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تقديم

�أ�صبحت الثقافة القانونية جزءاً من حياتنا ،ويبقى الإلمام بها لأهل التخ�ص�ص
ح�صراً ،غير �أن هناك بع�ض الم�سائل القانونية تهم �شرائح مهمة من المجتمع ،من
ذلك المناق�صات التي تجرى ويجري التعامل بها.
وزارة الثقافة والفنون والتراث ممثلة ب�إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية ،وا�سهاماً
منها باغناء المعرفة فى هذا المجال ،فهي تقدم للقارئ الكريم المتخ�ص�ص والعام
هذا الكتاب ،لما له من �أهمية ،والكتاب بعنوان “الم�شكالت العملية فى المناق�صات
والمزايدات» ،وهو من �إعداد الم�ست�شار �أحمد من�صور محمد علي ،ليكون بذلك �أول
م�ؤلف ي�صدر فى قطر يتناول هذا المو�ضوع.
ويلبى هذا الكتاب حاجة الم�شتغلين بمجال ابرام العقود الإدارية من مختلف
وزارات الدولة والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة ولجنة المناق�صات المركزية وغيرها،
وجهات الإفتاء والق�ضاء ،والجامعات والجهات البحثية ،وال�شركات والم�ؤ�س�سات
والمكاتب التى تقدم العطاءات فى مجال ن�شاطها.
ونحن نقدم هذا الكتاب و�إن كان بعيداً عن الثقافة البحتة� ،إال �أنه ي�صب في خدمة
القارئ الكريم ،ن�أمل �أننا ا�سهمنا في تر�سيخ جانب ثقافي ومعرفي يحتاجه القارئ
وهو جزء من م�س�ؤوليتنا الثقافية تجاه المجتمع.
			

الدكتور /حمد بن عبدالعزيز الكواري
				

وزير الثقافة والفنون والتراث
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يتناول هذا الم�ؤلف �إجراءات المناق�صة وغيرها من و�سائل ابرام العقود الإدارية وفق
ترتيبها االجرائى من الناحية العملية بدءا من ح�صر جهة الإدارة الحتياجاتها الفعلية وو�ضع
الموا�صفات والقيمة التقديرية و�إعداد �شروط المناق�صة ووثائقها  ،ومرورا بالإعالن عن
المناق�صة  ،وما ي�سبقه من موافقات لديوان المحا�سبة و�إدارة الفتوى بوزارة العدل  ،وكيفية
اعداد العطاء وال�شروط الواجب توافرها فى مقدمه  ،وف�ض المظاريف وتر�سية المناق�صة
واعتمادها من ال�سلطة المخت�صة ،وانتهاء ب�إبرام العقد تتويجا لهذه االجراءات  ،وتم معالجة
التفا�صيل الجزئية والم�شكالت العملية لكل مرحلة من هذه المراحل فى �ضوء ن�صو�ص قانون
المناق�صات والمزايدات القطرى رقم  26ل�سنة  2005وتعديالته والقوانين واللوائح ذات
ال�صلة و�أحكام المحاكم الإدارية واال�ستئنافية و�أحكام محكمة التمييز والفتاوى ال�صادرة من
�إدارة الفتوى والت�شريع بدولة قطر ،مع التعر�ض للفتاوى والأحكام ال�صادرة فى م�صر ودولة
الكويت فى الن�صو�ص المماثلة للت�شريعات القطرية .بما يك�شف عن التطبيق العملى ال�صحيح
لتلك الن�صو�ص ويدر�أ عنها الخالف فى التف�سير ويقلل من المنازعات الق�ضائية ب�ش�أنها ،
ويكون عونا للجهات الإدارية القائمة على �شئون العقود الإدارية.
وهذا الم�ؤلف  -بف�ضل اهلل وعونه  -هو �أول م�ؤلف يتناول هذا المو�ضوع فى دولة قطر
ويلبى حاجة الم�شتغلين بمجال ابرام العقود الإدارية من مختلف وزارات الدولة والهيئات
والم�ؤ�س�سات العامة ولجنة المناق�صات المركزية وغيرها  ،وجهات االفتاء والق�ضاء ،
والجامعات والجهات البحثية ،وال�شركات والم�ؤ�س�سات والمكاتب التى تقدم العطاءات فى
مجال ن�شاطها .
وارجو من اهلل العلى القدير ان اكون قد وفقت فى تحقيق الغاية من ا�صدار هذا الم�ؤلف،
انه نعم المولى ونعم الن�صير.

الم�ؤلف
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مقدمة

�إن العقود التي يبرمها �أ�شخا�ص القانون العام مع الإفراد بمنا�سبة ممار�سة جهة
الإدارة لن�شاطها في �إدارة المرافق العامة وت�سييرها لي�ست �سواء  ،فمنها ما يعد �إداريا
ت�أخذ فيها الإدارة بو�سائل القانون العام بو�صفها �سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات ال يتمتع
بمثلها المتعاقد معها ،وقد تنزل منزلة الأفراد في تعاقدهم فتبرم عقودا مدنية ت�ستعين
فيها بو�سائل القانون الخا�ص ،وبناء على ذلك �إذا فقد العقد �شرطا من ال�شروط التى
يتحقق بتوافرها مناط العقد الإداري ف�إنه يكون من عقود القانون الخا�ص ك�أن تفقد الإدارة
�صفتها ك�شخ�ص معنوي عام �أو ال يكون العقد مت�صال بمرفق عام من حيث ن�شاطه تنظيما
�أو ت�سييرا �أو �أتي العقد على غرار عقود الأفراد ب�أن كان خاليا من الأخذ ب�أ�سلوب القانون
العام بحيث ال يت�ضمن �شروطا ا�ستثنائية غير م�ألوفة في عقود القانون الخا�ص  -ومن �أمثلة
ال�شروط اال�ستثنائية  ،ال�شرط الذي يخول جهة الإدارة الحق في تعديل التزامات المتعاقد
معها  ،و�إنهاء التعاقد ب�إرادتها المنفردة دون حاجة لر�ضاء الطرف الآخر  ،وحق الإدارة في
تغيير طريقة التنفيذ  ،وفي توقيع العقوبات علي المتعاقد دون حاجة �إلى �إثبات وقوع �ضرر �أو

اللجوء للق�ضاء )1(.و�أن العقد الإداري يتميز عن العقود المدنية بطابع خا�ص مناطه
احتياجات المرفق الذي ي�ستهدف العقد الإداري ت�سييره �أو �سد حاجته وتغليب وجه
الم�صلحة العامة على الم�صلحة الفردية الخا�صة فبينما تكون م�صالح الطرفين في
العقود المدنية متوازية ومت�ساوية �إذ هي في العقود الإدارية غير متكافئة �إذ يجب
�أن يعلو ال�صالح العام على الم�صلحة الفردية الخا�صة لت�أمين المرافق العامة التي يت�صل
بها العقد الإداري و�ضمان �سيرها بانتظام واطراد ومن ثم ال ي�سوغ للمتعاقد مع الإدارة ان
يمتنع عن الوفاء بالتزاماته حيال المرفق بحجة ان ثمة �إجراءات �إدارية �أدت �إلى الإخالل
ب�أحد التزاماته قبلها بل يتعين عليه �إزاء هذه االعتبارات �أن ي�ستمر في التنفيذ مادام ذلك
( )1حكم الدائرة الإدارية بمحكمة اال�ستئناف بدولة قطر في اال�ستئنافين رقمى  16و 25ل�سنة  2009بجل�سة 2009/12/22
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في ا�ستطاعته  ،فال يجوز له الدفع بعدم التنفيذ و�إال حق للجهة الإدارية ا�ستعمال �سلطتها في
ً ()2
توقيع الجزاءات المقررة قانونا.

ومن الأ�صول الم�سلمة �إن الإدارة ال ت�ستوي مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة
في �إبرام العقود � -إدارية كانت �أو مدنية  -ذلك �أنها تلتزم في هذا ال�سبيل ب�إجراءات
و�أو�ضاع ر�سمها ال�شارع في القوانين واللوائح كفالة الختيار �أف�ضل الأ�شخا�ص للتعاقد
�سواء من حيث الأهلية �أو ح�سن ال�سمعة �أو الكفاية الفنية �أو المالية ،و�ضمانا في الوقت ذاته
للو�صول �إلى �أن�سب العرو�ض و�أكثرها تحقيقا لل�صالح العام بح�سب الغاية التي ت�ستهدفها
الإدارة من �إبرام العقد ،وجلي من ذلك �أن العقد الذي تكون الإدارة �أحد �أطرافه � -سواء
كان عقدا �إداريا �أو مدنيا � -إنما يمر  -حتى يكتمل تكوينه بمراحل متعددة وي�سلك �إجراءات
�شتى وفقا للأحكام والنظم ال�سارية ح�سب الأحوال ( .)3وينبغي التمييز في مقام التكييف بين
العقد الذي تبرمه الإدارة وبين الإجراءات التي تمهد بها لإبرام هذا العقد �أو تهيئ لمولده
ذلك انه بقطع النظر عن كونه العقد مدنيا �أو �إداريا فان من هذه الإجراءات ما يتم بقرار من
ال�سلطة الإدارية المخت�صة له خ�صائ�ص القرار الإداري ومقوماته من حيث كونه �إف�صاحا
عن �إرادتها الملزمة بناء على �سلطتها العامة بمقت�ضى القوانين واللوائح بق�صد �أحداث
�أثر قانوني تحقيقا لم�صلحة عامة يتغياها القانون  ،ومثل هذه القرارات و�إن كانت ت�سهم
في تكوين العقد وت�ستهدف �إتمامه ف�إنها تنفرد في طبيعتها عن العقد مدنيا كان �أو �إداريا
وتنف�صل عنه  ،ومن ثم يجوز لذي �ش�أن الطعن فيها بالإلغاء ا�ستقالال ( ،)4وال ريب فى ان
الطعن فى القرارات الإدارية المنف�صلة يتم بدعوى الإلغاء طبقا للقانون رقم  7ل�سنة 2007
ب�ش�أن الف�صل فى المنازعات الإدارية وفى ذلك تقول الدائرة الإدارية بمحكمة اال�ستئناف
بدولة قطر( )5انه ينبغي في �ضوء هذا التنظيم لعملية العقد الإداري المركبة التفرقة بين
( )2حكم الدائرة الإدارية بمحكمة اال�ستئناف بدولة قطر في اال�ستئناف رقم  35ل�سنة  2008بجل�سة 2008/11/25
( )3حكم الدائرة الإدارية بمحكمة اال�ستئناف بدولة قطر في اال�ستئناف رقم  18ل�سنة  2009بجل�سة 2009/10/27
( )4حكم المحكمة الإدارية العليا الم�صرية فى الطعن رقم  456/320ل�سنة  17ق جل�سة 1975/4/5
( )5حكم الدائرة الإدارية بمحكمة اال�ستئناف بدولة قطر في اال�ستئنافين رقمى  8و 12ل�سنة  2010بجل�سة 2010/12/28
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نوعين من القرارات التي ت�صدرها الجهة الإدارية في �ش�أن العقود الإدارية .النوع الأول
 ،وهو القرارات التي ت�صدرها �أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد وقبل �إبرام العقد
وهذه ت�سمى القرارات المنف�صلة الم�ستقلة  ،ومن هذا القبيل القرار ال�صادر بطرح العمل
في مناق�صة والقرار ال�صادر با�ستبعاد �أحد المتناق�صين والقرار ال�صادر ب�إلغاء المناق�صة
�أو ب�إر�سائها على �شخ�ص معين ،فهذه القرارات هي قرارات �إدارية نهائية �ش�أنها �ش�أن �أي
قرار �إداري نهائي وتنطبق عليها جميع الأحكام الخا�صة بالقرارات الإدارية النهائية بمعناها
المفهوم في القانون من حيث كونها �إف�صاحا للإدارة في ال�شكل الذي يتطلبه القانون عن
�إرادة ملزمة بما لها من �سلطة بمقت�ضي القوانين واللوائح بق�صد �إحداث قانوني معين يكون
ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء م�صلحة عامة ،ومن ثم ف�إنها تخ�ضع لما تخ�ضع له القرارات

الإدارية النهائية من �أحكام في �ش�أن طلب وقف تنفيذها �أو �إلغائها من خالل دعوى
الإلغاء والنوع الثاني  ،وينتظم القرارات التي ت�صدرها الجهة الإدارية تنفيذا لعقد من
العقود الإدارية وا�ستنادا �إلي ن�ص من ن�صو�صه كالقرار ال�صادر ب�سحب العمل ممن تعاقد
معها والقرار ال�صادر بم�صادرة الت�أمين �أو ب�إلغاء العقد ذاته  ،فهذا القرار ال�صادر من جهة

الإدارة ا�ستنادا �إلي ن�صو�ص العقد الإداري وتنفيذا له ال يعد قرارا �إداريا و�إنما ينبثق
عن رابطة عقدية ويدخل في منطقة العقد وبالتالي ال يرد عليه طلب الإلغاء �أو
طلب وقف التنفيذ و�إنما يعد من قبيل المنازعات الحقوقية التي تعر�ض على قا�ض
العقد وت�ستنه�ض له والية الق�ضاء الكامل دون والية الإلغاء وتخ�ضع للتقادم الطويل
 ،فيخت�ص الق�ضاء الإداري بنظر المنازعات التي تثور ب�ش�أنها ال على �أ�سا�س اخت�صا�صه بنظر
القرارات الإدارية النهائية و�إنما على �أ�سا�س اعتباره المحكمة ذات الوالية الكاملة بنظر
المنازعات النا�شئة عن العقود الإدارية بالتطبيق للبند ( )5من المادة ( )3من القانون
رقم  7ل�سنة  2007ب�ش�أن الف�صل فى المنازعات االدارية والذي يق�ضى باخت�صا�ص الدائرة
الإدارية بالمحكمة االبتدائية دون غيرها بالف�صل في المنازعات الخا�صة بالعقود الإدارية
على اعتبار �أن الق�ضاء الإداري هو وحده دون غيره قا�ضي العقد االدارى .بيد انه بالن�سبة
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الخت�صا�ص المحاكم المدنية بنظر القرارات الإدارية المرتبطة بالعقود الإدارية
وهى القرارات الإدارية المنف�صلة ،والقرارات التي ت�صدرها جهة الإدارة تنفيذا لعقد
من العقود قبل العمل بقانون الف�صل فى المنازعات الإدارية رقم  7ل�سنة  2007تقول
الدائرة الإدارية بمحكمة اال�ستئناف بدولة قطر» ...عهدت المادة ( )4من قانون
المرافعات رقم  13ل�سنة � 1990إلى المحاكم المدنية والية الف�صل في بع�ض المنازعات
الإدارية على �سبيل الح�صر وهى منازعات عقود االلتزام والأ�شغال العامة والتوريد و�أي عقد
�إدارى �آخر  ،وطبقا لالخت�صا�ص القيمى بين المحاكم الجزئية والمحاكم الكلية المن�صو�ص
عليه في المادتين  24 ، 22من قانون المرافعات تخت�ص المحاكم الجزئية بنظر منازعات
العقود الإدارية التي ال تزيد قيمتها على مائة �ألف ريال  ،والمحاكم الكلية فيما يجاوز هذا
الن�صاب وهذا االخت�صا�ص كان مق�صوراً على القرارات التي ت�صدرها جهة الإدارة

تنفيذا لعقد من العقود وا�ستنادا �إلى ن�ص من ن�صو�صه كالقرار ال�صادر ب�سحب
العمل من المتعاقد المق�صر والتنفيذ على ح�سابه �أو بتوقيع غرامة الت�أخير �أو م�صادرة
الت�أمين النهائي �أو �إلغاء العقد ذاته  ،فهذه القرارات ال تعد من قبيل القرارات الإدارية ،

وتخت�ص بها المحاكم المدنية على �أ�سا�س اعتبارها المحكمة ذات الوالية الكاملة
بنظر المنازعات النا�شئة عن العقود الإدارية ،ولم يكن اخت�صا�ص هذه المحاكم
يت�سع لي�شمل القرارات التي ت�صدرها جهة الإدارة �أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد وقبل
�إبرام العقد والم�سماة بالقرارات الإدارية المنف�صلة ،كالقرار ال�صادر بطرح العمل في
مناق�صة  ،وا�ستبعاد �أحد المتناق�صين  ،و�إلغاء المناق�صة �أو تر�سيتها على �شخ�ص بعينه،
�إذ ينبغي التمييز في مقام التكييف بين العقد الذي تبرمه الإدارة وبين الإجراءات التي تمهد
بها لإبرام هذا العقد �أو تهيئ لمولده  ،فمن هذه الإجراءات ما يتم بقرار من ال�سلطة الإدارية
المخت�صة له خ�صائ�ص القرار الإداري ومقوماته من حيث كونه �إف�صاحا عن �إرادتها الملزمة
بناء على �سلطتها العامة بمقت�ضي القوانين واللوائح بق�صد �أحداث �أثر قانوني معين تحقيق ًا
لم�صلحة عامة يتغياها القانون  ،فمثل هذه القرارات وان كانت ت�سهم في تكوين العقد
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وت�ستهدف �إتمامه ف�إنها تنفرد في طبيعتها عن العقد وتنف�صل عنه وتخرج عن اخت�صا�ص
المحاكم المدنية ».وقررت محكمة التمييز بدولة قطر( )6فى باكورة �أحكامها فى ق�ضية تتعلق
بالتعوي�ض عن قرار ا�ستبعاد احد المناق�صين من الم�شاركة فى مناق�صة عامة قبل العمل
ب�أحكام القانون رقم  7ل�سنة  2007الم�شار �إليه بقولها �إن الطلبات في الدعوى ال�صادر فيها
الحكم المطعون فيه تدور حول طلب الطاعنة تعوي�ضها عن الأ�ضرار المادية والأدبية التي
لحقت بها من جراء �صدور قرار من اللجنة المركزية للمناق�صات با�ستبعادها من الم�شاركة
في جميع المناق�صات التي يجري الإعالن عنها ،وكان القرار �آنف الذكر بح�سب طبيعته

قد �أف�صحت به جهة الإدارة عن �إرادتها في ا�ستبعاد الطاعنة وذلك بما لها من �سلطة
في هذا الخ�صو�ص وعلى النحو الوارد في القانون رقم  8ل�سنة  1976ب�ش�أن تنظيم
المناق�صات والمزايدات المعدل وذلك بق�صد �إحداث �أثر قانوني معين هو تقرير
عدم �أحقية الطاعنة في الم�شاركة في جميع المناق�صات والمزايدات التي يجري
الإعداد لها والدعوة �إليها ومن ثم يكون النزاع المطروح في الدعوى والحالة هذه
هو طلب التعوي�ض عن القرار الإداري �آنف الذكر ،ومن ثم يكون هذا النزاع من بين
المنازعات الإدارية التي ال يخت�ص الق�ضاء العادي بنظرها .و�أ�ضافت المحكمة �أن جهة

الق�ضاء هي �صاحبة الوالية العامة واالخت�صا�ص الأ�صيل في نظر كافة المنازعات �أي ًا كان
نوعها ،وال يخرج عن هذا الأ�صل العام �إال ما ا�ستثنى بن�ص خا�ص في الد�ستور �أو القانون،
وهو ا�ستثناء يقع  -بح�سب الأ�صل  -لعلة �أو لأخرى ولي�ست العبرة في هذه الحالة بثبوت العلة
�أو الوقوف عليها و�إنما المعول عليه في هذا ال�ش�أن هو وجود الن�ص الذي ي�ستثنـي منازعـات
بعينها من اخت�صا�ص جهة الق�ضاء .ولما كان ذلك وبالبناء عليه وكان الم�شرع وعلى نحو ما
ت�ضمنته المادة  138من الد�ستور الدائم قد عمد �إلى �إخراج المنازعات الإدارية من نطاق
االخت�صا�ص العام والأ�صيل لجهة الق�ضاء العادي وناط �أمر االخت�صا�ص بنظرها والف�صل
فيها وكيفية ممار�ستها �إلى قانون ي�صدر في هذا ال�ش�أن الحق ًا ،وهو ما يك�شف عن اتجاه
( )6محكمة التمييز بدولة قطر – الطعن رقم  1ل�سنة  2005تمييز مدنى جل�سة 2005/12/6
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الم�شرع �إلى ق�صر اخت�صا�ص الق�ضاء العادي في نظر بع�ض المنازعات الإدارية على نحو ما
�أورده وحدده في المادة الرابعة من القانون رقم  13ل�سنة  1990المعدلة .كما قررت محكمة

التمييز ( )7ان طلبات الإلغاء والتعوي�ض كانت مو�صدة قبل العمل بقانون الف�صل فى
المنازعات الإدارية رقم  7ل�سنة  2007بقولها « �أنه طبق ًا للأ�صل المقرر من �أن �أحكام
القوانين ال ت�سري �إال على ما يقع من تاريخ العمل بها ف�إن �سبيل الطعن في القرارات الإدارية
التي �صدرت في تاريخ �سابق على العمل بذلك القانون في � 2007/10/1أو طلب التعوي�ض
عنها يبقى مو�صد ًا دون من �صدر القرار لغير �صالحه ،ما دام �أن القرار قد ولد من بادئ
الأمر مح�صن ًا غير قابل للطعن عليه باعتباره �صادر ًا قبل �إن�شاء ق�ضاء الإلغاء والتعوي�ض،
فالعبرة هي بالتاريخ الذي �صدر فيه القرار المطلوب �إلغا�ؤه �أو التعوي�ض عنه»...
وهو ما �أكدته المحكمة الد�ستورية العليا الم�صرية بقولها انه «من المقرر قانون ًا �أن
العقود التى تكون الإدارة طرفا فيها ال تعتبر جميعها من العقود الإدارية ،وال هى من العقود
المدنية بال�ضرورة ،و�إنما مرد الأمر فى تكييفها القانونى �إلى مقوماتها ،وبوجه خا�ص �إلى
ما �إذا كانت �شروطها تدل على انتهاجها لو�سائل القانون الخا�ص �أو العام  ،وكان من الم�سلم
كذلك �أن هذه العقود ال تنتظمها مرحلة واحدة تبرم بعد انتهائها ،بل تتداخل فى مجال
تكوينها مراحل متعددة يمهد كل منها لما يليه ليكون خاتمتها العقد فى �صورته الكاملة.
ذلك �أن الإدارة ال تتمتع  -فى مجال �إبرامها لعقودها -بالحرية ذاتها التى يملكها �أ�شخا�ص
القانون الخا�ص فى نطاق العقود التى يدخلون فيها ،بل عليها �أن تلتزم طرق ًا بعينها تو�صال
�إلى اختيار المتعاقد معها ،وكثير ًا ما تكون قراراتها الإدارية مت�ضمنة �إنهاء عالقة تعاقدية
بعد ن�شوئها �أو ممهدة لعالقة قانونية جديدة ال تزال فى طور تكوينها .و�سواء �آل �أمر هذه
العالقة الجديدة �إلى �إبرام الإدارة لعقد من عقود القانون الخا�ص �أو لأحد العقود الإدارية،
()7محكمة التمييز بدولة قطر– الطعن رقم  48ل�سنة  2009تمييز مدنى جل�سة  2009/5/26والطعن رقم  58ل�سنة  2011جل�سة
2011/6/7
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ف�إن قراراتها التى تت�صل بالعقد �سواء من ناحية الإذن به �أو �إبرامه �أو اعتماده  ،تنف�صل عنه،
()8
ويجوز الطعن فيها بالتالى ا�ستقالال عن العالقة التعاقدية فى ذاتها» .
والتعبير عن الإرادة يتم من ال�شخ�ص المعنوي العام  ،ومن الم�سلم به �أن ال�شخ�صية
المعنوية �إنما هى ت�صور قانونى يثبت بمقت�ضاه لل�شخ�ص االعتباري �صالحية اكت�ساب الحقوق
و�أداء االلتزامات �صالحية تتهي�أ على هداها �أهلية ال�شخ�ص االعتباري وهى �أهلية لي�ست
مطلقة و�إنما �أهلية مقيدة بالغر�ض الذى من �أجله ن�ش�أ ذلك ال�شخ�ص بحيث ت�صير تلك
ال�شخ�صية االعتبارية �إزاء الت�صرفات المجاوزة لعين �أغرا�ضها هى وعديم الأهلية �سواء فال
ت�ؤتى �أكال وال تثمر �أثرا وي�ضحى البطالن قرينا لأى ت�صرف يجاوز فيه ال�شخ�ص االعتباري
حد �أهليته الم�ضبوطة ب�إطار الأغرا�ض التى ن�ش�أ لأجلها .فذاك ال�شخ�ص االعتبارى �إنما ين�ش�أ
محدودا ب�أغرا�ض معينة تقررها �أطر الم�شروعية فيخط القانون بذلك مالمح �أهليته ومناط
�صالحيته فى الت�صرف وك�سب الحقوق و�أداء االلتزامات لي�صير والحال هذه لل�شخ�ص
االعتبارى �سلطانا مقيدا بحدود �أهليته المعينة بدورها بحدود الأغرا�ض القائم لأجلها.
وقررت الدائرة الإدارية اال�ستئنافية ( )9ان االخت�صا�ص في القانون العام يقابل الأهلية في
القانون الخا�ص وان كان االخت�صا�ص في القانون العام �أ�ضيق نطاق ًا من الأهلية في القانون
الخا�ص وان قرار التفوي�ض في االخت�صا�ص ينبغي �أن يحدد ال�سلطات واالخت�صا�صات
المفو�ضة ب�صيغة ال تحتمل الت�أويل �أو التف�سير.
()8حكم المحكمة الد�ستورية العليا بجل�سة  17دي�سمبر �سنة 1994فى الق�ضية رقم  2ل�سنة  15ق تنازع و�أ�ضافت المحكمة انه « متى
كان ذلك وكان قرار محافظ المنوفية بطرح عملية ا�ستغالل برج المنوفية فى مزايدة عامة يعد منهيا لعقد قائم و�سابقا على
�إبرام العقد الجديد ،وكان هذا القرار قد �صدر عن تلك المحافظة �إعماال لل�سلطة المخولة لها بمقت�ضى القوانين واللوائح،
وتعبيرا عن �إرادتها المنفردة �إحداثا من جانبها لمركز قانونى معين يكون ممكنا وجائز ًا قانون ًا ابتغاء م�صلحة عامة ترمى
�إلى بلوغها ،ف�إن هذا القرار يكون �إداريا ،ويدخل الف�صل فى م�شروعيته فى اخت�صا�ص محاكم مجل�س الدولة دون غيرها
عمال بن�ص البند خام�س ًا من المادة العا�شرة من قانون مجل�س الدولة ال�صادر بالقانون رقم  47ل�سنة  . 1972فلهذه الأ�سباب
حكمت المحكمة بتعيين جهة الق�ضاء الإدارى جهة مخت�صة بالف�صل فى النزاع حول م�شروعية قرار طرح عملية ا�ستغالل برج
المنوفية فى مزايدة عامة.
( )9حكم الدائرة الإدارية اال�ستئنافية بدولة قطر بجل�سة  2008/11/25فى اال�ستئناف رقم 2008/35
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ونتناول معالجة مرحلة �إبرام العقد في كتابين ي�سبقهما تمهيد على النحو الآتي:
تمهيد  :نطاق تطبيق قانون المناق�صات والمزايدات
الكتاب الأول:التعاقد على �شراء الأ�صناف ومقاوالت الأعمال والخدمات والأعمال
الفنية.
الكتاب الثانى  :التعاقد على بيع الأ�صناف وت�أجير العقارات والمنقوالت وغيرها.

تمهيد
نطاق تطبيق قانون المناقصات والمزايدات
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تمهيد

نطاق تطبيق قانون المناق�صات والمزايدات
نعالج هذا المو�ضوع في ثالثة ف�صول:

الف�صل الأول :الجهات المخاطبة ب�أحكام قانون المناق�صات والمزايدات
المبحث الأول  :الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والأ�شخا�ص المعنوية العامة
المبحث الثانى  :الهيئات والم�ؤ�س�سات العامة

الف�صل الثانى :الجهات والعقود الم�ستثناة من الخ�ضوع لقانون المناق�صات
والمزايدات
المبحث الأول :الجهات الم�ستثناة من الخ�ضوع لقانون المناق�صات والمزايدات
المبحث الثانى  :العقود الم�ستثناة من الخ�ضوع لقانون المناق�صات والمزايدات

الف�صل الثالث � :سريان قانون المناق�صات والمزايدات من حيث الزمان والمكان
المبحث الأول� :سريان قانون المناق�صات والمزايدات من حيث الزمان
المبحث الثانى � :سريان قانون المناق�صات والمزايدات من حيث المكان

الفصل األول
الجهات المخاطبة بأحكام قانون المناقصات والمزايدات
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الف�صل الأول
الجهات المخاطبة ب�أحكام قانون المناق�صات والمزايدات

الن�صو�ص القانونية:
()10

قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة :2005
مادة ()1

يعمل ب�أحكام القانون المرفق في �ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات ،وت�سري
�أحكامه على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ،كما ت�سري على الهيئات
والم�ؤ�س�سات العامة فيما ال يتعار�ض مع قوانين �أو قرارات �إن�شائها ،و ُت�ستثنى من نطاق
تطبيقه:
-1القوات الم�سلحة وال�شرطة بالن�سبة ل�شراء الأ�صناف ومقاوالت الأعمال ذات ال�صفة
ال�سرية التي ي�صدر بتحديدها وتنظيم �شروط مناق�صاتها وعقودها قرار من الأمير.
 -2قطر للبترول.
()10الن�صو�ص المقابلة في القانون رقم  9ل�سنة  1983ب�إ�صدار قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات الم�صري (الملغى)
المادة الأولى « ت�سرى �أحكام القانون المرافق على جميع الوزارات  ،والم�صالح  ،ووحدات الإدارة المحلية  ،والهيئات العامة
 ،وذلك فيما لم يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص في القوانين �أو القرارات الخا�صة ب�إن�شائها  ».وهى مماثلة للمادة  1من القانون
القطرى وفى القانون رقم  89ل�سنة  1998ب�إ�صدار قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات (ال�سارى) المادة الأولى»
يعمل ب�أحكام القانون المرافق فى �ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات  ،وت�سرى �أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة
 من وزارات  ،وم�صالح  ،و�أجهزة لها موازنات خا�صة  -وعلى وحدات الإدارة المحلية  ،وعلى الهيئات العامة  ،خدمية كانت�أو اقت�صادية  .ويلغى القانون رقم  147ل�سنة  1962ب�ش�أن تنفيذ �أعمال خطة التنمية االقت�صادية  ،وقانون تنظيم المناق�صات
والمزايدات ال�صادر بالقانون رقم  9ل�سنة  ، 1983كما يلغى كل حكم �آخر يخالف �أحكام القانون المرافق»

وتقابل المادة  2من القانون رقم  37ل�سنة  1964في �ش�أن المناق�صات العامة الكويتى التى تن�ص على ان «ال يجوز
للوزارات والإدارات الحكومية �أن ت�ستورد �أ�صنافا �أو �أن تكلف مقاولين ب�إجراء �أعمال �إال بمناق�صة عامة عن طريق لجنة
المناق�صات المركزية المن�صو�ص عليها فى المادة ال�سابقة  .ويجوز �أن تكون المناق�صة العامة محدودة  ،يق�صر اال�شتراك
فيها على مقاولين معتمدة �أ�سما�ؤهم فى قوائم تعدها الجهة المخت�صة وتقرها لجنة المناق�صات المركزية  .وت�سرى على
المناق�صات المحدودة  ،فيما عدا ما تقدم  ،جميع الأحكام المنظمة للمناق�صات العامة »
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مادة ()2
في تطبيق �أحكام القانون المرفق ،يق�صد بالجهة الحكومية المعنية :الوزارة �أو الجهاز
الحكومي �أو الهيئة �أو الم�ؤ�س�سة العامة التي يتم �إجراء التعاقد لح�سابها ،وبلجنة المناق�صات
المخت�صة :لجنة المناق�صات المركزية �أو لجنة المناق�صات المحلية ،بح�سب الأحوال.
المبحث الأول
الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
والأ�شخا�ص المعنوية العامة

�إن الم�شرع  ،طبقا لأحكام القانون رقم ( )26ل�سنة  2005في �ش�أن تنظيم المناق�صات

والمزايدات في المادة ( )1من مواد �إ�صداره �أخ�ضع له �صراحة كافة الوزارات والأجهزة
الحكومية الأخرى ب�صفة مطلقة  ،كما �أخ�ضع له الهيئات والم�ؤ�س�سات العامة فيما ال
يتعار�ض مع قوانين وقرارات �إن�شائها .
وا�ستثنى الم�شرع من نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون الجهات المن�صو�ص عليها في
البندين �أو ًال وثاني ًا من هذه المادة  ،وذلك على خالف �أحكام المادة الأولى من القانون

رقم ( )8ل�سنة  1976التي منحت بمقت�ضى البند ثالثاً منها مجل�س الوزراء �سلطة
تقديرية في ا�ستثناء بع�ض الجهات من نطاق �أحكامه مما يثير ت�سا�ؤال حول و�ضع
الجهات التى كانت م�ستثناة من الخ�ضوع لأحكام قانون المناق�صات والمزايدات قبل العمل
بالقانون الجديد وهل ت�ستمر فى التمتع باال�ستثناء بعد العمل بالقانون الجديد؟
وفى ذلك تقول �إدارة الفتوى والعقود ( )11اتبع الم�شرع في الت�شريع الجديد �أحكام الإلغاء
ال�صريح للقانون ال�سابق وكل حكم يخالف �أحكام القانون الحالي وذلك في المادة ()4
من مواد الإ�صدار تح�سب ًا منه لما ي�ستجد �أو قد يطر�أ م�ستقب ًال لدى تطبيق �أحكامه على
( )11فتوى �إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل بدولة قطر الفتوى الم�ؤرخة . 2006/2/9
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بع�ض الجهات الخا�ضعة له من �ضرورات يتعذر معها العمل على مقت�ضاها  ،فقد �أجاز في
المادة ( )18منه لمجل�س الوزراء �إ�صدار قرارات بت�شكيل بع�ض اللجان لتلك الجهات ،تتولى
فقط اخت�صا�صات لجنتي المناق�صات المركزية والمحلية الم�شار �إليهما وذلك بالن�سبة
للمناق�صات المتعلقة بتلك الجهات  ،دون ا�ستثناء من تطبيق �أحكامه .وترتيب ًا على ما
تقدم  ،ف�إنه بالن�سبة للو�ضع القانونى للجان المذكورة بعد �إ�صدار القانون رقم ( )26ل�سنة
 2005الم�شار �إليه  ،يبين �أن قرارات �إن�شاء هذه اللجان ا�ستندت في الأ�سا�س �إلى ال�سلطة
المخولة لمجل�س الوزراء با�ستثناء بع�ض الجهات من نطاق تطبيق �أحكام قانون المناق�صات
والمزايدات رقم ( )8ل�سنة  1986الملغي  ،و�إذ انتفت هذه ال�سلطة من تاريخ العمل ب�أحكام
القانون الحالي  ،الذي �ألغى �صراحة في المادة ( )4من مواد �إ�صداره القانون رقم ( )8ل�سنة
 ، 1976بحيث غدت �أحكام الأخير غير قابلة للتطبيق مما يترتب عليه �إلغاء كافة الأحكام
والقرارات التي �صدرت نفاذ ًا له .وتطبيق ًا لما تقدم  ،ولما كانت قرارات �إن�شاء اللجان محل
طلب الر�أي قد �صدرت من مجل�س الوزراء ا�ستناد ًا لأحكام قانون المناق�صات والمزايدات
رقم ( )8ل�سنة  1976ال�سابق  ،مما ي�ضحي معه عدم قانونية ا�ستمرارها وفق ًا لأحكام قانون
المناق�صات والمزايدات الحالي رقم ( )26ل�سنة . 2005
ولما كان تحديد ما يدخل فى مدلول الجهات الحكومية وما يخرج منها قد اثار خالفا
فى الر�أى وفى احكام الق�ضاء مثل بع�ض اللجان -كاللجنة االولمبية االهلية القطر ،واللجنة
المنظمة لمهرجان قطر البحرى  -وبع�ض االندية والم�ؤ�س�سات  ،وال�شركات التى ت�ساهم فيها
الدولة �أو تملكها بالكامل وبع�ض الم�ؤ�س�سات مثل كيوتل والجزيرة الف�ضائية  ، ....ولم يقت�صر
الخالف على ذلك بل تنازعت بع�ض الجهات الحكومية االخت�صا�ص بمبا�شرة �إجراءات طرح
بع�ض العقود مما يقت�ضى ان نتعر�ض لما يدخل فى مدلول الجهات الحكومية فى مطلب اول
وما يخرج منه  ،فى مطلب ثان وهذا التنازع فى االخت�صا�ص الم�شار �إليه فى مطلب ثالث.
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المطلب الأول
جهات ال تندرج فى مدلول الوزارات
والأجهزة الحكومية الأخرى والأ�شخا�ص المعنوية العامة
�أوال :اللجنة االولمبية الأهلية القطرية
يثور الت�سا�ؤل عما �إذا كانت اللجنة االولمبية الأهلية القطرية تندرج �ضمن مفهوم الوزارات
والأجهزة الحكومية والأ�شخا�ص المعنوية العامة؟ �أم تعد من الأ�شخا�ص االعتبارية الخا�صة؟
وبعبارة �أخرى تحديد الطبيعة القانونية للجنة الأولمبية الأهلية القطرية

وفى هذا ال�صدد قررت محكمة التمييز بدولة قطر ( )12ان اللجنة الأولمبية
الأهلية القطرية تعد من الأ�شخا�ص االعتبارية الخا�صة بقولها « �إذ كانت اللجنة
الأولمبية الأهلية القطرية  -وفق ًا للمر�سومين رقمي ( )37( ،)36ل�سنة  2002بتنظيمها
واعتماد نظامها الأ�سا�سي  -هي هيئة ريا�ضية م�ستقلة ال تقوم على �إدارة مرفق عام،
وال تملك امتيازات ال�سلطة العامة ،ف�إنها ال تعدو �أن تكون من الأ�شخا�ص االعتبارية
الخا�صة وال تندرج �ضمن من عددتهم المادة العا�شرة ال�سالف ذكرها ،ومن ثم فال تنوب
عنها �إدارة ق�ضايا الدولة �أمام الق�ضاء».

وقررت �إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل بقطر فى فتواها الم�ؤرخة  2005/2/3ان
اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية تعد من الأ�شخا�ص االعتبارية الخا�صة وبالتالي
ال تندرج �ضمن مفهوم الأجهزة الحكومية على �سند من «�إن الم�ستفاد من المواد �أرقام
( )8 ،6 ،5 ،1من المر�سوم رقم ( )36ل�سنة  2002بتنظيم اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية
والم�ستبدلة بالمر�سوم رقم ( )38ل�سنة  ، 2004والمواد ( )27 ،17 ،10 ،9 ،1من المر�سوم
رقم ( )37ل�سنة  2002باعتماد النظام الأ�سا�سي للجنة المذكورة � ،أن اللجنة الأولمبية هي
هيئة ريا�ضية م�ستقلة تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية  ،وقد تم �إن�شا�ؤها لمدة غير محددة ،
( )12الطعن رقم  46ل�سنة  2007تمييز مدنى جل�سة 2007/6/26
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والجمعية العمومية لهذه اللجنة هي ال�سلطة العليا للجنة والتي تت�ألف من ممثلي �أع�ضائها ،
ويكون للجنة مجل�س �إدارة تنتخبه الجمعية العمومية لمدة �أربع �سنوات ميالدية  ،وهو ال�سلطة
التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية  ،وعلى �أن يقدم �إلى الجمعية العمومية الح�ساب
الختامي والموازنة ال�سنوية المقترحة في المواعيد ووفق ًا للقواعد التي تحددها اللوائح .ومن
حيث �إن الم�ستقر عليه �أن الأجهزة الحكومية هي مرافق عامة ت�ؤدي م�صلحة �أو خدمة لجمهور
المواطنين  ،وتدار بمعرفة �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام  ،طبق ًا لأحكام القانون العام،
وبالتالي تملك امتيازات ال�سلطة العامة .ومن حيث �إنه ترتيب ًا على ما تقدم وطبق ًا ل�صراحة
�أحكام المر�سومين رقمي ( )37( ، )36ل�سنة  2002ف�إن اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية
تعد من الأ�شخا�ص االعتبارية الخا�صة باعتبار �أنها ال تتبع في �إدارتها �أحكام القانون العام ،
وبالتالي ال تندرج �ضمن مفهوم الأجهزة الحكومية  ،وهو ما �سبق �أن انتهت �إليه �إدارة الفتوى
والعقود بفتواها رقم :ف.ع  4464 – 11/3بتاريخ » . 2003/12/8

كما قررت هذه الإدارة فى الفتوى رقم ف  .ع  3823 – 11/3الم�ؤرخة 2002/10/19
�أحقية اللجنة الأوليمبية الأهلية القطرية في طرح مناق�صة خدمات ا�ست�شارية
وغيرها  ،لخروجها عن نظام تطبيق �أحكام قانون المناق�صات والمزايدات بقولها
«من حيث �إن الم�ستفاد من �أحكام المادتين ( )2، 1من القانون رقم ( )8ل�سنة  1976ب�ش�أن
تنظيم المناق�صات والمزايدات وتعديالته  ،والمواد ( )10، 8، 6، 5، 1من المر�سوم رقم
( )36ل�سنة  2002بتنظيم اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية  ،والمواد ( )27، 5من النظام
الأ�سا�سي للجنة الأولمبية الأهلية القطرية المعتمد بالمر�سوم رقم ( )37ل�سنة  2002من
المواد ( )3 ،2 ،1من قرار مجل�س الوزراء رقم ( )13ل�سنة  1997المعدل بقرار مجل�س
الوزراء رقم ( )2ل�سنة  1999ب�إن�شاء لجنة المناق�صات والمزايدات بوزارة البلدية والزراعة
�أن طاق �سريان �أحكام القانون رقم ( )8ل�سنة  1976ب�ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات
وتعديالته ي�شمل جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بمعناها اال�صطالحي والفني  ،فيما
عدا ما ا�ستثني من نطاق تطبيق �أحكامه �سواء في هذا القانون �أو وفق ًا لقرارات مجل�س
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الوزراء الالحقة .كما و�سدت �أحكام قرار مجل�س الوزراء رقم ( )13ل�سنة  1997الم�شار
�إليه  ،للجنة المناق�صات والمزايدات المن�ش�أة بمقت�ضاه  ،والية �إجراء المناق�صات الخا�صة
بعقود الخدمات اال�ست�شارية والتي ال تزيد قيمتها على ( )3.000.000ثالثة ماليين ريال.
بما تنتهي معه �إدارة الفتوى والعقود �إلى اخت�صا�ص لجنة المناق�صات والمزايدات بنظر
مناق�صات الخدمات اال�ست�شارية حال عدم زيادة قيمتها على القيمة �سالفة البيان  ،حيث
�إنه ال اجتهاد في هذا ال�ش�أن مع �صراحة �أحكام قرار مجل�س الوزراء رقم ( )13ل�سنة 1997
الم�شار �إليه .هذا  ..ومن حيث �إنه بالن�سبة لبيان مدى �أحقية اللجنة الأولمبية الأهلية
القطرية في طرح مناق�صات خدمات ا�ست�شارية وغيرها  ،ف�إنه يتعين ابتدا ًء الوقوف على
الطبيعة القانونية للجنة الأولمبية  ،في �ضوء �أحكام المر�سومين رقمي ( )36و ( )37الم�شار
�إليهما وما �إذا كانت اللجنة الأولمبية تندرج �ضمن مفهوم الوزارات والأجهزة الحكومية حتى
يمكن اعتبارها من المخاطبين ب�أحكام القانون رقم ( )8ل�سنة  1976الم�شار �إليه وتعديالته
� ،أم الأمر غير ذلك  ،مما يخرجها عن نطاق تطبيق ذلك القانون  .ومن هذا المنطلق  ،ف�إنه
ي�ستبان من �أحكام المر�سوم رقم ( )36ل�سنة  2002بتنظيم اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية
ال�صادر بتاريخ � ، 2002/8/7أن اللجنة الأولمبية هيئة ريا�ضية م�ستقلة  ،تتمتع بال�شخ�صية
االعتبارية  ،و�أن الجمعية العمومية هي ال�سلطة العليا للجنة ويحدد النظام الأ�سا�سي كيفية
ت�شكيلها واالخت�صا�صات التي تبا�شرها  .كما �أن مجل�س �إدارة اللجنة هو ال�سلطة التي تتولى
�إدارة اللجنة وتنفذ قرارات الجمعية العمومية  ،ويحدد النظام الأ�سا�سي كيفية ت�شكيل مجل�س
الإدارة ومدته واخت�صا�صاته  ،وت�ضع اللجنة نظامها الأ�سا�سي ولوائحها الإدارية والمالية ،
وي�صدر باعتماد النظام الأ�سا�سي للجنة مر�سوم  ،وباللوائح قرار من رئي�س اللجنة  ،وقد تم
فعال اعتماد النظام الأ�سا�سي بالمر�سوم رقم ( )37الم�شار �إليه  ،والذي �ألزم في مادته رقم
( )27مجل�س �إدارة اللجنة  ،ب�أن يقدم �إلى الجمعية العمومية الح�ساب الختامي والموازنة
ال�سنوية المقترحة  ،في المواعيد ووفق ًا للقواعد التي تحددها اللوائح .ومفاد ما تقدم ،
نزوال عند �صريح �أحكام المر�سوم رقم ( )36الم�شار �إليه وا�ست�صحاب ًا ل�صحيح النظام
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الأ�سا�سي المعتمد بالمر�سوم رقم ( )37الم�شار �إليه � ،أن اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية
بعد  2002/8/7وهو تاريخ العمل ب�أحكام المر�سوم رقم ( )36الم�شار �إليه � ،أ�صبحت من
الأ�شخا�ص االعتبارية الخا�صة ،وطبيعتها القانونية  ،وفق ًا لما �سلف بيانه  ،تتفق وطبيعة
الم�ؤ�س�سات الخا�صة �أو ال�شركات  ،التي ال تندرج �ضمن مفهوم الوزارات والأجهزة الحكومية
 ،لأنها لي�ست من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة ،بما ينح�سر عنها تطبيق �أحكام قانون
المناق�صات والمزايدات الم�شار �إليه حيث �إن المخاطبين ب�أحكامه هم �أ�شخا�ص القانون
العام وهم الذين يمثلون نطاق تطبيقه فيما عدا ما ا�ستثني على النحو �سالف البيان  .و�إذا
كان الأمر كذلك  ،ف�إن �إدارة الفتوى والعقود  ،ترى �أحقية اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية
في طرح مناق�صة خدمات ا�ست�شارية وغيرها من المناق�صات وذلك لخروجها عن نظام
تطبيق �أحكام قانون المناق�صات والمزايدات الم�شار �إليه  ،من تاريخ العمل ب�أحكام المر�سوم
رقم ( )36بتنظيم اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية وذلك في  2002/8/7لذلك انتهت
�إدارة الفتوى والعقود �إلى �:أو ًال � :أحقية اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية في طرح مناق�صات
الخدمات اال�ست�شارية وغيرها من المناق�صات وذلك للأ�سباب المبينة بفتواها الماثلة .ثاني ًا :
�أن لجنة المناق�صات والمزايدات المن�ش�أة بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم ( )13ل�سنة 1997
الم�شار �إليه  ،هي المخت�صة بنظر مناق�صات الخدمات اال�ست�شارية حال عدم زيادة قيمتها على
( )3.000.000ثالثة ماليين ريال ».

ثانيا :اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآ�سيوية
اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآ�سيوية تعد من الأ�شخا�ص االعتبارية الخا�صة
وبالتالي ال ت�سري على اللجنة �أحكام قانون المناق�صات والمزايدات:
وفى ذلك تقول �إدارة الفتوى والعقود «الم�ستفاد من المواد �أرقام ( )12، 9، 3، 2، 1من
القرار الأميري رقم ( )36ل�سنة  2001ب�إن�شاء اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآ�سيوية � ،أن
اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآ�سيوية لها �شخ�صية اعتبارية وموازنة م�ستقلة  ،وتهدف �إلى
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تنظيم دورة الألعاب الآ�سيوية بالدوحة عام  ، 2006ويتولى �إدارة اللجنة مجل�س �إدارة برئا�سة
�سمو ولي العهد  ،ويكون للجنة المذكورة مدير عام ي�صدر بتعيينه قرار من مجل�س الإدارة
يتولى ت�سيير �أمور اللجنة الفنية والإدارية والمالية  ،ويكون له اقتراح اللوائح المالية والإدارية
والفنية المنظمة لأعمال اللجنة دون التقيد بالقواعد المعمول بها في الحكومة  ،كما يكون
لها موازنة �سنوية تقديرية تعد على نمط الموازنات التجارية  ،ووفقا ل�صراحة الن�صو�ص
الخا�صة ب�إدارة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآ�سيوية و�إعداد اللوائح المالية والإدارية
والفنية لمبا�شرة اخت�صا�صاتها ف�إن هذه اللجنة تعد من الأ�شخا�ص االعتبارية الخا�صة(.» )13

ثالثا  :الأندية واالتحادات الريا�ضية
تعد الأندية من الأ�شخا�ص المعنوية الخا�صة ولي�ست العامة(� )14سواء فى ذلك
الأندية التى ينظمها المر�سوم بقانون رقم  5ل�سنة  1984المعدل بالقوانين �أرقام 17
ل�سنة  1994و  20ل�سنة  2005و 7ل�سنة  2006و 30ل�سنة  2008ويق�صد بالنادي في تطبيق
�أحكام هذا القانون طبقا للمادة الأولى منه  ،كل هيئة ذات تنظيم م�ستمر ،تكونها جماعة
من الأ�شخا�ص الطبيعيين ،لغر�ض غير الح�صول ب�صفة �أ�سا�سية على ربح مادي ،وت�ستهدف
القيام بن�شاط ريا�ضي �أو ثقافي �أو اجتماعي� ،أو غير ذلك من الأن�شطة ال�ضرورية
النافعة للمجتمع ،وتهيئ الو�سائل وتوفر الخدمات الالزمة لتحقيق �أهدافها .ويجوز للأندية
ت�أ�سي�س �شركات تجارية لخدمة ن�شاط �أو �أكثر من الأن�شطة التي يقوم عليها النادي»� .أما
الأندية الريا�ضية التى ينظمها القانون رقم  11ل�سنة  2011ويق�صد بالنادي في تطبيق
�أحكام هذا القانون طبقا للمادة الأولى منه  ،كل هيئة ذات تنظيم م�ستمر ،تكونها جماعة من
الأ�شخا�ص الطبيعيين ،بغر�ض غير الح�صول ب�صفة �أ�سا�سية على الربح ،وت�ستهدف القيام
بن�شاط ريا�ضي  ،وتهيئ الو�سائل وتوفر الخدمات الالزمة لتحقيق �أهدافها  ،بما يعود بالنفع
على جميع الأع�ضاء من جميع النواحي االجتماعية والترويحية والبدنية وال�صحية .
( )13فتوى �إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل بقطر رقم ف.ع 970-11/3الم�ؤرخة 2005/2/20
( )14فتوى �إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل بقطر بتاريخ  1999/11/24مجموعة المكتب الفنى � 2009ص 171
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وقررت محكمة التمييز القطرية( )15ان ال�شارع اعتبر هذه االتحادات من الهيئات
الخا�صة مق�صوداً بها النفع العام ومن ثم فهي تخ�ضع في تعامالتها مع الغير
لأحكام القانون الخا�ص دون تطبيق الأحكام الخا�صة بالمناق�صات والمزايدات «حيث
�أن مبنى النعي بالوجه الأخير من �سبب الطعن الخط�أ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول

�أن الحكم �أطرح دفاعه بوجوب تطبيق الأحكام الخا�صة بالمناق�صات والمزايدات على
العقود التي يوقعها االتحاد دون االعتداد بتلك التي يتم التوقيع عليها خارج هذا الإطار
وبنى ق�ضاءه ب�إلزامه بالمبلغ المحكوم به على �سند من عقد لم تتخذ فيه الإجراءات التي
حددها القانون وهو ما يعيبه وي�ستوجب تمييزه .وحيث �إن هذا النعي غير �سديد ذلك �أنه لما

كان مفاد الن�ص في المادة الأولى من النظام الأ�سا�سي لالتحادات الريا�ضية � ,أن ال�شارع
اعتبر هذه االتحادات من الهيئات الخا�صة مق�صوداً بها النفع العام ومن ثم فهي
تخ�ضع في تعامالتها مع الغير لأحكام القانون الخا�ص �سواء ما ن�ص عليه منها في
نظامها الأ�سا�سي �أو ما ت�ضمنته �أحكام القانون المدني وغيره من القوانين المنظمة لذلك
وبالتالي فلي�س عليها �إن هي تعاقدت خارج نطاق الإجراءات والقواعد التي خ�ص بها ال�شارع
العقود الإدارية و�إذ وافق ق�ضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر ف�إن النعي عليه بهذا الوجه
يكون غير قائم على �أ�سا�س».

وق�ضت الدائرة الإدارية بمحكمة اال�ستئناف بدولة قطر بان الأندية الريا�ضية هي
�أع�ضاء االتحادات الريا�ضية ولم ي�سبغ عليها ال�شارع و�صف ال�شخ�صية االعتبارية العامة ،
فمن ثم تعد هذه الأندية ذات �شخ�صية اعتبارية خا�صة وتخ�ضع لأحكام القانون الخا�ص
بقولها ( »)16ومن حيث �إن اكت�ساب ال�شخ�صية المعنوية لأيه جهة ال يكون �إال بقانون عم ًال
بحكم المادة ( )53من القانون المدني التي تن�ص على �أنه «الأ�شخا�ص المعنوية هي :
( )15محكمة التمييز  -الطعن رقم  34ل�سنة  2006تمييز مدنى جل�سة 2006/6/21
( )16الدائرة الإدارية بمحكمة اال�ستئناف بدولة قطر – اال�ستئناف  9ل�سنة  2008جل�سة 2008/6/17

32

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

 -1الدولة  ،ووحداتها الإدارية التي يمنحها القانون �شخ�صية معنوية ،والبلديات.
 -2الهيئات والم�ؤ�س�سات العامة.
 -3الأوقاف.
 -4ال�شركات المدنية والتجارية� ،إال ما ا�ستثنى منها بن�ص خا�ص.
-5الجمعيات والم�ؤ�س�سات الخا�صة ،وفقا لما يقرره القانون .وكل مجموعة من الأ�شخا�ص
�أو الأموال يمنحها القانون �شخ�صية معنوية»ومن حيث انه يبين من حكم المادة
ال�سابقة ان الأ�شخا�ص المعنوية الواردة بها جاءت على �إطالقها �،إال �أن الفقه الإداري
ا�ستقر على �أن الأ�شخا�ص المعنوية العامة هي ما ورد في البنود  2 ، 1من المادة
( )53وكذا كل كيان ي�ضفى عليه القانون �صفة ال�شخ�ص المعنوي العام  ،وما عدا
ذلك يكون من الأ�شخا�ص االعتبارية الخا�صة التي تخ�ضع للقانون الخا�ص .ومن حيث
ان القانون رقم  5ل�سنه  1984ب�ش�أن تنظيم الأندية قد �أ�ضفى ال�شخ�صية االعتبارية
عليها دون �سبغها بال�شخ�صية المعنوية العامة حيث ن�صت المادة ( )12منه على ان
«تثبت ال�شخ�صية االعتبارية للنادي المرخ�ص به بمجرد �شهر نظامه وتتولى الجهة
المخت�صة بمنح الترخي�ص �شهر النادي  ،)...ومن ثم تظل هذه الأندية على �أ�صلها
باعتبارها �شخ�ص اعتباري خا�ص ،وهذا الو�صف هو ما جرى عليه ق�ضاء محكمة
التمييز �إذ ق�ضت ان ال�شارع اعتبر االتحادات الريا�ضية من الهيئات الخا�صة مق�صود ًا
بها النفع العام ومن ثم فهي تخ�ضع في تعامالتها مع الغير لإحكام القانون الخا�ص
�سواء ما ن�ص عليها منها في نظامها الأ�سا�سي �أو ما ت�ضمنته �أحكام القانون المدني
وغيره من القوانين المنظمة لذلك (حكمها ال�صادر في الطعن رقم  34ل�سنه 2006
بجل�سة  2006/6/21والمن�شور بجموعه �أحكام محكمة التمييز  -ال�سنة الثانية 2006
�صـ ،)196 - 191ولما كانت الأندية الريا�ضية هي �أع�ضاء هذا االتحادات ولم ي�سبغ
عليها ال�شارع و�صف ال�شخ�صية االعتبارية العامة ،فمن ثم تعد هذه الأندية ذات
�شخ�صية اعتبارية خا�صة وتخ�ضع لأحكام القانون الخا�ص .
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وقررت �إدارة الفتوى والت�شريع بدولة الكويت عدم خ�ضوع العقود التى تبرمها
الأندية واالتحادات الريا�ضية مع المقاولين لتنفيذ بع�ض الم�شاريع الإن�شائية
وال�صيانة الخا�صة بهـا  ،لأحكام قانون المناق�صات العامة  ،حتى ولو �صرفت قيمتها
من الإعانات المخ�ص�صة لها �سنوياً بموازنة الهيئات العامة لل�شباب والريا�ضة الن
الهيئات الريا�ضية هيئات خا�صة ذات �شخ�صية اعتبارية ( )17على �سند من انه «ومن حيث
�إنه عن الم�س�ألة التى يثيرها الت�سا�ؤل الثانى وهو مدى خ�ضوع العقود الم�شار �إليها لأحكام
قانون المناق�صات العامة والقوانين الرقابية �إذا بلغت قيمتها الن�صاب القانونى المقرر
ف�إن المادة الثانيـة من القانـون رقـم  37ل�سنة  1964فى �ش�أن المناق�صـات العامـة تن�ص
على �أنه « ال يجوز للوزارات والإدارات الحكوميـة �أن ت�ستـورد �أ�صناف ـ ًا �أو �أن تكلف مقاولين
ب�إجراء �أعمال �إال بمناق�صة عامة عن طريق لجنة المناق�صات المركزية المن�صو�ص عليهـا
فـى المــادة ال�سابقة  ،وتن�ص المادة الخام�سة من القانون رقم  30ل�سنة  1964ب�إن�شاء ديوان
المحا�سبة على �أن « ت�شمل الرقابة المالية التى يخت�ص بها الديوان الجهات الآتية:
�أو ًال :الوزارات والإدارات والم�صالح العامة التى يت�ألف منها الجهاز الإداري للدولة .
ثاني ًا :البلديات و�سائر الهيئات المحلية ذات ال�شخ�صية المعنوية العامة .
ثالث ًا :الهيئات والم�ؤ�س�سات والمن�ش�آت العامة التابعة للدولة �أو للبلديات �أو لغيرها من
الهيئات المحلية ذات ال�شخ�صية المعنوية العامة .

رابعاً :ال�شركات �أو الم�ؤ�س�سات التى يكون للدولة �أو �أحد الأ�شخا�ص المعنوية
العامة الأخرى ن�صيب فى ر�أ�س المال ال يقل عن  %50منه �أو ت�ضمن لها حداً �أدنــى
من الأرباح« ،وتن�ص المادة الخام�سة من المر�سوم الأميري رقـم  12ل�سنة  1960بقانون
تنظيم �إدارة الفتوى والت�شريع لحكومة الكويت على �أن « تخت�ص �إدارة الفتوى والت�شريع
بمراجعة العقود التى تبرمها الحكومة مع ال�شركات والمقاولين والأفراد وب�إبداء الر�أي فى
( )17فتوى �إدارة الفتوى والت�شريع بدولة الكويت رقم  429فى  1996/2/14مرجع رقم 95/312/2
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الم�سائل التى تنجم عن تنفيذ هذه العقود وال يجوز لأية دائرة �أو م�صلحة �أو هيئة حكومية
�أخرى �أن تبرم �أو تقبل �أو تجيز �أى عقد �أو �صلح �أو تحكيم فى مو�ضوع تزيد قيمته على
مليون روبية بغيـر ا�ستفتاء الإدارة» .ومن حيث �إنه يبين من �سياق الن�صو�ص الم�شـار �إليها
�أن �أحكام قانون تنظيم �إدارة الفتوى والت�شريع ال�صادر بالمر�سـوم الأميري رقم  12ل�سنة
 ،1960و�أحكام القانونين رقمى  30،37ل�سنة  1964الم�شار �إليهما ال تطبق �إال على الجهات

الحكومية والجهات الأخرى ال�سابق الإ�شارة �إليها والتى ال ت�شمل الهيئات الريا�ضية
لأن الهيئات الأخيرة هيئات خا�صة ذات �شخ�صية اعتبارية وبالتالي تخرج من نطاق
تطبيق �أحكام القوانين المذكورة  ،وال يغير من ذلك ما ن�صت عليه المادة  7من المر�سوم
بالقانون رقم � 42سنة  1978فى �ش�أن الهيئات الريا�ضية من تخ�صي�ص اعتماد مالى لإعانة
الهيئات الريا�ضية فى ميزانية الوزارة المخت�صة ل�صرفها وفق ًا للقواعد والأ�س�س التى ي�صدر
بها قرار من الوزير المخت�ص �أو ما ن�صت عليه المادة  11من المر�سوم بالقانون رقم 43
ل�سنة  1992ب�إن�شاء الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة من تخ�صي�ص اعتماد مالى فى ميزانية الهيئة
لإعانة الهيئات الريا�ضية وتولى الهيئة �صرف هذه الإعانات وفق ًا للقواعد والأ�س�س التى ي�صدر بها
قرار من مجل�س �إدارتها  ،ذلك �أن الإعانات المذكورة تدخل فى ميزانية الهيئات الريا�ضية طبق ًا
لما ن�صت عليه المادة  23من المر�سوم بالقانون رقم  42ل�سنة  1978الم�شار �إليه والمادة  11من
المر�سوم بالقانون رقم  43ل�سنة  1992ب�إن�شاء الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة وتعتبر بمجرد
تخ�صي�صها جزءا من مواردها و�إيراداتها وبالتالي ال تخ�ضع لأحكام القوانين الرقابية ال�سابق
الإ�شارة �إليها و�إن كان ذلك ال يحول دون حق الجهة الإدارية وهى الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة
فى الإ�شراف والرقابة على الهيئات الريا�ضية من كافة الوجوه الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية
على نحو ما ن�صت عليه المادة  27من المر�سوم بالقانون رقم  42ل�سنة  1978الم�شار �إليه ون�صو�ص
المر�سوم بالقانون رقم  43ل�سنة  1992المنوه عنه فى هذا ال�ش�أن .لكل ما تقدم نرى �أن قيام
الأندية الريا�ضية ال�سابق الإ�شارة �إليها ب�إبرام عقود الم�شروعات المذكورة مع المقاولين �أمر جائز
قانون ًا  ،و�أن هذه العقود ال تخ�ضع للقوانين الرقابية الم�شار �إليها على الوجه المبين فى الأ�سباب .

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

35

رابعا:ال�شركات التى ت�ؤ�س�سها الحكومة �أو غيرها من الهيئات والم�ؤ�س�سات العامة
�إن ال�شركات التى ت�ؤ�س�سها الحكومة �أو الم�ؤ�س�سات العامة �أو الهيئات العامة �سواء
بمفردها �أو باال�شتراك مع م�ؤ�س�س �آخر �أو �أكثر  ،و�أيا كانت ن�سبة م�ساهمتها فى ر�أ�س مال هذه
ال�شركات تحتفظ ب�شكلها القانونى باعتبارها �شركات م�ساهمة ذات �شخ�صية معنوية م�ستقلة
عن �شخ�صية م�ؤ�س�سيها وبالتالي ف�إنها ال تعتبر من الحكومة �أو الأجهزة الحكومية
الأخرى( )18مما ي�ستتبع عدم خ�ضوعها لقانون المناق�صات والمزايدات عند طرحها لعمليات
�شراء الأ�صناف �أو مقاوالت الأعمال �أو الخدمات �أو غيرها من العمليات المن�صو�ص عليها
فى هذا القانون .
وتن�ص المادة  68من قانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالقانون رقم  5ل�سنة 2002
المعدلة بالقانون رقم  2ل�سنة  2008على ان « للحكومة وغيرها من الهيئات والم�ؤ�س�سات

العامة وال�شركات التي ت�ساهم فيها الدولة بن�سبة ال تقل عن (� ، )%51أو بن�سبة تقل
عن ذلك ب�شرط موافقة مجل�س الوزراء  ،ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة �أو �أكثر بمفردها
�أو باال�شتراك مع م�ؤ�س�س �آخر �أو �أكثر ،وطنياً �أو �أجنبياً  ،و�سواء كان �شخ�صاً طبيعياً
�أو معنوياً عاماً �أو خا�صاً .وال تخ�ضع هذه ال�شركات لأحكام هذا القانون� ،إال بالقدر
الذي ال يتعار�ض مع الأو�ضاع واالتفاقيات التي عقدت في ظلها �أو عند ت�أ�سي�سها،
والأحكام المن�صو�ص عليها في عقد ت�أ�سي�سها ونظامها الأ�سا�سي ».وتن�ص المادة
 98من هذا القانون على ان «�إذا �ساهمت الدولة �أو هيئة �أو م�ؤ�س�سة عامة في �شركة
م�ساهمة ،جاز لكل منها بدل اال�شتراك في انتخاب �أع�ضاء مجل�س الإدارة انتداب ممثلين
عنها في المجل�س بن�سبة ما تملكه من الأ�سهم ،وي�ستنزل عددهم من مجموع �أع�ضاء
مجل�س الإدارة .ويكون لكل منها دون �سواها حق عزل ه�ؤالء الممثلين �أو تعيين غيرهم في كل
وقت ،ويكون لممثلي الدولة �أو الهيئة �أو الم�ؤ�س�سة المعينين في مجل�س الإدارة ما
()18فتوى �إدارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل بقطر رقم  2005 -11/3بتاريخ  1992/11/28وفتواها رقم  1398-11/3بتاريخ
1992/9/7
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ل�سائر الأع�ضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات  ،وتكون كل جهة منها م�سئولة
عن �أعمال ممثليها تجاه ال�شركة ودائنيها وم�ساهميها .ويعفى ممثلو الدولة والهيئات
والم�ؤ�س�سات العامة في مجال�س �إدارات �شركات الم�ساهمة دون �سواها من تقديم �أ�سهم
�ضمان عن ع�ضويتهم».
كما قررت �إدارة الفتوى بدولة قطر(� »)19إن للحكومة والم�ؤ�س�سات العامة �أو الهيئات العامة
الحق في ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة بمفردها �أو باال�شتراك مع م�ؤ�س�س �آخر وطنيا كان �أو �أجنبيا،
طبيعيا كان �أو معنويا عامة �أو خا�صا  ،ولكن ال يعني �أن هذه ال�شركات �شركات حكومية بل هي
�شركات خا�صة من �أ�شخا�ص القانون الخا�ص ويطبق عليها قانون ال�شركات التجارية  ،حتى
و�إن كان ر�أ�سمالها مملوكا ملكية تامة للدولة ....
كما قررت فى فتواها (�« )20إنه يت�ضح من �أحكام المر�سوم رقم ( )126ل�سنة 1991
ال�صادر بت�أ�سي�س ال�شركة الوطنية للت�سويق الزراعي �أنها �شركة خا�صة من �أ�شخا�ص القانون
الخا�ص ويطبق عليها قانون ال�شركات التجارية حتى و�إن كان ر�أ�س مالها مملوكا ملكية تامة
للحكومة .....

وعن مدى جواز قيام جامعة قطر بت�أ�سي�س �شركة وفقاً لأحكام القانون رقم ()5
ل�سنة  2002ب�إ�صدار قانون ال�شركات  .قررت �إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل بقطر
في فتواها ( )21انه يجوز للجامعة باعتبارها هيئة عامة ذات �شخ�صية اعتبارية ولها موازنة
م�ستقلة ت�أ�سي�س �شركات م�ساهمة لها طبيعة علمية وثقافية تتفق مع �أهداف الجامعة على
�سند من ان «الم�ستفاد من ن�صي المادتين ( )2، 1من المر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة
 2004بتنظيم جامعة قطر  ،والمادة ( )68من قانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالقانون
رقم ( )5ل�سنة � ، 2002أن جامعة قطر هيئة عامة ذات طابع علمي ولها �شخ�صية اعتبارية
( )19الفتوى رقم ف.ت  903-11/3الم�ؤرخة 1996/4/8
( )20الفتوى رقم ف.ت  1245-11/3الم�ؤرخة .1996/5/25
( )21فتوى رقم ف.ع  1765 – 11/3الم�ؤرخة 2005/3/23
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وموازنة م�ستقلة تهدف �إلى �إثراء الحركة الثقافية والعلمية واالرتقاء ح�ضاري ًا بالمجتمع
حر�ص ًا على عنا�صره العربية الأ�صلية وتراثه الح�ضاري والإ�سالمي العريق � ،سيما فيما يتعلق
بن�شر المعرفة وتطويرها وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية العربية والأجنبية والدولية ،
وتزويد البالد بالمتخ�ص�صين والفنيين والخبراء في مختلف المجاالت  .وقد خول الم�شرع
بقانون ال�شركات الم�شار �إليه الحكومة وغيرها من الهيئات والم�ؤ�س�سات العامة حق ت�أ�سي�س
�شركة م�ساهمة �أو �أكثر بمفردها �أو باال�شتراك مع �آخر � ،سواء كان �شخ�ص ًا طبيعيا �أو معنويا
عاما �أو خا�صا .وتطبيقا لما تقدم  ،ولما كان الثابت من �أحكام المر�سوم بقانون رقم ()34
ل�سنة  2004بتنظيم جامعة قطر �أن هذه الجامعة هيئة عامة ذات �شخ�صية اعتبارية ولها
موازنة م�ستقلة  ،ومن ثم ف�إنه طبقا لحكم المادة ( )68من قانون ال�شركات رقم ( )5ل�سنة
 2002يجوز لها ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة بمفردها �أو باال�شتراك مع م�ؤ�س�س �آخر �سواء كان
�شخ�صا طبيعيا �أو معنويا عاما �أو خا�صا  ،وب�شرط �أن تكون هذه ال�شركة ذات طبيعة علمية �أو
ثقافية بحيث تتفق مع �أهداف الجامعة التي حددتها المادة ( )2من المر�سوم بقانون الم�شار
�إليه».

خام�سا � :شبكة الجزيرة الف�ضائية « �شبكة الجزيرة الإعالمية»
كانت �شبكة الجزيرة الف�ضائية وقت �إن�شائها بالقانون رقم ( )1ل�سنة  1996تعد م�ؤ�س�سة

عامة ومن الجهات المخاطبة ب�أحكام قانون المناق�صات والمزايدات ثم �صدر القانون
رقم ( )10ل�سنة  2011بتحويل �شبكة الجزيرة الف�ضائية �إلى م�ؤ�س�سة خا�صة ذات
نفع عام بان ن�صت المادة ( )1منه على ان « ُتحول �شبكة الجزيرة الف�ضائية �إلى م�ؤ�س�سة
خا�صة ذات نفع عامُ ،تن�ش�أ بوثيقة ت�أ�سي�س ونظام �أ�سا�سي ،وفق ًا لأحكام المر�سوم بقانون رقم
( )21ل�سنة  2006الم�شار �إليه ،و ُت�سمى « �شبكة الجزيرة الإعالمية » .وبذلك تحولت من
�شخ�ص معنوى عام �إلى �شخ�ص معنوى خا�ص ولم تعد من الجهات المخاطبة ب�أحكام قانون
المناق�صات والمزايدات.
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�ساد�سا :م�ؤ�س�سة كيوتل ( �شركة ات�صاالت قطر  -كيوتل)
كانت الم�ؤ�س�سة القطرية لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية المن�ش�أة بالقانون رقم
 13ل�سنة  1987المعدل بالمر�سوم بقانون رقم  34ل�سنة  1995قبل تحولها �إلى �شركة

م�ساهمة تعد م�ؤ�س�سة عامة اى �شخ�ص معنوى عام ( )22وقت �إن�شائها ومن الجهات
المخاطبة ب�أحكام قانون المناق�صات والمزايدات  ،ثم �صدر القانون رقم  21ل�سنة
 1998بتحول الم�ؤ�س�سة �إلى �شركة م�ساهمة تخ�ضع لأحكام قانون ال�شركات طبقا للمادة  2من
هذا القانون التى تن�ص على ان « تحول الم�ؤ�س�سة �إلى �شركة م�ساهمة ت�سمى ات�صاالت قطر
(كيوتل) (�شركة م�ساهمة قطرية) وفق ًا لأحكام المادة ( )90من قانون ال�شركات رقم ()11
ل�سنة  1981الم�شار �إليه ويكون مركزها الرئي�سي في مدينة الدوحة ولها �أن تن�شئ فروع ًا �أو
مكاتب ًا �أو توكيالت في قطر �أو في الخارج وت�سجل ال�شركة في ال�سجل التجاري وتقيد �أ�سهمها
في �سوق الدوحة للأوراق المالية .وتلتزم ال�شركة ب�أحكام هذا القانون ونظامها الأ�سا�سي».
وطبقا للمادة  6من هذا القانون فان ر�أ�سمال ال�شركة مملوك بالكامل لحكومة دولة قطر ،
�إال �أنها ال تعدو �أن تكون �شركة م�ساهمة مما يخرجها من نطاق الجهات المخاطبة

ب�أحكام قانون المناق�صات والمزايدات.
وقررت �إدارة الفتوى بدولة قطر (� )23أن �شركة كيوتل هي �شركة م�ساهمة قطرية بموجب
القانون رقم ( )21ل�سنة  1998الم�شار �إليه  ،حيث �إنها تعتبر من ال�شركات التجارية وينطبق
عليها القانون رقم ( )11ل�سنة  1981ب�إ�صدار قانون ال�شركات التجارية  ،و�أن الم�ستفاد
من قانون ال�شركات الم�شار �إليه �أن ال�شركات التي ت�ؤ�س�سها الحكومة �أو الم�ؤ�س�سات العامة
�أو الهيئات العامة �سواء بمفردها �أو مع غيرها ف�إنها تحتفظ ب�شكلها القانوني باعتبارها
�شركة ذات �شخ�صية معنوية م�ستقلة ف�إنها ال تعتبر من الحكومة �أو من الأجهزة الحكومية
الأخرى....
()22فتوى �إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل بقطر رقم ف -ت  2802 -11/3بتاريخ  « 1996/11/11والأ�شخا�ص المعنوية كما
هو معروف نوعان  ،خا�ص وعام � ،أى م�ؤ�س�سات و�شركات خا�صة  ،و�أ�شخا�ص معنوية عامة  ... ،وم�ؤ�س�سة كيوتل هى م�ؤ�س�سة
عامة �أى �شخ�ص معنوى عام  ..وهى مملوكة بالكامل للدولة القطرية»...
( )23الفتوى قطر رقم ف.ت 182 – 11/3الم�ؤرخة  . 2000/1/29والفتوى رقم ف.ت 2897 – 11/3الم�ؤرخة . 1999/11/22
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المطلب الثانى
جهات تندرج فى مفهوم الوزارات
والأجهزة الحكومية الأخرى والأ�شخا�ص المعنوية العامة
هناك بع�ض الجهات واللجان التى تثير ت�سا�ؤالت حول مدى خ�ضوعها لقانون المناق�صات
والمزايدات نعر�ض لها تباعا وهى:

�أوال  :اللجنة المنظمة لمهرجان قطر البحري
اللجنة المنظمة لمهرجان قطر البحري لها �شخ�صية معنوية وموازنة م�ستقلة ومن ثم فهي
تعد من الأجهزة الحكومية  ،وتخ�ضع لأحكام قانون المناق�صات والمزايدات ذلك �إن القرار
الأميري رقم ( )42ل�سنة  2007ال�صادر ب�إن�شاء اللجنة المنظمة لمهرجان قطر البحري ،
قد �أ�شار في ديباجته �إلى القانون رقم ( )5ل�سنة  1989ب�ش�أن الموازنة العامة للدولة  ،وجعل
للجنة �شخ�صية معنوية وموازنة م�ستقلة  ،ومن ثم فهي تعد من الأجهزة الحكومية .

()24

ثانيا � :صندوق الزكاة
يعتبر �صندوق الزكاة مرفقا عاما من المرافق العامة �إذ تن�ص المادة ( )1من
القانون رقم ( )8ل�سنة  1992ب�إن�شاء �صندوق الزكاة على ان « ين�ش�أ �صندوق ي�سمى �صندوق
الزكاة يتمتع بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل المالي والإداري ,ويخ�ضع لإ�شراف وزير
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية» وحددت المادة ( )2المعدلة بالقانون رقم ( )21ل�سنة 1994
والقانون رقم  11ل�سنة  1999الغر�ض من الم�شروع وهو �أداء خدمة عامة بتلقي �أموال الزكاة
وال�صدقات التبرعات و�صرفها في الأوجه ال�شرعية لم�ستحقيها حيث ن�صت على �أن « يكون
ل�صندوق الزكاة موازنة م�ستقلة يحتفظ ال�صندوق بفائ�ضها ال�سنوى ,وتتكون موارده مما يلى:
( )24فتوى �إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل بقطر رقم ف  .ع  10871 – 11/3الم�ؤرخة .2008/11/30
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� -1أموال الزكاة .
 -2ال�صدقات والتبرعات والهبات التى يرغب الم�سلمون فى �أدائها لل�صندوق .
�-3أرباح وعوائد ا�ستثمارات الأموال القابلة لال�ستثمار �شرعا  .وتودع هذه الموارد فى م�صرف
�أو �أكثر من الم�صارف الإ�سالمية  ,على �أن يخ�ص�ص ح�ساب م�ستقل لأموال الزكاة مع
ق�صر ال�صرف منه على م�صارف الزكاة ال�شرعية � .أحدهما لرئي�س مجل�س الإدارة �أو من
ينيبه  ,والآخر لمدير ال�صندوق �أو من يقوم مقامه فى حالة غيابه  ,وذلك وفقا لأحكام
الالئحة المالية لل�صندوق» .وفي مجال تبعية ال�صندوق لل�سلطة العامة وهيمنتها عليه ,
ن�صت المادة ( )3من القانون على �أن « ي�شرف على �إدارة ال�صندوق ورعاية �شئونه مجل�س
�إدارة يتكون من رئي�س و�ستة �أع�ضاء ي�صدر بت�شكيله قرار من مجل�س الوزراء بناء على
اقتراح وزير الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية وذلك لمدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد  .ويكون
لل�صندوق مدير  ,ي�صدر بتعيينه وتحديد اخت�صا�صاته قرار من وزير الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية بناء على اقتراح مجل�س �إدارة ال�صندوق  .ويح�ضر المدير اجتماعات المجل�س
دون اال�شتراك فى الت�صويت» كما ن�صت المادة ( )4/4من القانون على �أن « ي�ضع مجل�س
�إدارة ال�صندوق اللوائح الإدارية والمالية لتنظيم العمل به والالئحة الداخلية لمجل�س
الإدارة وي�صدر بهذه اللوائح قرار من الوزير» .كما ن�ص البند ( )6من هذه المادة على
�أن يعد مجل�س الإدارة الموازنة التقديرية ال�سنوية الح�سابات الختامية ال�سنوية العتمادها
من الوزير ,و�أخير ًا ن�صت المادة ( )6على �أن «تتولى �أجهزة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
الأعمال التنفيذية لأوجه الن�شاط والخدمات الالزمة لإدارة ال�صندوق وفق التنظيم الذي
ي�صدر به قرار من الوزير» وتن�ص المادة (6مكرر ) 1الم�ضافة بالقانون رقم  11ل�سنة
 1999على ان:
-1يتولى موظفو ال�صندوق الأعمال التنفيذية الالزمة لت�شغيله وت�سيير �أعماله وت�ؤدى
رواتبهم من الباب الأول من موازنة وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية.
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-2يخ�ص�ص بند فى موازنة وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية لتغطية الموازنة الت�شغيلية
ال�سنوية لل�صندوق » .وقد ر�أت �إدارة الفتوى والت�شريع بدولة قطر(� )25أن �صندوق
الزكاة مرفق عام من المرافق التي تندرج تحت ت�سمية (الهيئة العامة)  ,ولهذا يكون
من المنا�سب اتخاذها م�سمى ( هيئة عامة م�ستقلة ) .وكان هذا الر�أي قبل �صدور
القانون المنظم للهيئات والم�ؤ�س�سات العامة رقم  26ل�سنة 2004

ثالثا� :سوق الدوحة للأوراق المالية
�سوق الدوحة للأوراق المالية  -الذى حلت محله هيئة قطر للأ�سواق المالية -
يعد من الأجهزة الحكومية ويتمتع بال�شخ�صية المعنوية الم�ستقلة:
قررت �إدارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل بقطر في فتواها رقم ف.ت 2348 - 11/3
الم�ؤرخة  1998/9/10قبل �صدور القانون رقم  33ل�سنة �« 2005إن �سوق الدوحة للأوراق
المالية هو طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم ( )14ل�سنة  1995ب�إن�شاء �سوق
الدوحة للأوراق المالية ذو �شخ�صية م�ستقلة  ،ويخ�ضع لإ�شراف وزير االقت�صاد والتجارة
و�أن مدير ال�سوق يعين من قبل الوزير ،و�أن القرارات والنظم واللوائح المطبقة به ت�صدر
بقرار من الوزير  ،و�أن �أموال ال�سوق تعتبر من الأموال العامة طبقا للمادة ( )18من القانون
الم�شار �إليه وتخ�ضع لجميع �أحكامها وت�أ�سي�سا على ذلك ف�إن ال�سوق يعد من قبل الأجهزة
الحكومية ويتمتع بال�شخ�صية المعنوية الم�ستقلة  ،لذلك ف�إنه �إعماال لحكم المادة ( )3من
القانون رقم ( )4ل�سنة  1995ب�ش�أن ديوان المحا�سبة يخ�ضع لرقابة الديوان « .وب�صدور
القانون رقم ( )33ل�سنة  2005المعدل بالقانون رقم  10ل�سنة  2009بتعديل بع�ض �أحكام
ب�ش�أن هيئة قطر للأ�سواق المالية و�شركة �سوق الدوحة للأوراق المالية نا�صا في المادة  2منه
()25فتوى �إدارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل بقطر (رقم ف0ت 1416/4/28 1575 - 90/2هـ 1995/9/23 -م) و�أ�ضافت
فى فتواها ( رقم ف.ت  3265-11/3الم�ؤرخة  )1996/12/26ان مجل�س �إدارة �صندوق الزكاة يعتبر مجل�س �إدارة هيئة
عامة ف�إنه بذلك ال ت�سري عليه �أحكام القرار رقم ( )9ل�سنة  1993الم�شار �إليه  ،وبالتالي ال تنطبق عليه ال�شروط وال�ضوابط
الم�شار �إليها في المادة ( )3/12بمنح مكاف�أة للجان الم�شتركة والمتخ�ص�صة  ،ولكن تتم معاملتهم في هذا ال�ش�أن وفقا
لقرار مجل�س الوزراء بتحديد مكاف�أة لأع�ضاء مجل�س الإدارة �أ�سوة بنظرائهم من �أع�ضاء مجال�س �إدارات الهيئات العامة.
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على �أن « ُتن�ش�أ هيئة عامة ت�سمى «هيئة قطر للأ�سواق المالية» تكون لها �شخ�صية معنوية
وموازنة ملحقة بموازنة الوزارة».فقد �أ�ضحت الهيئة من عداد الهيئات العامة المخاطبة
بقانون المناق�صات والمزايدات فيما ال يتعار�ض مع قوانين �أو قرارات �إن�شائها � ،إال ان �شركة
بور�صة قطر التى تم ت�أ�سي�سها بقرار وزير الأعمال والتجارة رقم  2009/161تنفيذا لن�ص
المادة  33من هذا القانون ال تعدو ان تكون �شركة م�ساهمة تخرج من نطاق تطبيق قانون
المناق�صات والمزايدات �إذ تن�ص على ان « «تن�ش�أ �شركة م�ساهمة قطرية وفق ًا لأحكام هذا
القانون ،وقانون ال�شركات التجارية الم�شار �إليه ،تهدف �إلى �إدارة وتقديم خدمات اال�ستثمار
في الأ�سواق المالية ،وغير ذلك من الأهداف التي يت�ضمنها النظام الأ�سا�سي لل�شركة الذي
تقره الهيئة ،وي�صدر بت�أ�سي�سها قرار من الوزير المخت�ص».
ثم �صدر القانون رقم  8ل�سنة  2012ب�ش�أن هيئة قطر للأ�سواق المالية الذى قرر �إلغاء
القانون رقم  33ل�سنة  2005وق�ضي في مادته الثانية بان تكون لهيئة قطر للأ�سواق المالية
�شخ�صية معنوية وموازنة ملحقة بموازنة الوزارة  ،ون�صت المادة  3على �أن « تتبع الهيئة
المحافظ ويكون مقرها مدينة الدوحة».

