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  أثر تغري الظروف االقتصادية  عىل التزامات أطراف العقد اإلداري

  (7102لسٌة  48وفقاً ألحكام القاًىى رقن ) 

 إعداد

    دعاء حممد إبراهيم إبراهيم بدران د. 

 هىجس عي البحث

مع اإلدارة دومًا لتحؼقق الربح، ولؼد تطرأ طؾى العؼد اإلداري يسعي الؿتعاقد 

بعض الظروف الطارئة التي تجعل تـػقذ العؼد بالـسبة لؾؿتعاقد ٓ يحؼق ما يصبو 

إلقه من جراء هذا التعاقد وهو الربح، ولؼد كان لؾتؼؾبات آقتصادية  والتي صرأت 

الغة تلثر هبا صريف العؼد اإلداري، طؾى العؼود اإلدارية بعد تحرير سعر الصرف آثار ب

فالتزمت اإلدارة بتعويض الؿتعاقدين معفا طن تحرير سعر الصرف باطتباره ضرف 

صارئ، كتقجة الزيادة يف آلتزامات التي لحؼت بالعؼد اإلداري طؿا كان متػؼًا 

طؾقفا، ويف الؿؼابل تلثر هبذه الخطوة الؿتعاقد مع اإلدارة من تحؼقق حؼه الؿشروع 

يف إرباح والتي قد وصؾت ببعض الؿتعاقدين إلي الخسارة الـاتجة طن آخالل 

 باقتصاديات العؼد وتوازكه الؿالي.

لسـة  95ولؼد كان لؾؿشرع الؿصري موقػًا محؿودًا بعدما أصدر الؼاكون رقم 

والخاص بالتعويضات التي أصابت الؿتعاقدين مع اإلدارة من جراء تحرير  3128

 سعر الصرف .

أثر ، الظروف آقتصادية ، التزام ، أصراف العؼد ، اإلداري ،  :الؽؾؿات الؿػتاحقة

    .3128لسـة  95الؼاكون 
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Abstract :  

The management contractor always strives for profit، The administrative 

contract has some emergency circumstances that make the implementation of 

the contract for the contractor does not achieve what it aspires as a result of this 

contract is profit، and the economic fluctuations that occurred in administrative 

contracts after the liberalization of the exchange rate had a severe impact 

affected by the parties to the administrative contract، the Department committed 

to compensate In addition، the contractor was affected by this step to achieve the 

legitimate right to profits، which led some of the contractors to the losses 

resulting from the contract. Breach of contract economics and financial balance 

The Egyptian legislator had a good attitude after issuing Law No. 84 of 2017 on 

compensation that hit contractors with the administration as a result of the 

exchange rate liberalization. 
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 الوقذهة
ربح، لذا يؽون الؿؼابل الؿادي إن الفدف الرئقسي لؾؿتعاقد مع اإلدارة هو تحؼقق ال  

الذي يحصل طؾقه الؿتعاقد ذو أهؿقة بالـسبة له إذ لوٓه لؿا أقدم طؾى التعاقد، فالؿتعاقد 

إكؿا يؼبل توضقف أمواله يف إكشاء الؿرفق العام أو إدارته أو استغالله اطتؿادًا طؾى ربح 

اإلدارية فال يسؼط معؼول يطؿع يف تحؼقؼه، وأن هذا الربح يجب أن تضؿـه له الجفة 

حؼه يف الحصول طؾى هذا الربح الؿعؼول إٓ إذا كاكت هذه الخسارة كاشئة طن خطله 

هو، كنساءته يف إدارة الؿشروع، أو خطائه يف تـػقذ تعفداته، ولحق به ضرر بسبب ذلك 

 الخطل فال تؾتزم اإلدارة بتعويضه طن ذلك.

ء تـػقذه لؾعؼد اإلداري صعوبات قد ولؽن  قد يواجه الؿتعاقد مع اإلدارة يف أثـا   

تؽون راجعة إلي فعل اإلدارة ذاهتا، أو صعوبات خارجه طن إرادة الطرفقن ولم تؽن 

متوقعة وقت التعاقد، ومن شلن هذه الظروف أن تجعل تـػقذ العؼد مرهؼا بزيادة إطباء 

ًٓ من شلكه  والتؽالقف، وهـا فنن السؾطة اإلدارية مؾتزمة بؿـح الؿتعاقد معفا تعويضًا طاد

تحؼقق التوازن الؿالي لؾعؼد اإلداري، ومن شروط هذا التعويض أن يؽون قائؿًا طؾى 

وتؾك أساس اطتبارات العدالة يف استفداف الؿتعاقد لتحؼقق بعض الؿؽاسب الؿادية، 

الغاية لدي الؿتعاقد يؼابؾفا غاية أخري لدي جفة اإلدارة تتؿثل يف الحػاظ طؾي دوام 

 ق العام باكتظام واضطراد.سقر الؿرف

ويعد تحؼقق التوازن الؿالي لؾعؼد اإلداري مظفرًا من مظاهر تحؼقق إمن  

آقتصادي لؾدولة، ٕكه يعؽس الثؼة الؽامؾة يف التعامل مع اإلدارة، باطتبار تعويض 

الؿتعاقد مع اإلدارة طؿا صرأ طؾى العؼد اإلداري من ضروف استثـائقة هو حق مشروع 

كؿا  ،ى فؽرة الحػاظ طؾي استؼرار طؿل الؿرفق العام ذاته باكتظام واضطرادقائم طؾ
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تصل معه اإلدارة يف  ،يخؾق يف ذات الوقت بقئة استثؿارية مستؼرة لؾؿتعاقد مع اإلدارة

الـفاية إلي تحؼقق هدففا الؿـشود بالحػاظ طؾي ديؿومة أداء الؿرفق العام باكتظام 

 واضطراد.

ة ٓ تتحؼق إٓ بالحؿاية من آثار التؼؾبات آقتصادية التي تمثر وهذه البقئة الؿستؼر  

م 3127طؾي تـػقذ العؼد، ولؼد كان لؾخطوة اإلصالحقة التي اتخذهتا مصر يف طام 

تزامـًا مع الؿـظومة اإلصالحقة الؿتؽامؾة والتي تضؿـت بركامج آصالحات الفقؽؾقة 

آثار طدة طؾى العؼود اإلدارية، مؿا لؾؿالقة العامة لؾحؽومة وهي تحرير سعر الصرف 

م والذي كان 3128لسـة  95دطي الؿشرع الؿصري إلي إصدار قاكون التعويضات رقم 

 له دورًا بارزًا يف تحؼقق قدر كبقر من التوازن الؿالي لؾعؼد اإلداري.

التؼؾبات آقتصادية بسبب تحرير سعر الصرف والتي صرأت طؾى العؼود  إن   

اإلدارية ازدادت آثارها بعدما تلثر هبا صريف العؼد اإلداري، فالتزمت اإلدارة بتعويض 

الؿتعاقدين معفا طن تحرير سعر الصرف باطتباره ضرف صارئ، كتقجة الزيادة يف 

آلتزامات التي لحؼت بالعؼد اإلداري طؿا كان متػؼًا طؾقفا، ويف الؿؼابل تلثر هبذه 

رة من تحؼقق حؼه الؿشروع يف إرباح والتي قد وصؾت الخطوة الؿتعاقد مع اإلدا

 ببعض الؿتعاقدين إلي الخسارة الـاتجة طن آخالل باقتصاديات العؼد وتوازكه الؿالي.

ولؼد كان لؾؼضاء اإلداري اتجاهات ومواقف مختؾػة كراها مؾؿوسه يف أحؽامه التي   

طدة، خاصة وأن تحرير أثقرت بؿـاسبة تحرير سعر الصرف، وذلك طؾى مدار سـوات 

 م لم يؽن إول يف تاريخ مصر.3127سعر الصرف يف طام 

لسـة  95أما الؿشرع الؿصري فؾؼد حسم الخالف كوطًا ما بنصداره الؼاكون رقم   
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 م والذي كص طؾى التعويض كؿا سـري . 3128

بعد تحرير سعر  هتدف الدراسة إلى توضقح آتجاهات الؿختؾػة لؾؼضاء اإلداري   

لسـة  95الصرف يف مصر، وتحؾقل موقف الؿشرع الؿصري بنصداره الؼاكون رقم 

م من خالل إلؼاء الضوء طؾى أحد الجواكب الفامة من جواكب التعويضات 3128

 ،الـاشئة طن تحرير سعر الصرف يف ضوء الـظريات التي من شلهنا الؼقام هبذا الدور

سبقل التغؾب طؾى تؾك الؿشؽؾة وتحؼقق أكرب قدر مؿؽن  والجفود التي بذلتفا الدولة يف

من إمن آقتصادي لؾؿتعاقدين مع اإلدارة، باإلضافة إلى التطور الؽبقر الذي صرأ طؾى 

   .الؼواكقن وإحؽام والؿبادئ الؿتعؾؼة بحػظ التوازن الؿالي لؾعؼد اإلداري

  ت هي :تتؿحور مشؽؾة البحث حول عدد من التساؤال

  ماهي الـظرية الؼاكوكقة التي يؿؽن تطبقؼفا طؾى العؼد اإلداري لتحؼقق التوزان

 الؿالي له ؟ 

  ما إساس الؼاكوين الذي يؿؽن اإلرتؽان إلقه يف تحديد الـظرية واجبة التطبقق ؟ 

 ما هي السبل التي اتخذهتا الدولة بعد تحرير سعر الصرف لتعويض لؾؿتعاقد معفا؟ 

 م؟3128لسـة  95ة الؿتعاقد من الباصن من الؼاكون رقم مدي استػاد 

يتخذ الباحث يف بحثه الؿـفج التحؾقؾي الؿؼارن ، وذلك بتحؾقل كصوص الؼاكون    

م، وتحؾقل أحؽام الؼضاء اإلداري الصادرة يف هذا الشلن، يف ضوء 3128لسـة  95رقم 

 الؿؼاركة بقن مصر وبعض الدول .
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 ـؼسم دراستـا تؾك لثالث مباحث رئقسة ومبحث تؿفقدي وذلك طؾى الـحو التالي: س

 ماهقة التوازن الؿالي لؾعؼد اإلداري يف ضوء تحرير سعر الصرف .  مبحث تؿفقدي:

 الـظرية الواجبة التطبقق طؾى العؼد بعد تحرير سعر الصرف.  الؿبحث األول:

 صرف.معالجة آثار تحرير سعر ال  الؿبحث الثاين:

 أثار الؼاكوكقة الؿرتتبة طؾى التعاقد من الباصن.الؿبحث الثالث: 

 الخاتؿة.
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 هبحث توهٍذي
 هاهٍة التىازى الوالً للعقذ اإلداري فً ضىء تحرٌر سعر الصرف

من أهم الحؼوق الؿعرتف هبا لؾؿتعاقد، فإخقر  (2)يعد مبدأ التوزان الؿالي لؾعؼد   

أمواله يف إكشاء الؿرفق العام أو إدارته أو استغالله اطتؿادًا طؾى ربح  إكؿا يؼبل توضقف

معؼول يطؿع يف تحؼقؼه، وأن هذا الربح يجب أن تضؿـه له الجفة اإلدارية، خاصة وأن 

من أهم وسائل اإلدارة لتسققر الؿرفق العام هي العؼود اإلدارية التي دومًا ما تؾجل إلقفا 

تؿع، ورغبة مـفا يف إشباع تؾك آحتقاجات الؿتـوطة بؿا كظرًا لتشعب احتقاجات الؿج

يؽػل يف الـفاية أدائفا مفامفا الؿتوخاة مـفا يف ضل حركة التـؿقة آقتصادية 

، إٓ أكه قد يطرأ طؾى العؼد اإلداري ضروف تغقر مـه وذلك كؿا حدث يف (3)الؿتسارطة

 ًٓ طن تعريف التوازن الؿالي  مصر بعد تحرير سعر الصرف، هذا ما يدطوكا لؾحديث أو

 لؾعؼد ثم تعريف تحرير سعر الصرف وذلك من خالل تؼسقم هذا الؿبحث إلي مطؾبقن :

 ماهقة التوازن الؿالي لؾعؼد اإلداري.  الؿطؾب األول :

 ماهقة تحرير سعر الصرف . الؿطؾب الثاين :

                                                        

ذلك  "بالوم  "ترجع كشلة فؽرة التوازن الؿالي لؾعؼد إلي مجؾس الدولة الػركسي حقن طرض الؿػوض  ( 2)

ا إهنار اقتصاد العؼد من الـاحقة الؿالقة، وإذا كان استعؿال إذ "بؿـاسبة قضقة الشركة الػركسقة لؾرتام بؼوله 

السؾطة ماكحة آلتزام لسؾطاهتا يف التدخل قد أخل هبذا التوازن بقن الؿزايا وإطباء، أو بقن آلتزامات 

 والحؼوق فال شيء يحول بقن الؿؾتزم وآلتجاء إلي قاضي العؼد، لقثبت أن التدخل رغم كوكه مشروطًا يف حد

ومـذ ذلك الوقت ذاطت فؽرة التوزان الؿالي لؾعؼد.  "ذاته ومؾزمًا له قد أصابه بضرر يستوجب التعويض .

،  3114، دار الـفضة العربقة، الؼاهرة ، (B.O.T)مشار لذلك لدي : د. أحؿد سالمة بدر، العؼود اإلدارية وطؼود 

 .329ص 

م ، 3129، 2ط  "دراسة تحؾقؾقة تطبقؼقة  "الـظام السعودي  د. حؿادة طبد الرازق حؿادة، العؼود اإلدارية يف ( 3)

 . 371مؽتبة الؿتـبي لؾـشر ،  ص 
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اإلدارة الؿتؿثؾة يف تؾبقة آحتقاجات طؾى العؼود اإلدارية صبقعة لؼد أضػت غاية    

خاصة تتؿثل يف التزامات متبادلة واقعة طؾى طاتق صريف العؼد يؾتزم كؾقفؿا بتحؼقق أكرب 

قدر مؿا يصبو إلقه، ولؽن قد تطرأ حال تـػقذ العؼد بعض الؿتغقرات والظروف الغقر 

ومن ثم قد يرتتب  ،لتوازن الؿالي لؾعؼد اإلداريمتوقعة والتي تمدي إلي إخالل جسقم با

طؾي ذلك اإلخالل بسقر الؿرفق العام بتؼصقره يف تؼديم آحتقاجات طؾي الوجه 

الؿطؾوب هذا من كاحقة، ومن كاحقة أخري اإلضرار الؿادي بالطرف أخر الؿتعاقد مع 

عؼد اإلداري فنن تؾك جفة اإلدارة فضال طن مبادئ العدالة وكذلك الطبقعة آستثـائقة لؾ

إسباب مجتؿعة تحتم طؾي جفة اإلدارة التدخل لتعويض الؿتعاقد معفا بغقة إطادة 

 (2)التوازن الؿالي.

سة من الؼاكون رقم وحق الؿتعاقد يف التوازن الؿالي لؾعؼد كصت طؾقه الؿادة الساد  

إذا  "ى أكه م بشلن التزامات الؿرافق العامة يف مصر، والتي كصت طؾ2:58لسـة  :23

صرأ ضروف لم يؽن من الؿستطاع توقعفا وٓ يد لؿاكح آلتزام أو الؿؾتزم فقفا وأفضت 

إلي اإلخالل بالتوازن الؿالي لاللتزام، أو إلي تعديل كقاكه آقتصادي كؿا كان مؼدرا 

وقت مـح آلتزام، جاز لؿاكح آلتزام أن يعدل قوائم آسعار وإذا اقتضي الحال أن 

أركان تـظقم الؿرفق العام وقواطد استغالله أو لخػض إرباح الباهظة إلي الؼدر يعدل 

 . "الؿعؼول 

                                                        

، دراسة مؼاركة، "اختالل التوازن آقتصادي لؾعؼد ودور الؼاضي يف معالجته " راجع: د. طصؿت طبد الؿجقد ( 2)

  21، ص2:89رسالة دكتوراه، كؾقة الؼاكون والسقاسقة، جامعة بغداد، العراق، 
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ويتضح من هذه الؿادة أهنا وضعت أسس حال وجود ضروف جديده صرأت طؾى   

العؼد أدت إلي زيادة أطباء الؿتعاقد، هـا ٓ يجوز أن يتحؿل الؿتعاقد لؾؿخاصر التي 

ه الؿالقة ويتحؿل هو الخسارة الؿحؼؼة دون أن يؾتزم ماكح سقـشل طـفا زيادة يف أطبائ

، وهذا آلتزام الذي يؼع طؾي طاتق (2)آلتزام بتعويضه حتي يعاد لؾعؼد توازكه الؿالي

 . (3)آدارة يؼابؾه حق لفذه إخقرة يتؿثل يف قدرهتا طؾى تعديل العؼد بنرادهتا الؿـػردة

لتوزان الؿالي لؾعؼد، سايره يف ذات آتجاه وكؿا اطرتف الؿشرع الؿصري بؿبدأ ا  

يوكقه  41الؼضاء الؿصري وذلك بحؽم محؽؿة الؼضاء اإلداري الصادر بجؾسة 

أن الػؼه والؼضاء اإلداري قد خؾق كظرية التوازن الؿالي لؾعؼد اإلداري  "م  2:68

التي وغقرها من الـظريات والؼواطد التي تحؼق بؼدر اإلمؽان توازكًا بقن إطباء 

يتحؿؾفا الؿتعاقد مع اإلدارة، وبقن الؿزايا التي يـتػع هبا طؾى اطتبار أن العؼد اإلداري 

يؽون يف مجؿوطة كال من مؼتضاه وجوب التالزم بقن مصالح الطرفقن الؿتعاقدين، 

وتعادل كػة الؿقزان بقـفؿا، وذلك بتعويض الؿتعاقد يف أحوال وبشروط معقـة حتي ولو 

اكب اإلدارة مع اختالف مؼدار التعويض فتارة يؽون التعويض لم يصدر خطل من ج

 . (4) " كامل، وتارة يؽون جزئقًا ....

وتجد كظرية التوزان الؿالي لؾعؼد أساسفا يف قواطد العدالة إلي جاكب الخصائص  

الذاتقة لؾعؼود اإلدارية من حقث إدارهتا لؾؿرفق اإلداري الذي تحؼق آدارة من خالله 

                                                        

، مجؾة  (B.OT) د. إبراهقم الشفاوي ، التػاوض والتوفقق والتحؽقم يف تسوية مـازطات طؼود آمتقاز بـظام الـ  ( 2)

 .415م ، ص 3118الؿحاماة، العددان الخامس والسادس ، أغسطس 

 .252م ، ص 9::2، دار الـفضة العربقة ،  2د. سعاد الشرقاوي ، العؼود اإلدارية،  ط ( 3)

 .718ص  -22جؿوطة أحؽام السـة م ( 4)
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ام، والذي يحتم طؾى اإلدارة تؼديم الؿعوكة لؾؿتعاقد معفا من أجل ضؿان سقر الـػع الع

 الؿرفق العام باكتظام واصراد .

ولم يستؼر الػؼفاء طؾى تعريف محدد لؾتوازن الؿالي لؾعؼد اإلداري فعرففا البعض   

بلهنا تؽون حؼوق والتزامات أصراف العؼد وقت إبرام العؼد قد كشلت بطريؼة متوازكة 

القًا وكتقجة لإلرادة الؿشرتكة مـذ لحظة إبرام العؼد إٍلي استؿرار هذا التوازن الؿالي م

 حتي تؿام العؼد ويرتتب طؾي هذا إمر تغقرات تستوجب أن تـؼذ هذه اإلرادة.

بقـؿا رأي البعض بلن الؿتعاقد يرتبط مع اإلدارة بآلتزامات التعاقدية مؼابل   

قفا، وما دامت آلتزامات قابؾة لؾزيادة والـؼصان فنن الحؼوق التي يسعى لؾحصول طؾ

ذلك يؼتضي أن يـعؽس طؾى حؼوق الؿتعاقد الؿؼابؾة لفذه آلتزامات، وهذا هو ما 

 (2)يعرب طـه بػؽرة التوازن الؿالي لؾعؼد اإلداري.

ويري البعض إخر أكه يف مجال فؽرة التوازن الؿالي لؾعؼد فنن اإلدارة مؾزمة   

طؾى التوازن بؿا يحؼق هدف العؼد اإلداري إسؿى وهو الحػاظ طؾى  بالحػاظ

 الؿصالح العؾقا. 

وبـاًء طؾقه تؾتزم اإلدارة بتعويض الؿتعاقد يف حالة إخاللفا بتوازن العؼد الؿالي، وإن    

هذ إخقر يف العؼود اإلدارية يشؿل بالؿػفوم الواسع كامل الحآت التي يحق فقفا 

دارة التعويض طن خسائره، إما بسبب تصرف اإلدارة الخاص  معه خالل لؾؿتعاقد مع اإل

تـػقذه لؾعؼد، أو بسبب الؼرارات اإلدارية التي زادت من إطباء طؾقه ، طؾؿًا أن هذا 

 اإلدارة ارتؽاب دون من التعويض ٓ يستـد إلى خطل اإلدارة وإكؿا قد يؽون تعويض

                                                        

 وما بعدها 522م ، مؽتبة الؼاهرة الحديثة ، الؼاهرة ص2:81صعقؿه الجرف ، الؼاكون اإلداري، .د  (2)
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 .(2)خطل ٕي

أن فؽرة التوازن الؿالي هي فؽرة غقر صحقحة وٓ تربر ويرى بعض الػؼه اإلداري   

التعويض، كالتعويض طـدما تستخدم اإلدارة سؾطتفا يف إهناء العؼد من دون خطل من 

 جاكب الؿتعاقد لؿؼتضقات الؿصؾحة العامة كون العؼد يصبح غقر موجود.

