مما تقدم    

  -: هيةاألول علي توافر عناصر ثالث
   طريف العقد شخصا من أشخاص القانون العام أحدن يكون أ:األول

يكـون  ن  ألكي يتصف العقد الذي تبرمه اإلدارة بأنه عقد إداري يتعين                  
 طرفيه شخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم ال تعـد مـن العقـود                أحد

 العاديين أو بـين أشـخاص القـانون         األفراداإلدارية االتفاقات المبرمة بين     
الخاص والتي ال تكون اإلدارة طرفا فيها ولو كان موضوع العقد يرتبط بأداء             

  .)١(.  )٣(خدمة عامة
دارية العليا بقولها إن العقد الـذي ال        وهو ما أشارت إليه المحكمة اإل        

ن أ إطرافه ال يجوز بحال أن يعتبر من العقود اإلدارية، وذلك أحدتكون اإلدارة  
 والهيئات  األفرادنشاط  قواعد القانون العام إنما وضعت لتحكم نشاط اإلدارة ال          

  .)٤(الخاصة
                                         

 ٢٠٠٣ العقود اإلدارية وعقود البـوت دار النهـضة العربيـة            –د سالمه بدر    احم. د )١(
  .وما بعدها٤ص

 مجموعة المبادئ القانونية    ٢٤/٢/١٩٦٨محكمة اإلدارية العليا الصادر بجلسة      الحكم   )٢(
 ٥٥٧ـ ص ١٩٦٥ –١٩٥٠التي قررتها المحكمة اإلدارية العليا في خمسة عشر عاماً          

  .وما بعدها
  . وما بعدها٦ العقود اإلدارية المرجع السابق ص–مة بدر احمد سال. د )٣(
 ٧/٣/١٩٦٤حكم المحكمة اإلدارية العليا بمجلس الدولة المصري الـصادر بجلـسة            ) ٤(

 .١٠٤٢بمجموعة المبادئ التي قررتها في عشر سنوات  ص
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ترط العتبـار   ولقد أكدت المحكمة اإلدارية العليا على هذا القول بأنه يـش              
 طرفيه حيث قضت بأن حقيقة التعاقـد فـي          أحدن تكون اإلدارة    أالعقد إداريا   

واقعة الحال انه تم بين الوقف كشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص            
 إن يكـون    – حتى يعتبر عقد إداريا      –وبين الطاعن وبالتالي يتخلف في شأنه       

نحسر االختصاص في شـأنه      طرفي التعاقد من أشخاص القانون العام، وي       أحد
  )٣(.)١(عن القضاء اإلداري وينعقد لجهة القضاء المدني

وقد ارجع الفقه شرط ضرورة وجود جهة إداريه طرفا في العقد لكي             
 إلي طبيعة القواعد اإلدارية الن قواعد القانون العـام إنمـا            ا إداري ايعتبر عقد 

ومن ثم فأن العقد المبرم ، األفرادخلقت لتحكم نشاط السلطات اإلدارية ال نشاط    
 المتعاقدين هيئه أو أحد ال يمكن إن يكون عقد إداريا حتى ولو كان    األفرادبين  

   )٤(. )٢(مؤسسة ذات نفع عام أو انه يستهدف غرض من إغراض النفع العام
هم األشخاص المعنوية العامة الدولة ويوجد إلي جانبها أشـخاص          أو

ة كالمحافظة أو المدينة أو القريـة، وكـذلك         القانون العام اإلقليمية أو المحلي    
أشخاص القانون العام المصلحيه أو المرفقيـه وذلـك كالهيئـات العامـة أو              

ن العقود التي يبرمها أي شخص مـن هـؤالء          إالمؤسسات العامة، ومن ثم ف    
 ما قد سلف    ىاألشخاص يعد عقدا إداريا وال يقتصر أشخاص القانون العام عل         

داري بوجود أشخاص معنوية عامة أخرى تمثلت فـي  حيث اعترف القضاء اإل 
النقابات المهنية المختلفة كنقابة المحامين واألطباء والمهندسـين والمجلـس     

، ونتيجة لذلك تعتبـر العقـود التـي         األعلىالمحلي العام والمجلس الصوفي     
  )٥(. )٣(تبرمها تلك األشخاص عقود إداريه

 إن  تتعاقد اإلدارة بنفسها حتـى    هل يتعين :  وهنا يثار التساؤل اآلتي وهو
  !يكون العقد إداريا أم يمكن التعاقد بالوكالة ؟

                                         
 ٢١/٢/١٩٨٧حكم المحكمة اإلدارية العليا بمجلس الدولة المصري الصادر بجلـسة            )١(

 في الجزء األول المبـدأ رقـم        ٣٢  السنة اإلدارية العليا    حكاماألمنشور بمجموعة   وال
  .٨٥٣ صفحة ١٢٧

  . وما بعدها٥٩ ص١٩٩١ ةثروت بدوى النظرية العامة في العقود اإلدارية طبع. د )٢(
 . وما بعدها٦ العقود اإلدارية المرجع السابق صفحة : بدرةحمد سالمأ. د )٣(

 
 