رابعا  :م�صرف قطر المركزى
البين من ا�ستقراء �أحكام المر�سوم بقانون رقم  3ل�سنة  2006ب�ش�أن م�صرف قطر
المركزى المعدل بالقانون رقم  1ل�سنة  2008وبالمر�سوم بقانون رقم  16ل�سنة  2011انه
يعد من �أ�شخا�ص القانون العام اذ تن�ص المادة ( )2منه على ان «يكون لم�صرف قطر

المركزي �شخ�صية معنوية ،وموازنة م�ستقلة ».وان الم�صرف منوط به تحقيق
�أهداف ال�سيا�سة االقت�صادية والتنموية العامة للدولة (مادة  )4ويتولى الم�صرف
و�ضع وتنفيذ ال�سيا�سة النقدية للدولة ،و�سيا�سة �سعر ال�صرف والرقابة المالية
والم�صرفية (مادة )5وان ر�أ�س مال الم�صرف خم�سة مليارات ريال قطري تمتلكه
الدولة بالكامل (مادة .)6
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وقد �أ ُلغى القانون الم�شار �إليه وحل محله القانون رقم  13ل�سنة  2012ب�إ�صدار قانون
م�صرف قطر المركزى وتنظيم الم�ؤ�س�سات المالية نا�صا في المادة ( )2منه على ان «يكون
لم�صرف قطر المركزي �شخ�صية معنوية ،وموازنة م�ستقلة.ويتبع الأمير مبا�شرة  ».وان ر�أ�س
مال الم�صرف خم�سون مليار ريال قطري تمتلكه الدولة بالكامل (مادة .)9
و�سبق وان انتهت الجمعية العمومية لق�سمي الفتوى والت�شريع بمجل�س الدولة الم�صري
بجل�ستها المنعقدة فى  } 1981 / 11 / 18ملف رقم � { 35 /2 / 16إلى ان البنك المركزي
الم�صري يعد هيئة عامة ت�أ�سي�س ًا على انه ولئن كان الم�شرع لم ي�سمه هيئة فى القانون
الخا�ص به �إال �أنه تتوافر فيه مقومات الهيئات العامة  ،وان قانون المناق�صات والمزايدات
رقم  89ل�سنة  1998الذى قرر الم�شرع �سريان �أحكامه على الهيئات العامة ي�سرى على البنك
()26
المركزي الم�صري باعتباره هيئة عامة.
بيد انه �صدر القانون رقم  14ل�سنة  2002بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم  120ل�سنة
 1975فى �ش�أن البنك المركزي والجهاز الم�صرفي مقررا فى مادته الأولى ان لمجل�س �إدارة
البنك �إ�صدار الئحة تنظيم المناق�صات والمزايدات الخا�صة به دون التقيد بقانون تنظيم
المناق�صات والمزايدات رقم  89ل�سنة  1998مما يخرج البنك من عداد الجهات المخاطبة
ب�أحكام القانون الأخير فور �إ�صدار الئحة تنظيم المناق�صات والمزايدات الخا�صة به بان
ن�صت هذه المادة على ان «ي�ستبدل بن�ص المادة ( )5من القانون رقم  120ل�سنة  1975فى
�ش�أن البنك المركزي والجهاز الم�صرفي  ،الن�ص االتى :مادة  - 5يتبع البنك �أ�ساليب الإدارة
وفقا لما يجرى عليه العمل فى المن�ش�آت الم�صرفية دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية
والمالية المن�صو�ص عليها من القوانين واللوائح المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام
وقطاع الأعمال العام .ولمجل�س �إدارة البنك �إ�صدار الئحته المالية والئحة تنظيم المناق�صات
والمزايدات الخا�صة به دون التقيد بقانون تنظيم المناق�صات والمزايدات ال�صادر بالقانون
رقم  89ل�سنة . 1998
( )26فتوى رقم  702بتاريخ 1999 / 11/ 8جل�سة  1999/10/20ملف رقم 92/ 1 / 58
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خام�سا  :المن�ش�آت ال�سياحية والترفيهية العامة
�إن المن�ش�آت ال�سياحية والترفيهية العامة هي المن�ش�آت التي للدولة �أو للأ�شخا�ص
االعتبارية العامة  ،والتي تكون مخ�ص�صة لمنفعة عامة � ،أما ال�شاليهات والمن�ش�آت الترفيهية
الخا�صة فهي على العك�س من ذلك تكون غير مملوكة للدولة �أو للأ�شخا�ص االعتبارية العامة
وبالطبع غير مخ�ص�صة لمنفعة عامة .

()27

�ساد�سا  :اللجنة الدائمة لحماية البيئة
اللجنة الدائمة لحماية البيئة تعتبر هيئة عامة �أو جهاز حكومي ,ولي�ست لجنة
بالمعنى المق�صود من قرار تنظيم مكاف�آت اللجان:
وفى ذلك تقول �إدارة الفتوى بدولة قطر( )28انه «يتعين للوقوف على التكييف ال�صحيح
للجنة الدائمة لحماية البيئة الرجوع �إلى �أحكام قانون �إن�شائها رقم ( )4ل�سنة  1981حيث
يبين �أنه ن�ص في المادة ( )1على �أن يكون لها ال�شخ�صية االعتبارية  ,ويكون لها ميزانية
م�ستقلة .وتلحق بمجل�س الوزراء )29(.وبذلك فقد كانت في هذه الفترة �أقرب �إلى كونها هيئة
عامة ذات �شخ�صية معنوية �أو جهاز حكومي يتمتع ب�شخ�صية قانونية م�ستقلة .ومن ثم لي�ست
لجنة بالمعنى المق�صــود من قــرار مجل�س الوزراء رقم ( )3ل�سنة  1980بتنظيم �أعمال
اللجان الم�شتركة .ويعزز هذا الر�أي �أن اللجان التي ي�سري عليها هذا القرار هي لجان ذات
مدة زمنية محددة  ,والفرق بين اللجنة الم�ستمرة واللجنة الم�ؤقتة �أن الأولى تزيد مدتها على
�ستة �أ�شهر  ,بينما الثانية تقل مدتها عن �ستة �أ�شهر.
( )27فتوى �إدارة الفتوى بدولة قطر الم�ؤرخة 1999/11/24
( )28قطر  -ف ت  260 – 11/3بتاريخ 1415/9/9هـ 1995/2/8م
(�)29ألحقت بعد ذلك بوزارة ال�ش�ؤون البلدية والزراعة بمقت�ضى القانون رقم ( )13ل�سنة  1994ثم الغي القانون رقم  4ل�سنة 1981
بالمر�سوم بقانون رقم  11ل�سنة  2000ب�إن�شاء المجل�س الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية الذى الغي �أي�ضا بالمر�سوم بقانون
رقم  18ل�سنة  2009بالغاء بع�ض القوانين.
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ففي جميع الأحوال ال بد من مدة في تكوين اللجان التي �صدر القرار ( )3ل�سنة 1980
لتنظيمها حتى ولو كانت غير قابلة للتحديد  ,وقد �أخذ قرار مجل�س الوزراء رقم ( )9ل�سنة
 1993ب�ش�أن تنظيم �أعمال اللجان الم�شتركة والمتخ�ص�صة ال�صادر بتاريخ , 1991/9/23
والذي �ألغى قرار مجل�س الوزراء رقم ( )3ل�سنة  1980الم�شار �إليه  ,بهذا الت�صور �أي�ض ًا ,
فن�ص في المادة ( )4منه على �أن «اللجنة الدائمة هي التي ال تقل مدتها عن �سنة  ,واللجنة
الم�ؤقتة هي التي ال تدخل في عداد اللجان الدائمة »  ,وبالتالي فالأجهزة الحكومية �أو
الهيئات التي تن�ش�أ لأداء �أعمال حكومية م�ستمرة بالمعنى الحقيقي  ,لي�ست المدة عن�صر ًا
فيها �أ�ص ًال ,ال تعتبر لجان ًا ولو �سمى الم�شروع �إحداها تجاوز ًا لجنة  ,ومن �أجل هذه الفكرة
�أ�ستدرك القرار الجديد رقم ( )9ل�سنة  1993في المادة ( )16منه ذلك  ,ون�ص على عدم
�سريان �أحكام هذا القرار على مجال�س �إدارات الم�ؤ�س�سات والهيئات العامة وال�شركات التي
تمتلكها الحكومة � .... ,إلخ  ,من البديهي �أن �إخراج الأجهزة الحكومية يكون من باب �أولى
وال يحتاج �إلى ن�ص خا�ص .
ولهذا انتهى ر�أى ادارة الفتوى �إلى �أن لجنة حماية البيئة تعتبر بمثابة هيئة عامة �أو جهاز
حكومي ولي�ست لجنة بالمعنى المق�صود من قرار مجل�س الوزراء رقم ( )3ل�سنة 1980
الم�شار �إليه.
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المطلب الثالث
التنازع بين الجهات الحكومية
حول تحديد الجهة المخت�صة ببع�ض العقود
�أوال :تنظيم عقود ا�ستغالل مواقع ا�ستخدام الرمال والدفان
-1نظم القانون رقم ( )3ل�سنة  2007ب�ش�أن ا�ستغالل الثروات الطبيعية ومواردها �أحكام
ا�ستغالل الثروات الطبيعية ومن بينها الحجارة الم�ستعملة لأغرا�ض الزخرفة والتربة
والرمال والمواد الحجرية وم�شتقاتها الم�ستعملة في �أعمال البناء والر�صف والردم وفق ًا
للتعريف الوارد فى مادته الأولى( . )30واعتبر جميع الثروات الطبيعية ومواردها ،من �أمالك
( )30القانون رقم ( )3ل�سنة  2007ب�ش�أن ا�ستغالل الثروات الطبيعية ومواردها:
تن�ص المادة ( )2على ان «تعتبر من �أمالك الدولة جميع الثروات الطبيعية ومواردها  ،وال يجوز ا�ستغاللها �أو نقلها �أو
االتجار فيها �إال وفق ًا لأحكام هذا القانون.
وتن�ص المادة ( )3على ان «يكون منح امتياز ا�ستغالل الثروات الطبيعية ،با�ستثناء البترول والتربة والرمال والمواد
الحجرية وم�شتقاتها الم�ستعملة في �أعمال البناء والر�صف والردم ،وكذلك �أي تعديل في �شروط االمتياز �أو نطاقه �أو
الإتاوة بقرار من الوزير يتم اعتماده من مجل�س الوزراء  ،وال يجوز منح االمتياز �إال لمدة محدودة ».
وتن�ص المادة ( )4على ان «يكون لقطر للبترول االمتياز العام الح�صري لال�ستك�شاف و�إنتاج البترول والغاز الطبيعي
وغيرهما من المواد الهيدروكربونية وم�شتقاتها،وال�ستثمار وتطوير موارد تلك المواد في الدولة.
وتخت�ص قطر للبترول بالترخي�ص لأي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ب�إجراء �أي من العمليات البترولية ،وذلك وفق ًا
للأحكام المنظمة لقطر للبترول».
وتن�ص المادة ( )5على ان «تخت�ص وزارة ال�ش�ؤون البلدية والزراعة ،بالتن�سيق مع الجهات المعنية ،بالترخي�ص

لأي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي با�ستخراج �أو نقل �أو ا�ستغالل التربة والرمال والمواد الحجرية وم�شتقاتها
الم�ستعملة في �أعمال البناء والر�صف والردم ،وذلك وفق ًا لل�شروط ولإجراءات التي ي�صدر بها قرار من وزير ال�ش�ؤون

البلدية والزراعة».
وتن�ص المادة ( )6على ان «ال يجوز ،بغير ترخي�ص من وزارة البلدية والزراعة ،ا�ستخراج �أو نقل �أو ا�ستغالل
التربة والرمال والمواد الحجرية وم�شتقاتها الم�ستعملة في �أعمال البناء والر�صف والردم ،وعلى المرخ�ص له
االلتزام بال�شروط المحددة بالترخي�ص».
وتن�ص المادة ( )7على ان «للوزير ،نيابة عن الحكومة ،الت�صريح للأ�شخا�ص الطبيعيين �أو المعنويين ،باال�ستك�شاف� ،أو
الترخي�ص لهم بالتنقيب عن الثروات الطبيعية ،وغير البترول ،وذلك وفق ًا للقواعد وال�شروط التي ي�صدر بها قرار
من مجل�س الوزراء».
وتن�ص المادة ( )2/23على ان «كما يكون لموظفي وزارة ال�ش�ؤون البلدية والزراعة  ،الذين ي�صدر بتخويلهم �صفة
م�أموري ال�ضبط الق�ضائي ،قرار من النائب العام باالتفاق مع وزير ال�ش�ؤون البلدية والزراعة� ،ضبط واثبات الجرائم

التي ترتكب بالمخالفة لحكم المادة ( )6من هذا القانون ،ولهم في �سبيل ذلك الدخول �إلى �أي مكان ي�ستغل �أو
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الدولة وال يجوز ا�ستغاللها �أو نقلها �أو االتجار فيها �إال وفق ًا لأحكام هذا القانون (المادة)2
وحددت المادتان  5و 6قواعد الترخي�ص با�ستخراج �أو نقل �أو ا�ستغالل التربة والرمال والمواد
الحجرية وم�شتقاتها الم�ستعملة في �أعمال البناء والر�صف والردم وجعلت هذا الترخي�ص من
اخت�صا�ص وزارة ال�شئون البلدية والزراعة (حاليا ت�سمى وزارة البلدية والتخطيط العمرانى
طبقا للقرار االميرى رقم  36ل�سنة  2009بالهيكل التنظيمى لهذه الوزارة)

-2تنازع االخت�صا�ص بمنح تراخي�ص ا�ستغالل مواقع الرمال والمواقع الحجرية
وم�شتقاتها والدفان الواقعة فى مناطق امتياز قطر للبترول :
( �أ )فى المرحلة ال�سابقة على القرار االميرى رقم  39ل�سنة  2009ب�ش�أن الهيكل
التنظيمى لوزارة البيئة :
نظرا الن القانون رقم  3ل�سنة  2007قد �أبقى على حقوق االمتياز الممنوحة فى
تاريخ �سابق على العمل ب�أحكامه على ان تجدد وفقا لأحكام هذا القانون �إذا حل
ميعاد التجديد بعد العمل ب�أحكامه من  . 2007/6/11ومنها تخ�صي�ص االنتفاع
بارا�ضى ومرافق منطقة دخان «حقل دخان» لقطر للبترول بموجب المر�سوم رقم
 55ل�سنة  ، )31( 1995وارا�ضى المنطقة ال�صناعية بم�سيعيد بموجب المر�سوم رقم
ي�ستعمل في ا�ستخراج �أو نقل �أو ا�ستغالل التربة والرمال والمواد الحجرية وم�شتقاتها الم�ستعملة في �أعمال
البناء والر�صف والردم لمراقبته وتفتي�شه.
وتن�ص المادة ( )26على ان «ت�ستمر حقوق االمتياز والتعدين ،وت�صاريح اال�ستك�شاف ،وتراخي�ص التنقيب ،و�شهادات
االكت�شاف ،الممنوحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون �أو المنفذة وفقاً التفاقيات �سابقة� ،سارية حتى انتهاء المدد
المحددة لها ،وال تجدد �إال وفق ًا لأحكام هذا القانون».
وتن�ص المادة ( )28على ان «يلغى كل حكم يخالف �أحكام هذا القانون».

() 31المر�سوم رقم  55ل�سنة  1995بالترخي�ص للم�ؤ�س�سة العامة القطرية للبترول باالنتفاع بار�ضى ومرافق منطقة
دخان:

تن�ص المادة  1على ان «يرخ�ص للم�ؤ�س�سة العامة العامة القطرية للبترول باالنتفاع بار�ضى منطقة دخان المبينة الحدود
بالخريطة المرفقة بهذا المر�سوم والمرافق المقامة عليها».
وتن�ص المادة  2على ان « يكون للم�ؤ�س�سة العامة القطرية للبترول – كمنتفع -حق ا�ستعمال وا�ستغالل و�إدارة االرا�ضى
والمرافق الم�شار �إليها فى المادة ال�سابقة  ،وممار�سة جميع حقوق الملكية والحقوق العينية الأ�صلية والتبعية عليها فيما عدا
حق الت�صرف وذلك وفقا للأحكام المبينة فى هذا المر�سوم».
وتن�ص المادة  3على ان « تكون �شروط االنتفاع كما يلى� ( :أ ) مدة االنتفاع محددة بمدة بقاء الم�ؤ�س�سة العامة القطرية
للبترول ( ....ب) تعتبر االرا�ضى المخ�ص�صة لالنتفاع من الأموال المملوكة للدولة ملكية خا�صة وتخ�ضع الحكامها»....
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 59ل�سنة  1989المعدل بالمر�سوم رقم  63ل�سنة  ، 2012ومنها االمتياز الممنوح
ل�شركة قطر الوطنية ل�صناعة اال�سمنت با�ستغالل التربة والجب�س والجير الالزم
ل�صناعة اال�سمنت من منطقة �أم باب والقيام ب�أعمال الحفر والتنقيب والتعبئة
والنقل بالمنطقة وذلك بموجب القانون رقم  4ل�سنة  1973وتم تمديد هذا االمتياز
بالمر�سوم بقانون رقم  13ل�سنة  1991ثم بالمر�سوم بقانون رقم  8ل�سنة .1993
فقد ثار التنازع حول تحديد الجهة المخت�صة بتنظيم عقود ا�ستغالل مواقع
ا�ستخدام الرمال والدفان ،بين وزارة البلدية والتخطيط العمرانى  ،وقطر للبترول
بالن�سبة لمواقع الرمال والدفان الواقعة في مناطق امتياز قطر للبترول فعر�ض
الأمر على �إدارة الفتوى( )32التى ارت�أت �إن وزارة ال�شئون البلدية والزراعة هي

الجهة المخت�صة بتنظيم عقود ا�ستغالل مواقع ا�ستخراج الدفان والرمال
من خالل التراخي�ص المخولة بمنحها ،وهي الجهة المخت�صة بعد التن�سيق
مع قطر للبترول بمنح تراخي�ص ا�ستغالل مواقع الرمال والدفان الواقعة
في مناطق امتياز قطر للبترول .على �سند من « �إن الم�شرع بالقانون رقم ()3
ل�سنة  2007ب�ش�أن ا�ستغالل الثروات الطبيعية قد خول الهيئة العامة للتخطيط
والتطوير العمراني(� )33إدارة �أمالك الدولة ب�صفة عامة  ،وخول قطر للبترول
االمتياز العام الح�صري لال�ستك�شاف والتنقيب و�إنتاج البترول والغاز وغيرهما من
المواد الهيدروكربونية وم�شتقاتها  ،وناط بها كذلك االخت�صا�ص بالترخي�ص لأي
�شخ�ص طبيعي �أو معنوي ب�إجراء �أي من العمليات البترولية  ،كما منح الم�شرع وزارة
ال�شئون البلدية والزراعة �سلطة الترخي�ص لأي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي با�ستخراج
�أو نقل �أو ا�ستغالل التربة والرمال والمواد الحجرية وم�شتقاتها الم�ستعملة في
( )32فتوى ادارة الفتوى والعقود بوزارة العدل رقم ف  .ع  7521 – 11/3الم�ؤرخة .2007/10/1
ُ
()33ا ُن�شئت هذه الهيئة بالقانون رقم  15ل�سنة  2004المعدل بالقانونين  9ل�سنة  2005و  10ل�سنة  2006ثم �ألغيت بالمر�سوم
بقانون رقم  18ل�سنة  2009بالغاء بع�ض القوانين  ،و�أ�صبحت الهيئة �إحدى �إدارات وزارة البلدية والتخطيط العمرانى بالقرار
االميرى رقم  36ل�سنة  ،2009والذى حل محله القرار الأميرى رقم  18ل�سنة 2014
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�أعمال البناء والر�صف والردم  ،وذلك وفق ًا لل�شروط والإجراءات التي يقررها وزير
ال�شئون البلدية والزراعة  ،وجعل من الترخي�ص �شرط ًا لممار�سة العمليات �سالفة
الذكر  ،على �أن يلتزم المرخ�ص له بال�شروط المحددة بهذا الترخي�ص .وتطبيق ًا
لما تقدم ولما كان القانون قد ناط بوزارة ال�شئون البلدية والزراعة �سلطة منح
الترخي�ص الالزم والذي يحتوي على �شروط محددة ويكون وفق ًا للإجراءات التي

يقررها الوزير ال�ستغالل مواقع الرمال والمواد الحجرية  ،ف�إن هذا الترخي�ص هو
في حقيقته عقد ينظم العالقة بين المرخ�ص والمرخ�ص له وفقاً ل�شروطه
مما ال حاجة معه لوجود عقود تبرم من جهة �أخرى  ،تنظم عملية ا�ستغالل
مواقع ا�ستخراج الرمال والدفان  .وال ينال من ذلك �أن الهيئة العامة للتخطيط
والتطوير العمراني هي الجهة المخت�صة ب�إدارة �أمالك الدولة بح�سب الأ�صل العام ،
�إذ �أن القانون رقم ( )3ل�سنة  2007قد خ�ص وزارة ال�شئون البلدية والزراعة بمنح
تراخي�ص ا�ستغالل مواقع ا�ستخراج الرمال والدفان و�أن تنظيم هذا اال�ستغالل يكون
وفق ًا ل�شروط و�إجراءات الترخي�ص ذاته والتي ي�صدر بها قرار من وزير ال�شئون

البلدية والزراعة  .ومن حيث �أنه عن الجهة المخت�صة بالترخي�ص با�ستغالل
مواقع الرمال والدفان الواقعة في مناطق امتياز قطر للبترول  ،ف�إن المادة
( )4من القانون الم�شار �إليه قد ق�صرت اخت�صا�ص قطر للبترول على الترخي�ص
ب�إجراء �أي من العمليات البترولية في مناطق االمتياز الخا�صة بها  ،في حين �أن
الم�شرع في المادتين ( )5و( )6الم�شار �إليهما  ،جعل اخت�صا�ص وزارة ال�شئون
البلدية والزراعة عام ًا �شام ًال لجميع المناطق فيما يتعلق بمنح تراخي�ص ا�ستغالل
مواقع الرمال والدفان  ،ولم يقيدها في ذلك �إال بالتن�سيق مع الجهات المعنية ومن

ثم ف�إن وزارة ال�شئون البلدية والزراعة تكون هي المخت�صة  -بعد التن�سيق
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مع قطر للبترول  -بمنح تراخي�ص ا�ستغالل مواقع الرمال والدفان الواقعة
()34
في مناطق قطر للبترول ».
(ب)فى المرحلة المعا�صرة للقرار االميرى رقم  39ل�سنة  2009ب�ش�أن الهيكل
التنظيمى لوزارة البيئة :
هل نقل اخت�صا�ص وزارة البلدية والتخطيط العمرانى (وزارة ال�شئون
البلدية والزراعة �سابقا) �إلى وزارة البيئة فيما يتعلق بمنح تراخي�ص
ا�ستغالل مواقع الرمال والمواقع الحجرية وم�شتقاتها والدفان:
�صدر القرار االميرى رقم  39ل�سنة  2009بالهيكل التنظيمى لوزارة البيئة نا�صا فى
البند  9من المادة  13على ان « تخت�ص �إدارة المحميات والحياة الفطرية بما

يلي(:)35
�-9إ�صدار التراخي�ص البيئية على المواقع ال�صناعية والتجارية والمحاجر
والك�سارات ،وت�صاريح ا�ستخراج ونقل ونخل الدفان والإ�شراف عليها،
بالتن�سيق مع الجهات المخت�صة» .
قررت �إدارة الفتوى بقطر ان وزارة البيئة هى الجهة المخت�صة بعد التن�سيق مع
قطر للبترول بمنح تراخي�ص ا�ستغالل مواقع الرمال والمواقع الحجرية وم�شتقاتها
والدفان الواقعة فى مناطق امتياز قطر للبترول( .)36على �سند من �أن الم�شرع وفقا
للقانون ب�ش�أن تعيين اخت�صا�صات الوزارات والقرارين الأميرين ب�ش�أن الهيكلين
التنظيميين لوزارتى البيئة والبلدية والتخطيط العمرانى  ،فقد خول �إدارة المحميات
والحياة الفطرية بوزارة البيئة �إ�صدار التراخي�ص البيئية على المواقع ال�صناعية
(�)34صدر المر�سوم بقانون رقم  10ل�سنة  1974ب�ش�أن �إن�شاء قطر للبترول وعدل بالقانون = رقم  5ل�سنة  2012الذى ا�ستبدل
بن�ص المادة الأولى منه الن�ص االتى «تن�ش�أ م�ؤ�س�سة عامة ذات �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة ،ت�سمى «قطر للبترول» ،وتتبع
المجل�س الأعلى لل�ش�ؤون االقت�صادية واال�ستثمار».
(�)35صدر القرار الأميري رقم  30ل�سنة  2014بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة الذي حل محل القرار الأميري رقم  39ل�سنة 2009
مت�ضمن ًا في البند  10من المادة  13ذات االخت�صا�ص.
( )36فتوى من �إدارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل برقم  16358 -11/3بتاريخ 2011/10/9
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والتجارية والمحاجر والك�سارات  ،وكذلك �إ�صدار ت�صاريح ا�ستخراج ونقل ونخل
الدفان والإ�شراف عليها  ،بالتن�سيق مع الجهات المخت�صة  ،فى حين ا�سند لم�ؤ�س�سة
قطر للبترول االمتياز العام الح�صرى لال�ستك�شاف والتنقيب و�إنتاج البترول والغاز
الطبيعى وغيرهما من المواد الهيدروكربونية وم�شتقاتها و�أناطها ب�سلطة الترخي�ص
الى �شخ�ص طبيعى �أو معنوى ب�إجراء اى من العمليات البترولية كما منح الم�شرع
وزارة البيئة بموجب قانون تعيين اخت�صا�صات الوزارات والتعديالت التى �شملت
اخت�صا�صات وزارتى البيئة والبلدية والتخطيط العمرانى و�آثار هذه التعديالت على
القانون رقم  3ل�سنة  2007ب�ش�أن ا�ستغالل الثروات الطبيعية ومواردها بتعديل بع�ض
�أحكامه �ضمنيا  ،منحها �سلطة الترخي�ص الى �شخ�ص طبيعى �أو معنوى با�ستخراج
�أو نقل �أو ا�ستغالل التربة والرمال والمواد الحجرية وم�شتقاتها الم�ستعملة فى
�أعمال البناء والر�صف والردم وذلك وفقا لل�شروط والإجراءات التى يقررها وزير
البيئة  ،وجعل من الترخي�ص �شرطا لممار�سة العمليات �سالفة الذكر  ،على ان يلتزم
المرخ�ص له بال�شروط المحددة بهذا الترخي�ص  ،ف�صاحب حق االمتياز ال يجوز
له التنازل عن هذا الحق �أو �إ�شراك الغير فيه �إال �أن ذلك ال يخل لمن له هذا الحق
ا�ستخدام الغير لممار�سة اى حق من حقوقه �أو القيام باى من التزاماته �أو ا�ستخدام
اى م�ؤ�س�سة �أو �شركة لإدارة عمله بالنيابة عنه  ....وتطبيقا لما تقدم فان المادة
 4من القانون الخا�ص با�ستغالل الثروات الطبيعية ومواردها  ،المعدل بموجب
القوانين الالحقة كما �أ�سلفنا قد ق�صرت اخت�صا�ص قطر للبترول على الترخي�ص
ب�إجراء اى من العمليات البترولية فى مناطق االمتياز الخا�صة بها  ،فى حين جعل
الم�شرع فى المادتين  5و  6من ذات القانون وزارة البيئة هى الجهة المخت�صة
بالترخي�ص ال�ستغالل مواقع الرمال والمواقع الحجرية وم�شتقاتها الواقعة فى
مناطق امتياز قطر للبترول وبالتالى ا�سند لها اخت�صا�صا عاما و�شامال لجميع
المناطق فيما يتعلق بمنح تراخي�ص ا�ستغالل مواقع الرمال والمواقع الحجرية
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وم�شتقاتها والدفان ولم يقيدها فى ذلك �إال بالتن�سيق مع الجهات المعنية ومن ثم
فان وزارة البيئة تكون هى المخت�صة بعد التن�سيق مع قطر للبترول بمنح تراخي�ص
ا�ستغالل مواقع الرمال والمواقع الحجرية وم�شتقاتها والدفان الواقعة فى مناطق
امتياز قطر للبترول وهذا ما انتهت �إليه لجنة الفتوى فى فتواها رقم ف  .ع -11/3
 7521ال�صادرة فى »..2007/10/1

(ج) المرحلة المعا�صرة للقرار الأميري رقم ( )29ل�سنة  2010المعدل للقرار
االميرى رقم ( )64ل�سنة  2005ب�شـ�أن المكتب الهند�سي الخا�ص:
ن�صت المادة  5مكررا الم�ضافة بالقرار الأميري رقم ( )29ل�سنة  2010على ان

« ُين�ش�أ بالمكتب الهند�سي الخا�ص قطاع ي�سمى « قطاع المحميات الطبيعية»،
يتولى الإدارة والإ�شراف والرقابة على المحميات الطبيعية  ،ويكون له بوجه خا�ص
ما يلي :
�-5إ�صدار ت�صاريح دخول وزيارة المحميات الطبيعية.
�-6إ�صدار التراخي�ص الم�ؤقتة للمخيمات الربيعية وال�سياحية والخا�صة  ،وذلك في
نطاق المحميات الطبيعية .

�-7إعطاء الموافقات على الم�شاريع والأن�شطة ال�صناعية والتجارية
والمحاجر والك�سارات ،وت�صاريح ا�ستخراج ونقل ونخل الدفان  ،داخل
المحميات الطبيعية ،والإ�شراف عليها ،بالتن�سيق مع الجهات المخت�صة.
-11اقتراح الأدوات الت�شريعية المتعلقة بالمحميات الطبيعية ومتابعة تنفيذها بعد
�إ�صدارها.
-12تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة ب�أي من االخت�صا�صات ال�سابقة»

ونرى ان االخت�صا�ص بمنح تراخي�ص ا�ستغالل مواقع الرمال والمواقع
الحجرية وم�شتقاتها والدفان الواقعة فى مناطق امتياز قطر للبترول
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ال زال معقودا لوزارة البلدية والتخطيط العمرانى عمال ب�صريح المادتين
 5و 6من القانون رقم  3ل�سنة  2007الم�شار �إليه  ،وذلك ا�ستنادا �إلى ان � :أوال � :إن
القرار االميرى رقم  16ل�سنة  2009بتعيين اخت�صا�صات الوزارات ا�ستهل مادته
الأولى بعبارة مع عدم الإخالل باالخت�صا�صات المقررة للوزارات بموجب القوانين
وغيرها من الأدوات الت�شريعية ُتعين اخت�صا�صات الوزارات على النحو الوارد فى
هذا القرار  ،بما م�ؤداه بقاء االخت�صا�ص بمنح تراخي�ص ا�ستغالل مواقع الرمال
والمواقع الحجرية وم�شتقاتها والدفان المقرر بالقانون رقم  3ل�سنة  2007قائما
لوزارة البلدية والتخطيط العمرانى ولو خلت �أحكام هذا القرار االميرى  ،والقرار
االميرى رقم  36ل�سنة  2009بالهيكل التنظيمى لوزارة البلدية والتخطيط العمرانى
 ال�صادر تنفيذا للمادة  17من القرار رقم  16ل�سنة  - 2009من االخت�صا�صمحل المنازعة  ،و�آية ذلك ان كال من هذين القرارين خال �أي�ضا من منح البلدية
االخت�صا�ص ب�إ�صدار تراخي�ص المحال التجارية وال�صناعية والعامة المماثلة الذى
خولها �أياه القانون رقم  3ل�سنة  1975ب�ش�أن المحال التجارية وال�صناعية والعامة
المماثلة وتعديالته  ،وال ينال ذلك من بقاء هذا االخت�صا�ص لوزارة البلدية النه
اخت�صا�ص مقرر بن�ص ت�شريعى .ثانيا :ان القانون رقم  3ل�سنة  2007الم�شار �إليه
يفرق بين لفظ التراخي�ص ولفظ الت�صاريح حيث وردت هذه العبارات فى المواد ،7
 26 ،25 ،24 ،19 ،18 ،12 ،8مما يتعين معه ق�صر لفظ الت�صريح الوارد بالقرار
االميرى رقم  39ل�سنة  2009على المعنى الوارد بهذا القانون مما ي�ؤكد ان اخت�صا�ص
وزارة البيئة مق�صور على ت�صاريح تراخي�ص ا�ستخراج الرمال داخل المحميات
الطبيعية ..وقد نقل اخت�صا�ص وزارة البيئة �إلى المكتب الهند�سى الخا�ص بموجب
المادة  5مكررا من القرار الأميري رقم ( )64ل�سنة  2005ب�شـ�أن المكتب الهند�سي
الخا�ص الم�ضافة بالقرار الأميري رقم ( )29ل�سنة .2010
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وقررت الدائرة الإدارية اال�ستئنافية( )37انه لما كان عقد ت�أجير موقع الدفان لمدة
�سنتين هو من العقود الزمنية التي يكون الزمن عن�صر ًا جوهري ًا فيها والزمن هو
الذي يحدد مقدار المحل المعقود عليه ف�إذا انتفع الم�ست�أجر مدة معينة التزم
بدفع الأجرة بقدر المدة التي انتفع فيها ،ف�إذا تم �إنهاء العقد التزم الم�ست�أجر
بدفع الأجرة حتى تاريخ الإنهاء  ،فالأجرة تدور مع المنفعة وجود ًا وعدم ًا  ،و�إذ تم
الطرد من الموقع بتاريخ  2007/10/29فان الأجرة ال ت�ستحق من هذا التاريخ مما
ي�ستوجب خ�صم قيمة الأجرة عن المدة من  2007/10/29حتى  2007/12/31من
القيمة االيجارية الكلية الم�ستحقة عن مدة العقد ب�أكمله .
والجدير بالذكر ان العمليات اال�ستخراجية لموارد الثروة الطبيعية كالمناجم
والمحاجر والنفط والغاز وغيرها تعد �أعماال تجارية �إذا تمت على وجه االحتراف
اى ب�صورة متكررة وم�ستمرة طبقا للمادة  6/5من قانون التجارة رقم  27ل�سنة
.2006

ثانيا  :الترخي�ص بالإعالن في منطقة مطار الدوحة الدولي :
وفق ًا للقانون رقم ( )4ل�سنة  1980ب�ش�أن تنظيم ومراقبة و�ضع الإعالنات 38ف�إن
منطقة مطار الدوحة هي �أ�ص ًال من المناطق التي ال يجوز مبا�شرة الإعالن فيها  ,فيما عدا
الأماكن التي ترى �إدارة الطيران المدني �أن الإعالن فيها ال يتعار�ض مع االعتبارات التي
دعت بالم�شرع �إلى حظر الإعالن في المطار  ,فتقوم هذه الإدارة بتحديد هذه الأماكن
وتخ�صي�صها للإعالن فيها .وبالتالي ف�إن �إدارة الطيران المدني تملك حيالها �سلطة �إ�شرافية
�إدارية وفنية كاملة وفق ًا لقرار مجل�س الوزراء رقم ( )16ل�سنة  1973ب�إن�شاء �إدارة الطيران
( )37حكم الدائرة الإدارية اال�ستئنافية بدولة قطر بجل�سة  2008/11/25فى اال�ستئناف رقم 2008/35
(�)38صدر القانون رقم  1ل�سنة  2012بتنظيم ومراقبة و�ضع الإعالنات بالغاء القانون رقم  4ل�سنة  1980وق�ضى فى المادة 16
بانه ا�ستثناء من ال�صالحيات المقررة للبلدية المخت�صة فى هذا ال�ش�أن  ،تتولى بع�ض الجهات الواردة بالن�ص ومنها الهيئة
العامة للطيران المدنى تنظيم الإعالنات التى تو�ضع �أو تبا�شر بالمطارات �أو المرافق الخا�صة بها و�إ�صدار التراخي�ص
الخا�صة بها وتحديد �شروط منحها وتجديدها ووقفها و�إلغائها والإ�شراف عليها ومراقبتها.
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المدني وتنظيم اخت�صا�صاتها  ,وتتناول �سلطتها الإ�شرافية اختيار المادة الإعالنية وكيفية
الإعالن والتعاقد ب�ش�أنه  ,وذلك فيما عدا الترخي�ص بالإعالن ودفع الر�سوم المقررة فهو من
اخت�صا�ص بلدية الدوحة وفق ًا للمادة ( )2من القانون رقم ( )4ل�سنة  1980الم�شار �إليه وبعد
ا�ستيفاء ال�شروط المقررة في القانون.

()39

ثالثا�:إدارة الموانئ والأر�صفة والمنافذ البحرية هي المخت�صة ب�إدارة جميع
الموانئ
ا�ستنادا �إلى �أحكام القانون رقم ( )15ل�سنة  1991بتنظيم وزارة الموا�صالت والنقل

()40

ف�إن �إدارة الموانئ وال�شئون البحرية يدخل في اخت�صا�صها �إدارة جميع الموانئ البحرية
المدنية بالدولة ،وتكون هي الم�سئولة عن هذه الإدارة وعن القطر والإر�شاد وغريها من
العمليات البحرية ،وتقوم بتح�صيل الر�سوم الم�ستحقة عن العمليات المختلفة التي ن�ص
عليها القانون  ،وال ينح�سر عنها هذا االخت�صا�ص ب�ش�أن ميناء معين � ،إال بن�ص �صريح يعطي
هذا االخت�صا�ص لجهة حكومية �أخرى  ،ولو �أراد الم�شرع �إخراج مينائي م�سيعيد ور�أ�س لفان
ال�صناعيين من اخت�صا�ص �إدارة الموانئ وال�شئون البحرية لن�ص على ذلك في القانون
الم�شار �إليه  ،ال �سيما و�أنه قانون الحق للأدوات الت�شريعية المنظمة الخت�صا�ص الم�ؤ�س�سة
العامة القطرية للبترول  ،وي�ؤكد هذا الر�أي التو�صية التي انتهت �إليها اللجنة الم�شكلة بقرار
�أميري  ،بتوحيد م�سئولية �إدارة جميع العمليات البحرية بميناء م�سيعيد في �إدارة الموانئ
وال�شئون البحرية لذلك انتهت �إدارة الفتوى والت�شريع �إلى �أن �إدارة الموانئ وال�شئون البحرية
والنقل البحري بوزارة الموا�صالت والنقل هي الجهة المخت�صة ب�إدارة جميع موانئ الدولة
( )39فتوى �إدارة الفتوى بدولة قطر �ش ق 1404/12/24 547 – 11/3هـ 1984/9/19م .
(�)40صدر المر�سوم بقانون رقم  19ل�سنة  2001بالغاء وزارة الموا�صالت وتوزيع اخت�صا�صاتها نا�صا فى مادته الأولى على ان
«تُلغى وزارة الموا�صالت والنقل ،وتوزع اخت�صا�صاتها على كل من الهيئة العامة للطيران المدني ،والهيئة العامة للجمارك
والموانئ ،والم�ؤ�س�سة العامة للبريد ،وذلك على النحو الوارد في القوانين المن�شئة لهذه الجهات ».وكانت الهيئة العامة
للجمارك والموانئ قد ان�شئت بالمر�سوم بقانون رقم  17ل�سنة  2001المعدل بالقانون رقم  8ل�سنة  ، 2007ثم �صدر المر�سوم
بقانون رقم  17ل�سنة  2009ب�إن�شاء ال�شركة القطرية لإدارة الموانى وب�إلغاء المر�سوم بقانون رقم  17ل�سنة .2001
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البحرية المدنية  ،بما في ذلك مينائي م�سيعيد ور�أ�س لفان ال�صناعيين ،ا�ستنادا �إلى القانون
رقم ( )15ل�سنة  1991الم�شار �إليه � ،إال ما ي�ستثنى بن�ص قانوني �صريح  ،وال يمنع هذا
من وجود التعاون والتن�سيق مع الم�ؤ�س�سة العامة القطرية للبترول في الأعمال التي لها �صلة
()41
ب�شئون الم�ؤ�س�سة.

رابعا :الخدمات اال�ست�شارية الخا�صة ب�إعداد بحث وتنفيذ برامج بيانات ت�سجيل
الأرا�ضي
تحديد الجهة المخت�صة ب�إجراء مناق�صة الخدمات اال�ست�شارية الخا�صة ب�إعداد
بحث وتنفيذ برامج بيانات ت�سجيل الأرا�ضي في دولة قطر .
�إن مفاد المواد ( )1من القانون رقم ( )8ل�سنة  1976ب�ش�أن تنظيم المناق�صات
والمزايدات  ،ورقمي ( )3، 2من قرار مجل�س الوزراء رقم ( )13ل�سنة  1997ب�إن�شاء لجنة
مناق�صات وزارة البلدية والزراعة �أن الم�شرع قد �أخرج بع�ض العقود التي تجريها وزارة
البلدية والزراعة من نطاق �أحكام القانون رقم ( )8ل�سنة  1976الم�شار �إليه بالن�سبة
للجان المناق�صات والمزايدات المن�صو�ص عليها فيه وبال�شروط التي حددتها المادة ()2
من القرار رقم ( )13ل�سنة  1997الم�شار �إليه  ،و�أنه فيما عدا ذلك تطبق جميع الأحكام
المو�ضوعية والإجرائية المن�صو�ص عليها في القانون رقم ( )8ل�سنة  1976الم�شار �إليه .
ولما كان مو�ضوع البحث (المطلوب الر�أي فيه) يتعلق بخدمات ا�ست�شارية ومطروح من قبل
وزارة البلدية والزراعة  ،و�أن القيمة التقديرية للمناق�صة ( )900.000ريال  ،ومن ثم ف�إنه
�إعما ًال لحكم المادة الثانية من قرار مجل�س الوزراء الم�شار �إليه ف�إن المخت�ص ب�إجراء هذه
المناق�صة هي لجنة المناق�صات والمزايدات بوزارة ال�شئون البلدية والزراعة ولي�ست لجنة
المناق�صات المحلية المتفرعة من لجنة المناق�صات المركزية �أو لجنة المقاوالت المحلية
بوزارة ال�شئون البلدية والزراعة .
( )41فتوى �إدارة الفتوى بدولة قطر رقم ف.ت 3125 – 11/3الم�ؤرخة . 1997/12/6
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ومن حيث �إنه ترتيب ًا على ما تقدم ف�إن الجهة المخت�صة ب�إبرام مناق�صة الخدمات
اال�ست�شارية الخا�صة ببحث �آلية بيانات ت�سجيل الأرا�ضي في دولة قطر هي لجنة المناق�صات
والمزايدات بوزارة ال�شئون البلدية والزراعة  ،و�أنه يجوز للجهة الإدارية التعاقد بطريق
التكليف المبا�شر وذلك �إذا ما توافرت ال�شروط المن�صو�ص عليها في المادة ( )5من القانون
()42
رقم ( )8ل�سنة  1976الم�شار �إليه.

خام�سا� :إن�شاء و�صيانة الم�ساجد الوقفية
وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية هي المخت�صة ب�إن�شاء و�صيانة الم�ساجد الوقفية :
�إن مفاد الن�صو�ص ( )12، 2من المر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة  1993بتنظيم وزارة
البلدية والزراعة وتعيين اخت�صا�صها ( ،)43والمادة ( )10من القانون رقم ( )9ل�سنة 1993
بتنظيم وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية وتعيين اخت�صا�صاتها ( )44والمادتين رقمي (،6
 )7من قرار وزير الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية رقم ( )29ل�سنة  1994ب�ش�أن �إن�شاء �أق�سام في
الوحدات الإدارية بوزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية وتعيين اخت�صا�صاتها � .أن الم�شرع قد
�أناط بوزارة ال�شئون البلدية والزراعة والية الإ�شراف على �إن�شاء و�صيانة المباني والمن�ش�آت
العامة  ،كما �أناط بوزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية والية �إقامة الم�ساجد والعمل على
�صيانتها وت�أثيثها والمحافظة عليها ورعاية جميع �شئونها  .ووفق ًا للأ�صول العامة والمتفق
عليها فقها وق�ضاء من �أنه يجوز للم�شرع بما له من �سلطة �أن يجتز�أ اخت�صا�ص ما  ،من والية
عامة منوط بجهة  ،ويمنحه لجهة �أخرى  ،وبذات الأداة الت�شريعية التي منحت الوالية العامة
.الأمر الذي يفيد بال�ضرورة انح�سار ذلك االخت�صا�ص المجتز�أ  -وفي حدوده  -عن �صاحب
الوالية العامة � ،إال �أن الأخيرة تظل قائمة ل�صاحبها  ،ويعمل بها في غير ما انح�سر الأمر
ب�ش�أنه .
( )42فتوى �إدارة الفتوى رقم ف  .ت  2898-4/3الم�ؤرخة 1999/11/22
()43الغي المر�سوم بقانون رقم  20ل�سنة  1993بالقانون رقم  23ل�سنة  2005الذى الغى �أي�ضا بالمر�سوم بقانون رقم  18ل�سنة
 ، 2009وينظم هذه الوزارة حاليا القرار االميرى رقم  18ل�سنة  2014بالهيكل التنظيمى لوزارة البلدية والتخطيط العمرانى
()44الغي المر�سوم بقانون رقم  9ل�سنة  1993بالمر�سوم بقانون رقم  18ل�سنة  ، 2009وينظم هذه الوزارة حاليا القرار االميرى
رقم  23ل�سنة 2014
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وتطبيقا لهذا المفهوم  ،وفي �ضوء �أن الم�شرع قد منح وزارة ال�شئون البلدية والزراعة
االخت�صا�ص في الإ�شراف على �إن�شاء و�صيانة المباني والمن�ش�آت العامة من تاريخ العمل
ب�أحكام المر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة  1993الم�شار �إليه  ،وهي والية عامة وفق ًا ل�صريح
وو�ضوح عبارات الن�ص � ،إال �أن ذلك لم يحل دون قيام الم�شرع  ،ولأ�سباب يرجع له وحده
تقديرها  ،باجتزاء بع�ض المباني �أو المن�ش�آت العامة وق�صر الإ�شراف على �إقامتها و�صيانتها
على جهة �أو جهات �أخرى ،وعلى النحو المبين بالحالة المعرو�ضة  ،والتي �أناط فيها الم�شرع
لوزارة الأوقاف بموجب القانون رقم ( )9ل�سنة  1993الم�شار �إليه  ،االخت�صا�ص بالإ�شراف
على �إقامة و�صيانة بع�ض المباني والمن�ش�آت العامة  ،والمتمثلة في الم�ساجد والعمل على
�صيانتها وت�أثيثها والمحافظة عليها ورعاية جميع �شئونها .
الأمر الذي ي�ستفاد منه � ،أن االخت�صا�ص ب�إن�شاء و�صيانة الم�ساجد ي�ضحي منوط ًا بوزارة
الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية اجتزاء من الوالية العامة في هذا ال�ش�أن والمنوطة بوزارة
ال�شئون البلدية والزراعة ف�ض ًال عما �أ�سند �إليها من والية الترخي�ص والإ�شراف ل�ضمان
�سالمة المن�ش�آت وفق ًا لأحكام القوانين الأخرى .
�أما فيما يتعلق بما �أثارته الجهة طالبة الر�أي  ،في �ش�أن ما �إذا كان هناك م�ساجد وقفية
و�أخرى تابعة للدولة  ،ف�إن بيانهما �أو التفرقة بينهما ال تغير من الوالية العامة المنوطة بوزارة
الأوقاف وال�شئون البلدية والزراعة والوالية المجتز�أة لوزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية
وفق ًا لتف�سير عبارات الن�صو�ص القانونية �سالفة البيان وتطبيقها على الواقعة الماثلة بما
ال يرتب �أي تعار�ض بينهما على النحو الذي يحقق الغاية التي يرمي �إليها الم�شرع من جراء
تحديد �سلطة �أو والية عامة ثم لأ�سباب ارت�آها � ،أن يجتز�أ منها لجهات �أخرى لتحقيق
م�صلحة عامة �.سيما و�أن لفظ (الم�ساجد) الوارد بالبند رقم ( )5من ن�ص المادة ( )10من
القانون رقم ( )9ل�سنة  1993الم�شار �إليه  ،قد ورد ب�صيغة عامة لم يلحقها �أي تخ�صي�ص،
الأمر الذي يت�ضح معه �أن داللة لفظ (الم�ساجد) مرتبط بالمدلول عليه  ،ويرتب المفهوم
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القانوني ،والمق�صود بذلك اللفظ هي الم�ساجد التابعة لوزارة الأوقاف �سواء �أكانت تحت
م�سمى م�ساجد وقفية �أو ما ي�ضاف �إليها من لفظ �آخر تخ�صي�ص ًا لها �أو تفريد ًا بما ال يرتب
�أية تفرقة  ،على النحو �سالف البيان  ،بين الم�ساجد الوقفية �أو الم�ساجد التابعة للدولة
عند �إعمال الن�صو�ص الحاكمة للحالة المعرو�ضة .لهذه الأ�سباب انتهت �إدارة الفتوى والعقود
�إلى اخت�صا�ص وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية ب�إن�شاء و�صيانة الم�ساجد التابعة لوزارة
الأوقاف ،ولي�س ثمة مجال للتفرقة  -في الحالة الماثلة  -بين الم�ساجد الوقفية والم�ساجد
()45
التابعة للدولة.

�ساد�سا� :صيانة و�إدارة م�ستنقعات ال�صرف ال�صحي
هيئة الأ�شغال العامة هي المخت�صة ب�صيانة و�إدارة م�ستنقعات ال�صرف ال�صحي
و�إيجاد بديل لها :
�إن الم�شرع حدد في المادة ( )4من القانون رقم ( )1ل�سنة  2004ب�إن�شاء هيئة الأ�شغال
العامة �أهداف هيئة الأ�شغال العامة( )46وخولها في �سبيل تحقيق تلك الأهداف ممار�سة
االخت�صا�صات الواردة بهذه المادة  ،ومن بينها تنفيذ وت�شغيل و�صيانة م�شروعات ال�صرف
ال�صحي والمياه الجوفية وال�سطحية والمياه المعالجة .
وحدد الم�شرع في المادة ( )2من القانون رقم ( )23ل�سنة  2005بتنظيم وزارة ال�شئون
البلدية والزراعة( )47االخت�صا�صات التي تتوالها وزارة ال�شئون البلدية والزراعة ومن بينها
القيام ب�أعمال الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الآفات والقوار�ض والح�شرات الم�ضرة
بال�صحة العامة  ،كما حدد في المادة ( )23من هذا القانون اخت�صا�صات �إدارة مراقبة
النظافة العامة ومن بينها تحديد �أماكن نقل المخلفات وطمرها والتخل�ص منها .
( )45فتوى ادارة (الفتوى رقم ف  .ع  4417 – 11/3الم�ؤرخة . )2002/11/26
()46الغي القانون رقم  1ل�سنة  2004بالمر�سوم بقانون رقم  18ل�سنة  ، 2009وينظم هذه الهيئة حاليا القرار االميرى رقم 34
ل�سنة 2014
()47الغي القانون رقم  23ل�سنة  2005بالمر�سوم بقانون رقم  18ل�سنة  ، 2009وينظم هذه الوزارة حاليا القرار االميرى رقم 18
ل�سنة  2014بالهيكل التنظيمى لوزارة البلدية والتخطيط العمرانى
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ولما كان ما تقدم وكانت م�شروعات ال�صرف ال�صحي لي�ست مق�صورة على �إن�شاء �شبكات
ال�صرف ال�صحي ومحطات المعالجة و�إنما تمتد لت�شمل ما يت�صل بها من م�شروعات ك�إن�شاء
م�ستنقعات لل�صرف ال�صحي لحين �إن�شاء محطات معالجة كافية ومن ثم ف�إن هيئة الأ�شغال
العامة  -بح�سبانها المخت�صة بكافة م�شروعات ال�صرف ال�صحي  -تكون هي المخت�صة
()48
ب�صيانة و�إدارة م�ستنقعات ال�صرف ال�صحي و�إيجاد بديل لها .

�سابعا:المفاو�ضات الخا�صة بتوريد المياه لري الأ�شجار والم�سطحات الخ�ضراء
التابعة للجهات الحكومية
مدى اخت�صا�ص لجنة المقاوالت المحلية بوزارة البلدية والزراعة بالنظر في
المفاو�ضات الخا�صة بتوريد المياه لري الأ�شجار والم�سطحات الخ�ضراء التابعة
للجهات الحكومية .
�إن الم�ستفاد من ن�صي المادتين ( )1من القانون رقم ( )11ل�سنة  1964بتنظيم مزاولة
مقاوالت الأعمال  ،ورقم ( )47من القانون رقم ( )8ل�سنة  1976في �ش�أن تنظيم المناق�صات
والمزايدات � ،أن مقاوالت الأعمال هي جميع المقاوالت الخا�صة ب�إقامة المباني والمن�ش�آت
الثابتة� ،أيا كان نوعها �أو ترميمها �أو �صيانتها لح�ساب الغير  ،وهذه الأعمال تخت�ص بها لجنة
المقاوالت المحلية المن�ش�أة في وزارة ال�شئون البلدية والزراعة �إذا لم تتجاوز قيمتها التقديرية
مبلغ مليون ريال .

ولما كان العقد محل طلب الر�أي عقداً مركباً �إال �أن العن�صر الغالي فيه هو
توريد المياه في المقام الأول ف�إن هذا العقد يعتبر عقد توريد وال يعد بالتالي من
مقاوالت الأعمال  ،ومن ثم تخت�ص به لجنة المناق�صات المركزية �أو المحلية كل في حدود
اخت�صا�صها  ،ولي�ست من اخت�صا�ص لجنة المقاوالت المحلية بالبلدية.

( )49

( )48فتوى �إدارة الفتوى بقطر ف.ع  6693 – 11/3الم�ؤرخة . 2006/10/11
(� )49إدارة الفتوى بقطر رقم ف  .ت  3030-4/3الم�ؤرخة . 1999/12/21
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ثامنا  :مزايدات ت�أجير المقا�صف
تحديد الجهة المخت�صة بمبا�شرة الإجراءات المتعلقة بمزايدات ت�أجير المقا�صف.
-1للجنة المناق�صات المركزية �أو المحلية كل منها في حدود اخت�صا�صاتها مبا�شرة
الإجراءات المتعلقة بمزايدات ت�أجير المقا�صف .
�إنه فيما يتعلق بت�أجير المقا�صف فقد ن�ص القانون رقم ( )8ل�سنة  1976ب�ش�أن تنظيم
المناق�صات والمزايدات المعدل بالقانون رقم ( )10ل�سنة  1990في المادة ( )2منه
على �أنه تبرم عقود الأ�شغال العامة والمقاوالت والخدمات وتوريد الأ�صناف و�شرائها
عن طريق المناق�صات  ،وذلك مع مراعاة �أحكام هذا القانون  .ويجوز بموافقة الأمير
ا�ستثناء بع�ض عقود الخدمات اال�ست�شارية والفنية من تطبيق �أحكام هذا القانون .

ومن حيث �أن عقود ت�أجير المقا�صف و�إن و�صفت ب�أنه عقود �إيجار �إال �أنها وفقا
لما ا�ستقر عليه ر�أي الفقه والق�ضاء تعتبر في حقيقتها وجوهرها عقود تقديم
خدمات لمرفق من المرافق العامة �إذ يلتزم المتعاقد مع الإدارة طبقا ل�شروط هذا
العقد ب�إعداد المق�صف لخدمة موظفي المرافق والم�أذون لهم بارتياده فيما يلزمهم من
م�شروبات �أو م�أكوالت .
وت�أ�سي�سا على ما ق�ضت به المادة ( )2ال�سالف ذكرها يراعى في �إبرام عقود ت�أجير
المقا�صف بو�صفها عقود خدمات الأحكام الواردة في قانون المناق�صات والمزايدات
الم�شار �إليه  ،ومن �ضمن ذلك اخت�صا�ص لجنة المناق�صات المركزية �أو المحلية ب�إجراء
هذه المزايدات ومبا�شرة الإجراءات الواردة في القانون وذلك تحقيقا لتوحيد القواعد
المطبقة في هذا ال�ش�أن ول�ضمان عدم الت�ضارب الذي يمكن �أن يحدث لو قامت كل جهة
ب�إجراء مزايداتها الخا�صة بها .

()50

( )50فتوى �إدارة الفتوى بقطر رقم ف .ت  1322-11/3الم�ؤرخة . 1996/6/1
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-2يكون االخت�صا�ص بت�أجير المقا�صف الحكومية للجهة الإدارية التي يدخل العقار
في اخت�صا�صها.
يت�ضح بجالء من ن�صو�ص القانون رقم ( )10ل�سنة  1987ب�ش�أن �أمالك الدولة العامة
والخا�صة� ,أن �إدارة عقارات الدولة الخا�صة تكون من اخت�صا�ص �إدارة االرا�ضي  ,با�ستثناء
تلك العقارات التي ين�ص القانون على �إ�سناد �إداراتها �إلى جهة معينة  ,والعقارات التي
تخ�ص�ص لأغرا�ض وزارة �أو �إدارة حكومية �أو هيئة �أو م�ؤ�س�سة عامة فيكون لهذه الجهات
�إدارة ما خ�ص�ص لها وذلك تطبيق ًا لن�ص المادة ( )11منه  ,وهو ما �أكدته المادتان
( )16و ( )17من القانون الم�شار �إليه  ,حيث �أ�شارتا �إلى �أنه يجوز لمدير �إدارة الأرا�ضي
�أو الوزير الذي تتبعه الجهة التي خ�ص�صت هذه الأرا�ضي لأغرا�ضها الت�صرف فيها بالبيع
�أو الإيجار � ...إلخ .لهذا نرى �أحقية وزارة الداخلية في �إدارة وا�ستغالل المقا�صف الواقعة
()51
أرا�ض مخ�ص�صة لها  ,وال اخت�صا�ص لوزارة ال�ش�ؤون البلدية والزراعة في ذلك
في � ٍ

تا�سعا:اخت�صا�ص وزارة ال�صحة بمنح التراخي�ص ال�شخ�صية للأفراد لممار�سة
العمل الإ�شعاعي في مجال التطبيقات الطبية وذلك بالتن�سيق مع
المجل�س الأعلى للبيئة.
تخت�ص وزارة ال�صحة بمنح التراخي�ص ال�شخ�صية للأفراد لممار�سة العملالإ�شعاعي في مجال التطبيقات الطبية وذلك بالتن�سيق مع المجل�س الأعلى
للبيئة.
�إن الم�ستفاد من المواد ( )706 ،3 ،2 ،1من المر�سوم بقانون رقم ( )31ل�سنة 2002
ب�ش�أن الوقاية من الإ�شعاع  ،والمواد ( )11، 10، 9من الالئحة التنفيذية له ال�صادرة بقرار
رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم ( )4ل�سنة � ، 2002أن الم�شرع
في المر�سوم بقانون رقم ( )31ل�سنة  2002الم�شار �إليه قد خول المجل�س الأعلى للبيئة
( )51فتوى وعقود قطر ف.ت  341 -11/3تاريخ 1992/03/04
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والمحميات الطبيعية �سلطة الإ�شراف على تنظيم ورقابة ا�ستخدام المواد والم�صادر الم�شعة
والوقاية من �أخطارها  ،و�أنه في �سبيل تحقيق ذلك يقوم بدرا�سة طلبات الترخي�ص بالأعمال
والممار�سات المن�صو�ص عليها في المادة ( )6من هذا القانون و�إ�صدار التراخي�ص الالزمة
لها .
وا�ستثناء من ذلك ناط الم�شرع بوزارة ال�صحة العامة في نطاق �صالحياتها االخت�صا�ص
بمنح التراخي�ص لممار�سة الأن�شطة المتعلقة بالتطبيقات الإ�شعاعية الطبية  ،وذلك بالتن�سيق
مع المجل�س فيما يتعلق بمتطلبات و�شروط الترخي�ص .
كما قرر الم�شرع �أن يتولى المجل�س في مجال الوقاية من الإ�شعاع �إ�صدار نوعين من
التراخي�ص �أولهما  ،الترخي�ص ال�شخ�صي للأفراد لممار�سة العمل في مجال الإ�شعاع
المختلفة .وثانيهما الترخي�ص الم�ؤ�س�سي �شامال ترخي�ص الموقع والمن�ش�أة والممار�سة.
كما �أحال الم�شرع في هذا القانون �إلى الالئحة التنفيذية في تحديد �أنواع التراخي�ص
وا�شتراطاتها ومددها و�شروط �إجراءات منحها.
وقد حددت المادة ( )10من الالئحة التنفيذية الترخي�ص ال�شخ�صي ب�أن يكون للأ�شخا�ص
الطبيعيين و�أن يت�ضمن �إجازة ممار�ستهم العمل الإ�شعاعي للغايات المهنية كالطب والهند�سة
وال�صيدلة وغيرها من المهن  ،ولم تحدد الجهة المخت�صة ب�إ�صدار هذا الترخي�ص في مجال
التطبيقات الطبية .
كما حددت المادة ( )11من هذه الالئحة الترخي�ص الم�ؤ�س�سي ب�أن يكون للأ�شخا�ص
االعتباريين  ،و�أن يت�ضمن �إجازة حيازتهم �أو ا�ستخدامهم الم�صادر الم�شعة و�أجهزة الأ�شعة �أو
االتجار بها ونقلها �أو �إن�شاء وامتالك وت�شغيل و�إدارة المرافق والمن�ش�آت النووية �أو الإ�شعاعية.
كما بينت هذه المادة �أن الترخي�ص الم�ؤ�س�سي يتم على ثالث مراحل هي بالترتيب :
ترخي�ص الموقع  ،ترخي�ص المن�ش�أة  ،وترخي�ص الممار�سة  ،و�أن هذا الأخير تتم فيه �إجازة
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ت�شغيل �أو ا�ستخدام �أي مرفق نووي �أو �إ�شعاعي �أو �أي مادة م�شعة �أو جهاز �أ�شعة �أو اال�ستفادة
منها ب�أي �صورة من ال�صور .
كما �أو�ضحت هذه المادة في فقرتها الأخيرة �أن الترخي�ص الم�ؤ�س�سي بممار�سة الأن�شطة
المتعلقة بالتطبيقات الإ�شعاعية الطبية يكون بوا�سطة وزارة ال�صحة العامة بالتن�سيق مع
المجل�س فيما يتعلق بمتطلبات و�شروط الترخي�ص.
ومن حيث �إنه يبين مما تقدم جميعه � ،أن الم�شرع قد ا�ستثنى االخت�صا�ص ب�إ�صدار
الترخي�ص � -سواء كان �شخ�صي ًا �أو م�ؤ�س�سي ًا  -لممار�سة الأعمال �أو الأن�شطة المتعلقة
بالتطبيقات الإ�شعاعية الطبية من االخت�صا�ص العام المعقود للمجل�س الأعلى للبيئة
والمحميات الطبيعية ب�إ�صدار التراخي�ص في مجال الوقاية من الإ�شعاع  ،و�أ�سنده �إلى وزارة
ال�صحة العامة  ،وذلك بالتن�سيق مع المجل�س فيما يتعلق بمتطلبات و�شروط الترخي�ص .
ودون �أن ينال من ذلك �أن المادة ( )10من الالئحة المذكورة لم تحدد الجهة المخت�صة
ب�إ�صدار الترخي�ص ال�شخ�صي للأفراد لممار�سة العمل الإ�شعاعي في مجال التطبيقات
الطبية ،ذلك �أن المادة ( )3من القانون رقم ( )31ل�سنة  2002الم�شار �إليه جاءت عامة
في هذا الخ�صو�ص بحيث ي�شمل اخت�صا�ص وزارة ال�صحة العامة �إ�صدار كل من الترخي�ص
ال�شخ�صي والم�ؤ�س�سي لممار�سة الأعمال �أو الأن�شطة المتعلقة بالتطبيقات الإ�شعاعية الطبية
فقد انتهت �إدارة الفتوى والعقود �إلى �أن االخت�صا�ص ب�إ�صدار الترخي�ص ال�شخ�صي للأفراد
لممار�سة العمل الإ�شعاعي في مجال التطبيقات الطبية  ،ينعقد لوزارة ال�صحة العامة
بالتن�سيق مع المجل�س الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية فيما يتعلق بمتطلبات و�شروط
الترخي�ص .

()52

( )52فتوى �إدارة الفتوى رقم ف  .ع  4655 – 11/3الم�ؤرخة . 2005/5/8
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المبحث الثانى
الهيئات والم�ؤ�س�سات العامة

الهيئة العامة هى �شخ�ص اعتباري عام يقوم على �إدارة مرفق عام غير اقت�صادي �أو
يهدف �إلى تقديم خدمة عامة وفقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم ( )26ل�سنة 2004
ب�إ�صدار قانون الهيئات و الم�ؤ�س�سات العامة( ،)53وتعتبر �أموال الهيئات العامة �أموا ًال عامة
وي�سري عليها ما ي�سري على هذه الأموال من �أحكام وفقا لحكم المادة  17من هذا القانون .
والم�ؤ�س�سة العامة �شخ�ص اعتباري عام يقوم على �إدارة مرفق عام اقت�صادي �أو يهدف
�إلى ا�ستغالل مورد من موارد الثروة الطبيعية �أو الم�شاركة في التنمية االقت�صادية ،وتدار
على �أ�س�س تجارية .وفقا لحكم المادة  5من القانون رقم ( )26ل�سنة  2004الم�شار �إليه
وتعتبر �أموال الم�ؤ�س�سات العامة من الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية خا�صة  ،وتخ�ضع
لأحكامها وفقا لحكم المادة  17من هذا القانون .
ويمثل كل من الهيئة �أو الم�ؤ�س�سة العامة �أمام الق�ضاء وفى عالقتها بالغير رئي�سها �أو
رئي�س مجل�س �إدارتها بح�سب الأحوال طبقا للمادة  12من هذا القانون والمادة  10مكررا
الم�ضافة بالمر�سوم بقانون رقم  18ل�سنة 2006
وما دامت الهيئات �أو الم�ؤ�س�سات العامة هي من �أ�شخا�ص القانون العام �أُن�شئت �أ�سا�س ًا
لتحقيق خدمات عامة  ,ف�إنها ال تحتاج في ممار�سة ن�شاطها �إلى الح�صول على ترخي�ص من
جهة �أخرى باعتبار �أن هذا الن�شاط قد نظمه الم�شرع الذي �أن�ش�أ الم�ؤ�س�سة العامة و�أعطاها
�صالحيات عامة لممار�سة هذا االخت�صا�ص وفى ذلك تقول �إدارة الفتوى بقطر «من حيث
�أنه يبين من مطالعة المادة ( )1من القانون رقم ( )3ل�سنة  1975الم�شار �إليه � ,أنه �أخ�ضع
لأحكامه  ,المحالت التجارية وال�صناعية والمحال العامة المماثلة كالمطاعم ومحال المهن
الحرة والمحال المقلقة للراحة �أو الم�ضرة بال�صحة �أو الخطرة  ,وال تعتبر الهيئات العامة
والم�ؤ�س�سات العامة من الجهات التي ي�سري عليها هذا القانون  ,حتى ولو كانت تدار على
(� )53صدر المر�سوم بقانون رقم  14ل�سنة  2013ب�إلغاء قانون الهيئات والم�ؤ�س�سات العامة ال�صادر بالقانون رقم  26ل�سنة 2004
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�أ�س�س تجارية  ,لأن هذه الهيئات �أو الم�ؤ�س�سات العامة هي �أ�شخا�ص من �أ�شخا�ص القانون
العام �أُن�شئت �أ�سا�س ًا لتحقيق خدمات عامة  ,وال تحتاج في ممار�سة ن�شاطها �إلى الح�صول
على ترخي�ص من جهة �أخرى باعتبار �أن هذا الن�شاط قد نظمه الم�شرع الذي �أن�ش�أ الم�ؤ�س�سة
العامة و�أعطاها �صالحيات عامة لممار�سة هذا االخت�صا�ص .ومن حيث �أنه يبين من مطالعة
�أحكام القانون رقم ( )13ل�سنة  1987ب�ش�أن الم�ؤ�س�سة العامة القطرية لالت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية (� ,)54أنها لم تن�ش�أ يق�صد تحقيق �أرباح و�إنمــا �أُن�شئت لأداء خدمة عامــة  ,دل
على ذلك ن�ص المادة ( )3الذي يجري كالآتي « تتولى الم�ؤ�س�سة دون غيرها نقل االت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية وت�شغيل و�صيانة وتطوير نظام االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية في الدولة
وكذلك فيما بين الدولة والخارج وفق ًا لأحكام هذا القانون» .ومن حيث �إنه و�أن كان القانون
رقم ( )13ل�سنة  1987ال يمنع الم�ؤ�س�سة من �أن تحقق �أرباح ًا من قيامها ببع�ض الخدمات
المرخ�ص لها بها � ,إال �أن تحقيق الأرباح لي�س هو الغر�ض من �إن�شائها .و�إذا كان م�ؤدى ما تقدم
هو عدم خ�ضوع الم�ؤ�س�سة العامة القطرية لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية لأحكام القانون
رقم ( )3ل�سنة  1975الم�شار �إليه  ,غير �أن هذا ال يمنع من �إجراء تن�سيق بين الم�ؤ�س�سة
والبلدية فيما يتعلق بعدد ومواقع كابينات الهواتف التي تقام بالأماكن العامة تحقيق ًا
للم�صلحة الم�شتركة بين الجهات العامة في �أدائها للخدمات العامة 0وانتهى الر�أي �إلى عدم
�سريان �أحكام القانون رقم ( )3ل�سنة  1975الم�شار �إليه على الم�ؤ�س�سة العامة القطرية
لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ومن ثم ال يلزمها الح�صول على الترخي�ص المن�صو�ص عليه
في المادة ( )3من هذا القانون .مع �إجراء التن�سيق بين الم�ؤ�س�سة والبلدية في �إقامة كابينات
()55
الهواتف في الأماكن العامة .
(�)54ألغيت هذه الم�ؤ�س�سة بالقانون رقم ( )21ل�سنة  1998بتحويل الم�ؤ�س�سة العامة القطرية لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
�إلى �شركة م�ساهمة قطرية الذى ن�ص فى مادته الثانية على ان «تحول الم�ؤ�س�سة �إلى �شركة م�ساهمة ت�سمى ات�صاالت قطر
(كيوتل) (�شركة م�ساهمة قطرية) وفق ًا لأحكام المادة ( )90من قانون ال�شركات رقم ( )11ل�سنة  1981الم�شار �إليه ويكون
مركزها الرئي�سي في مدينة الدوحة ولها �أن تن�شئ فروع ًا �أو مكاتب ًا �أو توكيالت في قطر �أو في الخارج وت�سجل ال�شركة في
ال�سجل التجاري وتقيد �أ�سهمها في �سوق الدوحة للأوراق المالية .وتلتزم ال�شركة ب�أحكام هذا القانون ونظامها الأ�سا�سي».
( )55قطر ف  0ت 1416/5/21 -1775 – 11/3هـ 1995/10/17م
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مدى حق الهيئات والم�ؤ�س�سات العامة فى عدم التقيد بقانون المناق�صات
والمزايدات :
تق�ضى المادة الأولى من مواد �إ�صدار قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة
 2005بان يعمل ب�أحكام القانون المرفق في �ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات ،وت�سري
�أحكامه على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ،كما ت�سري على الهيئات

والم�ؤ�س�سات العامة فيما ال يتعار�ض مع قوانين �أو قرارات �إن�شائها .
ونظرا الن �أداة �إن�شاء الهيئات والم�ؤ�س�سات العامة و�إلغائها ودمجها هى القرار االميرى
وفقا لأحكام المواد  2و 6و 22من القانون رقم  26ل�سنة  2004الم�شار �إليه  -وذلك فيما
عدا قطر للبترول الم�ستثناة من �أحكام هذا القانون  -مما يثير الت�سا�ؤل حول مدى جواز

ت�ضمين لوائح مناق�صات الهيئات والم�ؤ�س�سات العامة وال�صادرة ب�أداة ت�شريعية �أدنى
من قانون المناق�صات والمزايدات �أحكاما تعار�ضه.
وقد تعر�ضت الجمعية العمومية لق�سمي الفتوى والت�شريع بمجل�س الدولة الم�صري
 �إبان العمل بقانون المناق�صات والمزايدات رقم  9ل�سنة  1983المت�ضمن ن�صا مماثالللن�ص المتقدم – لمدى حق الهيئات العامة في عدم التقيد بقانون المناق�صات والمزايدات

ففرقت في بداية الأمر بين الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام في �صلب هذا
القانون وهى التي تتقيد بها الهيئات العامة والأحكام غير الآمرة التى ال تتقيد بها فقررت
بجل�ستها المنعقدة بتاريخ  1984/3/21ملف رقم « 250/1/54ان مفاد �أحكام قانون تنظيم
المناق�صات والمزايدات ان الم�شرع اخ�ضع جميع الجهات الحكومية لل�ضوابط والقواعد
والإجراءات والنظم التى ت�ضمنتها �أحكام هذا القانون �صونا وتغليبا للم�صلحة العامة للدولة
من مختلف النواحى القانونية واالقت�صادية والمالية والفنية و�ضبطا لقيادة وت�سيير المرافق
العامة ولم يجز الخروج على هذه الأحكام �إال با�ستثناء تت�ضمنه الأداة الت�شريعية المن�شئة
للجهة المراد ا�ستثنا�ؤها يحد من عموم هذه القواعد ويقيد من �شمولها ذلك لما ع�ساه يوجد
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من اعتبارات تبرر �إفراد بع�ض الجهات بجانب اال�ستثناء وم�ؤدى ذلك �أن �أحكام هذا القانون
تعتبر القاعدة العامة الواجبة الإتباع وان الن�صو�ص الآمرة الواردة به يتعين االلتزام بها
ما لم يوجد ن�ص خا�ص �صريح يبين الحكم الخا�ص المراد �إتباعه على خالف �أحكام هذه
القواعد الآمرة».
وقد عدلت الحمعية العمومية عن هذا الإفتاء فقررت فى فتواها بجل�سة  1985/3/20ملف
رقم  252/1/54بقولها ان ن�ص المادة الأولي القانون رقم  9ل�سنة  1983ب�ش�أن المناق�صات

والمزايدات لم ي�أت بجديد يحد من حق الهيئات العامة في عدم التقيد بالنظم
الحكومية التي تقرر لها هذا الحق في القانون رقم  61ل�سنة � 1963أو في قوانين �أو قرارات
�إن�شائها ،فهذا الن�ص يردد ما ت�ضمنته �أحكام قانون الهيئات العامة رقم  61ل�سنة 1963
وغيره من قوانين �أو قرارات ان�شاء الهيئات  ،من حقها في و�ضع نظم عقودها دون التقيد
بالقانون العام رقم  9ل�سنة  ، 1983وبناء عليه فال تتقيد الهيئات العامة بحكم المادة  13منه

في ت�شكيل لجان البت �إذا بلغت القيمة التقديرية للمناق�صة حدا معينا  ....وال حجة فى
القول بان هذا �آمر النه ال �شك ان كل �أحكام القانون المذكور وكل �أحكام اللوائح التى
تحل محله ب�سند من القانون �إنما هى �آمرة كل فى مجال نفاذه وبذلك يكون ت�شكيل
لجنة البت دون �أن ت�ضم ممثال لإدارة الفتوى المخت�صة ال غبار عليه من الناحية القانونية

()56

وهذا الر�أي جرى عليه �إفتاء الجمعية العمومية فقررت فى فتواها بجل�سة  1985/11/6ملف

رقم  31/1/58انه يجوز ت�ضمين �أحكام اللوائح الخا�صة بالهيئات العامة �أحكاما
تتعار�ض مع �أحكام القانون رقم  9ل�سنة  ، 1983وقررت فى فتواها بجل�سة 1984/1/18
ملف رقم  249/1/54ان الن�ص الوارد بالالئحة التنفيذية لقانون المناق�صات والمزايدات
رقم  9ل�سنة  1983فى تحديد �سلطات اعتماد المناق�صات والمزايدات ال يعمل به طالما وجد
ن�ص مقابل فى اللوائح المعتمدة للهيئة .وقررت بجل�سة  1984/3/21حق مجل�س �إدارة هيئة
( )56فتوى رقم  373في  1985/3/31جل�سة  1985/3/20ملف رقم . 252/1/54
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المحطات النووية لتوليد الكهرباء فى تحديد الت�أمين االبتدائى �أو تخفي�ضه دون تقيد بما
()57
ت�ضمنه القانون رقم  9ل�سنة . 1983
()57وتجدر الإ�شارة �إلى �أن قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات الم�صرى الحالى رقم  89ل�سنة  1998ت�ضمن ن�صو�صا مخالفة
لما كان عليه الو�ضع في قانون المناق�صات الملغى رقم  9ل�سنة  1983فيما يتعلق بالهيئات العامة فن�صت المادة الأولى
من القانون رقم  89ل�سنة  1998على �أن « يعمل ب�أحكام القانون المرافق فى �ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات

وت�سرى �أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة ـ من وزارات وم�صالح �أجهزة لها موازنات خا�صة ـ وعلى
وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت �أو اقت�صادية .ويلغى القانون رقم  147ل�سنة  1962ب�ش�أن

تنفيذ �أعمال خطة التنمية االقت�صادية وقانون المناق�صات والمزايدات ال�صادر بالقانون رقم  9ل�سنة  1983كما يلغى كل
حكم �آخر يخالف �أحكام القانون المرافق» .ولدى مناق�شة م�شروع القانون بمجل�س ال�شعب �أبدى �أحد الأع�ضاء تخوفه مما
قد يثار من جدل حول �سريان القانون على الهيئات االقت�صادية باعتبار �أن لها قوانينها الخا�صة و�أن القاعدة �أن الخا�ص
يقيد العام .وقد تحدث رئي�س اللجنة الم�شتركة قائ ُال :ال�س�ؤال هو :هل الهيئات االقت�صادية �ستخ�ضع لهذا القانون �إذ �أن
هناك قانون ًا عاما وقانونا خا�صا؟ �إنني �أعتقد �أن ال�سيد الدكتور وزير المالية قد �أو�ضح فى لجنة الخطة والموازنة �أن جميع
الهيئات االقت�صادية خا�ضعة للقانون الجديد �سواء كانت خدمية �أو اقت�صادية » .وح�سم رئي�س المجل�س هذا الجدل
بقوله « مادامت المادة الأولى ن�صت على �أن القانون يحكم الأجهزة ذات الموازنات الخا�صة والهيئات العامة فهذا قاطع
ب�أن �أى ن�ص خا�ص بقوانين هذه الأجهزة ال ي�سرى ...ويجب �أال نخ�شى من هذا .»....كما تحدث وزير المالية قائ ًال �أن «

ال�شركات �أيا كانت تخرج عن هذا الم�شروع ....لكن الهيئات ووحدات الإدارة المحلية هى التى تخ�ضع لم�شروع
هذا القانون وتدخل فى نطاقه» وقررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع في فتواها رقم  49بتاريخ
 2003 / 1 /20جل�سة  2002/12/4ملف رقم 118 / 1 / 7

انه ب�صدور القانون رقم  89ل�سنة  1998بتنظيم المناق�صات والمزايدات والعمل به �أف�صح الم�شرع عن �سريان �أحكامه على
وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية واالقت�صادية فقد �أ�صبحت جميع هذه الجهات
خا�ضعة لأحكامه دون تفرقة بين كونها تنتمي �إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية التى ت�سرى عليها الأنظمة
الم�شرع ُيغاير نهج
الحكومية �أو تندرج فى عداد الهيئات العامة التى تنظمها قوانين ولوائح خا�صة وهذا النهج الذى �سلكه
ِ
قانون المناق�صات والمزايدات ال�سابق رقم  9ل�سنة  1983والذى كان ين�ص على �سريان �أحكامه على الهيئات العامة فيما لم
الم�شرع �إلى �إلغاء ذلك القانون بموجب القانون
ِيرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فى القوانين �أو القرارات المتعلقة ب�إن�شائها  ،و�إذ عمد
ِ
رقم  89ل�سنة  1998الم�شار �إليه و�أخ�ضع بن�ص �آمر جميع الهيئات العامة لأحكامه ب�صفة مطلقة دون �أن يُقيد ذلك
بما قد يرِد من ن�صو�ص فى القوانين والقرارات المن�شِ ئة لتلك الهيئات ف�إنه ال منا�ص من القول بخ�ضوع تلك الهيئات
لأحكامه دون الأحكام الواردة فى القوانين واللوائح المنظمة لها « كما قررت انه « ناط الم�شرع فى القانون رقم  59ل�سنة
 1979بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة �إن�شاء و�إدارة المجتمعات الجديدة وقرر �إنفرادها وهيمنتها ك�أ�صل عام على
�أمور هذا الن�شاط باعتبارها جهاز الدولة الم�سئول دون غيرها عن ذلك و�أجاز للهيئة فى �سبيل تحقيق �أهدافها �أن تجرى
جميع الت�صرفات والأعمال التى من �ش�أنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة و�أن تتعاقد مبا�شرة مع الأ�شخا�ص وال�شركات
والم�صارف والهيئات المحلية والأجنبية و�أوجب �أن يكون االنتفاع باالرا�ضى والمن�ش�آت الداخلة فى المجتمعات العمرانية
الجديدة طبقا للأغرا�ض والأو�ضاع المقرر قانونا ووفقا للقواعد التى ي�ضعها مجل�س �إدارة الهيئة وتت�ضمنها العقود المبرمة
مع ذوى ال�ش�أن �إال �أن القانون الم�شار �إليه خال من بيان الو�سيلة التى يتعين �إبرام تلك الت�صرفات بها و�إجراءات و�ضمانات تلك
الو�سيلة وهو الأمر الذى يقت�ضى الرجوع فى �ش�أنه والحالة هذه �إلى ال�شريعة المنظمة لهذا الأمر وهو قانون تنظيم المناق�صات
والمزايدات والذى جاء فى ن�ص المادة الأولى منه وا�ضح العبارة وقاطع الداللة على �سريان �أحكامه على الهيئات

العامة الخدمية واالقت�صادية وهو ما ي�ستوجب من هذه الهيئات االلتزام بهذه الأحكام وعدم التولى عنها حوال
بقالة �أن لها قوانينها ولوائحها الخا�صة �أو �أن من �سلطتها و�ضع لوائح خا�صة بها ال تتقيد فيها بالأحكام والنظم
والقواعد المعمول بها فى الجهات الحكومية  .ولما كان قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات ال�صادر بالقانون
رقم  89ل�سنة  1998قد �أفرد بابا م�ستقال نظم فيه ال�سبل الواجب �إتباعها لبيع وت�أجير العقارات والمنقوالت والم�شروعات
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ومن �أمثلة لوائح مناق�صات الهيئات والم�ؤ�س�سات العامة قرار رئي�س الم�ؤ�س�سة العامة
للحى الثقافى رقم  27ل�سنة  2011ب�إ�صدار الئحة المناق�صات والمزايدات للم�ؤ�س�سة المعدلة
بالقرار رقم  7ل�سنة  ، 2012وقرار رئي�س مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة حمد الطبية رقم  26ل�سنة
 2007ب�إ�صدار الئحة الم�شتريات والأ�شغال والمناق�صات للم�ؤ�س�سة.
والترخي�ص باالنتفاع �أو با�ستغالل العقارات ف�إنه يكون قد ن�سخ ما قبله من قوانين �أو لوائح كانت �سارية فى �ش�أن ما
تناوله بالتنظيم بما م�ؤداه تقيد جميع الجهات الخا�ضعة لأحكامه فى ت�صرفاتها تلك بالإجراءات المن�صو�ص
عليها فيه م�شروع العقد المعرو�ض قد بد�أت �إجراءات �إبرامه بعد العمل بقانون تنظيم المناق�صات والمزايدات الجديد

فمن ثم ف�إنه يخ�ضع لأحكام هذا القانون ويتعين االلتزام فى �ش�أنه بما ورد فى القانون الم�شار �إليه من �إجراءات و�ضوابط
و�أحكام  {.فتوى رقم  520بتاريخ  2001 / 9 / 2جل�سة  2001/6/26ملف رقم  } 369 / 1 / 54ذات المبد�أ بذات الجل�سة
فتوى رقم  521بتاريخ  2001 / 9/ 2ملف رقم  } 379 / 1 / 54و{ فتوى رقم  522بتاريخ  2001 / 9/ 2ملف رقم 54
 { 380/ 1 /كما قررت الجمعية العمومية ت�أكيدا للإفتاء ال�سابق «�إن الد�ستور ناط بالقانون تنظيم الموازنة العامة
للدولة وتنظيم القواعد الأ�سا�سية لتح�صيل الأموال العامة و�إنفاقها وطوعا لذلك �صدر القانون رقم  53ل�سنة  1973ب�ش�أن
الموازنة العامة للدولة واخ�ضع ل�سلطاته جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
و�صناديق التمويل وبين الأ�س�س التى يقوم عليها البرنامج المالى للخطة عن �سنة مالية مقبلة لتحقيق �أهداف محددة فى
�إطار الخطة العامة للدولة وقرر الم�شرع فى هذا القانون �شمول الموازنة العامة للدولة لكل �أوجه الن�شاط التى تقوم بها تلك
الجهات و�أخرج موازنات الهيئات العامة االقت�صادية و�صناديق التمويل ذات الطابع الإقت�صادى التى يحددها
قرار من رئي�س مجل�س الوزراء من الموازنة العامة للدولة والتى يعد ب�ش�أنها موازنات م�ستقلة تقت�صر العالقة
بينها وبين الموازنة العامة للدولة على الفائ�ض الذى ي�ؤول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قرو�ض وم�ساهمات بيد �أن

الم�شرع �أخ�ضع هذه الهيئات االقت�صادية و�صناديق التمويل ذات الطابع الإقت�صادى لأحكام قانون الموازنة
العامة والئحته التنفيذية فيما ال يتعار�ض مع القوانين والقرارات واللوائح الخا�صة بها ومن بين الأحكام الم�شار

�إليها والتى تخ�ضع لها الت�أ�شيرات العامة للهيئات والوحدات االقت�صادية .و�أن الم�شرع �أن�شا بمقت�ضى القانون رقم  13ل�سنة
 1979المعدل بالقانون رقم  223ل�سنة  1989هيئة قومية ت�سمى « اتحاد الإذاعة والتليفزيون» وناط به دون غيره �شئون
الإذاعة الم�سموعة والمرئية وخوله وحده �إن�شاء وتملك محطات البث الإذاعي الم�سموع والمرئى فى جمهورية م�صر العربية

و�أجاز له �أن يتعاقد و�أن يجرى جميع الت�صرفات والأعمال المحققة لأغرا�ضه دون التقيد بالنظم والأو�ضاع
الحكومية واخت�صه بموازنة م�ستقلة ت�صدر بقرار من رئي�س الجمهورية يراعى فى و�ضعها القواعد المتبعة فى �إعداد موازنة
الم�شروعات االقت�صادية على �أن يرحل فائ�ض �إيراداته من �سنة مالية �إلى ال�سنة المالية التالية .و�أن قرار رئي�س مجل�س
الوزراء رقم  1039ل�سنة  1989ب�ش�أن الهيئات العامة االقت�صادية و�صناديق التمويل ذات الطابع الإقت�صادى قد
اعتبر اتحاد الإذاعة والتليفزيون هيئة اقت�صادية } فتوى رقم  493بتاريخ  2001 / 8 / 13جل�سة 2001/7/4
الم�شرع لما قد يطر�أ لدى بع�ض الجهات من �ضرورات يتعذر معها االلتزام ببع�ض
ملف رقم  { 89 / 1 / 58وتح�سب ًا من
ِ
�أحكام قانون المناق�صات والمزايدات �سالف البيان �أجازت الفقرة الثانية من المادة }  { 8منه لرئي�س مجل�س الوزراء فى
حاالت ال�ضرورة والعتبارات ُيقدرها الت�صريح لجهة بعينها بالتعاقد وفق ًا لل�شروط والقواعد التى يحددها.