عام تتطؾب ولؽــا ٓ كتػق مع هذا الرأي لعدة أمور أهؿفا فؽرة دوام سقر الؿرفق ال

لؽل من تعامل مع اإلدارة أن يؽون لدية قدر من إمان يف تعامؾه معفا، خاصة يف حال 

إذا صرأ طؾى العؼد ضروف أدت إلي زيادة أطباء الؿتعاقد، إذ كقف يسلل طـفا وحده، 

إضافة إلي أكه يؼدم طؾى التعاقد مع اإلدارة بؽل جرأه ويؼدم أفضل الخدمات التي تحؼق 

 الـػع العام الذي سعت إلقه اإلدارة من خالل إبرام العؼود اإلدارية.يف الـفاية 

 هذه يعرتي ما هو اإلدارية العؼود تـػقذ طؾي تلثقرا (3)آقتصادية التؼؾبات أكثر من يعد    

 إلي يمدي بؿا العؿؾة صرف سعر تغققر يف تتؿثل صارئة اقتصادية ضروف من التعاقدات

 العؿؾة ٕسعار وفؼًا إبرامفا وقت طؾقة متػؼا كان طؿا لؾعؼود الػعؾي التـػقذ ققؿة مضاطػة

 التعاقد. وقت سائدة كاكت التي

 الؿاضقة السـوات خالل مصر هبا مرت التي وآقتصادية السقاسقة لؾظروف وكتقجة   

 هذه تلثقر تقجةك إجـبقة العؿؾة من الـؼدي لالحتقاصي شديد اكخػاض حدث فؼد

                                                        

توفقق شحاتة ، مبادئ الؼاكون اإلداري، الجزء الثاين ، الطبعة إولي ، دار الـفضة . لؿزيد من التػاصقل راجع د  (2)

 .  929، ص 8::2العربقة ، الؼاهرة ، 
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 سوق يف الدوٓر طؾى الطؾب زيادة حال يف أكه كؿا إجـبي، الـؼد مصادر طؾي الظروف

 الطؾب اكخػض ما وإذا آرتػاع، كحو يؿقل الدوٓر صرف سعر معدل فنن إجـبي، الـؼد

 سعر معدل أن ذلك ويعـي آكخػاض، كحو يؿقل صرفه سعر معدل فنن الدوٓر طؾى

 لؼاطدة وفؼًا وتـخػض وترتػع والعرض، الطؾب لؿوجات يخضع وفس الدوٓر صرف

 والطؾب. العرض

 سعر بتحديد تؼوم التي الجفة هي الؿصري الؿركزي البـك يف مؿثؾة الحؽومة وتؽون

 لؾحػاظ الؿصري الجـقه بسعر تسؿقته يؿؽن ما أو إجـبقة، العؿالت أمام الجـقه صرف

 آقتصاد. توازن طؾى

 إلكعاش قرض طؾي لؾحصول الدولي الـؼد صـدوق مع الدولة اتػاق طن فضال وذلك 

 ذلك كل أدي إذ الؼرض إتؿام طؾي لؾؿوافؼة شروط من الـؼد صـدوق تطؾبه وما آقتصاد

 لؾجـقه الصرف سعر بتحرير قرار اتخاذ إلي م 4/22/3127 يف الؿركزي البـك لجوء الي

         .(2) إجـبقة العؿالت مؼابل الؿصري

 من وحدة به تبدل التي الـؼدية الوحدات طدد بلكه الصرف سعر تعريف فقؿؽن لذا  

 وباقي الؿحؾي آقتصاد بقن الربط أداة يجسد هبذا وهو أجـبقة أخرى إلى الؿحؾقة العؿؾة

 .(3) العالؿقة آقتصاديات

 بقن العالقة طؾى الؿباشر التلثقر ذات الرئقسقة إداة بلكه إخر البعض طرفه كؿا  

                                                        

الظروف آقتصادية الطارئة وإطادة التوازن الؿالي لؾعؼد اإلداري يف "يوسف طبد الؿحسن طبد الػتاح  د.   ( 2)

 . 38ص  3129الـاشر الجؿعقة الؿصرية لالقتصاد السقاسي  "ضوء فؽرة التوقع الؿشروع 

الجزائر.  -الجامعقة ديوان الؿطبوطات "الؿدخل إلى السقاسات آقتصادية الؽؾقة "طبد الؿجقد قدي د.  (3)

 . 214ص  3114/3115
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 يؼتضي طـدما فاطؾقة إكثر إداة يؽون ما وكثقرا الخارجقة وإسعار الؿحؾقة إسعار

   (2)الواردات. وتوفقر الصادرات تشجقع إمر

 يف وأسعارها الؿحؾي آقتصاد يف السؾع أسعار بقن ربط أداة هو بلكه آخرون وطرفه  

 .(3) الصرف سعر لخال من مرتبطان لؾسؾعة الؿحؾي والسعر العالؿي السوق

 كوطقن: التعويم سقاسة وتضم 

 يتغقر العؿؾة صرف سعر الؿركزي البـك يرتك أن ويعـي الحر التعويم : األول الـوع

 البـوك تدخل ويؼتصر والطؾب، والعرض السوق قوى بحسب الزمن مع بحرية ويتحدد

 ذلك من الحد ولقس الصرف، سعر تغقر سرطة يف التلثقر طؾى الحالة هذه يف الؿركزية

 التغقر.

 مثل الؿتؼدمة، الصـاطقة الرأسؿالقة الدول يف التعويم من الـوع هذا طؾى آطتؿاد ويتم

 مجديًا يؽون ٓ لؽن السويسري، والػركك آسرتلقـي والجـقه إمقركي الدوٓر

 إزمات من العديد من اقتصادها يعاين التي الؿصرية الحالة يف طؾقه آطتؿاد يؿؽن أو

 وارداهتا. طن صادراهتا ترتػع مـتجة دولة إلى بعد تتحول ولم

 والطؾب لؾعرض وفؼا يتحدد الصرف سعر ترك به ويؼصد الؿدار التعويم : الثاين والـوع

 العؿالت، بؼقة مؼابل السعر هذا تعديل إلى الحاجة دطت كؾؿا الؿركزي البـك تدخل مع

 سوق يف والطؾب العرض بقن الػجوة مؼدار مثل الؿمشرات من لؿجؿوطة استجابة وذلك

 الصرف سعر أسواق يف والتطورات وأجؾة، الػورية الصرف أسعار ومستويات الصرف،

                                                        

 .216، ص 2:77الجزائر  -ديوان الؿطبوطات الجامعقة  "مدخل لؾتحؾقل الـؼدي "محؿود حؿقدات د.  (2)

 .7: ص الخامسة الطبعة3116 الجزائر – الجامعقة الؿطبوطات ديوان "البـوك تؼـقات"د. الطاهر لطرش   (3)
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 (2)الؿوازية.

 كظرية وهي اإلداري الؼضاء ابتدطفا كظريات صريق طن لؾعؼد الؿالي التوزان ويعاد

 السابؼة الـظريات من كظرية كل تؾعبه الذي والدور  الطارئة، الظروف وكظرية إمقر، طؿل

 : إول الؿبحث خالل من سـري كؿا الؿتوقعة غقر الظروف صبقعة باختالف يختؾف

                                                        

 .221-:21 ص   سابق مرجع " الـؼدي لؾتحؾقل مدخل " ؿقداتح محؿودد.   ( 2)



–

437 

 الوبحث األول
 الٌظرٌة الىاجبة التطبٍق على العقذ اإلداري بعذ تحرٌر سعر الصرف

إن الدور الذي تؾعبه الـظريات الثالث التي ابتدطفا الؼضاء اإلداري يف اطادة       

ؿالي لؾعؼد آداري يختؾف باختالف صبقعة الظروف الغقر متوقعه، فنذا كان التوزان ال

الظرف كاشئًا طن فعل اإلدارة فنن الؿتعاقد يحصل طؾى تعويض كامل وفؼًا لـظرية 

طؿل إمقر، أما إذا كان الظرف من صبقعة اقتصادية أو سقاسقة ولم يؽن لجفة اإلدارة 

تساهم مع الؿتعاقد يف تحؿل جزء من الخسارة  دخالً يف حدوثه فقجب طؾى اإلدارة أن

كتعويض جزئي لؾؿتعاقد معفا وفق كظرية الظروف الطارئة، أما إذا كان الظرف يتؿثل يف 

شؽل صعوبات ماديه صرأت أثـاء تـػقذ العؼد اإلدارة فجعل التـػقذ مرهؼًا طؾى 

ظروف غقر الؿتعاقد، وهـا فنن الؿتعاقد يحصل طؾى تعويض كامل تبعًا لـظرية ال

 (2)الؿتوقعة، ولؽــا سـؼصر الدراسة يف بحثـا طؾى كظريتي طؿل إمقر و الظروف الطارئة

 يف ضوء تحرير سعر الصرف وذلك من خالل الؿطالب التالقة:

                                                        

كان مجؾس الدولة الػركسي أول من أرسى قواطد كظرية العؼود اإلدارية من خالل تحديد اختصاصه لؿـازطاهتا,  (2)

ومن الؼواطد التي أرثاها هو ضؿان التوازن الؿالي لؾعؼد اإلداري, من خالل تعويض اإلدارة لؾؿتعاقد طن كل 

ز أو خسارة تؾحؼه كتقجة تصرفاهتا وحؼوقفا كحق التعديل أو حتى دون صدور طؿل أو إجراء مـفا, لذلك طج

وضع مجؾس الدولة الػركسي ثالثة كظريات يتم طؾى أساسفا تعويض الؿتعاقد طن الخسائر التي تؾحؼه خالل 

طؿل إمقر, أو مخاصر  مرحؾة التـػقذ جراء مخاصر إدارية والتي يؽون التعويض طـفا طؾى أساس كظرية

اقتصادية ويؽون التعويض طـفا طؾى أساس كظريتي الظروف الطارئة والصعوبات الؿادية واستبعدكا من كطاق 

بحثـا كظرية الصعوبات الؿادية غقر الؿتوقعة ٓن البحث سوف يؼتصر طؾي الـظرية إقرب لؾتطبقق طؾي تلثقر 

رير سعر الصرف لقس من قبل الصعوبات الؿادية الطبقعقة البحتة تحرير سعر الصرف طؾي العؼود اإلدارية  وتح

 لذا سـؼتصر الحديث طؾي الـظريات التي يؿؽن تطبقؼفا فؼط .
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 الؿطؾب إول: كظرية طؿل إمقر يف ضوء تحرير سعر الصرف.      

 .تحرير سعر الصرفالؿطؾب الثاين  : كظرية الظروف الطارئة يف ضوء       

تؼوم كظرية طؿل إمقر طؾى فؽرة مػادها أكه إذا كان الظرف كاشئًا طن فعل اإلدارة   

فنن الؿتعاقد يحصل طؾى تعويض كامل، ويعود الػضل يف كشلة هذه الـظرية إلى الؼضاء 

لؼضاء اإلداري الؿصري، ولذا سـعرض لفذه الـظرية اإلداري الػركسي وقد أخذ مـه ا

 من خالل الػروع التالقة:

يؼصد بعؿل إمقر بصػة طامة كل إجراء صادر من السؾطات العامة يف الدولة، يمدي   

 .(2)إلي زيادة أطباء الؿتعاقد يف تـػقذ التزامه

ؿشروطة التي تصدر بصورة مػاجئة غقر متوقعة إطؿال الوقد طرففا البعض بلهنا  

طن سؾطة طامة يف أثـاء تـػقذ العؼد اإلداري من دون خطل من جاكبفا ، ويرتتب طؾقفا 

اإلخالل بالتوازن الؿالي لؾعؼد واإلضرار بالؿتعاقد ويـشل طـفا الحق بالؿطالبة بػسخ 

 (3)س التي قام طؾقفا.العؼد أو التعويض بؿا يعقد التوازن الؿالي لؾعؼد  وفؼًا ٕس

وقد ذهبت الجؿعقة العؿومقة لؼسؿي الػتوي والتشريع بؿجؾس الدولة الؿصري إلي  

... طؿل إمقر هو إجراء خاص أو طام يصدر من الجفة اإلدارية الؿتعاقدة لم "الؼول 

                                                        

لؿزيد من التػاصقل راجع : د. محؿد رفعت طبد الوهاب، الـظرية العامة لؾؼاكون اإلداري، دار الجامعة  ( 2)

د الباسط ، العؼد اإلداري الؿؼومات واإلجراءات وأثار،  .، د. محؿد فماد طب725م ، ص :311الجديدة ، ط 

 .522، ص 3117دار الجامعة الجديدة، ط 

 . 385م، ص9::2، دار الـفضة العربقة، الؼاهرة "العؼود اإلدارية "محؿد سعقد أمقن د.  (3)
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يؽن متوقعًا وقت التعاقد يرتتب طؾقه إلحاق ضرر خاص بالؿتعاقد ٓ يشاركه فقه سائر 

  .(2) "فم اإلجراء ...من يؿس

لؽي يستحق الؿتعاقد مع اإلدارة التعويض طن إضرار استؼر الػؼه والؼضاء طؾى أكه  

التي أصابته من جراء إصدار اإلدارة الؿتعاقدة معه بعض اإلجراءات ٓبد من توافر 

  مجؿوطة من الشروط تتؿثل يف :

يجب أن يؽون هـاك طؼد إداري لتطبقق هذه ول: وجود عؼد إداري.الشرط األ

العؼود الؿدكقة خاصة، وطؼود الؼاكون الخاص الـظرية، وبالتالي فال مجال لتطبقؼفا طؾى 

وإن كاكت اإلدارة صرفًا فقفا فقستبعد من مجال تطبقؼفا طؼود اإلدارة الؿدكقة  طامة

طات اإلدارية والتي قد تمثر يف مقزاكقة واإلجراءات اإلدارية التي تصدرها بعض السؾ

 أحد إفراد من دون ققام رابطة طؼدية بقن هذا الشخص والجفة اإلدارية.

مارس  4وهبذا الشرط طربت طـه محؽؿة الؼضاء اإلداري يف حؽؿفا الصادر يف   

....متي كان إمر بقن الشركة وبقن الحؽومة خارجًا طن كطاق الربطة  "م بؼولفا 2:68

عؼدية، فنن صؾب التعويض طن إضرار التي ترتتب طؾى التشريع الجديد استـادًا إلي ال

كظرية طؿل إمقر يؽون طؾى غقر أساس سؾقم من الؼاكون، إذ أكه من الؿؼرر أن 

الؿسمولقة التي ترتب التعويض يف كطاق طؿل إمقر ٓ تؼوم إٓ يف حالة ما إذا كان 

ة تربطه بالدولة رابطة تعاقدية أثر فقفا التشريع الؿضرور بسبب التشريعات الجديد

                                                        

 مجؿوطة – م35/3/2:76، الصادرة بجؾسة 3:8فتوي الجؿعقة العؿومقة لؼسؿي الػتوي والتشريع رقم  (2)

 اإلدارية بالؿوسوطة التعريف هذا ذكر وكذا 291 ص ، طامًا طشر خؿسة يف اإلدارية العؼود مادة  يف الؿبادئ

 . 986ستون، صو خؿسؿائة رقم قاطدة طشر، الثامن الجزء الحديثة،
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 "... (2)الجديد بلن زاد يف إطباء التي يتحؿؾفا يف تـػقذ التزاماته بؿؼتضي العؼد

يجب أن يؽون الشرط الثاين: صدور الػعل الضار من الجفة الؿتعاقدة كػسفا ، 

ا أصدر من جفة أخرى اإلجراء أو الػعل الضار صادر من جاكب اإلدارة الؿتعاقدة أما إذ

ٓ يؿقل إلى تطبقق هذه (3)كالسؾطة التشريعقة مثالً فنن الؼضاء اإلداري يف طدة أحؽام له

، ورغم ذلك ذهب جاكب من (4)الـظرية، وإكؿا يؿقل إلى تطبقق كظرية الظروف الطارئة

فوم الػؼه بلن هذا آتجاه لم يحالػه التوفقق حقث إن قواطد العدالة تؼتضي إخذ بالؿػ

الواسع لعؿل إمقر بحقث يشؿل كافة إطؿال الصادرة من السؾطات العامة يف الدولة 

لسؾطات اإلدارية أو التشريعقة سواء كاكت من الجفة اإلدارية الؿتعاقدة أم غقرها من ا

 (5)الؼضائقة.  أو

ولؽن السؤال الذي يطرح كػسه هل تطبق كظرية عؿل األمقر إذا صدر الػعل الضار من 

 ة أخري غقر الجفة اإلدارية الؿتعاقدة ؟جف

لإلجابة طؾى هذا التساؤل كجد الػؼه قد اختؾف يف تحديد الؿؼصود بالجفة اإلدارية 

 إلي تجاهقن :

                                                        

 .:34 ص -22 السـة أحؽام مجؿوطة –م 4/4/2:68حؽم محؽؿة الؼضاء اإلداري الصادر بتاريخ  ( 2)

م , مجؿوطة الؿبادئ الؼاكوكقة التي أقرهتا :6/6/2:7راجع يف ذلك حؽم محؽؿة الؼضاء اإلداري بجؾسة  (3)

 .588، ص  :2:7حتى ديسؿرب  2:77محؽؿة الؼضاء اإلداري من أكتوبر 

ماجد راغب د. ، 712، ص2:95الطبعة الرابعة ،  "إسس العامة لؾعؼود اإلدارية  "سؾقؿان الطؿاوي د.  (4)

 .  296م , ص3125العؼود اإلدارية ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسؽـدرية , "والحؾ

العؼود اإلدارية دراسة مؼاركة يف ضوء كظام الؿـافسات والؿشرتيات "رجب محؿد السقد الؽحالوي  د. ( 5)

 .2:، ص:312الطبعة إولي ، دار الشؼري لؾـشر،  "السعودي 
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يري أن الجفة اإلدارية غقر الؿتعاقدة هي الجفة التي ٓ تؽون صرفًا يف  االتجاه األول:

ء من غقر اإلدارة الؿتعاقدة فتستبعد العؼد، وهـا حدد هذا آتجاه بلكه إذا صدر اإلجرا

 كظرية طؿل إمقر وتطبق كظرية الظروف الطارئة كؿا سـعرض لفا .

وكميده يري أن الجفة اإلدارية الغقر متعاقدة تلخذ كػس أحؽام الجفة  االتجاه الثاين:

، وهذا كراه صحقح فؽقف يتؿتع (2)اإلدارية الؿتعاقدة باطتبارهؿا يتبعان حؽومة واحدة

ؿتعاقد مع الجفة اإلدارية بآصؿئـان يف حال تعامؾه معفا، إذا كاكت الؿـظومة اإلدارية ال

داخل الدولة الواحدة تسقر كل مـفؿا يف اتجاه، فإصح أن كؾقؿفؿا يعؿالن لدفع طجؾه 

التؼدم وآقتصاد داخل الدولة، فضالً طؾى الغرض الؿشرتك لجؿقع الجفات اإلدارية 

 م سقر الؿرفق العام باكتظام واضطراد .داخل الدولة هو دوا

تتحؼق كظرية طؿل إمقر إذا الشرط الثالث : أن يؾحق عؿل األمقر ضررًا بالؿتعاقد، 

لحق ضرر بالؿتعاقد مع الجفة اإلدارية حتي ولو كان ضررًا يسقرًا ترتب طؾقه زياده يف 

قد إطباء الؿالقة أطباء الؿتعاقد أو يف آكؼاص من أرباحه، فقؽػي تحؿل هذا الؿتعا

 الؿضافة بسبب طؿل إمقر.

من الؿعؾوم أن الؿتعاقد يعرتف لإلدارة  الشرط الرابع: أن يؽون اإلجراء غقر متوقع،

بسؾطتفا يف إجراء تعديل طؾى التزاماته الواردة يف العؼد يف أي وقت ودون الرجوع إلقه، 

ًٓ شرط طدم التوقع و الذي يـصرف إلي حق آدارة وتطبقق كظرية طؿل إمقر تتطؾب أو

يف تعديل حدود العؼد ومداه والتي لم يـظؿفا العؼد بل حدثت كتقجة اجراء اتخذته 

                                                        

 م ،3127لعامة لؾعؼود اإلدارية يف الؿؿؾؽة العربقة السعودية، مؽتبة الرشد ،د. طؾى خطار شـطاوي ، الـظرية ا ( 2)

 . 389ص 
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 سؾطة طامة من سؾطات الدولة أدي إلي زيادة إطباء الؿتعاقد يف تـػقذ التزامه . 