ولما كان �إتحاد الإذاعة والتليفزيون ـ بموجب قانون �إن�شائه ـ هيئة عامة تتولى �شئون الإذاعة الم�سموعة والمرئية
فى جمهورية م�صر العربية ف�إنه يندرِج فى عِ داد الهيئات العامة التى تخ�ضع لأحكام قانون المناق�صات
والمزايدات رقم  89ل�سنة  1998ح�سبما �سلف بيانه .و�إذا ما قدر الإتحاد �أنه يواجه حالة من حاالت ال�ضرورة يتعذر معها
عليه تطبيق بع�ض �أحكام هذا القانون فال تثريب عليه فى اتخاذ الإجراءات الالزمة لعر�ض الأمر على رئي�س مجل�س الوزراء
ليقدر االعتبارات الداعية �إلى الت�صريح للإتحاد بالتعاقد بطريق معين فى �إطار ما ن�صت عليه الفقرة الثانية من المادة
}� {8آنفة البيان } فتوى رقم  351بتاريخ  1999 /5 / 20جل�سة  1999/4/21ملف رقم { 351 / 1 / 54

الفصل الثانى
الجهات الحكومية والعقود
المستثناة من الخضوع لقانون المناقصات والمزايدات

73

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

الف�صل الثانى
الجهات الحكومية والعقود
الم�ستثناة من الخ�ضوع لقانون المناق�صات والمزايدات
المبحث الأول
الجهات الحكومية
الم�ستثناة من الخ�ضوع لقانون المناق�صات والمزايدات

المطلب الأول
القوات الم�سلحة وال�شرطة
بالن�سبة ل�شراء الأ�صناف ومقاوالت الأعمال ذات ال�صفة ال�سرية
ولتوفير المواد والأدوات التي تلزم لتنفيذ �أعمال الدفاع المدني
�أوال  :بالن�سبة ل�شراء الأ�صناف ومقاوالت الأعمال ذات ال�صفة ال�سرية
ا�ستثنت المادة الأولى من قانون الإ�صدار للمناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة 2005
من نطاق تطبيقه القوات الم�سلحة وال�شرطة بالن�سبة ل�شراء الأ�صناف ومقاوالت الأعمال
ذات ال�صفة ال�سرية التي ي�صدر بتحديدها وتنظيم �شروط مناق�صاتها وعقودها قرار من
الأمير .و�إذ لم ي�صدر هذا القرار وكان قد �صدر القرار الأميري رقم ( )11ل�سنة1979
بتنظيم قواعد المناق�صات للقوات الم�سلحة وال�شرطة بالن�سبة للمهمات والأعمال ذات
ال�صفة ال�سرية في ظل العمل بقانون تنظيم المناق�صات والمزايدات الملغى رقم  8ل�سنة
 1976فانه ي�ستمر العمل بهذا القرار االميرى نزوال على ما تق�ضى به المادة  3من هذا
القانون من ان « ...ي�ستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا فيما ال يتعار�ض مع �أحكامه».
وقد ارفق بالقرار االميرى جدول بالمهمات والأعمال ذات ال�صفة ال�سرية في القوات

الم�سلحة وال�شرطة وهى:
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-1الأ�سلحة البرية والبحرية والجوية بمختلف �أنواعها و�أحجامها وكل ما يدخل في �صناعتها
من مواد وكذالك قطع الغيار الالزمة لال�ستعمال الفوري �أو لالحتياط.
-2الذخيرة على اختالف �أنواعها والألغام والمتفجرات ولوازمها وكل ما يدخل في �صناعتها
من مواد.
-3الآليات المدرعة والم�صفحة بجميع �أنواعها وم�ستلزماتها وزيوتها ،وال�سيارات ناقالت
الجنود والعتاد وقطع الغيار الالزمة لها.
-4الزوارق والمحركات وقطع الغيار الالزمة لها
-5الطائرات بمختلف �أنواعها من تدريبية ومقاتلة وا�ستك�شافية ونقل ،وقطع الغيار الالزمة
لها ،وجميع ما يلزم الجنود فيها من �أدوات ومهمات.
-6الأجهزة الال�سلكية و�أجهزة الرادار وكا�شفات الألغام و�أجهزة الإنذار وقطع الغيار الالزمة
لها ،وم�ست�شفيات الميدان المتنقلة وجميع توابعها.
�-7شباك التمويه ومالب�س الجنود والمناظر المكبرة والمقربة وحماالت الأ�سلحة والذخيرة
والخوذ.
-8الكتب والن�شرات والمجالت والكاتولوجات الع�سكرية،والأفالم والأ�شرطة و�آالت الت�سجيل
التي ت�ستعمل في التدريب والتوجيه.
-9كاميرات الت�صوير وما يلزمها من خرائط ومواد �أولية وقطع غيار.
 -10الأو�سمة وال�شعارات الع�سكرية.
-11عدد ومعدات وتجهيزات الم�شاعل والور�ش الع�سكرية بكل �أنواعها.
-12المعدات والآليات ومواد البناء الم�ستعملة في الإن�شاءات والمباني والم�شاريع الع�سكرية
التي تنفذ مبا�شرة بو�سائل القوات الم�سلحة.

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات
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ويكون التعاقد على هذه المهمات عن طريق المناق�صات المحدودة �أو ال�شراء
المبا�شر و�صرف قيمتها دون الرجوع لوزارة االقت�صاد والمالية في حدود االعتمادات المالية
المخ�ص�صة لها طبقا لحكم المادة  2من القرار االميرى  11ل�سنة  1979التى تن�ص على ان
« تبرم العقود المتعلقة بتلك المهمات والأعمال عن طريق المناق�صات المحدودة �أو ال�شراء
المبا�شر ،بناء على الموافقة ال�سابقة للوزير المخت�ص .وت�ستقل كل من وزارة الدفاع ووزارة
الداخلية باتخاذ �إجراءات ال�شراء و�صرف الم�ستحقات ،دون الرجوع �إلى وزارة المالية
والبترول ،وذلك في حدود االعتمادات المالية المخ�ص�صة لها فقط ،والمدرجة في ميزانيتي
القوات الم�سلحة وال�شرطة».
ويتم التعاقد بوا�سطة لجنة �أو �أكثر في كل من وزارتي الدفاع والداخلية طبقا
للمادة  3من هذا القرار «تن�ش�أ لهذا الغر�ض لجنة �أو �أكثر في كل من وزارتي الدفاع والداخلية
وتتكون كل من هذه اللجان ،من رئي�س وعدد كاف من الأع�ضاء ،ي�صدر بتعيينهم قرار من
الوزير المخت�ص ،بناء على اقتراح القائد العام للقوات الم�سلحة �أو قائد ال�شرطة ح�سب
الأحوال ».وتعتمد تو�صيات اللجنة من الوزير المخت�ص فيما ال يزيد على ثالثين مليون
ريال �صدعا بحكم المادة  4من هذا القرار التى تق�ضى بان « تعتمد تو�صيات اللجنة من
الوزير المخت�ص ،ف�إذا زادت قيمة المناق�صة على ثالثين مليون ريال ،وجبت الموافقة
الم�سبقة عليها ،واعتمادها من الأمير».
ان الم�شرع فى قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات ال�صادر بالقانون رقم  26ل�سنة
 2005وتعديالته و�ضع نظام ًا متكام ًال يت�ضمن تحديد طرق التعاقد المختلفة و�ضوابطها ومن
بين هذه الطرق المناق�صة (العامة والمحدودة والمحلية ) كطرق �أ�صلية للتعاقد والممار�سة
واالتفاق المبا�شر كطرق ا�ستثنائية و�أنه فى مجال التعاقد باالتفاق المبا�شر حدد الم�شرع
حاالته فهو بح�سب �صريح ن�ص المادة } {7يكون مق�صورا على التعاقد مع مورد �أو مقاول
�أو مقدم خدمة معين ل�شراء �أ�صناف �أو تنفيذ �أعمال �أو �أداء خدمات محددة نظرا لطبيعة
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وخ�صو�صية هذه الأ�صناف �أو الأعمال �أو الخدمات وحدد قرار مجل�س الوزراء رقم  39ل�سنة
 2009الحد الأق�صى للتعاقد بالأمر المبا�شر في مادته الأولى بان ن�صت على ان «تحدد قيمة
�شراء الأ�صناف �أو مقاوالت الأعمال �أو �أداء الخدمات التي يجوز للجهات الحكومية المعنية
التقاعد عليها بطريق الممار�سة �أو االتفاق المبا�شر بمبلغ ال يجاوز ( )200000مائتي �ألف
ريال».
وقد �أفرد الم�شرع حكم ًا خا�ص ًا للقوات الم�سلحة وال�شرطة بالمادة الأولى من القانون
الم�شار �إليه يجوز لها بموجبه التعاقد من خالل المناق�صة المحدودة �أو االتفاق المبا�شر
ال�ستيفاء احتياجاتها من المهمات والأعمال ذات ال�صفة ال�سرية وهذا اال�ستثناء مرده طبيعة
تعاقدات هذه الجهة وما تقوم عليه من اعتبارات تتعلق بالأمن القومى والمجهود الحربى

و�أن الأمر �سواء فى الحالتين فيما يتعلق باقت�صار هذه الأحكام على �شراء الأ�صناف
والتعاقد على المقاوالت والتى انتظمها دون �أن يكون ثمة مجال لمد مظلة هذه
الأحكام خارج �إطار ال�سياق الواردة فيه.
ثانيا  :توفير المواد والأدوات التي تلزم لتنفيذ �أعمال الدفاع المدني
ويق�صد بالدفاع المدني فى مفهوم القانون رقم  13ل�سنة  1997ب�ش�أن الدفاع المدنى
المعدل بالمر�سوم بقانون رقم  35ل�سنة  2005هو مجموعة التدابير والإجراءات والأعمال
التي تهدف �إلى حماية ال�سكان والممتلكات العامة والخا�صة من �أخطار الحرائق والكوارث
والحروب والحوادث المختلفة  ،و�إغاثة المنكوبين وت�أمين �سالمة الموا�صالت واالت�صاالت
 ،و�ضمان �سير العمل بانتظام في المرافق العامة وحماية الثروات ،وذلك في زمن ال�سلم
وحاالت الحرب والطوارئ  ،مع كفالة الأمن في هذه الظروف.
وقد نظم الف�صل الثالث من هذا القانون �إجراءات و�أحكام حالة الطوارئ في المواد من
� 7إلى  18حيث ا�ستثنت المادة  2/11من القانون الم�شار �إليه عملية توفير المواد والأدوات
التي تلزم لقيام الدفاع المدني بمهامه على �أكمل وجه من الخ�ضوع للقوانين ومنها قانون
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تنظيم المناق�صات والمزايدات بن�صها على انه «مع مراعاة ما تق�ضي به الأنظمة الأخرى،
ي�صدر وزير الداخلية القرارات التي يقت�ضيها �صالح الدفاع المدني ،وعلى الأخ�ص:
..... -1
-2توفير المواد والأدوات التي تلزم لقيام الدفاع المدني بمهامه على �أكمل وجه  ،وذلك في
حدود المبالغ التي تخ�ص�ص لذلك ودون التقيد بالإجراءات المن�صو�ص عليها في

القوانين والأنظمة الأخرى ».
المطلب الثانى
قطر للبترول
كان الم�شرع فى المادة ( )1من قانون المناق�صات الملغى رقم  8ل�سنة  1976ي�ستثنى
الم�ؤ�س�سة القطرية العامة للبترول من �سريان �أحكامه بالن�سبة ل�صناعة البترول في قطر
والخارج في جميع مراحل هذه ال�صناعة بما في ذلك البحث والتنقيب عن البترول والغاز
الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية  ،و�إنتاج هذه المواد وم�شتقاتها وم�ستح�ضراتها
ومنتجاتها الفرعية �أو ت�صفيتها �أو نقلها �أو تخزينها  ،وكذلك االتجار فيها وبيعها وت�صديرها
 ،وفق ًا للمر�سوم بقانون رقم ( )10ل�سنة  1974الم�شار �إليه  ،وطبق ًا للنظم واللوائح المالية
والإدارية والقواعد التنظيمية ال�ضابطة في هذا ال�ش�أن والتي ت�صدر بقرار من مجل�س الوزراء
بنا ًء على اقتراح مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة � .إال ان اال�ستثناء الوارد بالمادة الأولى من قانون
الإ�صدار للقانون الجديد رقم  26ل�سنة  2005جاء مطلقا بالن�سبة لقطر للبترول فلم يعد
اال�ستثناء مق�صورا على �صناعة البترول بل امتد لي�شمل كل المناق�صات والمزايدات التى
تطرحها قطر للبترول ايا ما كانت الأ�صناف �أو الأعمال مو�ضوع المناق�صة �أو المزايدة.
والجدير بالذكر ان �أغرا�ض قطر للبترول كما حددتها المادة  4من المر�سوم بقانون رقم 10
ل�سنة  1974هى « �أغرا�ض الم�ؤ�س�سة هي اال�شتغال ب�صناعة البترول ،في قطر وفى الخارج،
في كافة مراحل هذه ال�صناعة بما في ذلك البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي
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وغيرهما من المواد الهيدروكربونية ،و�إنتاج وت�صفية ونقل وتخزين المواد المذكورة و�أي من
م�شتقاتها وم�ستح�ضراتها ومنتجاتها الفرعية .وكذلك االتجار بهذه المواد وتوزيعها وبيعها
وت�صديرها .وللم�ؤ�س�سة القيام بجميع الأعمال الم�ؤدية لتحقيق �أغرا�ضها المذكورة».

المطلب الثالث
مركز قطر للمال
ان القانون رقم  7ل�سنة  2005ب�إ�صدار قانون مركز قطر للمال قد ان�ش�أ في المادة 3
منه هيئة مركز قطر للمال ومنحها ال�شخ�صية القانونية الم�ستقلة والأهلية الكاملة لمبا�شرة
الت�صرفات القانونية وفق ًا لهذا القانون  ،وتتمتع باال�ستقالل المالي والإداري عن الدولة اى
�أنها من الأ�شخا�ص المعنوية العامة �إذ تن�ص هذه المادة على ان» تن�ش�أ بموجب هذا القانون
هيئة ت�سمى « هيئة مركز قطر للمال «  ،تتولى �إدارة المركز وفق ًا لأهدافها المن�صو�ص عليها
في المادة ( )5من هذا القانون  ،ويكون لها ال�شخ�صية القانونية الم�ستقلة والأهلية الكاملة
لمبا�شرة الت�صرفات القانونية وفق ًا لهذا القانون  ،وتتمتع باال�ستقالل المالي والإداري عن
الدولة (عدا ما ن�ص عليه �صراحة هذا القانون )  .ولهيئة المركز �صالحية �إبرام العقود»...
�إال ان الم�شرع في المادة  18المعدلة بالقانون رقم  2ل�سنة  2009ا�ستثنى هذه الهيئة و�أي
جهاز من �أجهزة المركز من الخ�ضوع لقانون تنظيم المناق�صات والمزايدات بان ن�صت هذه
المادة الواردة تحت عنوان « التداخـل مع القوانيـن الأخـرى» في البند ال�ساد�س منها على ان:

-6ال تخ�ضع هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية
والتجارية و�أي جهاز من �أجهزة المركز لقانون تنظيم المناق�صات والمزايدات
ال�صادر بالقانون رقم (  ) 26ل�سنة � ،2005أو �أي قانون يحل محله».
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المطلب الرابع
هيئة قطر للمناطق الحرة اال�ستثمارية
طبقا للمادة  45من القانون رقم  34ل�سنة  2005ب�ش�أن المناطق الحرة اال�ستثمارية فاته
«ت�ستثني الهيئة من تطبيق �أحكام قوانين تنظيم المناق�صات والمزايدات ،والموازنة
العامة للدولة ,وديوان المحا�سبة ».ووفقا لحكم المادة  2من هذا القانون فان �إن�شاء المناطق
الحرة ا�ستثمارية يكون بغر�ض ت�شجيع وجذب اال�ستثمار في المجاالت ال�صناعية ,والزراعية
 ,والتقنية ,وال�سياحة  ,و�أية مجاالت �أخرى يحددها مجل�س الوزراء.
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المبحث الثانى
العقود الم�ستثناة
من الخ�ضوع لقانون المناق�صات والمزايدات

المطلب االول
امتياز المرافق العامة
امتيازات المرافق العامة كتوزيع الماء والكهرباء والغاز و�إجراء االت�صاالت البريدية
والبرقية والهاتفية وغيرها تعد �أعماال تجارية �إذا تمت على وجه االحتراف اى ب�صورة
متكررة وم�ستمرة وفقا لحكم المادة  10/5من قانون التجارة رقم  27ل�سنة 2006
وقررت �إدارة الفتوى والعقود ان االمتياز فى الأ�صل هو اتفاق تكلف الإدارة بمقت�ضاه
�شخ�صا طبيعيا �أو اعتباريا بت�أمين ت�شغيل مرفق عام فحقوق وامتياز كل فريق تنجم عن عقد
االمتياز  .ويتميز عقد االمتياز بكونه يحتوى على نوعين من ال�شروط �شروط تعاقدية تخ�ضع
لقاعدة ان العقد �شريعة المتعاقدين و�شروط تنظيمية وهى �شروط تملك الجهة الإدارية
()58
�سلطة تعديلها فى اى وقت وكلما دعت حاجة المرفق العام لذلك.

اوال :منح امتياز باالنتفاع �أو با�ستغالل مال معين من �أمالك الدولة العامة يكون
بمر�سوم :
ن�صت المادة  29من الد�ستور الدائم لدولة قطر على ان « الثروات الطبيعية ومواردها
()59
ملك للدولة .تقوم على حفظها وح�سن ا�ستغاللها وفقا لأحكام القانون».
ون�صت المادة ( )5من القانون رقم ( )10ل�سنة  1987ب�ش�أن �أمالك الدولة العامة
والخا�صة على �أنه يجوز بمر�سوم �أن يمنح ل�شخ�ص طبيعي �أو معنوي امتياز باالنتفاع �أو
( )58قطر ف.ع  16358 -11/3بتاريخ 2011/10/9
()59تن�ص المادة  152من الد�ستور الكويتى على �أن “كل التزام با�ستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية �أو مرفق من المرافق
العامة ال يكون �إال بقانون ولزمن محدود  ،وتكفل الإجراءات التمهيدية تي�سير �أعمال البحث والك�شف وتحقيق العالنية
والمناف�سة « وتن�ص المادة  153من الد�ستور الكويتى التى تن�ص على �أن « كل احتكار ال يمنح �إال بقانون و�إلى زمن محدود «
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با�ستغالل مال معين من �أمالك الدولة العامة  ,وي�صدر مر�سوم منح االمتياز بنا ًء
على اقتراح الجهــة المعنية ح�سب طبيعة ا�ستعمال العقار �أو العقارات مو�ضوع االمتياز ,
ويحدد المر�سوم العقارات محل االمتياز ومدة االمتياز و�شروط والتزامات �صاحب االمتياز.
ونظمت المادة � 6أحكام و�آليات �إلغاء حق االمتياز بان ن�صت على ان « يجوز بمر�سوم
�إلغاء االمتياز قبل انتهاء المدة المحددة له و�سحب الترخي�ص وي�صدر المر�سوم بناء على
اقتراح الجهة المعنية الم�شار �إليها في المادة ال�سابقة .و�إذا كان الإلغاء ال يرجع �إلى تق�صير
من �صاحب االمتياز ,جاز منحه كل �أو بع�ض التكاليف �أو النفقات التي تكبدها ,على �أن ت�ؤخذ
بعين االعتبار المنافع التي يكون قد جناها خالل مدة الأ�شغال  ,والمنح والم�ساعدات التي
تلقاها من الدولة والخ�سارة التي تكبدها ب�سبب �سحب الترخي�ص .وتقوم بتقدير التكاليف
والنفقات لجنة ي�صدر بت�شكيلها قرار �أميري».
وطبقا للمادة الأولى من هذا القانون فان �أمالك الدولة العامة هي العقارات
والمنقوالت التي للدولة �أو للأ�شخا�ص االعتبارية العامة ,والتي تكون مخ�ص�صة لمنفعة
عامة بالفعل �أو بمقت�ضى قانون �أو مر�سوم �أو قرار �أميري �أو قرار من مجل�س الوزراء .وهذه
الأموال ال يجوز الت�صرف فيها ب�أي نوع من �أنواع الت�صرفات القانونية �أو الحجز عليها �أو
تملكها بالتقادم �أو ك�سب �أي حق عيني عليها ,كما ال يجوز حيازتها �أو ا�ستغاللها ب�أي وجه �إال
في الأحوال وبال�شروط المقررة قانون ًا .ويقع باط ًال كل ما يتم بالمخالفة لذلك  .وفي حالة
ح�صول تعد على هذه الأموال يكون للجهة التي يقع في اخت�صا�صها �إدارتها �أو الإ�شراف عليها
�إزالة التعدي �إداري ًا.

وحددت المادة (� )3أمالك الدولة العامة بان ن�صت على �أن «تعتبر من �أمالك الدولة
العامة:
( �أ )�شاطئ البحر حتى �أبعد م�سافة ي�صل �إليها الموج مع حرم ال�شاطئ بم�سافة ع�شرة
�أمتار.
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(ب)البحيرات والبرك والم�ستنقعات المالحة المت�صلة بالبحر مع حرم قطعة �أر�ض
محيطة بها بم�سافة ع�شرة �أمتار.
(ج) الأرا�ضي التي تنك�شف عنها مياه البحر والبحيرات والبرك والم�ستنقعات وقنوات
المياه ومجاريها ولم تكن من قبل مملوكة لأحد.
(د) الطرقات وال�شوارع والممرات وال�ساحات العامة.
(هـ)خطوط وو�سائل النقل والموا�صالت العامة البرية والبحرية والجوية.
( و ) الموانئ والمرافئ والمرا�سي والأر�صفة والأحوا�ض البحرية والخلجان وقنوات
المالحة وال�سدود البحرية.
( ز ) قنوات المياه و�ضفافها ومجاري المياه الجوفية والظاهرة على الأرا�ضي وخزانات
المياه المعدة للتوزيع العام.
(ح) �شبكات الموا�صالت التليفونية والتلغرافية العامة ال�سلكية والال�سلكية ,و�شبكات
الكهرباء المعدة للإنارة العامة و�شبكات الإر�سال الإذاعي والتلفزيوني العامة ,
والأدوات والمهمات والإن�شاءات الخا�صة بهذه ال�شبكات .
(ط)�إن�شاءات التح�صين والدفاع والأرا�ضي في مناطق اال�ستحكامات والتر�سانات
والمع�سكرات والأ�سلحة والمهمات الحربية وال�سفن والمراكب والزوارق الحربية.
(ي) العقارات والعقارات بالتخ�صي�ص  ,المخ�ص�صة للديوان الأميري وللوزارات
والم�صالح الحكومية والأ�شخا�ص االعتبارية العامة.
(ك) المتاحف والآثار والمكتبات العامة.
(ل) الم�ساجد والجوامع  ,ب�شرط مراعاة �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية المتعلقة بالوقف».

وفيما عدا المرافق العامة وموارد الثروة الطبيعية ،يجوز ت�أجير مال معين من
�أمالك الدولة العامة ل�شخ�ص طبيعي �أو معنوي بغر�ض االنتفاع به �أو ا�ستغالله.
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وتخ�ضع عقود الإيجار لت�صديق الأمير �إذا زادت القيمة الإيجارية ال�سنوية على 500000
(خم�سمائة �ألف) ريال ،ولت�صديق وزير المالية والتجارة فيما ال يجاوز هذه القيمة(.مادة
 6مكرر الم�ضافة بالقانون رقم  12ل�سنة  )1994وعقود الإيجار التى تبرم وفقا لأحكام هذا
القانون ال تخ�ضع للقانون رقم  4ل�سنة  2008ب�ش�أن �إيجار العقارات ذلك ان المادة  2من
القانون الأخير قد ا�ستثنت �أمالك الدولة العامة والخا�صة من تطبيق �أحكامه.

وقررت �إدارة الفتوى بقطر �أن االنتفاع �أو ا�ستغالل �أمالك الدولة العامة من غير
الجهة الإدارية المخت�صة �إنما يكون عن طريق االمتياز بنا ًء على مر�سوم يحدد محل
االمتياز ومدته و�شروط والتزامات �صاحب االمتياز .ولما كان المزالق البحري بميناء
الدوحة والخا�ص ب�صيانة ال�سفن الخ�شبية  ,والذي ر�أت وزارة الموا�صالت والنقل ت�أجيره
للقطاع الخا�ص بد ًال من ت�شغيله بمعرفة �إدارة الموانئ هو جزء من ميناء الدوحة  ,ومن
ثم يعتبر من �أمالك الدولة العامة لذلك يجب �أن ي�صدر مر�سوم يعهد باالمتياز با�ستغالله
وفق ًا لحكم المادة( )5من القانون رقم ( )10ل�سنة  1987ب�ش�أن �أمالك الدولة العامة
والخا�صة(.)60
كما قررت �إدارة الفتوى «�إن الم�ستفاد من ن�صو�ص المواد ( 6، 5، 3، 1مكرر) من القانون
رقم ( )10ل�سنة  1987ب�ش�أن �أمالك الدولة العامة والخا�صة المعدل بالقانون رقم ()12
ل�سنة � 1994أن �شاطئ البحر والموانئ والمرا�سي تعتبر من �أمالك الدولة العامة التي ال يجوز
حيازتها �أو ا�ستغاللها ب�أي وجه �إال في الأحوال وبال�شروط المقررة قانونا  ،و�أجاز الم�شرع
منح امتياز باالنتفاع �أو با�ستغالل مال معين من �أمالك الدولة العامة  ،وذلك بمر�سوم ي�صدر
بناء على اقتراح الجهة المعنية ح�سب طبيعة ا�ستعمال العقار مو�ضوع االمتياز  ،ويت�ضمن هذا
المر�سوم تحديد العقار محل االمتياز ومدة االمتياز و�شروطه والتزامات �صاحب االمتياز،
كما �أجاز الم�شرع �أي�ضا ت�أجير مال معين من �أمالك الدولة العامة التي تخرج من عداد
المرافق العامة وموارد الثروة الطبيعية ل�شخ�ص طبيعي �أو معنوي بغر�ض االنتفاع به �أو
( )60قطر ف0ت 1412/8/20 285-11/3هـ 1992/2/23م
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ا�ستغالله  ،وتخ�ضع عقود الإيجار للت�صديق على النحو المن�صو�ص عليه بالمادة ( )6مكرر
من القانون الم�شار �إليه وتعديالته .

ولما كان المر�سى مو�ضوع طلب الفتوى يعد من الأموال العامة طبقا لأحكام
القانون الم�شار �إليه  ،وكان ذلك يتعلق بمرفق عام حيوي  ،فمن ثم ف�إن هذا العقار
يخرج من عداد الأموال العامة التي يجوز ت�أجيرها تطبيقا لن�ص المادة ( )6مكرر الم�شار
�إليها  ،و�أنه يتعين �صدور مر�سوم بمنح االمتياز وفقا لن�ص المادة ( )5الم�شار �إليها ،
وتكون وزارة ال�شئون البلدية والزراعة هي الجهة المعنية باقتراح ذلك على اعتبار �أن الأمر
()61
يتعلق ب�إن�شاء مرفق عام .

ثانيا :امتياز القيام بجميع �أعمال النقل البحري للب�ضائع بين الموانئ القطرية:
ن�صت المادة ( )1من القانون رقم ( )14ل�سنة  1963على منح �شركة قطر الوطنية
للمالحة والنقليات المحدودة امتياز القيام بجميع �أعمال النقل البحري للب�ضائع بين
الموانئ القطرية ,وي�شمل هذا االمتياز �أي ا�ستغالل مت�صل �أو ملحق �أو متمم ل�ش�ؤون النقل
البحري للب�ضائع بين الموانئ القطرية  ,وهذا يعني منح ال�شركة امتياز القيام بجميع
الأعمال المرتبطة بالنقل وال�شحن والتفريغ وتموين ال�سفن و�إ�صالحها و�صيانتها والتوريدات
البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري ال�ساحلي بين الموانئ القطرية �0أما
حكم المادة ( )2منه فهو خا�ص بمنح ال�شركة امتياز مزاولة جميع الأعمال المتعلقة بوكاالت
البواخر التي تر�سو على �شواطئ قطر .والمعروف فقه ًا �أن التوكيالت البحرية ت�شمل ب�صفة
عامة �أعمال التخلي�ص على ال�سفينة ( ,)Ship Clearanceو�أعمال التخلي�ص على الب�ضائع
 ,وكل ما يتفرغ عن هذه الأعمال من �إجراءات حكومية تتبع عند و�صول ال�سفينة �أو عند
�إبحارها  ,وعمليات �شحن وتفريغ الب�ضاعة  ,وت�سليمها كل ما يهم مالك ال�سفينة  ,ويرعى
م�صالحه في الميناء الذي يوجد به التوكيل المالحي .ومدة هذا االمتياز ع�شرون �سنة وفق ًا
( )61قطر الفتوى رقم ف.ع  887-2/3الم�ؤرخة 2001/10/23
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للمادة ( )4من القانون رقم ( )14ل�سنة  1963وقد مدت � 15سنة �أخرى بالمر�سوم رقم
( )28ل�سنة  .1983على �أن تفريغ الب�ضائع بميناء الدوحة البحري  ،قد �أ�صبح من اخت�صا�ص
�إدارة الموانئ وفق ًا للمر�سوم بقانون رقم ( )29ل�سنة  1966وقرار مجل�س الوزراء رقم ()2
()62
ل�سنة .1979

ثالثا:مدى جواز منح �شركة قطر للوقود (وقود) امتياز ت�سويق وبيع ونقل
وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية :
�إن منح االمتياز لل�شركة المذكورة يكون بقانون يت�ضمن امتياز ًا وبالتالي يجب معه �إبداء
ر�أي �إدارة الفتوى والعقود في �ش�أنه �إعما ًال لحكم المادة ( )3/9من المر�سوم بقانون رقم
( )14ل�سنة  1991بتنظيم وزارة العدل وتعيين اخت�صا�صاتها  .وقد تبين لإدارة الفتوى والعقود
من درا�ستها لم�شروع القانون �أن �أحكام القانون تتما�شى مع �أحكام الت�شريعات ال�سارية ذات
ال�صلة بهذا ال�ش�أن  ،و�أنه طالما �أن ال�سلطات المخت�صة قدرت �أن منح هذا االمتياز يحقق
()63
الم�صلحة العامة للدولة ف�إنه لي�س ثمة ما يمنع من منح هذا االمتياز .

وقد �صدر المر�سوم بقانون رقم  15ل�سنة  2007ب�ش�أن تنظيم ت�سويق وبيع المنتجات
الخا�ضعة للتنظيم الحكومى �إلى خارج دولة قطر مقررا فى مادته الأولى ت�أ�سي�س �شركة
قطر العالمية لت�سويق البترول المحدودة لأغرا�ض ت�سويق وبيع المنتجات الخا�ضعة للتنظيم
الحكومى المبينة فى المادة  9من هذا القانون  .ونظمت المادة  4منه �شروط و�أحكام بيع
و�شراء هذه المنتجات بما يتفق و�أحكام هذا القانون
بان ن�صت على « ت�ضع ال�شركة �شروط ًا و�أحكام ًا لبيع و�شراء المنتجات الخا�ضعة للتنظيم
الحكومي ،تتفق مع �أحكام هذا القانون والمبادئ الأ�سا�سية المبينة في المادة ال�سابقة،
ل�ضمان �أن يكون �شراء المنتجات الخا�ضعة للتنظيم الحكومي من الكيانات المنتجة فعا ًال
( )62قطر �ش ق  1404/2/1 643– 11/3هـ
( )63قطر فتوى  469 -11/3بتاريخ 2002/2/9

1983/11/5م
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وكف�ؤ ًا  .ولهذا الغر�ض يكون لل�شركة �صالحية �أن تطلب من الكيانات المنتجة الدخول في تلك
ال�شروط والأحكام التي ت�ضعها ال�شركة  ،وفي �أي من الم�ستندات الأخرى الالزمة لو�ضع تلك
ال�شروط و�أحكام هذا القانون مو�ضع التنفيذ وت�شمل ال�شروط والأحكام الرئي�سية ما يلي :
�-1إعطاء الكيانات المنتجة الحق في تعيين ا�ست�شاري م�ستقل من الغير للت�أكد من �أن ال�سعر
ال�صافي ال ُمعاد للكيانات المنتجة قد تم ح�سابه طبق ًا لل�شروط .
-2خ�ضوع �شروط و�أحكام البيع وال�شراء لأحكام القوانين القطرية والتزام ال�شركة بها  ،وحل
المنازعات عن طريق خبير �أو عن طريق التحكيم وفق ًا للقواعد الدولية 3ـ دمج الأحكام
ذات ال�صلة الواردة في هذا القانون في �شروط البيع وال�شراء مع الكيانات المنتجة عن
طريق الإحالة �إليها ».
وقد بينت المادة  3المبادئ الأ�سا�سية التى تعمل ال�شركة وفقا لها بقولها « تعمل ال�شركة
وفق ًا لأحكام هذا القانون وللمبادئ الأ�سا�سية المبينة في هذه المادة ،والتي و�ضعت للم�صلحة
الوطنية لدولة قطر  .وتن�شئ ال�شركة نموذج ًا تجاري ًا  ،وهيك ًال �إداري ًا يحكمها  ،و�سيا�سات
ت�شغيلية مت�سقة ومتفقة مع المبادئ الأ�سا�سية التالية :
 -1توفير ذراع ت�سويقية فعالة وكف�ؤة لم�ساندة �أن�شطة الحكومة في التنمية البترولية.
-2المناف�سة بفعالية �أكبر في الأ�سواق العالمية .
 -3المحافظة على بيئة ا�ستثمار �إيجابية بالن�سبة للم�ستثمرين الأجانب في دولة قطر.
-4تحقيق �أكبر زيادة ممكنة في القيمة ال�سوقية للمنتجات الخا�ضعة للتنظيم الحكومي
الم�صدرة من دولة قطر .
 -5زيادة فعالية وكفاءة عمليات الت�سويق لفائدة الحكومة والكيانات المنتجة .
 -6معاملة جميع الكيانات المنتجة والم�ساهمين فيها ب�صورة عادلة ومن�صفة .
�-7ضمان �أن تكون جميع الخدمات ذات القيمة المادية قد اكت�سبت على �أ�س�س تجارية
وب�شروط تناف�سية.
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 -8تجنب �أي ت�أثير �سلبي على عمليات الإنتاج .
� -9ضمان �إدارة فعالة والتخفيف من المخاطر التجارية .
 -10المحافظة على م�ستوى رفيع من الأخالق والنزاهة في العمل .
 -11تقديم م�ستوى عال من ال�شفافية فيما يتعلق ب�سلوكها في العمل والعمليات الداخلية .
 -12االلتزام بكافة المتطلبات القانونية ال�سارية .
كما حددت المادة  9تلك المنتجات بقولها» تخ�ضع للتنظيم الحكومي المنتجات التالية
التي ُتنتج في دولة قطر بغر�ض الت�صدير :
 -1غاز البترول الم�سال  ،الذي يتكون ب�شكل �أ�سا�سي من البروتين والبيوتين .
-2جميع المنتجات التي تنتج من م�صافي البترول داخل دولة قطر  ،عدا المنتجات ذات
الخ�صو�صية الناتجة من عمليات تحويل الغاز �إلى �سوائل .
-3جميع مكثفات الحقول  ،وهي هيدروكربونات �سائلة ذات تركيبة غير محددة م�ستخرجة
من خط �إنتاج ر�أ�س البئر كجزء من عملية �إنتاج الغاز �أو الخام  ،ومو�ضوعه في حالة
م�ستقرة ليمكن نقلها ب�شكل �آمن .
-4جميع مكثفات الم�صانع  ،وهي منتجات مكررة تتكون �أ�سا�س ًا من الهيدروكربونات �سي5
و�سي 6الم�ستخرجة كجزء من عملية �إنتاج الغاز والخام.
 -5جميع �أنواع الكبريت في �شكله الأولى ».

رابعا:اخت�صا�ص �إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل بمراجعة عقود االمتياز -
اثر عدم المراجعة على العقد :
تن�ص المادة من القرار االميرى رقم  33ل�سنة  2009بالهيكل التنظيمى لوزارة العدل على
ان « تخت�ص �إدارة الفتوى والعقود بما يلى :
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... -1
�-2إبداء الر�أي في كل التزام مو�ضوعه ا�ستغالل مورد من موارد الثروة الطبيعية في
الدولة �أو م�صلحة من م�صالح الجمهور العامة ,وكل امتياز �أو احتكار»... .
وقد قررت �إدارة الفتوى « �إن المادة ( )9من المر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة 1991
بتنظيم وزارة العدل وتعيين اخت�صا�صاتها تق�ضي ب�أن تخت�ص �إدارة الفتوى والت�شريع ب�إبداء
الر�أي في كل التزام مو�ضوعه ا�ستغالل مورد من موارد الثروة الطبيعية في الدولة �أو م�صلحة
من م�صالح الجمهور  ،وكل امتياز �أو احتكار  ،ومراجعة العقود التي تبرمها الوزارات والأجهزة
الحكومية الأخرى و�إبداء الر�أي في الم�سال التي تنجم عن تنفيذ هذه العقود .
ولما كان العقد مو�ضوع طلب الر�أي لم يعر�ض على �إدارة الفتوى والت�شريع لإبداء الر�أي

ب�ش�أنه ،وهو يرخ�ص با�ستغالل مرفق عام من مرافق الدولة  ،ولما كان الترخي�ص
بجزء من المال العام بما يتفق مع الغر�ض الأ�صلي الذي خ�ص�ص من �أجله المال
يتم من الجهة الإدارية المنوط بها الإ�شراف على المال العام  ،وي�صطبع الترخي�ص
في هذه الحالة ب�صبغة العقد الإداري  ،وتحكمه ال�شروط الواردة فيه  ،والقواعد
القانونية التي تنظم هذا النوع من االنتفاع فال ي�سوغ لها �إلغاء الترخي�ص �إال �إذا
اقت�ضت الم�صلحة العامة �إنهاء تخ�صي�ص المال لهذا النوع من االنتفاع .
ومن حيث �إن طرفي العقد قد قاما بالتوقيع عليه  ،وهما عالمان بمحتوياته  ،وبما �أن
العقد �شريعة المتعاقدين فهما ملزمان بما ورد فيه  ،وال يجوز �إلغا�ؤه �أو تعديله من جانب
واحد دون موافقة الطرف الثاني الذي ال ذنب له في عدم مراعاة الجهة الإدارية عر�ض
العقد على الجهات المخت�صة قبل توقيعه .

وحيث �إنه ولئن كان العقد لم يتم عر�ضه على �إدارة الفتوى و الت�شريع ف�إنه ال يوجد
ثمة مقت�ضى من مقت�ضيات الم�صلحة العامة يبرر للجهة الإدارية �إنهاء العقد �أو
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تعديله ب�إراداتها المنفردة  ،خا�صة �أنها لم تبد �أية �أ�سباب تبرر ذلك  ،وال يوجد والحال
كذلك م�سوغ قانوني يبرر لها �إلغاء العقد �أو �إنهائه ب�إرادتها المنفردة حيث �إنه تم �إبرام العقد
�صحيحا والتوقيع عليه و�أ�صبح نافذا مرتبا كافة �آثاره القانونية ملزما للجانبين وفقا لما
ا�شتمل عليه (.الفتوى الم�ؤرخة . )1999/8/1

خام�سا:مدى جواز منح وزارة ال�شئون البلدية والزراعة ترخي�ص لإحدى
ال�شركات لإنتاج وتعبئة اللحوم  ،للقيام بن�شاط ت�سمين الأغنام والموا�شي
وذبحها و�سلخها وتعبئة اللحوم و�إن�شاء م�سلخ :
قررت �إدارة الفتوى «�إن الم�ستفاد من �أحكام المواد ( )5، 3، 1من القانون رقم ()3
ل�سنة  1975ب�ش�أن المحال التجارية وال�صناعية والعامة المماثلة وتعديالته �أنه ال يجوز فتح
�أي محل من المحال التي ت�سري عليها �أحكام القانون المذكور �سلف ًا  ،ومن بينها م�صانع
تجهيز اللحوم وما يماثلها �إال بعد الح�صول على ترخي�ص بذلك من البلدية  ،وي�شترط لمنح
هذا الترخي�ص �ضرورة توافر اال�شتراطات العامة المتطلبة لأي محل �أو م�صنع بالإ�ضافة
�إلى توافر اال�شتراطات الخا�صة بهذا المحل  ،وعند التحقق من توافر تلك ال�شروط بنوعيها
وبعد المعاينة التي تتم في هذا ال�ش�أن تتولى البلدية اتخاذ �إجراءات الترخي�ص مع مراعاة
�أال يتعار�ض هذا الترخي�ص مع حقوق مرخ�ص له �آخر �أو متعاقد مع الإدارة في �ضوء حقوق
والتزامات الإدارة والمتعاقد معها ف�إذا ما كان �إ�صدار الترخي�ص يم�س حقوق الآخرين فال
يجوز �إ�صداره � .أما �إن كان غير ذلك فيجوز منحه ل�صاحب ال�ش�أن بعد ا�ستيفائه لل�شروط
المتطلبة قانون ًا .وحيث �إنه بعد مراجعة ن�صو�ص العقد المبرم بين وزارة ال�شئون البلدية
والزراعة مع �شركة الأندل�س للموا�شي والتجارة تبين �أن هذا العقد ال يعطي حق امتياز

�أو احتكار لهذه ال�شركة وحدها دون غيرها للقيام بن�شاط ذبح الأغنان اال�سترالية
وتوزيع لحومها  ،و�أن ن�صو�ص العقد ال الزم الدولة ب�أن تمنع �أي �شركة �أخرى للقيام بذات
الن�شاط �أو ن�شاط م�شابه ما دام العقد لم ين�ص على ذلك  ،ف�ض ًال عن عدم وجود تعار�ض بين

90

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

�أحكام العقد المذكور والن�شاط الذي تطالب ال�شركة العالمية الترخي�ص به  ،لذلك ال يوجد
ً ()64
مانع قانوني من الترخي�ص لل�شركة المذكورة �إذا توافرت ال�شروط المقررة قانونا ».

�ساد�سا :التزام المرافق العامة فى م�صر:
-1الم�شرع فرق بين عقد التزام المرفق العام و بين الترخي�ص الم�ؤقت فى ال�شروط
و الأحكام المنطبقة على كل منهما :
قررت المحكمة الإدارية العليا انه «يبين من مراجعة القانون رقم  29ل�سنة  1947بالتزام
المرافق العامة �أنه و�ضع لتنظيم العالقة بين ال�سلطة مانحة االلتزام و الملتزم فى �ش�أن
�إدارة المرفق العام الذى يعهد �إلى الملتزم بالم�شاركة فى ت�سييره على �أ�سا�س �أن عقد
االلتزام يمنح لمدد طويلة ن�سبي ًا و لي�س لمدد ق�صيرة و �آية ذلك �أن المادة الثالثة من
القانون تن�ص على ما ي�أتى « ال يجوز �أن تتجاوز ح�صة الملتزم ال�سنوية فى �صافى �أرباح
ا�ستغالل المرفق العام ع�شرة فى المائة من ر�أ�س المال الموظف و المرخ�ص له من
مانح االلتزام  ،و ذلك بعد خ�صم مقابل ا�ستغالل ر�أ�س المال  ،و ما زاد على ذلك من
�صافى الأرباح ي�ستخدم �أو ًال فى تكوين �إحتياطى خا�ص لل�سنوات التى تقل فيها الأرباح
عن  10و ن�صف و تقف زيادة هذا الإحتياطى حتى بلغ ما يوازى  %10من ر�أ�س المال  ،و
ي�ستخدم ما يبقى من هذا الزائد فى تح�سين و تو�سيع المرفق العام �أو فى خف�ض الأ�سعار
ح�سبما يرى مانح الإلتزام «  ،فهذا الن�ص يفتر�ض �أن االلتزام ال يمنح �إال لمدد طويلة
ن�سبي ًا تعد بال�سنوات  ،ذلك لأن الفقرة الأولى منه ن�صت على �أال تح�صل ن�سبة الربح �إال
بعد خ�صم مقابل ا�ستهالك ر�أ�س المال  ،و ق�ضت الفقرة الثانية ب�أن ما زاد على الأرباح
عن تلك الن�سبة ي�ستخدم فى تكوين �أحتياطى لل�سنوات التى تقل فيها ن�سبة الأرباح عن
 %10و ي�ضاف �إلى ذلك �أي�ض ًا �أن الزيادة التى تجنب من �أرباح الملتزم ال تمنح �إلى جهة
الإدارة مانحة االلتزام  ،و�إنما تخ�ص�ص باعتبارها قد ا�ستقطعت من �أرباح الملتزم ،
( )64قطر (الفتوى رقم ف  .ع  459 – 11/3الم�ؤرخة )2003/4/8
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لمواجهة الخ�سارة او النق�ص فى الربح الذى ي�صيب الملتزم فى بع�ض �سنوات اال�ستغالل،
�أو ت�ستخدم فى تح�سين وتو�سيع المرفق العام  ،ولي�س من �شك فى �أن هذه الأحكام كلها
م�ستحيلة التطبيق على التراخي�ص التى قد تمنح ال�ستغالل بع�ض المرافق العامة  ،لأنها
م�ؤقتة بطبيعتها و تمنح لأجال ق�صيرة  ،وغير قابلة للتجديد ويحق لجهة الإدارة مانحة
الترخي�ص �إلغا�ؤها فى �أى وقت  ،طبق ًا ل�صريح ن�صو�صها ومن ثم فال ت�سرى عليها �أحكام
القانون رقم  129ل�سنة  1947الم�شار �إليه لأنها مق�صورة التطبيق على عقود التزام
المرافق العامة دون غيرها  .و�أن الم�شرع فرق بين عقد التزام المرفق العام و بين
الترخي�ص الم�ؤقت فى ال�شروط و الأحكام المنطبقة على كل منهما  ،فقد �أخ�ضع
عقد االلتزام فيما يتعلق بالأرباح التى يحققها الملتزم �إلى الأحكام الم�ضمنة فى القانون
رقم  129ل�سنة  ، 1947بينما �أخ�ضع التراخي�ص الم�ؤقتة التى قد تمنحها جهة الإدارة
�إذا ما تعذر منح اال�ستغالل عن طريق االلتزام لل�شروط التى يحددها وزير الموا�صالت
 ،و�إذا كان القانونان الم�شار �إليهما ال ينطبقان على خطوط �أتوبي�س مدينة القاهرة و�إنما
ي�سريان على خطوط �أتوبي�س الأقاليم وحدها  ،غير �أنهما يك�شفان بو�ضوح وجالء عن �أن
الم�شرع نف�سه يفرق بين عقد االلتزام وبين الترخي�ص الم�ؤقت فى �ش�أن الأحكام المنطبقة
على كل منهما  ،وهذا ي�ؤكد ما �سبق ذكره من �أن �أحكام القانون رقم  129ل�سنة 1947
ب�إلتزام المرافق العامة ال ي�سرى على التراخي�ص الم�ؤقتة �إذا خلت من ن�صو�ص �صريحة
()65
توجب تطبيق �أحكامه عليها .

-2التزام المرافق العامة منح التزام الطرق ال�سريعة بنظام البوت ( )B.O.Tيتعين ان
يتم طرحه طبقاً لأحكام قانون المناق�صات المزايدات لتوفير لمناف�سة والعالنية
قررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بمجل�س الدولة الم�صرى فى �ش�أن
م�س�ألة مدى خ�ضوع عقود منح التزام الطرق ال�سريعة لأحكام قانون تنظيم المناق�صات
والمزايدات ال�صادر بالقانون رقم  89ل�سنة « 1998ان القانون رقم  61ل�سنة  1958فى
( )65م�صر الطعن رقم  440ل�سنة  11ق بجل�سة 1970/1/17
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�ش�أن منح االمتيازات المتعلقة با�ستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل
�شروط االمتياز ين�ص فى المادة ( )1منه على ان « يكون منح االمتيازات المتعلقة
با�ستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وكذلك اى تعديل فى �شروط االمتياز
يتعلق ب�شخ�ص �صاحب االمتياز �أو مدة االمتياز �أو نطاقه �أو الإتاوة ( العائدات ) بقرار
من رئي�س الجمهورية بعد موافقة مجل�س الأمة .ويكون تعديل ما عدا ذلك من ال�شروط
بقرار من الوزير المخت�ص «.وتن�ص المادة الثانية من القانون رقم  229ل�سنة 1996
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم  84ل�سنة  1968ب�شان الطرق العامة على �أن « ت�ضاف
مادة جديدة برقم (  12مكرر ًا ) �إلى مواد القانون رقم  84ل�سنة  1968ب�ش�أن الطرق
العامة ن�صها الآتى ا�ستثناء من �أحكام المواد 1و3و 9مكرر ًا من هذا القانون يجوز منح
التزامات المرافق العامة للم�ستثمرين المحليين والأجانب �أ�شخا�صا طبيعيين �أو معنويين
وذلك لإن�شاء طرق حرة و�سريعة ورئي�سية و�إدارتها وا�ستغاللها و�صيانتها وتح�صيل مقابل
المرور عليها دون التقيد ب�أحكام القانون رقم  129ل�سنة  1947بالتزامات المرافق العامة
والقانون رقم  61ل�سنة  1958فى �شان منح االمتيازات المتعلقة با�ستثمار موارد الثروة
الطبيعية والمرافق العامة وتعديل �شروط االمتياز وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات
الآتية� ( :أ ) ان يتم اختيار الملتزم فى �إطار المناف�سة والعالنية ( .ب) اال تزيد مدة
االلتزام على ت�سع وت�سعين �سنة ( .ج ) تحديد و�سائل الإ�شراف والمتابعة الفنية والمالية
التى تكفل ح�سن �سير المرفق بانتظام واطراد (.د ) يكون للملتزم فى خ�صو�ص ما �أن�ش�أه
من طرق �سلطات واخت�صا�صات وحقوق الجهة الم�شرفة على الطريق فى المواد  5و  6و
 7و  8و  10و  11و 12و ( 15فقرة �أولى ) من هذا القانون بما فى ذلك الحق فى ا�ستغالل
م�ساحات واقعة على جانبى الطريق وفى بدايته ونهايته ب�إقامة الفنادق واال�ستراحات
والمطاعم ونقاط الإ�سعاف ومحطات الخدمة وور�ش ال�صيانة ال�سريعة لل�سيارات وغير
ذلك من المن�ش�آت والأن�شطة الزراعية وال�صناعية وال�سياحية التى تخدم الطريق والمارة
ويتعين على الملتزم المحافظة على الطريق وعلى الم�شروعات الم�شار �إليها وجعلها
�صالحة لال�ستخدام طوال فترة االلتزام على ان ت�ؤول جميع المن�ش�آت �إلى الدولة فى
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نهاية مدة االلتزام دون مقابل وبحالة جيدة  ...وي�صدر بمنح االلتزام وتعديل �شروطه فى
حدود القواعد والإجراءات ال�سابقة قرار من مجل�س الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل
والموا�صالت « الحظت الجمعية العمومية ان الم�شرع قد غاير فى �ش�أن منح امتيازات

المرافق العامة ما بين �أحكام ت�سرى على عموم تلك االمتيازات و�أحكام ا�ستثنائية
ت�سرى على بع�ض المرافق العامة .و�إذ قرر فى ن�صو�ص عامة ان منح االمتيازات
المتعلقة با�ستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وكذلك التعديل فى �شروطها
المتعلقة ب�شخ�ص �صاحب االمتياز او مدة االمتياز �أو نطاقه �أو الإتاوة (العائدات) ال
تكون �إال بقرار من رئي�س الجمهورية بعد موافقة مجل�س ال�شعب فقد ا�ستثنى من ذلك
�أحوال منح التزامات المرافق العامة للم�ستثمرين المحليين والأجانب لإن�شاء طرق حرة
و�سريعة ورئي�سية و�إدارتها وا�ستغاللها و�صيانتها وتح�صيل مقابل المرور عليها حيث
خ�صها بجواز المنح بموجب قرار من مجل�س الوزراء بناء على اقتراح من وزير النقل
والموا�صالت .الأمر الذى يبين معه ان الأ�صل فى منح تلك االمتيازات المتعلقة

بالمرافق العامة �إنما هو من اخت�صا�ص رئي�س الجمهورية بعد موافقة مجل�س
ال�شعب حيث ا�ستقر الر�أى ق�ضا ًء وفقه ًا على ان دور مجل�س ال�شعب ( الم�شرع ) فى هذا
الخ�صو�ص �إنما هو دور المراقب والم�شرف على عملية التعاقد التى تتم لمنح امتيازات
المرافق العامة باعتبار ان ا�ضطالعه بهذا الدور وفق تقديره بح�سبانه م�شرع ًا يوفر
�أق�صى �ضمانات الحيدة والنزاهة المتطلبة فى مثل تلك التعاقدات .فلأهمية تلك
ال�صور من التعاقدات ونظر ًا لح�سا�سية م�سا�سها بال�صالح العام لتعلقها بثروات هى من
الندرة بمكان فقد احتجز الم�شرع لنف�سه مهمة المراقبة المبا�شرة التى تمكنه بذاته من
�ضمان فر�ص الحيدة والنزاهة تحقيق ًا لل�صالح العام فار�ض ًا بذلك �سلطانه فى تقدير
تلك الم�صلحة العامة وتقدير �سبل توفرها وتقدير كيفية تعيينها وهى �أمور حدت

بالق�ضاء م�شايعاً بالفقه �إلى القول بعدم لزوم خ�ضوع تلك التعاقدات لقوانين
المزايدات والمناق�صات المعمول بها كون الأخيرة واذ تهدف �إلى تنظيم �سبل التعاقد

التى تكون الدولة طرف ًا فيها فى �إجراءات قررها الم�شرع مقدر ًا �أنها توفر �أق�صى حماية
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لل�صالح العام فقد احتجز لنف�سه احوال منح التزامات المرافق العامة كى يعمل رقابته
المبا�شرة فى �ش�أنها حيث تداخل �إرادته التقديرية �إرادة قمة ال�سلطة التنفيذية ممثلة فى
رئي�س الجمهورية على النحو الذى يوفر �أق�صى �ضمانات تتحقق بها اعتبارات ال�صالح
العام المرعية لذلك يكون مجل�س ال�شعب ( الم�شرع ) بالخيار بين �إتباع �سبل قانون
المناق�صات والمزايدات لإبرام هذه التعاقدات او اللجوء �إلى غيرها مما يراه اكثر �ضمان ًا
وتحقيق ًا للحيدة والنزاهة و�أكثر الت�صاق ًا بال�صالح العام� .إال ان الأمر يختلف فى �ش�أن
تلك االمتيازات التى خ�صها الم�شرع بتقدير مغاير ارت�أى معه �إمكان ا�ضطالع مجل�س

الوزراء وحده بمهمة منحها كما الحال بالن�سبة المتيازات الطرق الحرة وال�سريعة
والرئي�سية حيث �أجاز لمجل�س الوزراء القيام بهذا المنح بناء على اقتراح وزير
النقل والموا�صالت �شريطة ان يتم التعاقد فى �إطار من المناف�سة والعالنية.
ف�إذا كانت المناف�سة والعالنية هما االعتبارين االمثليين فى تقدير الم�شرع لتحقيق �أف�ضل
فر�ص الحيدة والنزاهة ابتغا ًء للم�صلحة العامة المرجوة وهما ال�شرطان اللذان �سبق
وا�ستعا�ض عنهما الم�شرع بقيامه بالمراقبة المبا�شرة فى �صور االمتيازات العامة الأخرى
وكان الم�شرع قد حدد �سلف ًا ال�سبل المجردة لتحقيقهما على ما �إبانه من �إجراءات تعاقد

بقوانين المناق�صات والمزايدات فمن ثم يغدو ال�شرط الذى قرره الم�شرع فى �أحوال
منح امتيازات الطرق الحرة وال�سريعة والرئي�سية غير قابل للتحقق �إال ب�إتباع
�أحكام قانون المناق�صات والمزايدات تلك الأحكام التى توفر هذه االعتبارات على خير
ما قدره لها الم�شرع .فال �سبيل معه �أمام مجل�س الوزراء ان �شاء منح امتياز الطرق الحرة
وال�سريعة والرئي�سية �سوى �إتباع �أحكام قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات ال�صادر
بالقانون رقم  89ل�سنة  1998باعتباره ال�سبيل الوحيد الذى يوفر للم�صلحة العامة �أف�ضل
فر�ص التحقق على هدى اطر المناف�سة والعالنية.
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وقررت �إدارة الفتوى بدولة الكويت انه لي�س ثمة مانع قانونى يحول دون قيامالدولة ب�إ�سناد م�شروعات ذات منفعة عامة �إلى القطاع الخا�ص يقوم بتنفيذها
على نفقته وت�شغيلها و�صيانتها ثم �أيلولتها �إلى الدولة بعد م�ضـى مدة محـددة
وذلك العتبــارات معينة اقت�صادية �أو اجتماعية �أو غيرها .ا�ستنادا �إلى ان
«مـن حيث �إن مجلـ�س الـوزراء قـد �أ�صـدر فـى اجتماعـه رقـم  97/31المنعقد بتاريخ
 1997/8/24القرار رقم  656بالموافقة من حيث المبد�أ على قيام القطاع الخا�ص
ب�إن�شاء م�شروع محطة معالجة مياه المجارى بمنطقة ال�صليبية وتكليف لجنة ال�شئون
االقت�صادية مع كل من وزارتى الماليـة والأ�شغـال العامـة بو�ضع الأ�س�س والمعايير
الالزمة بطرح الم�شروع .
كما �أ�صدر المجل�س القرار رقم (�/696أوال) فى اجتماعه رقم  97/33المنعقد بتاريخ
 1997/9/7بناء على مح�ضر االجتماع رقم  97/15للجنة ال�شئون االقت�صادية بتاريخ
 1997/9/3وت�ضمن القرار ما يلى :
�أو ًال  :م�شروع �إن�شاء محطة معالجة مياه المجارى  -1 :تكليف وزارة الأ�شغال العامة
بالتعاون مع وزارة المالية بالإ�شراف على �إ�سناد م�شروع محطة معالجة مياه المجارى
بال�صليبية للقطاع الخا�ص  -2 .يكون طرح هذا الم�شروع والإ�شراف عليه من قبل وزارة
الأ�شغال العامة بالتعاون مع وزارة المالية .
ومن حيث �إنه ال جدال فى ان م�شروع �إن�شاء محطة معالجة مياه المجارى بمنطقة
ال�صليبية على الوجه الذى �سلف بيانه �إنما يعد فى حقيقته م�شروع ًا ي�ستهدف تحقيق منفعة
عامة  ،وبالتالى ف�إن العقد الذى �سوف تبرمه الحكومة مع من يقوم من القطاع الخا�ص
بتنفيذه يعتبر من عقود الأ�شغال العامة  ،وال يغير من ذلك – قيام القطاع الخا�ص بت�صميم
هذا الم�شروع وتنفيذه وت�شغيله و�صيانته على نفقته فى مقابل التزام الدولة ب�شراء المنتج

96

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

المعالج بمعدل �أ�سعار يتفق عليه مقدم ًا ،ذلك �أنه لي�س هناك ثمة مانع قانونى يحول دون قيام
الدولة ب�إ�سناد م�شروعات ذات منفعة عامة �إلى القطاع الخا�ص يقوم بتنفيذها على نفقته
وت�شغيلها و�صيانتها ثم �أيلولتها �إلى الدولة بعد مدة محددة وذلك العتبارات معينة اقت�صادية
�أو اجتماعية �أو غيرها ومن حيث �إنه متى كان ذلك وكان البادى  -من الأوراق  -انه لم
ي�صدر حتى الآن قرار من لجنة اختيار البيوت اال�ست�شارية بوزارة التخطيط فى �ش�أن العر�ض
المعدل المقدم من اال�ست�شارى المالى  ...ولم تتخذ بعـد الإجراءات الخا�صة باالعتمادات
المالية فى الميزانية ل�شراء المنتـج المعالج  ،و�إذا ما ر�ؤى تنفيذ الم�شروع الم�شار �إليه ف�إن
الأمر يتطلب بعد انتهاء الأعمال اال�ست�شارية واتخاذ الإجـراءات الالزمة لإدراج االعتمـادات
المالية المطلوبة فى الميزانية �أن ينفـذ هذا الم�شروع طبق ًا للأحكام المن�صو�ص عليها فى
القانـون .
ومن حيث �إنه با�ستعرا�ض �أحكام القانون رقم  37ل�سنة  1964فى �ش�أن المناق�صات العامة
وبح�سبانه القانون الواجب التطبيق فى الخ�صو�صية الماثلة يبين �أنه ين�ص فى المادة الثانية
منه على �أن «ال يجوز للوزارات والإدارات الحكومية �أن ت�ستورد �أ�صناف ًا �أو �أن تكلف مقاوليـن
ب�إجـراء �أعمال �إال بمناق�صة عامة عن طريق لجنة المناق�صات المركزية … ويجـوز �أن
تكون المناق�صة العامة محدودة  »...وين�ص فى المادة الثالثة منه علـى �أن «ا�ستثناء من
�أحكام المادة ال�سابقة يجوز للجهة الحكومية �أن ت�ستقل با�ستيراد �أ�صناف �أو التكليف ب�إجراء
الأعمال بالممار�سة �أو المناق�صة عن غير طريق لجنة المناق�صات المركزية �إذا لم تزد
قيمته على خم�سة �آالف دينار  .....ويجوز للجنة المناق�صات المركزية فيما زاد على الحدود
المبينة فى الفقرة ال�سابقـة �أن ت�أذن للجهة الحكومية �أن تقوم با�ستيراد �أ�صنـاف �أو بالتكليـف
ب�إجراء �أعمال بالممار�سة �إذا ر�أت من الم�صلحة ذلك .»......
ومن حيث �إنه بالبناء على ذلك ف�إن الإجراءات التى تتخذها وزارة الأ�شغال العامة لطرح
الم�شروع الم�شار �إليه للقطاع الخا�ص تكون مطابقة لأحكام القانون �إذا �سلكت الوزارة فى
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هذا ال�صدد الطريق الذى ر�سمه ال�شارع فى القانون رقم  37ل�سنة  1964الم�شار �إليه وذلـك
باعتبــاره ال�شريعة العامة فى �ش�أن العقود التى تبرمها جهة الإدارة .

()67

-3الترخي�ص با�ستغالل ق�سيمة من ق�سائم الدولة ال�ستخراج ال�صلبوخ منها لم�صلحة
ال�شركة لقاء مقابل معلوم ال يعتبر عقداً �إدارياً،و�إنما يعد قراراً �إدارياً :
وق�ضت محكمة التمييز الكويتية ب�أن مناط العقد الإدارى �أن تكون الإدارة �أحد �أطرافه
و�أن يت�صل بن�شاط المرفق العام من حيث تنظيمه وت�سييره بغية خدمة �أغرا�ضه وتحقيق
احتياجاته مراعاة لوجه الم�صلحة العامة  ،لما كان ذلك  ،وكان الترخي�ص الذى
�أ�صدرته الوزارة الطاعنة لل�شركة المطعون �ضدها يتعلق با�ستغالل ق�سيمة من ق�سائم
الدولة ال�ستخراج ال�صلبوخ منها لم�صلحة ال�شركة المذكورة لقاء مقابل معلوم وال يتعلق
بن�شاط مرفق عام من مرافق الدولة  ،ف�إنه ال ي�صدق عليه بحال و�صف العقد الإداري ،
ويبقى لإلغائه و�صفه القانونى الذى خل�ص �إليه الحكم المطعون فيه بحق من انه قرار
�إداري �أف�صحت فيه جهة الإدارة عن الأ�سباب الدافعة �إلى �إ�صداره ومن ثم خ�ضعت هذه
الأ�سباب للرقابة الق�ضائية  ،و�إذ ناق�ش الحكم هذه الأ�سباب وخل�ص �إلى �أحقية المطعون
�ضدها فى التعوي�ض الذى قدره  ،ف�إنه يكون قد �أ�صاب �صحيح القانون وي�ضحى النعى بهذا
ال�سبب على غير �أ�سا�س
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�أمالك الدولة الخا�صة
�أمالك الدولة الخا�صة طبقا للمادة  8من قانون رقم ( )10ل�سنة  1987ب�ش�أن �أمالك
الدولة العامة والخا�صة هي العقارات والمنقوالت المملوكة للدولة �أو لأحد الأ�شخا�ص
االعتبارية العامة  ,والتي ال تكون مخ�ص�صة لمنفعة عامة �أو التي انتهى تخ�صي�صها للمنفعة
العامة .وطبقا للمادة  9فانه يعتبر من �أمالك الدولة الخا�صة ما ي�أتي:
 -1الأرا�ضي التي ال مالك لها  ,والتي تقع داخل حدود المدن والقرى �أو خارجها.
-2الأرا�ضي البور»غير المزروعة» والأرا�ضي ال�صحراوية والمراعي ،التي تقع خارج
حدود المدن والرى.
-3الأرا�ضي الزراعية والبور التي تكون الدولة قد منحتها ب�شرط زراعتها �أو ا�ستثمارها
لغر�ض معين وتوقف مالكوها عن تنفيذ هذا ال�شرط مدة خم�س �سنوات مت�صلة  ,على
�أن يعو�ض ه�ؤالء المالك عما يكونون قد �أقاموه عليها من من�ش�آت �إذا توافرت لهم
�شروط التعوي�ض.
-4جميع العقارات والعقارات بالتخ�صي�ص والمنقوالت التي تملكها الدولة �أو الأ�شخا�ص
االعتبارية العامة غير المخ�ص�صة لمنفعة عامة.
-5التركات التي ال وارث لها و�أموال الغائبين الذين ال وارث لهم �أو وكيل� ,إذا ا�ستمرت
غيبتهم مدة تزيد على خم�س ع�شرة �سنة.
-6القطع المتروكة من الأمالك العامة كف�ضالت الطرقات والم�ساحات العامة.
-7الكنوز والأ�شياء ذات القيمة المدفونة �أو المخبوءة في �شيء مما تقدم ,التي ال ي�ستطيع
�أحد �أن يثبت ملكيته لها.
وطبقا للمادة  11فانه تتولى �إدارة الأرا�ضي ونزع الملكية �إدارة عقارات الدولة الخا�صة
وذلك فيما عدا العقارات التي ين�ص هذا القانون على �إ�سناد �إدارتها �إلى جهة معينة ,
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والعقارات التي تخ�ص�ص لأغرا�ض وزارة �أو �إدارة حكومية �أو هيئة �أو م�ؤ�س�سة عامة  ,فيكون
لهذه الجهات �إدارة ما خ�ص�ص لها  ,على �أن ي�ؤ�شر �أمام كل من هذه العقارات في ال�سجل
الخا�ص ب�إدارة الأرا�ضي ونزع الملكية بالجهة التي خ�ص�ص لها العقار  .ويتم التخ�صي�ص

بموافقة �سمو الأمير.
ويكون الترخي�ص باالنتفاع بالأموال المملوكة ملكية خا�صة للدولة �أو لأحد
الأ�شخا�ص االعتبارية العامة وذلك بموجب مر�سوم يت�ضمن ا�سم المرخ�ص له ونوع
االنتفاع و�شروطه والتزامات المنتفع� .إذ تن�ص المادة  13على �أن «ال يجوز  ,ب�أية �صفة كانت,
لأي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �أن يملك �أو يجوز �أو ي�ضع اليد على الأموال المملوكة ملكية
خا�صة للدولة �أو لأحد الأ�شخا�ص االعتبارية العامة � ,إال بت�صرف يتم في الجهة المخت�صة وفق ًا
لأحكام المواد التالية .وا�ستثناء من هذه الأحكام ,يجوز الترخي�ص باالنتفاع بالأموال الم�شار
�إليها ,وذلك بموجب مر�سوم يت�ضمن ا�سم المرخ�ص له ونوع االنتفاع و�شروطه والتزامات
المنتفع .وال يجوز اكت�ساب ملكية �أموال الدولة الخا�صة� ,أو �أي حق عيني �آخر عليها بالتقادم.
ويقع باط ًال كل ت�صرف �أو تقرير لأي حق عيني �أو ت�أجير �أو و�ضع يد يتم بالمخالفة للأحكام
المتقدمة.وال يجوز التعدي على الأموال المذكورة ,وفي حالة ح�صول تعد عليها يكون للجهة
التي تقع في اخت�صا�صها �إدارتها �أو الإ�شراف عليها �إزالة التعدي �إداري ًا».
وتق�ضى المادة  14المعدلة بالقانون رقم  12ل�سنة  1994بان « تتولى وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والزراعة �إدارة �أرا�ضي الدولة الزراعية والقابلة للزراعة والمراعي ،والإ�شراف عليها .وتحدد
الالئحة التنفيذية للقانون� ،شروط ا�ست�صالح وا�ستزراع وا�ستغالل وتمليك وت�أجير هذه
الأرا�ضي.

وتخ�ضع لموافقة �سمو الأمير العقود التي تعقدها الوزارة لتمليك هذه الأرا�ضي
�أياً كانت قيمتها .كما تخ�ضع لموافقة الأمير العقود الأخرى� ،إذا زادت قيمتها ال�سنوية على

( 500.000خم�سمائة �ألف ) ريال �سنوي ًا ،ولموافقة وزير المالية واالقت�صاد والتجارة فيما
ال يجاوز هذه القيمة».
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وتق�ضى المادة  16بان «الأرا�ضي غير الزراعية �سواء �أكانت ف�ضاء �أو مبنية �أم م�شغولة
بمن�شات ثابتة �أو غير ثابتة  ,يجوز لمدير �إدارة الأرا�ضي ونزع الملكية �أو الوزير الذي تتبعه

الجهة التي خ�ص�صت هذه الأرا�ضي لأغرا�ضها  ,الت�صرف فيها بالبيع �أو بالإيجار,
ل�شاغليها �أو لغيرهم  ,وفق ًا لل�شروط والأو�ضاع التي تحددها الالئحة التنفيذية  ,وطبق ًا
للقواعد المقررة في القوانين ال�سارية .وتخ�ضع عقود البيع والإيجار للت�صديق عليها طبق ًا
لأحكام الفقرة الثانية من المادة ( )14من هذا القانون».
وتق�ضى المادة  17بان «يكون للدولة وللأ�شخا�ص االعتبارية العامة تح�صيل ما ي�ستحق
لها من �أجرة �أو ثمن عن العقارات �أو المنقوالت المملوكة لها ملكية خا�صة بالطرق الإدارية.
ويجوز للوزير المخت�ص وفق ًا للمادة ال�سابقة �أو مدير �إدارة الأرا�ضي ونزع الملكية ح�سب
الأحوال � ,إلغاء عقود الإيجار الم�شار �إليها �إذا �أخل الم�ست�أجر �أو وا�ضع اليد بالتزام جوهري
يق�ضي به القانون �أو العقد �أو �إذا اقت�ضى ذلك تخ�صي�ص العقار لغر�ض ذي نفع عام.وفي هذه
الأحوال ي�ستحق الم�ست�أجر الذي �ألغى عقده تعوي�ض ًا عن الغرا�س �أو المن�ش�آت وفق ًا لما تق�ضي
به القواعد العامة .وينفذ قرار �إلغاء عقد الإيجار بالطريق الإداري ».

جواز االنتفاع ب�أمالك الدولة الخا�صة طبقاً للقواعد العامة عن طريق الإيجار,في حالة مخالفة هذه القواعد يلزم ا�ست�صدار مر�سوم باالنتفاع :
قررت �إدارة الفتوى �أن االنتفاع بالأموال المملوكة ملكية خا�صة للدولة  ,وفق ًا للأحكام

والتي ت�ضمنها المواد ( )14وما بعدها من القانون رقم ( )10ل�سنة  1987الم�شار �إليه � ,أنما
يكون عن طريق عقد �إيجار طبقاً للقواعد المقررة في القوانين ال�سارية  ,ف�إذا قامت
�ضرورة �أو اقت�ضت الم�صلحة العامة الخروج على هذه الأحكام ففي هذه الحالة
يجوز مخالفتها عن طريق ا�ست�صدار مر�سوم باالنتفاع ب�أمالك الدولة الخا�صة ,
�أما �إذا لم تكن هناك �أية �ضرورة �أو م�صلحة عامة تقت�ضي مخالفة تلك الأحكام وكانت جهة
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الإدارة تعمل في حدود ال�شروط والأو�ضاع المن�صو�ص عليها في المواد الم�شار �إليها تعين
()69
على الإدارة �أن تتبع �أ�سلوب عقد الإيجار.
وتن�ص المادة  63من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة  2005على �أن
«يكون بيع الأ�صناف وت�أجير العقارات والمنقوالت وغيرها بموافقة وزير االقت�صاد والمالية
()70
وعن طريق المزاد العلنى �أو المظاريف المغلقة المختومة».
()69قطر ف0ت 1413/5/23 - 1911-11/3هـ 1992/11/18 -م � ،ش0ق 1410/10/21 - 533 – 2/3هـ 1992/11/22 -م،
ف0ت 1413/5/27 - 1946-11/3هـ 1992/11/22 -م
()70تن�ص المادة  30من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات الم�صرى رقم  89ل�سنة  1998على �أن « يكون بيع وت�أجير العقارات
والمنقوالت والم�شروعات التى لي�س لها ال�شخ�صية االعتبارية  ،والترخي�ص باالنتفاع �أو با�ستغالل العقارات بما فى ذلك
المن�ش�آت ال�سياحية والمقا�صف  ،عن طريق مزايدة علنية عامة �أو محلية �أو بالمظاريف المغلقة .ومع ذلك يجوز ا�ستثناء ،
وبقرار م�سبب من ال�سلطة المخت�صة  ،التعاقد بطريق الممار�سة المحدودة فيما يلى :
( �أ ) الأ�شياء التى يخ�شى عليها من التلف ببقاء تخزينها .
(ب) حاالت اال�ستعجال الطارئة التى ال تحتمل �إتباع �إجراءات المزايدة .
(ج) الأ�صناف التى لم تقدم عنها �أية عرو�ض فى المزايدات �أو التى لم ي�صل ثمنها �إلى الثمن الأ�سا�سى .
(د) الحاالت التى ال تجاوز قيمتها الأ�سا�سية خم�سين �ألف جنيه .
ويتم ذلك كله وفقا لل�شروط والأو�ضاع التى تبينها الالئحة التنفيذية .
وال يجوز فى �أية حال تحويل المزايدة �إلى ممار�سة محدودة .
وتن�ص المادة  - 31يجوز فى الحاالت العاجلة التى ال تحتمل �إتباع �إجراءات المزايدة �أو الممار�سة المحدودة � ،أن يتم التعاقد
بطريق االتفاق المبا�شر بناء على ترخي�ص من :
( �أ ) رئي�س الهيئة � ،أو رئي�س الم�صلحة ومن له �سلطاته فى الجهات الأخرى ،وذلك فيما ال تجاوز قيمته ع�شرين �ألف جنيه .
(ب) الوزير المخت�ص  -ومن له �سلطاته � -أو المحافظ فيما ال تجاوز قيمته خم�سين �ألف جنيه .
وتن�ص المادة  31مكر ًرا الم�ضافة بالقانون رقم  148ل�سنة  - 2006المن�شور بالجريدة الر�سمية  -العدد رقم  28مكرر
فى  2006/7/15ا�ستثناء من �أحكام المادتين ( 30و  )31من هذا القانون  ،يجوز الت�صرف فى العقارات �أو الترخي�ص
باالنتفاع بها �أو با�ستغاللها بطريق االتفاق المبا�شر لوا�ضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها �أو لمن قام با�ست�صالحها
وا�ستزراعها من �صغار المزارعين  ،بحد �أق�صى مائة فدان فى الأرا�ضى ال�صحراوية والم�ست�صلحة  ،وع�شرة �أفدنة فى
الأرا�ضى الزراعية القديمة ،وكذلك بالن�سبة �إلى زوائد التنظيم  ،وفى غير ذلك من حاالت ال�ضرورة لتحقيق اعتبارات
اجتماعية �أو اقت�صادية تقت�ضيها الم�صلحة العامة  ،وذلك كله وف ًقا للقواعد والإجراءات التى ي�صدر بها قرار من مجل�س
الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية  ،يت�ضمن ال�شروط التى يلزم توافرها لإجراء الت�صرف �أو الترخي�ص  ،وتحديد ال�سلطة
المخت�صة ب�إجرائه واعتماده و�أ�س�س تقدير المقابل العادل له و�أ�سلوب �سداده .
وتن�ص المادة  32على ان «تتولى الإجراءات فى الحاالت المن�صو�ص عليها فى هذا الباب لجان ت�شكل على النحو المقرر
بالن�سبة للجان فتح المظاريف ولجان البت فى المناق�صات  ،وت�سرى على البيع �أو الت�أجير �أو الترخي�ص باالنتفاع �أو با�ستغالل
العقارات بطريق الممار�سة المحدودة ذات القواعد والإجراءات المنظمة لل�شراء بطريق الممار�سة المحدودة  ،وذلك كله بما
ال يتعار�ض مع طبيعة البيع �أو الت�أجير �أو الترخي�ص ».
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�سريان قانون المناق�صات والمزايدات ال�صادر بالقانون رقم  89ل�سنة  1998على بيع الأرا�ضى المملوكةللدولة ملكية خا�صة لوا�ضعى اليد التى تجريها لجنة ت�صفية الأموال الم�صادرة

قررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع �أن الم�شرع ان�ش�أ بموجب القانون رقم  598ل�سنة � 1953إدارة لت�صفية
الأموال الم�صادرة من ممتلكات �أ�سرة محمد على و�أ�ضفى عليها ال�شخ�صية االعتبارية والميزانية الم�ستقلة و�أجاز لها �أال
تتقيد فى �أداء مهمتها �أو فى تنظيمها الإدارى �أو المالى بالقوانين واللوائح والنظم التى تخ�ضع لها الم�صالح الحكومية على
ان تكون ح�ساباتها تحت رقابة ديوان المحا�سبة وبمقت�ضى قرار رئي�س الجمهورية رقم  557ل�سنة  1977نقلت تبعيتها �إلى
الهيئة العامة للخدمات الحكومية الخا�ضعة لوزير المالية الذى حدد بدوره اخت�صا�صات لجنة الت�صفية و�أناط بها ح�صر
الأموال والممتلكات الم�ستردة وت�صفيتها ودرا�سة الم�شاكل المتعلقة بها و�إتخاذ كافة القرارات الالزمة لحلها ولم تتقيد
هذه اللجنة عند قيامها بالت�صرف فى الممتلكات التى تتولى الإ�شراف عليها ب�أحكام قانون المناق�صات والمزايدات ال�سابق
رقم  9ل�سنة  1983بركيزة مما ت�ضمنته المادة الأولى منه التى �أجازت للجهات الإدارية العمل بالقوانين والقرارات الخا�صة
ب�إن�شائها.
والم�شرع �أجاز بموجب القانون رقم  31ل�سنة  1984الم�شار �إليه للجهة الإدارية المخت�صة الت�صرف فى الأرا�ضى المملوكة
للدولة لوا�ضعى اليد عليها �شريطة �أن يكون و�ضع اليد قد تم قبل نفاذ ذلك القانون و�أن يتم البيع بطريق الممار�سة مع جواز
تق�سيط الثمن متى طلب وا�ضع اليد ال�شراء خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به وذلك وفق ًا للقواعد وال�ضوابط التى يقررها
مجل�س الوزراء .وغنى عن البيان �أن القواعد التى ي�ضعها مجل�س الوزراء نفاذ ًا لأحكام هذا القانون ال ينبغى لها ان تخالف
تلك الأحكام بل يتعين عليها �أن تدور فى فلكها وتلتزم بما جاء بها .والثابت من الأوراق �أنه فى الحاالت الواقعية التى عر�ضتها
الجهة الإدارية لم يتقدم وا�ضعو اليد بطلبات لل�شراء خالل المدة التى حددها القانون الم�شار �إليه مما ينتفى معه ب�ش�أنهم
�أحد ال�شروط المتطلبة لجواز الت�صرف �إليهم فى تلك الأرا�ضى بالبيع بطريق الممار�سة.

وان قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  89ل�سنة  1998قد افرد بابا م�ستق ً
ال نظم فيه ال�سبل الواجب
ولوجها لبيع وت�أجير العقارات والمنقوالت والم�شروعات والترخي�ص باالنتفاع او با�ستغالل العقارات ف�إنه يكون
قد ن�سخ ما قبله من قوانين او لوائح كانت �سارية فى �شان ما تناوله بالتنظيم بما م�ؤداه تقيد جميع الجهات
الخا�ضعة لأحكامه فى ت�صرفاتها تلك بالإجراءات المن�صو�ص عليها فيها ومن بينها لجنة ت�صفية الأموال
والممتلكات الم�ستردة عند قيامها ببيع الأرا�ضى المملوكة للدولة لوا�ضعى اليد عليها �سواء كانت ارا�ضى ف�ضاء
ام زراعية ام بور .ال�سيما وان الأعمال المنوط باللجنة القيام بها لي�ست من الأعمال التى يمكن القول �أنها ذات طبيعة معينة
يترتب على الت�أخير فى البت فيها تعطل حركة اال�ستثمار �أو تحقيق خ�سائر مادية �أو انها ذات �صبغة تجارية حيث يتطلب
الأمر ال�سرعة فى التعامل واتخاذ القرار وبالتالى ا�ستثناءها من الخ�ضوع لأحكام القانون رقم  89ل�سنة  1998الم�شار �إليه.

} فتوى رقم  261بتاريخ  2002/ 4 / 8جل�سة  2002/1/9ملف رقم { 97 / 1 / 58
الت�صرف في زوائد التنظيم بالت�أجير �أو بالبيع يكون وفقا لأحكام قانون تنظيم المناق�صات المزايدات رقم 89ل�سنة  1998والئحته التنفيذية:

كما قررت �أنه ولئن كان قانون نظام االدارة المحلية رقم  43ل�سنة  1979قد خول المحافظين كال فى حدود محافظته بعد
موافقة المجل�س ال�شعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد التى ي�ضعها مجل�س الوزراء تقرير القواعد التى يتم على
�أ�سا�سها الت�صرف فى الأرا�ضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية �إال �أنه ب�صدور القانون رقم  89ل�سنة
 1998بتنظيم المناق�صات والمزايدات والعمل به وما ت�ضمنه من �إف�صاح جهير عن �سريان �أحكامه على وحدات الجهاز
االدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية واالقت�صادية فقد �أ�صبحت جميع ًا بما فيها المحافظات خا�ضعة
لأحكامه دون تفرقة بين كونها تنتمى �إلى وحدات الجهاز االدارى للدولة والإدارة المحلية التى ت�سرى عليها الأنظمة الحكومية
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�أو تندرج فى عداد الهيئات العامة التى تنظمها قوانين ولوائح خا�صة  .ف�إنه ال منا�ص من القول بخ�ضوع وحدات الإدارة
المحلية لأحكامه فيما نظمه من و�سائل لإبرام العقود �أيا كانت طبيعتها القانونية .ولما كان قانون تنظيم المناق�صات

والمزايدات رقم  89ل�سنة  1998قد �أفرد باباً م�ستقال نظم فيه ال�سبل الواجب ولوجها لبيع وت�أجير العقارات
والمنقوالت والم�شروعات والترخي�ص باالنتفاع �أو با�ستغالل العقارات ف�إنه يكون قد ن�سخ ما قبله من قوانين
�أو لوائح كانت �سارية فى �ش�أن ما تناوله بالتنظيم بما م�ؤداه تقيد جميع الجهات الخا�ضعة لأحكامه فى ت�صرفاتها تلك
بالإجراءات المن�صو�ص عليها فيه ف�إذا ولت وجهها عن هذه الإجراءات كان ت�صرفها مخالفا للقانون  -لما كانت زوائد
التنظيم المطلوب �شرا�ؤها من العقارات التى �صارت مملوكة للدولة ملكية خا�صة بعد �أن انح�سر عنها خط
التنظيم وا�ستغنت عنها المحافظة بالموافقة على بيعها فزايلتها من ثم �صفة العمومية المانعة من الت�صرف
وخرجت من الدومين العام لتندرج �ضمن الدومين الخا�ص للدولة ومن ثم ف�إن ت�أجيرها �أو بيعها �أو الترخي�ص
باالنتفاع بها �أمر تقدره ال�سلطة المخت�صة وفق ما تق�ضى به �أحكام قانون المناق�صات والمزايدات رقم  89ل�سنة
 1998والئحته التنفيذية دون �سواهما مما ورد فى قانون نظام الإدارة المحلية �أو قرار رئي�س مجل�س الوزراء الم�شار �إليهما
�أو غير ذلك من �أحكام تخالف �أحكامهما  } .فتوى رقم  538بتاريخ  2002 / 6 / 10جل�سة2002/4/17ملف رقم
{ 72 / 1 / 88
�أحكام القانون رقم  100ل�سنة  1964بتنظيم ت�أجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خا�صة والت�صرف فيها_
هذه الأحكام ُن�سخت بما ت�ضمنه قانون المناق�صات والمزايدات ال�صادر بالقانون رقم  89ل�سنة  1998من تنظيم
متكامل لبيع وت�أجير العقارات المملوكة للدولة او للهيئات العامة
كما قررت الجمعية العمومية �أنه لما كان قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  89ل�سنة  1989قد افرد بابا م�ستق ًال
نظم فيه ال�سبيل الواجب ولوجها لبيع وت�أجير العقارات والمنقوالت والم�شروعات والترخي�ص باالنتفاع �أو با�ستغالل العقارات
ف�إنه يكون قد ن�سخ ما قبله من قوانين �أو لوائح كانت �سارية فى �ش�أن ما تناوله بالتنظيم بما م�ؤداه تقيد جميع الجهات
الخا�ضعة لأحكامه فى ت�صرفاتها تلك بالإجراءات المن�صو�ص عليها فيه ف�إذا ولت وجهها عن هذه الإجراءات كان ت�صرفها
مخالفا للقانون.
وان �أحكام القانون رقم  100ل�سنة  1964بتنظيم وت�أجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خا�صة والت�صرف فيها �أ�ضحت
من�سوخة بما ت�ضمنته �أحكام قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات من تنظيم متكامل لبيع وت�أجير العقارات المملوكة للدولة
�أو للهيئات العامة �أو الترخي�ص باالنتفاع او با�ستغالل هذه العقارات بحيث يتعين على كافة الجهات الإدارية بما فيها الهيئات
العامة التقيد بهذه الأحكام والإجراءات عند الت�صرف فى العقارات الم�شار �إليها.
م�شروع العقد الذى عر�ض على هيئة اللجنة الثالثة لق�سم الفتوى  -فى الحالة المعرو�ضة  -يتعلق ببيع قطعة ار�ض ف�ضاء
ومبنى مملوكين للهيئة الزراعية الم�صرية ومركز البحوث الزراعية ( وحدة الخدمات الب�ستانية ) بطريق االتفاق المبا�شر
�إلى ال�شركة الم�صرية لإنتاج وت�سويق وت�صدير الحا�صالت الزراعية رغم �أن قيمة الأر�ض والمبنى تقدر بماليين الجنيهات
وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناق�صات المزايدات ال�صادر بالقانون رقم  89ل�سنة  1998والذى اتخذت الإجراءات فى
ظل العمل ب�أحكامه .ومن ثم فان ما انتهت �إليه هيئة اللجنة من عدم جواز �إبرام العقد لمخالفة الإجراءات ال�سابقة عليه
للقانون الم�شار �إليه يتفق و�صحيح حكم القانون .وقد كان يتعين على الجهات الإدارية �إطراقه ان تتوقف عند هذا الحد وتعيد
ت�صحيح الأو�ضاع بيد انها ا�ستمرت فى ا�ستكمال الإجراءات وقامت بتوقيع العقد وتح�صيل ق�سطين من �أق�ساطه بغر�ض فر�ض
الأمر الواقع متجاهلة ان ذلك لي�س من �ش�أنه ان ي�ضفى الم�شروعية على ما وقع من �أخطاء او يحول دون محا�سبة الم�سئولين
ت�أديبي ًا عن ذلك كما انه ال يغل يد اللجنة عن مراجعة العقد بح�سبان انه ت�ضمن ن�صا بقبول طرفيه ما تدخله جهة الفتوى
على العقد من تعديالت ف�ضال عن عر�ضه عليها فى �صورة م�شروع قبل التوقيع عليه .وبمراعاة �أن هذه المراجعة ال ت�ضفى
على �إجراءات وبنود العقد ال�شرعية وال�صحة اذا كانت قد فقدتها وال تطهره من المخالفات التى �شابت �إبرامه و�إنما تك�شف
عنها وت�ضعها تحت ب�صر الجهة الإدارية وبما ي�ستوجبه ذلك منها من �إعادة النظر فى العقد بالتحلل منه كله �أو بع�ضه فى
�ضوء ما �أ�سفرت عنه هذه المراجعة }.فتوى رقم  50بتاريخ  2002/1/ 22ملف جل�سة  2001/9/6رقم { 382 / 1 / 54
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المطلب الثانى
عقود وزارة الأوقاف المتعلقة بالوقف
والهيئة العامة ل�شئون القا�صرين بالن�سبة لأموال الق�صر
ق�ضت محكمة اال�ستئناف بدولة قطر بان « ان المادة  53من القانون المدنى حددت
الأ�شخا�ص المعنوية ومن بينها الأوقاف ،وينظم الوقف القانون رقم  8ل�سنة  1996ب�ش�أن
الوقف  ،وعرفت المادة  2منه الوقف بانه» الوقف هو حب�س مال معين يمكن االنتفاع به  ،مع
بقاء عينه  ،على م�صرف مباح �شرع ًا « وبينت انواع الوقف المادة  3المعدلة بالقانون رقم 38
ل�سنة  2004بقولها » �أنواع الوقف هي :
 -1وقف خيري  ،وهو ما خ�ص�صت منافعه لجهة بر ابتدا ًء.
-2وقف �أهلي  ،وهو ما يكون فيه الوقف على نف�س الواقف �أو ذريته � ،أو عليهما مع ًا � ،أو
على �أي �شخ�ص � ،أو �أ�شخا�ص �آخرين � ،أو ذريتهم � ،أو عليهم جميع ًا ،على �أن ينتهي في
جميع الأحوال �إلى جهة بر معينة .
 -3وقف م�شترك  ،وهو ما خ�ص�صت منافعه لجهة خيرية وجهة �أهلية مع ًا .
 -4و�صية بوقف خيري �أو �أهلي �أو م�شترك.
-5و�صية ب�أعمال البر والخير  ».ون�صت المادة  7على ان « تكون للوقف �شخ�صية اعتبارية
منذ �إن�شائه  ،ويتمتع بحقوق وواجبات ال�شخ�صية االعتبارية وفق ًا للقانون  ».وق�ضت
المادة  12بان « ناظر الوقف هو الم�س�ؤول عن المحافظة على الوقف ورعايته وهو
الممثل ال�شرعي له �أمام الغير  ».ويتولى �إدارة الأوقاف الهيئة القطرية للأوقاف
المن�شئة بالقرار االميرى  41ل�سنة  2006ثم حل محلها الإدارة العامة للأوقاف بوزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية بموجب القرار االميرى رقم  34ل�سنة  2009بالهيكل
التنظيمى لهذه الوزارة( .)71ومن حيث �إن الوقف قانون ًا هو حب�س العين على حكم ملك
اهلل تعالى فال يملكها �أحد من العباد ،وناظر الوقف هو �صاحب الوالية عليه والمفو�ض
()71حل محله القرار الأميري رقم  23ل�سنة 2014
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في القيام بم�صالحه وا�ستغالله على �أ�صلح وجه ،و�أنه وحده  -في نطاق هذه الوالية
وعدم وجود مالك للوقف  -الذي يمثل جهة الوقف وم�صلحة كل من �أعيانه .وان
تخويل الهيئة القطرية للأوقاف �أو وزير الأوقاف حق النظارة العامة على جميع

الأوقاف ف�إنها ال تتولى �إدارة �أعيان الوقف ب�صفتها الحكومية و�إنما بو�صفها
ناظره عليها �ش�أنها في ذلك �ش�أن �أي فرد من الأفراد يعهد �إليه ب�إدارة �شئون
الوقف .ومن حيث انه من المقرر ان ما تجريه الهيئة القطرية للأوقاف �أو وزير
الأوقاف من ت�صرفات ب�ش�أن �أموال الوقف �إنما تجريه بو�صفها ناظرا للوقف والوقف
من �أ�شخا�ص القانون الخا�ص فال يتعدى ناظره هذا الو�صف ولو ثبتت له هذه
النظارة بن�ص فى القانون بحكم �شغله من�صبا عاما لأن والية هذا المن�صب وان كانت
�سند النظر �إال �أنها ال ت�صبح بذلك جزءا من الوالية العامة للمن�صب �إذ يظل النظر
على و�ضعه القانونى مجرد نيابة عن �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون الخا�ص وال يقوم
ناظر الوقف �إال ب�أعمال تقع فى نطاق القانون الخا�ص .وترتيب ًا على ما تقدم ف�إن
الهيئة القطرية للأوقاف �أو وزير الأوقاف حينما تمار�س ن�شاطها بو�صفها ناظر

الوقف تخرج من عداد المخاطبين ب�أحكام القانون رقم  26ل�سنة  2005ب�ش�أن
المناق�صات والمزايدات بح�سبانها ال تعد بهذا الو�صف من �أ�شخا�ص القانون
العام فتظل خا�ضعة لأحكام القانون الخا�ص فيما تجريه من ت�صرفات ب�ش�أن
�أموال الوقف ولي�س من �ش�أن هذه النظارة �أن يخلع على �أموال الوقف �صفة
المال العام وال تجعل من القرارات والإجراءات التي تتخذها الهيئة في �إدارة
هذه الأموال وا�ستثمارها �أو الت�صرف فيها قرارات �إدارية وما تبرمه من عقود
ب�ش�أنها ال يعد عقدا �إداريا .ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكانت المنازعة تتعلق
بعقد �إن�شاء اثنتا ع�شرة فيال على ار�ض �أوقاف وكان تعاقد وزارة الأوقاف مع مقاول
المبانى لي�س ب�صفتها �سلطة عامة و�إنما باعتبارها ناظرة على وقف  ،وكانت للأوقاف
�شخ�صية اعتبارية ال تختلط ب�شخ�ص ناظر الوقف ومن ثم فان التعاقد بين الوقف
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ك�شخ�ص اعتباري من �أ�شخا�ص القانون الخا�ص وبين المقاول يتخلف فى
�ش�أنه �شرط �أن يكون �أحد طرفيه من �أ�شخا�ص القانون العام لكى يعتبر عقداً �إدارياً
مما ي�ستوجب عدم اخت�صا�ص الدائرة الإدارية بنظر المنازعة و ينعقد االخت�صا�ص
()72
بنظرها للق�ضاء المدنى».
وق�ضت محكمة التمييز بدولة قطر ب�أن « الن�ص في الفقرة الثانية من القانون رقم ()4
ل�سنة  2008ب�ش�أن �إيجار العقارات على �أن »:ي�ستثنى من نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون ما
يلي:
�-1أمالك الدولة العامة والخا�صة  »..يدل على �أن هذا اال�ستثناء من تطبيق �أحكام قانون
�إيجار العقارات ي�شمل عقود الواردة على �أمالك الدولة العامة والخا�صة �سواء ب�سواء ..
و�أن المق�صود ب�أمالك الدولة العامة في مفهوم المادة الأولى من القانون رقم ()10
ل�سنه  1987هي العقارات والمنقوالت التي للدولة �أو للأ�شخا�ص االعتبارية العامة والتي
تكون مخ�ص�صة لمنفعة عامة بالفعل بمقت�ضى قانون �أو مر�سوم �أو قرار �أميري �أو قرار
مجل�س الوزراء .و�أن �أمالك الدولة الخا�صة وفق ًا للمادة الثامنة من ذات القانون هي
العقارات والمنقوالت المملوكة للدولة �أو الأ�شخا�ص االعتبارية العامة والتي ال تكون
مخ�ص�صة لمنفعة عامة �أو التي انتهى تخ�صي�صها للمنفعة العامة .و�إذ كان الوقف قانون ًا
هو حب�س العين على حكم ملك اهلل تعالى فال يملكها �أحد من العباد ،وناظر الوقف هو
�صاحب الوالية عليه والمفو�ض في القيام بم�صالحه وا�ستغالله على ا�صلح وجه ،و�أنه
وحده  -في نطاق هذه الوالية وعدم وجود مالك للوقف  -الذي يمثل جهة الوقف وم�صلحة
كل من �أعيانه .كما �أن المادة ( )14من القانون رقم ( )8ل�سنة  1996ب�ش�أن الوقف
المعدل بالمر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة � 2006إذ خولت للهيئة القطرية للأوقاف

حق النظارة العامة على جميع الأوقاف ف�إنها ال تتولى �إدارة �أعيان الوقف ب�صفتها
الحكومية و�إنما بو�صفها ناظره عليها �ش�أنها في ذلك �ش�أن �أي فرد من الأفراد
( )72حكم الدائرة الإدارية اال�ستئنافية بجل�سة  2013/4/16اال�ستئناف رقم 2013/17
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يعهد �إليه ب�إدارة �شئون الوقف  .ومن ثم ف�إن لي�س من �ش�أن نظارتها على الوقـف
�أن تخلـع على �أعيانه �صفـة الأمالك العامة �أو الخا�صة للدولة .لما كان ذلك  ،وكان
البين من �أوراق الدعوى وم�ستنداتها �أن العقار الكائنة به العين مو�ضوع النزاع هو وقف
هلل تعالى ي�صرف ريعه لرعاية الم�ساجد ،ومن ثم فهو بهذه المثابة  -و�إعما ًال لما �سلف -
ال يندرج في عداد �أمالك الدولة العامة �أو الخا�صة ،وال يغير من ذلك ت�سجيل ملكية

العقار با�سم الهيئة القطرية للأوقاف �أو الإدارة العامة للأوقاف ذلك �أن هذا
الت�سجيل ال يعدو �أن يكون �إجراءاً �إدارياً ال يغير من طبيعة ملكية العقار ويجعلها
من �أمالك الدولة�إذ الق�صد من هذا الإجراء هو تمكين الهيئة بما لها من حق
النظاره العامة على �أعيان الوقف من حفظ هذه الأعيان و�إداراتها وا�ستثمارها
()73
على النحو الذي يحقق الغاية من نظارتها على الوقف».
و�إدارة الأوقاف و�إن كانت تتولى �إدارة �أموال خا�صة فهي ال تزال جزء ًا من الحكومة ولها
وظيفة عامة وكون الوزير ناظر ًا على الوقف ف�إن الم�صلحة العامة هي التي اقت�ضت ذلك ،
وترتيبا على ذلك يتعين �أن تنوب �إدارة ق�ضايا الدولة عنها فيما يرفع منها �أو عليها من دعاوى
 ،مما يترتب عليه عدم �أحقيتها في تعيين وكيل قانوني لتمثيلها �أمام المحاكم في الدعاوى
()74
التي ترفع منها �أو عليها .
والوقف الذي تن�شئه الدولة متى ا�ستوفى �شرائطه المقررة في قانون الوقف ينفك عن ملك
الدولة ويدخل في حكم ملك اهلل تعالى  .وللوقف ذمة مالية م�ستقلة عن الجهة المن�شئة له �أيا
كانت هذه الجهة  ،ولإدارة الأوقاف بو�صفها الناظر على الوقف الممثل ال�شرعي والقانوني
له �أمام الغير وفقا لقانون الوقف لها الحق في التعوي�ض العادل عن الم�ساجد وملحقاتها
()75
والمواقع المخ�ص�صة ل�صالة العيدين والمقابر متى تقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة .
( )73حكم محكمة التمييز – الطعن رقم  6ل�سنة  – 2013جل�سة 2013/3/19
( )74قطر (-الفتوى رقم ف.ت  2622-11/3الم�ؤرخة . )1998/10/12
( )75قطر ( -الفتوى رقم ف.ت  3244-11/3الم�ؤرخة . )1996/12/22
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والقاعدة الأ�صولية تق�ضي ب�أن الخا�ص يقيد العام ولي�س العك�س وعلى ذلك ف�إن �أي م�شكلة
قانونية تثار ب�ش�أن الوقف بجميع �أنواعه  ،و�أيا كان م�صدر الأموال مو�ضوع الوقف �أي �سواء
كان ملكا للدولة �أو الأفراد  ،تخ�ضع لأحكام القانون رقم ( )8ل�سنة  1996في �ش�أن الوقف ،
ف�إن لم يوجد بها حكم ت�سري �أحكام الوقف ال�شرعي المعروفة في الفقه الإ�سالمي  ،وتخت�ص
المحاكم وحدها دون غيرها بالنظر في كل نزاع ين�ش�أ عن تطبيق قانون الوقف  ،وفقا لحكم
()76
المادة رقم ( )27من قانون الوقف

�إدارة الأوقاف بو�صفها نائبة عن ناظر الوقف تخرج من عداد المخاطبينب�أحكام قانون المناق�صات والمزايدات  -خ�ضوعها لأحكام ذلك القانون فيما
تجريه من ت�صرفات بو�صفها �إدارة في وزارات الدولة فى غير �أموال الوقف:
فقد جرى ق�ضاء المحكمة الإدارية العليا و�إفتاء الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى
والت�شريع الم�صرية قد ا�ستقرا على ان ما تجريه هيئة الأوقاف الم�صرية من ت�صرفات ب�ش�أن
�أموال الوقف انما تجريه بو�صفها نائبة عن وزير الأوقاف ب�صفته ناظرا للوقف والوقف من
�أ�شخا�ص القانون الخا�ص فال يتعدى ناظره �أو من ينوب عنه هذا الو�صف ولو ثبتت له هذه
النيابة بن�ص فى القانون بحكم �شغله من�صبا عاما لأن والية هذا المن�صب وان كانت �سند
النظر �إال �أنها ال ت�صبح بذلك جزءا من الوالية العامة للمن�صب �إذ يظل النظر على و�ضعه
القانونى مجرد نيابة عن �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون الخا�ص وال يقوم ناظر الوقف �أو نائبه
�إال ب�أعمال تقع فى نطاق القانون الخا�ص .وكل من الناظر �أو نائبه �إنما يمار�س �إدارة �أموال
الوقف و�أعمالها ك�أى ناظر من �أ�شخا�ص القانون الخا�ص يقوم بالنظارة على وقف خيرى .
وترتيب ًا على ما تقدم ف�إن هيئة الأوقاف حينما تمار�س ن�شاطها بو�صفها نائبة عن ناظر

الوقف تخرج من عداد المخاطبين ب�أحكام القانون رقم  89ل�سنة � 1998سالف الذكر
بح�سبانها ال تعد بهذا الو�صف من �أ�شخا�ص القانون العام فتظل خا�ضعة لأحكام
اللوائح الخا�صة بها فيما تجريه من ت�صرفات ب�ش�أن �أموال الوقف دون �أن يخل ذلك
( )76قطر( -الفتوى ف.ت  1816 – 11/3الم�ؤرخة . )1998/7/1
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بخ�ضوعها لأحكام ذلك القانون فيما تجريه من ت�صرفات فى غير �أموال الوقف
()77
الخيرى باعتبارها هيئة عامة كغيرها من الهيئات العامة.
وقررت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا الم�صرية الم�شكلة طبق ًا للمادة
( )54مكرر ًا من قانون مجل�س الدولة ال�صادر بالقانون رقم  47ل�سنة � 1972أن القانون رقم
 272ل�سنة� 1959إذ ناط بوزارة الأوقاف القيام على �شئون الأوقاف الخيرية كما يقوم النظار
ابتغاء م�صلحة الوقف و�إ�شفاق ًا على ريعه من �أن تمتد �إليه يد غير �أمينة ت�ستولي عليه عمد ًا
�أو تنفقه بدد ًا  ،ولقد خلفتها في هذا العبء هيئة الأوقاف التي �أن�شئت بموجب القانون رقم
 80ل�سنة  1971حيث �أ�صبح لها وحدها االخت�صا�ص ب�إدارة وا�ستثمار والت�صرف في �أموال
الأوقاف الخيرية باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف الذي يتولى �إدارة �أموال الأوقاف بو�صفه
ناظر وقف  ،والوقف من �أ�شخا�ص القانون الخا�ص  ،فال يعدو ناظره �أو من ينوب

عنه هذا الو�صف ولو ثبتت له هذه النيابة بن�ص في القانون بحكم �شغله من�صباً
عاماً وال يقوم ناظر الوقف هنا وهو هيئة الأوقاف �إال ب�أعمال تقع في نطاق القانون
الخا�ص  ،فما ي�صدر عنها ال ي�صدر بو�صفها �سلطة عامة  ،و�إنما باعتبارها نائبة عن
الناظر على الوقف وكل من الناظر �أو نائبه �إنما يمار�س هذه الإدارة و�أعمالها ك�أي
( }) 77فتوى رقم  699بتاريخ  2001 / 12 / 21جل�سة  2001/10/3ملف رقم  {355 / 1 / 54و�أكدته الجمعية العمومية
بقولها ان الم�شرع و�ضع فى المادة ( 66فقرة د ) من قانون مجل�س الدولة �أ�ص ًال عام ًا من مقت�ضاه اخت�صا�ص الجمعية
العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع دون غيرها بالف�صل فى المنازعات التى تن�ش�أ بين الوزارات او بين الم�صالح او بين
الهيئات العامة او بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات بع�ضها البع�ض وهى جميع ًا من �أ�شخا�ص القانون العام وان افتاء
الجمعية العمومية ا�ستقر على عدم اخت�صا�صها بنظر المنازعة التى تمثل فيها هيئة الأوقاف باعتبارها نائبة عن الوزير
ناظر الوقف على �أ�سا�س ان ن�شاط وزير الأوقاف ومن بعده هيئة الأوقاف فى قيامها على �شئون الأموال الموقوفة انما هو
ن�شاط ناظر الوقف وهو من �أ�شخا�ص القانون الخا�ص فال يتحقق للهيئة بهذه المثابة الو�صف القانونى الذى يتطلبه ن�ص
المادة (  ) 66الم�شار �إليه فى جميع �أطراف النزاع لكى ينعقد اخت�صا�ص الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بنظر
النزاع .ولما كان الثابت من الأوراق ان النزاع الماثل قام بين هيئة الأوقاف ب�صفتها نائبة عن الوزير ناظر الوقف والهيئة
العامة للأبنية التعليمية فى �ش�أن ف�سخ عقد البدل المتعلق ببع�ض الأرا�ضى الموقوفة ومن ثم ف�إن الف�صل فيه يخرج عن
اخت�صا�ص الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع وال يغير من ذلك �إحالة النزاع �إلى الجمعية العمومية بحكم من
محكمة ا�ستئناف القاهرة للقول بااللتزام بنظره تطبيق ًا لن�ص المادة ( )110من قانون المرافعات؛ ذلك ان هذا الن�ص ال
يقيد الجمعية العمومية لأنها ال تعد محكمة بالمعنى الذى عناه الم�شرع فى المادة المذكورة } .فتوى رقم  307بتاريخ / 31
 2000 / 5جل�سة  2004/4/19ملف رقم { 3094 / 2 / 32
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ناظر من �أ�شخا�ص القانون الخا�ص يقوم بالنظارة على وقف خيري ولي�س من �ش�أن
هذه النظارة �أن يخلع على �أموال الوقف �صفة المال العام وال تجعل من القرارات
والإجراءات التي تتخذها الهيئة في �إدارة هذه الأموال وا�ستثمارها �أو الت�صرف
فيها قرارات �إدارية  ،كما �أن ما يثور ب�ش�أنها من منازعات ال يدخل في عموم المنازعات
الإدارية ،ومن ثم فال اخت�صا�ص لمجل�س الدولة بهيئة ق�ضاء �إداري بالف�صل في هذه الدعاوى
والمنازعات .ومن ثم حكمت المحكمة ب�أن الت�صرفات التي تجريها هيئة الأوقاف  ،نيابة عن
وزير الأوقاف  ،ب�صفته ناظر ًا على الأوقاف الخيرية  ،في �ش�أن �إدارة هذه الأوقاف وا�ستثمارها
والت�صرف فيها تعد من الت�صرفات ال�صادرة عن �أحد �أ�شخا�ص القانون الخا�ص ومن ثم فال
اخت�صا�ص لمجل�س الدولة بهيئة ق�ضاء �إداري بالف�صل في المنازعات التي تتفرع عنها ».

()78

وق�ضت المحكمة الإدارية العليا فى منازعة تتعلق بعقد �إن�شاء ثالث عمارات �سكنية
لمحدودى الدخل على ار�ض �أوقاف بان « العقد يعتبر �إداري ًا �إذا كان �أحد طرفيه �شخ�ص ًا
معنوي ًا عام ًا مت�ص ًال بن�شاط مرفق عام و مت�ضمن ًا �شروط غير م�ألوفة فى القانون الخا�ص
 الأثر المترتب على ذلك � :إذا ت�ضمن العقد ال�شروط الثالثة مجتمعة كان عقد ًا �إداري ًايخت�ص به الق�ضاء الإدارى  -تعاقد وزارة الأوقاف مع مقاول مبانى لي�س ب�صفتها �سلطة عامة
و �إنما باعتبارها ناظرة على وقف  -للأوقاف �شخ�صية اعتبارية ال تختلط ب�شخ�ص ناظر

الوقف �أو الم�ستحقين فيها � -إذا تم التعاقد بين الوقف ك�شخ�ص اعتباري من �أ�شخا�ص
القانون الخا�ص وبين المقاول ف�إن العقد يتخلف فى �ش�أنه لكى يعتبر عقداً �إدارياً
�شرط �أن يكون �أحد طرفيه من �أ�شخا�ص القانون العام  -الأثر المترتب على ذلك  :عدم
اخت�صا�ص مجل�س الدولة بهيئة ق�ضاء �إداري بنظر المنازعة و ينعقد االخت�صا�ص بنظرها
للق�ضاء المدنى .

()79

( )78الطعن رقم  3096ل�سنة  35ق�ضائية عليا جل�سة 1999/5/6
( )79الطعن رقم  2184ل�سنــة  29ق بجل�سة 1987 /2/ 21

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

111

وقررت المحكمة الد�ستورية العليا الم�صرية ان « البين من ا�ستعرا�ض �أحكام قرار رئي�س
الجمهورية بالقانون رقم  272ل�سنة  1959بتنظيم وزارة الأوقاف �أنه ناط بوزارة الأوقاف
النظر على الأوقاف الخيرية و�إدارة �أعيانها حفاظ ًا عليها من �أن تمتد �إليها يد تعبث فيها
وال ترعى لها حرمة  ،ثم خلفتها فى هذا العبء هيئة الأوقاف الم�صرية التى �أ�صبح لها
وحدها بمقت�ضى القانون رقم  80ل�سنة  1971االخت�صا�ص ب�إدارة وا�ستثمار والت�صرف فى
�أموال الأوقاف الخيرية باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف الذى يتولى �إدارة �أموال الوقف
وقف  ،وكال من الناظر والنائب يمار�س هذه الإدارة ك�أى ناظر من �أ�شخا�ص
ب�صفته ناظ َر ٍ
القانون الخا�ص يقوم بالنظارة على وقف خيرى  .وحيث �إن الثابت من االطالع على حافظة
الم�ستندات المقدمة من هيئة الأوقاف الم�صرية �أمام محكمة الق�ضاء الإدارى بجل�سة
� 2002/4/7أن الهيئة المذكورة وهى فى مقام ا�ستثمارها لأعيان الأوقاف الخيرية قامت
ب�شراء المقومات المادية والمعنوية لل�شركة العربية لل�سجاد والمفرو�شات بدمنهور بقيمة
�إجمالية مقدارها  100,50 ,000جنيه ُ�سددت من �أموال الأوقاف التى تحت يدها  ،ومن ثم
ف�إن هذا الت�صرف يكون قد تم نيابة عن وزير الأوقاف ب�صفته ناظر ًا للوقف ولح�ساب هذا
الأخير � ،أى �أن المالك الحقيقى لم�صنع �سجاد دمنهور �أحد المقومات المادية والمعنوية
لل�شركة العربية لل�سجاد والمفرو�شات هو الوقف باعتبار �أن القانون المدنى �أ�سبغ عليه

�شخ�صية اعتبارية م�ستقلة  ،ومن ثم ف�إن االتفاق الذى تم بين وزير الأوقاف وهيئة
الأوقاف الم�صرية لتوريد ال�سجاد الالزم لفر�ش الم�ساجد ال يمكن �أن ُيطلق عليه
و�صف االتفاق بطريق الأمر المبا�شر مما يخ�ضع لحكم المادة ( )38من قانون
تنظيم المناق�صات والمزايدات  ،و�إنما هو �أمر �صادر من وزير الأوقاف ب�صفته ناظراً
للأوقاف الخيرية �إلى هيئة الأوقاف الم�صرية التى تتولى �إدارة وا�ستغالل �أعيان تلك
الأوقاف نيابة عنه كى تقوم بتوريد ال�سجاد الالزم من �إنتاج م�صنع قامت ب�شرائه من �أموال
الوقف والتى تعد �أموا ًال خا�صة بن�ص المادة ( )5من القانون رقم  80ل�سنة � 1971سالف
الذكر  ،وقد ا�ستخدمت بع�ض �أموال الوقف فى �أحد م�صارف الأوقاف الخيرية وهى فر�ش

112

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

الم�ساجد  ،ووزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف الم�صرية وهما ُتجريان مثل هذه الت�صرفات ال
تعدان من الجهات التى حددتها المادة الأولى من القانون رقم  89ل�سنة  1998ب�إ�صدار قانون
تنظيم المناق�صات والمزايدات ح�صر ًا وتنح�سر عنهما بالتالى �أحكام ذلك القانون برمته
()80
بما فى ذلك ن�ص المادة ( )38منه »
كما قررت المحكمة الإدارية العليا الم�صرية «ومن حيث �إن القرار المطعون فيه يتعلق
بتر�سية المزاد و�إجراءاته هي �إجراءات تتعلق ب�أعيان وقف خيري ( �أي ًا كانت المنازعة في
الملكية ) ومن ثم فال اخت�صا�ص للق�ضاء الإداري وال الجمعية العمومية لق�سمي الفتوى
والت�شريع بها لأن �أحد �أطراف المنازعة ( وهو هيئة الأوقاف بو�صفها نائب ناظر الوقف )
�شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون الخا�ص وبالتالي فال اخت�صا�ص للجمعية العمومية في ذلك
طبق ًا للمادة  /66د من قانون مجل�س الدولة ال�صادر بالقانون رقم  47ل�سنة . 1972ومن حيث
�إن الحكم المطعون فيه قد نحا غير هذا المنحى فمن ثم ف�إن النعي عليه يكون في محله مما
يتعين معه �إلغا�ؤه والحكم بعدم اخت�صا�ص الق�ضاء الإداري والئي ًا بنظر الدعوى باعتبار �أنها
()81
تتعلق ب�شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون الخا�ص»
()80حكم المحكمة الد�ستورية العليا فى الق�ضية رقم  284ل�سنة  24ق د�ستورية جل�سة  ،2004/8/29و�أكدت ذلك المحكمة
الد�ستورية العليا فى الق�ضية رقم  104ل�سنة  23ق د�ستورية بجل�سة  2005/1/9بقولها «  ...البين من ا�ستعرا�ض �أحكام
القانون رقم  247ل�سنة  1953ب�ش�أن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل م�صارفها على جهات ال ِب ّر  ،والقانون رقم 272
ل�سنة  1959بتنظيم وزارة الأوقاف � ،أنها ناطت بالوزارة النظر على الأوقاف الخيرية و�إدارة �أعيانها  ،وقد خلفت هيئة
الأوقاف الم�صرية الوزارة �إعما ًال لن�ص المادة ( )5من القانون رقم  80ل�سنة  1971ب�إن�شاء هيئة الأوقاف الم�صرية فى
االخت�صا�ص ب�إدارة وا�ستثمار �أموال الأوقاف الخيرية والت�صرف فيها  ،وذلك باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف ب�صفته
ناظر ًا على تلك الأوقاف  ،كما حلت الهيئة بمقت�ضى ن�ص المادة ( )9من القانون رقم  80ل�سنة  1971محل الوزارة فيما
لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق ب�إدارة وا�ستثمار هذه الأموال  ،وبالتالى �أ�صبحت الهيئة ب�صفتها نائبة عن وزير
الأوقاف ناظر للوقف  .....وكانت �أموال الأوقاف تعتبر ب�صريح ن�ص المادة ( )5من القانون رقم  80ل�سنة � 1971أموا ًال
خا�صة مملوكة للوقف باعتباره عم ًال بن�ص المادة ( )3/52من القانون المدنى �شخ�ص ًا اعتباري ًا  ،وهو يدخل بح�سب طبيعته
فى عداد �أ�شخا�ص القانون الخا�ص  ،ولو كان من يبا�شر النظر عليه �شخ�ص ًا من �أ�شخا�ص القانون العام � ،إذ يظل النظر فى
جميع الأحوال على و�صفه القانونى مجرد نيابة عن �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون الخا�ص  ،وفى هذا ن�صت المادة ( )50من
القانون رقم  48ل�سنة  1946ب�أحكام الوقف على �أن « يعتبر الناظر �أمين ًا على مال الوقف ووكي ًال عن الم�ستحقين  « ...ومن
ثم ف�إن قيام وزير الأوقاف ب�صفته ناظر ًا على الأوقاف الخيرية وهيئة الأوقاف كنائبة عنه على �شئون �أموال الأوقاف � ،إنما
يكون ك�أى ناظر من �أ�شخا�ص القانون الخا�ص ».... ،
( )81الطعنان رقما  258/251ل�سنة 46ق.عليا بجل�سة 2003/6/14
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ت�صرفات هيئة الأوقاف ب�ش�أن �أموال الوقف :
هيئة الأوقاف حينما تمار�س ن�شاطها بو�صفها نائبة عن ناظر الوقف تخرج من عداد
المخاطبين ب�أحكام القانون رقم  89ل�سنة � 1998سالف الذكر بح�سبانها ال تعد بهذا
الو�صف من �أ�شخا�ص القانون العام فتظل خا�ضعة لأحكام اللوائح الخا�صة بها فيما تجريه
من ت�صرفات ب�ش�أن �أموال الوقف دون �أن يخل ذلك بخ�ضوعها لأحكام ذلك القانون فيما
تجريه مـن ت�صرفات فى غير �أموال الوقف الخيرى باعتبارها هيئة عامة كغيرها من الهيئات
()82
العامة.

عدم خ�ضوع مقاوالت الأعمال الخا�صة بالأعيان الموقوفة لأحكام قانونالمناق�صات العامة في دولة الكويت :
�إن �أموال الأوقاف لي�ست �أموال عامة و�إنما هى �أموال خا�صة تلتزم الوزارة بالت�صرف فيها
طبق ًا لما ورد فى ُحجة كل وقف  ،فلي�ست كل الت�صرفات المالية لوزارة الأوقاف تخ�ضع لقانون
المناق�صات العامة ذلك ان تعاقد وزارة الأوقاف مع المقاول لي�س ب�صفتها �سلطة عامة وانما
باعتبارها ناظرة على وقف  ،وان للأوقاف �شخ�صية اعتبارية ال تختلط ب�شخ�ص ناظر الوقف
ف�إذا تم التعاقد بين الوقف ك�شخ�ص اعتباري من �أ�شخا�ص القانون الخا�ص وبين المقاول فان
و�صف العقد االدارى يتخلف فى �ش�أنه وفى ذلك تقول �إدارة الفتوى والت�شريع الكويتية «�إن �أموال
الأوقاف وهى �أموال خا�صة تلتزم الوزارة بالت�صرف فيها طبق ًا لما ورد فى ُحجة كل وقف ولي�س
للديوان رقابة على ذلك  ،ما دام الأمر ال يتعلق ب�أموال عامة مما ت�شمله رقابة الديوان  .فلي�ست كل
ت�صرفات وزارة الأوقاف المالية تخ�ضع لرقابة الديوان  ،و�إنما تن�صرف هذه الرقابة �إلى ما لدى
الوزارة من �أموال عامة فقط  .فلي�س المعنى برقابة الديوان المالية  ،كما �سبق وبينا  ،هو الوزارات
والإدارات والم�صالح العامة  ،و�إنما ما يكون لدى هذه الهيئات من �أموال عامة فقط  ( ».فتوى رقم
 809/2بتاريخ ) 1967/9/19
()82فتوى الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع  } -فتوى رقم  699بتاريخ  2001 / 12 / 21جل�سة  2001/10/3ملف
رقم { 355 / 1 / 54
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عقود الهيئة العامة ل�شئون القا�صرين بالن�سبة لأموال الق�صر
طبقا للمادة  2من القرار االميرى بقطر رقم  41ل�سنة  « 2014تكون للهيئة العامة ل�ش�ؤون
القا�صرين �شخ�صية معنوية ،تلحق بموازنة وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية» .

وقررت �إدارة الفتوى بدولة الكويت ان عقود المقاولة التى تبرمها �إدارة �شئون
الق�صر باعتبارها و�صية على الق�صر لي�ست من العقود الإدارية وتعتبر عقوداً تجارية
تخ�ضع لأحكام قانون التجارة .وبيانا لذلك تقول «�إن �إدارة �شئون الق�صر تلج�أ ب�صفتها و�صية
على الق�صر �إلى �إبرام عقود مقاولة مع �شركات المقاولة � ،إال �أن هذه ال�شركات تخالف �شروط
التعاقد من حيث جودة الأداء �أو مدة التعاقد  ،وقد ت�ضمنت هذه العقود البند الأتى «يجوز للإدارة
فى حالة عجز ال�شركة �أو تركها المقاولة �أو ت�أخيرها عن �إنجاز العمل فى المدة المحددة لأى �سبب
من الأ�سباب الحق فى �سحب العمل و�إتمامه خ�صم ًا من ح�سابها دون �إنذار �أو �إجراء».
ومن حيث �إنه بالن�سبة لتكييف هذه العقود ف�إنه لكى يعتبر العقد �إداري ًا يجب توافر ثالثة �شروط
(� )1أن يكون �أحد طرفيه �شخ�ص ًا معنوي ًا عام ًا (� )2أن يت�صل بمرفق عام (� )3أن يت�ضمن �شروط ًا
غير م�ألوفة فى نطاق القانون الخا�ص  .ومن حيث �إن العقود محل البحث ال تتوافر فيها هذه
ال�شروط �إذ �أنه و�إن كان �أحد طرفيها هو �إدارة �شئون الق�صر �إال �أنها ال تبرم العقد باعتبارها �سلطة
عامة بل باعتبارها و�صي ًا على قا�صر �أو قيم ًا على ناق�ص �أهلية �أى بالنيابة عن �شخ�ص من �أ�شخا�ص
القانون الخا�ص وذلك طبق ًا للقانون رقـم  4ل�سنة  ، 1974كما �أن العقد ال يت�صل بمرفق عام و�إنما
يتعلق بخدمة الق�صر الم�شمولين بو�صاية الإدارة  ،لذلك ف�إن هذا العقــد ال يعتبر عقد ًا �إداري ًا .
ومن حيث �إن العقد الم�شار �إليه يعتبر عقد ًا تجاري ًا ب�صرف النظر عن �صفة القائم به �أو نيته طبق ًا
للبند  16من المادة  8من قانون التجارة رقم  2ل�سنة  ، 1961فيخ�ضع بالتالى لأحكام هذا القانون.
ومن حيث �إن المادة  207من القانون المذكور تن�ص على �أن «فى االلتزام بعمل � ،إذا لم يقم
المدين بتنفيذ التزامه  ،جاز للدائن �أن يطلب ترخي�ص ًا من الق�ضاء فى تنفيذ االلتزام على نفقة
المدين �إذا كان هذا التنفيذ ممكن ًا  .ويجوز فى حالة اال�ستعجال �أن ينفذ الدائن االلتزام على نفقة
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المدين دون ترخي�ص من الق�ضاء» .والحكم المقرر فى هذه المادة ال يتعلق بالنظام العام فيجوز
للمتعاقدين االتفاق على ما يخالفه ب�أن يتفقا ب�أنه فى حالة عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه ف�إن
للدائن �أن يقوم بتنفيذه على نفقة المدين دون حاجة �إلى ترخي�ص من الق�ضاء  .ومن حيث �إن البند
الم�شار �إليه من العقد قد خول الإدارة  -فى حالة عجز ال�شركة �أو تركها المقاولة �أو ت�أخيرها عن
�إنجاز العمل فى المدة المحددة  -الحق فى �إتمام العمل خ�صم ًا من ح�سابها دون �إنذار �أو �إجراء ،
ولم يذكر �صراحة عبارة «دون ترخي�ص من الق�ضاء» .ولما كان ا�ستبعاد الترخي�ص الق�ضائى يجب
�أن يكون �صريح ًا  ،ف�إننا نرى �أنه ال يجوز  -فى ظل العقود المماثلة  -للإدارة فى الحاالت الم�شار
�إليها فى البند المذكور �أن تقوم بتكملة ما تبقى من �أعمال على ح�ساب ال�شركة دون ترخي�ص من
الق�ضاء  ،بل يجب االلتجاء �إلى الق�ضاء للح�صول على الترخي�ص الالزم  .ويالحظ م�ستقب ًال �أن
ين�ص فى العقد �صراحة على �أن يت ــم ذلك «دون حاجة �إلى ترخي�ص من الق�ضاء»( .فتوى رقم
 2869/2فى .) 1978/2/12

المطلب الثالث
المزايدات التى تتم طبقا لقانون المرافعات
والبيوع المتنازع فيها
نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية ال�صادر بالقانون رقم  13ل�سنة  1990وتعديالته
�إجراءات خا�صة بمزايدات بيع العقارات والمنقوالت المحجوز عليها توطئة للوفاء بحقوق
الدائنين الحاجزين  ،فر�سمت المواد من � 473إلى � 495إجراءات التنفيذ على العقار
و�إجراءات بيعه بدءا من تولى القا�ضى �إ�صدار قائمة �شروط البيع التى ت�شتمل على تعيين
العقار المحجوز عليه وموقعه وم�ساحته و�أطواله وحدوده  ،والقيمة المقدرة للعقار كثمن
ا�سا�سى تبد�أ به المزايدة فى جل�سة البيع و�شروط البيع التى يعر�ضها القا�ضى على ذوى
ال�ش�أن  ،وف�صل القا�ضى فى االعترا�ضات على قائمة �شروط البيع  ،وتحديده جل�سة �إجراء
البيع خالل ثالثين يوما من تاريخ الف�صل فى االعترا�ضات .وقيام قلم الكتاب بالمحكمة
بالإعالن فى الجرايد اليومية والل�صق على العقار وبلوحة الإعالنات بالمحكمة وحددت
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المادة � 485إجراءات المزايدة التى تبد�أ بالمناداة على الثمن اال�سا�سى والم�صروفات ،
وتقديم العطاءات والحكم ب�إر�ساء المزاد على من تقدم ب�أكبر عطاء وبينت المادة  490حكم
�إيقاع البيع الذى ي�صدره القا�ضى وم�شتمالته من �صورة قائمة �شروط البيع وبيان الإجراءات
التى اتبعت فى تحديد يوم البيع والإعالن عنه و�صورة مح�ضر الجل�سة ووجوب ان ي�شتمل
منطوق الحكم على �أمر المدين �أو الحائز �أو الكفيل العينى بت�سليم العقار لمن وقع الحجز
عليه .ور�سمت المواد من � 408إلى � 444إجراءات مزايدات بيع المنقوالت المحجوز عليها.
وحظرت المادة  393على المدين وق�ضاة المحاكم وموظفيها والمحامين الوكالء عمن يبا�شر
الإجراءات �أو المدين �أن يتقدموا للمزايدة ب�أنف�سهم �أو بطريق ت�سخير غيرهم و�إال كان البيع
باطال.
ون�صت المادة  479من القانون المدنى القطرى على انه « ال يجوز للق�ضاة وال لأع�ضاء
النيابة العامة وال للمحامين وال لكتبة المحاكم وال لم�أموري التنفيذ �أن ي�شتروا ولو با�سم
م�ستعار حقا متنازعا فيه  ،و�إال كان العقد باطال ».وقد ع َرف البند  2من المادة  477من هذا
القانون الحق المتنازع فيه بن�صه على ان »  -2ويعتبر الحق متنازعا فيه �إذا كان مو�ضوعه قد
رفعت به دعوى � ،أو قام فى �ش�أنه نزاع جدى».
ولما كانت الإجراءات ال�سابقة تت�أبى بطبيعتها على الخ�ضوع لقانون المناق�صات
والمزايدات  ،ف�ضال عن �أنها ن�صو�ص خا�صة تقيد الحكم العام الوارد فى قانون المناق�صات
والمزايدات  ،ومن ثم ال ت�سرى �أحكام القانون الأخير على المزايدات التى تتم �إعماال لقواعد
التنفيذ الجبري الواردة فى قانون المرافعات.

المطلب الرابع
بيع الب�ضائع من الواردات بالجمارك
افرد قانون الجمارك رقم  40ل�سنة  2002الباب الثالث ع�شر لأحكام بيع الب�ضائع فى
المواد من � 161إلى  167وهى الب�ضائع والمواد وو�سائط النقل التي �أ�صبحت ملك ًا للهيئة
نتيجة ُحكم بالم�صادرة �أو ت�سوية �صلحيه �أو تنازل خطي .والب�ضائع التي لم ت�سحب من

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

117

الم�ستودعات �ضمن المهلة القانونية .والب�ضائع والمواد التي لم يعرف �أ�صحابها ولم يطالب
بها �أحد خالل مهلة الحفظ التي تحددها الهيئة( .مادة  )163والب�ضائع المحجوزة القابلة
للتلف �أو النق�ص �أو الت�سرب� ،أو كانت في حالة من �ش�أنها �أن ت�ؤثر في �سالمة الب�ضائع الأخرى
والمن�ش�آت الموجودة فيها( .مادة )161

ون�صت المادة ( )165على ان «تجري عمليات البيع المن�صو�ص عليها في هذا الباب
بالمزاد العلني وفقاً لل�شروط والقواعد التي تحدد بقرار من الهيئة .وتباع الب�ضائع
والأ�شياء وو�سائط النقل خال�صة من الر�سوم الجمركية والر�سوم وال�ضرائب الأخرى عدا
عمولة ال�سم�سرة التي يتحملها الم�شتري �أثناء �إجراءات البيع» .
ويتم البيع ا�ستناد ًا �إلى مح�ضر تثبت فيه حالة الب�ضاعة والأ�سباب الداعية �إلى بيعها دون
الحكم من المحكمة المخت�صة ،على �أن يخطر �صاحب الب�ضاعة
الحاجة �إلى انتظار �صدور ُ
الحكم فيما بعد وكان يق�ضي ب�إعادة هذه الب�ضاعة �إلى �صاحبها ،دفع
بذلك .ف�إذا �صدر هذا ُ
له ثمن الب�ضاعة المبيعة بعد اقتطاع �أي ر�سوم جمركية �أو ر�سوم م�ستحقة عليها.
وال تتحمل الهيئة �أي م�س�ؤولية عن التلف �أو ال�ضرر الذي يلحق بالب�ضائع التي تقوم ببيعها
بموجب �أحكام هذا القانون� ،إال �إذا ثبت �أنها ارتكبت خط�أ ج�سيم ًا في �إجراء عملية البيع.
(مادة )164

وقررت المادة  166كيفية توزيع ح�صيلة البيع قائلة «توزع ح�صيلة البيع وفقاً
للترتيب التالي:
 -1الر�سوم الجمركية.
 -2نفقات عملية البيع.
 -3النفقات التي �صرفتها الهيئة من �أي نوع كانت.
� -4أجرة النقل عند االقت�ضاء.
� -5أي ر�سم �آخر.
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ويودع الر�صيد المتبقي من حا�صل بيع الب�ضائع الم�سموح با�ستيرادها في يوم البيع بعد
اقتطاع المبالغ الم�شار �إليها �أمانة لدى الهيئة ،ولأ�صحاب العالقة �أن يطالبوا با�سترداده
خالل �سنة من تاريخ البيع و�إال �أ�صبح حق ًا للخزينة� .أما الب�ضائع الممنوعة �أو غير الم�سموح
با�ستيرادها ،في�صبح الر�صيد المتبقي من ثمنها حق ًا للخزينة� .أما الب�ضائع الممنوعة �أو
المقيدة �أو الم�سموح با�ستيرادها ،التي تباع نتيجة لت�سوية �صلحيه �أو قرار غرامة �أو حكم
ق�ضائي ب�صدد عملية تهريب ،فيوزع الر�صيد المتبقي وفق ًا لحكم المادة ( )167من
هذا القانون ،وذلك بعد اقتطاع الر�سوم الجمركية والر�سوم والنفقات .وتق�ضى المادة
 167بان» تحدد الح�صة العائدة للخزينة من ح�صيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة
الب�ضائع وو�سائط النقل الم�صادرة �أو المتنازل عنها بن�سبة خم�سين بالمائة ،وذلك بعد
اقتطاع الر�سوم الجمركية والنفقات .ويتم �إيداع الن�سبة المتبقية من الح�صيلة في �صندوق
المكاف�آت الجمركية بالهيئة �أو �أي ح�ساب �آخر خا�ص بالهيئة ،وت�صرف للأ�شخا�ص الذين
قامو ًا باكت�شاف المخالفات و�ضبطها ومن عاونهم .وتحدد بقرار من الهيئة قواعد توزيع تلك
المكاف�آت بنا ًء على اقتراح من المدير العام.
ولما كانت الإجراءات ال�سابقة تت�أبى بطبيعتها على الخ�ضوع لقانون المناق�صات
والمزايدات  ،ف�ضال عن �أنها ن�صو�ص خا�صة بالت�صرف فى تلك الب�ضائع بالمزاد العلني
وفق ًا لل�شروط والقواعد التي تحدد بقرار من الهيئة فهى تقيد الحكم العام الوارد فى قانون
المناق�صات والمزايدات  ،ومن ثم ال ت�سرى �أحكام القانون الأخير على البيوع التى تتم
�إعماال لقانون الجمارك.
وق�ضت المحكمة الإدارية العليا الم�صرية بان نظم قواعد بيع الب�ضائع الجمركية التى
م�ضت عليها مدة معينة على الأر�صفة �أو فى المخازن �أو التى م�ضى عليها المدة ال�ضرورية
بح�سب حالتها �أو الأ�شياء القابلة للتلف �أو النق�صان والب�ضائع التى ت�صالحت عليها الجمارك
والب�ضائع التى ت�شحن من الم�ستودعات والب�ضائع �ضئيلة القيمة التى لم يعرف �أ�صحابها

وهذه كلها ب�ضائع من الواردات التى ت�ستحق عليها ال�ضرائب الجمركية وال�ضرائب
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والر�سوم الأخرى التى تح�صلها م�صلحة الجمارك على الواردات وهذه كلها تباع
وفقا لنظام بيع الب�ضائع المن�صو�ص عليه فى قانون الجمارك رقم  66ل�سنة 1963
ب�شان الجمارك والقرارات الوزارية ال�صادرة تنفيذا له وال تخ�ضع لأحكام قانون
تنظيم المناق�صات والمزايدات والئحته التنفيذية� .أما البيع الوارد على الب�ضائع من
المخالفات والأ�شياء المهملة على �أر�ض المطار والتى تكد�ست مع الزمن وتجمعها م�صلحة

الجمارك بعد تنازل �أ�صحابها عنها تنازال �صريحا �أو �ضمنيا  ،فان بيع هذه الأ�صناف ال
يتناول الب�ضائع من الواردات التى ت�ستحق عليها ال�ضرائب والر�سوم الجمركية
وتخ�ضع للأحكام العامة فى بيع الأ�صناف المن�صو�ص عليها فى الئحة المناق�صات
()83
والمزايدات.
المطلب الخام�س
عقود االنتفاع بالإ�سكان ال�شعبى
نظم القانون رقم  1ل�سنة  1964ب�إن�شاء نظام للم�ساكن ال�شعبية الذى حل محله قانون
الإ�سكان رقم  2ل�سنة � 1977أحكام االنتفاع بالم�ساكن ال�شعبية  ،والعالقة بين الجهة الإدارية
والمنتفع بال�سكنى ال�شعبى تخرج من نطاق العقود الإدارية و�إنما ي�صدق عليها و�صف العالقة
الإيجارية حتى لو كانت الأجرة فيها رمزية ق�صد بها درء العوز عن العاجزين عن توفير مكان
ل�سكناهم.
وفى هذا ال�صدد تقول محكمة التمييز بدولة قطر �إن « البين من مطالعة ن�صو�ص مواد
الباب الثاني للقانون رقم ( )1ل�سنة  1964ب�إن�شاء نظام للم�ساكن ال�شعبية �أنها جميعها
ُخ ِّ�ص�صت لتنظيم نولي الحكومة بناء م�ساكن �شعبية على نفقتها لت�أجيرها للعجزة من
المواطنين وتحديد �أجرة الغرفة الواحدة منها بخم�س رياالت �شهري ًا يدفعها الم�ست�أجر الذي
تتوافر فيه ال�شروط المن�صو�ص عليها في القانون الذي �أجاز للحكومة ف�سخ العقد بعد �إخطار
( )83المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم  2853ل�سنة  31ق جل�سة 1988/6/25
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الم�ست�أجر �إذا هو لم ينتظم في دفع الأجرة �أو لم يحافظ على �سالمة الم�سكن �أو قام ب�أعمال
تخل بالآداب �أو ح�صل على دخل يتجاوز ذلك الذي حدده ال�شارع �شرط ًا لالنتفاع بالم�سكن،
وكان ظاهر عبارات هذه الن�صو�ص كا�شفة على �أن �إرادة ال�شارع ان�صرفت على �أن ي�سبغ على
العالقة بين الجهة الإدارية والمنتفع بال�سكنى و�صف العالقة الإيجارية حتى لو كانت الأجرة
فيها رمزية ق�صد بها درء العوز عن العاجزين عن توفير مكان ل�سكناهم مما يخرجها من
نطاق العقود الإدارية وتبقى خا�ضعة من حيث االخت�صا�ص بنظر المنازعات النا�شئة عنها
�إلى المحاكم المدنية ،لما كان ما تقدم وكانت محكمة المو�ضوع ملزمة من تلقاء نف�سها
�أن تتق�صي الحكم القانوني ال�صحيح المنطبق على العالقة بين طرفي الدعوى ،و�أن تنزله
على الواقعة المطروحة عليها دون اعتداد بالتكييف �أو الو�صف الذي ي�سبغه الخ�صوم على
تلك العالقة وهو ما ال يعد منها تغيير ًا ل�سبب الدعوى �أو مو�ضوعها� ،إذ �أن كل ما تولد به
للم�ضرور من حق في التعوي�ض عما �أ�صابه من �ضرر قبل من �أحدثه �أو ت�سبب فيه يعتبر
هو ال�سبب المبا�شر مهما اختلفت �أ�سانيده ،وكان من المقرر �أنه يترتب على ف�سخ العقد
�أن يعود المتعاقدان �إلى الحالة التي كانا عليها قبل الف�سخ �إال �أنه بالن�سبة لعقد المدة �أو
ْع�صي بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي،
العقد الم�ستمر و ال َّد ْور ِْي التنفيذ كالإيجار ف�إنه َي ْ�ست ِ
لأن الزمن فيه مق�صود لذاته باعتباره �أحد عنا�صر المحل الذي ينعقد عليه ،والتقابل بين
االلتزامين فيه يتم على دفعات بحيث ال يمكن الرجوع فيما نفذ منه ،ف�إذا ف�سخ عقد الإيجار
بعد البدء في تنفيذه ،ف�إن �آثار العقد التي �أنتجها قبل الف�سخ تظل قائمة عملي ًا ،ويكون
المقابل الم�ستحق من هذه المدة له �صفة الأجرة ال التعوي�ض ،وال يعد العقد مف�سوخ ًا �إال من
وقت الحكم النهائي ال�صادر بالف�سخ ال قبله ،ويعتبر الف�سخ هنا بمثابة �إلغاء للعقد في حقيقة
الواقع ،وهو ما يترتب عليه انتفاء �أحقية الم�ؤجر – طوال �سريان العقد – في التعوي�ض عن
()84
ا�ستعمال الم�ست�أجر للعين الم�ؤجرة في غير ما ي�ضر به على النحو الذي يحدده القانون».
( )84حكم محكمة التمييز بدولة قطر – الطعن رقم  28ل�سنة  2010تمييز مدنى جل�سة 2010/4/27
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المطلب ال�ساد�س
عقود �إدخال الغاز الطبيعى �أو الكهرباء �أو التليفونات
�إن العالقة بين �أي من ال�شركات القائمة على هذا الن�شاط والعميل تحكمها قواعد القانون
الخا�ص وبالذات القواعد التى تحكم عقود الإذعان بح�سبان �أن ال�شركة تفر�ض �شروطها على
المتعاقد معها �سواء �أكان �شخ�صا عاديا �أم �إداريا عاما فالعقد ال يخرج عن كونه عقد �إذعان
(فى هذا المعنى فتوى �إدارة الفتوى بمجل�س الدولة رقم  1059بتاريخ )89 / 12 / 25
ومن خ�صائ�ص عقود الإذعان �أنها تتعلق ب�سلع �أو مرافق تعتبر من ال�ضروريات بالن�سبة
�إلى الم�ستهلكين �أو المنتفعين ،ويكون فيها احتكار الموجب هذه ال�سلع �أو المرافق احتكار ًا
قانوني ًا �أو فعلي ًا �أو تكون �سيطرته عليها من �ش�أنها �أن تجعل المناف�سة فيها محدودة النطاق،
و�أن يكون �صدور الإيجاب منه �إلى النا�س كافة وب�شروط واحدة ولمدة غير محدودة ،وال�سلع
ال�ضرورية هي التي ال غنى للنا�س عنها والتي ال ت�ستقيم م�صالحهم بدونها بحيث يكون في
و�ضع ي�ضطرهم �إلى التعاقد ب�ش�أنها ،وال يمكنهم رف�ض ال�شروط التي ي�ضعها الموجب ولو كانت
جائرة و�شديدة ،كما �أن انفراد الموجب ب�إنتاج �سلعة ما �أو االتجار فيها ال يعد احتكار ًا يترتب
عليه اعتبار العقد المبرم ب�ش�أنها من عقود الإذعان ما لم تكن تلك ال�سلعة من ال�ضرورات
()85
الأولية للجمهور بالمعنى المتقدم.

( )85حكم محكمة التمييز بدولة قطر – الطعن رقم  74ل�سنة  2011تمييز مدنى جل�سة 2011/6/16
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سريان قانون المناقصات والمزايدات
من حيث المكان والزمان
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الف�صل الثالث
�سريان قانون المناق�صات والمزايدات
من حيث المكان والزمان

المبحث الأول
�سريان القانون رقم  26ل�سنة  2005من حيث الزمان
�أوال  :الأثر الفورى والمبا�شر لقانون المناق�صات الجديد:
قرر القانون رقم  26ل�سنة  2005ب�إ�صدار قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات الجديد
في مادته الرابعة �إلغاء القانون رقم  8ل�سنة  1976ب�ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات
والقوانين المعدلة له (القوانين �أرقام  9ل�سنة  1981و 10ل�سنة  1990و 12ل�سنة ) 2002
و�إلغاء كل حكم يخالف �أحكام القانون الجديد .وم�ؤدى الأثر الفورى والمبا�شر لهذا القانون
انه ي�سرى على كل المناق�صات والمزايدات التى يتم الإعالن عنها بعد العمل ب�أحكامه من
 .2005/7/2وفى هذا ال�صدد قررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بم�صر ان «
العقد المعرو�ض قد بد�أت �إجراءات �إبرامه بعد العمل بقانون تنظيم المناق�صات والمزايدات
ال�صادر بالقانون رقم  89ل�سنة  1998فمن ثم فانه يخ�ضع لأحكام هذا القانون ويتعين
()86
االلتزام بما ورد فى القانون الم�شار �إليه من �ضوابط و�أحكام»

ثانيا :و�ضع المناق�صات التى تم طرحها قبل العمل بالقانون رقم  26ل�سنة :2005
-1من المقرر انه ولئن كان الأ�صل هو �سريان القانون الجديد على كل ما يقع بعد
نفاذه ولو كان مترتبا على وقائع �أو مراكز ن�ش�أت في ظل القانون ال�سابق� ,إال �أنه ثمة
ا�ستثناء من هذا الأ�صل خا�ص بالعقود يق�ضى ب�أن المراكز العقدية الجارية
تظل  -حتى بعد �صدور قانون جديد  -محكومة بالقانون الذي تكونت في
ظلة دون �أن تخ�ضع للأثر المبا�شر لهذا القانون الجديد باعتبار �أن المراكز
()86فتوى الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع رقم  516بتاريخ  2001/9/2جل�سة  2001 /6/26ملف رقم 371 / 1 / 54

126

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

العقدية تخ�ضع في ن�ش�أتها وتحديد �آثارها لمبد�أ �سلطان الإرادة  ،فيظل
النظام القانوني الذي تعاقد الطرفان في ظله هو الواجب الأعمال احتراما
لإرادتهما الم�شتركة  ،وعمال بمبد�أ حلول الأثر الم�ستمر للقانون القديم
محل الأثر المبا�شر للقانون الجديد في �ش�أن المراكز العقدية الجارية(. )87
وهو ما قررته محكمة التمييز القطرية ( )88بقولها « الن�ص فى المادة الثالثة من القانون
المدنى رقم ( )22ل�سنة  2004على �أن:
-1ي�سرى القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ما لم يرد ن�ص يق�ضى بغير
ذلك
-2تبقى �آثار الت�صرفات خا�ضعة للقانون المعمول به وقت �إبرامها وذلك ما لم تكن
�أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فت�سرى على ما يترتب من هذه الآثار
بعد العمل به « يدل على �أن الأ�صل �أن �أحكام القوانين ال ت�سرى �إال على ما يقع من
تاريخ العمل بها ،وال يترتب عليها �أثر فيما وقع قبلها  ،فلي�س للمحاكم �أن ترجع �إلى
الما�ضي لتطبيق القانون الجديد على عالقات قانونية ن�ش�أت قبل نفاذه � ،أو على الآثار
التى ترتبت على هذه العالقات قبل العمل بالقانون الجديد  ،بل يجب على القا�ضى
عند بحثه فى تلك العالقات القانونية وما يترتب عليها من �آثار �أن يرجع �إلى القانون
ال�سارى عند ن�شوئها وعند �إنتاجها لهذه الآثار ».و�أ�ضافت محكمة التمييز فيما
يتعلق بالمراكز العقدية (االتفاقية)( )89ان»الأ�صل �أن القانون ي�سري ب�أثر فوري
مبا�شر على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه �سواء في ن�ش�أتها �أو في �إنتاجها
�أثارها �أو في انق�ضائها .وهو ال ي�سري على الما�ضي .فالمراكز القانونية التي ن�ش�أت
واكتملت فور تحقق �سببها قبل نفاذ القانون الجديد ف�إنها تخ�ضع للقانون القديم
( )87فتوى الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بمجل�س الدولة الم�صرى بجل�سة  2009/4/1ملف رقم 94/2/78
()88محكمة التمييز القطرية الطعن رقم  2005/4تمييز مدنى جل�سة  2005/12/6والطعن رقم  57ل�سنة  2007تمييز مدنى
جل�سة )2008/1/1
( )89محكمة التمييز القطرية الطعن رقم  2009/72تمييز مدنى جل�سة 2009/6/23
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الذي ح�صلت في ظله� .أما المراكز القانونية التي تن�ش�أ وتكتمل خالل فترة تمتد
من الزمان .ف�إن القانون القديم يحكم العنا�صر والآثار التي تتم بعد نفاذه ولئن

كانت المراكز القانونية االتفاقية تظل خا�ضعة للقانون الذي ن�ش�أت في ظله،
باعتبار �أنه تعبير عن �إرادة ذوي ال�ش�أن ،في ن�شوئها �أو في �آثارها �أو في انق�ضائها،

�إال �أن هذا م�شروطاً ب�أال يكون القانون الجديد قد �أخ�ضع المراكز القانونية
�سالفة البيان لقواعد �آمرة ،فحينئذ يطبق القانون الجديد فور ًا على ما لم يكن قد
اكتمل من هذه المراكز ،وعلى �آثار هذه المراكز الحا�ضرة والم�ستقبلة»
وق�ضت محكمة اال�ستئناف بقطر بجل�سة  2009/10/21فى اال�ستئناف رقم 2009/18
بانه « ....وقد ن�سخ قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة  2005ما

قبله من قوانين �أو لوائح كانت �سارية فى �ش�أن ما تناوله بالتنظيم �إال انه لما كانت
الممار�ستان محل المنازعة وتنفيذهما فى عام � 2003أى قبل العمل ب�أحكام هذا
القانون ومن ثم ال ت�سرى على �إبرامه قواعد هذا القانون ويخ�ضع لأحكام القانون
رقم  8ل�سنة 1976ب�ش�أن المناق�صات والمزايدات ال�سابق والذى طرحت �إجراءات
الممار�ستين فى ظله والذى ق�ضت المادة ( )43منه بانه « تطلب الجهة الحكومية �صاحبة
الم�شروع  ،بكتاب م�سجل �أو ب�أي و�سيلة �إعالن �أخرى م�ضمونه من المناق�ص الذي ر�ست عليه
المناق�صة الح�ضور �إليها لدفع التامين النهائي وتوقيع العقد  ...وال يعتبر المناق�ص متعاقد ًا
�إال من تاريخ التوقيع على العقد. »...ولئن كان من الم�سلمات �أن العقد ينعقد ب�إيجاب وقبول
متطابقين .ويتحقق هذا التطابق ب�أن يتفق القبول مع الإيجاب فى كل الم�سائل التى تناولها
الإيجاب و�إال �أُعتبر �إيجاب ًا جديد ًا .و�إعالن جهة الإدارة عن �إجراء مناق�صة �أو ممار�سة
لتوريد بع�ض الأ�صناف �أو القيام ببع�ض الأعمال عن طريق التقدم بعطاءات لي�س �إال دعوة
�إلى التعاقد و�أن التقدم بالعطاء وفق ًا للموا�صفات واال�شتراطات المعلن عنها هو الإيجاب
الذى يلتقى عنده قبول الإدارة ويلزم فى هذا القبول �أن يتطابق مع الإيجاب و�إال �أعتبر �إيجابا
جديد ًا .و�أن القبول بو�صفه تعبير ًا عن الإرادة ال يتحقق وجوده القانونى وال ينتج �أثره �إال �إذا
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ات�صل بعلم من وجه �إليه وبالتالى ال يعتبر التعاقد تام ًا �إال �إذا علم الموجب بقبول �إيجابه
باعتبار ان التعاقد فى المناق�صات والممار�سات هو تعاقد بين غائبين .كل ذلك يكون واجب
الإعمال �إذا خال قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات من ن�ص ينظم �آلية انعقاد العقد و�إذ
�أورد الم�شرع حكما �صريحا فى المادة � 43سالفة الذكر بانه «ال يعتبر المناق�ص متعاقد ًا �إال
من تاريخ التوقيع على العقد »...فان العقد الإداري الذى يبرم عن طريق المناق�صة العامة
�أو الممار�سة ال ينعقد �إال بالتوقيع عليه من طرفيه  ،و�إخطار المناق�ص �أو الممار�س الفائز
بقبول عطائه وبر�سو المناق�صة �أو الممار�سة عليه ال يعدو �أن يكون من الإجراءات التمهيدية
لإبرام ذلك العقد  ،ومن ثم فال منا�ص من النزول على قاعدة ان العقد ال يعتبر منعقد ًا �إال
بالتوقيع عليه مما يكون معه قول الحكم الم�ست�أنف ان الجهة المدعى عليها لم تقم ب�إخطار
المدعية بقبول عطائها في الممار�ستين الم�شار �إليهما  ،وبالتالي ال يكون ثمة عقد �إداري قد
انعقد بين المدعية والجهة الإدارية بخ�صو�ص الأعمال مو�ضوع هذه المنازعة هذا القول
باعتبار العقد منعقد ًا بمجرد �إخطار مقدم العطاء بقبول عطائه غير �سديد .ومن ثم ال عبرة
بالمباحثات والمفاو�ضات التى تدور خالل المراحل التح�ضيرية التى ت�سبق توقيع العقد �إذ
�أن هذا التبادل لوجهات النظر بين الطرفين ال ّيولد فى حد ذاته رابطة عقدية  ،و�إذ خلت
الأوراق مما يفيد توقيع عقد مع ال�شركة الم�ست�أنفة مما ينفى وجود رابطة عقدية».

وهو �أي�ضا ما قررته الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بم�صر بقولها
«قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات ال�صادر بالقانون رقم  89ل�سنة  1998يبد�أ العمل
به بعد ثالثين يوم ًا من اليوم التالى لتاريخ ن�شره فى الجريدة الر�سمية فى  8مايو �سنة
 . 1998على �أن ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما ال يتعار�ض مع �أحكامه �إلى
�أن ُي�صدر وزير المالية الالئحة التنفيذية خالل الأجل الذى �ضربته المادة الثالثة من هذا
القانون وهو ثالثة �أ�شهر من تاريخ العمل به .وكان الأ�صل هو بدء �سريان القانون الجديد
على كل ما يقع بعد نفاذه حتى ولو كان مترتب ًا على وقائع �أو مراكز ن�ش�أت فى ظل القانون
ال�سابق بما من �ش�أنه �أن ي�ؤدى �إلى وحدة القانون ا ُلمطبق على المراكز القانونية ذات الطبيعة
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الواحدة فى الدولة وتفادي ًا الزدواج �أو تعدد الأنظمة القانونية فى حكم المراكز المتماثلة �إال
�أنه ثمة ا�ستثناء من هذا الأ�صل خا�ص بالعقود �إذ تظل المراكز العقدية الجارية حتى

بعد �صدور قانون جديد محكومة بالقانون الذى تكونت فى ظله دون �أن تخ�ضع
للأثر المبا�شر لهذا القانون الجديد وبذلك يحل مبد�أ الأثر الم�ستمر للقانون القديم
محل مبد�أ الأثر المبا�شر للقانون الجديد فى �ش�أن المراكز العقدية الجارية وذلك باعتبار
�أن المراكز العقدية تخ�ضع فى ن�ش�أتها وتحديد �آثارها لمبد�أ �سلطان الإرادة فيظل النظام
القانونى الذى تعاقد الطرفان فى ظله وو�ضع ًا �أحكامه فى اعتبارهما عند �إبرام عقدهما هو
الواجب الإعمال احتراما لإرادتهما الم�شتركة فى هذا ال�ش�أن وذلك ما لم يتعلق الأمر بنظام
قانونى كنظام الزواج مث ًال .ومن الم�سلم به �أن العقد الإداري ينعقد � -ش�أنه فى ذلك �ش�أن
�سائر العقود  -ب�إيجاب وقبول متطابقين .ويتحقق هذا التطابق ب�أن يتفق القبول مع الإيجاب
فى كل الم�سائل التى تناولها الإيجاب و�إال �أُعتبر �إيجاب ًا جديد ًا .و�إعالن جهة الإدارة عن
�إجراء مناق�صة �أو مزايدة لتوريد بع�ض الأ�صناف �أو القيام ببع�ض الأعمال عن طريق التقدم
بعطاءات لي�س �إال دعوة �إلى التعاقد و�أن التقدم بالعطاء وفق ًا للموا�صفات واال�شتراطات
المعلن عنها هو الإيجاب الذى يلتقى عنده قبول الإدارة لينعقد العقد ويلزم فى هذا القبول
�أن يتطابق مع الإيجاب و�إال �أعتبر �إيجابا جديد ًا على النحو المو�ضح �سلف ًا .والأ�صل �أن القبول
بو�صفه تعبير ًا عن الإرادة ال يتحقق وجوده القانونى وال ينتج �أثره �إال �إذا ات�صل بعلم من وجه
�إليه وبالتالى ال يعتبر التعاقد تام ًا �إال �إذا علم الموجب بقبول �إيجابه  .والحا�صل فى الحالة
المعرو�ضة �أن م�ست�شفى � ..أعلنت عن مناق�صة عامة ال�ستيراد جهاز �إ�شعاعى جراحى(جاما)
وحددت لفتح مظاريفها يوم االثنين الموافق  1998/5/4وهو يعد دعوة �إلى
من الخارج ُ
التعاقد وت�ضمنت ال�شروط العامة المطروح على �أ�سا�سها هذه المناق�صة �أن ُيرفق بالعطاء ما
يفيد الت�أمين الإبتدائى بواقع  %2من قيمة العطاء و�أن يعتبر القانون رقم  9ل�سنة 1983

ب�ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات والئحته التنفيذية والقانون رقم  118ل�سنة
 1975ب�ش�أن اال�ستيراد والت�صديـر والئحته التنفيذية �أ�سا�ساً للتعاقد فيما لم يرد
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ب�ش�أنه ن�ص فى �شروط المناق�صة المطروحة .وقد تقدم المتناق�صون بعطاءاتهم فى
هذه المناق�صة على �أ�سا�س هذه ال�شروط وتقديم العطاءات على هذا النحو هو �إيجاب مـن
مقدميها امتزجت فيه هذه ال�شروط ـ فيما لم يتحفظ عليها مقدمو العطاءات  -ب�شروطهم
و �أ�صبحت ن�سيج ًا واحد ًا يتكون منه هذا الإيجاب الذى يتعين �أن يلتقى عنده ويتطابق معه
وعلم الموجب به �إلى ما بعد العمل بالقانون رقم
القبول حتى ولو تراخى �صدور هذا القبول ِ
 89ل�سنة  1998الم�شار �إليه  .ف�إذا ما �صدر القبول على هذا النحو فال مندوحة فى هذه

الحالة من �سريان �أحكام قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات ال�صادر بالقانون رقم
 9ل�سنة  1983والئحته التنفيذية ال�صادرة بقرار وزير المالية رقم  157ل�سنة 1983
فيما يتعلق بح�ساب الت�أمين النهائى والدفعة المقدمة وغرامة الت�أخير على ما ع�ساه
()90
�أن يبرم من عقد فى هذه الحالة.
وهو ما �أكدته �إدارة الفتوى لرئا�سة الجمهورية بم�صر( )91بقولها « بداءة نقرر �أن
العقد الماثل قد �أبرم في ظل العمل ب�أحكام القانون رقم  9ل�سنة  1983ب�ش�أن المناق�صات
والمزايدات والئحته التنفيذية ال�صادرة بقرار وزير المالية رقم  157ل�سنة  1983ومن ثم
ت�سري �أحكام القانون المذكور على العقد الماثل وذلك عم ًال بما انتهت �إليه الجمعية العمومية
لق�سمي الفتوى والت�شريع ب�أن المراكز العقدية الجارية حتي بعد �صدور قانون جديد محكومة
بالقانون الذي تكونت في ظله دون �أن تخ�ضع للأثر المبا�شر للقانون الجديد  .وبذلك يحل
الأثر الم�ستمر للقانون القديم محل مبد�أ الأثر المبا�شر للقانون الجديد في �ش�أن المراكز
العقدية الجارية  ,وذلك باعتبار �أن المراكز العقدية تخ�ضع في �ش�أنها وتحديد �أثارها لمبد�أ
�سلطان الإرادة  ,فيظل النظام القانوني الذي تعاقد الطرفان في ظله وو�ضعا �أحكامه في
اعتبارهما عند �إبرام عقدهما هو الواجب الإعمال احتراما لإرادتهما الم�شتركة في هذا
ال�ش�أن.
( )90فتوى رقم  70بتاريخ  1999/1/ 28جل�سة  1999/1/6ملف رقم 347/1/ 54
( )91ملف رقم � - 256/18/ 93:سجل رقم 2000/ 408
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 -2الن�صو�ص الآمرة بقانون المناق�صات والمزايدات المتعلقة بالنظام العام :
قررت محكمة اال�ستئناف بقطر»ومن المقرر ان القوانين واللوائح التي يتم التعاقد في
ظلها تخاطب الكافة وعلمهم بمحتواها مفرو�ض فان اقبلوا  -حال قيامها على التعاقد مع
الإدارة فالمفرو�ض �أنهم قد ارت�ضوا كل ما ورد بها من �أحكام وحينئذ تندمج في �شروط
عقودهم وت�صير جزء ًا ال يتجز�أ منها حيث ال فكاك من االلتزام بها ما لم ين�ص العقد
�صراحة على ا�ستبعاد �أحكامها كلها �أو بع�ضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام ف�إذا تناولت
ال�شروط العامة �أو الخا�صة �أو العقد تنظيم م�س�ألة ما على نحو يخالف ما جاء بالقانون �أو
الالئحة فيما ال يتعلق بالنظام العام ف�إنها تكون هي الواجبة التطبيق دون الن�ص الالئحي �أو
القانوني فال�شروط العامة والخا�صة هي قانون التعاقد الذي يلزم طرفيه.