كؿا يـصب مػفوم التوقع أو طدمه مباشرة طؾى حق التعديل ذاته، خاصة أن أهم 

لعؼد اإلداري مروكته وطدم تؿسؽه بؼاطدة إلزامقة العؼد فسؾطة التعديل هي من مؿقزات ا

إمور البديفقة التي تؿؾؽفا اإلدارة، كؿا يعـي مػفوم طدم التوقع طدم اإلحاصة التامة 

بالتؽالقف الزائدة يف حالة طدم تحديدها يف العؼد فنن كاكت هذه التؽالقف قد سبق أن 

واضح كاكت هي الػقصل لفا بؿا ٓ مجال فقه لؾؿطالبة  حددت يف كصوص العؼد بشؽلٍ 

 .(2)بتعويض طؾى أساس طؿل إمقر

معـي ذلك أن مسمولقة اإلدارة طن ، الشرط الخامس :أن يؽون عؿل األمقر مشروعا

تعويض الؿتعاقد معفا طؾى وفق كظرية طؿل إمقر ٓ تؼوم طؾى أساس الخطل كون 

دون أن يؽون قد صدر من جاكبفا أي  أي (3)مشروطًااإلجراء الصادر من جفة اإلدارة 

أما إذا كان اإلجراء قد صدر طن سؾطة إدارية أخرى أمؽن آكذاك تطبقق كظرية  ،خطل

 الظروف الطارئة.

أكدت الؿحؽؿة اإلدارية العؾقا الشرط السادس: أن يؽون الضرر خاصًا ولقس عامًا، 

كة بسبب زيادة أسعار مواد البـاء لقس الضرر الذي تدطقه الشر "طؾى هذا الشرط بؼولفا 

ضررًا خاصًا بتؾك الشركة، بحسبان أن تؾك الزيادة قد تم سرياهنا طؾى جؿقع التعاقدات 

سواء يف الـطاق اإلداري أو يف كطاق تعامالت إفراد، وبالتالي فال تؽون شروط اكطباق 

                                                        

( ، طؼد امتقاز الؿرفق العام دراسة مؼاركة، رسالة B.O.Tد. إبراهقم الشفاوي، طؼد التزام الؿرفق العام ) (2)

 .327م ،ص3114الدكتوراه ، كؾقة الحؼوق، جامعة طقن شؿس ،

مجؿوطة احؽام السـة الثالثة  31/6/2:72يف  76اإلدارية العؾقا يف الطعن رقم راجع حؽم الؿحؽؿة  (3)

 2244ص
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 "(2)كظرية فعل إمقر متوقعة بالـسبة لؾـزاع الؿاثل...

ح من هذا الحؽم أكه يشرتط كون الضرر خاص بالؿتعاقد مع اإلدارة ولقس والواض

 ضررًا طامًا، فنذا اتصف بالعؿومقة فال تطبق الـظرية .

إذا تحؼؼت الشروط السابق ذكرها فنن الؿتعاقد مع اإلدارة يستحق تعويضًا كامالً   

، فضالً طؾى أكه يتم اطػاء الؿتعاقد من (3)كسب وما لحؼه من خسارة شامالً كل ما فاته من

قد يعػى الؿتعاقد من آلتزام بالتـػقذ إذا دفع الغرامات التلخقرية أو يتم إكؼاصفا كؿا 

ترتب طؾى طؿل إمقر استحالة التـػقذ، كصدور تشريع يحظر استقراد سؾعة معقـة ٓ 

أما إذا أصبح تـػقذ آلتزام العؼدي أشد  من الخارجيؿؽن الحصول طؾقفا إٓ بآستقراد 

صعوبة طؾى الؿتعاقد فؾه حق مراجعة الؼضاء لؾؿطالبة بػسخ العؼد، إذ تثار مسئولقة 

وقد يجؿع الؿتعاقد بقن التعويض الؽامل اإلدارة العؼدية من دون خطل من جاكبفا، 

لؿالقة طؾقه كالغرامات والػسخ أو يجؿع بقن التعويض الؽامل وطدم توققع الجزاءات ا

 .التلخقرية

ولؽن السؤال الذي يطرح كػسه اآلن : ما هو الحل حال كون االجراءات صادرة من  

 جفة إدارية أخري غقر الجفة الؿتعاقدة ؟

لإلجابة طؾى هذا التساؤل كجد أن قضاء مجؾس الدولة الػركسي قد تردد يف هذا إمر 

                                                        

ق. ع، مشار إلقه لدي د. أيؿن محؿد أبو حؿزة،  38لسـة  :285حؽم الؿحؽؿة اإلدارية العؾقا ، صعن رقم  ( 2)

 .565م ، ص 3119وسقط العؼود اإلدارية، دار الـفضة العربقة،  

دراسة مؼاركة، دار الـفضة العربقة ،  (B.O.T) تطور الحديث لعؼد آلتزام صبؼًا لـظام الـد. طؿرو حسبو، ال ( 3)

 .357، ص3114ت، دار الـفضة العربقة ، . د. أحؿد سالمة بدر، العؼود اإلدارية وطؼود البو312م، ص3111
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 أكثر من مرة ما بقن رافض ومميد :

ي البداية رفض مجؾس الدولة أن يعوض طن هذه اإلجراءات تطبقؼًا لؿبدأ طدم فػ 

مسمولقة الدولة طن أطؿالفا التشريعقة، ثم اتجه مرة أخري إلي التعويض طـفا كتقجة 

لـظرية طؿل إمقر إذا كان من شلن إطؿال التشريعقة تغقر أمور كاكت محل اطتبار لدي 

 الؿتعاقد طـد التعاقد .

د مرة أخري لقمكد قضائه إول برفض التعويض طن إطؿال التشريعقة استـادًا ثم طا 

لـظرية طؿل إمقر بل استـادًا لـظرية الظروف الطارئة، واشرتط مجؾس الدولة الػركسي 

لتطبقق كظرية طؿل إمقر أن تؽون اإلجراءات اإلدارية صادرة من الجفة اإلدارية التي 

 تزامات التعاقدية بطريق مباشر أو غقر مباشر.وقعت العؼد سواء مست آل

وكري أن هذا لقس يف صالح الؿتعاقد مع اإلدارة، خاصة أن التعويض طؾى أساس  

كظرية الظروف الطارئة يستؾزم أن تؽون الظروف طؾى درجة من الخطورة تجعل 

ية الؿتعاقد مفددًا بوقف تـػقذ التزاماته، وبالتالي فقؽون التعويض جزئي بعؽس كظر

 .(2)إمقر والتي يف صالح الؿتعاقد وتعوضه كؾقًا

وكجد أن محؽؿة الؼضاء اإلداري الؿصري سؾؽت كػس اتجاه مجؾس الدولة 

... يشرتط لؼقام الحق يف  "م بؼولفا 41/2/2:66الػركسي يف حؽؿفا الصادر بتاريخ  

جديدًا يؿس التعويض تلسقسًا طؾى كظرية طؿل إمقر أن تصدر الحؽومة تشريعًا طامًا 

 –مركز الؿتعاقد معفا بضرر خاص، والضرر الخاص يتحؼق إذا أصاب التشريع الجديد 

وحده دون مجؿوع الشعب  أو إذا ما أصابه  الؿتعاقد – كصوصه طؿومقة من الرغم طؾى

                                                        

 314 ص – قالساب الؿرجع – آلتزام لعؼد الحديث التطور –يمكد هذا الرأي د. طؿرو حسبو  ( 2)
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 . ".... (2)بضرر من الجسامة بحقث يتجاوز مجؿوع الشعب

شرط يعػي من خالله آدارة من والسمال أن ماذا لو اشتؿل العؼد آداري طؾي 

 تعويض الؿتعاقد ؟ هذا ما سـجقب طـه من خالل الػرع التالي :

 إن معالجة هذا الػرع تؼتضي بـا التػرقة بقن أمرين :

ط آطػاء الؿطؾق لإلدارة ، وفقه أجؿع الػؼه آداري الػركسي طؾى إمر إول : شر

طدم مشروطقة هذا الشرط وطدم آلتزام به إن وجد يف العؼد آداري، فالؿتعاقد ٓ 

يصح له أن يتـازل مسبؼًا طن صؾب التعويض طن الضرر الذي يصبه وقت العؼد تبعًا 

 . (3)لـظرية طؿل إمقر

لؿصري كظقره الػركسي يف طدم الؿشروطقة وأكدت طؾى ذلك ولؼد ساير آتجاه ا

من الؿؼرر يف العؼود اإلدارية أن جفة اإلدارة ٓ  "أحؽام محؽؿة الؼضاء اإلداري بؼولفا 

تؿؾك أن تضع فقفا كصًا طامًا ... يعػقفا من آلتزام بتعويض الضرر الحادث لؾؿتعاقد 

 الؼاكون اإلداري من ثبوت حق الؿتعاقد معفا ، ٕن ذلك يتعارض مع الؿبادئ الؿؼررة يف

مع اإلدارة يف التعويض تبعًا لؾـظريات السائدة يف كظام العؼود اإلدارية ومـفا حؼة يف 

 "(4)التوازن الؿالي لؾعؼد.

                                                        

 .379 ص –مجؿوطة أحؽام السـة التاسعة  ( 2)

دراسة  "د. محؿود طبد الؿجقد الؿغربي ، الؿشؽالت التي يواجففا تـػقذ العؼود اإلدارية وآثارها الؼاكوكقة  ( 3)

 .236م، ص 9::2، الؿمسسة الحديثة لؾؽتاب ، صرابؾس ، "مؼاركة يف الـظرية والتطبقق 

م مشار إلقه د. سؾقؿان الطؿاوي ، إسس العامة 2:68/ 41/7اإلداري الصادر يف حؽم محؽؿة الؼضاء  ( 4)

 .:75م ، دار الػؽر العربي، الؼاهرة، 2::2، "دراسة مؼاركة "لؾعؼود اإلدارية
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إمر الثاين: شرط آطػاء الجزئي لإلدارة يعترب مشروطًا إطػاء اإلدارة من الؿسمولقة 

تعويض الؿتعاقد يف حالة طؿل إمقر، حقث كان هـاك الؿـصبة طؾى إجراء معقن لعدم 

إجؿاع فؼفي يتعؾق بعدم مشروطقة الشرط الذي يعػي اإلدارة من الؿسمولقة طن إجراء 

معقن كػرض ضريبة معقـة، إٓ أكه طؾى العؽس من ذلك يعد صحقحًا وجود بـد تـازل 

ثار مثل هذا إمر والؼابل يف العؼد اإلداري يتـازل فقه الؿتعاقد طن التعويض الؿتعؾق بآ

 ٓتخاذه من الؼبل اإلدارة . 

ولؼد أحسن الؿشرع الػركسي والؿصري صـعًا طـدما تشددوا يف تػسقر هذا إمر 

....فنذا  "والذي يجعل شرط آطػاء مشروطًا، فؼضت محؽؿة الؼضاء اإلداري بلن 

ن الؿتعاقد مع اإلدارة توقعته اإلجراءات الؿرتتبة طؾى زيادة التؽالقف كصوص العؼد فن

يؽون قد أبرم العؼد وهو مؼدر لفذه الظروف إمر الذي يرتتب طؾقه آستـاد إلي هذه 

  ".(2)الـظرية 

وكري أن هذا إمر مرتبط بتوققع الؿتعاقد مع اإلدارة، فشرط تطبقق كظرية طؿل إمقر 

ًٓ  إلطؿال هذه أن يؽون الظرف غقر متوقع وقت التعاقد، فؾو كان متوقعًا ًفال يؽ ون مجا

 الـظرية.

                                                        

م ،مجؿوطة أحؽام 41/7/2:86ق ، بتاريخ :لسـة  94:حؽم محؽؿة الؼضاء اإلداري يف الؼضقة رقم   ( 2)

، مشار إلقه لدي د .محؿد فماد طبد الباسط ، الدار العربقة لؾـشر والتوزيع ، 735، ص22الؿحؽؿة، السـة 

 .:52م ، ص 3111

..إذا كان الثابت أن الؿتعاقدين قد توقعا طـد إبرام العؼد زيادة الرسوم "أيضًا قضت الؿحؽؿة اإلدارية العؾقا بلكه  

العؼد لقحؽم يف هذه الحالة فال محل لتطبقق الجؿركقة والضرائب وأجور  الـؼل  أو كؼصفا ووضعا كصًا يف 

 م.:22/2/2:7ق ، جؾسة  22لسـة  258كظرية طؿل إمقر . الطعن رقم 
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مؿا سبق كجد سمال يطرح كػسه طؾى بساط البحث وهو هل كظرية طؿل إمقر هي  

الـظرية إولي بالتطبقق بعد تحرير سعر الصرف يف مصر هذا ما سـجقب طـه من خالل 

 الػرع التالي : 

 التيالؿخاصر ضد  اإلدارة مع الؿتعاقد لتممن جاءت إمقر لطؿ كظرية أن سابؼًا ذكركا 

 سؾطات من تؿؾؽه بؿا ، العؼد لشرط مباشرة لتعديؾفا كتقجة إما ، ذاهتا اإلدارة فقفا تتسبب

وتختؾف حآت تطبقق الـظرية  ،مرهؼة أصبحت التـػقذ ضروف ٕن أو وامتقازات

ؾقة فؼد يؽون إجراء فردي خاص بحسب الصورة التي يتخذها العؿل من الـاحقة العؿ

 صادر من اإلدارة أو يؽون طؾى شؽل إجراء تـظقؿي. 

صدور طؿل إمقر يف صور إجراء فردي، تتحؼق هذه الصورة طـدما  الصورة األولي:

تصدر الجفة اإلدارية إجراءات تعدل مباشرة يف شروط العؼد بالزيادة أو الـؼصان مؿا قد 

أو قد تؼوم بوضع حد لؾعؼد قبل إجل الؿحدد له وهذا يمدي إلى اإلضرار بالؿتعاقد 

اإلجراء يعطي الحق لؾؿتعاقد بالتعويض طن كامل التؽالقف اإلضافقة والؿصروفات 

 . الزائدة

باطتبار أن اإلجراءات الػردية هي تؾك اإلجراءات التي تتدخل فقفا اإلدارة لتعديل 

لؾجفة اإلدارية، إٓ أكه مؼقد بلكه يجب العؼد بنرادهتا الؿـػردة، فنذا كان هذا حق أصقل 

طؾى الجفة اإلدارية أٓ تؽؾف الؿتعاقد معفا بلطباء مالقة زائدة طؿا هو مـصوص طؾقه يف 

العؼد بسبب هذا التعديل، وإن قامت بالتعديل وترتقب طؾى ذلك زيادة إطباء الؿالقة 

 صبؼًا لـظرية طؿل إمقر . طؾى الؿتعاقد مع اإلدارة ففـا يستحق الؿتعاقد تعويضًا كامالً 

وقد ٓ يؽون تدخل اإلدارة مباشرة ولؽـه يمدي إلى تغققر يف ضروف التـػقذ كلن 
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يصدر مـفا قرارات بؿوجب سؾطتفا بالرقابة والتوجقه كندخال وسائل جديدة يف التـػقذ 

أو سقر العؿل أو ققامفا ببعض إجراءات الضبط اإلداري الصادرة طن جفة اإلدارة 

 . (2)فا سؾطة ضبط بوصػ

يتؿثل يف صدور قواكقن أو لوائح من جفة اإلدارة  "طامًا"أما إذا كان اإلجراء تـظقؿقًا 

فؼد يمدي إلى التعديل مباشرة يف  ، الؿتعاقدة يمدي إلى زيادة أطباء الؿتعاقد مع اإلدارة

م الذي شروط العؼد أو التلثقر يف ضروف التـػقذ الخارجقة بشرط أن يؽون التدبقر العا

 سبب الضرر هو إجراء إداري أمر لم يستبعْد الؿشرع صراحة التعويض طـه.

تتحؼق هذه الصورة إذا  صدور طؿل إمقر يف صورة إجراءات طامة، الصورة الثاكقة :

لم يتولد من الجفة اإلدارية الؿتعاقدة  ويعدل ضروف التـػقذ  "كان اإلجراء طاما

ؿتعاقد طـه وقد رفضت الؿحؽؿة اإلدارية العؾقا الخارجقة فؼد رفض الؼضاء تعويض ال

تعويض الؿتعاقد مع الجفة اإلدارية ما دام الضرر الذي لحق به ٓ يتسم بطابع 

... كظرًا ٕن الثابت معه  "الخصوصقة حال كوكه غقر مؼصور طؾقه إذ جاء بحؽؿفا

فة اإلدارية اإلدارة أن الزيادة التي صرأت يف أسعار الؿواد البـاء لم تتولد طن الج

الؿتعاقدة فضالً طن أن الضرر الذي تدطقه الشركة لقس ضررًا خاصًا بتؾك الشركة 

بحسبان تؾك الزيادة قد تم سرياهنا طؾى جؿقع التعاقدات سواء يف الـطاق اإلداري أو يف 

كطاق تعامالت إفراد وبالتالي فال تؽون شروط اكطباق كظرية فعل إمقر متحؼؼة 

 .(3)الؿاثل إمر الذي يتعقن معه الؼضاء برفض هذا الطؾب  بالـسبة لؾـزاع

                                                        

دراسة كؼدية لؾـظرية  "لؿزيد من التػاصقل : د. جابر جاد كصار، طؼود البوت والتطور الحديث  لعؼد آلتزام  ( 2)

 .278م ، ص 3113، 2ط  التؼؾقدية لعؼد آلتزام ، دار الـفضة العربقة ، 

محؿد ماهر أبو العقـقن د.  مزيد من التػاصقل اكظر8::27/23/2ق ، جؾسة  38لسـة  :285الطعن رقم  (3) 

 . 317،  ص3113الـاشر مـشله الؿعارف   "العؼود اإلدارية "
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وقد َبّرر الؼضاء ذلك بلن الضرر الـاتج طن اإلجراء العام لقس خاصًا وفق اجتفاد  

 (2)الؿحؽؿة ولم يمد إلى اإلخالل الؿالي لؾعؼد.

وبالرجوع إلي تحرير سعر الصرف كجده أمر طام صادر طن الدولة ترتب طؾى أثاره  

ؾجؿقع بؿن فقفم الؿتعاقدين مع اإلدارة وبالتالي ٓ يؿؽن أن يعوض الؿتعاقد مع ضرر ل

اإلدارة بعد تحرير سعر الصرف تبعًا لـظرية طؿل إمقر، ففل تعترب كظرية الظروف 

الطارئة هي الـظرية الجديرة بالتطبقق طؾي الؿتعاقدين مع آدارة بعد تحرير سعر 

 ل الؿطؾب التالي:الصرف؟ هذا ما سـجقب طـه من خال

إذا كاكت كظرية طؿل إمقر تحؼق التوزان الؿالي لؾعؼد يف مواجفة إجراءات    

صدرت طن الجفة اإلدارية أثؼؾت كاهل الؿتعاقد مع اإلدارة بلطباء مالقة إضافقة، فنن 

ام العؼد، أدت إلي اإلخالل كظرية الظروف الطارئة تواجه ضروفًا غقر متوقعة طـد إبر

 بالتوازن الؿالي لؾعؼد، لدرجة أكه قؾب اقتصاديات العؼد.

العؼد لؾؿتعاقدين استجابة  إلزامقة  و لؼد خرج مجؾس الدولة الػركسي طن قاطدة

لؿتطؾبات الؿصؾحة العامة وضرورة سقر الؿرافق العامة باكتظام، كظرًا ٕن التؿسك 

أن يمدي إلى إحجام إفراد والشركات طن إبرام العؼود مع  الدققق هبذه الؼاطدة من شلكه

ويعود الػضل يف  ،الجفة اإلدارية، وهذا يـعؽس بالسؾب طؾى سقر الؿرفق العام 

الخروج طن هذه الؼاطدة العامة وضفور كظرية الظروف الطارئة إلي الحؽم الشفقر 

                                                        

رهتا محؽؿة مجؿوطة الؿبادئ الؼاكوكقة التي أق ،م:2:7مايو6حؽم محؽؿة الؼضاء اإلداري الصادر بجؾسة  (2)

 .588،  ص :2:7م حتي ديسؿرب 2:77الؼضاء اإلداري من أكتوبر سـة 



  

44: 

ي الؿصري، وقد تعددت ومـه أخذها الؼضاء اإلدار (2)م2:27يوكقه  41الصادر بتاريخ 

التعريػات طؾي الساحتقن الػؼفقة والؼاكوكقة لـظرية الظروف الطارئة لذلك فنكـا 

ة وكذلك آثارها طؾي الـحو سـتعرض لتؾك التعريػات مبقـقن شروط إطؿال الـظري

 :التالي

، ومن ذلك (3)ء الشيءالظروف جؿع ضرف ومعـاه دائر طؾى وطاعرف أهل الؾغة 

الطارئة يف الؾغة ففي اسم الػاطل من صرأ، ومعـاه ، (4)أيضًا إصالق الظرف طؾي الحال

جاء فجاءة ومن بعقد، والطارئ هو الغريب خالف إصؾي، والطارئة جؿع صوارئ، 

 .(5)وصارئات بؿعـي الداهقة

وال الغريبة ومعـي ذلك أن يؽون تعريف الظروف الطارئة يف الؾغة هي جؿقع إح

 التي تليت فجلة وٓ يعؾم من أين أتت .