()92

وقررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بمجل�س الدولة الم�صرى في فتواها

بجل�سة  2009/11/4ملف رقم � 103/2/78أن القواعد القانونية المتعلقة بال�صرف من
الموازنة العامة هي من النظام العام ومن ثم ف�إنها تعد قواعد �آمرة ال يجوز االتفاق
على ما يخالفها بقولها « �إن الم�شرع في قانون المناق�صات والمزايدات حدد ال�سبل التي
يتعين على جهة الإدارة اللجوء �إليها عند التعاقد على ما يلزمها من �أعمال �أو توريدات وهى
المناق�صات والممار�سات ب�أنواعها واالتفاق المبا�شر وف�صل حاالت و�إجراءات كل �سبيل على
نحو يكفل حرية المناف�سة ومبد�أ الم�ساواة بين المتعاقدين  ،و�أن الم�شرع �أف�صح عن الغاية
التي ترمى �إليها من كل ما ت�ضمنه القانون من �إجراءات و�أحكام وهى التعاقد على �أف�ضل
ال�شروط و�أقل الأ�سعار  ،ومن ثم ف�إن هذه الأحكام وتلك الإجراءات ما هي �إال و�سائل لتحقيق
هذه الغاية حفظ ًا للمال العام الذي تبذله الدولة من موازنتها مقابل تعاقداتها  ،و�أنه لما
كان الفقه م�ستقر ًا على �أن القواعد القانونية المتعلقة بال�صرف من الموازنة العامة هي من
النظام العام ومن ثم ف�إنها تعد قواعد �آمرة ال يجوز االتفاق على ما يخالفها»
( )92حكم الدائرة الإدارية بمحكمة اال�ستئناف بدولة قطر في اال�ستئناف رقم  35ل�سنة  2008بجل�سة 2008/11/25
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وقررت �إدارة الفتوى �أن �أحكام قانون المناق�صات والمزايدات هى قواعد �آمرة
ال يجوز مخالفتها وتعتبر متعلقة بالنظام العام

()93

ثالثا :وعن مدى جواز ا�ستمرار لجان المناق�صات بالوزارات والأجهزة الحكومية
بعد العمل ب�أحكام قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات ال�صادر بالقانون
رقم ( )26ل�سنة .2005
قررت ادارة الفتوى بقطر عدم قانونية ا�ستمرار لجان المناق�صات المن�ش�أة في الوزارات
والأجهزة الحكومية الأخرى ا�ستناد ًا لأحكام القانون الملغي رقم ( )8ل�سنة  1976بعد العمل
بالقانون رقم ( )26ل�سنة  2005الم�شار �إليه  .على �سند من ان �إن الم�شرع  ،طبقا لأحكام
القانون رقم ( )26ل�سنة  2005في �ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات في المادة ( )1من
مواد �إ�صداره �أخ�ضع له �صراحة كافة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ب�صفة مطلقة،
كما �أخ�ضع له الهيئات والم�ؤ�س�سات العامة فيما ال يتعار�ض مع قوانين وقرارات �إن�شائها .
وا�ستثنى الم�شرع من نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون الجهات المن�صو�ص عليها في البندين
�أو ًال وثاني ًا من هذه المادة ،وذلك على خالف �أحكام المادة الأولى من القانون رقم ( )8ل�سنة
 1976التي منحت بمقت�ضى البند ثالث ًا منها مجل�س الوزراء �سلطة تقديرية في ا�ستثناء بع�ض
الجهات من نطاق �أحكامه  ،كما اتبع الم�شرع في الت�شريع الجديد �أحكام الإلغاء ال�صريح
للقانون ال�سابق وكل حكم يخالف �أحكام القانون الحالي وذلك في المادة ( )4من مواد
الإ�صدار تح�سب ًا منه لما ي�ستجد �أو قد يطر�أ م�ستقب ًال لدى تطبيق �أحكامه على بع�ض الجهات
الخا�ضعة له من �ضرورات يتعذر معها العمل على مقت�ضاها  ،فقد �أجاز في المادة ( )18منه
لمجل�س الوزراء �إ�صدار قرارات بت�شكيل بع�ض اللجان لتلك الجهات ،تتولى فقط اخت�صا�صات
()93فتوى ادارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل بقطر رقم �ش .ق  515-11/3بتاريخ  1991/3/26قررت ان « ولما كانت القواعد
المقررة بالقانون رقم ( )8ل�سنة  1976الم�شار �إليها هي قواعد �آمرة ال تجوز مخالفتها ب�أى حال من الأحوال ،و�أنها تعد
لذلك قواعد متعلقة بالنظام العام ،ف�إن � ّأي عقد يتم بالمخالفة لهذه القواعد يعتبر عقد ًا باط ًال ال تترتب عليه �أية التزامات
على الإدارة المتعاقدة».
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لجنتي المناق�صات المركزية والمحلية الم�شار �إليهما وذلك بالن�سبة للمناق�صات المتعلقة
بتلك الجهات  ،دون ا�ستثناء من تطبيق �أحكامه .وترتيب ًا على ما تقدم  ،ف�إنه بالن�سبة للو�ضع
القانون للجان المذكورة بعد �إ�صدار القانون رقم ( )26ل�سنة  2005الم�شار �إليه  ،يبين
�أن قرارات �إن�شاء هذه اللجان ا�ستندت في الأ�سا�س �إلى ال�سلطة المخولة لمجل�س الوزراء
با�ستثناء بع�ض الجهات من نطاق تطبيق �أحكام قانون المناق�صات والمزايدات رقم ()8
ل�سنة  1986الملغي  ،و�إذ انتفت هذه ال�سلطة من تاريخ العمل ب�أحكام القانون الحالي ،
الذي �ألغى �صراحة في المادة ( )4من مواد �إ�صداره القانون رقم ( )8ل�سنة  ، 1976بحيث
غدت �أحكام الأخير غير قابلة للتطبيق مما يترتب عليه �إلغاء كافة الأحكام والقرارات التي
�صدرت نفاذ ًا له .وتطبيق ًا لما تقدم  ،ولما كانت قرارات �إن�شاء اللجان محل طلب الر�أي قد
�صدرت من مجل�س الوزراء ا�ستناد ًا لأحكام قانون المناق�صات والمزايدات رقم ( )8ل�سنة
 1976ال�سابق  ،مما ي�ضحي معه عدم قانونية ا�ستمرارها وفق ًا لأحكام قانون المناق�صات
والمزايدات الحالي رقم ( )26ل�سنة ( . 2005الفتوى الم�ؤرخة . )2006/2/9

رابعا  :االتفاقيات الدولية:
تن�ص المادة  68من الد�ستور الدائم لدولة قطر على ان «يبرم الأمير المعاهدات
واالتفاقيات بمر�سوم ،ويبلغها لمجل�س ال�شورى م�شفوعة بما ينا�سب من البيان .وتكون
للمعاهدة �أو االتفاقية قوة القانون بعد الت�صديق عليها ون�شرها في الجريدة الر�سمية ،على �أن
معاهدات ال�صلح والمعاهدات المتعلقة ب�إقليم الدولة �أو بحقوق ال�سيادة �أو حقوق المواطنين
العامة �أو الخا�صة �أو التي تت�ضمن تعدي ًال لقوانين الدولة ،يجب لنفاذها �أن ت�صدر بقانون .وال
يجوز في �أي حال �أن تت�ضمن المعاهدة �شروط ًا �سرية تناق�ض �شروطها العلنية».
وتن�ص المـادة ( )33من القانون المدنى ال�صادر بالقانون رقم  22ل�سنة  2004على ان
«ال ت�سري �أحكام المواد ال�سابقة �إذا وجد ن�ص على خالفها في قانون خا�ص �أو في معاهدة
دولية نافذة في قطر.
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وقد قررت الجمعية العمومية لق�سمى لفتوى والت�شريع بم�صر « �أن اتفاقية المنحة
الأمريكية لتو�سيع �شبكة ال�صرف ال�صحي بالإ�سكندرية بين الحكومتين الم�صرية والأمريكية
مرت بمراحلها الد�ستورية ب�إبرام رئي�س الجمهورية لها ثم موافقة مجل�س ال�شعب عليها
ون�شرها وفقا للأو�ضاع المقررة قانونا  ,وبذلك تكون لها طبقا للمادة  151من الد�ستور

قوة القانون  ,فت�صبح فيما ت�ضمنه من �أحكام واجبة التطبيق باعتبارها قانونا
خا�صا  ,بحيث يتعين �أعمال ما ورد بها من �أحكام متعلقة ب�شروط و�إجراءات التعاقد
واختيار المتعاقدين فيما تخرج عنه في هذا ال�ش�أن عن �أحكام ولوائح الهيئة �أو قانون
المناق�صات والمزايدات ال�صادر بالقانون رقم  9ل�سنة  1983في حدود تطبيقه على
الهيئة  ,تطبيقا للقاعدة الأ�صولية من �أن الخا�ص يقيد العام ,وذلك تطبيق ًا لأحكام
المادة  151من الد�ستور ,باعتبار �أن االتفاقية وقد ا�ستوفت مراحلها الد�ستورية المقررة
في المادة المذكورة فتكون جزءا من القانون الم�صري واجب التطبيق  ,فتطبق باعتبارها
قانونا م�صريا  ,ونتيجة لذلك وتطبيقا له فقد خل�صت الجمعية في الفتوى الأخيرة �إلى وجوب
تطبيق �أحكام االتفاقية الم�شار �إليها فيما يتعلق باختيار المتعاقدين و�إجراءات التعاقد فيما
خالفت فيه �أحكام ولوائح العقود والم�شتريات الخا�صة بالهيئة العامة المذكورة �أو القانون
رقم  9ل�سنة � 1983أو الئحته التنفيذية في حدود تطبيقها على الهيئة ,وكان وا�ضحا �أن هذا
التطبيق ي�ستند �إلى حكم المادة  151من الد�ستور الم�صري � ,إذ كانت االتفاقية طبقا لهذا
الن�ص ونزوال على �أحكام الد�ستور الم�صري قد �أ�صبحت في النطاق الذي ت�سري فيه جزءا
من القانون الم�صري هو الواجب التطبيق في هذا النطاق ,ف�إنه فيما �سكتت االتفاقية

المذكورة عن تنظيمه من �أمور  ,يتعين الرجوع �إلى الأ�صل العام الواجب التطبيق
في القانون الم�صري  ,فيتعين الرجوع �أوال �إلى لوائح الهيئة وعند خلوها من
الن�صو�ص �إلى النظم القانونية الأخرى الواجبة التطبيق كل في مجاله باعتبارها
ال�شريعة العامة فيما لم يرد فيه ن�ص خا�ص (.)94
(( )94فتوى رقم  457في  –1986/5/3جل�سة  –1986/3/19ملف رقم .)1042/4/86
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المبحث الثانى
�سريان القانون رقم  26ل�سنة  2005من حيث المكان
-1تنازع القوانين  -عقود  -القانون الواجب التطبيق على العقود فى ظل القانون
المدنى الملغى:
في ظل العمل بقانون المواد المدنية والتجارية القطري ال�صادر بالقانون رقم ()16
ل�سنة  ،1971والذي خلت ن�صو�صه من بيان قواعد الإ�سناد -وهو الأمر الذي تالفاه
القانون المدني الجديد -قررت ادارة الفتوى بقطر انه « لقد ن�صت قواعد الإ�سناد
في بع�ض القوانين المدنية في الدول العربية على �أن ي�سري على االلتزامات التعاقدية
قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن الم�شترك للمتعاقدين  ,وي�سري قانون الدولة
التي تم فيها العقد �إذا اختلفا موطن ًا � ,إال �إذا اتفق المتعاقدان على تطبيق قانون �آخر
 ,وت�ضيف الأحكام المذكورة �أنه ال يجوز تطبيق �أحكام القانون الأجنبي �إذا كانت تلك
الأحكام مخالفة للنظام العام �أو الآداب� .إننا نرى �أن القانون القطري يحترم �إرادة
المتعاقدين ويجعل العقد �شريعة المتعاقدين وال يحظر اتفاق الطرفين على �إخ�ضاع
النزاع الذي ين�ش�أ بينهما للقانون الأجنبي ولي�س في هذا ما يخالف �أحكام القانون
القطري .ولقد ا�ستقرت هذه القاعدة في النظم القانونية منذ زمن بعيد  .ولهذا ف�إن
اختيار القانون الوطني �أو الأجنبي لحكم النزاع �أمر يقرره المتعاقدان ب�إرادتهما
الحرة  ,وال يجوز قانون ًا �إجبار ال�شركات على �إخ�ضاع النزاع الذي ين�ش�أ ب�سبب العقد
للقوانين القطرية �إذا لم ترغب في ذلك  ,كما ال يجوز كذلك �إخ�ضاع ال�شركات
الوطنية للقانون الأجنبي �إذا لم ترغب هي الأخرى في ذلك .ولهذا ,ف�إن الأمر يجب
�أن يترك لإرادة المتعاقدين  ,غير �أننا نرى �أنه وحتى في حالة �إ�صرار ال�شركات
الأجنبية على تطبيق القانون الأجنبي فمن الأف�ضل �أن ت�صر ال�شركات الوطنية على
�إخ�ضاع النزاع الخت�صا�ص المحاكم القطرية لأن في ذلك �ضمانة لل�شركات القطرية
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الوطنية  ,لأن المحاكم القطرية لن تطبق قانون ًا �أجنبي ًا يتعار�ض مع النظام العام �أو
الآداب في قطر ,وبالتالي مع القانون القطري.

 -2تنظيم القانون المدنى الحالى لقواعد اال�سناد:
جاء القانون المدنى الحالى ال�صادر بالقانون رقم  22ل�سنة  2004منظما
قواعد الإ�سناد بان ن�صت المادة  10منه على ان «القانون القطري هو المرجع
في تكييف العالقات القانونية ،عندما يلزم تحديد نوع هذه العالقات في ق�ضية
تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب التطبيق من بينها».
ون�صت المادة  12على ان «النظام القانوني للأ�شخا�ص المعنوية الأجنبية ،من
�شركات وجمعيات وم�ؤ�س�سات وغيرها ،ي�سري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه
الأ�شخا�ص مركز �إدارتها الرئي�سي الفعلي .ومع ذلك �إذا با�شرت ن�شاطها الرئي�سي في
قطر ،ولو لم يوجد فيها مركز �إدارتها الرئي�سي الفعلي ،ف�إن القانون القطري هو الذي
ي�سري».

ون�صت المادة  27على ان «ي�سري على العقد من حيث ال�شروط المو�ضوعية
النعقاده ومن حيث الآثار التي تترتب عليه ،قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن
الم�شترك للمتعاقدين ،ف�إن اختلفا موطن ًا �سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد ،هذا
ما لم يتفق المتعاقدان �أو يتبين من الظروف �أن قانون ًا �آخر هو الذي يراد تطبيقه.
على �أن قانون موقع العقار هو الذي ي�سري على العقود التي �أبرمت في �ش�أن هذا
العقار».
ون�صت المـادة ( )29على ان «ي�سري على العقد ،من حيث ال�شكل ،قانون البلد الذي
تم فيه ،ويجوز �أي�ض ًا �سريان القانون الذي يخ�ضع له العقد في �أحكامه المو�ضوعية،
كما يجوز �سريان قانون موطن المتعاقدين �أو قانونهما الوطني الم�شترك».
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ون�صت المـادة ( )32على ان « تطبق محاكم قطر في العالقات القانونية ذات
العن�صر الأجنبي ،قواعد االخت�صا�ص وجميع الم�سائل الخا�صة بالإجراءات التي
يقررها القانون القطري» .
ون�صت المـادة ( )34على ان «تتبع فيما لم يرد في �ش�أنه ن�ص خا�ص في المواد
ال�سابقة من �أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخا�ص».
ون�صت المـادة ( )37على ان «�إذا تقرر �أن قانون ًا �أجنبي ًا هو الواجب التطبيق ،فال
يطبق منه �إال �أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخا�ص» .
ون�صت المـادة ( )38على ان « ال يجوز تطبيق �أحكام قانون �أجنبي عينته المواد
ال�سابقة �إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام �أو الآداب في قطر ،ويتعين في
هذه الحالة تطبيق القانون القطري».

الكتاب األول
التعاقد على شراء المنقوالت
ومقاوالت األعمال والخدمات واألعمال الفنية
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الكتاب الأول
التعاقد على �شراء المنقوالت
ومقاوالت الأعمال والخدمات والأعمال الفنية

الن�صو�ص القانونية:

تن�ص المادة  1من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة  2005على
ان «يكون التعاقد على �شراء الأ�صناف �أو مقاوالت الأعمال(� )95أو الخدمات �أو الأعمال الفنية
()95عرفت المادة  682من القانون المدنى القطرى المقاولة بقولها « المقاولة عقد يلتزم بمقت�ضاه احد الطرفين �أن ي�صنع �شيئا
�أو �أن ي�ؤدى عمال للطرف الآخر لقاء اجر دون �أن يكون تابعا لهذا الطرف �أو نائبا عنه».
وعقد الأ�شغال العامة هو عقد المقاولة المعروف فى القانون المدنى ولذلك يعرف عقد الأ�شغال العامة Le marche de travaux publicsب�أنه عقد مقاولة بين �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام ،وفرد �أو �شركة بمقت�ضاه يتعهد المقاول
بالقيام بعمل من �أعمال البناء �أو الترميم �أو ال�صيانة فى عقار لح�ساب هذا ال�شخ�ص المعنوى العام  ،وبق�صد تحقيق منفعة
عامة ،فى مقابل الثمن المتفق عليه  ،ووفقا لل�شروط الواردة بالعقد � ،إال انه يخ�ضع لنظام قانونى مغاير للقواعد التى
تطبق على روابط القانون الخا�ص الرتباط هذا العقد ب�سير المرافق العامة وتن�ص المادة  661من القانون
المدنى الكويتى على �أن « المقاولة عقد يلتزم بمقت�ضاه �أحد الطرفين �أن ي�ؤدى عمال للطرف الآخر مقابل عو�ض  ،دون �أن
يكون تابع ًا له �أو نائب ًا عنه» وتن�ص المادة  646من القانون المدنى الم�صرى على �أنه « عقد يتعهد بمقت�ضاه �أحد المتعاقدين
�أن ي�صنع �شيئا �أو ي�ؤدى عمال لقاء اجر يتعهد به المتعاقد الأخر » .ويعتبر عقد الأ�شغال العامة من العقود الإدارية
ب�صفة م�ستمرة � ،سواء فى قطر �أو في م�صر �أو فى فرن�سا �أو فى الكويت  ،وفى هذا االتجاه قررت محكمة التمييز الكويتية
ان النزاع الذى طرحته ال�شركة المطعون �ضدها �ضد وزارة الأ�شغال الطاعنة يتعلق بعقد من عقود الأ�شغال العامة وهو
بطبيعته عقد �إدارى ينعقد االخت�صا�ص بنظر المنازعات النا�شئة عنه – وعلى ما �سلف بيانه – للدائرة الإدارية بالمحكمة
الكلية وحدها وهو اخت�صا�ص والئى يتعلق بالنظام العام (حكم التمييز  -الطعنان رقما  2000/603، 542تجارى جل�سة
)2000/1/7
كما قررت محكمة التمييز الكويتية انه من المقرر �أن اخت�صا�ص الق�ضاء الإدارى بالعقود الإدارية مرجعه ما تت�ضمنه من
روابط هى من مجاالت القانون العام  ،ولي�س كل عقد تبرمه الإدارة هو عقد �إدارى يخ�ضع لذلك القانون  ،بما مقت�ضاه �أن
يقت�صر اخت�صا�ص الق�ضاء الإدارى على المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية بمعناها الفنى  ،و�إذ عقدت المادة الثانية من
المر�سوم بالقانون رقم  1981/20للدائرة الإدارية وحدها االخت�صا�ص بنظر المنازعات التى تن�ش�أ بين الجهات الإدارية
والمتعاقد الآخر فى « عقود االلتزام والأ�شغال العامة والتوريد �أو �أى عقد �إدارى �آخر « فيكون البين منه �أن تعداد تلك العقود
بالن�ص �سالف الذكر �إنما جاء على �سبيل المثال  -ال الح�صر  -باعتبارها من �أهم العقود الإدارية الم�سماة  ،ومن ثم ال
يكون اخت�صا�ص الدائرة الإدارية مق�صور ًا على تلك العقود بل يمتد �إلى كافة العقود الإدارية بطبيعتها ووفق ًا لخ�صائ�صها
الذاتية ال بتحديد القانـون �أو وفق ًا لإرادة الطرفين ( .حكم التمييز الطعن رقم  88/122تجارى جل�سة  ) 1989/1/23ويجرى
مجل�س الدولة الفرن�سى على �أن عقد الأ�شغال العامة هو �إداري با�ستمرار  ،وهذا هو الم�ستفاد من ن�صو�ص القوانين التى
نظمت اخت�صا�ص الق�ضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية فى م�صر .
على �أنه لكى يكون ثمة �أ�شغال عامة فى نظر الق�ضاء الإدارى الفرن�سى  -وهو ما ي�ستفاد �أي�ضا من تعريف محكمة الق�ضاء
الإدارى لعقد الأ�شغال العامة يجب �أن ين�صب مو�ضوع العقد على عقار :ففكرة الأ�شغال العمومية تت�صل ات�صاال وثيقا
بالعقارات  ،فقيام المتعهد ببناء �أو ترميم �أو �صيانة �أو هدم مبانى �أو من�ش�آت ثابتة لح�ساب �إحدى الجهات الإدارية � ،أو �إن�شاء
خزان �أو كوبرى �أو م�صرف �أو ترعة مقابل اجر متفق عليه  ،هو عقد �أ�شغال عمومية  ،وقد قررت �إدارة الفتوى والت�شريع بدولة
الكويت �إنه ال جدال فى �أن م�شروع �إن�شاء محطة معالجة مياه المجارى بمنطقة ال�صليبية على الوجه الذى �سلف بيانه �إنما يعد
فى حقيقته م�شروع ًا ي�ستهدف تحقيق منفعة عامة  ،وبالتالى ف�إن العقد الذى �سوف تبرمه الحكومة مع من يقوم من القطاع
الخا�ص بتنفيذه يعتبر من عقود الأ�شغال العامة  ،وال يغير من ذلك – قيام القطاع الخا�ص بت�صميم هذا الم�شروع وتنفيذه
وت�شغيله و�صيانته على نفقته فى مقابل التزام الدولة ب�شراء المنتج المعالج بمعدل �أ�سعار يتفق عليه مقدم ًا  ،ذلك �أنه لي�س
هناك ثمة ما نع قانونى يحول دون قيام الدولة ب�إ�سناد م�شروعات ذات منفعة عامة �إلى القطاع الخا�ص يقوم بتنفيذها على
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عن طريق المناق�صة ،ويجوز ا�ستثناء من ذلك التعاقد ب�أحد الطــريقين التاليين:
( �أ ) الممار�سة.
(ب) االتفاق المبا�شر.
ويتم التعاقد وفقا للقواعد وال�شروط والإجراءات الواردة في هذا القانون
والئحته التنفيذية».
وقد ح�صر الم�شرع فى قانون المناق�صات والمزايدات �أ�ساليب التعاقد الأ�صلية على
�شراء المنقوالت � ،أو مقاوالت الأعمال �أو الخدمات �أو الأعمال الفنية  ،فى المناق�صات وفقا
للظروف وطبيعة التعاقد .و�أجاز ا�ستثناء  ،التعاقد بالممار�سة �أو باالتفاق المبا�شر  .ور�سم
الم�شرع لكل �أ�سلوب منها حدوده وب ًَِين حاالته والإجراءات التى يقت�ضيها الأخذ به ومن خالله
ومن ثم يكون لكل من هذه الأ�ساليب مجال �أعماله الذى ال يجوز �أن يختلط خالله بغيره من
الأ�ساليب وال تلتزم الإدارة ب�إتباع �أحد هذه الأ�ساليب �إال بالن�سبة لتلك العقود .
و�سوف نعالج هذا المو�ضوع فى ق�سمين:
الق�سم الأول  :التعاقد عن طريق المناق�صة
الق�سم الثانى  :التعاقد بالطرق اال�ستثنائية ( الممار�سة واالتفاق المبا�شر)
نفقته وت�شغيلها و�صيانتها ثم ايلولتها �إلى الدولة بعد مدة محددة وذلك العتبارات معينة اقت�صادية �أو اجتماعية �أو غيرها .
(فتوى رقم  1056بتاريخ  1999/5/11مرجع ) 97/361/2
كما و�سع مجل�س الدولة الفرن�سي فى مفهوم الأ�شغال العام فلم يق�صرها على �أعمال البناء والترميم بل ادخل فيها كافة
الأعمال التى تتعلق ب�صيانة العقارات كردم البرك والم�ستنقعات و�أعمال الكن�س والر�ش فى الطرق العمومية  ،وكذا نقل المواد
الالزمة لتنفيذ العمل وعلى ذلك فان عقد الأ�شغال العامة يتميز عن غيره من العقود الإدارية الأخرى بمو�ضوعه � ،إذ يجب
�أن ين�صب العقد على عقار  -ويرجع فى تحديد ماهية العقار �أو المنقول �إلى قواعد القانون المدنى  -كما يعتبر العقد
من عقود الأ�شغال العامة �إذا تناول عقارا بالتخ�صي�ص  .ولذا فانه يعتبر من عقود الأ�شغال العامة االتفاقات المتعلقة
ب�إقامة خطوط تليفونية �أو تلغرافية �أو مد �أ�سالك تحت الماء �أو مد موا�سير (بايبات) تحت الأر�ض  .وكل اتفاق يكون مو�ضوعه
منقوالت مملوكة للإدارة  ،يمكن اعتباره عقد توريد �أو نقل �أو عقد �إدارى �أخر .ولذلك فال يعتبر من عقود الأ�شغال العامة
االتفاقات التى يكون محلها �إعداد �أو بناء �أو ترميم �سفينة �أو حظيرة متحركة للطائرات .
وقررت �إدارة الفتوى بقطر انه يتفق الفقهاء على القول ب�أن الحدادة والنجارة و�أعمال الكهرباء والتكييف و�أعمالالبيا�ض والدهان والزخرفة تعتبر �أعمال مقاوالت �إذا �أديت بموجب عقد مبا�شر مع رب العمل  ,ويتفقون �أي�ض ًا على �أن
الحداد والنجار والكهربائي وعامل التكييف وعامل الدهان والبيا�ض والزخرفة (الديكور) الذي يتعاقد مبا�شرة مع رب
العمل لأداء هذه الأعمال  ,يعتبر مقاو ًال في حدود الأعمال التي يقوم بها 0لذلك فان �أعمال الديكور تعتبر من �أعمال
المقاوالت طبق ًا لتعريف عقد المقاولة في الت�شريعات العربية والتي �أخذ عنها القانون القطري 0ويجب على مقاول الديكور
�أال يزاول مهنته �إال �إذا كان م�سج ًال في �سجل المقاولين وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )3ل�سنة  1985الم�شار �إليه(�ش0ق
 1407/6/18 - 215-11/3هـ  1987/2/16 -م)

القسم األول
التعاقد عن طريق المناقصة
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الق�سم الأول
التعاقد عن طريق المناق�صة

قررت المادة  2من القانون رقم  26ل�سنة  2005ان المناق�صة �إما �أن تكون عامة �أو
محدودة �أو محلية بن�صها على ان « المناق�صة �إما �أن تكون عامة �أو محدودة �أو محلية .وتخ�ضع
المناق�صة العامة والمحلية لمبادئ العالنية في الإجراءات والم�ساواة وحرية المناف�سة».

حاالت ال تتطلب الطرح بطريق المناق�صة:
من الأ�صول الم�سلمة �أن الإدارة ال ت�ستوى مع الأفراد فى حرية التعبير عن الإرادة فى �إبرام
العقود � -إدارية كانت �أو مدنية – ذلك �أنها تلتزم فى هذا ال�سبيل ب�إجراءات و�أو�ضاع ر�سمها
ال�شارع تكفل اختيار �أف�ضل الأ�شخا�ص للتعاقد � ،سواء من حيث الأهلية �أو ح�سن ال�سمعة
�أو الكفاية الفنية �أو المالية  ،وت�ضمن فى الوقت ذاته الو�صول �إلى �أن�سب العرو�ض و�أكثرها
تحقيق ًا لل�صالح العام بح�سب الغاية التى ت�ستهدفها الإدارة من �إبرام العقد  .والحاالت التى
ال تلتزم جهة الإدارة ب�إتباع �أ�سلوب المناق�صة هى:

 -1جهة الإدارة غير ملزمة ب�إجراء مناق�صة ال�ستكمال الأعمال الناق�صة:
وفى ذلك تقول �إدارة الفتوى بقطر انه « لي�س هناك ن�ص في قانون المناق�صات رقم
( )8ل�سنة  , 1976وال في العقد  ,ولي�ست هناك م�صلحة عامة توجب على جهة الإدارة
طرح الأعمال الناق�صة ,في مناق�صة تناف�سية .فقد �سبق �أن طرحت هذه الأعمال
في مناق�صة و�أر�سيت ووقع العقد وال زال �ساري المفعول وملزم ًا لطرفيه وينفذ طبق ًا
ل�شروطه  ,فقد �أوجب قانون المناق�صات الم�شار �إليه �إبرام عقود الأ�شغال العامة عن
طريق المناق�صات ابتداء  ,ولم ين�ص على �إتباع ذات الإجراءات �إذا عجز المتعاقد
عن �إكمال العمل و�أرادت جهة الإدارة �إكمال تلك الأعمال بنف�سها �أو بطريق التعاقد
مع مقاول �آخر 0وهذا يعني تخويل جهة الإدارة �سلطة تقديرية للتعاقد بالطريقة
التي تراها مالئمة ومتفقة مع الم�صلحة العامة  0ويعزز ذلك ن�ص المادة ( )63من
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ال�شروط العامة للعقد التي خولت الحكومة حق �إكمال العمل بنف�سها �أو �أن تعهد بذلك
()96
لمتعاقد �آخر ب�إكمالها دون تحديد للكيفية التي تتبعها في ذلك ».
كما قررت هذه الإدارة ان «ن�ص الفقرة (هـ) من البند ( )1من المادة ( )63من
ال�شروط العامة للعقود ال يوجب على الحكومة �إتباع �أ�سلوب معين لتعيين مقاول �آخر
لإكمال الأعمال ،و�إنما ترك الأمر لل�سلطة التقديرية للحكومة تمار�سها ح�سب الأحوال،
فلها �أن تلج�أ للجنة المناق�صات المركزية �أو لجنة المقاوالت المحلية  ،ولها �أال تلج�أ
�إلى �أي منها وذلك وفقا لتقديرها للطريقة المالئمة لإكمال الأعمال ،ولقد
ا�ستقر ر�أي الإدارة على ذلك  ،غير �أنه يجب مالحظة � ،أنه �إذا ر�أت الحكومة تعيين
مقاول �آخر لإكمال العمل ف�إن �إكمال الأعمال �سوف يتم بتكلفة جديدة وعلى ح�ساب
المقاول الذي طرد من الموقع  ،ولهذا ف�إن العدالة تتطلب �أن تجري ممار�سة بين
ثالثة من المقاولين  ،ويعين لإكمال الأعمال المقاول الذي يقدم �أقل �سعر �إذا توافرت
ال�شروط الأخرى .وعلى المقاول الذي تم تعيينه �أن يقدم ت�أمينا نهائيا يعادل  %10من
قيمة الأعمال التي كلف ب�إكمالها  ،وعلى �أن يظل الت�أمين النهائي المقدم من المقاول
الذي طرد �سار �إلى ما بعد انتهاء فترة ال�صيانة بالن�سبة للأعمال التي نفذها ،كما
يتعين �إبرام عقد مع المقاول المعين لإكمال الأعمال ُيلحق بالعقد الأول ويلتزم
()97
المقاول ب�إكمال الأعمال وفقا ل�شروط وموا�صفات العقد الأول ».

وجرى �إفتاء تلك الإدارة على �أن الجهة الإدارية غير ملزمة ب�إتباع �أ�سلوب
المناق�صة �إذا �أخل المتعاقد معها بالتزامه وقامت هي بالتنفيذ على ح�سابه
بقولها «يوجب البند ( )30من �شروط العقد  ،مو�ضع البحث  ،على المتعاقد �إ�صالح
�أي خلل �أو عطل يحدث للتجهيزات لمدة �سنتين ابتداء من تاريخ الت�سليم �إذا نتج
ذلك الخلل �أو العطل ب�سبب �سوء المواد الم�ستخدمة �أو العمل �أو الت�صميم �أو نتج
(� )96ش  0ق1405/7/6 412-11/3/هـ 1985/3/27م
( )97الفتوى رقم ف.ت  358-4/3الم�ؤرخة . 1996/2/3
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بفعل المتعاقد �أو امتناعه خالل تلك الفترة  ،وعلى المهند�س �أن يخطر المتعاقد
بذلك مو�ضحا طبيعة الخلل �أو العطل  .و�أجازت الفقرة ( )4نمن ذات البند للحكومة
�إ�صالح العطل �أو الخلل على نفقة المتعاقد �إذا لم ي�صلح الخلل خالل وقت معقول .
ولم يوجب قانون المناق�صات رقم ( )8ل�سنة  1976ولم توجب �شروط العقد طرح
مثل هذه الأعمال في مناق�صة مركزية �أو محلية  ،بل �أن ال�شرط جاء وا�ضحا
ومخوال الحكومة �إجراء هذه الإ�صالحات على نفقة المتعاقد  ،ولم ي�شترط �إجراء
هذه الإ�صالحات عن طريق التناف�س �أو الطرح في مناق�صة  ،ولما كان ال�شرط يخول
للحكومة �إجراء تلك الإ�صالحات بنف�سها فلي�س هناك ما يمنع الحكومة �أن تتعاقد
مبا�شرة على �إجرائها مع �شركات متخ�ص�صة في هذا النوع من الأعمال »(.)98

 -2عدم جواز طرح مناق�صة لجلب �أيدي عاملة من الخارج :
وفى ذلك تقول �إدارة الفتوى بقطر انه « من حيث �إنه �إعماال لن�صو�ص المواد (،2
 )56، 54من القانون رقم ( )8ل�سنة  1976ب�ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات
�أن لجوء الإدارة �إلى التعاقد بطريق المناق�صة ال يكون �إال في حالة عقود الأ�شغال
العامة �أو المقاوالت �أو الخدمات �أو توريد الأ�صناف �أو �شرائها  ،و�أن لجوئها �إلى طرق
التعاقد بالمزايدة ال يكون �إلى في حاالت بيع الأ�صناف المن�صو�ص عليها بالمادة
( )54الم�شار �إليها .
ومن حيث �إن تنظيم �إلحاق العمالة غير القطرية بوزارات الدولة والأجهزة الحكومية
الأخرى يحكمه نظام ا�ستخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة
الحكومية الأخرى ال�صادر بالقانون رقم ( )7ل�سنة  ، 1992وقانون الخدمة المدنية
ال�صادر بالقانون رقم ( )1ل�سنة  ، 2001و�أن الم�ستفاد من �أحكام هذين القانونين �أن
تعيين العمالة غير القطرية بالجهات المذكورة يكون عن طريق الإعالن ثم التعاقد
بعقود محددة المدة ولي�س عن طريق المناق�صة �أو المزايدة  ،ومن ثم ف�إنه يتعين
(� )98ش.ق  1407/9/29 582-4/3هـ  1987/5/27م � ،ش.ق  1410/6/16 64-4/3هـ  1990/1/16م
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على الجهة الإدارية والحالة هذه �إتباع الإجراءات المن�صو�ص عليها في �أي من نظام
ا�ستخدام العمال غير القطريين �أو قانون الخدمة المدنية بح�سب الأحوال  ،وال يجوز
لها �إتباع طريق المناق�صة والمزايدة لمخالفة ذلك للأنظمة ال�سارية في هذا ال�ش�أن،
و�أن طريق المناق�صة �أو المزايدة تلج�أ �إليها الإدارة فقط بالن�سبة لحاالت التعاقد
()99
الم�شار �إليها  ،ولي�س من بينها حاالت تعيين العمال غير القطريين ».
ونعالج هذا المو�ضوع على النحو االتى:
الباب الأول :التعاقد عن طريق المناق�صة العامة
الباب الثانى  :التعاقد عن طريق المناق�صة المحدودة
الباب الثالث  :التعاقد عن طريق المناق�صة المحلية

(( )99الفتوى رقم ف.ع  2093-/2/8الم�ؤرخة . ) 2001/6/11

الباب األول
التعاقد عن طريق المناقصة العامة
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الباب الأول
التعاقد عن طريق المناق�صة العامة

يق�صد بالمناق�صة العامة مجموعة الإجراءات التى ر�سمها القانون بق�صد الو�صول
�إلى �أف�ضل المتناق�صين �سعرا و�شروطا توطئه للتعاقد معه  ،وقد ع َرفت المادة  3من قانون
تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة  2005المناق�صة بقولها «المناق�صة العامة
هي مجموع الإجراءات المعلن عنها ،وفقا للأو�ضاع المبينة في هذا القانون بق�صد الو�صول
�إلى المناق�ص الذي يتقدم ب�أف�ضل عطاء ،وتكون المناق�صة العامة �إما داخلية يعلن عنها في
الداخل� ،أو خارجية يعلن عنها في الداخل والخارج ».
والغاية من تنظيم المناق�صات العامة هى الرغبة فى حماية الأموال العامة وعدم
�صرفها فى غير الأوجه المقررة لها  ،وتحقيق المو�ضوعية فى اختيار المتعاقد مع جهة
الإدارة  ،وتحقيق مبد�أ الم�ساواة بين المتناق�صين بما تكفله المناق�صة العامة من �إجراءات
ال�شهر والعالنية و�سرية العطاءات .ذلك �أن تعاقد الإدارة مع الأ�شخا�ص عن طريق المناق�صة
العامة يقوم على �أ�سا�س مفاده ان هذا التعاقد يخ�ضع العتبارات تتعلق من ناحية بم�صلحة
المرفق المالية والتى تتمثل فى �إر�ساء المناق�صة على �صاحب العطاء الأقل �سعر ًا وذلك
تغليب ًا ل�صالح الخزانة العامة على �أى اعتبار �آخر  ،وتتعلق من ناحية �أخرى بم�صلحة المرفق
الفنية والتى تبدو فى اختيار المناق�ص الأف�ضل من حيث الكفاية الفنية وح�سن ال�سمعة ،
وفى هذا النطاق تتمتع الإدارة ب�سلطة تقديرية وا�سعة ال يحدها �سوى عيب ا�ساءة ا�ستعمال
ال�سلطة  .وبعبارة �أخرى فانه من المبادىء الأ�سا�سية التى تخ�ضع لها المناق�صات العامة
مراعاة جانب التوفير للدولة بتحقيق �أف�ضل العطاءات ب�أقل الأ�سعار  ،و�ضمان �سالمة تنفيذ
م�شروعاتها مع الم�ساواة بين المتناف�سين فى المناق�صة .
وتعاقد الإدارة عن طريق المناق�صة العامة يمر بالمراحل الآتية :
-1ح�صر االحتياجات الفعلية  ،وتحديد الموا�صفات الفنية ،والقيمة التقديرية للمناق�صة
و�شروط المناق�صة � ،إعداد وثائق المناق�صة.
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 -2القيود ال�سابقة على طرح المناق�صة
 -3الإعالن عن المناق�صة
� -3إعداد العطاء
 -5تقديم العطاء
 -6فتح المظاريف
 –7التدقيق الح�سابى للعطاءات
 –8البت فى المناق�صة
– 9دعوة المناق�ص الفائز بعد تر�سية المناق�صة عليه لتقديم الت�أمين النهائى وللتعاقد
ونعر�ض فيما يلى لكل مرحلة من هذه المراحل ونفرد لكل منها ف�صال م�ستقال.

الفصل األول
حصر االحتياجات الفعلية ،وتحديد المواصفات الفنية،
والقيمة التقديرية للمناقصة ،وإعداد وثائق المناقصة
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الف�صل الأول
ح�صر االحتياجات الفعلية  ،وتحديد الموا�صفات الفنية،
والقيمة التقديرية للمناق�صة ،و�إعداد وثائق المناق�صة

المبحث الأول
تحديد االحتياجات الفعلية لجهة الإدارة
�-1إن تعاقد الإدارة يجب �أن يكون فى حدود احتياجاتها الفعلية ال�ضرورية ل�سير العمل وهذا
المبد�أ ن�صت عليه �صراحة المادة  9من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات بقولها
«يكون التعاقد في حدود االحتياجات الفعلية ال�ضرورية للأن�شطة المقررة .ويجوز �إبرام
عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز ال�سنة المالية ب�شرط �أال يترتب عليها
زيادة االلتزامات في �إحدى ال�سنوات المالية التالية عما هو مقرر في ال�سنة المالية التي
يتم فيها التعاقد».
-2ويكون ح�صر احتياجات الإدارة الفعلية على �أ�سا�س درا�سات واقعية ومو�ضوعية يراعى
فيها معدالت اال�ستهالك لكل �صنف بالكمية والقيمة .وتحديد م�ستويات التخزين
والحدود الدنيا والق�صوى لكل �صنف ومقررات ال�صرف بما يك�شف عن تحديد المخزون
ال�سلعى والراكد منه وما تحتاج �إليه الإدارة  .وترتيبا على ذلك ف�إنه يجب �أال يطرح فى
المناق�صات من الأ�صناف �إال ما تدعو �إليه ال�ضرورة ف�إذا وجدت بالمخازن �أ�صناف من
�أنواع مماثلة �أو بديلة عنها تفى بالغر�ض ويمكن االنتفاع بها ،فال يجوز �شراء كميات
جديدة �إال بقدر ما يكمل حاجة اال�ستهالك .وهذا يق�ضى على ما تتبعه بع�ض الجهات من
�شراء �أ�صناف لي�ست فى حاجة �إليها مما يترتب عليه �إغراق المخازن ب�أ�صناف راكدة.
-3وبالن�سبة للأ�صناف المقدر لها كميات تقريبية فيجب �أن يكون التقدير �أقرب �إلى الحقيقة
�إذ �أن عدم تحديد الكميات المطلوبة من �ش�أنه فى التوريدات �أو المقاوالت �أن يقوم
�صاحب العطاء بزيادة �أ�سعار الأعمال �أو الفئات التى ينتظر زيادة حجمها �أو كمياتها عند
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التنفيذ و�إنقا�ص �أ�سعار الأعمال والفئات الأخرى نق�صان ًا ين�أى بها عن حقيقتها و�صوال
�إلى التعاقد مع جهة الإدارة باعتبار �أن العطاء فى جملته �أقل العطاءات المقدمة �سعر ًا ثم
ي�ستبين عند التنفيذ �أنها مح�ض �أولوية خادعة ا�ستنفذت �أغرا�ضها ال ت�صادف الحقيقة
 .ومن هنا ينبغى على الإدارة ح�صر احتياجاتها الفعلية بدقة ولها زيادة كميات العقد
بالن�سب الواردة بالبند  12من المادة  26من القانون الم�شار �إليه بن�صها على ان « -12
الن�ص على حق الجهة الحكومية المعنية �أثناء مدة العقد  ،بعد موافقة لجنة المناق�صات
المخت�صة  ،في زيادة �أو خف�ض مقادير الأ�صناف �أو الأعمال �أو الخدمات بن�سبة ال تزيد
على ( )%20من قيمة العقد بذات ال�شروط والأ�سعار  ،على �أن تكون الزيادة من جن�س
الأ�صناف �أو الأعمال �أو الخدمات المتعاقد عليها»
وفى هذا ال�صدد قررت �إدارة الفتوى لوزارة الداخلية بمجل�س الدولة الم�صرى فى فتواها
رقم  ٤٠٥بتاريخ  ( ٨٩/٧/١٠ملف رقم � )١٢٧/٠/٢٤أن الأ�صل �أن الجهة الإدارية المتعاقدة
تتعاقد فى حدود احتياجاتها الفعلية المبنية على درا�سة واقعية ومو�ضوعية  .و�إنها �إذا ما
�أبرمت عقودها بناء على هذه االحتياجات فال ت�ستطيع تعديلها �إال باالتفاق مع الطرف
الآخر المتعاقد معها  ,ولكن خرج الم�شرع على هذا الأ�صل و�أعطى للجهات الإدارية بالنظر
�إلى طبيعتها  -الحق فى تعديل حجم عقودها بالزيادة �أو النق�ص فى حدود  ٪٢٥من عقود
الأعمال وذلك تجنبا لأية ظروف تطر�أ للجهة الإدارية ولم تكن فى ح�سبانها عند

التعاقد .وهذا الحق الذى منحه الم�شرع للجهات الإدارية المتعاقدة �ش�أنه فى ذلك
�ش�أن كافة الحقوق ال ينبغى التع�سف فى ا�ستعماله  ,و�إنما ينبغى �إعماله مواجهة
لظروف �ضرورية وحقيقية تغير من احتياجات الإدارة زيادة �أو نق�صانا بعد التعاقد.
ومن حيث �أنه لما كان ما تقدم وكان �صندوق م�شروعات الأرا�ضي لوزارة  ............يبغى
�إنقا�ص حجم تعاقده بن�سبة  ٪٢٥مع �شركة  ...........للمقاوالت  ,على ان يعود �إلى حجم
تعاقده الأ�صلي �أو يزيد عليه بن�سبة  ٪٢٥خالل عام من تاريخ التعاقد مع ال�شركة وهو ما
يخالف ق�صد الم�شرع من تقرير حق الإدارة فى تعديل حجم عقودها � ,إذ لم ي�ش�أ الم�شرع

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

157

�أن تغير الإدارة من حجم عقودها طوال مدة تنفيذ العقد نق�صانا ثم زيادة فى حجم
التعاقد بما يك�شف عن �أنها ال تتعاقد فى �ضوء قواعد مو�ضوعية تتفق واحتياجاتها ,
كما تخالف ما يتعين �أن ي�سيطر على تنفيذ العقود من ح�سن النية  ,فتنق�ص الجهة
الإدارية من حجم تعاقدها وهى تنتوى عند هذا الإنقا�ص من زيادة حجم التعاقد
بعد مدة زمنية  .وعلى ذلك ف�إنه ال يجوز ل�صندوق م�شروعات الأرا�ضي بوزارة � .........أن
ينق�ص فى حجم تعاقده الأ�صلي �إال �إذا كان هذا الإنقا�ص بناء على ا�ستغناء نهائى عن الجزء
المطلوب �إنقا�صه من حجم التعاقد ».
وتجدر الإ�شارة �إلى انه يتعين �أن تكون الأعمال الإ�ضافية من ذات نوع وجن�س الأعمال
الأ�صلية بحيث تكون الزيادة فى الكمية �أو حجم العقد قابلة للتنفيذ والمحا�سبة ماليا مع
المتعاقد الأ�صلي عن ذات الفئات والأ�سعار الخا�صة بكل نوع �أو جن�س من الأعمال الإ�ضافية
المماثلة للأعمال الأ�صلية  ,ف�إذا كانت الأعمال الإ�ضافية منبتة ال�صلة بالأعمال الأ�صلية
ومتميزة عنها فال منا�ص من طرحها فى مناق�صة منف�صلة و�أنه لي�ست هناك �ضرورة من
�إ�سنادها �إلى ذات المقاول ( .حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم ١٩٤٤ل�سنة ٣٣ﻖ
جل�سة .)١٩٨٩/٤/٢٩
-٤ويكون تقرير االحتياجات الفعلية و�إعداد قوائم المواد �أو الأعمال �أو الخدمات
المطلوبة  ,هو بداية الإجراءات التى تمهد لإبرام العقد  ,وبناء عليه ف�إنه يجب �أن
يكون ح�صر االحتياجات الفعلية هى �أولى الم�ستندات التى ت�ضعها جهة الإدارة فى
ملف المناق�صة .

المبحث الثانى
و�ضع الموا�صفات الفنية
�أوال  :التعاقد على ا�سا�س موا�صفات �أو ر�سومات فنية �أو عينات نموذجية ت�ضمن
القانون رقم ( )26ل�سنة  2005ن�صو�صا ي�ستفاد منها �أن التعاقد يكون على �أ�سا�س موا�صفات
�أو ر�سومات فنية �أو عينات نموذجية وذلك ت�أكيدا للح�صول على االحتياجات الالزمة طبقا
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للموا�صفات المطلوبة  ،فقد ن�صت المادة ( )27على �أنه « يجب �أن تكون وثائق المناق�صة
التي تت�ضمن �شروطها  ،وقوائم المواد �أو الأعمال �أو الخدمات المطلوبة والموا�صفات
الفنية والر�سومات ،معدة قبل ن�شر الإعالن عن المناق�صة  ،ليتم ت�سليمها لمن يطلبها فور
�سداد المقابل النقدي المقرر �إلى الجهة المحددة بالإعالن  ».كما ن�صت المادة  34من هذا
القانون التى تن�ص على ان « �إذا ن�صت �شروط المناق�صة على تقديم عينات للأ�صناف
المطلوبة ،فيجب على مقدم العطاء �إن يقدم العينات �إلى الجهة التي حددتها �شروط
المناق�صة في المواعيد المقررة لذلك .وال يقبل العطاء ما لم يكن م�صحوب ًا بالعينات ،
ويجوز للجنة المناق�صات المخت�صة �أن تعطي مقدم العطاء مهلة لتقديم عيناته  ،ويجب �إن
ُترد العينات لأ�صحاب العطاءات الم�ستبعدة �أو المرفو�ضة».

ثانيا :على الجهة الإدارية �أن ت�شكل لجنة فنية ذات خبرة بالأ�صناف المطلوب
توريدها �أو بالأعمال الالزمة وال يلزم �أن يكون الفنيون من ذات الجهة فيجوز اال�ستعانة
بغيرهم من الخبراء بالأ�صناف المطلوب توريدها �أو الأعمال الالزمة �سواء كانوا من الجهات
الإدارية الأخرى �أو من غيرهم �,أو من خالل ا�ست�شارى الم�شروع  ،وتتولى هذه اللجنة و�ضع
موا�صفات تف�صيلية دقيقة عن ال�صنف �أو العمل المطلوب فالتعاقد يجب �أن يكون على �أ�سا�س
موا�صفات فنية دقيقة ومف�صلة � ،أو على �أ�سا�س ر�سومات فنية تعد لذلك فى مقاوالت الأعمال.

وعن مدى جواز قيام �إدارة �شئون المباني بهيئة الأ�شغال العامة بعمل ت�صاميم
لبع�ض الم�شروعات العامة والإ�شراف عليها بوا�سطة مهند�سيها دون �إ�سنادها لمكتب
هند�سي :
قررت �إدارة الفتوى بقطر « �إن هيئة الأ�شغال العامة طبقا لأحكام قانون �إن�شائها رقم
( )1ل�سنة  2004تهدف �إلى الم�ساهمة في تحقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية من
خالل تنفيذها للم�شروعات العامة وفقا للخطط المعتمدة في الدولة ،ولذلك خولها الم�شرع
االخت�صا�ص ب�إعداد الدرا�سات والت�صاميم والموا�صفات الفنية للم�شروع العام
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والإ�شراف على تنفيذه  ،وقد حظر الم�شرع وفقا لحكم المادة ( )20من قانون تنظيم
مزاولة المهن الهند�سية على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والم�ؤ�س�سات
العامة �أو ال�شركات والأفراد �أن تعهد ب�أعمال اال�ست�شارات الهند�سية لغير مكاتب اال�ست�شارات
الهند�سية المرخ�ص لها بمزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون الم�شار �إليه � ،إال �أن الم�شرع
ا�ستثنى من تطبيق �أحكام هذا القانون المهند�سين العاملين في الوزارات والهيئات والم�ؤ�س�سات
العامة بالن�سبة لأعمالهم التي يزاولونها في حدود وظائفهم  .وتطبيقا لما تقدم  ،ولما كان
الم�شرع بموجب حكم المادة ( )4من القانون رقم ( )1ل�سنة  2004ب�إن�شاء هيئة الأ�شغال
العامة ( )100قد خول الهيئة المذكورة االخت�صا�ص ب�إعداد الدرا�سات والت�صاميم والموا�صفات
الفنية للم�شروعات العامة للدولة والإ�شراف على تنفيذها  ،ومن ثم يكون قيام الوزارة بعمل
الت�صاميم والدرا�سات والإ�شراف عليها مطابقا لحكم القانون  ،لكون مهند�سيها من الفئات
الم�ستثناة من الحظر بمقت�ضى المادة ( )20من قانون تنظيم مزاولة المهن الهند�سية رقم
( )19ل�سنة  ، 2005وهي في حدود وظائفهم طبقا لقانون �إن�شاء الهيئة» .

()101

()100الغي القانون رقم  1ل�سنة  2004بالمر�سوم بقانون رقم  18ل�سنة  ، 2009وينظم هيئة الأ�شغال العامة حاليا القرار االميرى
رقم  34ل�سنة  2014الذى ين�ص فى المادة  4منه على ان « تهدف الهيئة �إلى الم�ساهمة في تحقيق التنمية االقت�صادية
واالجتماعية في الدولة  ،من خالل قيامها بتنفيذ الم�شروعات العامة  ،وفق ًا للخطط المعتمدة في الدولة  ،ولها في �سبيل
تحقيق ذلك بالتن�سيق مع الجهات المعنية  ،ممار�سة االخت�صا�صات التالية :
�-1إعداد الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ الم�شروعات العامة بما يتفق مع الخطط المعتمدة في الدولة  ،وتقدير الموازنة
الالزمة لها.

� -2إعداد الدرا�سات والت�صميمات والموا�صفات الفنية للم�شروعات العامة .

 -3التعاقد على تنفيذ الم�شروعات العامة والإ�شراف على تنفيذها .
 -4تنفيذ م�شروعات ال�صيانة الرئي�سية وفق ًا للخطط والبرامج والدرا�سات المو�ضوعـة.
 -5تنفيذ و�إدارة وت�شغيل و�صيانة م�شروعات ال�صرف ال�صحي والمياه الجوفية وال�سطحية والمياه المعالجة .
� -6إعداد وتطوير الأبحاث والدرا�سات والإح�صائيات و�إدارة المختبرات المتعلقة بن�شاط و�أعمال الهيئة بما يحقق �أهدافها.
-7التن�سيق مع الجهات الحكومية و�شبه الحكومية والخا�صة داخل الدولة ذات العالقة ب�أعمال الهيئة  ،بما يحقق الأهداف
التي �أن�شئت من �أجلها .
-8التعاون وال�شراكة مع الجهات والم�ؤ�س�سات الحكومية والدولية وال�شركات  ،وذلك من خالل �إبرام العقود واالتفاقيات
ومذكرات التفاهم �سواء داخل الدولة �أم خارجها  ،ذات العالقة ب�أعمال الهيئة من �أجل ممار�سة وتطوير �أعمال الهيئة .
 -9اقتراح الت�شريعات المتعلقة بن�شاط الهيئة .
 -10تمثيل الدولة في االجتماعات والم�ؤتمرات والندوات والهيئات والمنظمات المت�صلة بن�شاطها ».
( )101الفتوى رقم  942 -11/3الم�ؤرخة .2006/2/16
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وطبق ًا للمادة  4من القرار الأميري رقم ( )64ل�سنة  2005ب�ش�أن المكتب الهند�سيالخا�ص الملحق بالديوان االميرى فانه « يتولى المكتب ،تنفيذ الم�شروعات المعمارية،
والأعمال الفنية والتراثية وغيرها ،ذات الأهمية �أو الطبيعة الخا�صة ،التي يكلف
بتنفيذها �أو الإ�شراف عليها ،ويهدف �إلى المحافظة على الطابع المعماري والقيمة
الفنية والتراثية لهذه الم�شروعات والأعمال ،والعمل على تطويرها وت�شجيع ورعاية
الإبداع فيها .وطبقا للمـادة ( )5فانه «يتولى المكتب �إدارة وتطوير منطقة الأ�سواق،
المعينة حدودها وفق ًا للر�سم التخطيطي المرفق بهذا القرار ،والترخي�ص باالنتفاع
بالوحدات الموجودة بتلك الأ�سواق وفق ًا للنظم الإدارية التي يقررها رئي�س المكتب».
ويخت�ص المكتب بو�ضع الموا�صفات الفنية للم�شروعات المعمارية ذات الأهمية �أو
الطبيعة الخا�صة .فقد ن�صت المـادة ( )6على ان « للمكتب في نطاق اخت�صا�صه وما
يكلف به ،وفي �سبيل تحقيق �أهدافه ،ممار�سة االخت�صا�صات الآتية:
� -1إجراء الدرا�سات الخا�صة بالم�شروعات المعمارية  ،والأعمال الفنية والتراثية.

-2و�ضع الموا�صفات الفنية للم�شروعات المعمارية ذات الأهمية �أو الطبيعة
الخا�صة.
-3اقتراح و�سائل المحافظة على الم�شروعات والأعمال القائمة وتطويرها ،و�سبل تنفيذها.
 -4تنفيذ الم�شروعات والأعمال الفنية والتراثية.
 -5تطوير �صناعة و�صيانة ال�سفن الخ�شبية  ،والمحافظة عليها.
 -6دعم ورعاية الفنون ال�شعبية القطرية التراثية ،والمحافظة عليها وتطويرها.
 -7التن�سيق مع الجهات الأخري ذات ال�صلة بالم�شروعات والأعمال الفنية والتراثية.
-8الم�شاركة في المعار�ض والم�ؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية  ،ذات ال�صلة
بالم�شروعات والأعمال الفنية والتراثية التي يتولى تنفيذها.
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-9رعاية �ش�ؤون العاملين والقائمين بالأعمال الفنية والتراثية التي يقوم عليها ،وت�شجيع
وتنمية مجاالت الإبداع والمبدعين فيها».

ثالثا :وعند و�ضع الموا�صفات الفنية يراعى الآتى:
( �أ )تق�سيم الأ�شياء �إلى مجموعات متجان�سة .وتجنب الإ�شارة �إلى النوع �أو ال�صنف
�أو الرقم الوارد فى قوائم الموردين وال يجوز لها ذكر عالمة معينة �أو موا�صفات مما
تنطبق على نماذج خا�صة لما ينطوى عليه ذلك من الإخالل بمبد�أ حرية المناف�سة
وتكاف�ؤ الفر�ص بين المتناق�صين ( مادة  ٢من قانون المناق�صات والمزايدات) بيد
�أنه بالن�سبة للأ�شياء المحتكر �صنعها �أو ا�ستيرادها �أو التى ال توجد �إال لدى �شخ�ص
بذاته ال ي�سرى ب�ش�أنها القيد المذكور بل على العك�س يتعين تحديدها.

(ب) االلتزام الموا�صفات القيا�سية الوطنية القطرية :
تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة بالتقيد
بالموا�صفات القيا�سية المعتمدة طبق ًا للقانون رقم ( )4ل�سنة  1990ب�ش�أن نظام
الموا�صفات والمقايي�س ،في كافة معامالتها وعقود التوريد التى تبرمها �صدعا
بحكم المادة /7ب من هذا القانون التى تن�ص على ان « على الوزارات والأجهزة
الحكومية والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة التقيد بالموا�صفات القيا�سية المعتمدة طبق ًا
لأحكام هذا القانون ،في كافة معامالتها وم�ستنداتها وم�شترواتها ».على ان ي�ستثنى
من القيود الواردة بهذا القانون ما ترى القوات الم�سلحة �أو �أجهزة الأمن �ضرورة
المحافظة على �سريته (مادة .)8
وال تطلق عبارة «موا�صفات قيا�سية وطنية» �إ َّال على الموا�صفات التي ت�صدر
طبق ًا للقانون الم�شار �إليه ويق�صد بالموا�صفات القيا�سية في مفهوم المادة 1
من هذا القانون «تحديد الخ�صائ�ص الفنية والعنا�صر ومعايير الجودة وطرق
الت�شغيل والأداء التي يلزم توافرها في ال�سلع والمواد والخامات والمنتجات
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والآالت والأدوات ،وتب�سيط وتوحيد �أنواعها و�أجزائها بقدر الإمكان وفق احتياجات
الم�ستهلكين ،وكذلك توحيد الو�سائل والأ�ساليب التي تتبع عند الفح�ص واالختبار
للتحقق من مطابقة الأ�شياء الم�شار �إليها للموا�صفات الوطنية المعتمدة ،وتوحيد
�أ�س�س الت�صميم و�شروط التنفيذ الفنية بالن�سبة للمباني والمن�ش�آت المختلفة
وم�ستلزماتها ،وتوحيد الم�صطلحات والتعاريف والرموز ووحدات القيا�س و�أنظمته
وتطويرها و�ضبط ومعايرة �أجهزة القيا�س على النماذج الوطنية للقيا�س والمراجع
التي يتم �ضبط دقتها بانتظام».

وال يجوز لأي جهة عامة �أو خا�صة و�ضع موا�صفات قيا�سية جديدة لل�سلع �أو
المواد �أو الخامات �أو المنتجات �أو الآالت �أو الأدوات �أياً كان نوعها �أو م�صدرها
بالمخالفة لأحكام هذا القانون (مادة .)2وعلى �أي جهة عامة ترغب في و�ضع
موا�صفات قيا�سية للأ�شياء الم�شار �إليها في المـادة ال�سابقة �أن تتقدم �إلى وزارة
االقت�صاد والتجارة بطلب تو�ضح فيه الغر�ض من الموا�صفات القيا�سية المطلوبة
واال�شتراطات الفنية التي تقترح تحديدها في هذه الموا�صفات(.مادة  )3وعلى
�أي جهة عامة �أو خا�صة ترغب في اعتبار موا�صفاتها قيا�سية �أن تتقدم �إلى وزارة
االقت�صاد والتجارة خالل ثالثة �شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب يت�ضمن
بيان الموا�صفات القيا�سية التي و�ضعتها �أو تتولى تنفيذها �أو تخ�ضع لها ،وعلى
الوزارة اتخاذ الإجراءات المقررة في هذا القانون العتماد الموا�صفات المذكورة
وذلك خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ تقديم الطلب .ف�إن لم يقدم الطلب المن�صو�ص
عليه في الفقرة ال�سابقة خالل الموعد المحدد� ،أو قررت الوزارة رف�ضه ،تعتبر
الموا�صفات الم�شار �إليها في الفقرة ال�سابقة غير قيا�سية(.مادة )4

ويجوز جعل بع�ض الموا�صفات الوطنية �أو �أجزاء منها اختيارية ،وذلك بق�صد درا�سة
جدواها ومالءمتها تمهيد ًا العتمادها كموا�صفات قيا�سية(.مادة )6
وتعتبر القرارات ال�صادرة في �ش�أن الموا�صفات القيا�سية نافذة اعتبار ًا من تاريخ
ن�شرها في الجريدة الر�سمية �أو التاريخ الذي يحدد في القرارات للعمل بها (مادة
)4/10
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ويجب اعتماد الموا�صفات القيا�سية الخليجية الموحدة ،طبق ًا لأحكام هذا القانون.
وفي حالة عدم وجود هذه الموا�صفات يجوز تحديد موا�صفات قيا�سية وطنية ب�صفة
م�ؤقتة لبع�ض ال�سلع والمواد والخامات والمنتجات والآالت والأدوات الخا�ضعة
لأحكام هذا القانون(.مادة )6
وطبقا للمادة الأولى من القرار االميرى رقم ( ) 26ل�سنة  2010باخت�صا�ص وزارة البيئة
ب�ش�ؤون الموا�صفات والمقايي�س والجودة فانه «مع مراعاة �أحكام القرار الأميري رقم ()16
ل�سنة  2009الم�شار �إليه ،تخت�ص وزارة البيئة ب�ش�ؤون الموا�صفات والمقايي�س والجودة،
ولها بوجه خا�ص ما يلي :

�-1إعداد و�إ�صدار اللوائح الفنية والموا�صفات القيا�سية القطرية  ،الواجب
توافرها في ال�سلع والمواد والخامات والمنتجات والآالت والأدوات  ،بالتن�سيق
مع الجهات المعنية.
�-2إعداد و�إ�صدار اللوائح والأنظمة المتعلقة بمنح عالمة الجودة و�شهادة المطابقة
واعتماد المختبرات و�أجهزة الخدمات غير الحكومية.
-3تحديد الر�سوم الم�ستحقة عن الترخي�ص با�ستعمال �شهادات الفح�ص �أو المطابقة �أو
عالمة الجودة  ،وتحديد �أ�سعار بيع اللوائح الفنية والموا�صفات القيا�سية وما يتعلق بها
من ن�شرات ومطبوعات».
وقد قررت �إدارة الفتوى فى درا�سة مدى �أحقية الهيئة العامة القطرية للموا�صفات
والمقايي�س في تح�صيل المقابل النقدي المقرر بموجب قرار وزير االقت�صاد رقم ()76
ل�سنة  2004عن كل طلب �إ�صدار �شهادة مطابقة وبغ�ض النظر عن نتيجة االختبار «�إن
الم�ستفاد من ن�صو�ص المواد ( )26، 7، 4، 2من القانون رقم ( )16ل�سنة  2002ب�إن�شاء
الهيئة العامة القطرية للموا�صفات والمقايي�س � ،أن الهيئة العامة القطرية للموا�صفات
والمقايي�س تقوم بتح�صيل مقابل طلب �إ�صدار �شهادات المطابقة التي ت�صدرها في
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مجال الإن�شاء والبناء  ،ولما كان المقابل النقدي مقررا ل�شهادة مطابقة تتم وفقا
لالختبار والفح�ص المعمول به في الهيئة المذكورة  ،ومن ثم ف�إنه كون قا�صرا على
اختبار الفح�ص واحد  ،ويكون من حق الهيئة تح�صيله عن كل طلب �إ�صدار �شهادة
مطابقة  ،وب�صرف النظر عن نتيجة الفح�ص (مطابقة �أو غير مطابقة) وهو ما يتفق
مع الهدف والغاية من �صدور قرار وزير االقت�صاد الم�شار �إليه  ،هذا بالإ�ضافة �إلى �أن
ذلك ي�ؤدي �إلى حر�ص ال�شركات على االلتزام بالموا�صفات والمقايي�س التي تحددها
الهيئة  ،ويكون ما انتهت �إليه الهيئة في هذا ال�ش�أن وهو تح�صيل المقابل النقدي �سلفا
على طلب تتقدم به ال�شركات العاملة في مجالي الإن�شاء والبناء وبغ�ض النظر عن
()102
نتيجة الفح�ص قائما على �سند �صحيح من القانون ».

(ج) التزام اال�ست�شاري �أو الجهة الفنية من الجهاز الحكومى عند و�ضع
الموا�صفات �أن تكون متوافقة مع موا�صفات المنتجات الوطنية �أو المنتجات
ذات المن�ش�أ الوطنى المتوافرة:
وهذا االلتزام �أوجبته المادة  5من القانون رقم  6ل�سنة  1987ب�ش�أن القواعد الموحدة
لإعطاء الأولوية فى الم�شتريات الحكومية للمنتجات الوطنية �أو المنتجات ذات
المن�ش�أ الوطنى بدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية بان ن�صت على ان «تراعى
جميع الأجهزة الحكومية عند تعاقدها مع اال�ست�شاريين للقيام ب�أعمال الت�صاميم
وو�ضع الموا�صفات وال�شروط العامة والخا�صة لم�شروعاتها الن�ص ب�شكل وا�ضح
فى نماذج العقود وموا�صفات العمل المطلوب �أن يتم ت�أمين جميع الم�ستلزمات من
المنتجات الوطنية �أو المنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى المتوافرة التى تفى بالغر�ض
المطلوب .وتنفيذا لذلك يلتزم اال�ست�شاري �أو الجهة الفنية من الجهاز الحكومى
عند و�ضع الموا�صفات �أن تكون متوافقة مع موا�صفات المنتجات الوطنية �أو
المنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى المتوافرة  .ويعتبر �إخالل اال�ست�شاري �أو المقاول
( )102قطر  -الفتوى رقم ف .ع  1649-11/3الم�ؤرخة . )2005/3/21
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بااللتزام بذلك � ،إخالال ب�أحد االلتزامات الجوهرية النا�شئة عن العقد يترتب عليه
تطبيق ال�شروط والجزاءات المتعلقة ب�إخالل المتعاقد بالتزاماته وفقا لن�صو�ص
العقد و�أحكام القانون ».

وقد ع َرفت المادة �/1أ من هذا القانون المنتجات الوطنية بقولها «�أ -المنتجات
الوطنية :يق�صد بها كل منتج تم �إنتاجه فى دولة قطر  ،واعتبر منتجا وطنيا �أو
محليا بموجب القوانين القطرية ».وع َرفت المادة /1ب من هذا القانون المنتجات
ذات المن�ش�أ الوطنى بن�صها على ان «المنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى :يق�صد بها
كل منتج ال تقل ن�سبة القيمة الم�ضافة النا�شئة عن �إنتاجه فى �إحدى الدول الأع�ضاء
فى مجل�س التعاون عن  %40من قيمته النهائية عند �إتمام الإنتاج ،وال تقل ن�سبة
مواطنى دول المجل�س فى المن�ش�أة المنتجة له عن  %51وفق �شهادة المن�ش�أ».
(د) يجب تحديد وزن العينة �أو مقا�سها �أو حجمها فى الحاالت التى يطلب فيها تقديم
عينات كما يجب تحديد نوع العبوة و�سعتها وموا�صفاتها فى الأ�صناف التى يلزم
توريدها داخل عبوات ويجب �أن تكون من حجم �أو مقا�س �أو وزن ي�سمح بالفح�ص
�أو التحليل .

(هـ)ويجب على اللجنة الفنية مراعاة �أن يكون ال�صنف الذى ت�ضع موا�صفاته
قابال للتعامل فيه :
ويكون ال�شيء غير قابل للتعامل فيه �إذا كان التعامل فيه محظورا قانونا �أو غير
م�شروع لمخالفته للنظام العام فقد ق�ضت المحكمة الإدارية العليا ب�أنه « ي�شترط
فى محل العقد � -أيا كان العقد � -أن يكون قابال للتعامل فيه ويكون ال�شيء غير قابل
للتعامل فيه فال ي�صلح محال لاللتزام �إذا كان التعامل فيه محظورا قانونا �أو غير
م�شروع لمخالفته للنظام العام  .وينبني على ذلك �أن العقد يقع باطال فال ينعقد
قانونا وال ينتج �أثرا ويجوز لكل ذى م�صلحة �أن يتم�سك ببطالنه وللمحكمة �أن تق�ضى
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بالبطالن من تلقاء نف�سها وال ت�صح �إجازة العقد و�إذا تقرر هذا البطالن فيعاد
المتعاقدان �إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد( .حكم المحكمة الإدارية العليا
فى الطعن رقم ٣٠٣ل�سنة  ٨ﻖ جل�سة .)١٩٦٦/١٢/٢١
كما قررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى و الت�شريع بجل�ستى ،١٩٩١/٥/٢٢
(١٩٩٢/١١/١ملف رقم � )١٥٩/٢/٧أنه ال يجوز ت�أجير �أكاديمية ال�سادات للعلوم
الإدارية دار ال�ضيافة التابعة لها لإحدى ال�شركات ال�ستغاللها كفندق ت�أ�سي�سا على
�أن المن�ش�آت التى تملكها الأكاديمية هى من الأموال العامة المخ�ص�صة لما �أقيمت
من �أجله و ال يجوز ا�ستغالل الدار فيما لم تخ�ص�ص له من المنفعة العامة .

رابعا -ما الحكم �إذا تم الطرح �أو التعاقد بدون وجود موا�صفات؟
فى هذا ال�صدد قررت �إدارة الفتوى لوزارة ال�صحة بمجل�س الدولة الم�صرى فى فتواها
رقم ٥٧بتاريخ  (١٩٩٤/١/١٥ملف رقم  )٣٦٥/٢/٢وجوب تحديد موا�صفات تف�صيلية
وافية لأعمال ال�صيانة المطلوبة لمبنى  ........وطرحها فى مناق�صة عامة و�إلغاء المناق�صة
التى تمت بالمخالفة لذلك و�أكدت ذلك فى فتواها رقم ٥٧٥بتاريخ  (١٩٩٤/٧/١٧ملف رقم
 )٦٨/١ /٦٧التى انتهت �إلى وجوب تحديد موا�صفات فنية دقيقة ومف�صلة لأعمال ال�صيانة
والترميم المطلوب لمبانى  ........قبل طرحها ا�ستناد ًا �إلى �أن الم�شرع �أوجب �أن يكون التعاقد
فى حدود االحتياجات الفعلية ال�ضرورية وعلى �أ�سا�س درا�سات واقعية ومو�ضوعية تعدها
الجهة المخت�صة �أى �أنه يتعين قبل الطرح والتعاقد �أن تكون الجهة على علم باحتياجاتها
الفعلية ال�ضرورية على �أ�سا�س ما قامت به من درا�سات واقعية ومو�ضوعية فال يجوز الطرح
والتعاقد قبل تحديد االحتياجات الفعلية للجهة كما �أوجب �أن يكون التعاقد ب�صفة عامة
�سواء فى عقود التوريد �أو مقاوالت الأعمال على �أ�سا�س موا�صفات فنية دقيقة ومف�صلة عن
وجوب �إعداد ر�سومات فنية يكون التعاقد على �أ�سا�سها بالن�سبة لمقاوالت الأعمال  ,و�صيغة
الوجوب الواردة فى القانون رقم ٩ل�سنة �١٩٨٣أو الئحته التنفيذية تعنى �أنه فى حالة عدم
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وجود موا�صفات فنية دقيقة ومف�صلة ف�إنه ال يجوز الطرح �أو التعاقد و�إذا تم الطرح �أو التعاقد
بدون وجود موا�صفات ف�إنه يكون قد تم بالمخالفة لأحكامها وهى مخالفة جوهرية  .وكانت
الم�س�ألة محل طلب الر�أى هى مدى �إمكانية طرح �أعمال الترميمات دون تحديد للأعمال
المطلوب ترميمها وذلك على �أ�سا�س فئات �أ�سعار بنود قوائم الأثمان المعمول بها بوزارة
الإ�سكان وبالعالوات التى تو�ضع بمعرفة المقاولين .

خام�سا :اثر عدم التزام المورد بالموا�صفات :
قررت ادارة الفتوى «من حيث �إن هناك التزاما تعاقديا بين الجهة الإدارية والمورد بتوريد
الأ�صناف طبقا للموا�صفات المتفق عليها وفي المواعيد المحددة بينهما وقد ا�شترطت
الجهة الإدارية في العقد بقاء ثلثي مدة ال�صالحية للمادة المطلوبة عند اال�ستالم النهائي
ولم ي�ستطع المورد الوفاء بهذا ال�شرط ف�إن للجهة الإدارية الحق في �أن ترف�ض ا�ستالم
الأ�صناف التي ال ينطبق عليها ال�شرط �إعماال للمادة ( )9من العقد  .ويتعين على المورد في
هذه الحالة �أن ي�ستبدل الأ�صناف المطلوبة ب�أخرى مطابقة للموا�صفات ف�إذا لم يتمكن من
توريدها في الميعاد اعتبر مخالفا لأحكام العقد ».