                                                        

تعود وقائع الؼضقة أن الؿؾتزم بتوريد الغاز إلي مديـة )بوردو( قد أقامفا طؾي اثر اكدٓع الحرب العالؿقة  ( 2)

بالوفاء بالتزاماهتا كتقجة إولي التي أدت إلي ارتػاع إسعار  الخاصة بالػحم بحقث ٓ تستطقع الشركة الؿوردة 

لفذا آرتػاع الؽبقر ومن ثم أشار الحؽم إلي اكه إذا صرأت بعد التعاقد ضروف لم تؽن يف الحسبان وغقر متوقعة 

وكان من شلهنا أن تزيد إطباء الؿؾؼاة طؾي طاتق الؿؾتزم تمدي إلي إخالل التوازن الؿالي لؾعؼد إخالٓ جسقؿا 

لجفة اإلدارية بتعويضه ولو جزئقا يف الخسارة الزائدة والتي تػوق الحد الؿعؼول ... فقحق لؾؿؾتزم أن يطالب ا

العؼود اإلدارية دراسة مؼاركة يف ضوء كظام "رجب محؿد السقد الؽحالوي  .د  لؿزيد من التػاصقل راجع

 .5:مرجع سابق ص "الؿـافسات والؿشرتيات السعودي 

 .755، ص معجم الؿؼايقس يف الؾغة، مادة ضرف  ( 3)

 .666الؿعجم الوسقط ، مادة ضرف، ص  ( 4)

 .573الؿـجد يف الؾغة واإلطالم، مادة صرأ، ص  ( 5)
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أن واختؾف الػؼفاء يف تعريف كظريه الظروف الطارئة فذهب جاكب من فؼفي إلي    

الؿتعاقد يف أثـاء العؼد اإلداري يتعرض إلى صوارئ وصعوبات غقر متوقعة أو ضروف 

إبرام العؼد وتمدي إلى  استثـائقة خارجة طن إرادته و إرادة اإلدارة لم تؽن موجودة طـد

زيادة صعوبات التـػقذ، إٓ أهنا ٓ تجعل تـػقذ العؼد مستحقالً ، ولؽـفا تمثر يف تـػقذ 

 (2)العؼد وتمدي إلى قؾب اقتصادياته. 

وطرففا البعض بلهنا تطرأ بعد إبرام العؼد وخالل مرحؾة تـػقذه ضروف استثـائقة طامة  

آلتزام العؼدي أشد إرهاقا، وبذلك يتولد لفذا غقر متوقعة من شلهنا أن تجعل تـػقذ 

 (3)الؿتعاقد الحق يف مطالبة اإلدارة بتعويض جزئي يغطي ما أصابه من خسارة.

وهـاك جاكب من الػؼه اقتصر هذه الظروف طؾي أن تؽون خارجة طن إرادة الؿتعاقد   

ػقذ العؼد خارج فؼط دون جفة اإلدارة وذلك بتعريػفا أن يحدث ضروف استثـائقة أثـاء تـ

طن إرادة الؿتعاقد ولم تؽن متوقعة طـد إبرامه ويرتتب طؾقفا قؾب اقتصاديات أو خؾل يف 

طؿا كان طؾقة الوضع  مستحقال توازكه الؿالي ويجعؾه أكثر إرهاقا وكؾػة لؾؿتعاقد ولقس

ورة أثـاء إبرام العؼد إمر الذي يجعل من حؼه مطالبة الجفة اإلدارية الؿتعاقدة معه بضر

                                                        

،  2:91الطبعة إولي, الجزء الثاين, دار الػؽر العربي ، الؼاهرة ، "الؼاكون اإلداري  "د. أحؿد حافظ كجم  (2)

 . 221ص

ا وتطورها راجع كال من د. محؿد طبد الحؿقد أبو زيد لؾؿزيد حول تعريف كظرية الظروف الطارئة وكشلهت ( 3)

الـظرية "وما بعدها، وكذلك د. محؿد طبد العال السـاري  :52ص  3118الطبعة الثاكقة  "الؼاكون اإلداري "

وما بعدها وكذلك د. رجب محؿد  3:9الـاشر دار الـفضة العربقة بدون سـة كشر ص"العامة لؾعؼود اإلدارية 

مرجع سابق  "العؼود اإلدارية دراسة مؼاركة يف ضوء كظام الؿـافسات والؿشرتيات السعودي " السقد الؽحالوي

 3111الـاشر دار الـفضة العربقة صبعة  "الوجقز يف العؼود اإلدارية "ومابعدها، وأيضا د. جابر جاد كصار 5:ص

 .وما بعدها 368ص 
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   .(2) التدخل إلطادة التوازن الؿالي لؾعؼد

إن تطبقق كظرية  "كؿا طرفت الؿحؽؿة اإلدارية العؾقا يف مصر الظروف الطارئة بؼولفا

الحوادث الطارئة يف الػؼه والؼضاء آداري رهقن بلن تطرأ خالل تـػقذ العؼد اإلداري 

إدارية غقر الجفة اإلدارية حوادث أو ضروف صبقعقة كاكت أو اقتصادية أو من طؿل جفة 

الؿتعاقدة، أو من طؿل إكسان آخر، لم تؽن يف حسبان الؿتعاقد طـد إبرام العؼد، وٓ 

يؿؾك لفا دفاطًا ومن شلهنا أن تـزل به خسارة فادحة تختل معفا اقتصاديات العؼد 

اختالٓ جسقؿًا، وممدي تطبقق هذه الـظرية بعد توافر شروصفا إلزام جفة اإلدارة 

ؿتعاقدة بؿشاركة الؿتعاقد معفا يف احتؿال كصقب من الخسارة التي أحاقت به صوال ال

فرتة الظروف الطارئة وذلك ضؿاكًا لتـػقذ العؼد آداري ، واستدامه لسقر الؿرفق العام 

  (3)"الذي يخدمه...

ؼوم طؾقفا العؼود اإلدارية فال يجوز آتػاق طؾى وتّعد هذه الـظرية من إسس التي ت 

 :  (4)استبعادها متى تحؼؼت شروصفا وهي كأيت

                                                        

مؼاركة يف ضوء كظام الؿـافسات والؿشرتيات العؼود اإلدارية دراسة "د. رجب محؿد السقد الؽحالوي  (2)

 .6:مرجع سابق ص "السعودي 

ق، مذكور لدي 22لسـة  79ق ،21لسـة 2673م،الطعن رقم 22/6/2:79الؿحؽؿة آدارية العؾقا بتاريخ  ( 3)

 .442الؿستشار حؿدي ياسقن طؽاشة، موسوطة العؼود اإلدارية والدولقة، بدون دار وسـة كشر ، ص 

.. شروط كظرية الظروف الطارئة يف وقوع ضرف صارئ خالل "ما بقـته الؿحؽؿة اإلدارية العؾقا بؼولفاوهذا  ( 4)

تـػقذ العؼد وأن يؽون الظرف الطارئ خارج طن إرادة الؿتعاقدين وأن يمدي الظرف الطارئ إلى قؾب 

 اقتصاديات العؼد.

والطعن رقم  41/22/2:96ق يف  :3سـة ل 3652لؾتػاصقل راجع حؽم الؿحؽؿة اإلدارية العؾقا  بالطعن رقم

 27/6/2:98يف  4673
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حدوث ضرف صارئ .وهو الحادث الذي يطرأ خالل تـػقذ العؼد  الشرط األول:

، جعؾت تـػقذ التزامات أحد الؿتعاقدين (2)فقمدي إلي اختالل واضطراب يف شروصه

، ويشرتط أن يؽون هذا الظرف كادر الوقوع وٓ (3)أخرمرهؼه وأكثر مشؼة من الطرف 

يؿؽن أن يدخل يف الحسبان كػقضان غقر طادي أو ارتػاع باهظ يف إسعار يجاوز 

الحدود الؼصوى الؿؿؽن توقعفا لحظة إبرام العؼد، كؿا يؿؽن أن يؽون السبب كاشئًا 

م يف طؼود آمتقاز بسبب طن فعل اإلدارة كعدم استطاطة جفة اإلدارة رفع الرسوم لؾؿؾتز

. ولؽن السمال الذي يطرح كػسه هل يشرتط يف الظرف (4)التظؾم الجربي لألسعار

 الطارئ أن يؽون ذا صبقعة اقتصادية؟ 

                                                        

إن تغقرًا جوهريًا يف الظروف يعرتي تؾك  "( من اتػاققة فقـا لؼاكون الؿعاهدات طؾى أن 23/2كصت الؿادة ) ( 2)

 التي كاكت قائؿة طـد طؼد الؿعاهدة والتي لم يتوقع حدوثه الطرفان ٓ يجوز التؿسك به كلساس إلهناء الؿعاهدة

 أو آكسحاب مـفا إٓ يف الحالتقن  التالقتقن:

 إذا كان وجود تؾك الظروف يملف أساسًا جوهريًا لؼبول الطرفقن آلتزام بالؿعاهدة . -2

 إذا كان أثر التغققر يحول طؾى كحو جذري من كطاق آلتزامات التي لم تزل ققد التـػقذ بؿوجب هذه الؿعاهدة. -3

م قـتت حق الدولة الؿضقػة لالستثؿار يف أن تتحؾل من اتػاققة :2:7ا الؿربمة طام وبالتالي كجد اتػاققة فقـ

آستثؿار مع الؿستثؿر إجـبي طـدما تتغقر الظروف . لؿزيد من التػاصقل راجع د. جابر جاد كصار ، طؼود 

 .287( والتطور الحديث لعؼد آلتزام ، الؿرجع السابق ، ص B.O.Tالبوت الــــ ) 

... ارتػاع إصـاف أو السؾع التي تعفد الؿورد طؾى توريدها "ذلك حؽم الؿحؽؿة اإلدارية العؾقا بؼولفامن (3)

ارتػاطًا باهظا يعترب ضرفًا صارئًا لم يؽن يف الحسبان توقعه طـد التعاقد صالؿا اكه يرتتب طؾقه زيادة أطباء الؿورد 

،  31/22/2:93يف  954ؾقا رقم دارية العلؾتػاصقل راجع حؽم الؿحؽؿة اإل "بتحؿقؾه خسائر فادحة.

 ق . 37س

.... كظرية الظروف الطارئة رهقـة بلن تطرأ خالل تـػقذ "ويف ذلك تؼول الؿحؽؿة اإلدارية العؾقا يف مصر بلن ( 4)

العؼد اإلداري حوادث صبقعقة كاكت أو اقتصادية أو من طؿل جفة إدارية غقر الجفة الؿتعاقدة أو من طؿل إكسان 

 بتاريخ الصادر العؾقا اإلدارية الؿحؽؿة حؽم "ولم تؽن يف حسبان الؿتعاقد طـد إبرام العؼد...أخر 

 .287 ص – السابق الؿرجع – كصار جاد جابر. د إلقه أشار 27/23/2:88
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أجاب الػؼه الحديث طن هذا التساؤل مبقـا أكه من الؿؿؽن أن يؽون الظرف الطارئ 

رية غقر متعاقدة، وبالتالي اقتصاديًا، وقد يؽون صبقعقًا، وقد يؽون من طؿل جفة إدا

يؿؽن الؼول بلكه أي ضرف يمدي إلي قؾب اقتصاديات العؼد واختالله يتم تطبقق كظرية 

 الظروف الطارئة .

أن يؽون الظرف الطارئ غقر متوقع وٓ يؿؽن دفعه. يشرتط لتطبقق  الشرط الثاين:

 الحسبان وأن ٓ هذه الـظرية أن يؽون الظرف الطارئ غقر متوقع وأن ٓ يؽون داخالً يف

وأن اشرتاط طدم التوقع ٓ يعـي طدم توقع الحدث بالؿطؾق فال  ،يؽون باإلمؽان تداركه 

 يوجد حدث أو ضرف غقر متوقع بالؿطؾق بل الؿؼصود أكه من غقر الطبقعي أن يحدث. 

أما إذا أقدم الؿتعاقد طؾى تـػقذ العؼد برغم توقعه لؾحدث الطارئ فػي هذه الحالة  

ويجب كذلك  ،ضقًا بالـتائج، ومن ثم فؾقس هـاك التزام طؾى اإلدارة بالتعويضيؽون را

أن يؽون الظرف ٓ يؿؽن دفعه فؿتى ما كان باإلمؽان دفعه فال مجال لتطبقق هذه 

 الـظرية.

أن ضفور بوادر ارتػاع  "مع مالحظة أن من الؼواطد الؿؼررة يف الؼضاء اإلداري   

ح العديد من الؿشروطات يجعل من هذا آرتػاع أمرًا إسعار طـد التعاقد كتقجة صر

 "متوقعًا ويخرجه طن كوكه ضرفًا صارئًا.

أن يؽون الظرف الطارئ خارج طن إرادة الؿتعاقدين،ٓ يستطقع الؿتعاقد  ثالثا:

الؿطالبة بالتعويض استـادًا إلي هذه الـظرية إذا كان هو سببًا يف الحادث الطارئ أو إذا 

أن يتالىف وقوع الظرف الطارئ أو يتالىف آثاره ولم يؼم بذلك فػي حقـفا  كان باستطاطته

 .   يتحؿل وحده كتقجة ذلك

وأن يؽون الظرف الطارئ أجـبقًا طن الؿتعاقدين أي مستؼالً طن إرادهتم، ويف ذلك  
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بؼولفا  4/7/2:68يف  388جاء حؽم الؿحؽؿة اإلدارية العؾقا يف مصر بالطعن رقم 

  "ظرف الطارئ مستؼالً طن إرادة صريف العؼد اإلداري بصورة واضحة... أن يؽون ال"

ويتضح من هذا الحؽم أكه إذا كان الحادث غقر الؿتوقع كاشئًا طن فعل اإلدارة 

 فتستبعد كظرية الظروف الطارئة، وتطبق حقـئذ كظرية طؿل إمقر السابق ذكرها

طبقق الـظرية أن يؼع الظرف وقوع الحدث الطارئ خالل تـػقذ العؼد، يؾزم لت رابعا:

الطارئ قبل اتؿام العؼد وخالل تـػقذه وبالتالي ٓ يعتد بالحدث الطارئ الذي يؼع قبل 

إبرام العؼد، أو بعد اكؼضاء تـػقذه متى ما كان الحدث الطارئ قبل إبرام العؼد يمدي إلى 

طن آثار أو  طدم إمؽاكقة استـاد الؿتعاقد لـظرية الظروف الطارئة لؾؿطالبة بالتعويض

 .(2)اكعؽاس هذا الحدث طؾى تـػقذ العؼد، وهذا أمر مـطؼي

وهذا الشرط يتطؾب أن يؽون العؼد من العؼود التي يؿتد تـػقذها مدة زمـقة معقـة  

يحدث خاللفا من الظروف الطارئة ما يمدي الى اإلخالل بالتوازن الؿالي لؾعؼد، لذلك 

 يف تحؼقق إشغال العامة والتوريد .  فنن تطبقق هذه الـظرية يؽون أكثر وضوحًا

والسؤال اآلن ما هو الحل حال حدوث الظرف الطارئ خالل تـػقذ العؼد ولؽن بعد 

 اكتفاء الؿدة الؿحددة له هـا كػرق بقن حالتقن :

إذا كان التلخقر يف التـػقذ يرجع الى خطل الؿتعاقد فال تطبق الـظرية إذ  الحالة األولي :

 . (3)تحؿل وزر خطئهيتضؿن طؾقه أن ي

إذا كان التلخقر يرجع إلى خطل اإلدارة فقؿؽن تطبقق الـظرية يف حال  الحالة الثاكقة: 

                                                        

 .341د. أحؿد سالمه بدر، العؼود اإلدارية وطؼود البوت .. ، الؿرجع السابق ، ص ( 2)

 . 31/22/2:91يف  954ؽؿة اإلدارية العؾقا  بالطعن رقم لؾتػاصقل راجع حؽم الؿح (3)
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توافرت سائر شروصفا كؿا تطبق أيضا إذا كاكت اإلدارة قد وافؼت طؾى امتداد التـػقذ بـاء 

 طؾى صؾب الؿتعاقد.

م شروط تطبقق كظرية خامسا : أن يمثر الظرف الطارئ طؾى اقتصاديات العؼد، من أه

الظروف الطارئة أن يؽون من شلن الحدث الطارئ أن يؼؾب اقتصاديات العؼد أي 

بلن يؾحق بالؿتعاقد ضررًا طؾى قدر كبقر من  ،يحدث اختالل يف التوازن الؿالي لؾعؼد 

الجسامة وأن يحدث هذا اإلخالل تلثقرًا جسقؿًا وغقر صبقعي يف العؼد، وهذا الشرط 

 . (2)ره الؼاضي يف كل حاله طؾى حده وفؼًا لؾظروف الؿحقطةشرط كسبي يؼد

إن توافر شروط تطبقق كظرية الظروف الطارئة ٓ يعطي لؾؿتعاقد الحق يف آمتـاع طن  

حؼقؼًا آستؿرار يف تـػقذ العؼد بحجة أن تـػقذ آلتزام التعاقدي أصبح مرهؼًا، ولؽن ت

لؾصالح العام يستؿر الؿتعاقد يف تـػقذ التزاماته وتؼوم اإلدارة بؿعاوكة الؿتعاقد معفا يف 

تحؿل جزء من الخسارة لتؼف بجاكبه حتي يتخطى كوبته، ولؾحديث طن آثار تطبقق 

 كظرية الظروف الطارئة يـبغي الحديث طن آمرين:

 استؿرار الؿتعاقد يف تـػقذ العؼد .أوالً: 

جب طؾى الؿتعاقد مع اإلدارة الوفاء بالتزاماته التعاقدية وآستؿرار يف تـػقذ حقث ي  

العؼد ما دام ذلك مؿؽـًا وإن أدى الحدث الطارئ إلى اإلخالل بالتوازن الؿالي لؾعؼد 

ففو يضؿن بذلك التعويض كؾقًا أو جزئقًا بحسب الحال طؿا أصابه من إرهاق وما فاته 

  من كسب وما لحق من خسارة .

                                                        

 .289د. جابر جاد كصار، طؼود البوت...، الؿرجع السابق ، ص ( 2)
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يف حقـفا يحق  ،ومتى توقف الؿتعاقد طن الوفاء بالتزاماته بحجة الظرف الطارئ 

لإلدارة أن توقع طؾقه الجزاءات كالغرامات التلخقرية لؽون الظرف الطارئ لقس طذرًا 

فضالً طؾى أن امتـاع الؿتعاقد طن التـػقذ بحجة  ،(2)قاكوكقًا لالمتـاع طن تـػقذ العؼد

، ويتحؿل كتائج فسخ العؼد  ه الحالة يحرم من التعويضالظروف الطارئة فػي هذ

 وأضراره طؾى مسمولقته .

 ولؽن السؤال اآلن هل يؿؽن لؾؿتعاقد التوقف عن تـػقذ العؼد؟ 

يجوز لؾؿتعاقد التوقف طن التـػقذ طـد استحالة متابعة التـػقذ يف حال تحول  كعم 

أو أن يعاود التـػقذ متى زالت الظرف الطارئ الى قوة قاهرة والؿطالبة بػسخ العؼد، 

أما إذا ترتب طؾي  الؼوة الؼاهرة وإٓ امتـع طؾقه آستـاد إلى كظرية الظروف الطارئة، 

 (3) الظرف الطارئ تلخقر يف تـػقذ العؼد فقتم تؿديد العؼد واإلطػاء من الغرامة التلخقرية.

 حق الؿتعاقد يف الحصول عؾي تعويض .ثاكقًا: 

الؿرتتب لؾؿتعاقد طؾى أساس الخسائر التي تحؽؿفا من لحظة  ويؼتصر التعويض  

حدوث الظرف الطارئ الذي تسبب بؼؾب اقتصاديات العؼد إلى حقن توقف هذا 

الظرف، ويتم تحديد كطاق التعويض بتحديد مدة سريان الظرف الطارئ ومؼدار 

 الخسائر. 

                                                        

..كظرية الحوادث الطارئة مؼتضاها الزام "بؼولفا  7/2:73/:حؽم الؿحؽؿة آدارية العؾقا يف جؾسة راجع  ( 2)

اة الظروف التي ابرم فقفا العؼد وٓ يؿـع من تطبقق الـظرية تـػقذ آدارة بؿشاركة الؿتعاقد يف الخسارة مع مراط

 آدارة العؼد طؾى حساب الؿتعاقد وهذا التطبقق ٓ يعػي الؿتعاقد من غرامة التلخقر والؿصاريف آدارية.

 العؼود اإلدارية دراسة مؼاركة يف ضوء كظام الؿـافسات والؿشرتيات"د. رجب محؿد السقد الؽحالوي  ( 3)

 8:مرجع سابق ص "السعودي 
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قد تـص اإلدارة يف العؼد الؿربم بقـفا وبقن الؿتعاقد طؾى شرط يعػقفا من الؿسمولقة   

حالة وجود ضروف صارئة حؾت بالعؼد، فال تؾتزم بتعويض الؿتعاقد طؾى ما حل به من 

ارئة طؾى حالة محددة وتطبق خسارة، أو قد تستبعد آدارة تطبقق كظرية الظروف الط

أساس أخر وهـا كجد كػسـا أمام حالتقن، فؿا مدي مشرطقه هاتقن الحالتقن ٓستبعاد 

كظرية الظروف الطارئة؟ لإلجابة طؾى هذا التساؤل كعرض لؽل حالة طؾى حده وذلك 

 طؾى الـحو التالي:

 الحالة األولي: حالة اإلعػاء الؿطؾق لإلدارة.

ة يف قبول الؿتعاقد مع اإلدارة بالتـازل الؿبسق طن الؿطالبة وتتبؾور هذه الحال  

 بالتعويض طن إضرار التي تؾحق به كتقجة الظروف الطارئة خالل تـػقذ العؼد .

وكجد أن مجؾس الدولة الػركسي قد اتخذ موقػًا مرتددًا يف الشلن يف ببداية إمر أقر   

د مع اإلدارة من التعويض صالؿا كاكت بؿشروطقة كص العؼد آداري طؾى إطػاء الؿتعاق

، ولؼد (2)هـاك كقة مشرتكة سابؼة، إٓ أكه رجع طن هذه الػؽرة وأقر بعدم مشروطقة ذلك

لؼت فؽرة طدم الؿشروطقة التي تبـاها مجؾس الدولة الػركسي ترحقبا من الػؼه ممكدين 

ـػقذه هي من الـظام أن تطبقق كظرية الظروف الطارئة التي تطرأ طؾى العؼد اإلداري حال ت

 .(3)العام

                                                        

(  مشار Hospices de vienneم يف قضقة )41/4/2:59مثال ذلك حؽم مجؾس الدولة الػركسي الصادر يف   ( 2)

وازن الؿالي لؾعؼد اإلداري: دراسة الت يف الطارئة الظروف كظرية أثر –لؾتػاصقل لدي خالد سعد راشد العؾقؿي 

 .3: – م3119 – طؿان -العؾقا الؼاكوكقة الدراسات كؾقة – ماجستقر لةرسا –(  مؼاركة )مصر، إردن، الؽويت

(2)  M.Waline, Note Eous, C.E. 31-1-1967, Départ de la Moselle, R.D.P.1968, P.391. 
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ولؼد أيد الػؼه الؿصري كظقره الػركسي يف هذا الشلن وأكد طؾى أن كظرية الظروف 

الطارئة  لقس هدففا الرئقسي تعويض الؿتعاقد بؼدر ما تستفدف من تؿؽقـه من التغؾب 

 طؾى ما يسبه هذا الظرف الطارئ من تلخر يف تـػقذ العؼد، ومواصؾته لؾتـػقذ تحؼقؼًا

 . (2)لؾصالح العام

 كظرية غقر أخر أساس عؾى معقن طارئ ظرف عن الؿتعاقد تعويض حالة : الثاكقة الحالة

 . الطارئة الظروف

 الؿالي التعويض بتحديد يتعؾق اإلداري العؼد يف شرط وجود والؼضاء الػؼه اطترب  

 الدولة فؿجؾس ،(3)مشروع شرط هو صارئ ضرف حدوث طـد لؾؿتعاقد الؿستحق

 إٓ بالتعويض يحؽم وٓ وديًا، والؿتعاقد آدارة بقن الـزاع حل يحاول ما دائؿا لػركسيا

 هو لؾؿتعاقد الؿؼرر الؼضائي التعويض أن ذلك يف والسبب لحل، التوصل طدم حالة يف

 آداري الؼاضي دور يؼتصر آداري العؼد يف الؿدرج فآتػاق وبالتالي احتقاصي، حل

 إلي الؾجوء الػركسي الدولة مجؾس وأجاز كزاع، أي حدوث حالة يف هبـود تـػقذ طؾى فقه

 : حالتقن يف  الطارئة الظروف كظرية

  صبقعي أمر ففذا مؿؽـًا، العؼد يف طؾقفا الؿتػق الشروط تطبقق يؽن لم إذ حالة  أوالً:

 كقة مع يتػق الذي الطبقعي لدورها العؼد يف طؾقفا الؿتػق الشروط تلدية طدم حالة ثاكقًا:

 ما العؼد، تـػقذ أثـاء تحدث التي آقتصادية التؼؾبات تتجاوز طـدما خصوصًا الطرفقن،

 العؼد. ابرم وقت الطرفان توقعه

                                                        

 .812، ص 2:95الطبعة الرابعة ،  "إسس العامة لؾعؼود اإلدارية  "د. سؾقؿان الطؿاوي  ( 2)

الؿؼصود، إطادة التوازن الؿالي لؾعؼد اإلداري يف ضل آزمة الؿالقة العالؿقة كظرية  د. محؿد أبو بؽر طبد (3)

م، كؾقة الحؼوق ، جامعة :311إبريل 3-2الظروف الطارئة ، بحث مؼدم لؾؿمتؿر العؾؿي الثالث ، يف الػرتة من 

 .54الؿـصورة، ص 
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 تحرير حال لتطبق الطارئة الظروف كظرية تصؾح هل أن فالتساؤل ذلك خالل ومن

  : التالي الػرع يف طـه سـجقب ما هذا . الصرف سعر

لعل مؼتضي هذه الـظرية أن يصادف الؿتعاقد يف تـػقذ التزاماته صعوبات مادية ذات   

صبقعة استثـائقة خالصة، وٓ يؿؽن توقعفا بحال من إحوال طـد إبرام العؼد، وتمدي 

إلي جعل تـػقذ العؼد مرهؼًا، فقحق له الؿطالبة بالتعويض الؽامل طؿا لحؼة من ضرر، 

التعويم يعترب من  "ولؽن السمال أن هل تؼؾبات سعر الصرف وٓ سقؿا بعد تحريره 

 الصعوبات الؿادية الغقر متوقعة طـد إبرام العؼد؟ 

لإلجابة طؾى ذلك يتضح أكه بتطبقق ما سبق من شروط طؾي مجال تغققر سعر  

أن كظرية  يؿؽن الؼول ،وهو الـطاق الذي كحن بصدده  "التعويم"الصرف وخاصة حالة 

الظروف الطارئة تصؾح أساسا صبقعقا ومـطؼقا لتعويض الؿتعاقد مع جفة اإلدارة حال 

اختالل اقتصاديات العؼد كتقجة لتحرير سعر الصرف،  حقث يعد ذلك من قبقل الظروف 

الطارئة التي فرضت كػسفا طؾي صريف العؼد سواء بسواء، ولم يؽن يف مؼدور أي من 

 الطرفقن درؤه . 

لك ما تبـاه الؼضاء اإلداري الؿصري حقث بقـت الؿحؽؿة اإلدارية العؾقا يف وذ   

مػفوم الـظرية وشروصفا   27/6/2:98جؾسة  -ق.ع :3لَسـَة  4673الطعن رقم 

ومن حقث إن تطبقق كظرية الظروف الطارئة يف الؿـازطة  "وكل ما يتعؾق هبا بؼولفا 

قة د اإلداري حوادث أو ضروف صبقعالؿاثؾة يستؾزم أن تطرأ خالل مدة تـػقذ العؼ

اقتصادية أو من طؿل جفة اإلدارية غقر الجفة الؿتعاقدة أو من طؿل إكسان آخر لم  أو

يؽن يف حسبان الؿتعاقد طـد إبرام العؼد وٓ يؿؾك لفا دفعـًا ومن شلهنا أن تـزل به خسائر 
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ًٓ جسقؿـًا، فنذا ما تواف رت هذه الشروط فادحة تختل معفا اقتصاديات العؼد اختال

مجتؿعة التزمت جفة اإلدارة الُؿتعاقدة بؿشاركة الُؿتعاقد معفا فِي تحؿل كصقب من 

خسائره ضؿاكـًا لتـػقذ العؼد َطَؾى الوْجه الَِّذي يؽُػل ُحسن سقر الؿرافق العامة باكتظام 

واضطراد . وفِي تؼدير مدى آختالل الحادث فِي العؼد بسبب الظروف الطارئة يجب 

يدُخل فِي الحساب جؿقع طـاصره الؿمثرة فِي اقتصادياته ومِـَْفا كامل ققؿته وُمدته، أن 

فقػحص فِي مجؿوطة كوحدة دون الوقوف َطَؾى أحد طـاصره فؼد َيُؽون فِي العـاصر 

إُْخَرى ما ُيجزى وُيعوض، فَفِذِه الـظرية ٓ تستفدف تغطقة الربح الضائع أيـًا َكاَن 

العادية الؿللوفة فِي التعاُمل وإكؿا أساسفا تحُؿل الجفة اإلدارية مؼداره أو الخسارة 

الُؿتعاقدة لُجزء من خسارة ُمحؼؼة وفادحة تـدرج فِي معـى الخسارة الجسقؿة آستثـائقة 

الواضحة والُؿتؿقزة بغرض إطادة التواُزن الؿالي لؾعؼد َبْقن صرفقه فِي سبقل الؿصؾحة 

 (2) "العامة 

 الدائرة 3121 كوفؿرب من 41 بجؾسة –ؽم الؿحؽؿة اإلدارية العؾقا حومـفا أيضا    

 أن تؼدم ما مػاد إن حقث ومن " بؼولفا طؾقا ق 64 لسـة 33478 رقم الطعن يف الثالثة

يف قد ترتب طؾقه ارتػاع يف إسعار ومن بقـِفا أسعاُر مواِد البـاء،  الصرف سعر تحرير

دار قرارات  ابتغاء تعويض الؿؼاولقن وهو ما حدا رئقس مجؾس الوزراء طؾى إص

الؿتعاقدين مع الجفات اإلدارية قبل تاريخ تحرير سعر الصرف الذين أضقروا من جراِء 

                                                        

ق. ع صعــًا  67لسـة  34658م يف الطعن رقم  3128مشار القه يف حؽم الؿحؽؿة آدارية العؾقا الصادر سـة  ( 2)

 يف 4/3121/:3 بجؾسة " أفراد – إولى الدائرة "يف الحؽم الصادر من محؽؿة الؼضاء اإلداري بالبحقرة 

  ق71 لسـة 3785 رقم الدطوى
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ذلك، بحسبان أن تحرير سعر الصرف إكؿا يؿثل ضرفًا اقتصاديًا صارئًا لم يؽن يف 

ه خسائر فادحة حسبان الؿتعاقد طـد إبرام العؼد، وٓ يؿؾك له دفعًا، ومن شلكه أن يـزل ب

ًٓ جسقؿًا  وهو ما سـتـاوله تػصقال يف الؿبحث  "تختل معفا اقتصاديات العؼد اختال

 التالي:

من خالل وكذلك تبـي الؿشرع الؿصري لـظرية الظروف الطارئة من وجفة كظركا   

رقم  "تعويضات طؼود الؿؼاوٓت والتوريدات والخدمات العامة  "لؼاكون  (2)إصداره

هبدف إطادة التوازن الؿالي لتؾك لؾعؼود اإلدارية لتعويض الؿضارين  3128لسـة 95

 من آثار تحرير سعر الصرف.

من قبقل الظروف آقتصادية  "التعويم"فؼد اطترب صراحة أن تحرير سعر الصرف   

الطارئة التي تستوجب التعويض طن آثارها طرب إطادة التوازن الؿالي لؾعؼود محؾفا وهو 

 ضًا يف الؿبحث التالي:ما سـعرض له أي

                                                        

 3128-8-:)مؽرر ( بتاريخ 38تم كشر هذا الؼاكون بالجريدة الرسؿقة يف العدد   ( 2)
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 الوبحث الثاًً

 هعالجة آثار تحرٌر سعر الصرف
يعد تحرير سعر الصرف من أكثر التؼؾبات آقتصادية تلثقرا طؾي العؼود اإلدارية،   

حقث أكه يمدي إلي الزيادة لؼقؿة التـػقذ الػعؾي لؾعؼود طؿا كان متػؼا طؾقة وقت إبرام 

مؿا يجعل هـاك صعوبة يف تـػقذ العؼد وفؼا  ،قت إذالتعاقد وفؼا لألسعار التي كاكت و

لألسعار الؿتػق طؾقفا، ولؼد كان لؾؼضاء الؿصري موقػًا مرتددا ما بقن قبوله يف بعض 

أحؽامه لتعويض الؿتعاقد وتحؼق التوازن الؿالي لؾعؼد، بقـؿا يف أحؽام أخري رفض 

 ذلك، وهذا ما سـحاول بقاكه يف الؿطؾب إول .

 3128لسـة  95الؿشرع الؿصري صريؼًا محؿودًا بنصدارة الؼاكون رقم ولؼد اتخذ  

 لؿعالجة هذا إمر وهو ما سـعرض له يف الؿطؾب الثاين .

لؽن إهم هو مع تحرير سعر الصرف والذي يعـي التغقر شبه القومي لؾعؿؾة ربؿا  

اإلدارة فؼد طامل تليت يف صالح الؿتعاقد مع اإلدارة وربؿا العؽس وبالتالي فالؿتعاقد مع 

إمان يف التعاقد وهو من وجه كظري هو أهم شرط لتحؼقق سقر الؿرفق العام باكتظام 

واضطراد وهذا ما سـحاول أن كعرض لحل هذه الؿشؽؾة يف الؿطؾب الثالث من هذا 

 الؿبحث :

سعر الصرف ما بقن مميد اتخذ الؼضاء آداري مواقف متبايـة تجاه تؼؾبات    

 ومعارض لؾتعويض وذلك طؾى الـحو التالي:

ق طؾقا  46لسـة  3843و 4549قضت الؿحؽؿة اإلدارية العؾقا يف الطعـقن رقم   
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من الالئحة التـػقذية  75ٓ مراء يف أن البـد الثالث طشر من الشروط العامة والؿادة  "بلكه

كون الؿـاقصات والؿزايدات قد استفدفتا أن تتحؿل الجفة الؿتعاقدة بؼقؿة الػرق يف لؼا

حالة زيادة الضرائب أو الرسوم الجؿركقة طؿا كاكت طؾقه خالل الػرتة الواقعة بقن تؼديم 

العطاء وآخر موطد لؾتوريد دون تػرقة بقن ما إذا كان سبب هذه الزيادة هو زيادة التعريػة 

الذي كاكت تحسب الرسوم الجؿركقة طؾى أساسه يادة سعر الصرف زالجؿركقة أو 

بحسبان أن الحؽؿة من تحؿل ققؿة الزيادة يف الحالتقن واحدة وهي تلمقن من يتعاقد مع 

الجفات اإلدارية ضد كل تغققر يف الضرائب أو الرسوم الجؿركقة بعد تؼديم العطاء 

طد الؿحدد دون تلخقر وأن يسدد فعالً وحتى تؿام التوريد شريطة أن يتم التـػقذ يف الؿو

وبالبـاء طؾى ما تؼدم فنن الفقئة  .الؿؼاول أو الؿتعفد الرسوم الجؿركقة بالػئات الجديدة

الطاطـة مؾتزمة بتحؿل ققؿة الزيادة يف الرسوم الجؿركقة لؾؿتعاقد معفا أثـاء تـػقذ العؼد 

ها صرفا العؼد إمر الذي وهذا آلتزام يجد سـده يف كصوص العؼد ذاته التي ارتضا

يتعقن معه طـد تػسقر كص البـد الرابع من العؼد والذي يؼضي بلن إجؿالي ققؿة العؿؾقة 

ثابت وغقر قابل لؾزيادة وإكه يغطي كافة الضرائب والرسوم وخاصة الضرائب الجؿركقة 

قصر  وضرائب آستفالك أن يتم ذلك يف إصار الؼواطد الؿتؼدمة والتي تمدي بالحتم إلى

الؿؼصود بالضرائب الجؿركقة والرسوم هي فئاهتا السارية وقت تؼديم العطاء وبغقر هذا 

 " . التػسقر يصبح كص البـد الثالث طشر الؿشار إلقه ٓ مجال إلطؿاله

ويتضح من هذا الحؽم أن الؿحؽؿة اإلدارية العؾقا اكدت يف هذا الحؽم اطتبار 

الطارئة التي تستوجب إطادة التوازن الؿالي التؼؾبات يف سعر الصرف من قبل الظروف 

لؾعؼد اإلداري والتي يجب تلمقن الؿتعاقد مع اإلدارة ضدها مثؾفا مثل تغققر الرسوم 

 الجؿركقة والضرائب .
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يوكقه  :ق يف جؾستفا الؿـعؼدة يف  7لسـة  3261ويف حؽؿفا الصادر يف الؼضقة رقم  

الؼاهرة فلوضحت أن ارتػاع إسعار  الحادث الطارئ والؼوةم كجدها مقزت بقن 2:73

أثـاء تـػقذ العؼد اإلداري بطريق غقر متوقع مؿا يرتتب طؾقة زيادة أطباء الؿتعاقد بتحؿقؾه 

خسائر فادحة إلي حد الخالل بتوازن العؼد إخالٓ جسقؿا يعترب ضرفا صارئا ولقس قوة 

ا آرتػاع لم يؽن يف الوسع آرتػاع الباهظ يف أسعار الزئبق فنن مدى هذ "  قاهرة بؼولفا

مؾقؿا لؾؽقؾو ثم  991جـقه و  3توقعه بالـسبة لذلك العؼد، فؼد كان السعر وقت التعاقد  

مؾقؿا، ومن ثم فان  61جـقفات و  5أصبح وقت الشراء طؾى حساب الشركة الؿدطقة 

را وقد قدمت هقئة مػوضي الدولة تؼري ،كظرية الحوادث الطارئة تـطبق يف هذه الحالة 

بالرأي الؼاكوين رأت فقه تطبقق كظرية الظروف الطارئة وأن تحؽم الؿحؽؿة بلن توزع 

بقن الشركة والوزارة الخسارة الؿرهؼة التي كشلت بسبب ارتػاع أسعار الزئبق ارتػاطا 

                                                                                           . كبقرا فجائقا أثـاء تـػقذ العؼد موضوع الدطوي 

ومن ثم خؾصت الؿحؽؿة يف ذات الـزاع طؾى أن ارتػاع أسعار الزئبق ٓ يعترب قوة  

الؼاهرة ماكعة من تـػقذ التعفد بالتوريد ولؽـه يعترب ضرفا صارئا لم يؽن يف الحسبان طـد 

فادحة إلى حد اإلخالل التعاقد وقد ترتبت طؾقه زيادة أطباء الشركة بتحؿقؾفا خسائر 

بتوازن العؼد إخالٓ جسقؿا وأن مؼتضى هذه الـظرية إلزام جفة اإلدارة بؿشاركة الشركة 

يف هذه الخسارة ضؿاكا لتـػقذ العؼد اإلداري تـػقذا سؾقؿا ويستوى أن يحصل التـػقذ من 

أن تطبقق الشركة كػسفا أو تؼوم به جفة اإلدارة كقابة طـفا طـد الشراء طؾى حساهبا كؿا 

هذه الـظرية ٓ يعػى الشركة من غرامة التلخقر والؿصاريف اإلدارية وفؼا ٕحؽام ٓئحة 

الؿخازن والؿشرتيات وأكه يجب أن يمخذ يف آطتبار طـد توزيع الخسارة بقن الشركة 

 ."والوزارة الظروف التي أبرم فقفا العؼد من ارتػاع مػاج  يف أسعار الزئبق 
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الدائرة  3121من كوفؿرب  41 بجؾسة – العؾقا اإلدارية–ؿحؽؿة كؿا قضت ذات ال   

ومن حقث إن مػاد ما تؼدم أن  "ق طؾقا بؼولفا  64لسـة  33478الثالثة يف الطعن رقم 

تحرير سعر الصرف  قد ترتب طؾقه ارتػاع يف إسعار ومن بقـِفا أسعاُر مواِد البـاء، وهو 

قراراته ابتغاء تعويض الؿؼاولقن الؿتعاقدين ما حدا رئقس مجؾس الوزراء طؾى أن يصدر 

مع الجفات اإلدارية قبل تاريخ تحرير سعر الصرف الذين أضقروا من جراِء ذلك، 

بحسبان أن تحرير سعر الصرف إكؿا يؿثل ضرفًا اقتصاديًا صارئًا لم يؽن يف حسبان 

خسائَر فادحة تختل  الؿتعاقد طـد إبرام العؼد، وٓ يؿؾك له دفعًا، ومن شلكه أن ُيـِزَل به

ًٓ جسقؿًا، وهو ما يؼتضي من الطرفقن التساكد والؿشاركة  معفا اقتصاديات العؼد اختال

لؾتغؾب طؾى ما يعرتض تـػقذ العؼد من صعوبات وما يصادفه من طؼبات، ومن ثم كان 

ِل كصقبِه من الخسارِة التي حاقت  لزامًا طؾى جفة اإلدارة مشاركُة الؿتعاقِِد معفا يف َتَحؿُّ

به صوال فرتة ققام الظرف الطارئ وذلك ضؿاكًا لتـػقذ العؼود اإلدارية واستؿرار سقر 

ومن حقث إكه ولئن كان ما تؼدم إٓ أن مشاركة جفة اإلدارة الؿتعاقد معفا  .الؿرفق العام

وزراء   رهقٌن بلٓ يؽون ال مجؾس رئقس قراري  يف تحؿل كصقبه من الخسارة وفق أحؽام

قِذ إطؿال لسبٍب يرجُع لؾؿؼاول، وذلك حتى ٓ يؽون إخالل الؿتعاقد مع تلخقُر تـػ

جفة اإلدارة بالتزاماته العؼدية وتراخقه يف الوفاء هبا سببًا إلثرائه طؾى حساب جفة 

ومن حقث إكه طؾى هدي ما تؼدم، وكان الثابُت أن  .اإلدارة وهو أمٌر يلباُه العدُل والؿـطُق 

َة الطاطن قد تراخى يف الو فاء بالتزاماته العؼدية، وهو ما حدا جفة اإلدارة طؾى إكذاره طدَّ

 . (2) "مراٍت، ومن ثم يؽون مسؾُك الجفِة اإلدارية متػؼًا وصحقَح حؽِم الؼاكون 

                                                        

ق  67لسـة  51339م. يف الطعن رقم 35/2/3128الؿعـي حؽم الؿحؽؿة اإلدارية العؾقا بتاريخ اكظر يف ذات (2)

طؾقا صعـًا طؾى الحؽم الصادر من محؽؿة الؼضاء اإلداري بالؼاهرة )دائرة العؼود والتعويضات(بجؾسة 

 ق . 71لسـة  4153يف الدطوى رقم  26/7/3121
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ومؿا سبق يتضح أن الؼضاء يف بعض أحؽامه كان مميدًا ٓطتبار التؼؾبات يف سعر  

طادة التوازن الؿالي لؾعؼد اإلداري الصرف من قبل الظروف الطارئة التي تستوجب إ

 والتي يجب تلمقن الؿتعاقد مع اإلدارة ضدها.