()103

المبحث الثالث
القيمة التقديرية للمناق�صة
الن�صو�ص القانونية:
تن�ص المادة  24من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة  2005على ان
« تعد الجهة الحكومية المعنية طلبات ال�شراء �أو مقاوالت الأعمال �أو الخدمات المطلوب
�شرا�ؤها �أو تنفيذها قبل الحاجة �إليها بوقت كاف.
ويجب �أن تراعى في ذلك تحديد القيمة التقديرية للمناق�صة ».... ،
( )103قطر (الفتوى رقم ف .ت  582/4-3الم�ؤرخة . )1996/3/6
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وكانت المادة  15من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون  14ل�سنة  2010تن�ص على ان «
تخت�ص لجنة المناق�صات المركزية بمبا�شرة �إجراءات طرح المناق�صات التي تزيد قيمتها
التقديرية على ( )1.000.000مليون ريال  ،بناء على طلب الجهة الحكومية المعنية ،
وذلك وفق ًا لأحكام هذا القانون» ون�صها بعد التعديل « تخت�ص لجنة المناق�صات المركزية
بمبا�شرة �إجراءات طرح المناق�صات التي تزيد قيمتها على ( )5.000.000خم�سة ماليين
ريال  ،بناء على طلب الجهة الحكومية المعنية  ،وذلك وفق ًا لأحكام هذا القانون» وهذا
التعديل ت�ضمن حذف عبارة القيمة التقديرية بعد ان اتخذ الم�شرع من القيمة الفعلية ولي�ست
التقديرية �أ�سا�سا لمبا�شرة لجنة المناق�صات المركزية الخت�صا�صاتها  ،والقيمة التقديرية
للمناق�صة هي القيمة التي يتم ب�سند منها تقدير االرتباط المالي وتحديد م�صرفه � .أما
القيمة الفعلية للمناق�صة فهي ال تتحدد �إال لدي التر�سية على العطاء المنا�سب وهي قد ال
تتك�شف �إال في مرحلة الحقة على بدء اللجان عملها .وهو ما يك�شف عنه ن�ص المادة 61
المعدلة بالقانون رقم  14ل�سنة  2010التى تقرر انه «�إذا تبين للجنة المناق�صات المحلية
بعد ف�ض المظاريف �أن الأ�سعار تزيد على ( )5.000.000خم�سة ماليين ريال وجب

عليها �إحالة م�ستندات المناق�صة بمظروف موقع عليه من رئي�س اللجنة �إلى لجنة
المناق�صات المركزية  ،وذلك التخاذ الإجراءات المقررة قانون ًا في �ش�أنها».
وتبدو �أهمية �سرية القيمة التقديرية للمناق�صة وعدم الك�شف عنها لأحد
المتناق�صين فى �أن الم�شرع �أخ�ضع المناق�صات لمبادئ تحيطها ب�سياج من ال�ضمانات
تمنع العبث فى �إجراءاتها �أو التالعب فى نتيجتها و�صو ًال �إلى التعاقد مع �صاحب
العطاء الأف�ضل �شروطاً والأقل �سعراً من خالل عالنية الإجراءات وكفالة مبادئ
الم�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص وحرية المناف�سة .وا�شترط �أن يكون الطرح على �أ�سا�س
موا�صفات كافية و�أوجب تحديد القيمة التقديرية للأ�صناف �أو الأعمال المطلوبة ،
واوجب عدم �إف�شاء القيمة التقديرية للأعمال حتى يكون للمتناق�صين و�ضع ما
يرونه من �أ�سعار للبنود دون ت�أثر بما قدرته جهة الإدارة.
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وقد جرمت محكمة التمييز بقطر �إف�شاء القيم التقديرية للمناق�صة بحكمها
بجل�سة  2006/5/8في الطعن رقم  35ل�سنة  2006تمييز جنائي فى واقعة تتعلق باتهام
باحث قانوني بق�سم مراقبة اللجان بديوان المحا�سبة ب�أنه طلب وقبل ما ًال للقيام بعمل من
�أعمال وظيفته ب�أن طلب من المتهم الثاني بوا�سطة المتهم الثالث مبلغ  147000ريال على
�سبيل الر�شوة مقابل �إمدادهمـا ب�صـورة الموازنـة الخا�صة بمناق�صات ...التي طرحتها
لعامى .....وطلب لنف�سه ولغيره ما ًال للقيام بعمل من �أعمال وظيفته ب�أن طلب
وزارة .....
ْ
وقبل بوا�سطة المتهم الثالث من مدير �شركة  .....مبلغ  6.000ريال �أخذ منه لنف�سه مبلغ
 3500ريال على �سبيل الر�شوة مقابل �إمداده بمحا�ضر الفتح والبت والتقييم الفني الخا�صة
بمناق�صة  .....ودانه حكم محكمة اول درجة بجريمة تقديم ر�شوة لموظف عام للقيام
بعمل من �أعمال وظيفته ، ،وطعن المتهم فى الحكم على �أ�سا�س انه قد �شابه الخط�أ في
تطبيق القانون والف�ساد في اال�ستدالل والق�صور في الت�سبيب ومخالفة الثابت في الأوراق،
ذلك �أن الواقعة محل الطعن ال ت�شكل جريمة الر�شوة المعاقب عليها و�إنها ال تعدو �إال �أن
تكون جريمة ن�صب �أو احتيال وذلك لعدم اخت�صا�ص المتهم  .....بعملية ر�سو المناق�صات
�أو الزعم بها ،و�أن الحكم المطعون فيه ق�ضى ب�إبعاد الطاعن من البالد عم ًال بن�ص المادة
( )77من قانون العقوبات رغم �أن النيابة العامة لم تدرج هذا الن�ص في قرار االتهام �أو في
تقرير طعنها باال�ستئناف في حكم محكمة �أول درجة ،وقد ا�ستنتج الحكم احتمال اطالع
المتهم المرت�شي على المناق�صات من زمالئه مما ي�شوبه بالتع�سف في اال�ستنتاج ،كما خل�ص
الحكم �إلى �أن الأخير كان يبدي الر�أي ل�صالح ال�شركة التي يعمل بها ،ولم يدلل على ثبوت
تلك الواقعة ،ون�سب �إليه الحكم اعتراف ًا بارتكاب الواقعة رغم �أن �أقواله دارت حول تقديمه
م�ساعدة للموظف العام ،وقد ا�ستبعدت النيابة العامة مالك ال�شركة التي يعمل بها الطاعن
رغم علمه بالواقعة وت�ساوى مركزه القانوني مع مركز الطاعن حيث قررت محكمة التمييز
« �إن البين من مدونات الحكم االبتدائي الم�ؤيد لأ�سبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه �أنه
قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العنا�صر القانونية لجريمة تقديم ر�شوة �إلى موظف
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عام للقيام بعمل من �أعمال وظيفته و�أورد على ثبوتها في حقه �أدلة �سائغة من �شانها �أن ت�ؤدي
�إلى ما رتبه عليها .لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه قد �أثبت �أن المتهم  ......يعمل
باحث قانوني بق�سم مراقبة اللجان بديوان المحا�سبة و�أنه بحكم وظيفته يخت�ص بالإطالع
على محا�ضر فتح المناق�صات ومحا�ضر البت لمراجعتها و�أنه اتفق مع المتهم  ......على
ت�سليمه �صورة من تلك الأوراق بعد �شرح المعلومات الموجودة بها لمعرفة الأ�سباب والأخطاء
التي حالت دون تر�سيه المناق�صات على �شركة  .....التي يعمل بها الطاعن وذلك مقابل ُجعل
مالي ت�سلمه من الطاعن ،و�أن المتهم  ...الموظف بال�شركة التي يعمل بها الطاعن طلب من

المتهم  ....موازنة الدولة لعام  ....والتي تت�ضمن القيم التقديرية لكل احتياجات
الدولة خالل العام حتى تتمكن �شركة الطاعن من معرفة حجم متطلبات الدولة
من ال�سيارات وقيمتها التقديرية مما يمكنها من التقدم لتلك المناق�صات والوفاء
بالمتطلبات الواردة بها ،ولقد ت�سلم الموظف مبلغ خم�سين �ألف ريال من الطاعن
مقابل ت�سليم �صورة من الموازنة التي كانت وقت ت�سليمها �سرية وال يجوز اطالع
الغير عليها ،و�أن الطاعن طلب من الموظف معرفة �سبب ا�ستبعاد �شركة  ...من مناق�صة
 ....ف�أفاده بذلك مقابل مبلغ �آخر تقا�ضاه من الطاعن ،كما طلب منه �إفادة ال�شركة ب�أ�سباب
�إلغاء مناق�صة  ....تقدمت بها ال�شركة التي يعمل بها الطاعن وكان ذلك مقابل مبلغ (47000
ريال) ت�سلمها الموظف من الطاعن و�أن جملة ما ت�سلمه من ال�شركة التي يعمل بها الطاعن
نحو ( )148000ريال .لما كان ذلك ،وكان من المقرر �أنه ال يلزم في جريمة الر�شوة �أن

يكون الموظف المر�شو هو وحده المخت�ص بالقيام بجميع العمل المت�صل بالر�شوة،
بل يكفى �أن يكون له عالقة به �أو �أن يكون له فيه ن�صيب من االخت�صا�ص ي�سمح
�أيهما له بتنفيذ الغر�ض من الر�شوة .ولما كان الحكم المطعون فيه قد �أثبت اخت�صا�ص
الموظف المر�شو بالأعمال التي قام بها مما يتوافر به االخت�صا�ص الذي ي�سمح للموظف
بتنفيذ الغر�ض من الر�شوة ويكون الحكم المطعون فيه �إذا التزم هذا النظر قد �أعمل حكم
القانون على وجهه ال�صحيح ويكون ما يثيره الطاعن في هذا ال�صدد غير �سديد .لما كان
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ذلك ،وكان من المقرر �أن ا�ستئناف النيابة ال يتخ�ص�ص ب�سببه بل هو يعيد طرح النزاع برمته
�أمام المحكمة اال�ستئنافية غير مقيدة فيه بطلب النيابة �سواء �أكان ذلك لم�صلحة المتهم �أم
عليه ،و�أن اال�ستئناف الذي ترفعه النيابة العامة عن الحكم يترتب عليه نقل المو�ضوع برمته
�إلى المحكمة اال�ستئنافية فتت�صل هذه المحكمة به ات�صا ًال يخولها النظر فيه من جميع
نواحيه دون �أن تكـون مقيدة في ذلك بما ت�ضمنه النيابة في تقرير اال�ستئناف ،وكان من
المقرر �أي�ض ًا� ،أن المحكمة ملزمه ب�أن تنزل الحكم ال�صحيح للقانون على الواقعة التي رفعت
بها الدعوى غير مقيدة في ذلك بالقانون الذي طلب عقاب المتهم طبق ًا لأحكامه ،ومن ثم
ف�إن ق�ضاء الحكم المطعون فيه ب�إبعاد الطاعن عن البالد عم ًال بن�ص المادة ( )77من قانون
العقوبات يتفق و�صحيح القانون وال يثار القول بمخالفة ذلك لقاعدة عدم �إ�ضرار الطاعن
بطعنه مادامت النيابة العامة قد طعنت �أي�ض ًا على حكم محكمة �أول درجة باال�ستئناف ومن
ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا ال�صدد غير �سديد .لما كان ذلك ،وكان المقرر ب�أنه ال يقبل
من �أوجه الطعن على الحكم �إال ما كان مت�ص ًال ب�شخ�ص الطاعن ،ومن ثم ف�إنه ال م�صلحة
للطاعن فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه ب�ش�أن تع�سفه في اال�ستنتاج و�إبداء الر�أي ل�صالح
ال�شركة التي يعمل بها الطاعن لأنه بفر�ض �صحة ذلك ف�إنه متعلق بغيره من المتهمين وال
يم�س حق ًا له ومن ثم يكون ما يثيره المرت�شي في هذا ال�صدد غير مقبول .لما كان ذلك،
وكان البين من االطالع على المفردات التي �أمرت المحكمة ب�ضمها تحقيق ًا لوجه الطعن �أن
ما ن�سبه الحكم �إلى الطاعن من اعتراف بارتكابه الواقعة الم�سند �إليه ارتكابها له �صداه في
الأوراق ومن ثم ف�إن ما ينعاه الطاعن في هذا ال�صدد يكون غير �سديد .لما كان ذلك ،وكان
ال جدوى للطاعن من �إثارته ب�أنه كان من المتعين �إدخال مالك ال�شركة التي يعمل بها معه
في االتهام ،طالما �أن �إدخال ذلك ال�شخ�ص في الـدعوى لم يكن ليحول دون م�ساءلة الطاعن
عن الجريمة التي دين بها .لما كان ما تقدم ،ف�إن الطعن برمته يكون على غير �أ�سا�س متعين ًا
رف�ضه مو�ضوع ًا».
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مدى جواز زيادة القيمة الإجمالية الفعلية للمناق�صة على القيمة التقديريةللمناق�صة .
قررت �إدارة الفتوى بدولة قطر انه «ال يجوز �إبرام عقد �أو �إ�صدار �أوامر �شراء �إذا زادت
القيمة الإجمالية الفعلية للمناق�صة على القيمة التقديرية قبل الرجوع �إلى الجهة المخت�صة
لرفع االعتماد المالي للمناق�صة �إلى القيمة الفعلية التي ر�ست عليها المناق�صة .
من حيث �إنه ال يجوز للجنة المناق�صات متى تبين لها بعد فتح المظاريف وقراءة الأ�سعار
�أن �أ�سعار جميع العطاءات تزيد كثيرا عن �أ�سعار ال�سوق �إلغاء المناق�صة و�إعادة طرحها من
جديد  ،بل عليها في مثل هذه الحالة التفاو�ض مع المتناق�صين ب�ش�أن تعديل عطاءاتهم  ،ف�إذا
لم تحقق المفاو�ضات النتائج المرجوة يتوجب على اللجنة رفع تو�صية للمدير العام للم�ؤ�س�سة
ب�إلغاء المناق�صة مع طرحها من جديد  ،وحيث �إن مفاو�ضة لجنة المناق�صات مع مقدمي
العطاءات �أمر جوازي فلها العدول عن هذه المفاو�ضة �إذا ر�أت م�سوغا لذلك .
�أما التر�سية بقيمة �إجمالية تزيد على القيمة التقديرية للمناق�صة فهو ال يجوز �إال
بالرجوع للجهة المخت�صة لرفع االعتماد المالي للمناق�صة �إلى القيمة الفعلية التي ر�ست
()104
عليها المناق�صة».

المبحث الرابع
�إعداد �شروط المناق�صة
الن�صو�ص القانونية:
تن�ص المادة  24من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات على ان « تعد الجهة الحكومية
المعنية طلبات ال�شراء �أو مقاوالت الأعمال �أو الخدمات المطلوب �شرا�ؤها �أو تنفيذها قبل
الحاجة �إليها بوقت كاف.
ويجب �أن تراعى في ذلك تحديد القيمة التقديرية للمناق�صة  ،وتوفر االعتمادات المالية
الكافية لها  ،وا�ستيفاء جميع العنا�صر ال�ضرورية لطرحها وتنفيذها كالتعليمات
( )104فتوى �إدارة الفتوى بدولة قطر رقم ف.ت  1036/60/8الم�ؤرخة 1996/4/21
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الالزمة �إلى الموردين والمقاولين والر�سومات التف�صيلية الكاملة  ،وجداول
الكميات المف�صلة والدقيقة التي تبين مفردات البنود  ،والإجراءات الواجب �إتباعها
في تنفيذ العقد  ،والجزاءات التي يتم توقيعها في حالة الإخالل ب�أحكامه �أو الت�أخير
في تنفيذه  ،بالإ�ضافة �إلى نموذج المناق�صة وال�شروط العامة للعقد.
وعلى الجهة الحكومية المعنية �أن تر�سل طلبات ال�شراء ومقاوالت الأعمال والخدمات
�إلى كل من ديوان المحا�سبة و�إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل  ،لدرا�ستها قبل �إحالتها �إلى
لجنة المناق�صات المخت�صة ».
وطبقا للمادتين  12و 13من قرار مجل�س الوزراء رقم  8ل�سنة  2007بتحديد الوحدات
الإدارية للجهاز التنفيذى للجنة المناق�صات المركزية وتعيين اخت�صا�صاتها فان ق�سم
االعالن عن المناق�صات والمزايدات التابع لإدارة ال�شئون الفنية التابعة لنائب رئي�س لجنة
المناق�صات المركزية هو المخت�ص توفير وبيع كرا�سات ال�شروط الخا�صة بالمناق�صات .
وفى ذلك تن�ص المادة  13على ان « يخت�ص ق�سم الإعالن عن المناق�صات والمزايدات

بما يلى :
-1ت�سلم وثائق المناق�صات المركزية والمحلية والمزايدات المزمع الإعالن عنها ,مت�ضمنة
ال�شروط والموا�صفات المحددة لكل منها .
� -2إعداد �إعالنات المناق�صات والمزايدات .
-3الإعالن عن المناق�صات المركزية والمحلية والمزايدات بو�سائل الإعالم المختلفة
وح�سب طبيعة كل منها .

 -4توفير وبيع كرا�سات ال�شروط الخا�صة بالمناق�صات .
-5ت�سلم �إي�صاالت المقابل النقدى لوثائق المناق�صات والمزايدات وت�سليمها �إلى ق�سم
ال�ش�ؤون المالية .
-6التدقيق على كتب التفوي�ض الواردة من ال�شركات والم�ؤ�س�سات ب�ش�أن �شخ�صية المخول
باال�ستالم».
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وال مراء فى �أن لجهة الإدارة بما لها من �سلطة تقديرية �أن ت�ضمن العقود الإدارية
التى تبرمها مع الغير من ال�شروط ما يلبى احتياجات المرافق العامة ويفى
بمتطلباتها �سواء من الناحية الفنية �أو المالية ولو كانت هذه ال�شروط غير م�ألوفة عادة فى
العقود المدنية وال يحدها فى هذا المقام �سوى تحقيق ال�صالح العام.

وقد قررت المحكمة الإدارية العليا الم�صرية «�إن القوانين واللوائح التى يتم التعاقد
فى ظلها تخاطب الكافة وعلمهم بمحتواها مفرو�ض ،فان �أقبلوا ـ حال قيامها ـ على
التعاقد مع الإدارة فالمفرو�ض �أنهم قد ارت�ضوا كل ما ورد بها من �أحكام .وحينئذ تندمج
فى �شروط عقودهم وت�صير جزءا ال يتجز�أ منها حيث ال فكاك من التزام بها ما لم ين�ص
العقد �صراحة على ا�ستبعاد �أحكامها كلها �أو بع�ضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام ،و�إذا
كان العقد لم ين�ص على ا�ستبعاد �أحكام الئحة المناق�صات والمزايدات فانه يتعين تطبيق
()105
ن�صو�ص الالئحة»
وت�أكيدا لهذا المبد�أ قررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع انه «�إذا ت�ضمن
العقد مخالفة لأحكام الالئحة تكون العبرة ب�أحكام العقد نف�سه وقد ت�ضمنت �شروطه ا�ستبعاد
حكمها لالئحة فى هذا الخ�صو�ص وعلى ذلك التقت �إرادة طرفيه  ،و�شروطه ظاهره فى بيان
هذا المعنى ومن ثم وجب االلتزام بها « .فتوى جل�سة  1990/12/19ملف رقم .)19/2/78
وقررت الجمعية العمومية �أن الئحة المناق�صات والمزايدات ال تعتبر جزء ًا ال يتجزءامن العقد ـ ما لم يت�ضمن العقد �أحكامها �أو الإحالة عليها باعتبارها جزءا مكمال له،
وانه �إذا ت�ضمن العقد مخالفة �صريحة لأحكام الالئحة فتكون العبرة ب�إحكام العقد
نف�سه (فتوى رقم  392فى  1985/4/3ملف رقم .)350/2/47
وقررت الجمعية العمومية �أن «حقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة يحددها العقدالمبرم بينهما وال رجوع �إلى الئحة المناق�صات والمزايدات فيما �سكت عنه هذا العقد
()105المحكمة الإدارية العليا  -الطعنان رقما  1625 ،1511ل�سنة  31ق جل�سة  1989/4/4والطعن رقم  858ل�سنة 10ق جل�سة
.1968/1/6
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بالتنظيم ف�إذا تناول العقد تنظيم م�س�ألة ما على نحو مخالف لما جاء بهذه
الالئحة كان ن�ص العقد هو الواجب التطبيق احتراما لقاعدة �أن العقد �شريعة
المتعاقدين » (فتوى جل�سة  1987/12/9ملف رقم .)16/2/78
وهذا ما �أكدته المحكمة الإدارية العليا بقولها ومن حيث انه �إذا ت�ضمنت ال�شروط
الخا�صة الملحقة بال�شروط العامة �أحكاما خا�صة لمواجهة تق�صير المتعاقد فى
التوريد ف�إنها تكون هى الواجبة التطبيق دون الن�ص الالئحى �أو الن�ص العام �إذ
�أن من المبادئ الم�سلمة �أن الخا�ص يقيد العام( .الطعن  287ل�سنة  15ق جل�سة
.)1974/6/29
وقررت �إدارة الفتوى بقطر ان ال�شركة غير ملزمة بالتوقيع على العقد �إذا ت�ضمن
�شرطاً لم يرد �ضمن �شروط المناق�صة بقولها» �إذا تبين �أن �شروط المناق�صة وملحق
العقد لم يتطلبا تغطية الأ�ضرار الناتجة عن الحرب ،فهذا يعني �أن ال�شركة تقدمت ب�أ�سعارها
دون �أن تعلم ب�شرط تغطية الأ�ضرار النا�شئة عن الحرب  ,ولهذا فلي�س هناك ما يوجب عليها
توقيع عقد ت�ضمن �شرط ًا ال علم لها به ولم يكن في ح�سبانها عندما تقدمت بعطائها وال
م�س�ؤولية قانونية عليها في ذلك  ،لأن م�س�ؤولية المناق�ص وفق ًا للقانون رقم ( )8ل�سنة
 1976بتنظيم المناق�صات والمزايدات  ,تتحدد على �ضوء ال�شروط الواردة في وثائق

المناق�صة ومنها �شروط العقد ».

()106

�إال �أن ثمة �شروط يمتنع على جهة الإدارة الن�ص عليها فى �شروط العقد و�أخرى تلتزم
ب�إدراجها فيها �أو تخير في الن�ص عليها من عدمه وهو ما نعر�ض له تباعا.

(� )106ش  0ق  1405/6/12 - 308 – 11/3هـ 1985/3/14
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المطلب الأول
ال�شروط غير الجائزة
�أوال  :عدم جواز ت�ضمين ال�شروط �شرطا ي�سمح بالتنازل عن العقد حتى ال تكون
العقود الإدارية مجاال للو�ساطات والم�ضاربات :
تن�ص المادة  11من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة  2005على انه
«ال يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد �أو عن المبالغ الم�ستحقة له كلها �أو بع�ضها �إلى الغير،
�إال بعد موافقة الجهة الحكومية المعنية .وفي حالة التنازل عن العقد يبقى المتعاقد م�س�ؤوال
بطريق الت�ضامن مع المتنازل �إليه عن تنفيذ العقد  ،كما ال يخل قبول تنازله عن المبالغ
الم�ستحقة له بما يكون للجهة الحكومية المعنية قبله من حقوق».
فالعقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خا�ص مناطه احتياجات المرفق الذى
ي�ستهدف ت�سييره وتغليب وجه الم�صلحة العامة ب�ش�أنه على م�صلحة الأفراد الخا�صة فبينما
تكون م�صالح الطرفين فى العقود المدنية مت�ساوية �إذ بها فى العقود الإدارية غير متكافئة
�إذ يعلو فيها ال�صالح العام على الم�صلحة الفردية الخا�صة وهذه الفكرة هى التى �أملت

الأ�صل المقرر فى تنفيذ العقود الإدارية وفحواه عدم جواز تنازل المتعاقد مع الجهة
الإدارية عن العقد حتى ال تكون العقود الإدارية مجاال للو�ساطات والم�ضاربات .كما انه
من الم�سلمات �أن يقوم المتعاقد بنف�سه بالتنفيذ فالتزامات المتعاقد مع الإدارة التزامات
�شخ�صية ال يجوز له �أن يحل غيره فيها �أو �أن يتعاقد ب�ش�أنها مع الغير �إال بموافقة الإدارة ف�إذا
ح�صل التنازل عن العقد بدون موافقة الإدارة ف�إن التنازل يعتبر باطال.

وينبغى التفرقة بين التنازل عن العقد ومقاولة الباطن:
فقد نظمت �أحكام مقاولة الباطن المـادة ( )701من القانون المدنى القطرى رقم 22
ل�سنة  2004بن�صها على ان:
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-1يجوز للمقاول �أن يكل تنفيذ العمل في جملته �أو جزء منه �إلى مقاول من الباطن �إذا لم
يمنعه من ذلك �شرط في العقد� ،أو لم يكن من �ش�أن طبيعة العمل �أن تكون �شخ�صية
المقاول محل اعتبار.

-2ومع ذلك تبقى التزامات المقاول الأ�صلي قبل رب العمل قائمة ،ويكون م�سئو ًال
قبله عن �أعمال المقاول من الباطن ».ومن الم�سلم به �أن الذى يحكم العالقة
بين جهة الإدارة والمقاول الرئي�سي (اال�صلى) هو العقد الأ�صلي المبرم بينهما(مثال
عقد الأ�شغال العامة المبرم بين جهة الإدارة والمقاول الرئي�سي -المقاول اال�صلى)،
وال �ش�أن لجهة الإدارة بعقد مقاولة الباطن �إذ ال يرتب هذا العقد �أية التزامات قبلها،
فالأ�صل طبق ًا للقواعد العامة عدم قيام عالقة مبا�شرة بين رب العمل (الجهة
الحكومية �صاحبة الم�شروع) ومقاول الباطن �إذ ال يربطهما �أى تعاقد ي�سمح لأيهما
بمطالبة الآخر مبا�شرة بتنفيذ التزامه  ،بل ان عقد المقاولة من الباطن يدور وجود ًا
وعدم ًا مع العقد الأ�صلي  ،ف�إذا انق�ضى هذا العقد انق�ضى معه وتبع ًا له العقد الآخر
المترتب عليه  ،وال يجوز للمقاول من الباطن �أن يتم�سك بحقوق على الم�شروع �أكثر
من حقوق المقاول الأ�صلي  .ولي�س من �سبيل �أمام المقاول من الباطن – طبق ًا لهذا
الأ�صل – �سوى الدعوى غير المبا�شرة لمطالبة رب العمل بما هو م�ستحق فى ذمته
للمقاول الأ�صلي� ،إال �إنه لما كانت هذه الدعوى ت�سمح لدائنى المقاول الأ�صلي بمزاحمة
المقاول من الباطن  ،فقد ر�أى الم�شرع حمايته من هذه المزاحمة فن�ص فى المادتين
 702من القانون المدنى على �إعطائه دعوى مبا�شرة وحق امتياز لحمايته يجنبانه
مزاحمة دائني المقاول الأ�صلي وذلك ب�شرط �أن تكون ذمة رب العمل م�شغولة بدين
للمقاول الأ�صلي نا�شئ ًا عن عقد المقاولة وبمقت�ضى الدعوى المبا�شرة يمتنع على رب
العمل من تاريخ رفعها الوفاء للمقاول الأ�صلي بما هو م�ستحق له فى ذمته  ،ف�إذا
و َّفى له  -رغم ذلك  -كل �أو بع�ض حقه فال ي�سرى هذا الوفاء فى حق المقاول من
الباطن الذى يكون له فى هذه الحالة �أن ي�ستوفى حقه من رب العمل وفى حدود ما
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كان م�ستحق ًا فى ذمته للمقاول الأ�صلي كما �إن حق المقاول الأ�صلي قبل رب العمل
ينتقل �إلى المحال له مثق ًال باالمتياز المقرر قانون ًا للمقاول من الباطن متى كانت
هذه الحوالة قد تمت فى تاريخ الحق لإبرام عقد المقاولة من الباطن فقد ن�صت
المادة ( )702على ان:
-1يكون للمقاول من الباطن وللعمال الذين ي�شتغلون لح�ساب المقاول الأ�صلي في تنفيذ
العمل ،حق مطالبة رب العمل مبا�شرة بما ال يجاوز القدر الذي يكون مدين ًا به للمقاول
الأ�صلي من وقت رفع الدعوى ،ويكون لعمال المقاول من الباطن مثل هذا الحق قبل
كل من المقاول الأ�صلي ورب العمل.
-2وللمقاول من الباطن وللعمال المذكورين عند توقيعهم الحجز تحت يد رب العمل
�أو المقاول الأ�صلي ،امتياز على المبالغ الم�ستحقة للمقاول الأ�صلي �أو للمقاول من
الباطن وقت توقيع الحجز ،ويكون االمتياز لكل منهم بن�سبة حقه ،ويجوز �أداء هذه
المبالغ �إليهم مبا�شرة.
-3وحقوق المقاول من الباطن والعمال المقررة بمقت�ضى هذه المادة ،مقدمة على حقوق
من ينزل له المقاول عن حقه قبل رب العمل».
�أما التنازل عن العقد فهو عقد يحيل به المقاول اال�صلى كل حقوقه والتزاماته النا�شئة
عن العقد �إلى المتنازل �إليه  ،وتن�ش�أ عالقة مبا�شرة بين المتنازل �إليه وجهة الإدارة  ،والأ�صل
انه من تاريخ تنفيذ عقد التنازل ان ي�صبح المتنازل �إليه هو الم�سئول وحده امام جهة الإدارة
عن الأعمال التى يبا�شرها طبقا للعقد �إال ان الم�شرع ن�ص �صراحة في الفقرة الثانية من
المادة � 11سالفة الذكر على انه في حالة التنازل عن العقد يبقى المتعاقد م�س�ؤوال بطريق
الت�ضامن مع المتنازل �إليه عن تنفيذ العقد.
وق�ضت الدائرة الإدارية اال�ستئنافية بقطر « �أن العالقة بين المقاول الأ�صلي والمقاول
من الباطن يحكمها عقد المقاولة من الباطن  ،و�أن العالقة بين الجهة الإدارية (رب العمل)
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والمقاول الأ�صلي يحكمها عقد الأ�شغال العامة  ،وال ينال من وجود العالقة بين المقاول
الأ�صلي ومقاول الباطن  ،قيام الجهة الإدارية (رب العمل ) باختيار وت�سمية مقاول
الباطن الذي يعمل لح�ساب المقاول الأ�صلي �أعما ًال ل�شروط عقد الأ�شغال العامة ،
ف�إذا كان الأ�صل �أن المقاول الأ�صلي هو الذي يختار مقاول الباطن �إذا ا�ستلزم تنفيذ الأعمال
التي طرحتها الجهة الإدارية في المناق�صة تنفيذ بع�ضها بوا�سطة مقاول من الباطن ،
ويحدد المقاول الأ�صلي في وثائق المناق�صة �أ�سماء مقاولي الباطن وم�ستوى ت�أهيلهم .....
وبمجرد تر�سية المناق�صة وتوقيع العقد مع المناق�ص الفائز (المقاول الأ�صلي ) فان ذلك
يعد موافقة من الجهة الإدارية على مقاول الباطن الذي ورد ا�سمه في وثائق المناق�صة ،
وال يتطلب الح�صول على موافقتها لدى مبا�شرته العمل من خالل المقاول اال�صلى � ،أما �إذا
اختار المقاول الأ�صلي مقاول الباطن بعد توقيع العقد مع جهة الإدارة فانه تجب موافقة
الجهة الإدارية على هذا المقاول من الباطن وفي ذلك تقول المادة ( )4من ال�شروط العامة
لعقد الأ�شغال العامة ( الفيديك ) �أنه « ال يحق للمقاول �أن يتعاقد من الباطن على تنفيذ
الأعمال  ،كما ال يحق له  -با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه خالف ًا لذلك في العقد � -إ�سناد
�أي جزء من الأعمال الى مقاول من الباطن بدون الح�صول على موافقة خطية م�سبقة من
المهند�س � .....إال �أنه ال يطلب من المقاول الح�صول على مثل هذه الموافقات بالن�سبة لما يلي
 -1 :توفير العمالة -2 .التعاقد من الباطن على اى جزء من الأعمال والذي يكون مقاوله من
الباطن قد ورد ا�سمه في العقد  ».وا�ستثناء من الأ�صل المتقدم فانه قد يت�ضمن عقد الأ�شغال
العامة ر�صد مبالغ احتياطية ( )Provisonal sumلتنفيذ بع�ض الأعمال التي لم يتم تحديدها
بالتف�صيل في العقد ،مما يتطلب من الجهة الإدارية �إذا ما رغبت في ا�ستخدام هذه المبالغ
االحتياطية ا�ستعمال �سلطتها في تعديل العقد ب�إ�صدار ما ي�سمى �أمر تغييرى

«Variation

 .... »orderفقد �أجازت المادة ( )59من تلك ال�شروط �أن يتم تعيين مقاول الباطن من قبل
الجهة الإدارية ويطلق عليه في هذه الحالة مقاول الباطن المعين �أو الم�سمى « Nominated
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 »Subcontractorوقررت هذه المادة  -في قول �صريح ال يحتمل الت�أويل  -اعتبار مقاول
الباطن المعين �أو الم�سمى من قبل الجهة االدارية مقاو ًال من الباطن بالن�سبة للمقاول بقولها
«يجب اعتبار المخت�صين والتجار والحرفيين وغيرهم من المنفذين الى عمل �أو الموردين
الى ب�ضاعة ذكرت �أو ر�صد من اجلها مبالغ تكلفة احتياطية �ضمن قوائم الكميات والذين تم
تعيينهم �أو �سيتم تعيينهم �أو اختيارهم �أو الموافقة عليهم من قبل الحكومة �أو المهند�س وكذلك
جميع الأ�شخا�ص الذين يلتزم المقاول بموجب بنود العقد �أو قوائم الكميات ان يتعاقد معهم

من الباطن لتنفيذ �أي �أعمال �أو توريد ب�ضائع  ،كل ه�ؤالء �سيعتبرون مقاولون من الباطن
بالن�سبة للمقاول وي�شار �إليهم في العقد (المقاولون من الباطن المعينون)».....
ولما كان عقد الأ�شغال العامة المبرم مع �شركة  ....قد ت�ضمن ر�صد مبلغ احتياطى ....،
وترتيب ًا على ما تقدم فان قيام الجهة الإدارية بت�سمية مقاول الباطن �إنما كان �إعماال ل�صريح
ن�ص المادة  59من ال�شروط العامة لعقد الأ�شغال العامة المبرم مع المقاول الأ�صلي  ،وهذه
الت�سمية ال ت�ؤثر في العالقة التي تربط مقاول الباطن المعين �أو الم�سمى بالمقــاول اال�صلي
التي تبقى محكومة بعقد مقاولة الباطن .و�أنه ال ي�ؤثر في كون المقاول الم�سمى بمعرفة جهة
الإدارة مقاو ًال من الباطن للمقاول الأ�صلي عدم توقيع عقد بينهما  ،ذلك �أنه من المقرر �أن
عقد المقاولة هو عقد ر�ضائي ال ي�شترط في انعقاده �شكل معين  ،بل يكفى النعقاده وهو من
العقود الملزمة للجانبين ،ان يتطابق الإيجاب والقبول ،ويجوز التعبير عن الترا�ضى �صراحة
�أو �ضمنا ،والتعبير عن الإرادة قد يكون باللفظ �أو بالكتابة �أو بالإ�شارة المتداولة عرفا �أو
باتخاذ موقف ال تدع ظروف الحال �شك ًا في داللته على حقيقة المق�صود منه ،ويجوز �إثبات
عقد المقاولة بكافه طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن  .....وال عبرة بما �ساقه المقاول
اال�صلى من ان الجهة الإدارية هي التي قـامت بالتعاقد مبا�شرة مع مقاول الباطن من خالل
المناق�صة الم�شار �إليها دون �أي تدخل من جانبه ،فهذا مردود بان ما فعلته الجهة الإدارية
�إنما كان لت�سمية مقاول الباطن من جانبها في حدود �سلطاتها المقررة بالمادة ( )59من

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

181

ال�شروط العامة لعقد الأ�شغال العامة المبرم مع المقاول الأ�صلي و�أنها �أخطرت مقاول الباطن
في كتاب الإ�سناد انه مقاول باطن للمقاول الأ�صلي للم�شروع وان الأخير هو الذي يعتمد
دفعات مقاول الباطن ويدفعها �إليه ،كل ذلك ينفى ان تكون هناك عالقة تعاقدية مبا�شرة
بين الجهة الإدارية ومقاول الباطن بل تظل العالقة بينهما غير مبا�شرة يتو�سطهما المقاول
الأ�صلي .وتدور هذه العالقة وجودا وعدم ًا مع عقد الأ�شغال العامة المبرم مع المقاول الأ�صلي
.كما انه ال ي�سوغ للمقاول الأ�صلي ان يتخذ من تق�صيره في توقيع عقد مقاولة الباطن ذريعة
للتحلل من التزاماته النا�شئة عن هذا العقد والتي نفذ بع�ضها من خالل �سداده بع�ض دفعات
مقاول الباطن ».

()107

كما ينبغى التفرقة بين التنازل عن العقد والتنازل عن المبالغ الم�ستحقة
للمتعاقد كلها �أو بع�ضها �إلى الغير  :فالتنازل عن المبالغ الم�ستحقة للمتعاقد �إلى الغير
ال يعدو �أن يكون حوالة حق تنظمها المواد من � 324إلى  336من القانون المدنى القطرى ،
وهو غالبا ما يكون �إلى البنك الذى يمول العقد للمتعاقد مع جهة الإدارة  ،والحوالة هى اتفاق
بين المحيل (المتعاقد مع جهة الإدارة) وبين المحال له (غالبا البنك) على تحويل حق
الأول الذى فى ذمة المدين المحال عليه (جهة الإدارة) وهى تنعقد بمجرد ترا�ضى المحيل
والمحال له دون حاجة �إلى ر�ضاء المدين الذى ي�صبح بمجرد انعقاد الحوالة محا ًال عليه �إذ
الحوالة ال تن�شئ التزام ًا جديد ًا فى ذمته و�إنما هى تنقل االلتزام الثابت �أ�ص ًال فى ذمته من
دائن �إلى �آخر  ،وهو ينتقل من المحيل �إلى المحال له بجميع مقوماته وخ�صائ�صه كما تنتقل
معه توابعه ومنها الدعاوى التى ت�ؤكده � ،إال �أن الحوالة وطبق ًا للمادة  326من القانون المذكور
ال تنفذ فى حق المدين �إال �إذا �أعلنت له �أو قبلها  ،وهذا القبول ال يفيد �أكثر من �إقرار المدين
بعلمه بوقوع الحوالة .

()108

( )107حكم محكمة اال�ستئناف في اال�ستئناف رقم  4ل�سنة  2008بجل�سة 2008/4/29
()108وقد ناق�شت �إدارة الفتوى والت�شريع بدولة الكويت مدى جواز ت�ضمين العقود التى تبرمها الوزارة مع المقاولين

�شرطاً يق�ضى ب�أال يحيل المقاول �إلى الغير ما له من حقوق نا�شئة عن العقد المبرم معها �إال بموافقة كتابية
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وتجدر الإ�شارة �إلى انه يجب عدم الخلط بين حوالة الحق التى يكون �أطرافها
الوزارة والمقاول الرئي�سي والبنك  ،وبين التحويل الم�صرفي �إذ يق�صد بالتحويل
الم�صرفي ما يقوم به البنك من �إجراء يترتب عليه نقل مبلغ من ح�ساب �أحد العمالء �إلى
ح�ساب �آخر بنا ًء على طلبه  ،بطريق القيد بوا�سطة البنك  ،وذلك ب�أن يقيد المبلغ فى جانب
المدين للعميل الآمر بالتحويل  ،وفى الجانب الدائن للح�ساب المحول �إليه  ،وقد نظم قانون
التجارة القطرى رقم  27ل�سنة  2006النقل الم�صرفي (التحويل الح�سابي ) فى المواد من
 379 - 371ون�ص فى المادة ( )375على �أن «يجوز االتفاق على �أن يتقدم الم�ستفيد بنف�سه
ب�أمر النقل �إلى البنك بد ًال من تبليغه �إليـه من الآمر بالنقل » وفى المادة ( )376على �أن
«يتملك الم�ستفيد القيمة من وقت قيدها فى الجانب الدائن من ح�سابه ويجوز للآمر الرجوع
فى �أمر النقـل �إلـى �أن يتـم هـذا القيد  .ومع ذلك �إذا اتفق على ان يتقدم الم�ستفيد بنف�سه
ب�أمر النقل �إلى البنك فال يجوز للآمر الرجوع فى �أمر النقل وذلك مع مراعاة الأحكام
الخا�صة ب�إفال�س الآمر �أو الم�ستفيد « .وقررت محكمة التمييز الكويتية �أن التحويل
الم�صرفى يتم لحظة �إجراء القيد بوا�سطة البنك فى ح�ساب ومكان الم�ستفيد  ،ويتملك
الأخير القيمة من وقت قيدها بالجانب الدائن من ح�سابه ويجوز للآمر الرجوع فى �أمر النقل
م�سبقة منها قائلة «تذكرون �أن كثير ًا من المقاولين يقومون بتحويل حقوقهم الناتجة عن العقود التى �أبرموها مع
الوزارة �إلى طرف ثالث غالب ًا ما يكون �أحد البنوك الكويتية  ،ويتم �إعالن الوزارة بالحوالة �أو �إر�سالها بالبريد وبذلك ت�صبح
الحوالة نافذة فى مواجهة الوزارة اعتبار ًا من تاريخ الإعالن �أو العلم بها  ،وت�ضيفون �أنه يترتب على الحوالة تحديد المراكز
القانونية بين المحال له والحاجزين الآخرين .و�إذ تطلبون �إبداء الر�أي نفيد ب�أنه :من حيث �إن القانون المدنى ال�صـادر
بالمر�سـوم بالقانـون رقـم  67ل�سنة  1980ين�ص فى المادة  364منه على �أن « يجوز للدائن �أن يحيل �إلى غيره ما له من حق
فى ذمة مدينه �إال �إذا منع من ذلك ن�ص فى القانون �أو اتفاق المتعاقدين �أو طبيعة االلتزام  .وتتم الحوالة دون حاجة �إلى
ر�ضاء المدين « .وين�ص فى المادة  366منه على �أن « ال تكون الحوالة نافذة فى حق المدين �أو فى حق غيره �إال �إذا قبلها
المدين �أو �أعلنت له  ،على �أن نفاذها فى حق الغير بقبول المدين ي�ستلزم �أن يكون القبول ثابت التاريخ « .ومن حيث �إن
م�ؤدى ما تقدم �أنـه يجوز للدائن �أن يحيل �إلى الغير ما له من حق فى ذمة مدينه  ،وتعتبر الحوالة نافذة فى حق المحال عليه
– المدين – والغير من تاريخ �إعالن المحال عليه �أو من التاريخ الثابت لقبوله  ،ف�إذا ا�ستوفت الحوالة �شروط االحتجاج بها
على الغير ف�إنه يترتب عليها نقل الحق المحال من ملك المحيل �إلى ملك المحال له � ،إال �أن هذا المبد�أ ال يجرى على �إطالقه
�إذ �أن للطرفين – الدائن والمدين – �أن يتفقا على �أنه ال يجوز للدائن حوالة الحق الذى له فى ذمة المدين �أو �أن الحوالة ال
تجوز �إال بر�ضاء المدين ذلك لأن قابلية الحق للحوالة ال تعتبر من النظام العام .لكل ما تقدم ال نرى مانع ًا – من الناحية

القانونية – من ت�ضمين عقود الوزارة �شرطاً يق�ضى ب�أنه ال يجوز للمقاول �أن يحيل �إلى الغير ما له من حقوق
نا�شئة عن العقد �إال بموافقة كتابية م�سبقة من الوزارة  (.فتوى رقم  483فى  1990/3/8مرجع ) 90/45/2
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�إلى �أن يتم هذا القيد  ،ولم ي�ستثن القانون من ذلك �إال حالة ما �إذا ت�سلم الم�ستفيد �أمر النقل
بنف�سه لتقديمه للبنك  ،ففى هذه الحالة ال يجوز للآمر الرجوع فيه بعد �أن ت�سلمه الم�ستفيد
ويجعل له حق ًا عليه ،يعادل القيد بدفاتر البنك  ،بمعنى �أن عملية القيد ت�صبح ال�شكل المادى
فقط لتحويل تم فع ًال بكتابـة الآمر  ،ومع ذلك يجوز للآمر �أن يوقف تنفيذ الأمر فــى حالة
�إفال�س الم�ستفيد  ،حتى ال تتعر�ض عملية الوفاء للبطالن  ،ويعتبر حق الم�ستفيد قبل البنك
م�ستق ًال تمام ًا عن العالقة بينه والعميل الآمر والتى على �أ�سا�سها �أ�صدر هذا الأخير �أمره
بالتحويل وي�س�أل البنك عن الت�أخير فى تنفيذ �أمر النقل �إذا ما ترتب على هذا الت�أخير �ضرر
()109
بالم�ستفيد.

ثانيا:لي�س لجهة الإدارة �أن تقحم على العقد جزاءات ترجع �إلى عالقة المقاول
بعماله :
وهو ما قررته محكمة اال�ستئناف بدولة قطر بجل�سة  2012/12/25بقولها «�..أما ما
ا�ستند �إليه المالك من عدم �سداد المقاول الرئي�سى لم�ستحقات مقاولى الباطن ك�سبب لإنهاء
العقد فانه مردود بانه لي�س للمالك �أن يوقع جزاءات على المقاول ترجع �إلى عالقته بمقاولي
الباطن �أو عماله �إال بح�صول �إخالل من جانب المقاول في تنفيذ االلتزامات المن�صو�ص
عليها في العقد» اال�ستئناف رقم (� )2008/9إداري.
وعر�ض على �إدارة الفتوى والت�شريع بدولة الكويت الكتاب رقم هـ ع�/س ق10327/1/9/
الم�ؤرخ  1999/9/27ب�ش�أن �إبداء الر�أى حول مدى �إمكانية �إ�ضافة ن�ص �إلى �شروط العقد

يت�ضمن توقيع غرامة معينة فى حالة امتناع المتعهد عن ت�سديد رواتب العمال
ف�أفادت في فتواها رقم  2970بتاريخ  99/12/1مرجع  99/247/2ب�أنه «من حيث �إنه
بالن�سبة لإ�ضافة ن�ص للعقد يق�ضى بتوقيع غرامة على المتعهد فى حالة ثبوت امتناعه عن
ت�سديد رواتب العمال ف�إن ن�صو�ص المناق�صة وبوجه خا�ص ما ن�صت عليه المادتان (-6-3
 )6-6-3( ، )2من ال�شروط العامة قد �أعطت الهيئة الحق ح�سب مقت�ضيات العمل وبناء على
( )109حكم محكمة التمييز بدولة الكويت  -الطعن رقم  95/329تجارى جل�سة 1997/2/23
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ما تك�شف عنه ظروف الحال فى �إ�ضافة ما تراه من مخالفات �إلى ن�صو�ص العقد �أو توقيع ما
تراه من غرامات مالية  ،ترى �أنها �ضرورية وملحة لح�سن �سير العمل  ،دون �أن يكون للطرف
الثانى حق فى االعترا�ض على هذه الإجراءات � ،إال �أن هذه المكنة المخولة للهيئة قد

�أعطت لها فى �سياق دورها كرب عمل فى مراقبة العمل وح�سن �أداء المتعهد والتزامه
بواجبه كمتعاقد وح�سن النية دون �أن يكون لها الحق فى �أن تقحم هذه الجزاءات
فى العالقة القائمة بين المقاول وعماله �إال �إذا توافرت �شروط ا�ستحقاقها بح�صول
�إخالل من جانب المتعاقد مع الهيئة فى تنفيذ االلتزامات المن�صو�ص عليها فى
العقد .ومن ثم نرى �أنه ال وجه لإ�ضافة ن�ص جديد �إلى العقد يخول الهيئة توقيع غرامة على
المتعهد لمجرد ثبوت امتناعه عن �أداء رواتب عماله.
�إال انه لي�س ثمة ما يمنع قانون ًا من �إ�ضافة مادة جديدة بتوقيع غرامة مالية عند غياب
�أى من عمال المقاول المتعاقد مع الجهة الإدارية عن موقع العمل وتتعدد هذه الغرامة كلما
تكرر الغياب ووفق ًا للقيمة المقررة لها فى �شروط المناق�صة وذلك �إعما ًال لقاعدة ان العقد
�شريعة المتعاقدين وفى ذلك تقول ادارة الفتوى والت�شريع بالكويت (فتوى رقم  2961فى
 2000/9/4مرجع رقم � )2000/241/2إنه « من حيث �إنه من الم�ستقر عليه فقه ًا وق�ضا ًء
ان العقد الإدارى �ش�أنه فى ذلك �ش�أن �سائر العقود يتم بتوافق �إرادتين تتجهان �إلى �إحداث
�أثر قانونى معين ولي�س عم ًال �شرطي ًا يت�ضمن ا�سناد مراكز قانونية عامة ومو�ضوعية �إلى
�أ�شخا�ص بذواتهم  ،ف�إذا ما توقع المتعاقدان فى العقد الإدارى خط�أ معين ًا و�ضعا له جزاء
بعينه  ،ف�إنه يجب �أن تتقيد جهة الإدارة والمتعاقد معها بما جاء فى العقد وال يجوز لأيهما
مخالفته  ،كما ال ي�صح فى القانون الق�ضاء على غير مقت�ضاه  .ومن حيث �إنه على هدى
ما تقدم  ،ولما كانت الوزارة ترغب فى �إ�ضافة مادة فى عقودها الم�ستقبلية تق�ضى بتوقيع
غرامة مالية عند غياب �أى من عمال المقاول المتعاقد معها عن موقع العمل و�أن تتعدد هذه
الغرامة كلما تكرر الغياب ووفق ًا للقيمة المقررة لها فى �شروط المناق�صة وذلك على ما �سلف
البيان  ،ومن ثم ف�إنه لي�س هناك ثمة ما يمنع قانون ًا من �إ�ضافة هذه المادة لتلك العقود �إعما ًال
لقاعدة �أن العقد �شريعة المتعاقدين .
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ثالثا :عدم جواز �إ�ضافة ن�ص بعدم تر�سيـة �أكثر من مناق�صة على مناقـ�ص واحد :
ال يجـوز �إ�ضافـة ن�ص �إلى �شروط المناق�صة يقرر بعدم تر�سيـة �أكثر من مناق�صة على
مناقـ�ص واحد في حالة طرح �أكثر من مناق�صة في �آن واحد بغية توزيع الأعمال على �أكثر
من مناق�ص لتفادى تعطيل تنفيذها ب�سبب كثرة الأ�شغال لدى المقاول الواحد ،لمخالفته
ن�ص الفقرة الأولى من المادة  45من القانون رقم  26ل�سنة  2005على انه «يجب على لجنة
المناق�صات المخت�صة �أن تو�صي ب�إر�ساء المناق�صة على العطاء الذي قدم �أقل �سعر �إجمالي
� ،إذا كان م�ستوفي ًا لجميع ال�شروط ومطابق ًا للموا�صفات الفنية المطلوبة  ،وذلك بعد توحيد
�أ�س�س المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية ».الذي يدل على ان العطاء
الذى يتقدم به المناق�ص �إذا كان �أقل الأ�سعار  ،وم�ستوفي ًا ل�شروط المناق�صة ،ف�إن لجنة
المناق�صات المركزية تلتزم ك�أ�صل عام بتر�سية الأعمال محل المناق�صة على �صاحب هذا
العطاء و�إذا رغبت الإدارة فى عدم تر�سية �أكثر من مناق�صة على مناق�ص واحد ف�إن ذلك
يتم ب�أحد �أمرين  :الأول � -إجراء كل مناق�صة على حده على �أن تطرح تباع ًا ويتم الن�ص
فى المناق�صة التالية على انه ال يجوز للمقاول الذى ر�ست عليه مناق�صة منها الدخول فى
هذه المناق�صة .الثاني � -إذا ر�أت الوزارة طرح جميع المناق�صات فى �آن واحد ف�إنه يجوز
لها رفع الأمر �إلى مجل�س الوزراء الختيار مناق�ص �آخر غير المناق�ص �صاحب العطاء الأقل
�سعر ًا حتى ولو كان هذا المناق�ص قد تقدم ب�سعر �أكبر وذلك مع بيان المبررات التى ت�سوغ
ذلك وفقا لحكم المادة  47من هذا القانون التى تن�ص على ان « �إذا ر�أت لجنة المناق�صات
المخت�صة � ،أن هناك ما يدعو �إلى تف�ضيل مناق�ص قدم �سعر ًا �أعلى من �سعر �أقل العطاءات
لغير ال�سبب المن�صو�ص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( )45من هذا القانون  ،رفعت
الأمر �إلى وزير المالية لي�صدر فيه قراره  ،وذلك مع عدم الإخالل بحكم المادة ( )51من
هذا القانون».
وهذا ما قررته �إدارة الفتوى والت�شريع بالكويت فتوى رقم  1233بتاريخ 1998/5/17
مرجع  1998/222/2بقولها « �إ�شارة �إلى الكتاب رقم  1800-37-2/8الم�ؤرخ 1998/3/11
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ب�ش�أن �إبداء الر�أي حول �إ�ضافة ن�ص �إلى الم�ستند رقم (� )1أ�صول المناق�صة  ،الوثيقة (ا)1-
فى المناق�صات الثمانية الخا�صة ب�أعمال �صيانة وترميم المباني الحكومية و�أعمال �إن�شائية
و�أية �أعمال �أخرى فى مواقع مختلفة فى دولة الكويت  ،وال�سابق مراجعة وثائقها بكتاب هذه
الإدارة رقم  523-98/124/4المر�سل للوزارة بتاريخ 1998/3/4على الوجه التالى � :إذا
فاز المناق�ص الواحد ب�أكثر من مناق�صة من المناق�صات �أرقام  :ر�ص/م2000-98/17/
 ،ر�ص/م، 2000-98/18/ر�ص/م ، 2000-98/19/ر�ص/م ، 2000-98/20/ر�ص/
م ، 2000-98/21/ر�ص/م ، 2000-98/22/ر�ص/م ، 2000-98/23/ر�ص/م-98/24/
 2000لكون عطائه �أقل الأ�سعار فان الوزارة لن تر�س عليه �سوى مناق�صة واحدة تختارها
من بين المناق�صات التى فاز بها دون الرجوع �إليه وال يحق للمناق�ص مطالبة الوزارة ب�أى
تعوي�ض �أو م�صاريف �أو خ�سارة �أو فوائد �أو نفقات �أو غيرها من �أى نوع كان وتذكرون �أن هذا
الن�ص ي�ستهدف عدم تر�سية �أكثر من مناق�صة واحدة من المناق�صات الثمانية المذكورة
على مناق�ص واحد وذلك العتبارات الم�صلحة العامة وح�سن تنفيذ العقود و�سرعة �أدائها
كعقود �إدارية  .و�إذ تطلبون �إبداء الر�أى نفيد ب�أنه  :من حيث ان المادة ( )43من القانون
رقم  37ل�سنة  1964فى �ش�أن المناق�صات العامة الكويتى ،المعدلة بالقانون رقم 18
ل�سنة  1970بح�سبانه القانون الواجب التطبيق تن�ص على ان  « :تر�سى لجنة المناق�صات
المركزية على المناق�ص الذى قدم �أقل �سعر �إجمالي �إذا كان عطا�ؤه متم�شي ًا مع متطلبات
وثائق المناق�صة … «  ،ومفاد هذا الن�ص �أن العطاء الذى يتقدم به المناق�ص �إذا كان �أقل
الأ�سعار  ،وم�ستوفي ًا ل�شروط المناق�صة ،ف�إن لجنة المناق�صات المركزية تلتزم ك�أ�صل عام
بتر�سية الأعمال محل المناق�صة على �صاحب هذا العطاء  .ومن حيث �إنه متى كان يبين من
مطالعة الن�ص الذى تقترح الوزارة �إ�ضافته �إلى المناق�صات الثمانية على الوجه المتقدم
�أن الوزارة ترغب فى �إ�سناد �أعمال مناق�صة واحدة للمناق�ص الفائز حتى لو فاز ب�أكثر من
مناق�صة من المناق�صات المذكورة لكون عطائه �أقل الأ�سعار وذلك للأ�سبـاب التى �ساقتها
ف�إن هذا االتجاه يخالف ن�ص المـادة ( )43من قانـون المناق�صات العامة الم�شار �إليه  .ومن
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حيث �إن تحقيق الغاية التى تهدف �إليها الوزارة من وراء الن�ص المذكور يتم ب�أحد �أمرين :
الأول � :إجراء كل مناق�صة على حده على �أن تطرح تباع ًا  ،ويتم الن�ص فى المناق�صة التالية
على �أنه ال يجوز للمقاول الذى ر�ست عليه مناق�صة منها الدخول فى هذه المناق�صة  .الثاني
� :إذا ر�أت الوزارة طرح المناق�صات الثمانية فى �آن واحد  ،ف�إنه ال يجوز قانون ًا ا�ستبعاد �أى
مناق�ص من الدخول فى هذه المناق�صات جميع ًا فى وقت واحد  ،ما دام م�ستوفي ًا �شروط
الدخول فى كل منها  ،وتحقيق ًا للغاية التى تهدف �إليها الوزارة من توزيع الأعمال على �أكثر
من مناق�ص ف�إنه يجوز لها �إعما ًال لحكم المادة ( )44من القانون رقم  37ل�سنة  1964فى
�ش�أن المناق�صات العامة الم�شار �إليه رفع الأمر �إلى مجل�س الوزراء الختيار مناق�ص �آخر غير
المناق�ص �صاحب العطاء الأقل �سعر ًا حتى ولو كان هذا المناق�ص قد تقدم ب�سعر �أكبر وذلك
مع بيان المبررات التى ت�سوغ ذلك  .وت�أ�سي�س ًا على ما تقدم نرى � :أنه ال يجوز فى القانون
�إ�ضافة الن�ص المقترح ب�صيغته المعرو�ضة �إلى الم�ستند (� )1أ�صول المناق�صة الوثيقة (-1
 )1فى المناق�صات المذكورة ويمكن للوزارة �أن ت�سلك  ،تحقيق ًا لهذه الغاية � ،أحد ال�سبيلين
الم�شار �إليهما فى الأ�سباب.

المطلب الثانى
ال�شروط الجائزة
اوجب القانون �إدراج �شروط بعينها �ضمن �شروط العقد  ،وترك للجهة الإدارية حرية �إدراج
بع�ضها فى ال�شروط من عدمه ونعر�ض لكل حالة منهما في فرع م�ستقل.

الفرع الأول
ال�شروط الوجوبية
�أوال  :وجوب الن�ص على حق الجهة الحكومية المعنية �أثناء مدة العقد  ،بعد
موافقة لجنة المناق�صات المخت�صة  ،في زيادة �أو خف�ض مقادير الأ�صناف �أو الأعمال
�أو الخدمات بن�سبة ال تزيد على ( )%20من قيمة العقد بذات ال�شروط والأ�سعار ،
على �أن تكون الزيادة من جن�س الأ�صناف �أو الأعمال �أو الخدمات المتعاقد عليها:
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فقد ن�صت المادة  26على ان « يجب �أن يت�ضمن الإعالن عن المناق�صة العامة ما يلي:
....... -1
-12الن�ص على حق الجهة الحكومية المعنية �أثناء مدة العقد  ،بعد موافقة لجنة
المناق�صات المخت�صة  ،في زيادة �أو خف�ض مقادير الأ�صناف �أو الأعمال �أو الخدمات
بن�سبة ال تزيد على ( )%20من قيمة العقد بذات ال�شروط والأ�سعار  ،على �أن تكون
الزيادة من جن�س الأ�صناف �أو الأعمال �أو الخدمات المتعاقد عليها ».
وقد ق�ضت الدائرة الإدارية اال�ستئنافية بقطر انه «من المقرر ان طبيعة العقود الإدارية
يحكمها مبد�أ ح�سن �سير المرافق العامة وانتظامها في �أداء خدماتها بما يحقق الم�صلحة
العامة ،وهي تفتر�ض ح�صول تغيير في ظروف العقد ومالب�ساته وطرق تنفيذه تبع ًا لمقت�ضيات
ح�سن �سير المرفق العام وانتظامه  ،مما يترتب عليه �أن تكون �سلطة جهة الإدارة في

تعديل العقد هي الطابع الرئي�سي لنظام العقود الإدارية وابرز الخ�صائ�ص التي
تميزها عن العقود المدنية  ،ومقت�ضى هذه ال�سلطة ان جهة الإدارة تملك من جانبها
وحدها وب�إرادتها المنفردة حق تعديل العقد �أثناء تنفيذه كلما اقت�ضت حاجة المرفق
�أو الم�صلحة العامة هذا التعديل دون ما حاجة �إلى الن�ص على هذا التعديل في العقد �أو �إلى
موافقة الطرف الآخر عليه  ،ف�إذا ما �أ�شارت ن�صو�ص العقد �أو القانون �إلى حق الإدارة

في �إجراء هذا التعديل فان ذلك ال يكون �إال مجرد تنظيم ل�سلطة التعديل وبيان
�أو�ضاع ممار�ستها  ،ولي�س للطرف الآخر في العقد �إال الحق في التعوي�ض ان كان له وجه
وتوافرت ال�شروط الموجبة ال�ستحقاقه  .ومن ذلك ما ن�صت عليه المادة  16من قانون تنظيم
المناق�صات والمزايدات رقم  8ل�سنة  – 1976المعمول ب�أحكامه وقت طرح المناق�صة و�إبرام
العقد محل النزاع – من انه « يبين الإعالن عن المناق�صة ما يلي  ........:و -حق الجهة
طالبة التوريد �أو مقاولة الأعمال � ،أثناء مدة العقد  ،في زيادة �أو خف�ض مقادير الأ�صناف �أو
الأعمال وقيمتها بن�سبة ال تزيد على  %20من قيمة العقد وفق ًا ل�شروط هذا العقد  .وهو ما
ردده ن�ص البند  12من المادة  26من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات ال�صادر بالقانون
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رقم  26ل�سنة  . 2005ويكون لجهة الإدارة �إنقا�ص �أو زيادة حجم �أو الكميات المتعاقد
عليها في حدود الن�سبة المن�صو�ص عليها بالعقد  -دون تعوي�ض  -متى اقت�ضت ذلك
حاجة المرفق � ،شريطة �أن تف�صح جهة الإدارة عن �إرادتها في ا�ستعمال هذه الحق
و�إخطار المتعاقد معها به – وهو ما ا�صطلح على ت�سميته بالأوامر التغييرية .ف�إذا

با�شرت جهة الإدارة حقها في تعديل كميات �أو حجم العقد المبرم معها زيادة �أو نق�ص ًا في
الحدود الواردة بالن�ص فال خيار �أمام المتعاقد معها من الخ�ضوع لطلبها وااللتزام بتنفيذه
�سواء �أكان بالزيادة �أم بالنق�ص بذات ال�شروط والأ�سعار المتفق عليها دون �أن يكون له الحق
في المطالبة ب�أي تعوي�ض عن ذلك.
ومن حيث انه ولئن كان الأ�صل �أن لجهة الإدارة �أن تعدل في �شروط العقد دون �أن يتحدى
الطرف الآخر بقاعدة �أن العقد �شريعة المتعاقدين � ،إال �أن �سلطة الإدارة في التعديل

ال تن�صب �إال على ال�شروط المتعلقة بت�سيير المرفق العام  ،ولي�س من بينها تلك
التي تحدد المقابل النقدي في العقد الإداري  ،فالأ�سعار �أو الثمن الذي يتحدد باتفاق
المتعاقدين في العقود الإدارية يقيد ك�أ�صل عام طرفيه  ،فال�سعر الإجمالي المبين في
�صيغة المناق�صة (الإيجاب) والذي قبلته جهة الإدارة و�أر�ست به المناق�صة عليه  ،يكون
هو الأ�سا�س في المحا�سبة  ،وهو ما حدا بالم�شرع �إلى الن�ص في المادة  22من القانون رقم
 8ل�سنة  1976الم�شار �إليه على �أن « ال تقبل العطاءات �إال �إذا ا�شتملت على �أ�سعار �إجمالية
ثابتة « مما يعني ا�ستعباد الأ�سعار المبينة على خف�ض ن�سبة مئوية من اقل العطاءات �سعر ًا ،
�أو المبينة على �أ�س�س غير ثابتة قابلة للتغيير مما يجعل الأ�سعار عر�ضه للأهواء  ،فال يجوز
�إنقا�ص المقابل النقدي في العقد الإداري �إال بقدر ما يطر�أ من زيادة �أو نق�ص على حجم
وكميات العقد من خالل الأوامر التغييرية  ،ف�إذا �أنجز المتعاقد مع جهة الإدارة حجم �أو
كميات الإعمال �أو الخدمات المتعاقد عليها و�سائر االلتزامات المن�صو�ص عليها في العقد
دون �أن ت�صدر �أوامر تغييرية ب�إنقا�ص هذه الأعمال وااللتزامات  ،ا�ستحق المتعاقد مع الإدارة
المقابل النقدي الإجمالي الوارد بالعقد دون انتقا�ص  .ومن حيث انه على هدى ما تقدم ،...
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فانه لما كان البين من جماع ن�صو�ص العقد �أن �أعمال النظافة المتعاقد عليها تكون من بداية
العام الدرا�سي حتى نهايته  ،وان هذه الأعمال تتوقف بانتهاء العام الدرا�سي ومن ثم فانه
متى �أنجزت ال�شركة المتعاقدة �أعمال النظافة على هذا النحو ولالماكن والوحدات المبينة
بالك�شف المرفق بالعقد  ،فقد �أ�ضحت جهة الإدارة ملزمة ب�أداء المقابل الإجمالي المحدد
بالعقد نظير هذه الأعمال  ،ما دام لم ي�صدر منها �أمر تغييري بانتقا�ص عدد الأماكن محل
النظافة  .وال ينال من ذلك ما تذرعت به جهة الإدارة من �أنها وجهت الكتاب رقم 43869
بتاريخ � 2005/7/10إلى ال�شركة المتعاقدة معها بتوقيف �أعمال النظافة بعد �أخر يوم من
�أيام العام الدرا�سي  ،مما ي�ستتبع وقف م�ستحقاتها عن فترة توقف �أعمال النظافة خالل مدة
الأجازة الدرا�سية  ،فهذا مردود ب�أنه يتعين العتبار الأمر ال�صادر من جهة الإدارة تغيير ًا �أن
ينطوي على تعديل في حجم �أو كميات الأعمال المتعاقد عليها  ،ف�إذا كان كتاب جهة الإدارة
الم�شار �إليها ال يعد انتقا�ص ًا لحجم العمل الم�سند �إلى المتعاقد معها  ،بح�سبان �أن فترة
الأجازة الدرا�سية تتوقف فيها �أ�صال �أعمال النظافة طبق ًا للعقد  ،واالنتقا�ص ال يرد �إال على
عمل يلزم به المتعاقد  ،فال ي�سوغ اعتباره �أمرا تغيير ًا بانتقا�ص حجم العمل الم�سند �إلى
المتعاقد مع الإدارة  ،مما يمتنع معه الم�سا�س بحقوقه المالية النا�شئة عن العقد  .و�آية ذلك
انه حين �أرادت الجهة الإدارية �إ�ضافة مدار�س �أخرى �إلى الواردة بالك�شف المرفق بالعقد
لإلزام المتعاقد معها بتنظيفها �أ�صدرت �أوامر تغييرية نذكر منها � ....إلى العقد نظير تكلفة
�إجمالية  565795/00ريا ًال قطري ًا وبذات ال�شروط والأ�سعار الواردة بالعقد  .وترتيب ًا على
ما تقدم فانه ت�ستحق ال�شركة المتعاقدة المقابل الإجمالي الوارد بالعقد عن انجاز الأعمال
المتعاقد عليها وبو�صفها الواردة به بالعقد بما في ذلك عدم توقف �أعمال النظافة خالل
العطلة ال�صيفية دون خ�صم �أية مبالغ عن هذا التوقف المن�صو�ص عليه تعاقدي ًا ما دام العقد
لم ين�ص على هذا الخ�صم ....

()110

( )110قطر اال�ستئناف رقم  1ل�سنة  2009ادارى بجل�سة  2009/5/26واال�ستئناف
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وق�ضت محكمة التمييز بقطر ان «المقرر �أن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية
بطابع خا�ص مناطه احتياجات المرفق الذي ي�ستهدف العقد ت�سييره ،وتغليب وجه الم�صلحة
العامة على م�صلحة الأفراد الخا�صة ،ويترتب على ذلك �أن للإدارة �سلطة الإ�شراف على

تنفيذ العقود ،و�أن لها دائماً حق تغيير �شروط العقد و�إ�ضافة �شروط جديدة بما
يتراءى لها �أنها �أكثر اتفاقاً مع ال�صالح العام ،كما يترتب عليه �أن للإدارة دائم ًا �سلطة
�إنهاء العقد �إذا قدرت �أن هذا يقت�ضيه ال�صالح العام ولي�س للطرف الآخر �إال الحق في
التعوي�ضات �إن كان لها وجه على خالف الأ�صل في العقود المدنية .ويوازن �سلطة الإدارة
في �إنهاء العقد حق المتعاقد في الح�صول على تعوي�ض ،ويخ�ضع التعوي�ض للأحكام العامة
المقررة في هذا ال�صدد ومنها �شرط ح�صول ال�ضرر من جراء �إنهاء العقد ف�إذا ثبت �أن
ف�سخ العقد لم يرتب �ضرر ًا للمتعاقد فال تعوي�ض كما في حالة �أن العملية �أ�سفرت عن خ�سارة
()111
للمتعاقد».
وق�ضت الدائرة الإدارية بمحكمة اال�ستئناف بدولة قطر بجل�سة  2009/12/22بان» ...
�أما حق المتعاقد فى العقد الإدارى فى التعوي�ض  -ان كان له وجه وتوافرت ال�شروط الموجبة
ال�ستحقاقه  -عن الأ�ضرار التى تلحق بمركزه التعاقدى ب�سبب ممار�سة جهة الإدارة �سلطاتها
فى �إ�صدار الأوامر التغييرية بتمديد العقد بما يتالئم وال�صالح العام �إنما ين�صرف �أثره
وتقوم مقت�ضياته حيث تمار�س جهة الإدارة من جانبها وحدها وب�إرادتها المنفردة تمديد
العقد بعد انتهاء مدة تنفيذه فى العقود الزمنية تبع ًا لمقت�ضيات �سير المرفق العام � ،أما

تمديد العقد ب�إرادة م�شتركة �سوية للطرفين معاً فال يترتب لأى منهما مثل هذا
الحق فى التعوي�ض �إال بقدر ما يثمره اتفاقهما الم�شترك  ،ومن ثم فانه �إذا كانت
جهة الإدارة قد اتفقت مع المتعاقد على تمديد العقد ووافق على ذلك فال يحق
للمتعاقد المطالبة ب�أى تعوي�ض عن هذه الأوامر التغييريه بالتمديد» (اال�ستئناف
رقم )2009/ 25 + 16
( )111قطر تمييز مدنى رقم  71ل�سنة  2006بجل�سة 2006/12/19
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وق�ضت المحكمة الإدارية العليا الم�صرية بان « �إعفاء المدعى من تنفيذ �أعمال
تركيب الطلمبات اكتفاء ب�إ�شرافه على هذا التركيب لقاء مبلغ  30جنيها عن كل طلمبة ؛
بناء على اتفاق م�شترك بين الطرفين عدل من �أحكام العقد الأ�صلي في هذا ال�ش�أن الأمر
الذي ين�أى عن �أن يكون من قبيل ممار�سة جهة الإدارة �سلطاتها في تعديل العقد  ،وكذا �إعفاء
المدعى من توريد المحوالت بعد �أن ا�ستطال تقاع�سه عن توريدها وثبت تراخيه المخل فيه
�إذ �أبدى في  4من �أغ�سط�س �سنة � 1962أنه تلقى عرو�ضا من بلغاريا ب�ش�أن هذه المحوالت وانه
ب�صدد عر�ض موا�صفاتها على الطاعنة ولم يتم توريدها من قبله حتى  27من �أكتوبر �سنة
� 1964إذ ا�ضطربت الطاعنة �إلى �شرائها بمعرفتها  ..؛ لي�س في ذلك في مجموعة ما ينه�ض
�سندا لتعوي�ض المدعى على �أي وجه ؛ ومن ثم فقد جانب الحكم الطعين �صحيح القانون فيما
()112
ق�ضى له به من التعوي�ض في هذا ال�ش�أن ».
كما قررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بم�صر �أن « الن�ص فى الئحة
المناق�صات والمزايدات على حق الإدارة فى الزيادة �أو النق�صان ال ي�سرى تلقائيا على
المتعاقد مع الإدارة لمجرد الن�ص عليه فى الالئحة ويتعين لإلزام المتعاقد به �أن ين�ص عليه
�صراحة فى العقد �أو يرد فى ال�شروط العامة التى تعدها جهة الإدارة ويتم التعاقد معها على
�أ�سا�سها وتعتبر جزءا ال يتجزءا من العقد ـ عدم وجود هذا الن�ص فى الالئحة الجديدة ال
يمنع العقد (فتوى رقم  311فى 1984/4/3ملف  349/1/54جل�سة )84/1/18

ثانيا :تحديد قيمة الت�أمين النهائى فى �شروط العقد:
تن�ص المادة  38من القانون رقم  26ل�سنة  2005على ان « تحدد �شروط المناق�صة
المعلن عنها قيمة التامين النهائي ،بمبلغ ال يقل عن ( )%10من قيمة العقد ،يتم �إيداعه
بموجب خطاب �ضمان م�صرفي مقبول من م�صرف محلي  ،غير مقترن ب�أي قيد �أو �شرط
و�صالح للأداء ب�أكمله وغير قابل للرجوع فيه.
( )112حكم 112 / 23 )1978/4/15 ( 16 – 562
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ويجب االحتفاظ بالت�أمين النهائي ب�أكمله �إلى �أن يتم تنفيذ العقد ب�صفة نهائية بما في
ذلك مدة ال�ضمان طبقا ل�شروط المناق�صة  ،وبعد ذلك يرد التامين ل�صاحبه بغير توقف
على طلب منه خالل مدة ال تجاوز �سبعة �أيام من �إتمام تنفيذ العقد ب�صفة نهائية».
وقد �أوجبت هذه المادة تحديد قيمة الت�أمين النهائى فى �شروط المناق�صة بما ال يقل
عن  %10من قيمة العقد  ،وهذا الت�أمين يلتزم المناق�ص الفائز بتقديمه خالل ع�شرة �أيام
من تاريخ اليوم التالى لإخطاره بقبول عطائه وفقا لحكم المادة  52من هذا القانون بن�صها
على ان « تطلب الجهة الحكومية المعنية من المناق�ص الذي ر�ست عليه المناق�صة الح�ضور
لتقديم الت�أمين النهائي خالل ع�شرة �أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه،
وتوقيع العقد خالل المدة التي تحددها له  ،ف�إذا لم يح�ضر في الموعد المحدد اعتبر
من�سحب ًا ».ونظمت المادة  53الجزاءات التى يجوز توقيعها على المناق�ص الفائز �إذا لم يقم
ب�إيداع الت�أمين النهائي خالل المدة المذكورة ومن بينها م�صادرة الت�أمين النهائى بن�صها
على انه « �إذا ان�سحب المناق�ص لأي �سبب من الأ�سباب خالل مدة �سريان العطاء  ،وبدون
عذر تقبله لجنة المناق�صات المخت�صة � ،أو �إذا لم يقم �صاحب العطاء المقبول ب�إيداع
الت�أمين النهائي خالل المدة المن�صو�ص عليها في المادة ال�سابقة � ،أو �إذا امتنع عن
توقيع العقد في الميعاد المحدد لذلك  ،فيجوز بقرار من وزير االقت�صاد والمالية  ،بعد �سماع
�أقوال المناق�ص �أمام لجنة المناق�صات المخت�صة  ،اتخاذ �إجراء �أو �أكثر من الإجراءات
التالية:
 -1الإنذار.
 -2م�صادرة الت�أمين الم�ؤقت.
 -3م�صادرة الت�أمين النهائي.
 -4تخفي�ض الفئة.
 -5ال�شطب من ال�سجل لمدة معينة �أو ب�صفة دائمة.
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وللمناق�ص �أن يتظلم من هذا القرار � ،إلى الوزير  ،خالل �سبعة �أيام من تاريخ �إبالغه به،
ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائي ًا .وال يخل توقيع �أي من الجزاءات ال�سابقة بحق
الجهة الحكومية المعنية في المطالبة ب�أي حقوق لها لدى المناق�ص» .
ويق�صد بالت�أمين النهائي �أن يكون �ضمانا لجهة الإدارة ي�ؤمنها الأخطاء التي قد ت�صدر
من المتعاقد معها حين يبا�شر تنفيذ �شروط العقد الإداري  ,كما ي�ضمن مالءة المتعاقد معها
عند مواجهة الم�سئوليات التي قد يتعر�ض لها من جراء �إخالله بتنفيذ �أحكام العقد الإداري
 .فال يمكن لجهة الإدارة �أن تتجاوز عن الت�أمين حر�صا علي م�صلحة المرفق العام وانتظام
�سيره  .ومن هذا ال�ضمان تح�صيل الإدارة غرامات الت�أخير  ,والتعوي�ضات والمبالغ الم�ستحقة
على المتعاقد ,فالت�أمين في حقيقته هو �ضمان لتنفيذ العقد الإداري على النحو المذكور ,
فال يمكن ت�صور قيام ال�ضمان  ,ما لم يكن للإدارة حق م�صادرة الت�أمين �أي اقت�ضاء قيمته
بطريق التنفيذ المبا�شر ودون حاجة �إلى االلتجاء �إلى الق�ضاء  ,في حالة عدم التنفيذ � ,سواء
ن�ص �أم لم ين�ص في ال�شروط على هذا الحق  ,و�إال لما كان هناك محل �أ�صال ال�شتراط �إيداع
الت�أمين مع العطاء  ,و�إذ كان الت�أمين �ضمانا لجهة الإدارة �شرع لم�صلحتها  ,و�سن لحمايتها
 ,فال يت�صور منطقا �أن يكون الت�أمين قيدا عليها � ,أو �ضارا بحقوقها � ,أو معوقا لجبرها
ومانعا لها من المطالبة بالتعوي�ضات المقابلة للأ�ضرار الأخرى التي تكون لحقتها من جراء
المتعاقد بتنفيذ �شروط العقد الإداري  ,خا�صة �إذا كان الت�أمين المودع ال يكفي لجبر كافة
الأ�ضرار جبرا �شامال وافيا  .والقول بغير هذا النظر ي�ؤدي �إلى �شذوذ في تطبيق �أحكام
العقد الإداري �إذ من الم�سلم �أن لجهة الإدارة الحق في توقيع غرامات ت�أخير على المتعهد
الذي يت�أخر في تنفيذ التزاماته في المواعيد  ,ومن الم�سلم �أي�ضا �أن لها الحق في م�صادرة
الت�أمين عند وقوع الإخالل  ,وذلك دون حاجة لإثبات ركن ال�ضرر وال لأن هذا الركن غير
م�شترط �أ�صال � ,إنما لأنه ركن يفتر�ض في عقد �إداري بفر�ض غير قابل لإثبات العك�س – فال
يجوز للمتعاقد مع جهة الإدارة �أن يثبت �أن ال�ضرر الذي لحق الإدارة يقل عن الت�أمين – ومن
ثم ال يت�صور  ,والأمر كذلك  ,و�أن ال يكون للإدارة الحق في الرجوع على المتعهد المق�صر,
بالتعوي�ض الذي يعادل قيمة الأ�ضرار في الحالة التي تجاوز فيها هذه القيمة مبلغ الت�أمين
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المودع  .بل يحق لجهة الإدارة بغير �شك �أن تطالب المتعاقد معها بتكملة ما يزيد على مبلغ
الت�أمين الذي ال يفي بالتعوي�ضات الالزمة عما �أ�صاب جهة الإدارة من �أ�ضرار حقيقية وفعلية,
ذلك �أن الت�أمين يمثل الحد الأدنى للتعوي�ض الذي يحق للإدارة اقت�ضا�ؤه ولكنه ,يقنيا ,ال يمثل
()113
الحد الأق�صى لما قد يطلب من تعوي�ض.

ثالثاً :الن�ص فى وثائق المناق�صة التى تطرحها على �إخ�ضاعها للقواعد الموحدة
لإعطاء الأولوية فى الم�شتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات
المن�ش�أ الوطنى:
وهو ما يتطلب الن�ص على ال�شروط الآتية :

-1يجب ت�ضمين عقود التوريد �أو الأ�شغال العامة �أو ال�صيانة �أو الت�شغيل �أو غيرها
�شروطاً تلزم المورد �أو المقاول �أو المتعهد ب�شراء ما يحتاجه من مواد �أو �أدوات
من المنتجات الوطنية �أو المنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى:
هذا االلتزام �أوجبته المادة  4من القانون رقم  6ل�سنة  1987ب�ش�أن القواعد الموحدة
لإعطاء الأولوية فى الم�شتريات الحكومية للمنتجات الوطنية �أو المنتجات ذات المن�ش�أ
الوطنى بدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية تلتزم الجهات الإدارية بان ن�صت على ان
« تراعى جميع الأجهزة الحكومية عند �إعداد عقودها الخا�صة بالتوريد �أو الأ�شغال العامة �أو
ال�صيانة �أو الت�شغيل �أو غيرها ت�ضمين تلك العقود ن�صا وا�ضحا يلزم المورد �أو المقاول

�أو المتعهد ب�شراء ما يحتاجه من مواد �أو �أدوات من المنتجات الوطنية �أو المنتجات
ذات المن�ش�أ الوطنى وفقا لما ن�صت عليه المادة (�/2أ) من هذا القانون .ويعتبر �إخالل
المورد �أو المقاول �أو المتعهد بااللتزام بهذا الن�ص� ،إخالال ب�أحد االلتزامات الجوهرية
النا�شئة عن العقد يترتب عليه ا�ستحقاق غرامة  %20من قيمة الم�شتريات  ،بالإ�ضافة �إلى
تطبيق ال�شروط والجزاءات الأخرى وفقا لن�صو�ص العقد و�أحكام القانون  ».والمادة �/2أ تقر
()113حكم المحكمة الإدارية العليا  ،313/34/10 )1965/1/2 ( 1289وحكم محكمة اال�ستئناف بدولة قطر فى اال�ستئناف رقم
 2008/9ادارىجل�سة 2012/12/25
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�إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية �أف�ضلية فى الأ�سعار على مثيالتها من المنتجات الأجنبية
والمنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى بن�سبة معينة بان ن�صت على انه « �أ -تعطى المنتجات
الوطنية �أف�ضلية فى الأ�سعار على مثيالتها من المنتجات الأجنبية بن�سبة  %10وعلى مثيالتها
من المنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى بن�سبة  %5وفى حالة عدم توافر المنتج الوطنى تعطى
المنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى �أف�ضلية  %10على مثيالتها من المنتجات الأجنبية ».
وقد ع َرفت المادة �/1أ من هذا القانون المنتجات الوطنية بقولها «�أ -المنتجات الوطنية:
يق�صد بها كل منتج تم �إنتاجه فى دولة قطر  ،واعتبر منتجا وطنيا �أو محليا بموجب
القوانين القطرية ».وع َرفت المادة /1ب من هذا القانون المنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى
بن�صها على ان « المنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى :يق�صد بها كل منتج ال تقل ن�سبة القيمة
الم�ضافة النا�شئة عن �إنتاجه فى �إحدى الدول الأع�ضاء فى مجل�س التعاون عن  %40من قيمته
النهائية عند �إتمام الإنتاج ،وال تقل ن�سبة مواطنى دول المجل�س فى المن�ش�أة المنتجة له عن
 %51وفق �شهادة المن�ش�أ».
وعالج الم�شرع م�شكلة عدم كفاية المنتجات الوطنية لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية
(الوزارات والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة) من منتج معين فقرر فى الفقرة ب من المادة
 2انه « ب -فى حالة عدم كفاية المنتجات الوطنية لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية
كاملة من منتج معين  ،تقوم هذه الأجهزة بتلبية باقى احتياجاتها من المنتجات ذات المن�ش�أ
الوطنى  ،ثم بعد ذلك من المنتجات الأجنبية وذلك مع مراعاة �أحكام الفقرة �أ من هذه
المادة و�شرطى الجودة والت�سليم»
الأمر الذى يتعين معه على الأجهزة الحكومية الن�ص فى وثائق المناق�صة التى تطرحها
على �إخ�ضاعها للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية فى الم�شتريات الحكومية للمنتجات الوطنية
والمنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى باعتبارها جزء ًا ال يتجز�أ من العقد وذلك حتى تترتب عليها
الآثار التى ا�ستهدفها الم�شرع من ذلك وتتمثل فى ت�شجيع ال�صناعة الوطنية �سواء فى دولة
قطر �أو دول مجل�س التعاون وتن�شيط الدورة االقت�صادية فى البالد .
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-2يجب ت�ضمين عقود �أعمال الت�صاميم مع اال�ست�شاريين �شروطاً تق�ضى بت�أمين
جميع الم�ستلزمات من المنتجات الوطنية �أو المنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى
المتوافرة :
وهذا االلتزام �أوجبته المادة  5من القانون رقم  6ل�سنة  1987الم�شار �إليه بان ن�صت
على انه « تراعى جميع الأجهزة الحكومية عند تعاقدها مع اال�ست�شاريين للقيام ب�أعمال
الت�صاميم وو�ضع الموا�صفات وال�شروط العامة والخا�صة لم�شروعاتها الن�ص ب�شكل وا�ضح
فى نماذج العقود وموا�صفات العمل المطلوب �أن يتم ت�أمين جميع الم�ستلزمات من المنتجات
الوطنية �أو المنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى المتوافرة التى تفى بالغر�ض المطلوب .وتنفيذا
لذلك يلتزم اال�ست�شاري �أو الجهة الفنية من الجهاز الحكومى عند و�ضع الموا�صفات �أن تكون
متوافقة مع موا�صفات المنتجات الوطنية �أو المنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى المتوافرة  .ويعتبر
�إخالل اال�ست�شاري �أو المقاول بااللتزام بذلك � ،إخالال ب�أحد االلتزامات الجوهرية النا�شئة
عن العقد يترتب عليه تطبيق ال�شروط والجزاءات المتعلقة ب�إخالل المتعاقد بالتزاماته وفقا
لن�صو�ص العقد و�أحكام القانون ».

-3يجب الن�ص على انه ال يجوز الى مقاول �أجنبى يتولى تنفيذ الم�شروعات
الحكومية �إن�شاء اى وحدة �إنتاجية لت�أمين الم�ستلزمات الإن�شائية للم�شروع:
وهذا االلتزام �أوجبته المادة  5من القانون رقم  6ل�سنة  1987الم�شار �إليه بان ن�صت على
ان « تراعى جميع الأجهزة الحكومية ب�شكل وا�ضح فى نماذج العقود على انه ال يجوز الى مقاول
�أجنبى يتولى تنفيذ الم�شروعات الحكومية � ،سواء كان مقاوال مبا�شرا �أو من الباطن � ،إن�شاء
اى وحدة �إنتاجية لت�أمين الم�ستلزمات الإن�شائية للم�شروع  ،ويلزم ب�شراء جميع الم�ستلزمات
من المنتجات الوطنية �أو المنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى ان وجدت  .ويعتبر �إخالل المقاول
االجنبى بذلك � ،إخالال ب�أحد االلتزامات الجوهرية النا�شئة عن العقد يترتب عليه تطبيق
ال�شروط والجزاءات المتعلقة بهذا الإخالل وفقا لن�صو�ص العقد و�أحكام القانون ».
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الفرع الثانى
ال�شروط االختيارية
�أوال :تقديم العطاءات في مظروفين مغلقين �أحدهما للعر�ض الفني والآخر
للعر�ض المالي:
تن�ص المادة  30من القانون رقم  26ل�سنة  2005على ان «يجوز للجنة المناق�صات
المخت�صة طرح المناق�صة بنظام المظروفين  ،بحيث يقدم العطاء في مظروفين
مغلقين منف�صلين �أحدهما فني والآخر مالي  ،ويتم ف�ض المظاريف الفنية ودرا�ستها
�أو ًال  ،وال يجوز ف�ض المظاريف المالية �إال للعطاءات المقبولة فني ًا»

وتن�ص المادة  39على ان «تف�ض لجنة المناق�صات المخت�صة عطاءات كل مناق�صة
بالتتابع في الموعد المحدد  ،ويتم تدوينها في جدول يعد لذلك  ،ويثبت فيه عددها ويو�ضع
عليها �أرقام م�سل�سلة  ،وكل عطاء يف�ض مظروفه ُيو�ضع عليه رقم م�سل�سل على هيئة ك�سر
اعتيادي  ،ب�سطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات المقدمة  ،ويجب على اللجنة �أن ُتنهي
جميع الأعمال المتعلقة بف�ض المظاريف في جل�سة واحدة  ،وفي حالة تقديم المناق�صة

بنظام المظروفين تف�ض المظاريف الفنية �أو ًال ،وال تف�ض المظاريف المالية �إال بعد
()114
ا�ستالم التقرير الفني من الجهة الحكومية المعنية».
()114وعن مدى �إمكانية العمل بنظام المظروفين (الفني والمالي) عند طرح المناق�صات في �ضوء �أحكام القانون رقم ( )8ل�سنة
 1976ب�ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات وتعديالته قررت �إدارة الفتوى بقطر «�إن الم�ستفاد من ن�صي المادتين (3
 )4،من القانون رقم ( )8ل�سنة  1976الم�شار �إليه هو خ�ضوع المناق�صات العامة والمحلية لمبادئ العالنية في الإجراءات
والم�ساواة بين مقدمي العطاءات وحرية المناف�سة بينهم طبقا للإجراءات التي يتم الإعالن عنها وفقا للقانون بهدف
الو�صول في النهاية �إلى المناق�ص الذي يتقدم ب�أ�صلح و�أف�ضل عطاء  .وبما �أن الغاية من كافة الإجراءات الواردة في قانون
المناق�صات والمزايدات الم�شار �إليه هي الو�صول �إلى �أ�صلح العطاءات و�أف�ضلها و�أنه تحقيقا لهذه الغاية يجوز اتخاذ �أي
من الإجراءات �أو ال�سبل القانونية التي من بينها تقديم العطاءات بموجب مظروفين �أحدهما مالي والآخر فني حتى يت�سنى
للفنيين درا�سة الجانب الفني وتقديم تو�صياتهم ب�ش�أنها �إلى لجنة المناق�صات التي تدعو بعد ذلك مقدمي العطاءات �أو
مندوبيهم لح�ضور فتح المظاريف المالية وقراءة الأ�سعار في الموعد الذي تحدده لهم وا�ستكمال باقي الإجراءات للبت بعد
ذلك في العطاءات والتو�صية ب�إر�ساء المناق�صة على المناق�ص الذي قدم �أقل �سعر �إجمالي �إذا كان عطا�ؤه بموجب هذين
المظروفين ي�ساعد لجنة المناق�صات في تحقيق الغاية من المناق�صة و�إجراءاتها بالو�صول لأ�صلح العطاءات من الناحيتين
المالية والفنية دون الإخالل بمبادئ العالنية والم�ساواة وحرية المناف�سة  ،ف�إنه يجوز بالتالي العمل بنظام المظروفين
الفني والمالي عند طرح المناق�صات ( .الفتوى رقم ف .ت  529-4/3الم�ؤرخة . )2000/3/1

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

199

ثانيا :غرامات الت�أخير والحد الأق�صى للغرامات :
تن�ص المادة  56من القانون رقم  26ل�سنة  2005على انه «�إذا ت�أخر المتعاقد في تنفيذ
العقد عن الميعاد المحدد له ،جاز للجهة الحكومية المعنية �إعطا�ؤه مهلة �إ�ضافية لإتمام
التنفيذ ،على �أن توقع عليه غرامة عن مدة الت�أخير طبق ًا للأ�س�س وبالن�سب وفي الحدود التي
تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون بحيث ال يجاوز مجموع الغرامة ( )%10من قيمة العقد.
وتوقع الغرامة بمجرد ح�صول الت�أخير دون حاجة �إلى تنبيه �أو �إنذار.
ويجوز بقرار من وزير االقت�صاد والمالية ،بنا ًء على تو�صية م�سببة من لجنة المطالبات
والتعوي�ضات بوزارة االقت�صاد والمالية� )115(،إعفاء المتعاقد من الغرامة �أو جزء منها �إذا
(�)115صدر قرار مجل�س الوزراء رقم ( )38ل�سنة 2009ب�إعادة تنظيم لجنة المطالبات والتعوي�ضات بوزارة االقت�صاد والمالية
ن�صه االتى :
مـادة ()1
ُيعاد تنظيم لجنة المطالبات والتعوي�ضات بوزارة االقت�صاد والمالية على النحو المبين في هذا القرار .
مـادة ()2
ت�شكل اللجنة برئا�سة وكيل وزارة االقت�صاد والمالية لل�ش�ؤون المالية رئي�س ًا  ،وممثلين اثنين عن الوزارة يكون �أحدهما نائب ًا للرئي�س
 ،وممثل عن كل من :
1ـ وزارة العدل .
2ـ وزارة البلدية والتخطيط العمراني .
3ـ ديوان المحا�سبة .
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة  ،وي�صدر بت�سمية نائب رئي�س و�أع�ضاء اللجنة قرار من وزير االقت�صاد والمالية .
ويتولى �أمانة �سر اللجنة موظف �أو �أكثر من موظفي الوزارة  ،ي�صدر بندبهم وتحديد مكاف�آتهم قرار من الوزير .
مـادة ()3
تكون مدة ع�ضوية اللجنة ثالث �سنوات  ،قابلة للتجديد لمدة �أو لمدد �أخرى مماثلة.
مـادة ()4
تخت�ص اللجنة بما يلي :
1ـ تلقي ودرا�سة طلبات التعوي�ض المقدمة �إلى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة  ،وبخا�صة طلبات
التعوي�ض الناتجة عن عقود المقاوالت والتوريدات  ،وما يتعلق بها من طلبات تعوي�ض عن الت�أخير في تنفيذ االلتزامات �أو �إنجاز
الأعمال الأ�صلية �أو الإ�ضافية �أو الأوامر التغييرية �أو التعديالت التي تكون قد �أجريت على تلك العقود .
2ـ النظر في الطلبات المرفوعة من ال�شركات  ،ب�ش�أن التظلم من الغرامات الناتجة عن ت�أخرها في تنفيذ الأعمال � ،أو توريد المواد
محل التعاقد .
3ـ النظر في �أي طلبات يحيلها عليها الوزير لدرا�ستها .
مـادة ()5
ت�ضع اللجنة نظام ًا لعملها  ،يت�ضمن مواعيد اجتماعاتها والقواعد الالزمة لممار�سة اخت�صا�صاتها .
مـادة ()6
تجتمع اللجنة  ،بدعوة من رئي�سها  ،مرة كل �أ�سبوعين على الأقل  ،وكلما دعت الحاجة  ،وتعقد اجتماعاتها بمقر وزارة االقت�صاد
والمالية.
وال يكون اجتماع اللجنة �صحيح ًا �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه  ،وت�صدر اللجنة قراراتها
ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء الحا�ضرين  ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح الجانب الذي منه الرئي�س .
وتكون اجتماعات اللجنة في غير مواعيد العمل الر�سمية  ،ويجوز عقد بع�ضها �أثناء مواعيد العمل الر�سمية � ،إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
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ثبت �أن الت�أخير لأ�سباب خارجة عن �إرادته ولم يترتب على الت�أخير �ضرر.
وال يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الحكومية المعنية في الرجوع على المتعاقد بكامل
التعوي�ض الم�ستحق عما �أ�صابها من �أ�ضرار ب�سبب الت�أخير».

والأ�صل ان غرامات الت�أخير المقررة قانوناً وتلك التى ين�ص عليها فى العقود
الإدارية هى جزاء ق�صد به �ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه فى المواعيد
المتفق عليها حر�صاً على �سير المرفق العام بانتظام وال يتوقف ا�ستحقاق الغرامة على
ثبوت وقوع �ضرر للإدارة من جراء �إخالل هذا المتعاقد بالتزامه كما ال يعفى منها �إال �إذا
�أثبت �أن �إخالله بالتزامه يرجع �إلى �أ�سباب خارجة عن �إرادته ولم يترتب على الت�أخير �ضرر،
�أو �إلى خط�أ جهة الإدارة المتعاقد معها.
مـادة ()7

يجب �أن تتوفر في المطالبة المقدمة للجنة ما يلي :
1ـ �أن تقدم كتابة من الطالب �أو من ينوب عنه قانون ًا .
2ـ �أن ت�ستند �إلى �شروط التعاقد �أو القانون.
3ـ �أن ترفق بها الجهة المعنية مذكرة بر�أيها في مفردات المطالبة ،مع ملخ�ص لوجهة نظرها ووجهة نظر الطالب.
4ـ �أال يكون قد �سبق عر�ض المطالبة على الجهات الق�ضائية وق�ضى فيها برف�ض المطالبة.
مـادة ()8
للجنة �أن ت�شكل من بين �أع�ضائها �أو من غيرهم من الفنيين في مجاالت اخت�صا�صاتها مجموعات عمل � ،أو �أن تكلف �أحد �أع�ضائها
بدرا�سة �أي من المو�ضوعات الداخلة في اخت�صا�صاتها  ،ولها اال�ستعانة بالخبراء المخت�صين لمعاونتها في �إجراء الدرا�سات
الالزمة لممار�سة اخت�صا�صاتها .
مـادة ()9
للجنة �أن تطلب من �أي جهة ،البيانات والم�ستندات التي تراها �ضرورية لمبا�شرة اخت�صا�صاتها.
وللجنة �أن تدعو لح�ضور اجتماعاتها من ترى �ضرورة ح�ضوره من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات
والم�ؤ�س�سات العامة �أو من غيرهم  ،للح�صول على �أي �إي�ضاحات تراها �ضرورية لأداء عملها �أو للإجابة على �أي ا�ستف�سارات خا�صة
بالمطالبة بالتعوي�ض .
مـادة ()10
ترفع اللجنة تو�صياتها م�سببة �إلى الوزير  ،التخاذ القرار المنا�سب ب�ش�أنها � ،أما بالقبول �أو الرف�ض �أو �إعادة المطالبة �إلى اللجنة
لإعادة النظر فيها .
مـادة ()11
يتولى رئي�س اللجنة �إخطار كل من الوزارة �أو الجهاز الحكومي �أو الهيئة �أو الم�ؤ�س�سة العامة المعنية و�صاحب المطالبة بالقرار الذي
اتخذه الوزير  ،وذلك خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �صدور القرار  .ف�إذا وافق مقدم المطالبة �أو وكيله المفو�ض على تنفيذ
القرار والتزامه به ،فت�ؤخذ منه موافقة كتابية تفيد ذلك� .أما �إذا لم يوافق  ،فله �أن يلج�أ للإجراءات الأخرى وفق ًا للقانون .
مـادة ()12
يتقا�ضى كل من رئي�س ونائب رئي�س و�أع�ضاء اللجنة مكاف�أة �شهرية مقدارها (� )4000أربعة �آالف ريال  ،وت�سري في �ش�أن المكاف�أة
�أحكام قرار مجل�س الوزراء رقم ( )9ل�سنة  1993الم�شار �إليه .
مـادة ()13
ُيلغى قرار مجل�س الوزراء رقم ( )9ل�سنة  1996الم�شار �إليه .
مـادة ()14
على جميع الجهات المخت�صة  ،كل فيما يخ�صه  ،تنفيذ هذا القرار  .ويعمل به من تاريخ �صدوره  .وين�شر في الجريدة الر�سمية .
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كما ان الن�سب المحددة بالقانون لتلك الغرامات لي�ست من النظام العام  ،ف�إذا
�أرادت الجهة الإدارية توقيع غرامات الت�أخير على نحو مغاير لما ت�ضمنته �أحكام
قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات فعليها ت�ضمين ال�شروط الأحكام التف�صيلية
التى تتعلق بغرامات الت�أخير وعلى �أ�سا�س هذه الأحكام المغايرة ُ
تطرح المناق�صة ،
وفى هذا ال�صدد قررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بمجل�س الدولة الم�صرى
«�إن الم�شرع حدد ن�سبة غرامة الت�أخير التى يجوز توقيعها على المتعاقد عند الإخالل
بالتزامه بحدين �أدنى و�أق�صى بيد �أن ذلك التحديد لي�س من النظام العام ف�إذا ت�ضمن

العقد المبرم مع جهة الإدارة ن�سباً �أخرى لهذه الغرامة فال منا�ص من االلتزام
ب�أحكامه �إعالء لمبد�أ العقد �شريعة المتعاقدين الذى يق�ضى ب�أن تقوم قواعد العقد
بالن�سبة لطرفيه مقام قواعد القانون .الثابت من الأوراق �أن العقد المبرم بين الأزهر
والجمعية الموردة ن�ص فى البند الأول على اعتبار كرا�سة ال�شروط والموا�صفات ومح�ضر
لجنة البت جز ًءا ال يتجز�أ من العقد  .وقد ت�ضمنت كرا�سة ال�شروط والموا�صفات �أحكام ًا
تف�صيلية تتعلق بغرامات الت�أخير وردت على نحو مغاير لما ت�ضمنته �أحكام قانون تنظيم
المناق�صات والمزايدات الم�شار �إليه والئحته التنفيذية وعلى �أ�سا�س هذه الأحكام المغايرة
ُطرحت المناق�صة وتم التعاقد وكانت هذه الأحكام تحت نظر الجمعية المتعاقدة وقبلتها
دون تحفظ عند التعاقد ومن ثم يكون الطرفان قد ارت�ضيا تلك الأحكام التى اندمجت فى
()116
�شروط العقد و�أ�صبحت ُملزمة لطرفيه وال مجال للفكاك منها .
كما قررت محكمة التمييز الكويتية انه «ومن الم�ستقر عليه �أنه و�إن كان من �سلطة جهة
الإدارة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها �إذا ما ق�صر فى تنفيذ التزاماته على �أى وجه
من الوجوه �سواء بامتناعه كلية عن التنفيذ �أو بالت�أخير  ،ف�إن للق�ضاء مراقبة جهة الإدارة فى
ا�ستعمالها لهذا الحق و�سلطته فى هذا الخ�صو�ص وا�سعة ال تقف عند حد مراقبة م�شروعية
الجزاءات التى توقعها الإدارة بل قد تمتد فى بع�ض الحاالت �إلى مراقبة مدى مالئمتها
()116فتوى الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع رقم  800بتاريخ  1999 / 12 / 13جل�سة 1999/10/20ملف (رقم 54
) 358 / 1 /
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للتق�صير المن�سوب للمتعاقد معها  .....ذلك �أن مبادئ العدالة ت�أبى �أن تكون مثل هذه
الغرامات م�صدر �إثراء لذمة جهة الإدارة على ح�ساب المتعاقد معها كما ال يتفق مع هذه
المبادئ �أن ت�صل هذه الغرامات �إلى حد ي�ستغرق قيمة العقد ذاته وقد تفوقها طالما خلت
من حد معين تقف عنده و�أن قيام هذه الغرامات على �أ�سا�س الخط�أ المفتر�ض فى جانب
المقاول وال�ضرر المفتر�ض فى جانب جهة الإدارة ال يبرر �إطالق هذه الغرامات من كل قيد
ي�ستغرق كل �أرباح المقاول التى كان يتوقعهـا من تنفيذه للم�شروع الذى �أقدم على تنفيذه  ،بل
�إنها قد تنال من �أ�صول ال�شركة المتعاقدة التى ا�ضطلعت بتنفيذ الأعمال محل العقد الإدارى،
ومن ثم ف�إنه �إذا ت�ضمنت ن�صو�ص العقد ن�صاً �صريحاً يحدد ن�سبة معينة كحد �أق�صى

للغرامات التى توقع على الطرف الآخر تع ّين �إعمال هذا الن�ص تطبيقاً لقاعدة
العقد �شريعة المتعاقدين � ،أما فى حالة عدم ورود ن�ص �صريح فى العقد ي�ضع حد
�أق�صى للغرامة ف�إن ن�سبة الـ  %10من قيمة العقد تكون هى الن�سبة المالئمة التى
يتعين �أال تتجاوزها قيمة الغرامات الموقعة على المتعاقد م�ستلهمة ذلك مما جرى
()117
عليه العمل في �سائر العقود الإدارية».
ثالثا � :شرط التحكيم:
تن�ص المادة  10من القانون رقم  26ل�سنة  2005على ان «يجوز لطرفي العقد في حالة
حدوث خالف بينهما نا�شئ عن العقد ،االتفاق على ت�سويته عن طريق التحكيم بعد موافقة
وزير االقت�صاد والمالية  ،مع التزام كل طرف باال�ستمرار في تنفيذ التزاماته النا�شئة عن العقد».
والتحكيم طبقا لما ا�ستقر عليه الفقه والق�ضاء هو اتفاق على عر�ض النزاع �أمام محكم �أو
�أكثر ليف�صلوا فيه بدال من المحكمة المخت�صة به وذلك بحكم ملزم للخ�صوم  .ويتخذ هذا
االتفاق احدي �صورتين  ,فهو قد يرد �ضمن العقد الأ�صلي م�صدر الرابطة القانونية فيتفق
طرفا العقد على �أن ما ين�ش�أ من نزاع حول تف�سير هذا العقد �أو تنفيذه يتم البت فيه عن
طريق التحكيم .وي�سمى هذا االتفاق «ب�شرط التحكيم» .وقد ال يتفق الطرفان على التحكيم
( )117حكم محكمة التمييز الكويتية – الدائرة التجارية الأولى والإدارية – الطعن رقم  2000/337تجارى  1جل�سة 2001/1/15
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في العقد الأ�صلي ولكن بعد قيام النزاع بينهما يبرمان اتفاقا خا�صا للف�صل في النزاع الذي
ن�ش�أ ب�أ�سلوب التحكيم  .ويطلق على هذا االتفاق وثيقة �أو م�شارطه التحكيم  .والتحكيم
يقوم على �أ�سا�سين هما �إرادة الخ�صوم و�إقرار الم�شرع لهذه الإرادة ،لأن التحكيم ا�ستثناء
من الأ�صل العام في الت�شريع وبالتالي فال يجوز �إجبار �شخ�ص على �سلوكه وحرمانه من
االلتجاء �إلى الق�ضاء �إال عن ر�ضاء واختيار كما �أنه ال تكفي �إرادة الخ�صوم وحدها للف�صل في
منازعاتهم عن طريق التحكيم ,بل ال بد �أن يتم ذلك في حدود القواعد التي ي�ضعها الم�شرع
لتنظيم التحكيم و�إجراءاته.
وقد �أجاز قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  13ل�سنة  1990االتفاق على التحكيم
بالمفهوم ال�سالف �إي�ضاحه مبينا �شروطه و�إجراءاته وكيفيه تنفيذ �أحكام المحكمين والطعن
فيها في المواد من � 190إلى  .210كما �أن المادة ( )10من قانون المناق�صات والمزايدات
ورد بها ما يقطع �صراحة بجواز التجاء جهة الإدارة �إلى التحكيم في منازعاتها العقدية (
�أدراية �أو مدنية ) وذلك بن�ص خا�ص ينظم التحكيم في منازعات العقود التي تكون جهة
الإدارة طرفا فيها �سواء المدنية �أو الإدارية  ,و�إنه يتعين الرجوع �إلى ال�شروط العامة للتحكيم
و�إجراءاته الواردة بقانون المرافعات والتي ال تتعار�ض مع طبيعة الروابط الإدارية و�إذا كانت
الدائرة الإدارية بالمحكمة االبتدائية هي المخت�صة بالف�صل في منازعات العقود الإدارية
دون غيرها – طبقا للمادة  3من قانون الف�صل فى المنازعات الإدارية رقم  7ل�سنة – 2007
ف�إن االتفاق على ح�سم تلك المنازعات بطريق التحكيم ال ينزع االخت�صا�ص من المحكمة
و�إنما يمنعها من �سماع الدعوي طالما بقي �شرط التحكيم قائما ,بحيث �إذا لم ينفذ عقد
التحكيم لأي �سبب من الأ�سباب عادت �سلطة الحكم �إلى المحكمة.ويق�صد بن�ص المادة 3
بيان الحد الفا�صل بين االخت�صا�ص المقرر للدوائر الإدارية والدوائر المدنية والت�أكيد علي
ا�ستبعاد �أي اخت�صا�ص للدوائر المدنية بمثل هذه المنازعات وهو اخت�صا�ص كان قائما لها
في المادة  2/4مرافعات ال�سابقة على القانون رقم  7ل�سنة  2007الم�شار �إليه ف�أراد الم�شرع
بهذا الن�ص �أن يقطع ال�صلة بين الدوائر المدنية ومنازعات العقود الإدارية ولكنه لم ينكر
حق الأطراف في عر�ض مثل هذه المنازعات علي هيئة التحكيم .
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وق�ضت الدائرة الإدارية اال�ستئنافية بقطر « �إن الم�شرع نظم في الباب الثالث من
قانون المرافعات المدنية التجارية ال�صادر بالقانون رقم 13ل�سنة 1990الأحكام الخا�صة
بالتحكيم ،والبين من الفقرة الأولى من المادة  190منه �أن الم�شرع خول المتعاقدين الحق
في االلتجاء �إلى التحكيم لنظر ما قد ين�ش�أ بينهم من نزاع كانت تخت�ص به المحاكم �أ�ص ًال،

فاخت�صا�ص جهة التحكيم بنظر النزاع يرتكن �أ�سا�ساً �إلى حكم القانون الذي �أجاز
�سلب اخت�صا�صات جهة الق�ضاء  ،كما يرتكن �إلى �أتفاق الخ�صوم  ،فر�ضاء طرفي
الخ�صومة هو �أ�سا�س التحكيم  ،بان ن�صت على �أنه «  ....كما يجوز االتفاق على التحكيم
في جميع المنازعات التي تن�ش�أ عن تنفيذ عقد معين  ».والطبيعة االتفاقية التي يت�سم
بها �شرط التحكيم وتتخذ قواماً لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام  ،فال يجوز
للمحكمة �أن تق�ضى ب�إعماله من تلقاء نف�سها و�إنما يتعين التم�سك به �أمامها ويجوز

النزول عنه �صراحة �أو �ضمن ًا وي�سقط الحق فيه فيما لو �أثير مت�أخر ًا بعد الكالم في المو�ضوع
وفي ذلك تقول الفقرة الثانية من المادة � 192إنه « و�إذا ثار نزاع ب�صدد تنفيذ عقد ا�شتمل
على �شرط التحكيم  ،ورفع احد طرفيه دعوى �أمام المحكمة المخت�صة  ،جاز للطرف الأخر
�أن يتم�سك ب�شرط التحكيم في �صورة دفع بعدم قبول الدعوى  ....... ».ومن حيث �إن التحكيم

طريق ا�ستثنائي لف�ض الخ�صومات قوامه الخروج على طرق التقا�ضي العادية وما
تكفله من �ضمانات  ،ومن ثم فهو مق�صور حتما ً على ما تن�صرف �إرادة المحتكمين
�إلى عر�ضه على هيئة التحكيم ومن ثم يجب �أن يت�ضمن �شرط التحكيم �أو م�شارطته تعيين ًا
لمو�ضوع النزاع حتى تتحدد والية المحكمين ويت�سنى رقابة مدى التزامهم حدود واليتهم ،
ويفقد ما ي�صدر من المحكمين خارج ال�شرط �أو الم�شارطة مقومات الحكم .....ومن حيث
�إنه من المقرر �أنه �إذا ت�ضمن العقد الإداري �شرط تحكيم بمقت�ضاه اتفق المتعاقدان

على عر�ض جميع المنازعات التي تن�ش�أ عن تنفيذه على محكمين ،ف�أن هذا ي�شمل
كل المنازعات التي تقع بين المتعاقدين ب�ش�أن التنفيذ �سواء وقت قيام العقد �أم بعد
انتهائه ......فدعوى الإلغاء هي جزاء لمخالفة مبد�أ الم�شروعية  ،بينما االلتزامات المترتبة
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على العقود الإدارية هي التزامات �شخ�صية  ،ومن المقرر �أن دعوى الإلغاء تتعلق بالنظام
العام فال يجوز ال�صلح وال يكون القرار الإداري مح ً
ال للتحكيم  ........و�صدور قرار
من المجل�س الأعلى للتعليم ب�إلغاء الترخي�ص ب�سبب عدم توفيق ال�شخ�ص االعتباري «ال�شركة»
�أو�ضاعها وفق ًا لأحكام القانون الجديد  ،هذا القرار ال ي�ستند �إلى ن�صو�ص اتفاقية الترخي�ص،
و�إنما �صدر من جانب واحد هو المجل�س الأعلى للتعليم بو�صفه �سلطة عامة ولي�س ك�سلطة
متعاقدة ويعد قرار ًا �إداري ًا منف�ص ًال عن االتفاقية ويخرج عن نطاقها  ،.....فانه يكون خارج ًا
عن نطاق �شرط التحكيم الوارد باالتفاقية  ،ويخرج عن والية المحكم  ،ف�ض ًال عن كون طلب
�إلغائه �إنما يكون بدعوى الإلغاء المت�صلة بالنظام العام فال يخ�ضع �أ�ص ًال للتحكيم ويت�أبى
على ال�صلح  ،.......وبالتالي ف�إن حكم التحكيم قد تناول م�س�ألة تخرج عن مو�ضوع النزاع
المحدد « �شرط التحكيم « باتفاقية الترخي�ص  ،وي�ستتبع فقده مقوماته كحكم مما ي�ستوجب
الحكم ببطالنه  ... .بالإ�ضافة �إلى ما تقدم  ،فانه من بين �أ�سباب بطالن حكم المحكمين
المحددة على �سبيل الح�صر في المادة  207من قانون المرافعات هو �صدوره بنا ًء على وثيقة
تحكيم باطلة  .ومن المقرر �أن الأ�صل هو حرية الإرادة في العقود المدنية ،ولكن الأ�صل هو
تقييد الإرادة في م�سائل القانون العام قرارات كانت �أو عقود �إدارية ،فالإدارة ال ت�ستوي مع
الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في �إبرام العقود �إدارية كانت �أو مدنية فهي تلتزم في هذا
ال�سبيل ب�إجراءات و�أو�ضاع ر�سمها ال�شارع  ......واالخت�صا�ص في القانون العام يقابل الأهلية
في القانون الخا�ص  ،فكما ي�شترط ل�صحة الت�صرف القانوني في عالقات القانون الخا�ص
�أن يكون المت�صرف متمتع ًا بالأهلية القانونية الالزمة لإبرامه  ،فانه ي�شترط كذلك ل�صحة
الت�صرف الإداري ان يكون الموظف الذي ي�صدر منه الت�صرف مخت�ص ًا  .بيد ان االخت�صا�ص
في القانون العام �أ�ضيق نطاقا من الأهلية في القانون الخا�ص �إذ الأ�صل في ال�شخ�ص ان
يكون كامل الأهلية ما لم ي�سلب القانون �أهليته �أو يحد منها �أما في القانون العام فالأ�صل �أن
الموظف غير مخت�ص بالن�سبة �إلى الم�سائل التي لم ين�ص على اخت�صا�صه بها  ,وبناء عليه
فانه ي�شترط ل�صحة �شرط التحكيم في العقد الذي تبرمه جهة الإدارة  -مدنياً كان
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�أم �إداريا � -أن يكون �صادراً من �سلطة �إدارية لها الحق في �إ�صداره وت�ستمد هذا الحق
()118
من قانون �أو الئحة ».....
وق�ضت محكمة التمييز بقطر انه « يترتب على االتفاق على التحكيم نزول الخ�صوم عن
االلتجاء لق�ضاء الدولة ،ف�إذا رفع �أحد طرفيه دعوى �أمام الق�ضاء جاز للطرف الآخر
�أن يتم�سك ب�شرط التحكيم في �صورة دفع بعدم القبول ويجوز �إبدا�ؤه  -ك�أ�صل عام -
في �أية حالة تكون عليها الدعوى .وي�سقط االتفاق على التحكيم وي�صبح غير ذي �أثر

وينزل الطرفين عنه �أما باتفاق �صريح �أو �ضمني بالتجاء �أحد طرفي اتفاق التحكيم
�إلى ق�ضاء الدولة واتخاذ الطرف الآخر �سلوكاً ينم  -بما ال يدع مجا ًال لل�شك  -عن
ر�ضائه بهذا الطريق وتنازله عن حقه في االلتجاء للتحكيم وال يحق معه معاودة طلبه
()119
�إال بموجب اتفاق جديد بين الطرفين».
رابعا� :شرط الدفع بعدم التنفيذ  -ال يجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية �أن
يتقاع�س �أو يتراخى فى تنفيذ التزاماته �إذا ت�أخرت هذه الجهة فى تنفيذ التزاماتها
المقابلة  -هذا الأ�صل يجوز للطرفين الخروج عليه عند التعاقد:
الأ�صل المقرر في تنفيذ العقود الإدارية انه ال يجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية �أن
يتقاع�س �أو يتراخي في تنفيذ التزاماته �إذا ت�أخرت هذه الجهة في تنفيذ التزاماتها وهذا
الأ�صل يجد �صداه في �أن العقد الإداري يتميز عن العقود المدنية بطابع خا�ص مناطه
احتياجات المرفق الذي ي�ستهدف العقد الإداري ت�سييره �أو �سد حاجته وتغليب وجه الم�صلحة
العامة على الم�صلحة الفردية الخا�صة فبينما تكون م�صالح الطرفين في العقود المدنية
متوازية ومت�ساوية �إذ هي في العقود الإدارية غير متكافئة �إذ يجب �أن يعلو ال�صالح العام على
الم�صلحة الفردية الخا�صة لتامين المرافق العامة التي يت�صل بها العقد الإداري و�ضمان
�سيرها بانتظام واطراد ومن ثم ال ي�سوغ للمتعاقد مع الإدارة �أن يمتنع عن الوفاء بالتزاماته
( )118اال�ستئناف رقم  9ل�سنة  2009ادارى  -جل�سة 2009/11/17
( )119تمييز مدنى الطعن رقم  57ل�سنة  2008جل�سة 2008/6/17
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حيال المرفق بحجة �أن ثمة �إجراءات �إدارية �أدت �إلى الإخالل ب�أحد التزاماته قبلها بل يتعين
عليه �إزاء هذه االعتبارات �أن ي�ستمر في التنفيذ مادام ذلك في ا�ستطاعته  ،فال يجوز له

الدفع بعدم التنفيذ و�إال حق للجهة الإدارية ا�ستعمال �سلطتها في توقيع الجزاءات
ً ()120
المقررة قانونا .
ولئن كان الأ�صل المقرر فى تنفيذ العقود الإدارية �أنه ال يجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية
�أن يتقاع�س �أو يتراخى فى تنفيذ التزاماته �إذا ت�أخرت هذه الجهة فى تنفيذ التزاماتها
المقابلة� .إال �أن هذا الأ�صل يجوز للطرفين الخروج عليه عند التعاقد خا�صة �إذا

ما قدرا �أن عدم تنفيذ الجهة الإدارية اللتزاماتها يعجز المتعاقد معها عن تنفيذ
التزامه فى الميعاد فيحق للطرفين �أن يتفقا على زيادة مدة التنفيذ بقدر ما ت�أخرت
الجهة فى تنفيذ التزامها ب�أداء مقابل الأعمال كما �أن لجهة الإدارة �أذا ما جاوزت مدة
توقف الأعمال الحد المعقول ب�سبب عدم قيامها بالتزامها ب�أداء مقابل الأعمال لعدم توفر
االعتماد المالى �أن تعيد النظر فى الأ�سعار المتعاقد عليها �أ�ص ًال وذلك فى �ضوء الأ�سعار
ال�سائدة عند موا�صلة التنفيذ حتى ال تختل اقت�صاديات العقد وتجور الم�صلحة العامة على
الم�صلحة الفردية على نحو يعوق المتعاقد مع الإدارة عن النهو�ض بتنفيذ التزاماته ولي�س فى
ذلك ما يخالف النظام العام �إذ �أن قواعد العدالة ومقت�ضيات ح�سن النية التى تظل العقود
جميع ًا تت�أبى وتم�سك الجهة الإدارية بتنفيذ الأعمال مو�ضوع العقد بذات الأ�سعار المتعاقد
عليها �إذا ما تراخت فى �أداء التزاماتها المقابلة �أو بعدم منح المتعاقد معها مهلة للتنفيذ �إذا
()121
ما قدرت �أن تراخيها فى الوفاء بالتزاماتها قد يعجزه عن �أداء التزاماته فى الموعد المحدد.

خام�سا� :شرط انتقال ملكية المعدات للحكومة بعد انتهاء المقاولة بن�ص العقد:
�إذا ن�ص العقد المبرم بين الحكومة والمقاول على انتقال ملكية المعدات والآليات �إلى
الحكومة من لحظة �إح�ضارها �إلى الموقع  ،ف�إن هذه الأ�شياء ت�صبح  ,بموجب العقد المنوه
( )120اال�ستئناف رقم  35ل�سنة  2008بجل�سة 2008/11/25
( )121الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بجل�سة  2000/9/13ملف رقم 50/2/78
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عنه ،ملك ًا للحكومة فور و�صولها للموقع  ,وبالتالي ي�صبح لها الحق في �أن تت�صرف فيها ب�أي
�شكل من �أ�شكال الت�صرفات التي يجيزها القانون للمالك  ,و�أتي على ر�أ�س هذه الت�صرفات
()122
حق بيعها .

�ساد�سا � :شرط تعديل �أ�سعار بع�ض المواد بالزيادة �أو النق�ص ح�سب الحال �إذا ما
طر�أت �أثناء التنفيذ ظروف ت�ستدعى ذلك:
قررت ادارة الفتوى بالكويت «يجوز الن�ص فى �شروط المناق�صة على جواز تعديل �أ�سعار
بع�ض المواد بالزيادة �أو النق�ص ح�سب الحال �إذا ما طر�أت �أثناء التنفيذ ظروف ت�ستدعى
ذلك .ويجب فى هذه الحالة و�ضع معادلة وا�ضحة لتغيير الأ�سعار فى �شروط المناق�صة .
وهذا ما قررته ادارة الفتوى والت�شريع بقولها �إنه « بالرجوع �إلى المادة  25من القانون رقم
 37ل�سنة  1964فى �ش�أن المناق�صات العامة نجد ن�صه ًا يجرى كالآتى  :ال تقبل العطاءات
�إال �إذا ا�شتملت على �أ�سعار �إجمالية ثابتة «  .و�أن الثبات الم�شار �إليه فى الن�ص ال يمكن �أن
يكون المق�صود منه الثبات المطلق الم�ستمر طيلة مدة �سريان العقد � ،إذ �أن مثل هذا الثبات
يخالف طبيعة اال�شياء كما ي�صطدم مع النظريات القانونية المختلفة التى من �ش�أن تطبيقها
ان تجعل الأ�سعار متغيرة كنظرية الظروف الطارئة المن�صو�ص عليها فى المادة  146من
قانون التجارة والتى تق�ضى فيما تق�ضى به ب�أنه ال يجوز االتفاق على خالف ما ورد فيها �،أى
ال يمكن االتفاق على عدم تطبيقها  ،ونظرية فعل الأمير وال�صعوبات غير المتوقعة وغير
ذلك مما يعر�ض �أثناء �سريان العقد ،ثم ان هذا التف�سير ي�صطدم بالواقع العملى على الوجه
الذى �أو�ضحته الوزارة وقد جرت بع�ض الوزارات فى الكويت على ت�ضمين عقودها ن�ص ًا يحكم
تغير الأ�سعار لبع�ض المواد كالنحا�س والر�صا�ص والفوالذ مما وجد فى العمل �أنه لي�س هناك
متعهد و مقاول يمكن �أن يبرم عقد ًا بغير ان يتوقى االرتفاع الذى يحدث فى �أ�سعار هذه المواد
وعلى ذلك ف�إن تف�سير الثبات الوارد فى هذه المادة انما يعنى ا�ستبعاد الأ�سعار المبنية على
خف�ض ن�سبة مئوية من �أقل العطاءات �سعر ًا مث ًال �أو بنائها على �أ�س�س غير ثابتة قابلة للتغيير
وما �إلى ذلك مما يجعل الأ�سعار غير وا�ضحة وعر�ضة للأهواء  ،ف�إذا ما كان الأمر كذلك ،
( )122ادارة الفتوى بقطر �ش  0ق  1402/1/27 - 600 – 11/3هـ  1981/11/23 -م
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ف�إنه من الجائز �أن ين�ص فى �شروط المناق�صة على جواز تعديل �أ�سعار بع�ض المواد بالزيادة
�أو النق�ص ح�سب الحال � ،إذا ما طـر�أت �أثناء التنفيذ ظروف ت�ستدعى ذلك وهو ن�ص م�ألوف
ومعروف.
وهذا الن�ص فى الواقع �ضمان للوزارة من مغاالة المقاولين فى مطالباتهم ا�ستناد ًا �إلى
نظرية الظروف الطارئة � ،إذ ت�ضبط حقوق المقاولين والوزارة على حد �سواء  -ثم �إنه
ي�سرى على الطرفين بمعنى انه �إذا انخف�ضت الأ�سعار تعدلت الأ�سعار ل�صالح الوزارة �أي�ض ًا.
علـى �أننـا نرى �ضرورة و�ضع معادلة وا�ضحة لتغير الأ�سعار  ،بحيـث ال يح�صل المقاول (�أو
المتعهد) على كل زيادة مث ًال  ،بل يتحمل جزء ًا ما من ارتفاع الأ�سعار  ،والن�ص على هذا
الو�ضع يكون تطبيق ًا �سليم ًا لنظرية الظروف الطارئة  ،وال مخالفة فيه للقانون  .ون�شير �إلى
�ضرورة �أن ت�ضع الوزارة المعادلة بنف�سها فى �شروط المناق�صة وال تترك و�ضع هذه المعادلة
للمتناق�صين  ،وان ترجع فى تحديد الأ�سعار عند �إبرام العقد ثم عند التنفيذ كل مادة على
حدتها �إلى مراجع ر�سمية ثابتة تبين مقدم ًا  .كما تلزم اال�شارة �إلى وقف العمل بهذا ال�شرط
فى حالة ت�أخر المقاول « �أو المتعهد « فى تنفيذ التزاماته �إذا لم يكن هذا الت�أخير راجع ًا �إلى
قوة قاهرة �أو �إلى فعل الوزارة .هذا ولئال تفاج�أ الوزارة �أثناء تنفيذ العقد – فى حالة زيادة
الأ�سعار  -ب�أن قيمته قد فاقت االعتمادات المالية المخ�ص�صة له والم�أخوذة بعين االعتبار،
وقت ابرام العقد  ،فانه بمقدور الوزارة  -دفعا لهذا المحذور  -ان تحتفظ بمبلغ احتياطى
()123
من االعتماد المخ�ص�ص للعملية يكفى لمواجهة الحد الأق�صى للزيادة المحتملة .

�سابعا :ق�صر الت�أمين على الخ�سائر المبا�شرة على �أن تبقى الخ�سائر غير
المبا�شرة في �ضمان المقاول وفقا لل�شروط العامة للعقد:
قررت �إدارة الفتوى بقطر «�إن المقاول يعتبر �ضامنا لكافة الخ�سائر �أو الأ�ضرار المبا�شرة
وغير المبا�شرة النا�شئة عن �أو ب�سبب تق�صيره في تنفيذ العقد  ،ويتوجب على المقاول
الت�أمين لدى �إحدى �شركات الت�أمين المحلية عن كافة الخ�سائر �أو الأ�ضرار الناتجة عن
( )123فتوى رقم  1996/2بتاريخ 1974/9/19

210

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

خطئه في تنفيذ العقد والتي تلحق بالأعمال والمواد المتعاقد عليها والممتلكات والعاملين
بالموقع وي�ستثنى من نطاق هذا الت�أمين المخاطر التي تعتبر من قبيل القوة القاهرة كالحرب
وال�شغب واال�ضطرابات �أو الغزو الأجنبي �أو نقل �صاحب العمل لجزء من الأعمال التي تم
ت�سليمها �أو الحاالت الناتجة عن ت�صاميم من المهند�سين .لما كان ذلك وكان الغر�ض من
الت�أمين هو تعزيز �ضمان تنفيذ العقد وفقا ل�شروطه وموا�صفاته ومواعيده  ،و�أن العمل قد
جرى على ق�صر الت�أمين على الخ�سائر المبا�شرة بح�سبانه كافيا لتحقيق الغر�ض المن�شود
فال مانع من ق�صر الت�أمين على الخ�سائر المبا�شرة على �أن تبقى الخ�سائر غير المبا�شرة في
()124
�ضمان المقاول وفقا لل�شروط العامة للعقد �شريطة �أن يقدم تعهدا خطيا بذلك ».

ثامنا  :ال�شرط المانع من الت�صرف �أو �شرط عدم �إف�شاء �سر:
قررت ادارة الفتوى بقطر انه «وفق ًا للمادة ( )34من قانون المواد المدنية والتجارية
ال�صادر بالقانون رقم ( )16ل�سنة  « 1971يجوز �أن يقترن العقد ب�شرط ي�ؤكد مقت�ضاه �أو
يالئمه �أو يكون جاري ًا به العرف والعادة  0كما يجوز �أن يقترن ب�شرط فيه نفع لأحد العاقدين،
�أو للغير �إذا لم يكن ممنوع ًا قانون ًا �أو مخالف ًا للنظام العام �أو الآداب  ,و�إال �ألغي ال�شرط و�صح
العقد  ،ما لم يكن ال�شرط هو الدافع �إلى التعاقد فيبطل العقد �أي�ض ًا « 0وما ي�ستفاد من هذا
الن�ص �أن للعاقدين مطلق الحرية في �أن ي�ضمنا عقدهما ما �شاء من �شــروط ب�شرط �أال تكون
هــذه ال�شروط ممنوعة قانون ًا �أو مخالفة للنظام العام �أو الآداب 0وبما �أن القانون القطري
لم ين�ص �صراح ًة على عدم جواز ت�ضمين العقود �شرط ًا مانع ًا من الت�صرف كال�شرط الذي
اقترحته ال�شركة  ،كما �أن التزام الحكومة بعدم �إف�شاء �سر �صناعة المحركات مو�ضوع العقد
�إلى جهة ثالثة ال ي�شكل مخالفة للنظام العام وبالتالي ال نرى ما يمنع قانون ًا من قبول هذا
()125
ال�شرط
(( )124الفتوى رقم ف.ت  2753-4/3الم�ؤرخة . )1996/11/6
(�)125ش 0ق 1406/11/14 - 800 – 11/3هـ  1986/7/2-م  -واامادة  34الم�شار اليها تقابل المادة  154من القانون
المدنى الجديد رقم  22ل�سنة  2004والتى تن�ص على ان»  -1يجوز �أن يت�ضمن العقد �أي �شرط يرت�ضيه المتعاقدان �إذا لم
يكن ممنوع ًا قانون ًا �أو مخالف ًا للنظام العام �أو الآداب -2 .ف�إذا كان ال�شرط الذي ت�ضمنه العقد غير م�شروع بطل ال�شرط
و�صح العقد ،ما لم يثبت �أحد المتعاقدين �أنه لم يكن يرت�ضى العقد بغيره فيبطل العقد» .
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تا�سعا  :ت�ضمين �شروط المناق�صة �شرطاً يوجب على �صاحب العطاء غير الفائز
ا�سترداد العينات المقدمة منه خالل مهلة معينة و�إال اعتبر متخلياً عن ملكيتها
للدولة.
�أوجبت المادة  34من القانون رقم  26ل�سنة  ُ 2005رد العينات لأ�صحاب العطاءات
الم�ستبعدة �أو المرفو�ضة  ،ولم تت�ضمن حكما فى �ش�أن عينة العطاء الفائز فن�صت على انه
«�إذا ن�صت �شروط المناق�صة على تقديم عينات للأ�صناف المطلوبة ،فيجب على مقدم
العطاء �إن يقدم العينات �إلى الجهة التي حددتها �شروط المناق�صة في المواعيد المقررة
لذلك .وال يقبل العطاء ما لم يكن م�صحوب ًا بالعينات  ،ويجوز للجنة المناق�صات المخت�صة

�أن تعطي مقدم العطاء مهلة لتقديم عيناته  ،ويجب �إن ُترد العينات لأ�صحاب العطاءات
الم�ستبعدة �أو المرفو�ضة».
وقررت �إدارة الفتوى بالكويت انه»�إذا كانت ال�شروط الخا�صة بالمناق�صة �أو مح�ضر
ا�ستالم العينة لم يت�ضمن االلتزام برد العينة ف�إن عدم ا�سترداد �أ�صحاب العطاءات غير
الفائزة للعينات المقدمة منهم خالل مدة معقولة من تاريخ الإعالن عن العطاء الفائز يقيم
قرينة قانونية على �أن �صاحب العينة قد تخلى عنها بغر�ض النزول عن ملكيتها وفى هذه الحالة
ت�صبح العينة ملك ًا للدولة بالحيازة ما دام ان عطاءاتها لي�ست محل نزاع ق�ضائى ويكون للجنة
المناق�صات الحق فى الت�صرف فى هذه العينات على الوجه الذى ي�سمح بالإفادة منها فى
الجهات الإدارية التى تلزمها �أو ببيعها بالإجراءات المتبعة فى بيع الأ�شياء الم�ستغنى عنها
و�إ�ضافة ح�صيلة البيع �إلى خزانة الدولة ويقترح ان تت�ضمن �شروط المناق�صات القائمة حالي ًا
�شرط ًا يوجب على �صاحب العطاء غير الفائز ا�سترداد العينات المقدمة منه خالل خم�سة
ع�شر يوم ًا من تاريخ �إخطاره با�ستردادها بكتاب م�سجل على عنوانه المبين فى العطاء و�إال
اعتبر متخلي ًا عن ملكيتها للدولة ».
( )126فتوى رقم  3183/2فى 1979/2/5

()126
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عا�شرا :مدى جواز الن�ص فى العقود اال�ست�شارية على حق الجهة الإدارية فى
�إحالة المخططات والتقارير والموا�صفات وقوائم الكميات والح�سابات و�أية م�ستندات
م�شابهة يتم تزويدها بها عن طريق اال�ست�شاري المتعاقد معه �إلى طرف ثالث دون
موافقة اال�ست�شاري :
عر�ض على �إدارة الفتوى والت�شريع بدولة الكويت �إبداء الر�أى فى المو�ضوع الذى تتح�صل
وقائعه فى �أن الوزارة قد درجت على ت�ضمين العقود التى تبرمها مع الم�ست�شارين الن�ص التالى
ب�ش�أن حقوق ملكية الت�صاميم والمخططات والموا�صفات « �أن حقوق الطبع لكافة المخططات
والتقارير والموا�صفات وقوائم الكميات والح�سابات و�أية م�ستندات �أخرى م�شابهة والتى تم
تزويدها بمعرفة الم�ست�شارين فيما يخت�ص بالأعمال يظل حق طبعها محفوظ ًا للمهند�سين
اال�ست�شاريين وال ت�ستخدم لأى غر�ض بدون ر�ضائه هذا ومن حق الطرف الأول وبدون
اعترا�ض الطرف الثانى �أن ي�ستعمل الم�ستندات والموا�صفات الخا�صة بالأعمال متفرقة �أو
مجتمعه عند – التنفيذ النهائى للم�شروع �أو م�شاريع �أخرى تعود للطرف الأول وبـدون �أى
تكاليف �إ�ضافية «  ،ولئن كان هذا الن�ص ي�سمح للوزارة با�ستخدام هذه الأعمال بنف�سها �إال
انه ال يجيز �إحالتها �إلى م�ست�شار �آخر �إال بعد موافقة الم�ست�شار المتعاقد معه ونظر ًا الن هناك
كثير ًا من الأعمال الم�شابهة للأعمال اال�ست�شارية محل التعاقد تدخل �ضمن الم�شروعات
المتكررة وعلى �سبيل المثال الأعمال المتعلقة بمحطات توليد الطاقة الكهربائية وعلى ذلك
فان تخويل الوزارة الحق فى �إحالة هذه الحقوق �إلى طرف ثالث « الم�ست�شار الجديد « من
�ش�أنه تخفي�ض تكاليف الأعمال اال�ست�شارية وتق�صير ميعاد البرنامج الزمنى الالزم لإعداد
الت�صاميم والموا�صفات الخا�صة بهذه الأعمال .

ف�أفادت �إدارة الفتوى ب�أنه «من حيث انه تجدر الإ�شارة بادئ ذى بدء �إلى �أن المخططات
والتقارير والموا�صفات وقوائم الكميات والح�سابات والم�ستندات الم�شابهة لها التى
يتم تزويد الوزارة بها عن طريق الم�ست�شار المتعاقد معها ال تعد من الم�صنفات
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المبتكرة �أو براءات االختراع �أو الر�سوم والنماذج ال�صناعية فى مفهوم االتفاقية
العربية لحماية حقوق الم�ؤلف التى وافقت عليها دولة الكويت بالقانون رقم � 1986/16أو
القانون رقم  1962/4فى �ش�أن براءات االختراع والر�سوم والنماذج ال�صناعية  .ومن حيث
�إنه لما كان العقد الإدارى �ش�أنه فى ذلك �ش�أن �سائر العقود التى تخ�ضع لأحكام القانون
الخا�ص يتم بتوافق �إرادتين تتجهان �إلى �إحداث اثر قانونى معين هو �إن�شاء التزام �أو تعديله
ولي�س عم ًال �شرطي ًا يت�ضمن �إ�سناد مراكز قانونية عامة مو�ضوعية �إلى �أ�شخا�ص بذواتهم
وعلى ذلك فلي�س هناك فى القانون ما يمنع الوزارة من االتفاق مع الم�ست�شارين

الذين تتعاقد معهم لتنفيذ الأعمال اال�ست�شارية المختلفة على ت�ضمين العقود التى
تبرم معهم ن�صاً يخول الوزارة الحق فى �إحالة المخططات والتقارير والموا�صفات
وقوائم الكميات والح�سابات و�أية م�ستندات �أخرى م�شابهة يتم تزويدها بها عن طريق
الم�ست�شار تنفيذاً للعقد المبرم معه �إلى طرف ثالث دون حاجة �إلى طلب موافقته على
هذا الإجراء من جديد ».

()127

( )127فتوى رقم  1208بتاريخ  1988/6/7مرجع رقم 88/121/2
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المبحث الخام�س
�إعـداد وثائق المناق�صـة
ونتناول هذا المو�ضوع فى ثالثة فروع :
المطلب الأول  :ماهية وثائق المناق�صة
المطلب الثانى :ت�سليم وثائق المناق�صة لمن يطلبها
المطلب الثالث � :إعداد وثائق المناق�صات فى �شكل �أقرا�ص كمبيوتر بد ًال من الوثائق
الورقية المطبوعة
المطلب الرابع :مدد حفظ وثائق المناق�صات

المطلب الأول
ماهية وثائق المناق�صة
الن�صو�ص القانونية:
تن�ص المادة  27من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة  2005على ان
« يجب �أن تكون وثائق المناق�صة التي تت�ضمن �شروطها  ،وقوائم المواد �أو الأعمال
�أو الخدمات المطلوبة والموا�صفات الفنية والر�سومات ،معدة قبل ن�شر الإعالن عن
المناق�صة  ،ليتم ت�سليمها لمن يطلبها فور �سداد المقابل النقدي المقرر �إلى الجهة المحددة
بالإعالن ».
وتن�ص المادة  24من هذا القانون على ان « تعد الجهة الحكومية المعنية طلبات ال�شراء
�أو مقاوالت الأعمال �أو الخدمات المطلوب �شرا�ؤها �أو تنفيذها قبل الحاجة �إليها بوقت كاف.
ويجب �أن تراعى في ذلك تحديد القيمة التقديرية للمناق�صة ،وتوفر االعتمادات المالية
الكافية لها  ،وا�ستيفاء جميع العنا�صر ال�ضرورية لطرحها وتنفيذها كالتعليمات

الالزمة �إلى الموردين والمقاولين والر�سومات التف�صيلية الكاملة  ،وجداول
الكميات المف�صلة والدقيقة التي تبين مفردات البنود  ،والإجراءات الواجب �إتباعها
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في تنفيذ العقد  ،والجزاءات التي يتم توقيعها في حالة الإخالل ب�أحكامه �أو الت�أخير
في تنفيذه  ،بالإ�ضافة �إلى نموذج المناق�صة وال�شروط العامة للعقد.
وعلى الجهة الحكومية المعنية �أن تر�سل طلبات ال�شراء ومقاوالت الأعمال والخدمات
�إلى كل من ديوان المحا�سبة و�إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل  ،لدرا�ستها قبل �إحالتها �إلى
لجنة المناق�صات المخت�صة.
وتن�ص المادة  31على ان «يجب على مقدمي العطاءات االلتزام بال�شروط المبينة في
وثائق المناق�صة  ،وكتابة العطاءات على نموذج العطاء وفقا لما ورد في هذه ال�شروط  ،كما
يجب عليهم عدم �إجراء �أي تعديل في وثائق المناق�صة �أي ًا كان نوعه  ،وال تقبل العطاءات �إذا
لم ت�شتمل على �أ�سعار �إجمالية ثابتة  ،و ُيعد باطال كل عطاء يخالف هذه الأحكام.
ويجوز لمقدم العطاء و�ضع ا�شتراطات خا�صة �أو �إجراء تعديالت على نموذج العطاء
()128
بكتاب منف�صل يرفق بالعطاء المقدم منه،على �أن ي�شار في العطاء �إلى هذا الكتاب».

ومما تقدم يبين ان وثائق المناق�صة عبارة عن نموذج المناق�صة  ،وال�شروط
العامة للعقد ،والتعليمات الالزمة �إلى الموردين والمقاولين ،وقوائم المواد �أو
الأعمال �أو الخدمات المطلوبة وجداول الكميات المف�صلة والدقيقة التي تبين
مفردات البنود والموا�صفات الفنية والر�سومات التف�صيلية الكاملة  ،والإجراءات
()128تن�ص المادة  16من قانون المناق�صات العامة الكويتى رقم  37ل�سنة  1964على انه» يبين فى الإعالن �آخر موعد لتقديم
العطاءات  ،ومدة �سريانها  ،وال�صنف �أو العمل المطلوب توريده �أو تنفيذه  ،والمقابل النقدى للن�سخة من �شروط العطاءات،
والجهة التى تقدم �إليها العطاءات وتكون هذه الجهة هى مقر لجنة المناق�صات المركزية (.»)1
وتن�ص المادة  17على انه» يجب �إعداد وثائق المناق�صة من �شروط العطاء وقوائم الأ�صناف �أو الأعمال وملحقاتها قبل
ن�شر �إعالن المناق�صة لت�سلم بمجرد طلبها �إلى من يطلبها بعد �أدائه المقابل النقدى المحدد لها فى الجهة التى تحددها
لجنة المناق�صات المركزية.
وتن�ص المادة  40على انه»�إذا كانت وثائق المناق�صة قد �أعدت بوا�سطة مهند�سين ا�ست�شاريين »....
وتن�ص المادة  63على ان « تعد لجنة المناق�صات المركزية ال�شروط العامة لمقاوالت الأعمال وعقود التوريد ولها �أن تكلف
�أى جهة تراها بتح�ضير هذه ال�شروط» .
وتن�ص المادة  23على انه « �إذا كانت وثائق المناق�صة تن�ص على ال�سماح بتقديم عرو�ض بديلة �أو كان المناق�ص يرغب فى
تقديم بديل �أو �أكثر  ،ويجب عليه الح�صول على مجموعة �أخرى من الوثائق الر�سمية للمناق�صة لكل عر�ض بديل يقدمه .
ويجب �أن يكتب فى و�ضوح على كل مجموعة من الوثائق �أنها تمثل عر�ض ًا بدي ًال ».
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الواجب �إتباعها في تنفيذ العقد  ،والجزاءات التي يتم توقيعها في حالة الإخالل
ب�أحكامه �أو الت�أخير في تنفيذه
وبالتالى تكون م�ستندات العقد:
م�ستند �أ�صول المناق�صة ويت�ضمن الوثائق التالية :
• الإعالن �أو الدعوة للمناق�صة
• التعليمات الي المناق�صين
• نموذج المناق�صة والملحق
• الئحة المعدات والآالت
• الئحة جهاز المقاول
• �إقرار من المقاول عن �أعماله
• نموذج الت�أمين االبتدائى
• نموذج الت�أمين النهائى
• �صيغة العقد
• ك�شف بيان وثائق العطاء
• الإقرارات (ان وجدت)
م�ستند �شروط العقد ويت�ضمن الوثائق التالية:
 ال�شروط العامة ال�شروط الخا�صة -قانون المناق�صات والمزايدات
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م�ستند ال�شروط الفنية ويت�ضمن الوثائق التالية:
 الموا�صفات العامة الموا�صفات الخا�صة المخططات جداول الكميات /جداول اال�سعار جداول تحليل اال�سعار المالحق (ان وجدت) المتطلبات الفنية( ان وجدت)و�أية تعليمات �أخرى ي�صدرها �صاحب العمل.

المطلب الثانى
ت�سليم وثائق المناق�صة لمن يطلبها
الن�صو�ص القانونية:
تن�ص المادة  26على ان « يجب �أن يت�ضمن الإعالن عن المناق�صة العامة ما يلي:
 -1رقم المناق�صة ومو�ضوعها.
 -2بيان موجز بالأ�صناف �أو الأعمال �أو الخدمات المطلوب �شرا�ؤها �أو تنفيذها.
 -3الجهة التي تطلب منها وثائق المناق�صة.

 -4ثمن ن�سخة وثائق المناق�صة».........
وتن�ص المادة  27على ان «يجب �أن تكون وثائق المناق�صة التي تت�ضمن �شروطها  ،وقوائم
المواد �أو الأعمال �أو الخدمات المطلوبة والموا�صفات الفنية والر�سومات ،معدة قبل ن�شر
الإعالن عن المناق�صة  ،ليتم ت�سليمها لمن يطلبها فور �سداد المقابل النقدي المقرر
�إلى الجهة المحددة بالإعالن ».
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وطبقا للمادتين  12و 13من قرار مجل�س الوزراء رقم  8ل�سنة  2007بتحديد الوحدات
الإدارية للجهاز التنفيذى للجنة المناق�صات المركزية وتعيين اخت�صا�صاتها فان ق�سم
االعالن عن المناق�صات والمزايدات التابع لإدارة ال�شئون الفنية التابعة لنائب رئي�س لجنة
المناق�صات المركزية هو المخت�ص بت�سلم �إي�صاالت المقابل النقدى لوثائق المناق�صات
والمزايدات وت�سليمها �إلى ق�سم ال�ش�ؤون المالية  .وفى ذلك تن�ص المادة  13على ان :يخت�ص

ق�سم الإعالن عن المناق�صات والمزايدات بما يلى :
-1ت�سلم وثائق المناق�صات المركزية والمحلية والمزايدات المزمع الإعالن عنها ,
مت�ضمنة ال�شروط والموا�صفات المحددة لكل منها .
� -2إعداد �إعالنات المناق�صات والمزايدات .
-3الإعالن عن المناق�صات المركزية والمحلية والمزايدات بو�سائل الإعالم المختلفة
وح�سب طبيعة كل منها .
 -4توفير وبيع كرا�سات ال�شروط الخا�صة بالمناق�صات .

-5ت�سلم �إي�صاالت المقابل النقدى لوثائق المناق�صات والمزايدات وت�سليمها �إلى
ق�سم ال�ش�ؤون المالية .
-6التدقيق على كتب التفوي�ض الواردة من ال�شركات والم�ؤ�س�سات ب�ش�أن �شخ�صية المخول
باال�ستالم».
والبين من الن�صو�ص المتقدمة انه يجب تحديد ثمن ن�سخة وثائق المناق�صة في الإعالن
عن المناق�صة وتوزع هذه الوثائق بالثمن على من يطلبها .وعند تقدير هذه القيمة نرى ان
تقت�صر على التكلفة الفعلية للوثائق وكافة الم�ستندات الملحقة بها م�ضافا �إلها ن�سبة مئوية
كم�صروفات �إدارية ودون تحميل قيمة تكاليف الن�شر على ثمن وثائق المناق�صة.

رد ثمن وثائق المناق�صة في حالة الإلغاء:
خال قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات من الن�ص على رد ثمن وثائق المناق�صة في
حالة الإلغاء بان ن�صت المادة  50من القانون على انه «يجوز بقرار م�سبب من وزير االقت�صاد
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والمالية  ،بنا ًء على اقتراح لجنة المناق�صات المخت�صة� ،إلغاء المناق�صة بعد الإعالن
عنها ،وقبل �إبداء التو�صية ب�ش�أنها ،وذلك �إذا ا�ستغنى عنها نهائياً �أو اقت�ضت الم�صلحة
العامة ذلك .كما يجوز للجنة التو�صية ب�إلغاء المناق�صة ،و�إعادة طرحها من جديد في
�إحدى الحاالت التالية :
�-1إذا ورد عطاء وحيد عن بع�ض �أو كل الأ�صناف �أو الأعمال �أو الخدمات .
�-2إذا كانت قيمة العطاء الأف�ضل فني ًا تزيد كثير ًا على �أ�سعار ال�سوق.
�-3إذا اقترنت العطاءات كلها �أو �أكثرها بتحفظات ».ونرى ان العدالة تقت�ضى في حالة
�إلغاء المناق�صة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف �أو اال�ستغناء عنها نهائي ًا �أو
اقت�ضت الم�صلحة العامة ذلك بعد الإعالن عنها وف�ض مظاريفها � ،أن يرد �إلى ثمن
وثائق المناق�صة لمن تقدم في المناق�صة ب�شرط �أن يعيد الم�ستندات كاملة �إلى
الجهة المخت�صة .بناء على طلب المناق�ص الذى �سدد ثمنها ب�شرط �أن يعيدها كاملة
�إلى الجهة المخت�صة � .أما �إذا كان الإلغاء بعد فتح المظاريف ب�سبب اقتران العطاءات
بتحفظات �أو وجود عطاء وحيد �أو ا�ستبعاد العطاءات ب�سبب عدم مطابقة العطاءات
للموا�صفات �أو ال�شروط  ،فال يجوز رد الثمن .على �أنه في الحاالت التي يتقرر فيها
الإلغاء و�إعادة الطرح بذات ال�شروط والموا�صفات فال يح�صل الثمن من الراغبين
في الدخول في العملية الجديدة ممن �سبق قيامهم ب�شراء وثائق المناق�صة الملغاة.

المطلب الثالث
�إعداد وثائق المناق�صات فى �شكل �أقرا�ص كمبيوتر
بد ًال من الوثائق الورقية المطبوعة
لم ي�شترط قانون المناق�صات العامة �شك ًال �أو �أ�سلوب ًا معين ًا فى �إعداد وثائق المناق�صة.
فلي�س هناك ما يمنع قانون ًا من �إعداد وثائق المناق�صات كلها �أو بع�ضها فى �شكل اقرا�ص
كمبيوتر بد ًال من الوثائق الورقية المطبوعة مع مراعاة �أن تكون فى الإطار الذى ر�سمته �أحكام
قانون المناق�صات وبما يجعلها مرتبة للآثار القانونية التى ق�صدتها  ،و�أن يتم �إعدادها
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ب�أ�سلوب منا�سب يمنع من تبديلها �أو تغييرها �أو العبث بها  .ذلك ان الم�شرع حدد واجبات
الجهة الإدارية طالبة المناق�صة  ،وتتمثل فى و�ضع الموا�صفات التف�صيلية والتعليمات الالزمة
والر�سومات وجداول الكميات وباقى الإجراءات (مادة  ،)24وفر�ض عليها �إعداد وثائق
المناق�صة وملحقاتها قبل ن�شر الإعالن عنها (مادة  ،)27كما بين الم�شرع واجب �أ�صحاب
العطاءات حيث فر�ض عليهم تقديم العطاءات فى وثائق المناق�صة الر�سمية ال�صادرة لهم
و�إعادة تلك العطاءات معب�أة وكاملة ح�سب ال�شروط المبينة فى وثائق المناق�صة (مادة ،)31
ولما كانت �أحكام المواد �سالفة الذكر لم ت�شترط �شك ًال �أو �أ�سلوب ًا معين ًا فى �إعداد وثائق
المناق�صة ومن ثم ف�إن الأمر يغدو فى هذا ال�ش�أن منوط ًا بجهة الإدارة �صاحبة المناق�صة
تترخ�ص فيه كيف ت�شاء وفق التطور التكنولوجى الذى يبين �أحدث الأ�ساليب لإعداد تلك
الوثائق طالما كان ذلك فى �إطار تحقيق الم�صلحة العامة وبمراعاة �أحكام القانون الواجب
التطبيق فى هذا الخ�صو�ص )129(.بل ان هذا ما يتفق و�أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 25
من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة  2005حين �أجازت الإعالن عن
المناق�صة بو�سائل االت�صال الحديثة ومنها الو�سائل االلكترونية التى من مقت�ضاها ان تكون
وثائق المناق�صة ذاتها الكترونية  ،بن�صها على ان « ويجوز بالإ�ضافة �إلى و�سائل الإعالن
الم�شار �إليها� ،أن يجرى الإعالن عن المناق�صة العامة بو�سائل االت�صال الحديثة».
()129وهذا ما قررته ادارة الفتوى والت�شريع بدولة الكويت بقولها �إن « البين من ن�صو�ص المـ ــواد  22 ، 21 ، 17 ، 14من
قانون المناق�صات العامة رقم  37ل�سنة � 1964أن الم�شرع حدد واجبات الجهة الإدارية طالبة المناق�صة  ،وتتمثل فى
و�ضع الموا�صفات التف�صيلية والتعليمات الالزمة والر�سومات وجداول الكميات وباقى الإجراءات  ،وفر�ض عليها �إعداد
وثائق المناق�صة وملحقاتها قبل ن�شر الإعالن عنها  ،كما بين الم�شرع واجب �أ�صحاب العطاءات حيث فر�ض عليهم تقديم
العطاءات فى وثائق المناق�صة الر�سمية ال�صادرة لهم و�إعادة تلك العطاءات معب�أة وكاملة ح�سب ال�شروط المبينة فى
وثائق المناق�صة  ،ولما كانت �أحكام المواد �سالفة الذكر لم ت�شترط �شك ًال �أو �أ�سلوب ًا معين ًا فى �إعداد وثائق المناق�صة ومن
ثم ف�إن الأمر يغدو فى هذا ال�ش�أن منوط ًا بجهة الإدارة �صاحبة المناق�صة تترخ�ص فيه كيف ت�شاء وفق التطور التكنولوجى
الذى يبين �أحدث الأ�ساليب لإعداد تلك الوثائق طالما كان ذلك فى �إطار تحقيق الم�صلحة العامة وبمراعاة �أحكام القانون
الواجب التطبيق فى هذا الخ�صو�ص  .ومن حيث �إنه ولئن كان العمل قد جرى على طرح تلك الوثائق كاملة من خالل
م�ستندات ورقية ف�إن ذلك ال يحول قانون ًا من الأخذ ب�أ�ساليب العلم الحديث فى طرح تلك الوثائق كلها �أو بع�ضها على �أقرا�ص
كمبيوتر مع مراعاة �أن تكون فى الإطار الذى ر�سمته �أحكام قانون المناق�صات الم�شار �إليها وبما يجعلها مرتبة للآثار
القانونية التى ق�صدتها و�أن يتم �إعدادها ب�أ�سلوب منا�سب يمنع من تبديلها �أو تغييرها �أو العبث بها  (.فتوى رقم  1022فى
 2000/4/11مرجع رقم ) 99/168/2
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المطلب الرابع
مدد حفظ وثائق المناق�صات
بالن�سبة للجنة المناق�صات المركزية  :تحتفظ اللجنة بوثائق العطاء الفائز وكذلك
العطاءات الأخرى غير الفائزة لديها لمدة ثالث �سنوات من تاريخ ن�شر قرار التر�سية فى
الجريدة الر�سمية .وذلك لأن �إجراءات البت فى هذه العطاءات والم�سئولية عنها تقع على
عاتق لجنة المناق�صات المركزية ومن الأف�ضل �أن تبقى هذه الوثائق بعهدتها هذه المدة توقيا
لأي ادعاء �أو نزاع قد ين�ش�أ عن هذه الإجراءات  ،وبعد هذه المدة ت�سلم الوثائق الم�شار �إليها
للجهات الإدارية �صاحبة ال�ش�أن وبالن�سبة للوزارات والإدارات الحكومية والجهات الخا�ضعة
لأحكام قانون المناق�صات والمزايدات تحتفظ الوزارات والجهات الحكومية لديها بالأوراق
الهامة منها مدة خم�س ع�شرة �سنة وبعد ذلك يمكن لهذه الجهات التخل�ص من هذه الأوراق .
�أما العطاء الفائز فانه يجب االحتفاظ بوثائقه لديها �أيا كان مو�ضوع المناق�صة وذلك لمدة
خم�س ع�شرة �سنة بعد انق�ضاء العقد وتمام التنفيذ وذلك توقي ًا لأى نزاع �أو خالف ين�ش�أ خالل
()130
هذه المدة وهى مدة التقادم الطويل الم�سقط للحقوق العقدية .

( ( )130فتوى رقم  82/16/2فى ) 1982/2/16

الفصل الثانى
الموافقات السابقة على اإلحالة
إلى لجنة المناقصات المختصة
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الف�صل الثانى
الموافقات ال�سابقة على الإحالة
�إلى لجنة المناق�صات المخت�صة

قد يفر�ض الم�شرع على جهة الإدارة �أن �أن ت�ست�شير جهة معينة �أو تح�صل على موافقتها
قبل ابرام العقد �أو عند طرح المناق�صة  ,ونفرد لكل من هذه اال�ست�شارات �أو الموافقات
مبحث ًا م�ستق ًال.

المبحث الأول
اعتماد ال�سلطة الت�شريعية المال الالزم للتعاقد
�-1أوجب الم�شرع على الجهات الإدارية �أن يكون التعاقد فى حدود االعتمادات المالية
المتاحة بموازنتها  ,ووجود االعتماد المالى هو ترخي�ص من ال�سلطة الت�شريعية للجهة
الإدارية فى ا�ستخدام هذا االعتماد فى الغر�ض الذى خ�ص�ص له  .وفى هذا ال�صدد
ق�ضت المادة (  )17من القانون رقم  5ل�سنة  1989ب�ش�أن الموازنة العامة للدولة المعدل
بالقانون رقم  9ل�سنة  2009ب�أنه « يعتبر �صدور قرار اميرى باعتماد الموازنة العامة
للدولة ترخي�صا لكل وزارة وجهاز فى حدود اخت�صا�صها با�ستخدام االعتمادات المقررة
فى الأغرا�ض المخ�ص�صة لها اعتبارا من اول ال�سنة المالية وتكون هذه الجهات م�سئولة
عن اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف المحددة لها .وال
يجوز لها مجاوزة االعتمادات المر�صودة الى بند من بنود الموازنة �إال وفقا لأحكام هذا
القانون »....وق�ضت المادة ( )25بانه « يجب االلتزام باالرتباط �أو ال�صرف فى حدود
االعتمادات الواردة فى الموازنة العامة وعدم �إجراء �أية تعاقدات �أو التزامات تزيد
على تلك االعتمادات  ،وال يجوز االرتباط �أو ال�صرف لأية نفقة لم يرد لها اعتماد �أ�صال
فى الموازنة « وتن�ص المادة  26على ان « �إذا لم يتم تنفيذ اى التزام �أو عقد كليا �أو
جزئيا خالل ال�سنة المالية التى ر�صدت االعتمادات لها وجب تدوير تلك االعتمادات
�أو الباقى منها فى م�شروع موازنة ال�سنة المالية ».وتن�ص المادة  33من هذا القانون على
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ان «على وزارة االقت�صاد والمالية فيما يخت�ص بالنفقات العامة التدقيق فيها والتثبت
مما يلى( .......:و) ان المبلغ المطلوب �صرفه بالتطبيق لعقد مبرم مع الطالب يطابق
�شروط هذا العقد ».
ون�صت المادة (  )24من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات فى فقرتها الثانية على �أن
«ويجب ان تراعى فى ذلك تحديد القيمة التقديرية للمناق�صة وتوفر االعتماد المالية
الكافية لها  ».....فى حدود التكاليف الكلية المعتمدة  ,وعلى �أن يكون ال�صرف فى
حدود االعتمادات المالية المقررة  « .وقررت المادة (  ) 44من هذا القانون فى فقرتها
الثانية �أنه « ويجب على اللجنة قبل �إبداء التو�صية ب�إر�ساء المناق�صة الت�أكد من توفر

االعتمادات المالية الالزمة لها».
والأ�صل �أن يتم التعاقد على التوريدات والخدمات الدورية فى حدود ما هو مدرج بالموازنة
عن ال�سنة المالية التى يتم التعاقد خاللها  .وا�ستثناء من هذا الأ�صل ق�ضت الفقرة الثانية
من المادة ( )٩من القانون رقم  26ل�سنة  2005ب�أنه «ويجوز �إبرام عقود التوريدات

والخدمات الدورية لمدة تجاوز ال�سنة المالية ب�شرط �أال يترتب عليها زيادة
االلتزامات فى �إحدى ال�سنوات المالية التالية عما هو مقرر فى ال�سنة التى يتم
فيها التعاقد ».نظرا لأن العمل بالجهات الحكومية يتطلب توريدات كالأدوات الكتابية
وغير ذلك  ,فانه تي�سير�أ على تلك الجهات فى �ضمان ح�صولها على متطلباتها فى �أوقات
محددة  ,فقد خويلها الم�شرع حق التعاقد على هذه التوريدات لمدة تجاوز ال�سنة المالية
ب�شرط �أال يترتب على ذلك زيادة عما هو مدرج فى موازنة ال�سنة المالية التى يتم فيها
التعاقد حتى ال ت�ضاف �أعباء جديدة على عاتق الموازنة فى ال�سنوات المالية التالية.

 -2ولكن هل يترتب على مجاوزة الإدارة لحدود االعتمادات المالية بطالن العقد؟
�أجابت على هذا الت�سا�ؤل المحكمة الإدارية العليا الم�صرية قائلة « يجب التمييز بين
العقود الإدارية التى تعقدها الإدارة مع الغير وبين عالقة الموظف بالحكومة  ,فالرابطة
فى الحالة الأولى هى رابطة عقدية تن�ش�أ بتوافق �إرادتين وتولد مراكز قانونية فردية
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وذاتية م�صدرها العقد ,وفى الحالة الثانية هى عالقة تنظيمية عامة م�صدرها القوانين
واللوائح وال ريب فى �أن لهذا االختالف فى طبيعة الروابط القانونية �أثره فى نفاذ �أو
عدم نفاذ الت�صرف �إذا ا�ستلزم الأمر اعتماد المال الالزم من البرلمان  ,فالثابت فى

فقه القانون الإدارى �أن  -العقد الذى تبرمه الإدارة مع الغير  -كعقد من عقود
الأ�شغال العامة �أو التوريد مثال  -ينعقد �صحيحا وينتج �آثاره حتى ولو لم يكن
البرلمان قد �أعتمد المال الالزم لهذه الأ�شغال �أو حتى لو جاوزت الإدارة حدود
هذا االعتماد � .أو لو خالفت الغر�ض المق�صود منه � .أو لو فات الوقت المحدد
ال�ستخدامه  .فمثل هذه المخالفات  -لو وجدت من جانب الإدارة  -ال تم�س
�صحة العقد وال نفاذه و�إنما قد ت�ستوجب الم�س�ؤولية ال�سيا�سية  .وعلة ذلك ظاهرة
 ,وهى �أن هذه العقود الإدارية التى تبرمها الإدارة مع الغير هى روابط فردية ذاتية ,
ولي�ست تنظيمية عامة  .ويجب من ناحية حماية هذا الغير  ,ومن ناحية �أخرى عدم
زعزعة الثقة فى الإدارة  ,فلي�س فى مقدور الفرد الذى يتعاقد معها �أن يعرف مقدما ما
�إذا كان قد �صدر اعتماد �أو لم ي�صدر  ,وما �إذا كان ي�سمح ب�إبرام العقد �أو ال ي�سمح وما
�إذا كان العقد فى حدود الغر�ض المخ�ص�ص له االعتماد �أو لي�س فى حدود هذا الغر�ض
 ,كل �أولئك من الدقائق التى يتعذر على الفرد العادى بل الحري�ص التعرف عليها .
ولو جاز جعل �صحة العقود الإدارية �أونفاذها رهنا بذلك  ,لما جازف �أحد بالتعاقد مع
الإدارة  .ولتعطل �سير المرافق العامة  .ولكن الحال جد مختلف بالن�سبة لالعتمادات
المالية الالزمة لنفاذ القرارات التنظيمية العامة فى �ش�أن الموظفين  ,كالقرارات العامة
المتعلقة برفع درجاتهم �أو زيادة مرتباتهم � ,إذ مركزهم هو تنظيمى عام  ,فلزم �أن
ي�ستكمل هذا التنظيم جميع �أو�ضاعه ومقوماته التى تجعله نافذا قانونا « ومن الثابت فى
فقه القانون الإدارى �أن تحديد درجات الموظفين �أو تحديد مرتباتهم يجب �أن ي�صدر من
ال�سلطة المخت�صة بذلك حتى يكون نافذ ًا ومنتج ًا �أثره قانون ًا  ,و�أنه و�إن كان الأ�صل �أن
ذلك عمل �إدارى من اخت�صا�ص ال�سلطة التنفيذية � ,إال �أنه �إذا كانت الأو�ضاع الد�ستورية
ت�ستوجب ا�شتراك البرلمان فى هذا التنظيم العتماد المال الالزم لهذا الغر�ض  ,ف�إنه
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يتعين على ال�سلطة التنفيذية ا�ستئذانه فى هذا ال�ش�أن  ,و�أنه �إذا تم تنظيم الدرجات
وتحديد المرتبات با�شتراك ال�سلطة التنفيذية مع البرلمان على وجه معين عند الإذن
بالإعتماد وجب على ال�سلطة التنفيذية احترام �إرادة البرلمان  ,والتزام التنظيم الذى تم
()131
على هذا الأ�سا�س .