ولؼد كان لؾؿحؽؿة آدارية العؾقا موقػًا معارضًا يف بعض أحؽامفا لؿا سبق   

طارئة التؼؾبات يف سعر الصرف من قبل الظروف ال فـجدها يف بعض إحؽام لم تعترب

التي تستوجب إطادة التوازن الؿالي لؾعؼد اإلداري والتي يجب تامقن الؿتعاقد مع 

 اإلدارة ضدها .

 "بؼولفا  الؼضائقة 45لسـة  :362حقث قضت الؿحؽؿة يف قضائفا يف الطعن رقم  

إن الشروط الؿتعؾؼة بالؿؼابل الـؼدي يف العؼد تتسم بطبقعة آستؼرار ويجد ذلك أصؾه 

تزامات كل صرف من أصراف العؼد تتحدد وقت التعاقد حقث يؼدر كل صرف يف يف أكه ال

هذا الوقت الؿؼابل الذي يطؾبه ويسعى إلقه كـاتج لؿا يؼدمه لؾطرف أخر ويحؼق به 

التوازن الؿالي لؾعؼد فنذا ما حدد الؿؼابل يف تاريخ التعاقد بـسبة معقـة من ققؿة إطؿال 

حددة لفا تؽون من ثوابت العؼد باطتبار الـص طؾقفا يف فنن هذه الـسبة وبالؼقؿة الؿ

حؼقؼة إمر كص طؾى شرط تعاقدي وذلك دون كظر إلى تؼؾبات السوق أو العؿؾة أو 

التعريػة الجؿركقة وغقرها من الؿسائل الؿتوقع حدوثفا لدى الؿتعاقد مع اإلدارة، 

ؿة طن الؿتػق طؾقه يف والؼول بغقر ذلك يمدي بحؽم الضرورة والؾزوم إلى زيادة الؼق

حالة زيادة سعر التحويل لؾعؿؾة، أو كؼصان هذه الؼقؿة يف حالة كؼصان سعر التحويل 

لؾعؿؾة وهو أمر يتـاقض مع ثبات شرط الؿؼابل الؿالي لؾعؼد ويجعل التزامات صرفقه يف 

هذا الخصوص التزامات غقر محددة، باطتبار أن السعر قد حدد بصػة هنائقة مـذ الؾحظة 
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لتي يتم فقفا إبرام العؼد وبالتالي ٓ يجوز لؾؿتعاقد الؿطالبة بػرق سعر مرجعه إلى زيادة ا

سعر العؿؾة طـد مراحل التـػقذ الؿستؼبؾقة باطتبار أن ذلك يمدي إلى زيادة أطباء اإلدارة 

وإلى زيادة ققؿة الؿؼابل الـؼدي لؾعؼد وهو أمر غقر جائز كلصل طام، وٓ يتم إخذ به 

تثـاء وبـص تعاقدي خاص قائم طؾى الرضا الؿشرتك لطريف العؼد، ويجد هذا إٓ اس

إصل العام صداه يف كصوص ٓئحة الؿـاقصات والؿزايدات الصادرة تـػقذًا لؾؼاكون 

والواجبة التطبقق طؾى الؿـازطة الؿاثؾة حقث ورد الـص بالؿادة  2:56لسـة  347رقم 

 .....اطاة ما يؾي يف إطداده لؼائؿة إسعارمن هذه الالئحة طؾى مؼدم العطاء مر 47

الػئات التي حددها مؼدم العطاء بجدول الػئات تشؿل وتغطي جؿقع الؿصروفات 

وآلتزامات أيًا كان كوطفا التي يتؽبدها بالـسبة إلى كل بـد من البـود... ويعؿل 

والتعريػة الحساب الختامي لتبقن هذه الػئات بصرف الـظر طن تؼؾبات السوق والعؿؾة 

الجؿركقة ورسوم اإلكتاج وغقرها من الرسوم إخرى، وهذا الـص يسري طؾى طؼود 

الخربة ومـفا العؼد محل الؿـازطة أو طؾقه فنن الؿؼابل الؿحدد بالعؼد يتحدد طؾى 

أساس سعر العؿؾة الؿـسوبة إلقفا هذا الؿؼابل وقت التعاقد دون الـظر إلى أي تغققر يطرأ 

ًٓ طؾى هذا السعر ص فنن الفقئة  -ترتقبًا طؾى ما تؼدم  -ومن حقث إكه  .عودًا أو كزو

الؿطعون ضدها ٓ تؾتزم قبل الطاطن إٓ بالوفاء بالؼقؿة الؿبقـة يف العؼد الؿربم بقـفؿا 

صبؼًا لؾـسب الؿتػق طؾقفا بالجـقه الؿصري طؾى أساس سعر الدوٓر وقت التعاقد وهو 

بـك الؿركزي يف هذا التاريخ دون الـظر إلى ما صرأ ما تم تحديده لؾسعر الؿعؾن من ال

طؾى هذا السعر من تغقر وقت آستحؼاق، وأن ما يطالب به الطاطن من أن تؽون أساس 

الؿحاسبة طؾى أساس سعر الدوٓر وقت آستحؼاق ولقس وقت التعاقد باطتباره يؿثل 

تحػظًا أو شرصًا  خروجًا طؾى إصول العامة كؿا يؿؽن تحؼقؼه إذا ما ضؿن ططائه
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صريحًا بلن تمدي إلقه أتعابه طؾى أساس سعر الصرف وقت آستحؼاق وهو إمر غقر 

ومن حقث إن الحؽم الؿطعون فقه قد اكتفى إلى هذه .الثابت يف العؼد محل الؿـازطة

 "الـتقجة فنن الطعن طؾقه يؽون يف غقر محؾه خؾقؼًا بالرفض 

 "  4::2من أغسطس سـة  42الثة التي اكعؼدت يف كؿا أكدت بجؾستفا بالدائرة الث    

% من ققؿة العؿؾقة يف صقاكة 21برفض صؾب تعويض مؼاول من وزارة إوقاف بـسبة 

، واطتربت الؿحؽؿة أن 3114وترمقم الؿساجد، صبؼا لؼرار رئقس مجؾس الوزراء طام 

عؿؾة لقس ممبدًا % ٓرتػاع سعر ال 21قرار رئقس الوزراء بتعويض الؿتعاقدين مع الدولة 

من  3119ة، كؿا اطتربت أن ما قرره مجؾس الوزراء طام حػاضًا طؾى الؿقزاكقة العام

التعويض من مقزاكقة الجفات اإلدارية ذاهتا محدود أيضا بالؼقد الزمـى والؿوضوطي 

لفذا الؼرار. واختتؿت الؿحؽؿة طن رفضفا صؾب الطاطن بالتعويض، أن البقن اكتػاء 

ورد بالعؼد صراحة من أن الخطل يف جاكب وزارة إوقاف وأهنا صبؼت حؽم الؼاكون وما 

إسعار هنائقة و غقر قابؾة ٕى زيادة حتى تؿام تـػقذ العؼد بالؽامل صبؼا لؾشروط الوراد 

به، فنهنا تؽون قد طؿؾت صحقح حؽم الؼاكون ومن ثم يـتػى ركن الخطل يف حؼفا مؿا 

طجز يـفار معه ركن من أركان الؿسئولقة العؼدية، فضالً طن اهنقار ركن الضرر الذى 

الطاطن طن بقاكه وتحديد أسسه سواء أمام محؽؿة أول درجة أو أمام هذه الؿحؽؿة يف 

مرحؾة الطعن، واكتػى فؼط بطؾب مساواته بالؿؼاولقن أخرين برغم اختالف مراكزهم 

الؼاكوكقة طـه يف مجال السريان الزماين لؼراري رئقس مجؾس الوزراء الؿشار إلقفؿا، فؿن 

 يض قائؿا طؾى غقر سـد قاكوكى سؾقم .ثم يؽون صؾبه التعو

وكري أن موقف الؼضاء آداري قضاء الؿحؽؿة اإلدارية العؾقا الؿتضارب يف ذات 

الشلن محل كظر ذلك أن تحرير سعر الصرف يعد من الظروف التي يصعب طؾي 
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الؿتعاقد توقعفا كظرا لسرطة تؼؾب الظروف آقتصادية طؿوما وما يصاحبفا من تؼؾبات 

يف أسعار الصرف فضال طن مدة تـػقذ العؼود اإلدارية غالبا ما تتسم بالطول  شديدة

الـسبي الذي يصعب معه التؽفن باستؼرار سعر الصرف صوال مدة تـػقذ التعاقد بؿا كان 

يستدطي من الؼضاء اإلداري آطتداد يف أحؽامه بتغقرات سعر الصرف بوصػفا ضروفا 

مع تؿتع الؼضاء اإلداري بسؾطة تؼديرية يف تؼدير صارئة تستوجب التعويض طؾي آثارها 

 مالبسات كل مـازطة طؾي حده.

ففل كان لؾؿشرع الؿصري ذات الؿوقف أم كان موقػه محددًا هذا ما سـعرض له يف 

 الؿطؾب التالي:

قل لم يستؼر الؼضاء اإلداري يف أحؽامه طؾي اطتبار تؼؾبات سعر الصرف من قب   

الظروف الطارئة الؿستوجبة لؾتعويض طن آثارها، وكذلك ما كتج طن تحرير سعر 

الصرف من اكخػاض كبقر لسعر الجـقه الؿصري مؼابل العؿالت إجـبقة فضال طن 

ارتػاع كسبة التضخم وهي كتائج لم تؽن متوقعة أثـاء إبرام العؼود الؿختؾػة مع الجفات 

ة لؾؿتعاقدين ويجعؾفم غقر قادرين طؾى تـػقذ العؼد اإلدارية مؿا أدي إلي أضرار بالغ

ًٓ من قبؾفم لتحؼقق الربح الؿـشود، بل طؾى  الؿربم بقـفم وبقن اإلدارة طؾى ما كان ملمو

 .(2)العؽس يحؼؼوا خسارة فادحة 

ورغبة من الؿشرع الؿصري يف تحؼقق إمان لؾؿتعاقدين مع اإلدارة وإطادة التوازن 

                                                        

روف آقتصادية الطارئة وإطادة التوازن الؿالي لؾعؼد اإلداري يف الظ"يوسف طبد الؿحسن طبد الػتاح  . د ( 2)

 38مرجع سابق  ص  "ضوء فؽرة التوقع الؿشروع 
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م والخاص بعؼود 3128لسـة  95ي تم إصداره لؾؼاكون رقم الؿالي لؾعؼد اإلدار

الؿؼاوٓت والتوريدات والخدمات العامة لتعويض الؿتضررين من آثار تحرير سعر 

، وجاء الؼاكون بشروط معقـة ٓستحؼاق هذا التعويض من خالل آلقه محدده  (2)الصرف 

 وذلك طؾى الـحو التالي :

تـشل لجـة تسؿى  "طؾي أن  3128لسـة 95كصت الؿادة إولي من الؼاكون رقم  

يؽون مؼرها وزارة اإلسؽان والؿرافق والؿجتؿعات  ،"(3)الؾجـة العؾقا لؾتعويضات"

تختص بتحديد أسس وضوابط وكسب التعويضات طن إضرار الـاشئة طن  ،العؿراكقة

 ،42/23/3127وحتى  2/4/3127ارات آقتصادية الصادرة يف الػرتة من الؼر

والتي ترتب طؾقفا اإلخالل بالتوازن الؿالي لعؼود الؿؼاوٓت والتوريدات والخدمات 

والتي تؽون الدولة أو أي من الشركات الؿؿؾوكة لفا  ،العامة السارية خالل تؾك الػرتة

وذلك طن إطؿال الؿـػذة بدء من  ،رفا فقفاأو أي من إشخاص آطتبارية العامة ص

 التـػقذ لسبب وذلك كؾه ما لم يؽن هـاك تلخقر يف ،وحتى هناية تـػقذ العؼد 2/4/3127

 " . د يرجع إلى الؿتعاق

                                                        

هـ 2549شوال 26م الؿوافق 3128يولقه :)مؽرر ( بتاريخ 38تم كشر هذا الؼاكون بالجريدة الرسؿقة يف العدد  (2)

 .71السـة  -

، بتشؽقل الؾجـة العؾقا 3128لسـة  2788، قرار رقم   3128/  8/  41أصدر رئقس مجؾس الوزراء ، يف  ( 3)

( من قاكون تعويضات طؼود الؿؼاوٓت والتوريدات والخدمات 2لؾتعويضات الؿـصوص طؾقفا يف الؿادة )

. ولؾجـة أن تستعقن بؿن تراه من ذوي الخربة لحضور اجتؿاطاهتا 3128لسـة  95العامة الصادر بالؼاكون رقم 

 ن له حق التصويت طن أطؿال وقرارات الؾجـة.طؾى أٓ يؽو
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ويتضح من كص هذه الؿادة أهنا جاءت صريحة بتحديد الشروط الواجب توافرها 

 ٓستحؼاق التعويض وذلك طؾي الـحو التالي:

أن يؽون العؼد محل التعويض من طؼود الؿؼاوٓت والتوريدات  األول: الشرط

والخدمات العامة التي أبرمتفا الدولة أو أي من الشركات الؿؿؾوكة لفا أو أي من 

 وذلك طن إطؿال الؿـػذة يف الػرتة الؿحددة. ،إشخاص آطتبارية العامة 

وحتي هناية  3127ن أول مارس أن تؽون هذه العؼود جري تـػقذها م الشرط الثاين :

وأيا كان  3127تـػقذ العؼد ولو كان هذا التـػقذ ٓحؼا طؾي تاريخ إخقر من ديسؿرب 

 تاريخ إبرام هذه العؼود .

حقث تم تحديد الـطاق الزمـي لؾػروض الؿختؾػة يف هذا الصدد يف البـد ثالثا من قرار 

ر إسس وكسب والخاص بنصدا 3128لسـة 24رئقس مجؾس الوزراء رقم 

 (2)التعويضات الالزمة لتطبقق أحؽام هذا الؼاكون.

:أن يؽون استحؼاق التعويضات صبؼا لفذا الؼاكون لقس استحؼاقا آلقا  الشرط الثالث

لؿجرد أكه تم خالل هذه الػرتة إكؿا يؽون آستحؼاق لؾعؼود التي تضررت من تؾك 

 الؼرارات آقتصادية وأخؾت بالتوازن الؿالي لفا.

 أن ٓ يؽون التلخر يف تـػقذ العؼد راجعًا لؾؿتعاقد . الشرط الرابع:

وكري أن الؿشرع قد قصد هبذه الشرط معالجة لظروف خاصة تؿر هبا الدولة، معربًا 

طن أن هذا التحرير لسعر الصرف يعد ضرفًا صارئًا يستوجب التعويض لؽون ما ترتب 

ي، ومؿا يمكد ذلك أن الؿشرع قد حدد طؾقه من إخالل بالتوازن الؿالي لؾعؼد اإلدار

                                                        

 3128-21-2)مؽرر ب( بتاريخ  :3اكظر يف ذلك الجريدة الرسؿقة العدد ( 2)
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 طؼود معقـة الؿؼاوٓت والتوريد والخدمات العامة طؼدت يف فرتة زمـقة محددة .

إشخاص الؿخاصبقن بلحؽامه فبقـت أكه  كؿا حددت الؿادة إولي من ذات الؼاكون 

من وزارات ومصالح وأجفزة لفا  "يسري طؾى وحدات الجفاز اإلداري لؾدولة

وطؾى وحدات اإلدارة الؿحؾقة  (2)وطؾى الشركات الؿؿؾوكة لؾدولة "خاصةموازكات 

 وطؾى الفقئات العامة خدمقة كاكت أو اقتصادية. 

م سريان الؼاكون طؾى كافة 3128لسـة  95حددت الؿادة إولي من الؼاكون رقم 

توريدات وتؾؼي الخدمات العامة السارية خالل الػرتة أكواع طؼود الؿؼاوٓت وال

م، وتركت لؾجـة التعويضات تحديد آسس 42/23/3127وحتي  2/4/3127

م لقزيل 3128لسـة 24والضوابط، وبالػعل جاء قرار رئقس مجؾس الوزراء رقم 

الغؿوض بالـسبة لؾعؼود الؿربمة قبل تؾك الػرتة وما زالت داخل حقز التـػقذ  والتي 

                                                        

 يؼصد بالشركات الؿؿؾوكة لؾدولة : ( 2)

كل شركة يؿتؾؽفا شخص العام بؿػرده، أو يساهم فقفا مع غقره من إشخاص العامة ، أو مع شركات وبـوك  -2

 الؼطاع العام .

% مع أشخاص 62كل شركة يساهم فقفا أو يؿتؾك جزء من رأس مالفا شخص طام، أو أكثر بـسبة ٓ تؼل طن  -3

 خاصة، وتدخل يف هذه الـسبة ما تساهم به شركات أو بـوك الؼطاع العام من حصة يف رأس الؿال.

ى إقل، ولو اشرتك يف هذه % من رأس مالفا طؾ62الشركات التابعة التي يؽون إلحدى الشركات الؼابضة كسبة  -4

الـسبة أكثر من شركة من الشركات الؼابضة، أو آشخاص آطتبارية العامة، أو بـوك الؼطاع العام. قرار مجؾس 

م 3128مؽرر )ب( ، الصادرة يف أول أكتوبر  :4م، الجريدة الرسؿقة العدد 3128لسـة  24الوزراء رقم 

 . هـ، السـة الستون :254محرم  21الؿوافق 
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ًٓ بالتوازن الؿالي لتؾك العؼود فبقن أن  ترتب طؾي صدور قرار تحرير سعر الصرف اخال

قاكون التعويضات يسري طؾى تؾك العؼود والتي جري تـػقذها اطتبارا من 

 م وحتي هناية تـػقذ العؼد أيًا كان تاريخ إبرامفا .2/4/3127

ن قاكون التعويضات كؿا حدد قرار مجؾس الوزراء أن العربة يف تحديد مدي سريا 

طؾى أي من أكواع العؼود يرجع إلي إطؿال موضوع هذا العؼد من حقث تـػقذها خالل 

حتي ولو كان هناية هذا التـػقذ ٓحؼًا  42/23/3217وحتي  2/4/3127الػرتة من 

 م ويتصور ذلك يف الحآت التالقة :42/23/3127طؾى 

)فقؿا يخص الؿـاقصات و الؿؿارسات (  بالـسبة لؾعؼود التي تم فتح مظاريػفا الػـقة -2

أو تم إبرام طؼودها أو صدور أوامر اإلسـاد لفا )بالـسبة لؾتعاقدات الؿبـقة طؾى 

م، واستؿر 2/4/3127آسـاد الؿباشر يف تاريخ سابق طؾى يوم الثالثاء الؿوافق 

ك العؼود تـػقذها إلي ما بعد هذا التاريخ ، وصوال فرتة تـػقذها، وحتي هناية تـػقذ تؾ

 م.42/23/3127وساء كان تاريخ هناية العؼد سابؼًا طؾى يوم السبت الؿوافق 

بالـسبة لؾعؼود التي تم فتح مظاريػفا الػـقة فقؿا يخص ) الؿـاقصات و الؿؿارسات(   -3

أو تم إبرام طؼودها أو صدور أوامر اإلسـاد لفا ) بالـسبة إلي التعاقدات الؿبـقة طؾى 

م واستؿر تـػقذها إلي ما بعد 2/4/3127 يوم الثالثاء الؿوافقآسـاد الؿباشر ( يف

هذا التاريخ ، وصوال فرتة تـػقذها ، وحتي هناية تـػقذ تؾك العؼود، وسواء كان تاريخ 

 م أم ٓحؼًا طؾقه.42/23/3127هناية العؼد سابؼًا طؾى يوم السبت الؿوافق 

خص ) الؿـاقصات و الؿؿارسات(  بالـسبة لؾعؼود التي تم فتح مظاريػفا الػـقة فقؿا ي -4

أو تم إبرام طؼودها أو صدور أوامر اإلسـاد لفا ) بالـسبة إلي التعاقدات الؿبـقة طؾى 

م واستؿر 2/4/3217آسـاد الؿباشر ( يف تاريخ ٓحق طؾى يوم الثالثاء الؿوافق 
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ؾك تـػقذها إلي ما بعد هذا التاريخ ، وصوال فرتة تـػقذها ، وحتي هناية تـػقذ ت

 العؼود.

 وبـاء عؾى ذلك فؼد خرجت من االستػادة من قاكون التعويضات العؼود التي :

فتحت مظاريػفا أو تم إبرام طؼودها أو صدور أوامر آسـاد لفا أو تم آكتفاء من   -2

 م.2/4/3217تـػقذها يف تاريخ سابق طؾي يوم 

ا أو تم آكتفاء من فتحت مظاريػفا أو تم إبرام طؼودها أو صدور أوامر آسـاد لف -3

 . (2)م42/23/3217تـػقذها يف تاريخ ٓحق طؾى يوم 

والواضح مؿا سبق أن قرار مجؾس الوزراء قد أزال الؾبس طن العؼود التي أبرمت قبل 

م وما زالت داخل حقز التـػقذ، والتي تضررت بالػعل من قرار تحرير سعر 4/3127/ 2

تؾك العؼود، وهذا أمر محؿود يف قرار  الصرف، فبقـت سريات قاكون التعويضات طؾى

مجؾس الوزراء، ويحؿد أيضًا لؾؿشرع صدوره لؼاكون التعويضات الذي يحؿي 

 الؿتعاقد مع اإلدارة.

تصادية الصادرة لتحديد آلقة الؾجـة بدقه يـبغي أن تطؾع الؾجـة طؾى الؼرارات آق    

، والؿتؿثؾة يف تعويم سعر الجـقه أمام 3127خالل الػرتة من مارس وحتى ديسؿرب 

العؿالت إجـبقة، وفؼًا ٔلقات العرض والطؾب، وإصدار قاكون الضريبة طؾى الؼقؿة 

الُؿضافة، وزيادة أسعار الؿواد البرتولقة، حقث كتج طن هذه الؼرارات اضطرابات يف 

لخام، وإجور، والؿعدات، وأٓت الؿحؾقة والؿستوردة، وكتج طـفا أسعار الؿواد ا

                                                        

 م.3128أكتوبر  2الؿـشور يف الجريدة الرسؿقة بتاريخ  3128لسـة  2قرار مجؾس الوزراء رقم  ( 2)
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زيادة غقر متوقعة يف السوق الؿحؾقة، وما تبعه بالتالي من اختالل التوازن الؿالي لؾعؼود 

التي أبرمتفا الدولة بؽل أكواطفا من مؼاوٓت وتوريدات وخدمات طامة وغقرها، ما 

طاطات الحقوية يف الدولة، ويخل باقتصاديات العؼود يمثر اقتصاديًا ومالقًا طؾى هذه الؼ

 .التي تم إبرامفا من أجؾفا

ويؼدم صاحب الشلن  "طؾي أن  3128لسـة 95فـصت الؿادة إولي بالؼاكون رقم  

صؾبا بصرف التعويض لؾجفة التي يحددها وزير اإلسؽان متضؿـا ما يؾزم لفذا الطؾب 

رفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مؼدمة باإلضافة إلى بقان ما تم ص ،من بقاكات

( من قاكون تـظقم "2"مؽررا  33مؽررا( و) 33( و)33وفروق أسعار وفؼا لؾؿواد )

  "9::2لسـة  :9الؿـاقصات والؿزايدات الصادر بالؼاكون رقم 

يصدر بتشؽقل الؾجـة الؿـصوص  "من ذات الؼاكون طؾي أن  الثاكقةوأضافت الؿادة 

برئاسة وزير  ،( من هذا الؼاكون قرار من رئقس مجؾس الوزراء2طؾقفا يف الؿادة )

  وطضوية كل من: ،(2)اإلسؽان والؿرافق والؿجتؿعات العؿراكقة

 رئقس إدارة الػتوى لوزارة اإلسؽان بؿجؾس الدولة  -2

 مؿثل طن وزارة الؿالقة -3

 مؿثل طن هقئة الرقابة اإلدارية -4

 اءمؿثل طن الجفاز الؿركزي لؾتعبئة العامة واإلحص -5

                                                        

ترأس د. مصطػي مدبولي وزير آسؽان والؿرافق والؿجتؿعات العؿراكقة  آجتؿاع آول لؾجـة العؾقا  ( 2)

 1:تم صرف التعويضات خالل لؾتعويضات لعؼود الؿؼاوٓت والتوريدات والخدمات العامة، وأكد أكه سق

 يوما من الؿطالبة.
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 مؿثل طن آتحاد العام لؾغرف التجارية -6

 مؿثل طن اتحاد الصـاطات الؿصرية -7

 مؿثل طن الفقئة الفـدسقة لؾؼوات الؿسؾحة -8

  مؿثل طن آتحاد الؿصري لؿؼاولي التشققد والبـاء -9

طؾى أٓ يؽون له حق  ،ولؾجـة أن تستعقن بؿن تراه من ذوي الخربة يف مجال طؿؾفا 

ولرئقس الؾجـة أن يصدر قرارا بتشؽقل أماكة فـقة  ات الؾجـةالتصويت طؾى أطؿال وقرار

تتضؿن العـاصر والخربات الػـقة والؿالقة والؼاكوكقة الؿطؾوبة لتؿؽقن الؾجـة من إتؿام 

 " وتعرض إماكة الػـقة تؼاريرها طؾى الؾجـة العؾقا لؾتعويضات لتؼرير ما تراه ،أطؿالفا

يعرض رئقس الؾجـة  "طؾي أن 3128لسـة 95قم من الؼاكون ر الثالثةوأضافت الؿادة 

طؾى مجؾس الوزراء تؼريرا بإسس والضوابط وكسب التعويضات زيادة أو كؼصاكا 

والؿدة الالزمة لصرف هذه التعويضات حسب الظروف كؾؿا دطت الحاجة ٓطتؿادها 

 " وإصدار التعؾقؿات الالزمة لؾعؿل هبا يف الجفات الؿخاصبة بلحؽام هذا الؼاكون

مع طدم اإلخالل  " 3128لسـة 95من الؼاكون رقم  الرابعةوجاء كص الؿادة     

يتولى مجؾس الوزراء إقرار صرف  ،( من الؼاكون الؿدين258بلحؽام الؿادة )

وذلك  ،التعويضات الؿشار إلقفا بـاء طؾى تؼرير يرفع إلقه من الؾجـة العؾقا لؾتعويضات

أو أي من الشركات الؿؿؾوكة لفا أو أي من بالـسبة لؾعؼود التي أبرمتفا الدولة 

( من 2إشخاص آطتبارية العامة طن إطؿال الؿـػذة يف الػرتة الؿشار إلقفا يف الؿادة )

 ".نهذا الؼاكو

وباستعراض الـصوص السابؼة كجد أن ألقات واإلجراءات الواجب اتباطفا يف 

 استحؼاق التعويض هي كأيت: 
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بصرف التعويض لؾجفة التي يحددها وزير آسؽان يؼدم صاحب الشلن صؾبا  -2

 متضؿـا البقاكات الالزمة .

تختص الؾجـة العؾقا والتي يرتأسفا وزير اإلسؽان والؿرافق والؿجتؿعات العؿراكقة  -3

 بوضع إسس والضوابط وكذلك كسب التعويض محل هذا الؼاكون.

 (2)تشؽل الؾجـة الؿذكورة بؼرار من رئقس مجؾس الوزراء -4

طرض تؼرير طؾي مجؾس الوزراء متضؿـا إسس والضوابط وكذلك كسب يتم  -5

 التعويض زيادة أو كؼصاكا والؿدد الالزمة لصرف التعويضات 

يتولي مجؾس الوزراء إقرار صرف التعويضات الؿشار إلقفا بـاء طؾي تؼرير الؾجـة  -6

 العؾقا

الوزراء وأكدت الجؿعقة العؿومقة لؼسؿي الػتوي والتشريع طؾى اختصاص مجؾس 

دون غقره بنقرار صرف التعويضات الخاصة بعؼود الؿؼاوٓت والتوريد والخدمات 

 .(3)م3128لسـة  95العامة الصادرة بالؼاكون رقم 

وكري أن الؿشرع قد اتخذ مـفجًا واضحًا لؿعالجة أثار تحرير سعر الصرف بخالف 

                                                        

وكشر بالجريدة الرسؿقة بالعدد  3128لسـة  2788صدر تشؽقل الؾجـة بؼرار رئقس مجؾس الوزراء رقم  ( 2)

  3128-8-37مؽرر بتاريخ :3

لسـة  95م ( من الؼاكون رق5( )4أكد رئقس الؿؽتب الػـي لؾجؿعقة العؿومقة أكه كزوٓ طؾى أحؽام الؿادتقن ) ( 3)

م وما أكد طؾقه تؼرقر الؾجـة الؿشرتكة من لجـة اإلسؽان والؿرافق العامة والتعؿقر ومؽتب لجـة الخطة 3128

( من 5والؿوازكة بؿجؾس الدولة طن مشروع ذلك الؼاكون طـد مـاقشته بالؿجؾس والذي ارتلت اضافة الؿادة )

التعويضات بـاء طؾى تؼرير الؾجـة العؾقا الؼاكون والتي حددت الجفة الؿختصة بنصدار قرارات صرف 

(بتاريخ 8232-4لؾتعويضات، وأكد طؾى ذلك كتاب دوري إماكة العامة لؿجؾس الوزراء رقم ) 

 م الصادر يف هذا الشلن . 4/5/3129



–

479 

طتداد بتحرير سعر الؼضاء وهي خطوة ايجابقة تجاه إقرار قاطدة قاكوكقة ممداها آ

بوصػفا ضرفا صارئا يستوجب التعويض طـه حال إخالله بالتوازن  "التعويم "الصرف 

الؿالي لؾعؼد اإلداري وٓ يـػي ذلك الرأي الؼول بلن هذا الؼاكون قد جاء لؿعالجة أكواع 

ير سعر الصرف ٕكواع طؼود معقـة من العؼود اإلدارية مستفدفا التعويض طن تحر

 .بعقـفا

إن كان ذلك كذلك فنهنا ٓتـػي كشػفا طن توجه وقـاطة لدي الؿشرع اطترب فقفا و 

وبدون شك أن تحرير سعر الصرف يعد ضرفا استثـائقا يستوجب التعويض كلصل طام 

كؿا أن تؾك الخطوة تدفع الؿشرع لألمام مستؼبال إلقرار الؿزيد من الحآت الؿشاهبة 

ي الؼضاء اإلداري يعتد فقفا بلحؽام تتوسع يف ولعل يف ذلك أن يؽون هـاك مردودا لد

التعويضات يف طؼود مختؾػة طؾي أساس إضرار الـاتجة طن الؼرارات آقتصادية ويف 

 الؼؾب مـفا تحرير سعر الصرف .

إٓ أن السمال أن ما هو مصقر الؿتعاقد من الباصن مع الؿتعاقد إصؾي طؾى أي    

قاكون التعويضات ؟ وما هو مصدر حؿاية الؿتعاقد  أساس قاكوين يؿؽن أن يستػقد من

 من الباصن؟ كجقب طن هذا التساؤل من خالل الؿبحث التالي:
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 الوبحث الثالث

 اَثار القاًىًٍة الوترتبة على التعاقذ هي الباطي
إصل العام أن يؼوم الؿتعاقد بتـػقذ العؼد شرصقًا وبـػسه، وٓ يجوز له أن يتـازل   

سقسًا طؾى مبدأ آطتبار الشخصي والذي يؾعب دورًا هامًا يف مجال العؼود طـه لؾغقر، تل

اإلدارية، فاإلدارة طـد إبرام العؼد تراطي توافر اطتبارات معقـة يف شخص الؿتعاقد 

الؿحتؿل بؿا يضؿن تـػقذ العؿل بدقة وطؾى الوجه التي يتطؾبه الصالح العام، وبؿا 

م واضطراد، وغالبًا ما تتعؾق تؾك آطتبارات إما يحؼق دوام سقر الؿرفق العام باكتظا

 بالؽػاءة الؿالقة أو الػـقة، أو كؾقفؿا معًا .

ويف الؿؼابل ومع تطور العؼود اإلدارية وتؼدمفا طؾؿقًا وفـقًا، كؿا أكه قد يطرأ أثـاء   

تـػقذ العؼد اإلداري ضروف معقـة تمثر بشؽل مؾحوظ طؾى قدرة الؿتعاقد طؾى تـػقذ 

ماته بالشؽل الؿطؾوب كعدم مؼدرته الؿالقة، أو آمر يحتاج إلي كػاءة فـقة تػوق التزا

قدراته آمر الذي جعل من الصعب ققام الؿتعاقد بؿػردة بتـػقذ التزامه ولجوئه إلي 

التعاقد من الباصن، ولؽن هل يعترب الؿتعاقد من الباصن كالؿتعاقد آصؾي؟ وهل 

م كل هذا سـعرض له من خالل 3217لسـة  95م يستػقد من قاكون التعويضات رق

 الؿطالب التالقة :

 ماهقة التعاقد من الباصن .    الؿطؾب األول :

 أثار الؼاكوكقة الؿرتتبة طؾى الؿتعاقد من الباصن الؿشروع. الؿطؾب الثاين:

له الؿتعاقد إصؾي لؾغقر بتـػقذ التعاقد من الباصن هو تصرف قاكوين يعفد من خال 

جزء من التزامه إصؾي، طؾى أن يبؼي الؿتعاقد إصؾي مسموٓ طن التـػقذ  ، ولذا 
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 ستـاول هذا الؿطؾب من خالل الػروع التالقة  :

يؼصد به تخصقص جزء من آلتزامات والؿفام بؿوجب طؼد لطرف أخر يعرف 

بالؿتعاقد من الباصن، وبالتالي ففو تصرف قاكوين يؼوم من خالله الؿتعاقد بالتعاقد من 

الباصن بخصوص التزامه بالتوريد أو الـؼل وإشغال العامة، او التصـقع مع شخص أخر 

 . (2)يف تـػقذ هذا آلتزام

ن وبالتالي فالتعاقد الذي كؼصده هو التعاقد الذي يحتوي طؾى طـصر واحد فؼط م

طـاصر العؼد الؿؾتزم به الؿتعاقد إصؾي، لؽن بشؿوله كافة طـاصر العؼد يعد ذلك 

ًٓ طن ذلك التعاقد ًٓ طن الؿتعاقد إصؾي وتـاز ًٓ بد  .(3)احال

إٓ أن الؿشرع الػركسي كان له رأي آخر حقث  ذهب إلي أن التعاقد من الباصن يشؿل 

طؿؾقة يتعاقد  "التعاقد من الباصن بلكه  التـػقذ الؽؾي أو الجزئي لؾعؼد إصؾي فعرف

بؿؼتضاها مؼاول وتحت مسمولقته من الباصن مع شخص أخر يسؿي بالؿتعاقد من 

الباصن لتـػقذ كل أو جزء من طؼد الؿؼاولة، أو جزء من العؼد العام الؿربم مع رب 

                                                        

 راجع يف ذات الؿعـي : ( 2)

، :8م ص 3119ر كشر،ية، بدون داد. محؿد سعقد حسقن أمقن ، الؿبادئ العامة يف تـػقذ العؼود اإلدار -

 .:46، ص 3114، درا الـفضة العربقة،  3إبراهقم محؿد طؾى آثار العؼود اإلدارية، ط د.

يختؾف التعاقد من الباصن طن التـازل طن العؼد يف فؽرة آطتبار الشخصي ، فالؿتعاقد الؿتـازل طن طؼده  ( 3)

من الباصن يؼوم بتـػقذ جزئي طؾي العؼد تحت  هدفه هو ترك العؿؾقة التعاقدية برمتفا لؾغقر، أما الؿتعاقد

ًٓ وأخقرًا أمام اإلدارة وبالتالي كجد آطتبار  مسمولقة واشراف الؿتعاقد إصؾي، الذي يظل هو الؿسمول أو

الشخص ما زال قائؿًا يف التعاقد من الباصن بعؽس التـازل طن العؼد . لؿزيد من التػاصقل راجع د. طاصف 

 .481، 3116لتوريد بقن الـظرية والتطبقق، دار الـفضة العربقة ،سعدي محؿد ، طؼد ا
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 .(2)العؿل

من الباصن ٓ يؽون إٓ أن غالبقة الػؼفاء الػركسقن رأوا طؽس ذلك فبقـوا أن التعاقد  

، وهو ما دطا الؿشرع الػركسي أن يتبـي هذا آتجاه يف قاكون  (3)إٓ جزئقًا ولقس كؾقًا

يستطقع  "مـه طؾى أن223فـص يف الؿادة  3117-86:الؿشرتيات العامة الحالي رقم 

الطرف إصقل يف طؼد إشغال العامة أو طؼد الخدمات العامة أو العؼد الصـاطي أن 

د من الباصن بغقة تـػقذ بعض أجزاء من طؼده شريطه أن يؽون قد حصل من السؾطة يتعاق

الؿتعاقدة معه طؾى الؼبول لؽل واحد من الؿتعاقدين من الباصن ولشروط السداد 

 "الؿباشرة لفم ...

قد من الباصن فـجد أن مدوكه اختؾػت التشريعات يف معالجتفا لػؽرة مشروطقة التعا  

العؼود اإلدارية يف فركسا كرست مبدأ حرية التعاقد من الباصن، بشرط قبول اإلدارة 

الؿتعاقدة لؾؿتعاقد من الباصن، واطتؿاد شرط السداد الؿباشر له، وهذا ما أكدته 

والتي كصت طؾى أن 3117-86:من قاكون الؿشرتيات العامة الحالي رقم  223الؿادة

ع الطرف إصقل يف طؼد إشغال العامة أو طؼد الخدمات العامة أو العؼد يستطق

                                                        

م والؿتعؾق بتـظقم التعاقد من الباصن سواء 42/23/2:86الصادر يف  2448 -86من الؼاكون رقم  2الؿادة  ( 2)

م الؿعدل 4/2/2:87يف كطاق العؼود اإلدارية أم طؼود الؼاكون الخاص ، كشر يف الجريدة الرسؿقة بتاريخ 

يوكقه  21الصادر بتاريخ  586-5:م ثم طدل بالؼاكون رقم 2:95يـاير  5الصادر يف  57-95لؼاكون رقم با

بؼاكون مورسقف رقم  2، ولؼد طدلت الؿادة 3111سبتؿرب  :بتاريخ 27: -3111م ، ثم بإمر رقم 5::2

 . 3116لقو يو 37الصادر يف  956-3116ثم طدل بالؼاكون رقم  22/23/3112الصادر يف  3112-2279

(2)  C. Emery, Passer un marché public, "Principe, Procédures, Contentieux", 1er 
éd., DELMAS, 2001, p.213. 
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الصـاطي أن يتعاقد من الباصن بغقة تـػقذ بعض أجزاء من طؼده شريطه أن يؽون قد 

حصل من السؾطة الؿتعاقدة معه طؾى الؼبول لؽل واحد من الؿتعاقدين من الباصن 

 . "ولشروط السداد الؿباشرة لفم ...

من ذات الؼاكون طؾى أن تؼدم العطاءات من قبل مجؿوطة من  62ت الؿادة كؿا أجاز

الػاطؾقن آقتصادين سواء يف شؽل جؿاطة متضامـة أو جؿاطة مرتابطة لؿوقف موحد 

رهن آمتثال لؼواطد الؿـافسة، ويف الػؼرة  وذلك –كؿجؿوطة أو شريك يف آئتالف 

 حال أن أحد إطضاء أصبح غقر قادر الخامسة من ذات الؿادة كجدها تـص طؾي أكه يف

طؾى أداء مفامه ٕسباب خارجة طن إرادته وذلك بعد تسؾقم العؼود وقبل توققع العؼد 

فقجوز لألطضاء الباققة يف الؿجؿوطة أن تطؾب من السؾطة الؿتعاقدة يف آستؿرار يف 

عد دراسة الؿؼدرة تـػقذ العؼد دون تغقر لفذا الشريك أو اقرتاح مؼاول أو أكثر لؾتعاقد ب

الؿفـقة والػـقة والؿالقة لؽافة أطضاء الؿجؿوطة بعد تحويؾفا ) أي بدون العضو 

الؿـسحب أو توفقر بديل لؾتعاقد معه من الباصن( وكذلك لؾؿتعاقد من الباصن فنن لم 

تؼبل به اإلدارة الؿتعاقدة فنن التعاقد من الباصن ٓ يؼع باصالً، وإكؿا يؽون غقر كافذ يف 

 اجفتفا، وتؼتصر أثارة طؾى الؿتعاقد إصؾي والؿتعاقد من الباصن.مو

ولؼد اختؾف الػؼه الػركسي حول جواز التعاقد من الباصن فذهب البعض إلي أن 

التعاقد يشؿل طؼود آشغال العامة وطؼود الخدمات، بقـؿا طؼد التوريد ٓ يؿؽن أن 

-86رأيه بالؿادة رقم  يؽون موضوع التعاقد من الباصن، ويميد هذا آتجاه

طؿؾقة يتعاقد  "والتي بقـت أن التعاقد من الباصن  42/23/2:86الصادر يف 2448

بؿؼتضاها مؼاول وتحت مسمولقته من الباصن مع شخص أخر يسؿي بالؿتعاقد من 

الباصن لتـػقذ كل أو جزء من طؼد الؿؼاولة، أو جزء من العؼد العام الؿربم مع رب 
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 . (2)العؿل

ي جاكب أخر من الػؼه الػركسي أن التعاقد من الباصن يشؿل طؼود التوريد بقـؿا رأ

كان لفا  3117-86:، إٓ قاكون الؿشرتيات العامة (3)العادية والصـاطقة طؾى حد سواء

مـه  23رأي مميد لفذا آتجاه يف جاكب ومعارض له يف جاكب أخر فبقـت الؿادة 

طؼود التوريد الصـاطقة، وبالتالي فؼد صراحة طؾى شؿولقة التعاقد من الباصن طؾى 

 خرجت طؼود التوريد العادية من كطاق التعاقد من الباصن.

 9::2لسـة  :9أما الؿشرع الؿصري يف ضل قاكون الؿـاقصات والؿزايدات رقم 

وٓئحته التـػقذية لم يتعرض لؿدي مشروطقة التعاقد من الباصن وأمام هذا الػراغ 

طدة اتجاهات، فالبعض يري أن إصل هو إباحة التعاقد من  التشريعي اكؼسم الػؼه إلي

الباصن، ما لم يرد كص صريح يحظره يف متن العؼد إصؾي، والذي يؼضي بلن إصل يف 

 .(4)إشقاء اإلباحة وأخذا بؿبدأ الحرية التعاقدية

 بقـؿا ذهب رأي يؼرتب من آتجاه السابق ولؽـه أكثر تحديدًا وتوضقحًا وقد أخذ به

وهو يجعل موافؼة اإلدارة الؿسبؼة الصريحة أو الضؿـقة طؾى التعاقد  (5)أحؽام الؼضاء

                                                        

(1)  C. Emery, Passer un marché public, "Principe, Procédures, Contentieux", op.cit, P.212 ets. 
R. Chapus, Droit administrative général, T. 2, 15e éd., op.cit, p. 622. 

(2)  G. Jèze, Les principes généraux du droit administratif, 3e éd, 1er partie, op. cit,p.199. 

د. طبد العؾقم طبد الؿجقد شرف ، فؽرة آطتبار الشخصي يف مجال العؼود اإلدارية ، دار الـفضة العربقة ،  ( 4)

حؿد ، التعاقد من الباصن يف كطاق العؼود اإلدارية ، رسالة دكتوراه ، كؾقة ، د. كجم حؿد ا221ٕ، ص ،3114

 .215، ص 3112الحؼوق ، جامعة طقن شؿس، 

... مال لم توافق جفة اإلدارة طؾى التعاقد من الباصن فؾقس لؾؿتعاقد أن  "بقـت محؽؿة الؼضاء اإلداري أكه ( 5)

امات التي ارتبط هبا إلي شخص أخر ... والتحريم هـا ٓ يـصرف يتعفد بتـػقذ إطؿال الؿطؾوبة مـه أو آلتز

إلي حالة حصول الؿتعاقد طؾى إشقاء والؿواد إولقة الالزمة لتـػقذ طؼده مع الغقر، أو اتػاقه مع بعض رجال 
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 .(2)من الباصن هو الشرط إساسي لؿشروطقته

بقـؿا ذهب رأي أخقر إلي أن الػرغ التشريعي الذي تركه قاكون الؿـاقصات 

ام تعاقد من والؿزايدات، ٓ يؿـح لإلدارة الحق يف موافؼتفا لؾؿتعاقد إصؾي طؾى إبر

الباصن مع الغقر، ولؽن هذا الرأي محل كظر فالتعاقد من الباصن بؿوافؼة اإلدارة أمر 

مستؼر طؾقه فؼًا وقضاء بؿشروطقته، فاإلدارة تعؾم أن الؿتعاقد إصؾي لم يعد بنمؽاكه 

لتؼدم فـي أو تؽـولوجي معقن،  أن يتولى تـػقذ العؼد بؿػرده دون آستعاكة بآخرين

يف سرطة تـػقذ العؿل لتسؾقؿه يف الوقت الؿحدد أو ٕي سبب كان صالؿا أكه  رغبه أو

 مشروع بؿوافؼه اإلدارة.

ة اإلدارة إن التعاقد الؿؼرتن بؿوافؼة اإلدارة يرتتب طؾقه طدة آثار قاكوكقة، سواء يف طالق

 بالؿتعاقد إصؾي، أو يف طالقتفا بالؿتعاقد من الباصن وذلك طؾى الـحو التالي:

كان لؾؿشرع الػركسي موقػًا واضحًا إبان تحديد أثار التعاقد من الباصن طؾى صريف 

طؾى أكه يف  3117-86:لؿشرتيات العامة رقم من قاكون ا 224العؼد، فـص يف الؿادة 

ًٓ بصػة شخصقة  -الؿتعاقد إصؾي -حالة التعاقد من الباصن يظل صاحب الحق مسمو

 طن تـػقذ جؿقع آلتزامات الـاشئة طن العؼد. 

                                                                                                                                                                     

الدطوي الؿال يف شلن تؿويل العؿؾقة، إذ أن مثل هذه آتػاقات جائزة، إٓ إذا كص العؼد صراحة طؾى تحريؿفا. 

 .469موسعة العؼود اإلدارية والدولقة، ص  38/2/2:68ق جؾسة  22لسـة 2:9رقم 

 .99د. محؿد سعقد حسقن أمقن ، الؿبادئ العامة يف تـػقذ العؼود اإلدارية ، الؿرجع السابق، ص  ( 2)



  

486 

حقث أكدت  (3)والؿصري (2)وطؾى كػس آتجاه سارت أحؽام الؼضاء الػركسي

عاقد إصؾي يف حالة التعاقد من الباصن الؿؼرتن استؿرارية الؿسمولقة الشخصقة لؾؿت

بؿوافؼه اإلدارة وذلك طن تـػقذ العؼد بلكؿؾه حتي بالـسبة لؾجزء الذي تم تـػقذه طن 

صريق الؿتعاقد من الباصن، فالتعاقد من الباصن ٓ يعـي حؾول الؿتعاقد من الباصن محل 

من الباصن واإلدارة، وبذلك ٓ الؿتعاقد إصؾي، فال توجد طالقة طؼدية بقن الؿتعاقد 

يؿؽن لؾؿتعاقد إصؾي التحجج بالتعاقد من الباصن لؾتـصل من مسمولقاته، فالتعاقد 

من الباصن يظل طديم إثر بقن آدارة والؿتعاقد من الباصن ما لم يرد كص خاص 

اصن ، وتؿتد مسمولقة الؿتعاقد إصؾي طن كل ما يؼوم به الؿتعاقد من الب(4)يخالف ذلك

كتلخره يف التسؾقم الخطل يف التـػقذ، وغقر ذلك وهـا تػرض الجزاءات طؾى الؿتعاقد 

 إصؾي ولقس الؿتعاقد من الباصن.

وذهب جاكب فؼفي لؾؼول بلن الؿتعاقد إصؾي له الحق وحده يف الؿطالبة بؽافة  

بتـػقذها  الحؼوق الؿالقة الؿتولدة طن العؼد إصؾي ، حتي بالـسبة لألطؿال التي قام

الؿتعاقد من الباصن، كؿا يسلل الؿتعاقد إصؾي طن إضرار التي تصقب الغقر أثـاء 

                                                        

الدولة ، ويف حؽم أخر قرر مجؾس 426الؿجؿوطة 2:38مارس 22حؽم مجؾس الدولة الػركسي الصادر يف  ( 2)

الػركسي مسمولقة الؿتعاقد إصؾي طن إطؿال التي يؼوم هبا الؿتعاقد من الباصن وأكه ٓ يستطقع الؿتعاقد 

 إصؾي أن يتحجج يف مواجفة رب العؿل طن إخطاء الصادرة طن الؿتعاقد من الباصن.

CE 25 novembre 1983, SA J.-M. Domon, RDP 1985, p.230. 

 .38/2/2:68ق ، جؾسة 22لسـة  2:9ضاء اإلداري يف الدطوي رقم حؽم محؽؿة الؼ ( 3)

د. طبد العؾقم طبد الؿجقد مشرف، فؽرة آطتبار الشخصي يف مجال العؼود آدارية، دار الـفضة العربقة،  ( 4)

 أيضًا:238،ص 3114

F. Llorens, Contrat d'entreprise et marché de travaux publics, (contribution a la 
comparaison entre contrat de droit privé et contrat administratif, L.G.D.J., Paris, 1981, p.324. 
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 تـػقذ الؿؼاول من الباصن لاللتزامه .

ًٓ مػاده ما هي مسمولقة الؿتعاقد إصؾي طن أخطاء الؿتعاقد من  وهـا يطرح تساؤ

ٕصؾي أو فرض طؾى الباصن إذا كان الؿتعاقد من الباصن مـصوصًا طؾقه يف العؼد ا

 الؿتعاقد إصؾي بؿوجب قاكون أو ٓئحة أو غقر ذلك؟

مولقته طن التلخقر يف التـػقذ ففي هذا الػرض يؿؽن لؾؿتعاقد إصؾي أن يدرأ مس

 . (2)إضرار التي تصقب الغقر بػعل الؿتعاقد من الباصن أو بسببه أو

ٓ تعد موافؼة اإلدارة طؾى التعاقد من الباصن التزامًا طؾى طاتؼفا تجاه هذا الؿتعاقد 

من الباصن بل تظل العالقة إساسقة بقن الؿتعاقد إصؾي واإلدارة فؼط، وبالتالي 

ن طؼد فالؿتعاقد من الباصن ٓ تربطه أي طالقة تعاقدية مع اإلدارة، كل ما يف إمر أ

التعاقد الباصن بؿوافؼه اإلدارة أصبح مشروطًا ، ومن ثم ٓ يجوز لفا آطرتاض طؾى 

الؿتعاقد من الباصن بدون سبب مشروع يربر ذلك وإٓ تؽون مرتؽبة لخطل تعاقدي 

يرتتب طؾقه مسائؾتفا، ويؿؽن لؾؿتعاقد إصؾي مطالبة آدارة بالتعويض بحجة أن 

موافؼتفا طؾى التعاقد من الباصن، ويف الؿؼابل ٓ تستطقع ضررًا قد أصابه كتقجة طدم 

 . (3)آدارة رفع دطوي الؿسمولقة العؼدية طؾى الؿتعاقد من الباصن

وكالحظ اكتػاء الرابطة التعاقدية بقن اإلدارة والؿتعاقد من الباصن، فال يستطقع 

                                                        

 .3:د. محؿد سعقد حسقن أمقن ، الؿبادئ العامة يف تـػقذ العؼود اإلدارية، الؿرجع السابق ، ص  ( 2)

الة دكتوراه ، كؾقة الحؼوق ، جامعة طقن د. طبد الؿجقد محؿد فقاض، كظرية الجزاءات يف العؼد اإلداري، رس (3)

 243، ص 2:85شؿس ،

-  L. Richer, Droit des contrats administratifs, 3e éd, 2004, op. cit, P.413 ets. 
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من العؼد  أحدهؿا أن يرجع طؾى إخر مباشرة بحؼوق والتزامات متولدة طن الجزء

 إصؾي الذي يتولى الؿتعاقد من الباصن تـػقذه. 

إصل العام أن العالقة بقن الؿتعاقد إصؾي والؿتعاقد من الباصن هي طالقة  

يحؽؿفا قواطد الؼاكون الخاص، حتي يف حال موافؼه اإلدارة طؾي التعاقد من الباصن، 

 .(2)ـعؼد آختصاص بالػصل يف الؿـازطات الـاشئة بقـفؿا لؾؼضاء العاديوي

أن   786/3117من قاكون الؿشرتيات العامة رقم  226فػي فركسا بقـت الؿادة   

العالقة بقن الؿتعاقد إصؾي والؿتعاقد من الباصن طالقة يحؽؿفا قواطد الؼاكون 

الؿتعاقد يف هذه الدفعة ثابت من ...والثابت أكحق  "الخاص، فـصت الؿادة طؾى أن

وهو  -أو العؼد الخاص-لحظة إطالن العؼد العام العؼد الؿوقع مع الؿتعاقد إصؾي

 "العؼد الؿوقع بقن الؿتعاقد إصؾي والؿتعاقد من الباصن...

ولؽن قد يحقل العؼد الؿربم بقن الؿورد إصؾي والؿورد من الباصن إلي الؼواطد 

ًٓ حول مدي التي تتضؿـفا العؼد  الؿربم بقن الؿورد إصؾي واإلدارة وهـا يثور تساؤ

إمؽاكقة تلثقر التعاقد من الباصن بالـصوص الواردة يف دفرت الشروط العامة الؿـظم لؾعالقة 

 بقن الؿورد إصؾي واإلدارة؟ 

لإلجابة طؾى هذا التساؤل كشقر إلي أن هـاك ارتباصا بقن التعاقد إصؾي والتعاقد من  

لباصن كظرًا ٓشرتاكفؿا يف وحدة الؿحل حقث يرد التعاقد من الباصن طؾى جزء من ا

محل العؼد إصؾي، ومن أهم مظاهر آرتباط بقـفؿا أكه يجوز آحتجاج بلحؽام العؼد 

إصؾي يف مواجفة الؿتعاقد من الباصن رغم أن هذا إخقر لم يشارك يف إبرام العؼد 

                                                        

(1)  L. Richer, Droit des contrats administratifs, 3e éd, 2004, op. cit, P.41 
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وء إلي كصوص العؼد إصؾي لتػسقر أحؽام اتػاق التعاقد إصؾي، كؿا أكه يجوز الؾج

 . (2)من الباصن أو العؽس

وحؼقؼة إمر أن اإلحالة إلي دفرت الشروط العامة ما بقن الؿورد إصؾي والؿورد من  

الباصن ٓ يعـي إمؽاكقة تطبقق كػس الؼواطد التي تحؽم الؿورد إصؾي يف تـػقذ التزاماته 

أي حال يؿؽن الؼول بلن هذا آتجاه ٓ يمخذ طؾى إصالقة، ومن التعاقدية، وطؾى 

الؿؿؽن تطبقق الؿبادئ الواردة يف دفرت الشروط العامة، وذلك بالؼدر الذي ٓ يتـاىف مع 

الشروط التػصقؾقة الواردة يف آتػاق الؿربم بقن الؿورد إصؾي والؿورد من الباصن 

غرار طالقة إخقر باإلدارة، ويف حالة التلخقر بتؼديم ضؿان مالي لؾؿورد إصؾي ، طؾى 

يف التوريد من قبل الؿورد من الباصن ٓ يستطقع الؿورد إصؾي ٓ يستطقع فرض شروط 

جزائقة طؾقه كتؾك التي تؿؾؽفا اإلدارة، ولؽن يؿؽـه فؼط الؿطالبة بغرامات تلخقر توازي 

 كسبة الضرر الذي أصابه جراء ذلك.

راجح يف الػؼه والؼضاء اطتبار الرابطة بقن الؿورد إصؾي والخالصة إذًا أن ال

والؿورد من الباصن من روابط الؼاكون الخاص، حتي ولو كاكت بخصوص طؼد إداري 

 وافؼت طؾقه اإلدارة.

عؾى  7102لسـة  48هل يطبق قاكون التعويضات رقم : وهـا يثور التساؤل األهم 

 الؿتعاقد من الباطن.

من الباصن كجد أن إصل أن الؿتعاقد من الباصن ٓ يستػقد من بعد طرضـا لؾؿتعاقد 

                                                        

لعؼود الدولقة لإلكشاءات ، رسالة دكتوراه، كؾقة الحؼوق، جامعة د. أحؿد حسان الغـدور ، التحؽقم يف ا ( 2)

 .623، ص 9::2الؼاهرة، 



  

48: 

قاكون التعويضات بل يستػقد مـه الؿتعاقد إصؾي فؼط، وهذا أمر من وجفة كظركا محل 

كظر، فطالؿا اطرتف الػؼه والؼضاء بؿشروطقة التعاقد من الباصن، ٓبد وأن يرتك له 

إلدارة وافؼت بداية طؾى شرط التعاقد من مساحة من إمان يف تعامؾه مع اإلدارة، ٕن ا

الباصن، واطترب شرصًا أساسقًا لتحؼقق مشروطقته، فؽان إفضل يف ضل  تحرير سعر 

لسـة  59الصرف وهو ضروف صارئ أحل بالعؼد اإلداري، أن يستػقد من الؼاكون رقم 

ستػقد م الؿتعاقد من الباصن، طؾى أساس فؽرة التعويض الؿرتد والتي تعـي أن ي3128

 من قاكون التعويضات الؿتعاقد إصؾي والؿتعاقد من الباصن .
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 الخاتوة

لؼد كان من أهم أثار التي خؾػفا تحرير سعر الصرف يف مصر هو اختالل بالتوازن   

الؿالي لؾعؼد اإلداري، اختالٓ جعل من الصعب تـػقذها دون إحداث ضررًا بالغًا 

ؾعؼد أن تؽون حؼوق والتزامات إصراف وقت بالؿتعاقد، ويؼصد بالتوازن الؿالي ل

اكشاء العؼد قد كشلت بطريؼة متوازكة مالقًا وتتجه آرادة الؿشرتكة لؾؿتعاقدين مـذ 

لحظة إبرام العؼد وحتي اتؿام تـػقذه، فطبقعة العؼود اإلدارية تجعؾفا تحؼق بؼدر 

ارة من جفة، وبقن الؿزايا اإلمؽان توازكا بقن إطباء التي يتحؿؾفا الؿتعاقد مع جفة اإلد

 التي يـتػع هبا. وهذا ما تـاولـفا يف الؿبحث التؿفقدي .

لؽن إذا ما واجفة الؿتعاقد مع جفة اإلدارة أخطار اقتصادية كتحرير سعر الصرف 

م فنكه يؽون له الحق يف الؾجوء لؾؼضاء إلطادة التوازن الؿالي 3127الذي حدث يف طام 

ازن الؿالي لؾعؼد آداري الث كظريات ٓ طادة التولؾعؼد اإلداري، وقد ضفرت ث

: كظرية الظروف الطارئة والثاكقة كظرية طؿل إمقر والثالثة كظرية الصعوبات إولي

الؿادية غقر الؿتوقعة ، ولؽــا قصركا دراستـا طؾى كظريتي طؿل آمقر والظروف الطارئة 

تعد أساس قاكوين لتعويض وتطبقؼفؿا طؾي سعر الصرف لؾوصول إلي أي الـظريات 

الؿتعاقد وتوصؾـا إلي أن كظرية الظروف الطارئة هي الـظرية إولي بالتطبقق طؾى 

 العؼود آدارية بعد تحرير سعر الصرف وهذاما تـاولـاه يف الؿبحث إول .

ولؼد كان لؾؼضاء الؿصري مواقف متبايـة ما بقن مميد ومعارض لؾتعويض، لفذا 

لؿصري يف تعويض الؿتعاقد مع اإلدارة دون حاجة لؾجوء إلي ورغبة من الؿشرع ا

الؼضاء، وحػاضًا طؾى طامل آمان والثؼة يف التعامل مع آدارة ، وتشجقعًا لؾؿتعاقدين 

م  3218لسـة  95طؾى التـػقذ لؾحػاظ طؾى دوام سقر الؿرفق العام، أصدر الؼاكون رقم 

ر تحرير سعر الصرف وبقـا أكه اتجاه والخاص بتعويض الؿتعاقدين الؿتضررين من قرا
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لسـة  24محؿود لؾؿشرع الؿصري، وما يحؿد أيضًا هو قرار مجؾس الوزراء رقم 

والذي بقن إسس والضوابط  لؽقػقة تحديد التعويض وهذا ماتـاولـاه يف 3218

 الؿبحث الثاين .

تعاقد من لؽن مع قابؾقة الػؼه والؼضاء لػؽرة التعاقد من الباصن، ولؿا يصقب الؿ 

الباصن ضررًا بسبب تحرير سعر الصرف تـاوله يف الؿبحث الثالث من هذا البحث 

 وتوصؾـا إلي أهم الـتائج والتوصقات التالقة :

طدم مشروطقة كص العؼد اإلداري طؾى اإلطػاء الؿطؾق من الؿسمولقة طن تعويض  -2

 ه الـظرية بالـظام العام.الؿتعاقد معفا يف حالة الظروف الطارئة، ٓتصال هذ

اطترب الؿشرع الؿصري صراحة تحرير سعر الصرف من قبقل الظروف الطارئة التي   -3

 يستوجب التعويض طن آثارها إلطادة التوازن الؿالي لؾعؼد اإلداري.

لسـة  95حدد الؿشرع الؿصري طؼود معقـة يسري طؾقفا قاكون التعويضات رقم  -4

اوٓت والخدمات العامة والتي طؼدت يف م وهي طؼود التوريدات والؿؼ3128

 .42/23/3127وحتي 2/4/3127الؿدة من 

كان إحرى بالؿشرع الؿصري أن يحؼق قدرًا من إمان لؾؿتعاقد من الباصن،  -2

خاصة يف ضل تحرير سعر الصرف، والذي قامت به الدولة واإلدارة جزء مـفا، ويف 

تفا طؾى التعاقد من الباصن شرط مشروطقه هذا التعاقد، بداية إمر كان شرط موافؼ

 فؾؿا لم تعوضه طؾى أساس فؽرة التعويض الؿرتد.

كلمل أن يتـبه الؼضاء إلي حؼوق الؿتعاقد من الباصن ويطبق هذه الػؽرة يف داخل   -3

 قضائه .
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 م3113لؾـظرية التؼؾقدية لعؼد آلتزام ، دار الـفضة العربقة، الطبعة  إولي، 
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 دار الشؼري لؾـشر.م :312الطبعة إولي  "الؿـافسات والؿشرتيات السعودي 



  

494 

 م9::2، دار الـفضة العربقة ، 2العؼود اإلدارية،  ط -د. سعاد الشرقاوي  - 21
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