كما قررت الجمعية العمومية لق�سمي الفتوى والت�شريع ان نفاذ البند المخ�ص�ص
ل�سداد المديونية النا�شئة عن العقد ال ي�صلح �سبباً للتقاع�س عن ال�سداد بقولها ان
الم�شرع بعد �أن ترك لطرفي التعاقد حرية تكوين العقد ب�إرادتهما ق�ضى بانه ال يجوز نق�ض
هذا العقد �أو تعديله �إال باتفاقهما �أو للأ�سباب التي يقررها القانون وعلى �أن يتم تنفيذه
وفق ًا لموجبات ح�سن النية وفى مجال العقود الإدارية ف�إنها تخ�ضع لقاعدة التحرر

من ال�شكليات فيما لم ي�شترط الم�شرع �صراحة �إجراء �شكلياً معيناً في �إبرام عقد
محدد ف�إنه يكفى التقاء �إرادتي الإدارة والمتعاقد معها لقيام الرابطة التعاقدية  -الثابت
من الأوراق �أن حي المناخ بمحافظة  ...طلب من الهيئة العامة  .....ت�شغيل مطبوعات
لح�سابها بقيمة �إجمالية 46ر 20596جنيه وقد �أقرت الهيئة بكتابها الم�ؤرخ 2002/4/7
�إلى �إدارة الفتوى لوزارات ال�صناعة والتنمية التكنولوجية والبترول والكهرباء بان حي
المناخ قام ب�سداد مبلغ  9086جنيه من �أ�صل المبلغ المدين به وقد �أقر الحي بكتابه
الم�ؤرخ � 2002/6/18إلى �إدارة الفتوى �أن القدر المتبقي من مديونيته للهيئة هو مبلغ
46ر 11510جنيه و�أنه �سوف يقوم ب�سدادها من ميزانية العام المالي  2003 /2002لنفاد
البند المخ�ص�ص لل�صرف منه على المطبوعات محل النزاع من ميزانية العام المالي
و�إذ كان الثابت من الأوراق �أن الهيئة ال تنازع الحي في �صحة المبلغ المتبقي في ذمتها
كمديونية لها ولما كان نفاد البند المخ�ص�ص لل�صرف منه ل�سداد هذه المديونية
ال ي�صلح �سبباً لتقاع�س حي المناخ عن ال�سداد الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك
()132
�إلزامه ب�أداء مبلغ المديونية الم�شار �إليه �إلى الهيئة العامة ل�شئون المطابع الأميرية.
( )131المحكمة الإدارية العليا  -الطعن رقم ١٧٥ل�سنة ١ق جل�سة ١٩٦٥/٢/١١
( )132فتوى الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع رقم  78بتاريخ  2003/1/29ملف رقم  - 32/2/3253جل�سة 2003/1/8
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وقررت �إدارة الفتوى بدولة الكويت ان فوات الوقت المحدد ال�ستخدام االعتماد
المالى المخ�ص�ص له ال يم�س �صحة العقد ونفاذه فى مواجهة الإدارة .بقولها
«من حيث �إن حقوق المتعاقد تتحدد �أ�صال طبقا لن�صو�ص العقد فيتعين تنفيذه وفق ًا لما
ا�شتمل عليه وبما يتفق وح�سن النية و�أنه من المتعين فى تف�سير العقود البحث عن النية
الم�شتركة للمتعاقدين دون التوقف عند المعنى الحرفى لاللفاظ مع الإ�ستهداء فى ذلك
بطبيعة التعامل وما ينبغى �أن يتوافر من �أمانة وثقة بين المتعاقدين .ومن حيث �إنـه يبين
من البند ()9من تعليمات للمورد �أنه ين�ص على �أن « يلتزم المورد بمدة التوريد المحددة
فى �أمر التوريد و�إذا ت�أخر فى التوريد عن هذه المدة ف�إن الإدارة �ستوقع عليه غرامة
ت�أخير بواقع %1عن كل �إ�سبوع �أو جزء منه وبحد �أق�صى قدره  %10من قيمة الب�ضاعة التى
لم تورد  ،وفى حالة زيادة الت�أخير مدة ثالثة �أ�شهر عن المدة المحددة للتوريد للإدارة
يحق للإدارة النظر فى �إلغاء الجزء الذى لم يورد �أو �أمر التوريد بكامله مع تحمل المورد
بكافة الم�سئوليات المترتبة على ذلك « .وحيث �إن الم�ستفاد من �سياق الن�ص الم�شار
�إليه �أن الأ�صل �أن يتم التوريد خالل المده المتفق عليها ف�إن تراخى المورد �أو ق�صر فى
التوريد خالل الأجل الم�ضروب له كان للإدارة �أن توقع عليه غرامة الت�أخير المن�صو�ص
عليها �إلى �أن ت�صل �إلى حدها الأق�صى وهو %10من قيمة الب�ضاعة التى لم تورد ف�إذا
جاوزت مدة الت�أخير ثالثة �أ�شهر من التاريخ المحدد للتوريد جاز للإدارة �إلغاء العقد كله
�أو بع�ضه ح�سب الأحوال وعلى ذلك ف�إنه ال يجوز للإدارة �إلغاء العقد �إال بعد �إنق�ضاء ثالثة
�أ�شهر من التاريخ المحدد للتوريد و�إال وقع قرارها غير م�شروع لمخالفته لل�شروط المتفق
عليها بين الطرفين  .ومن حيث �إن الثابت من مطالعة الأوراق �أنه تم االتفاق بين الإدارة
و�شركة  ....على �أن تقوم الأخيرة بتوريد ثالث مراوح تهوية مركبة على عربة �صغيرة
متنقلة خالل �أربعة �أ�شهر من تاريخ �صدور �أمر التوريد �إليها وبال�سعر الوارد بعطائها
وقد �صدر هذا الأمر بتاريخ � 1986/2/2إال �أن ال�شركة المذكورة لم تقم بالتوريد خالل
الميعاد المتفق عليه مما حدا بالإدارة �إلى �إخطارها بالكتاب الم�ؤرخ  1986/6/10لإجراء
ما يلزم نحو ت�سليـم هـذه الأجهزة فـى �أ�سرع وقت ممكن �إلى مخازن الإدارة � ،إال �أنه بتاريخ
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 1986/6/16تلقت الإدارة كتاب ال�شركة المذكورة المـ�ؤرخ  1986/5/26مت�ضمنا �أن
الأجهزة قد تم �شحنها من فرن�سا ويتوقع و�صولها خالل �شهر على الأكثر فقامت الإدارة
بالت�أ�شير على هذا الكتاب ب�إلغاء العقد لت�أخيرها فى التوريد والنتهـاء ال�سنـة المالية وقـد
تم �إخطار ال�شركة بالتلك�س الم�ؤرخ  .1986/6/18ومن حيث �إن �إنهاء العقد على النحو
ال�سالف البيان قد تم قبل انق�ضاء ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء الميعاد المحدد للتوريد
�أ�ص ًال وهو �أربعة �أ�شهر من تاريخ �صدور �أمر التوريد ومن ثم يكون هذا الإنهاء قد وقع
بالمخالفة لل�شروط المتفق عليها بين الطرفين وال يغير من ذلك القول بانتهاء ال�سنة
المالية فى � 1986/6/30إذ �أن ذلك ال يعد �سبب ًا لإنهاء العقد طالما لم ين�ص عليه كما

�أن فوات الوقت المحدد ال�ستخدام االعتماد المالى المخ�ص�ص له ال يم�س �صحة
العقد ونفاذه فى مواجهة الإدارة باعتباره رابطة تعاقدية تن�ش�أ بتوافق ارادتين
وتولد مراكز قانونية فردية وذاتية ولي�س عالقة تنظيمية عامة �سيما و�أنه لي�س
فى مقدور المتعاقد �أن يعرف مقدماً ما �إذا كان قد �صدر اعتماد مالى �أو لم ي�صدر
وما �إذا كان ي�سمح بابرام العقد �أو ال ي�سمح وما �إذا كان العقد فى حدود الغر�ض
المخ�ص�ص له االعتماد المالى �أو لي�س فى حدود هذا الغر�ض �أو غير ذلك من
االمور التى يتعذر على الفرد العادى بل الحري�ص التعرف عليها .ومن حيث �إن
الثابت من الأوراق �أن ال�شركة المذكورة قد �أخطرت الإدارة بالتلك�س رقم  951الم�ؤرخ
 1986/6/16ب�أن الأجهزة محل التوريد قد و�صلت و�أنها تحت الفح�ص وعلى ذلك ف�إن
هذه الأجهزة كانت تحت ت�صرف الإدارة يحيث كان يمكن ا�ستالمها واالنتفاع بها دون
حائل خالل مدة نفاذ العقد لوال �إلغاءه بتاريخ  1986/6/10بت�صرف من جانب الإدارة
بالمخالفة لل�شروط المتفق عليها على النحو �سالف البيان و�إذا كان الأمر كذلك وكانت
ال�شركة المذكورة قد �أبدت فى �إنذارها الم�ؤرخ  1986/2/9ب�أن الأجهزة المذكورة تحت
ت�صرف الإدارة وعليها ا�ستالمها تنفيذ ًا للعقد  ،لذلك نرى �أن �إنهاء العقد من جانب
الإدارة العامة لمنطقة ال�شعيبه على الوجه الذى �سلف بيانه  ،وقد تبين عدم �سالمته
فى القانون ال يحول دون العدول عن هذا الإنهاء والعودة �إلى ا�ستالم هذه الأجهزة متى

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

231

كانت م�ستوفية لل�شروط والموا�صفات وبال�سعر المتفق عليه وذلك تجنب ًَا لما قد تطالب به
()133
ال�شركة المذكورة من حق فى التعوي�ض �إذا كان له مقت�ضى ».

-3توقف العمل ب�سبب عدم توافر االعتماد المالى يجيز �إعادة النظر فى الأ�سعار
المتعاقد عليها :
قررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بجل�سة �١٩٩٣/٥/١٦أن « الأ�صل فى
تنفيذ العقود الإدارية �أنه ال يجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية �أن يتقاع�س �أو يتراخى فى
تنفيذ التزاماته �إذا ت�أخرت هذه الجهة فى تنفيذ التزاماتها المتقابلة – هذا الأ�صل يجوز
الخروج عليه �إذا ما قدرت الجهة الإدارية �أن عدم تنفيذها اللتزاماتها بعجز المتعاقد
معها عن تنفيذ التزامه فى الموعد المحدد ويكون فى هذه الحالة �إذا ما جاوزت مدة
توقف الأعمال الحد المعقول ب�سبب عدم قيامها بالتزامها ب�أداء مقابل الأعمال لعدم توفر
االعتماد المالى على مثل الحالة المعرو�ضة �أن تعيد النظر فى الأ�سعار المتعاقد عليها
�أ�صال وذلك فى �ضوء الأ�سعار ال�سائدة عند موا�صلة التنفيذ حتى ال تختل اقت�صاديات
العقد وتجور الم�صلحة العامة على الم�صلحة الفردية على نحو يعوق المتعاقد مع الإدارة
عن النهو�ض بتنفيذ التزاماته – لي�س فى ذلك ما يخالف النظام العام �إذ �أن قواعد
العدالة ومقت�ضيات ح�سن النية التى تظل العقود جميعا تت�أبى وتم�سك الجهة الإدارية
بتنفيذ الأعمال مو�ضوع العقد بذات الأ�سعار المتعاقد عليها �إذا ما تراخت فى �أداء
()134
التزاماتها المقابلة ».

 -4زيادة مدة العملية بقدر مدة الت�أخير فى �صرف الم�ستخل�صات :
قررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى و الت�شريع بجل�سة  ١٩٩٣/٥/١٦جواز االتفاق فى
عقد مقاولة الأعمال على �إ�ضافة مدة ت�أخير �صرف مبلغ الم�ستخل�ص للمقاول �إلى مدة
تنفيذ العقد ت�أ�سي�سا على «�أن عقد المقاولة عقد �إداري وهذه العقود تتميز عن العقود
المدنية بطابع خا�ص مناطه احتياجات المرفق الذى ي�ستهدف العقد الإدارى ت�سييره �أو
( )133فتوى رقم  861فى  1987/4/18مرجع رقم 87/96/2
( )134فتوى رقم  ٥٤١بتاريخ ١٩٩٣/٧/٨ملف رقم  -٢٦/٢/٧٨جل�سة ١٩٩٣/٥/١٦
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�سد حاجته و تغليب وجه الم�صلحة العامة على الم�صلحة الفردية الخا�صة فبينما تكون
م�صالح الطرفين فى العقود المدنية متوازية و مت�ساوية �إذ هى فى العقود الإدارية غير
متكافئة �إذ يجب �أن يعلو ال�صالح العام على الم�صلحة الفردية الخا�صة ،هذه الفكرة
هى التى �أملت الأ�صل المقرر فى تنفيذ العقود الإدارية وفحواه �أنه ال يجوز للمتعاقد مع
الجهة الإدارية �أن يتقاع�س �أو يتراخى فى تنفيذ التزاماته �إذا ت�أخرت هذه الجهة فى
تنفيذ التزاماتها المقابلة ،هذا الأ�صل يجوز للطرفين الخروج عليه عند التعاقد خا�صة
�إذا ما قدرا �أن عدم تنفيذ الجهة الإدارية اللتزاماتها يعجز المتعاقد معها عن تنفيذ
التزاماته فى الميعاد المحدد فيحقق للطرفين �أن يتفقا على زيادة مدة التنفيذ بقدر
ما ت�أخرت الجهة فى تنفيذ التزامها ب�أداء مقابل الأعمال  -لي�س فى هذا االتفاق ما
يخالف النظام العام �إذ �أن قواعد العدالة و مقت�ضيات ح�سن النية التى تظل العقود جميعا
تت�أبى وتم�سك الجهة الإدارية بعدم منح المتعاقد معها مهلة للتنفيذ �إذا تراخت فى �أداء
التزاماتها المقابلة �إذا ما قدرت عند التعاقد على مثل الحالة المعرو�ضة �أن هذا الت�أخير
من جانبها قد يعجزه عن �أداء التزاماته فى الموعد المحدد  -ال يحاج فى هذا الخ�صو�ص
بما تن�ص عليه المادة  ٨١من الالئحة التنفيذية لقانون المناق�صات والمزايدات والتى
تق�ضى بالتزام المقاول ب�إنهاء الأعمال مو�ضوع التعاقد بحيث تكون �صالحة تماما للت�سليم
الم�ؤقت فى المواعيد المحددة �إذ �أن تحديد هذه المواعيد �إنما يخ�ضع التفاق الطرفين
وهو عر�ضة للتعديل بناء على هذا االتفاق .)135(».

-5لي�س ثمة مانع قانونى يحول دون قيام الدولة ب�إ�سناد م�شروعات ذات منفعة عامة
 بما فى ذلك عقود الأ�شغال العامة � -إلى القطاع الخا�ص يقوم بتنفيذها علىنفقته وت�شغيلها و�صيانتها ثم �أيلولتها �إلى الدولة بعد م�ضـى مدة محـددة وذلك
العتبــارات معينة اقت�صادية �أو اجتماعية �أو غيرها :
قررت �إدارة الفتوى بدولة الكويت انه «مـن حيث �إن مجلـ�س الـوزراء قـد �أ�صـدر فـى
اجتماعـه رقـم  97/31المنعقد بتاريخ  1997/8/24القرار رقم  656بالموافقة من حيث
( )135فتوى رقم  ٥٣٢بتاريخ  ١٩٩٣/٧/٤ملف رقم  -٢٩٥/١/٥٤جل�سة ١٩٩٣/٥/١٦
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المبد�أ على قيام القطاع الخا�ص ب�إن�شاء م�شروع محطة معالجة مياه المجارى بمنطقة
ال�صليبية وتكليف لجنة ال�شئون الإقت�صادية مع كل من وزارتى الماليـة والأ�شغـال العامـة
بو�ضع الأ�س�س والمعايير الالزمة بطرح الم�شروع .كما �أ�صدر المجل�س القرار رقم (/696
�أوال) فى اجتماعه رقم  97/33المنعقد بتاريخ  1997/9/7بناء على مح�ضر االجتماع
رقم  97/15للجنة ال�شئون االقت�صادية بتاريخ  1997/9/3وت�ضمن القرار ما يلى �:أو ًال :
م�شروع �إن�شاء محطة معالجة مياه المجارى :
-1تكليف وزارة الأ�شغال العامة بالتعاون مع وزارة المالية بالإ�شراف على �إ�سناد م�شروع
محطة معالجة مياه المجارى بال�صليبية للقطاع الخا�ص .
-2يكون طرح هذا الم�شروع والإ�شراف عليه من قبل وزارة الأ�شغال العامة بالتعاون مع
وزارة المالية.
ومن حيث �إنه ال جدال فى ان م�شروع �إن�شاء محطة معالجة مياه المجارى بمنطقة ال�صليبية
على الوجه الذى �سلف بيانه �إنما يعد فى حقيقته م�شروع ًا ي�ستهدف تحقيق منفعة عامة ،
وبالتالى ف�إن العقد الذى �سوف تبرمه الحكومة مع من يقوم من القطاع الخا�ص

بتنفيذه يعتبر من عقود الأ�شغال العامة  ،وال يغير من ذلك – قيام القطاع
الخا�ص بت�صميم هذا الم�شروع وتنفيذه وت�شغيله و�صيانته على نفقته فى مقابل
التزام الدولة ب�شراء المنتج المعالج بمعدل �أ�سعار يتفق عليه مقدماً ،ذلك �أنه

لي�س هناك ثمة مانع قانونى يحول دون قيام الدولة ب�إ�سناد م�شروعات ذات منفعة عامة
�إلى القطاع الخا�ص يقوم بتنفيذها على نفقته وت�شغيلها و�صيانتها ثم �أيلولتها �إلى الدولة
بعد مدة محددة وذلك العتبارات معينة اقت�صادية �أو اجتماعية �أو غيرها .ومن حيث �إنه
متى كان ذلك وكان البادى -من الأوراق – انه لم ي�صدر حتى الآن قرار من لجنة اختيار
البيوت اال�ست�شارية بوزارة التخطيط فى �ش�أن العر�ض المعدل المقدم من اال�ست�شارى
المالى …ولم تتخذ بعـد الإجراءات الخا�صة باالعتمادات المالية فى الميزانية ل�شراء
المنتـج المعالج  ،و�إذا ما ر�ؤى تنفيذ الم�شروع الم�شار �إليه ف�إن الأمر يتطلب بعد انتهاء
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الأعمال اال�ست�شارية واتخاذ الإجـراءات الالزمة لإدراج االعتمـادات المالية المطلوبة فى
الميزانية �أن ينفـذ هذا الم�شروع طبق ًا للأحكام المن�صو�ص عليها فى القانـون .ومن حيث
�إنه با�ستعرا�ض �أحكام القانون رقم  37ل�سنة  1964فى �ش�أن المناق�صات العامة وبح�سبانه
القانون الواجب التطبيق فى الخ�صو�صية الماثلة يبين �أنه ين�ص فى المادة الثانية منه
على �أن « ال يجوز للوزارات والإدارات الحكومية �أن ت�ستورد �أ�صناف ًا �أو �أن تكلف مقاوليـن
ب�إجـراء �أعمال �إال بمناق�صة عامة عن طريق لجنة المناق�صات المركزية  ...ويجـوز �أن
تكون المناق�صة العامة محدودة  »...وين�ص فى المادة الثالثة منه علـى �أن « ا�ستثناء من
�أحكام المادة ال�سابقة يجوز للجهة الحكومية �أن ت�ستقل با�ستيراد �أ�صناف �أو التكليف
ب�إجراء الأعمال بالممار�سة �أو المناق�صة عن غير طريق لجنة المناق�صات المركزية
�إذا لم تزد قيمته على خم�سة �آالف دينار  ...ويجوز للجنة المناق�صات المركزية فيما
زاد على الحدود المبينة فى الفقرة ال�سابقـة �أن ت�أذن للجهة الحكومية �أن تقوم با�ستيراد
�أ�صنـاف �أو بالتكليـف ب�إجراء �أعمال بالممار�سة �إذا ر�أت من الم�صلحة ذلك . » ...ومن
حيث �إنه بالبناء على ذلك ف�إن الإجراءات التى تتخذها وزارة الأ�شغال العامة لطرح
الم�شروع الم�شار �إليه للقطاع الخا�ص تكون مطابقة لأحكام القانون �إذا �سلكت الوزارة
فى هذا ال�صدد الطريق الذى ر�سمه ال�شارع فى القانون رقم  37ل�سنة  1964الم�شار �إليه
()136
وذلـك باعتباره ال�شريعة العامة فى �ش�أن العقود التى تبرمها جهة الإدارة .

-6مدى جواز التعاقد فى حدود القيمة الإجمالية لم�شروع من الم�شروعات طويلة
المدى مع �أن المبلغ المعتمد لل�صرف منه على الم�شروع خالل ال�سنة المالية
الحالية ال يجاوز  %20من قيمته؟
قررت �إدارة الفتوى بدولة الكويت انه وقد ن�صت المادة  142من الد�ستور على جواز
تخ�صي�ص مبالغ معينة لأكثر من �سنة مالية واحدة �إذا اقت�ضت ذلك طبيعة ال�صرف
على �أن يدرج فى الميزانيات المتعاقبة االعتماد الخا�ص بكل منها ف�إن مفاد هذا الن�ص
وتحقيقا لحكمته وهى عدم �إمكان تجزئة الم�شروع ب�سبب طبيعته  ،يقت�ضى القول بجواز
( )136فتوى رقم  1056بتاريخ  1999/5/11مرجع 97/361/2
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التعاقد على الم�شروع كله وفى حدود المبلغ الإجمالي المعتمد له فى الميزانية  ،ي�ضاف
�إلى ذلك �أن الم�شروع يعتبر من عقود التوريد  ،وهذه ورد الن�ص على جواز التعاقد عليها
بما يجاوز الإعتمادات المدرجة فى ال�سنة المالية �إلى �سنة مقبلة ب�شرط �أال تزيد مدة
التعاقد على ثالث �سنوات  ،و�أال يترتب على التعاقد زيادة فى اعتمادات الميزانية فى
ال�سنوات المقبلة  ،وذلك على نحو ما ق�ضت به المادة  26من قانون �إعداد الميزانية
ال�صادر بالمر�سوم رقم  1ل�سنة .1960وبنا ًء على ذلك يجوز التعاقد على الم�شروع فى
حدود قيمته الإجمالية على �أن تت�ضمن ال�شروط ما يفيد �أن ال�صرف لقاء الأعمال المنفذة
()137
خالل ال�سنة المالية الحالية  ،لن يجاوز %20من القيمة ال�سالفة الذكر.

-7مدي جواز اعتبار ما يرد بالعطاء من �أن يتم تنفيذ العملية في حدود االعتمادات
المالية المتاحة بكل �سنة مالية تحفظاً ي�ستوجب ا�ستبعاد العطاء :
قررت الجمعية العمومية لق�سمي الفتوى والت�شريع بجل�ستها المنعقدة في  13من �سبتمبر �سنة
�« 2000أن القانون المدني ين�ص في المادة (  ) 147علي �أن »  -1العقد �شريعة المتعاقدين
فال يجوز نق�ضه وال تعديله �إال باتفاق الطرفين �أو للأ�سباب التي يقررها القانون  .»...وفي
المادة (  ) 148علي �أن «  -1يجب تنفيذ العقد طبق ًا لما ا�شتمل عليه بطريقة تتفق مع ما
يوجبه ح�سن النية  .».......و�أن قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات ال�صادر بالقانون رقم
 89ل�سنة  1988ين�ص في المادة (  ) 36علي �أن « يكون التعاقد في حدود االحتياجات الفعلية
ال�ضرورية للأن�شطة المقررة  .....ويكون التعاقد بالن�سبة للم�شروعات اال�ستثمارية المدرجة
بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة ,علي �أن يتم ال�صرف في حدود االعتمادات
المالية المقررة  .وا�ستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم �أن الم�شرع و�ضع �أ�ص ًال من
�أ�صول القانون ينطبق في العقود المدنية والإدارية علي حد �سواء مقت�ضاه �أن العقد �شريعة
المتعاقدين فال يجوز نق�ضه وال تعديله �إال باتفاق الطرفين �أو للأ�سباب التي يقررها
القانون ,و�أن تنفيذه يجب �أن يكون طبق ًا لما ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقت�ضيات ح�سن
النية ,و�أن الأ�صل في تعاقدات الجهة الإدارية طبق ًا لأحكام قانون تنظيم المناق�صات
( )137فتوى  784/2بتاريخ 1966/11/3
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والمزايدات �أن ت�ستهدف �إ�شباع االحتياجات الفعلية ال�ضرورية لأن�شطة الجهة فال تتعدي
هذه االحتياجات ال�ضرورية �إلي ما عداها من احتياجات هي في غني عنها ,و�أن التعاقد

علي تنفيذ الم�شروعات اال�ستثمارية يكون بالن�سبة لما هو مدرج منها في الخطة
العامة للدولة وفي حدود التكاليف الكلية المدرجة في �سنوات الخطة بيد �أن
ال�صرف علي هذه الم�شروعات ال يكون �إال في حدود االعتمادات المالية المقررة
في ال�سنة المالية  .وا�ستعر�ضت الجمعية العمومية ما جري عليه �إفتا�ؤها من �أن العقود
الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خا�ص ,مناطه احتياجات المرفق الذي ي�ستهدف
العقد الإداري ت�سييره �أو �سد حاجته وتغليب وجه الم�صلحة العامة علي الم�صلحة الفردية
الخا�صة ,فبينما تكون م�صالح الطرفين في العقود المدنية متوازية ومت�ساوية� ,إذ هي في
الإدارية غير متكافئة �إذ يجب �أن يعلو ال�صالح العام علي الم�صلحة الفردية الخا�صة,
وهذه الفكرة هي التي �أملت الأ�صل المقرر في تنفيذ العقود الإدارية وفحواه �أنه ال يجوز
للمتعاقد مع الجهة الإدارية �أن يتقاع�س �أو يتراخي في تنفيذ التزاماته �إذا ت�أخرت هذه
الجهة في تنفيذ التزاماتها المقابلة  .و�أن هذا الأ�صل يجوز للطرفين الخروج عليه عند
التعاقد خا�صة �إذا ما قدرا �أن عدم تنفيذ الجهة الإدارية اللتزاماتها يعجز المتعاقد معها
عن تنفيذ التزامه في الميعاد فيحق للطرفين �أن يتفقا علي زيادة مدة التنفيذ بقدر ما
ت�أخرت الجهة في تنفيذ التزامها ب�أداء مقابل الأعمال ,كما �أن لجهة الإدارة �إذا ما جاوزت
مدة توقف الأعمال الحد المعقول ب�سبب عدم قيامها بالتزامها ب�أداء مقابل الأعمال لعدم
توفر االعتماد المالي �أن تعيد النظر في الأ�سعار المتعاقد عليها �أ�ص ًال وذلك في �ضوء
الأ�سعار ال�سائدة عند موا�صلة التنفيذ حتى ال تختل اقت�صاديات العقد وتجور الم�صلحة
العامة علي الم�صلحة الفردية علي نحو يعوق المتعاقد مع الإدارة عن النهو�ض بتنفيذ
التزاماته ,ولي�س في ذلك ما يخالف النظام العام �إذ �أن قواعد العدالة ومقت�ضيات ح�سن
النية التي تظل العقود جميع ًا تت�أبي وتم�سك الجهة الإدارية بتنفيذ الأعمال مو�ضوع العقد
بذات الأ�سعار المتعاقد عليها �إذا ما تراخت في �أداء التزاماتها المقابلة �أو بعدم منح
المتعاقد معها مهلة للتنفيذ �إذا ما قدرت �أن تراخيها في الوفاء بالتزاماتها قد يعجزه
عن �أداء التزاماته في الموعد المحدد  .والحظت الجمعية العمومية �أن الثابت من
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الأوراق �أن المديرية المذكورة �أبرمت عقدي العمليتين الم�شار �إليهما بالفعل بعد اعتماد
محا�ضر البت في العمليتين من ال�سلطة المخت�صة باالعتماد وهو ما يف�صح بجالء عن

قبول جهة الإدارة ال�شرط الذي جري علي �أن يتم التنفيذ في حدود االعتمادات
المتاحة بكل �سنة مالية ومن ثم فقد اندمج ال�شرط بالعطاء المقبول و�أ�صبح
جزءاً منه ومن العقد فال تملك الجهة الإدارية التحلل منه �إال بموافقة الطرف
الآخر  .ف�ض ً
ال عن �أن ا�شتراط المقاول بعطائه هذا ال�شرط ال يت�ضمن مخالفة
القانون وال يعد تحفظاً ي�ؤدي بذاته �إلي ا�ستبعاد العطاء ,و�إنما يكون لجهة الإدارة
في �ضوء مقت�ضيات ال�صالح العام ومعطيات العملية المطروحة الخيرة بين
قبوله �أو رف�ضه علي ما هو متوافر لديها من بيانات عن خطة تمويل العملية
خالل مدة التنفيذ وغير ذلك من المالب�سات ,وجهة الإدارة وهي تتحري �إعمال هذه
الرخ�صة يتعين �أن ال تغ�ض الطرف عن تحقيق التوازن العقدي في التزامات طرفي العقد
مقدرة ما هو متاح لها بموجب �أحكام القانون من مكنات وما تمليه �ضرورات تحقيق هذا
التوازن من عدم �إرهاق المتعاقد معها بتكليفه بتنفيذ �أعمال ال يتاح لها التمويل الالزم
في خالل مدة وجيزة تعجز معها طاقاته عن اال�ستمرار في انجاز الأعمال دون الح�صول
علي التدفقات النقدية الالزمة النجازها )138( ».وانتهت الجمعية العمومية لق�سمي الفتوي
والت�شريع �إلي �أن ا�شتراط المقاول تنفيذ العملية في حدود االعتمادات المالية المتاحة ال
ي�ستوجب بذاته ا�ستبعاد العطاء المقدم منه .

المبحث الثانى
موافقة ديوان المحا�سبة
تن�ص الفقرة الأخيرة من المادة  24من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم 26
ل�سنة  2005على انه « وعلى الجهة الحكومية المعنية ان تر�سل طلبات ال�شراء ومقاوالت
الأعمال والخدمات �إلى كل من ديوان المحا�سبة و�إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل لدرا�ستها
قبل �إحالتها �إلى لجنة المناق�صات المخت�صة».
( )138جل�سة  - 2000 /9/ 13ملف رقم 50/2/ 78
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المطلب الأول
الرقابة الم�سبقة على م�شروعات االتفاقيات والعقود
 �إذا بلغت قيمة االتفاق �أو العقد الواحد خم�سمائة �ألف ريال ف�أكثر
�أوال :اخ�ضع الم�شرع فى قانون ديوان المحا�سبة رقم  4ل�سنة  1995للرقابة
الم�سبقة االتفاقيات والعقود التى تبرمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة �إذا بلغت الن�صاب المن�صو�ص عليه قانونا وهو خم�سمائة
�ألف ريال ف�أكثر �أياً كانت الطريقة التي يتم بها اختيار المتعاقد مع الدولة فن�صت
المادة  6على ان « يبا�شر الديوان في مجال الرقابة الم�سبقة االخت�صا�صات التالية:
-1مراجعة جميع م�شروعات االتفاقيات والعقود التي تبرمها الجهات الخا�ضعة لرقابته،
والتي يترتب على �إبرامها تقرير حقوق �أو التزامات مالية للدولة �أو عليها� ،إذا بلغت
قيمة االتفاق �أو العقد الواحد خم�سمائة �ألف ريال ف�أكثر� ،أي ًا كانت الطريقة التي يتم
بها اختيار المتعاقد مع الدولة.
-2مراجعة جميع عقود التوريد الدورية ،وعقود الإيجار التي تت�ضمن ن�ص ًا بتجديدها
تلقائي ًا� ،إذا بلغت قيمتها ال�سنوية حدود الن�صاب المالي الم�شار �إليه في البند ال�سابق.
وي�ستثنى من ذلك االتفاقيات ،وطلبات وعقود ال�شراء والتوريد للمهمات والأعمال
ذات ال�صفة ال�سرية ،المن�صو�ص عليها في القرار الأميري رقم ( )11ل�سنة 1979
بتنظيم قواعد المناق�صات للقوات الم�سلحة وال�شرطة ،بالن�سبة للمهمات والأعمال
ذات ال�صفة ال�سرية».

وال يجوز تجزئة العقد �أو االتفاق الواحد بق�صد �إنقا�ص قيمته �إلى الحد الذي
يخرجه عن رقابة الديوان الم�سبقة  ،وتعتبر قرينة على التجزئة  ،قيام الجهة ب�إبرام عقد
�أو اتفاق � ،أو طرح مناق�صة �أخرى عن ذات الأ�صناف �أو الأعمال � ،أو �أ�صناف �أو �أعمال تعتبر
مكملة �أو م�شابهة لها  ،وذلك خالل مدة تقل عن ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إبرام العقد �أو االتفاق
الأول وفقا لحكم الفقرة االخيرة من المادة  7من هذا القانون .

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

239

وقررت ادارة الفتوى بدولة قطر « �أنه متى كان الثابت �أن ما ت�شترطه التعاميم ال�صادرة
عن �إدارة ال�ش�ؤون المالية (تعميم رقم ( )20ل�سنة  , )1992من وجوب �أخذ الموافقة الم�سبقة
قبل االلتزام �أو االرتباط ب�أية نفقة  ,ومنها ال �شك االرتباط بم�شاريع � ,إنما هو �إجراء رقابي
ل�ضمان تنفيذ �أحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم ( )5ل�سنة 1989م 0ومن حيث �أنه
بالن�سبة �إلى ديوان المحا�سبة  ,وا�شتراطه للبت في �أية مناق�صة والنظر فيها للح�صول على
الموافقة المالية عليها م�ستند ًا في ذلك �إلى التعاميم ال�صادرة عن �إدارة ال�ش�ؤون المالية ,
ف�إن ذلك يرجع �إلى االخت�صا�ص العام لديوان المحا�سبة الذي ن�صت عليه المادة ( )2من
القانون رقم ( )4ل�سنة  1995ب�ش�أن ديوان المحا�سبة التي تن�ص�ص على �أن « يهدف الديوان
�أ�سا�س ًا �إلى تحقيق رقابة على �أموال الدولة و�أموال الجهات الخا�ضعة لرقابته  000000وفي
خ�صو�ص الرقابة الم�سبقة على العقود فقد ن�صت المادة ( )7على �أنه «ال يجوز لأي جهة �أن
تبرم �أو تجيز عقد ًا �أو اتفاق ًا مما هو من�صو�ص عليه في المادة ال�سابقة �إال بعد �أخذ موافقة
الديوان عليه  ,و�إذا كان �إبرام العقد �أو االتفاق عن طريق المناق�صة وجب عر�ض م�ستندات
المناق�صة على الديوان قبل طرحها لإبداء الر�أي ب�ش�أنها  ,وتمتد رقابة الديوان �إلى التحقــق
من �أن جميع الإجــراءات الواجب ا�ستيفا�ؤها قبل التعاقد قد روعيت  ,وفق ًا للأحكام والقواعد
المن�صو�ص عليها في القوانين واللوائح» .والذي ي�ستخل�ص من هذه الأحكام �أن ا�شتراط

ديوان المحا�سبة الح�صول على الموافقة المالية عليها قبل البت فيها هو ممار�سة
الخت�صا�صه في الرقابة للت�أكد من توافر ال�شروط التي يتطلبها قانون الموازنة
العامة للدولة لإجازة الم�شروعات التي تتعاقد عليها وزارات الدولة عن طريق
()139
المناق�صات».
مدى خ�ضوع الأوامر التغييريه و�أوامر التمديد للرقابة الم�سبقة:
قد ت�صدر الجهة الإدارية المتعاقدة �أثناء تنفيذ العقد �أمرا تغييريا بزيادة الأعمال �أو
الكميات المتعاقد عليها �أو ب�إنقا�صها كما قد ت�صدر �أمرا بتمديد مدة العقد مع التعوي�ض
مما يثير الت�سا�ؤل عن مدى خ�ضوع الأوامر التغييريه و�أوامر التمديد للرقابة الم�سبقة لديوان
المحا�سبة.
( )139ع  0م 1416/2/1 - 1185 – 71/2هـ 1995/7/29 -
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�أجابت �إدارة الفتوى والت�شريع بالكويت على هذا الت�سا�ؤل فيما يتعلق بالأوامر
التغييريه بقولها « تخل�ص الوقائـع  -على النحو المبين بالأوراق  -فـى �أنــه بتاريـخ
� 1989/10/9أ�صدر ديوان المحا�سبة التعميم رقم  1989/2لكافة الجهات ب�ضرورة الح�صول
منه علي ترخي�ص قبل االرتباط فيما يتعلق بالأوامر التغييرية وتمديد العمل بالعقود واتفاقات
التعوي�ض باعتبارها ارتباطـات جديــدة ينطبق عليها ن�ص المادتين 13؛ 14من القانـون رقم
 1964/30ب�إن�شاء ديوان المحا�سبة �إذا بلغت قيمة �أى من هذه االرتباطات مبلغ � 100ألف
د.ك ف�أكثر مع مراعاة ح�ساب قيمة الأمر التغييرى الواحد بمجموع ما ا�شتمل عليه من
زيادة ونق�ص فى الأعمال مع ًا ولي�س بالفرق بينهما كما ذهبت لذلك بع�ض الجهات وانتهى
التعميم �إلى �أن قيام �أى جهة ب�إ�صدار �أمر تغييرى م�ستقل بالنق�ص لحذف عمل ما ثم �إ�صدار
�أمر تغييرى �آخر م�ستقل بالزيادة لإ�ضافة عمل بديـل لما تـم حذفه �سيعتبر عند  -رقابة
الديوان الالحقة  -من قبيل تجزئة الأمر التغييرى الواحد  .وتذكرون انه �صدر �أمر تغييرى
ب�إ�ضافة �أعمال قيمتها � 70ألف د.ك و�أخرى بالحذف  -فى ذات الأمر  -قيمتها � 50ألف د.ك
ف�ض ًال عن �صدور �أوامر تغييرية �أخرى ت�ضمنت حذف ًا و�إ�ضافة فى مناق�صات عمليات �إن�شاء
مدر�سة متو�سطة بنات  ،ومبنى طب الأ�سنان التخ�ص�صى  . .....وترون ان ن�صاب رقابة
الديوان الم�سبقة يتحدد بالفرق بين القيمتين �أى بمبلغ � 20ألف دينار د.ك فى الأمر التغييرى
الم�شار �إليه مما يخرجه عن نطاق رقابة الديوان الم�سبقة لعدم بلوغ ن�صاب الرقابة  ،ومن
ثم يكون تعميم الديوان قد �صدر بالمخالفة لأحكام المادة  14من قانون �إن�شائه وترون �أن
وزارة التخطيط ت�شاطركم ذلك الر�أى بينما رجحت لجنة المناق�صات المركزية ر�أى ديوان
المحا�سبة وطلبت الرجوع �إليها لأخذ موافقتها �أو ًال على االرتباط �إذا ما جاوزت قيمة الأمر
التغييرى �شاملة الزيادة والحذف مع ًا ن�سبة  %5من القيمة الأ�صلية للعقد  .و�إذ تطلبون �إبداء
الر�أى نفيد ب�أنه من حيث �إن المادة  13من القانون رقم  1964/30ب�إن�شاء ديوان المحا�سبة
تن�ص على �أن « تخ�ضع لرقابة الديوان الم�سبقة  ،المناق�صات الخا�صة بالتوريدات والأ�شغال
العامة � ،إذا بلغت قيمة المناق�صة الواحدة مائة �ألف دينار ف�أكثر وفى تحديد هذه القيمة
تكون العبرة بالقيمة الإجمالية للأ�صناف �أو الأعمال محل المناق�صة  ،مح�سوبة على �أ�سا�س

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

241

�أقل الأ�سعار بالعطـاءات المقدمة فيها م�ستوفية لل�شروط وال يجوز بحال تجزئة المناق�صة
الواحـدة بق�صـد �إنقا�ص قيمتها �إلى الحد الذى ين�أى بها عن الخ�ضوع للرقابة  ....وعلى الجهة
�صاحبة المناق�صة �أال ترتبط �أو تتعاقد مع المتعهد �أو المقاول الذى ر�ؤى �إر�ساء العطاء عليه �إال
بعد الح�صول على ترخي�ص بذلك من ال�سلطة المخت�صة بالديوان  « .......كما تن�ص المادة
 14من ذات القانون على �أن « ت�سرى �أحكام المادة ال�سابقة على كل م�شروع ارتباط �أو اتفاق
�أو عقد يكون من �ش�أن �إبرامه ترتيب حقوق �أو التزامات مالية للدولة �أو غيرها من الأ�شخا�ص
المعنوية العامة �أو عليهـا �إذا بلغت قيمة االرتباط �أو االتفاق �أو العقد مائة �ألف دينار ف�أكثر».
وي�ستفاد مما تقدم خ�ضوع المناق�صات الخا�صة بالتوريدات والأ�شغال العامة لرقابة الديوان
الم�سبقة �إذا بلغت قيمة المناق�صة مائة �ألف د.ك ف�أكثر كما يخ�ضع لتلك الرقابة كل م�شروع
ارتباط �أو اتفاق �أو عقد يرتب حقوق ًا �أو التزامات مالية للدولة متى بلغت قيمته مائة �ألف د.ك
ف�أكثر  .ومن حيث �إن الأمر التغييرى المعرو�ض يت�ضمن �أعما ًال بالزيادة قيمتها � 70ألف د .ك
و�أعما ًال بالحذف قيمتها � 50ألف د.ك  ،وكان المناط فى تحديد ن�صاب رقابة الديوان

الم�سبقة ببلـوغ قيمة ذلك االرتباط مائة �ألف د.ك ف�أكثر �سواء �أكان مرجع ذلك
البلوغ ناتجاً عن �أمر تغييرى بالزيادة فقط �أم بالحذف فقط �أم من مجموعهما معاً
 ،ف�إن الأمر التغييرى المعرو�ض يكون على هذا المقت�ضى خا�ضعاً لرقابة الديوان
الم�سبقة  .وال ينال من ذلك ما ذهبت �إليه الوزارة من خ�ضوع الفرق بين الزيادة والحذف

فقط فى الأمر التغييرى المذكور للرقابة الم�سبقة �إذا بلغ الن�صاب ت�أ�سي�س ًا على �أن العبرة
بما يرتبه الأمر التغييرى من التزامات مالية على الدولة لأن ذلك التبرير �إن �صح بالن�سبة
لأوامر التغيير ال�صادرة بالزيادة ف�إنه ال ي�صلح لتبرير الأوامر بالحذف التى ترتب حقوق ًا
للدولة ف�ض ًال عن ا�صطدام ذلك التبرير بن�ص المادة  14الم�شار �إليها والتى تخ�ضع ت�صرف
الجهة الحكومية للرقابة الم�سبقة طالما بلغت قيمة الن�صاب المقرر من خالل ما رتبه من
حقوق والتزامات مالية للدولة �أو عليها  .وجدير بالذكر �أنه يلزم مراعاة عر�ض ذلك الأمر
التغييرى على لجنة المناق�صات المركزية للح�صول على موافقتها عليه �إذا ما جاوزت قيمة
�أعمال الإ�ضافة والحذف مع ًا  %5من مجموع قيمة المناق�صة الأ�صلية تبع ًا لذلك و�إعما ًال
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لن�ص المادة  64من القانون رقم  37ل�سنة  1964فى �ش�أن المناق�صات العامة  .وانتهى ر�أى
ادارة الفتوى �إلى ان �-1أن الأحكام التى ت�ضمنها تعميم ديوان المحا�سبة رقم  89/2تتفق مع
�أحكام القانون  1964/30ب�إن�شاء ديوان المحا�سبة �-2 .أن الأمر التغييرى المعرو�ض يخ�ضع
()140
لرقابة ديوان المحا�سبة الم�سبقة ،وذلك على الأ�سا�س المبين فى الأ�سباب».

كما �أجابت �إدارة الفتوى والت�شريع بالكويت على هذا الت�سا�ؤل فيما يتعلق ب�أوامر
التمديد مع التعوي�ض بقولها « الم�ستفاد من ن�ص المادة ( )14، 13من القانون رقم
 30ل�سنة  1964ب�إن�شاء ديوان المحا�سبة �أنه يجب على الجهة الحكومية �أن تقدم �إلى ديوان
المحا�سبة م�شروع االرتباط �أو االتفاق �أو العقد �إذا بلغت قيمته مائة �ألف دينار ف�أكثر وذلك
للموافقة عليه قبل �إبرامه  ،ولما كان من المقرر فقه ًا وق�ضا ًء �أن �صفة النهائية فى القرار
الإدارى ال يكفى ال�ضفائها �صدور القرار من �صاحب االخت�صا�ص ب�إ�صداره و�إنما ينبغى �أن
يق�صد م�صدره تحقيق �أثره القانونى فور ًا ومبا�شرة بمجرد �صدوره و�أال تكون هناك ثمة
�سلطة �إدارية تخت�ص بالتعقيب عليه و�إال كان بمثابة اقتراح �أو �إبداء ر�أى ال يترتب عليه الأثر
القانونى للقرار الإدارى النهائى  .و�إذ ورد ب�صيغة �أمر التمديد « �أن الموافقة عليه تعتبر
مبدئية وعلى الهند�سة �إعداد المرا�سالت لأخذ الموافقات الالزمة من الجهات الأخرى قبل
مخاطبة الديوان « ف�إن �أمر التمديد بهذه المثابة ال يكون �سوى �إجراء تمهيدى ولي�س قرار ًا
�إداري ًا نهائي ًا يمكن �أن يرتب �أى التزام على عاتق الوزارة ما لم ي�ستوف الإجراءات المقررة
قانون ًا والتى تتمثل فى �إعمال ديوان المحا�سبة رقابته المخولة له قانون ًا  .ولي�س م�ؤدى قيام
ديوان المحا�سبة ب�إعمال رقابته فى هذا ال�صدد �أن ال تلتزم الوزارة ب�أداء مقابل مالى للمقاول
عن �أى تكاليف �إ�ضافية ناتجة فع ًال عن وقف �سير الأعمال بالم�شروع � ،إذ �أن حق المقاول

فى هذا ال�ش�أن ثابت له بموجب المادة ( )40من ال�شروط الحقوقية وكل ما هناك �أن
يبا�شر الديوان اخت�صا�صه المقرر له قانوناً بالتحقق من �أن الأعمال قد توقفت فع ً
ال
و�أن المقابل المالى ال يجاوز التكاليف الإ�ضافية التى تكبدها المقاول �أثناء فترة
وقف الأعمال  .ولما كان من المبادىء المقررة فقه ًا وق�ضا ًء �أن حقوق المتعاقد مع الجهة
( )140فتوى رقم  3306بتاريخ  2001/10/9مرجع 99/68/2
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الإدارية والتزاماته تتحدد طبق ًا لن�صو�ص العقد وما قد يطر�أ عليه من تعديالت و�أن العقد
الإدارى ال ين�ش�أ وال يعدل �إال ب�إرادة �صحيحة من جهة الإدارة �صادرة ممن يملك التعبير عن
هذه الإرادة ومن ثم ف�إن موافقة رئي�س المهند�سين على تعوي�ض المقاول ال �أثر له قانون ًا وال
يرتب �أى التزام على جهة الإدارة باعتبار �أن رئي�س المهند�سين لي�س هو ال�سلطة المخت�صة
قانون ًا بتقرير هذا التعوي�ض فمهمته تنح�صر فى الإ�شراف على تنفيذ العقد وفق ال�شروط
المتفق عليها و�إ�صدار ما يلزم من الأوامر والتعليمات فى حدود تلك ال�شروط ولي�س له �أن
ينفرد بتعديل العقد �أو ترتيب �أية التزامات مالية جديـدة على عاتق جهة الإدارة وهى �أمور
()141
من اخت�صا�ص رب العمل �أو من يمثله فى ذلك .

ثانيا :و�أوجبت المادة  7المعدلة بالقانون رقم ( )3ل�سنة  2003موافقة الديوان
قبل �إبرام العقد �أو االتفاق  ،كما �أوجبت عر�ض م�ستندات المناق�صة على الديوان قبل
طرحها لإبداء الر�أي ب�ش�أنها ما لم يكن الطرح وفقا لنموذج العقد المعتمد م�سبقاً
من الديوان فن�صت على انه « مع مراعاة �أحكام المادة ( )5من هذا القانون  ،ال يجوز لأية

جهة �أن تبرم �أو تجيز عقد ًا �أو اتفاق ًا مما هو من�صو�ص عليه في المادة ال�سابقة � ،إال بعد �أخذ
موافقة الديوان عليه ،و�إذا كان �إبرام العقد �أو االتفاق عن طريق المناق�صة  ،وجب عر�ض
م�ستندات المناق�صة على الديوان قبل طرحها لإبداء الر�أي ب�ش�أنها  .وفي حالة ا�ستخدام
نموذج العقد المعتمد م�سبق ًا من الديوان  ،فللجهة المتعاقدة �إبرام العقد مبا�شرة دون عر�ض
م�ستندات ووثائق المناق�صة التي يبرم على �أ�سا�سها هذا العقد على ديوان المحا�سبة ويكتفي
ب�إر�سال ن�سخة من هذه الم�ستندات والوثائق والعقد بعد �إبرامه �إلى الديوان  .وفي جميع
الأحوال تمتد رقابة الديوان على التحقق من �أن جميع الإجراءات الواجب ا�ستيفا�ؤها قبل
التعاقد قد روعيت  ،وفق ًا للأحكام والقواعد المن�صو�ص عليها في القوانين واللوائح  .وال
يجوز تجزئة العقد �أو االتفاق الواحد بق�صد �إنقا�ص قيمته �إلى الحد الذي يخرجه عن رقابة
الديوان الم�سبقة  ،وتعتبر قرينة على التجزئة  ،قيام الجهة ب�إبرام عقد �أو اتفاق � ،أو طرح
مناق�صة �أخرى عن ذات الأ�صناف �أو الأعمال � ،أو �أ�صناف �أو �أعمال تعتبر مكملة �أو م�شابهة
لها  ،وذلك خالل مدة تقل عن ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إبرام العقد �أو االتفاق الأول» .
( )141فتوى رقم  3626فى  2000/11/1مرجع رقم 2000/141/2
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ثالثا :واوجب الم�شرع على الديوان �إبداء ر�أيه خالل �سبعة �أيام من تاريخ
ت�سلمه �أوراق العقد �أو االتفاق �أو المناق�صة والم�ستندات المتعلقة بها �أو الرد على
ا�ستف�ساراته  ،ف�إذا لم يبد ر�أيه خالل هذه المدة جاز طرح المناق�صة �أو �إبرام العقد
�أو االتفاق دون انتظار ر�أى الديوان فن�صت المادة ( )8على ان «يوافي الديوان الجهة
بر�أيه خالل مدة �أق�صاها �سبعة �أيام من تاريخ ت�سلمه �أوراق العقد �أو االتفاق �أو المناق�صة
والم�ستندات المتعلقة بها .وال يبد�أ �سريان المدة الم�شار �إليها� ,إال من تاريخ و�صول ما يطلبه
الديوان خالل هذا الميعاد من م�ستندات وا�ستف�سارات ».ون�صت المادة ( )9على انه «�إذا
لم يخطر الديوان الجهة بر�أيه في م�شروع العقد �أو االتفاق �أو المناق�صة خالل المدة الم�شار
�إليها في المادة ال�سابقة ،جاز لهذه الجهة �أن تبرم العقد �أو االتفاق �أو تطرح المناق�صة،
وذلك من دون الإخالل بحق الديوان في ممار�سة اخت�صا�صاته في مجال الرقابة الالحقة».

رابعا� :إذا ابدى الديوان ر�أيه في م�شروع العقد �أو االتفاق �أو المناق�صة وكان ر�أيه
مخالفا لر�أى الجهة الخا�ضعة للرقابة الم�سبقة و�أخطرت الديوان بوجهة نظرها
و�أ�صر الديوان على ر�أيه ف�إذا ر�أى الوزير �أو الرئي�س فى تلك الجهة مغايرا لر�أى
الديوان قام الديوان بعر�ض وجهتي النظر على �سمو الأمير للبت في المو�ضوع وفى
ذلك تن�ص المادة ( )10على انه « �إذا كان للديوان ر�أي مخالف في م�شروع العقد �أو االتفاق
�أو المناق�صة ،ولم تر الجهة الخا�ضعة للرقابة الأخذ به ،فعليها �إخطار الديوان بوجهة نظرها
م�ؤيدة بالأ�سباب التي ت�ستند �إليها ،وذلك قبل �إبرام العقد �أو االتفاق �أو طرح المناق�صة .ف�إذا
�أ�صر الديوان على ر�أيه ،وجب عر�ض الأمر على الوزير �أو الرئي�س المخت�ص في الجهة المعنية
للنظر فيه .ف�إن كان للوزير �أو الرئي�س ر�أي مغاير لر�أي الديوان ،قام الديوان بعر�ض وجهتي
النظر على الأمير للبت في المو�ضوع».
وتن�ص المادة ( )12على ان «على جميع الجهات الخا�ضعة لرقابة الديوان موافاته بن�سخة
من االتفاقيات والعقود ،بعد �إبرامها ب�صيغتها النهائية وتوقيعها من �أطرافها .وي�ستثنى من
ذلك؛ العقود واالتفاقيات الخا�صة بوزارتي الدفاع والداخلية ،الم�شار �إليها في الفقرة الثانية
من المادة ( )6من هذا القانون».
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المطلب الثانى
الجهات الخا�ضعة للرقابة ال�سابقة
�أوال :حددت المـادة ( )3من قانون ديوان المحا�سبة رقم  4ل�سنة  1995الجهات
التى تخ�ضع للرقابة الم�سبقة على العقود واالتفاقيات ومن بينها الوزارات والأجهزة
الحكومية والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة فن�صت على ان « ت�شمل رقابة الديوان الجهات
التالية:
 -1الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
 -2الهيئات والم�ؤ�س�سات العامة.
-3ال�شركات التي ت�ساهم فيها الدولة� ،أو �أحد الأ�شخا�ص المعنوية العامة ،بح�صة في
ر�أ�سمالها ال تقل عن � %51أو ت�ضمن لها حد �أدنى من الربح� ،أو تقدم لها �إعانات
مالية� ،أو تلك المرخ�ص لها با�ستغالل �أو �إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة� ،أو
الممنوحة امتياز ًا ال�ستغالل موارد الثروة الطبيعية.
-4بالن�سبة لوزارتي الدفاع والداخلية ،و�أجهزة الأمن والقوات النظامية؛ فيتم تحديد
مدى الفح�ص ومراجعة الح�سابات ،بعد التن�سيق مع القيادة الأعلى لكل منها ،مع
الأخذ في االعتبار ما تحدده نظم هذه الجهات ،وما يقع في نطاق ال�سرية الع�سكرية،
وما تتطلبه دواعي �أمنها» .

مدى خ�ضوع �أعمال ح�سابات �سوق الدوحة للأوراق المالية لرقابة ديوان المحا�سبة:
قررت �إدارة الفتوى بقطر �إن �سوق الدوحة للأوراق المالية هو طبقا لأحكام المادة
الثانية من القانون رقم ( )14ل�سنة  1995ب�إن�شاء �سوق الدوحة للأوراق المالية ذو �شخ�صية
م�ستقلة ،ويخ�ضع لإ�شراف وزير االقت�صاد والتجارة و�أن مدير ال�سوق يعين من قبل الوزير ،و�أن
القرارات والنظم واللوائح المطبقة به ت�صدر بقرار من الوزير  ،و�أن �أموال ال�سوق تعتبر من
الأموال العامة طبقا للمادة ( )18من القانون الم�شار �إليه وتخ�ضع لجميع �أحكامها .وت�أ�سي�سا
على ذلك ف�إن ال�سوق يعد من قبل الأجهزة الحكومية ويتمتع بال�شخ�صية المعنوية الم�ستقلة ،
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لذلك ف�إنه �إعماال لحكم المادة ( )3من القانون رقم ( )4ل�سنة  1995ب�ش�أن ديوان المحا�سبة
()142
يخ�ضع لرقابة الديوان.
وقد �صدر القانون رقم  8ل�سنة  2012ب�ش�أن هيئة قطر للأ�سواق المالية نا�صا فى المادة
 27منه على ان « يتولى ديوان المحا�سبة مراقبة ح�سابات الهيئة وفق ًا للقانون  .ويجوز للهيئة
تعيين مراقب ح�سابات �أو �أكثر لمراقبة ح�ساباتها والأموال التي تديرها  ،ولمراقب الح�سابات
في �أي وقت  ،الحق في الإطالع على جميع دفاتر الهيئة و�سجالتها وم�ستنداتها  ،وفي طلب
البيانات التي يرى �ضرورة الح�صول عليها لأداء واجبه على الوجه ال�صحيح  ،وله �أن يتحقق
من موجودات الهيئة والتزاماتها ،ويرفع مراقب الح�سابات تقرير ًا بذلك �إلى المجل�س .

مدى خ�ضوع ال�شركة المرخ�ص لها با�ستغالل و�إدارة مرفق من المرافق العامةللرقابة الم�سبقة لديوان المحا�سبة ب�أن�شطتها المت�صلة باالمتياز:
قررت ادارة الفتوى بقطر ان تخ�ضع �شركة مطاحن الدقيق القطرية لرقابة ديوان
المحا�سبة ا�ستناد ًا �إلى ن�ص المادة ( )3/3من القانون رقم ( )4ل�سنة  1995ب�ش�أن ديوان
المحا�سبة باعتبار �أنَّ ال�شركة مرخ�ص لها با�ستغالل و�إدارة مرفق من المرافق العامة وفقا
لأحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  1991ب�ش�أن �إن�شاء �شركة مطاحن الدقيق القطرية ومنحها
امتيازا ال�ستيراد دقيق القمح وطحنه بن�ص المادة ( )2من هذا القانون  ،بالتالي ف�إن جميع
�أن�شطة ال�شركة المت�صلة باالمتياز الم�شار �إليه تخ�ضع لرقابة ديوان المحا�سبة � ،أما �إذا
ثبت �أن هذا االمتياز لم يعد قائما فعال� ،سواء كنتيجة للعمل ب�أحكام االتفاقية االقت�صادية
الموحدة المتعلقة بالتعاون الفني بين دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية �أو لغير ذلك
من الأ�سباب  ،ف�إن رقابة ديوان المحا�سبة تقت�صر فقط على رقابة ما تتحمله الدولة �سواء في
()143
�صورة دعم للخبز �أو معونات لل�شركة .
وعن كيفية الرقابة على الم�ؤ�س�سات العامة قررت �إدارة الفتوى بقطر من حيث �إنه
تخ�ضع لرقابة ديوان المحا�سبة بنوعيها ال�سابقة والالحقة الجهات الوارد ذكرها في المادة
( )142الفتوى رقم ف.ت  2348 - 11/3الم�ؤرخة . 1998/9/10
( )143الفتوى رقم ف.ت 190 – 11/3الم�ؤرخة 1998/1/22
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( )3من القانون رقم ( )4ل�سنة  1995ب�ش�أن ديوان المحا�سبة � ،إال �أنه بالن�سبة للهيئات
والم�ؤ�س�سات العامة وال�شركات المحددة في هذه المادة ف�إنه يتعين �أن تكون رقابة الديوان
عليها وفقا للأ�صول والأو�ضاع التي تجري عليها هذه الم�ؤ�س�سات والهيئات العامة وال�شركات
في �إعداد ح�ساباتها وتبعا للن�شاط الذي تزاوله وفي حدود �أحكام القوانين واللوائح والقرارات
()144
المنظمة لأعمالها .

ثانيا:الجهات الم�ستثناة من الخ�ضوع للرقابة الم�سبقة:
وقد ا�ستثنى الم�شرع من الخ�ضوع للرقابة الم�سبقة ما يلى:

()1االتفاقيات ،وطلبات وعقود ال�شراء والتوريد للمهمات والأعمال ذات ال�صفة
ال�سرية ،المن�صو�ص عليها في القرار الأميري رقم ( )11ل�سنة  1979بتنظيم
قواعد المناق�صات للقوات الم�سلحة وال�شرطة ،بالن�سبة للمهمات والأعمال ذات
ال�صفة ال�سرية.

( )2هيئة مركز قطر وهيئة التنظيم:
�أعفى الم�شرع بموجب المادة  15من قانون مركز قطر للمال رقم  7ل�سنة  2005الم�ستبدلة
بالقانون رقم  2ل�سنة  2009هيئة مركز قطر وهيئة التنظيم من رقابة ديوان المحا�سبة بن�صه
فى البند ( )1منها على ان «  -1تعفى كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم
والمحكمة المدنية والتجارية من رقابة ديوان المحا�سبة فى الدولة» وقد �سبق ان بينا فى
الباب التمهيدى ان المركز بكل �أجهزته قد ا�ستثناه الم�شرع بالمادة  6/18من هذا القانون
من الخ�ضوع لأحكام قانون المناق�صات والمزايدات.

( )3المكتب الهند�سي الخا�ص:
لم ي�سند القرار الأميري رقم ( )64ل�سنة  2005ب�ش�أن المكتب الهند�سي الخا�ص
الملحق بالديوان االميرى فى المـادة ( )21مراجعة وتدقيق ح�سابات هذا المكتب
( )144الفتوى رقم م و ع  96/64/13/الم�ؤرخة . 1996/3/2
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�إلى ديوان المحا�سبة بان ن�صت على ان «للأمير تعيين مراقب ح�سابات �أو �أكثر
للمكتب ،ولمراقب الح�سابات في �أي وقت ،الحق في االطالع على جميع دفاتر المكتب
و�سجالته وم�ستنداته ،وفي طلب البيانات التي يرى �ضرورة الح�صول عليها لأداء
واجبه على الوجه ال�صحيح ،وله �أن يتحقق من موجودات المكتب والتزاماته ،وفي
حالة عدم تمكنه من ممار�سة هذه الحقوق ،يرفع تقرير ًا بذلك �إلى الأمير ».كما خولت
المـادة ( 3/ )9و 4منه لرئي�س المكتب  -الموافقة على م�شروعات العقود واالتفاقات
التي يكون المكتب طرف ًا فيها ، .و�إقرار الئحة تنظيم المناق�صات والمزايدات.بان
ن�صت على ان « يكون لرئي�س المكتب ال�سلطات وال�صالحيات الالزمة ،لإدارة �ش�ؤون
المكتب الفنية والإدارية والمالية ،وله بوجه خا�ص:
 -1و�ضع ال�سيا�سة العامة للمكتب ،والإ�شراف على تنفيذها.
� -2إقرار خطط وبرامج م�شروعات و�أعمال المكتب ،ومتابعة تنفيذها.
 -3الموافقة على م�شروعات العقود واالتفاقات التي يكون المكتب طرف ًا فيها.
�-4إقرار الئحة �ش�ؤون موظفي المكتب ،واللوائح المالية ،والئحة تنظيم المناق�صات
والمزايدات.
� -5إقرار الموازنة ال�سنوية للمكتب ،وح�سابه الختامي.
-6و�ضع الأ�س�س والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود موازنة المكتب في الأغرا�ض
المخ�ص�صة لها.
-7عقد القرو�ض الالزمة لن�شاط المكتب .وال تكون قرارات رئي�س المكتب المن�صو�ص
عليها في البنود ( )7( ،)5( ،)4( ،)1نافذة �إال بعد اعتمادها من الأمير� ،أو من
يفو�ضه».

المطلب الثالث
طبيعة الرقابة الم�سبقة
ال ريب فى ان الرقابة الم�سبقة على وثائق المناق�صة �أو االتفاق �أو العقد لي�ست رقابة فنية
و�إنما هي رقابة مالية تهدف �إلى التحقق من �سالمة وم�شروعية �إدارة هذه الأموال والمحافظة

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

249

عليها والتحقق من �أن جميع الإجراءات الواجب ا�ستيفا�ؤها قبل التعاقد قد روعيت  ،وفق ًا
للأحكام والقواعد المن�صو�ص عليها في القوانين واللوائح .وفى هذا ال�صدد تن�ص المادة
( )2من القانون رقم ( )4ل�سنة  1995ب�ش�أن ديوان المحا�سبة على ان «يهدف الديوان �أ�سا�س ًا
�إلى تحقيق رقابة على �أموال الدولة و�أموال الجهات الخا�ضعة لرقابته ،والمن�صو�ص عليها
في المادتين (3) و (4) من هذا القانون ،والتحقق من �سالمة وم�شروعية �إدارة هذه
الأموال والمحافظة عليها  ،وذلك على الوجه المبين فى هذا القانون والئحته التنفيذية».
وتن�ص المـادة ( )5المعدلة بالقانون رقم ( )3ل�سنة  2003بتعديل بع�ض �أحكام القانون
رقم ( )4ل�سنة  1995ب�ش�أن ديوان المحا�سبة على ان « يمار�س الديوان جميع �أنواع الرقابة
المالية على الأموال الم�شار �إليها في المادة ( )2وفق ًا لأحكام هذا القانون  .وا�ستثنا ًء من
حكم الفقرة ال�سابقة  ،ال تخ�ضع الجهات المن�صو�ص عليها في البندين ( )2و( )3من المادة
( )3من هذا القانون �إال للرقابة الالحقة للديوان»
وفى هذا ال�صدد ق�ضت الدائرة االدارية اال�ستئنافية بجل�سة  2012/12/25فى اال�ستئناف
رقم  9ل�سنة  2008بان « �أيا ما كان الر�أى فى خ�ضوع العقد من عدمه لرقابته فان رقابة
الديوان الم�سبقة على العقود هى رقابة مالية ولي�ست فنية كما عبرت عن ذلك الفقرة
الثالثة من المادة  7من القانون رقم  4ل�سنة  1995ب�ش�أن ديوان المحا�سبة بقولها « وفي جميع
الأحوال تمتد رقابة الديوان �إلى التحقق من �أن جميع الإجراءات الواجب ا�ستيفا�ؤها قبل
التعاقد قد روعيت ،وفق ًا للأحكام والقواعد المن�صو�ص عليها في القوانين واللوائح.« .

المطلب الرابع
م�شاركة ممثل لديوان المحا�سبة
فى ت�شكيل لجنة المناق�صات والمزايدات
تن�ص المادة ( )11من قانون ديوان المحا�سبة رقم  4ل�سنة  1995على ان «يندب رئي�س
الديوان من يراه ،من �أع�ضاء الديوان الفنيين ،لح�ضور اجتماعات لجان المناق�صات
المختلفة ،للتثبت من �أن جميع الإجراءات الواجب �إتباعها وفق ًا للقواعد المالية المقررة
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قد روعيت ،ولتنبيه اللجان �إلى ما قد يقع بالمخالفة لهذه القواعد .ولمندوب الديوان الحق
في االطالع على م�ستندات المناق�صات قبل اجتماع اللجنة ،وتوجيه �أي �س�ؤال �أو ا�ستف�سار
للجنة حول مو�ضوع المناق�صة ،و�إبداء ر�أيه ومالحظاته �شفوي ًا �أثناء االجتماع� ،أو �إثبات تلك
المالحظات كتابة في مح�ضر �أعمال اللجنة .وله التوقيع على محا�ضر اجتماعات اللجنة،
والح�صول على ن�سخة منها ومن محا�ضر فتح المظاريف والبت».
وتن�ص المادة  12من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة 2005
الم�ستبدلة بالقانون رقم  22ل�سنة 2008على ان « تن�ش�أ لجنة ت�سمى «لجنة المناق�صات
المركزية» تتبع وزير االقت�صاد والمالية ،وتكون لها �شخ�صية اعتبارية ،وموازنة ملحقة
بالموازنة العامة للدولة.وت�شكل اللجنة من رئي�س ونائب للرئي�س ،يكونان متفرغين لأعمالها،
وعدد من الأع�ضاء ال يقل عن خم�سة وال يزيد على �سبعة ،يكون من بينهم ممثل عن وزارة
العدل وممثل عن وزارة االقت�صاد والمالية ،يختارهما الوزيران المخت�صان ،وي�صدر بتعيين
رئي�س ونائب رئي�س و�أع�ضاء اللجنة وتحديد مكاف�آتهم قرار �أميري ،بنا ًء على اقتراح وزير
االقت�صاد والمالية  .وتكون مدة الع�ضوية في اللجنة ثالث �سنوات قابلة للتجديد لمدة �أو مدد
�أخرى مماثلة .ويجب �أن يح�ضر اجتماعات اللجنة ممثل عن الجهة الحكومية المعنية ،وممثل
عن ديوان المحا�سبة ».
و�صدر قرار قرار مجل�س الوزراء رقم ( )9ل�سنة  2012بت�شكيل لجنة للمناق�صات
والمزايدات بوزارة الأعمال والتجارة نا�صا فى مادته الأولى على ان « ُت�شكل بوزارة الأعمال
والتجارة لجنة ُت�سمى (لجنة المناق�صات والمزايدات بوزارة الأعمال والتجارة) ،تتولى
اخت�صا�صات لجنتي المناق�صات المركزية والمحلية المن�صو�ص عليها في قانون تنظيم
المناق�صات والمزايدات الم�شار �إليه ،وذلك بالن�سبة للمناق�صات والمزايدات المتعلقة
بالوزارة ».ون�صت المادة  2على ان «ت�شكل اللجنة على النحو التالي:
� -1أربعة ممثلين عن وزارة الأعمال والتجارة ،يكون من بينهم الرئي�س ونائبه.
 -2ممثل عن وزارة العدل (�إدارة الفتوى والعقود).
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 -3ممثل عن لجنة المناق�صات المركزية بوزارة االقت�صاد والمالية.

 -4ممثل عن ديوان المحا�سبة ،ب�صفته مراقباً ،دون �أن يكون له حق الت�صويت.
وتختار كل جهة من يمثلها في ع�ضوية اللجنة ،وي�صدر بت�سمية رئي�س و�أع�ضاء اللجنة قرار
من وزير الأعمال والتجارة .ويكون للجنة �أمين �سر ،يعاونه موظف �أو �أكثر من موظفي وزارة
الأعمال والتجارة ،ي�صدر بندبهم وتحديد اخت�صا�صاتهم ومكاف�أتهم قرار من الوزير ».وهو
�أي�ضا ما ردده قرار مجل�س الوزراء رقم  19ل�سنة  2012بت�شكيل لجنة للمناق�صات والمزايدات
بهيئة متاحف قطر من ان يكون ممثل ديوان المحا�سبة ،ب�صفته مراقب ًا ،دون �أن يكون له حق
الت�صويت .وذلك على خالف ما كانت تق�ضى به �أحكام قرار مجل�س الوزراء الملغى رقم
( )16ل�سنة  2004با�ستثناء وزارة الدفاع من بع�ض �أحكام القانون رقم ( )8ل�سنة 1976
ب�ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات ،مما اثار الت�سا�ؤل عن دور ممثل ديوان المحا�سبة

والفرق بين الدور الرقابى وبين ع�ضويته فى اللجنة.
وقررت ادارة الفتوى بدولة قطر ان «الم�ستفاد من المادة ( )11من قانون ديوان المحا�سبة
ال�صادر بالقانون رقم ( )4ل�سنة  1995والمواد ( )8، 3، 2من قرار مجل�س الوزراء رقم
( )16ل�سنة  2004با�ستثناء وزارة الدفاع من بع�ض �أحكام القانون رقم ( )8ل�سنة 1976
ب�ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات � ،أنَّ الم�شرع خول لديوان المحا�سبة �سلطة الرقابة
على �أموال الدولة و�أموال الجهات الخا�ضعة لرقابته  ،وذلك عن طريق ندب �أحد �أع�ضائه
الفنيين لح�ضور اجتماعات لجان المناق�صات والمزايدات المختلفة  ،وذلك للتثبت من �أن
جميع الإجراءات الواجب اتباعها قد روعيت ولتنبيه اللجان �إلى ما يقع منها من مخالفات
لهذه القواعد كما �أجاز لهذا المندوب قبل اجتماع اللجنة �أن يقوم باالطالع على م�ستندات
المناق�صات وبتوجيه �أي ا�ستف�سار حول مو�ضوع المناق�صة وله �أن يبدي ر�أيه �شفاهة �أثناء
االجتماع �أو تدوين تلك المالحظات كتابيا في مح�ضر �أعمال اللجنة وله التوقيع على هذه
المحا�ضر والح�صول على ن�سخة منها  .وعلى الرغم من ذلك  ،فبموجب المادة ( )2من
قرار مجل�س الوزراء الم�شار �إليه فقد خول لوزارة الدفاع ت�شكيل لجنة خا�صة للمناق�صات
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والمزايدات على �أن تكون من خم�سة �أع�ضاء  ،ثالثة منهم عن وزارة الدفاع يكون من بينهم
الرئي�س ونائبه وممثل عن وزارة المالية وممثل عن ديوان المحا�سبة  ،كما �أنَّ لممثل الديوان
�أن ُي�شارك في كافة اجتماعات هذه اللجنة فيما عدا �شراء وتوريد المهمات والأعمال ذات
ال�صفة ال�سرية  ،وحيث �إنَّ اجتماعات اللجنة ال تكون �صحيحة �إال بح�ضور ثالثة من �أع�ضائها
على الأقل و�أن يكون من بينهم الرئي�س ونائبه وت�صدر تو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات الحا�ضرين
وعند الت�ساوي يرجح الجانب الذي منه الرئي�س وعليه ف�إن �أي �إخالل بالع�ضوية يرتب �إخال ًال
في الن�صاب القانوني المقرر لح�ضور اجتماعات اللجنة .ومن حيث �إنه تطبيقا لما تقدم ف�إن

الثابت من الأوراق �أن هناك فارق بين مهام كل من وظيفتي ع�ضو مراقب عن الديوان
وع�ضو ممثل عنه في لجنة المناق�صات والمزايدات بوزارة الدفاع حيث �إن وظيفة
المراقب والتي يحكمها ن�ص المادة ( )11من القانون الم�شار �إليه هو �أن يكون ع�ضوا
مراقبا منتدبا لح�ضور اجتماعات لجان المناق�صات المختلفة � ،إذ �أن وظيفته رقابية
للت�أكد من �صحة الإجراءات الواجب اتباعها وفقا للقواعد المالية التي تحكمها
وال يدرج �ضمن �أع�ضاء اللجنة وال يعتد ب�صوته  ،وح�ضوره �أو عدم ح�ضوره ال ي�ؤثر
�أو يخل بالن�صاب القانوني للح�ضور  ،بينما ممثل الديوان في اللجنة ي�شارك في كل
االجتماعات ويكون له دور فعال للح�ضور  ،حيث �إنه يدرج �ضمن الن�صاب القانوني ويكون له
حق الت�صويت  ،وذلك وفقا ل�صراحة ن�ص قرار مجل�س الوزراء الم�شار �إليه ،وعليه ف�إن ممثل
الديوان عليه �أن يعمل اخت�صا�صاته المبينة في �أداة الإ�سناد  ،وفي الحالة الماثلة هي قرار
مجل�س الوزراء �آنف الذكر .
ومن حيث �إنه ترتيبا على ما تقدم  ،و�إعماال ل�صراحة �أحكام قرار مجل�س الوزراء رقم
( )14ل�سنة  2004ي�صبح ممثل الديوان ع�ضوا فاعال في اللجنة وله حق الت�صويت ويعتد به
في الن�صاب القانوني لح�ضور االجتماعات .

()145

( )145الفتوى رقم ف.ع  929-11/3الم�ؤرخة 2005/2/17
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بيد انه تجدر الإ�شارة الى ان قرار مجل�س الوزراء رقم ( )40ل�سنة  2009بت�شكيل لجنة
للمناق�صات والمزايدات بوزارة الدفاع عدل عن ع�ضوية ممثل ديوان المحا�سبة فى اللجنة
ليكون ح�ضوره ب�صفته مراقبا بان ن�صت المادة ( )1على ان « ُتن�ش�أ بوزارة الدفاع لجنة ُت�سمى
(لجنة المناق�صات والمزايدات بوزارة الدفاع)  ،تتولى اخت�صا�صات لجنتي المناق�صات
المركزية والمحلية بالن�سبة للمنق�صات والمزايدات المتعلقة بوزارة الدفاع  ،وذلك فيما
عدا الأعمال المن�صو�ص عليها في البند ( )1من المادة ( )1من القانون رقم ( )26ل�سنة
 ،2005ب�إ�صدار قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات  ».ون�صت المادة  2على ان « ُت�شكل
اللجنة على النحو التالي:
 .1خم�سة ممثلين عن وزارة الدفاع ،يكون من بينهم الرئي�س ونائبة.
 .2ممثل عن وزارة االقت�صاد والمالية.
.3ممثل عن ديوان المحا�سبة ،ب�صفته مراقب ًا ،دون �أن يكون له حق الت�صويت  .وتختار
كل جهة من يمثلها من ع�ضوية اللجنة  ،وي�صدر بت�سمية رئي�س ونائب رئي�س و�أع�ضاء
اللجنة قرار من رئي�س �أركان القوات الم�سلحة .ويكون للجنة �أمين �سر ،يعاونه موظف
�أو �أكثر من موظفي وزارة الدفاع ي�صدر بندبهم وتحديد اخت�صا�صاتهم ومكاف�آتهم
قرار من رئي�س �أركان القوات الم�سلحة».
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المبحث الثالث
مراجعة وثائق المناق�صة والعقد ب�إدارة الفتوى والعقود
ونتناول فى هذا المبحث النقاط الآتية :
�أوال  :ن�صاب المراجعة .

ثانيا  :نطاق العقد .

ثالثا  :الجزاء المترتب على عدم مراجعة العقد .رابعا :الجهات الخا�ضعة للمراجعة

المطلب الأول
ن�صاب المراجعة
تن�ص الفقرة الأخيرة من المادة  24من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم 26
ل�سنة  2005على انه « وعلى الجهة الحكومية المعنية �أن تر�سل طلبات ال�شراء ومقاوالت
الأعمال والخدمات �إلى كل من ديوان المحا�سبة و�إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل
لدرا�ستها قبل �إحالتها �إلى لجنة المناق�صات المخت�صة».
وكان البند  6من المادة  9من القانون رقم  11ل�سنة  2002بتعديل بع�ض �أحكام
المر�سوم بقانون رقم  14ل�سنة  1991بتنظيم وزارة العدل وتعيين اخت�صا�صاتها (الملغى
بالمر�سوم بقانون رقم  18ل�سنة  2009بالغاء بع�ض القوانين) يجعل ن�صاب المراجعة
 500000ريال بن�صه على �أنه « تخت�ص �إدارة الفتوى والعقود بما يلى  -6 ... :مراجعة
م�شروعات العقود التى تزمع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى �إبرامها و�إبداء الر�أى
فى الم�سائل التى تنجم عن تنفيذ هذه العقود .وال يجوز للجهات المذكورة �إبرام �أو �إجازة
اى عقد �أو �صلح �أو تحكيم تزيد قيمته على  50000ريال بغير ا�ستفتاء الإدارة .وفى حالة
ا�ستخدام نموذج العقد المعتمد م�سبقا من �إدارة الفتوى والعقود فللجهة المتعاقدة �إبرام
العقد مبا�شرة دون عر�ضه على الإدارة ويكتفى بموافاتها بن�سخة منه بعد ابرامه ».
ولدى �إعادة تنظيم وزارة العدل وفقا لأحكام المادة  8/67من الد�ستور الدائم لدولة
قطر الذى جعل االخت�صا�ص ب�إن�شاء وتنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وتعيين
اخت�صا�صاتها من �سلطة �سمو الأمير – بعد ان كانت المادة  23من النظام اال�سا�سى المعدل
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ت�ستلزم ان يكون تنظيم هذه لوزارات بقانون – فقد �صدر القرار االميرى رقم  33ل�سنة
 2009بالهيكل التنظيمى لوزارة العدل نا�صا فى مادته الثامنة على ان « « تخت�ص �إدارة
الفتوى والعقود بما يلى  -4 ... :مراجعة م�شروعات العقود التى تزمع الوزارات والأجهزة
الحكومية الأخرى �إبرامها و�إبداء الر�أى فى الم�سائل التى تنجم عن تنفيذ هذه العقود .وذلك
وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ».
ومن هذه الن�صو�ص يبين �أن االخت�صا�ص بمراجعة العقود ب�إدارة الفتوى والعقود بوزارة
العدل �إنما ينعقد لهذه الإدارة �أيا كانت قيمة العقد  ،بعد �أن كان اخت�صا�صها بالمراجعة ال
يكون �إال �إذا زادت قيمة العقد على خم�سمائة �ألف ريال  ,ونرى وجوب �إعادة الن�ص على هذا
الن�صاب ازاء خلو قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات من ن�ص على ن�صاب المراجعة
حتى ال تن�شغل �إدارة الفتوى والعقود بمراجعة العقود �ضئيلة القيمة ومع مراعاة ما قد يطر�أ
من انخفا�ض على القوة ال�شرائية للنقود .

وقررت �إدارة الفتوى بدولة الكويت وجوب مراجعة العقد من �إدارة الفتوى
والت�شريع متى بلغ الن�صاب �سواء �سمى العقد طلبية �أو غير ذلك بقولها « ...وكان الثابت
من الإطالع على الأوراق ،ومن مح�ضر الرد على ا�ستف�سارات ديوان المحا�سبة� ...أن الوزارة
قد خاطبت فى �ش�أن �إ�صالح الطائرتين المنوه عنهما �شركات �أخرى  ،وكان �أف�ضل العرو�ض
المقدمة هو عر�ض �شركة  .....ف�إن ذلك يعد �إيجابا من ال�شركة المذكورة تالقى بالقبول من
الوزارة بهذا العر�ض  ،ومن ثم ف�إن تالقى �إرادتى الطرفين على �إن�شاء التزام للقيام بت�صليح
الطائرتين المذكورتين �إنما يعتبر عقد ًا �أيا كانت م�سميات هذا العقد  ،و�سواء �سمى هذا
العقد ( طلبية ) �أو غير ذلك  ،طالما �أن جوهر العقد هو �إن�شاء التـزام بين الطرفين  ،يتمثل
هذا االلتزام فى قيام ال�شركة  ......المذكورة ب�إجراء الإ�صالح الكامل للطائرتين �سالفتى
الذكر  ،وقيام الوزارة ب�سداد المبالغ المتفق عليها لقاء هذا الإ�صالح .ومن حيث �إن المادة
( )5من المر�سوم الأميرى رقم  12ل�سنة  1960بقانون تنظيم �إدارة الفتوى والت�شريع لحكومة
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الكويت تن�ص على �أنه « تخت�ص �إدارة الفتوى والت�شريع بمراجعة العقود التى تبرمها الحكومة
مع ال�شركات والمقاولين والأفراد  ،وب�إبداء الر�أى فى الم�سائل التى تنجم عن تنفيذ هذه
العقود  ،وال يجوز لأية دائرة �أو م�صلحة �أو هيئة حكومية �أخرى �أن تبرم �أو تقبل �أو تجيز �أى
عقد �أو �صلح �أو تحكيم فى مو�ضوع تزيد قيمته على مليون روبية بغير ا�ستفتاء الإدارة» .ومن
حيث �إنه متى كانت الطلبية الم�شار �إليها  ،ت�شكل فى التكييف القانونى ال�سليم عقداً

بين وزارة الدفاع و�شركة ......ح�سبما �سلف البيان  ،وكان �إجمالى مبلغ العقد قدره
 .....مما تخت�ص بمراجعته �إدارة الفتوى والت�شريع  ،ومن ثم كان لزاماً على الــوزارة
عر�ض وثائق الطلبية الم�شار �إليها (العقد) على هذه الإدارة لمبا�شـرة اخت�صا�صها
فى مراجعتها وفقاً للقانون .لذلك  ،وت�أ�سي�س ًا على ما تقدم نرى �أن هذه الإدارة تخت�ص
بدرا�سة العقد الم�شار �إليه ومراجعته من الناحية القانونية قبل �إبرامه وذلك على الأ�سا�س
()146
المبين �سلفا ».

المطلب الثانى
نطاق المراجعة
�-1إن الرقابة القانونية التى تتوالها �إدارة الفتوى �إنما هى رقابة لمطابقة م�شروع العقد
للقوانين دون �أن تتطرق �إلى م�سائل المالئمة والتقدير التى ينفرد الق�ضاء برقابتها فى
�ضوء ما يقدم �إليه من �أدلة واقعية  ,وتمتد هذه الرقابة القانونية �إلى م�شروع العقد وكل
ما �أ�صبح جزءا منه من م�ستندات �سابقة على �إبرامه �أدت �إليه  ,كما تمتد �إلى الإجراءات
التى �سبقت العقد و�أدت �إلى �إبرامه من حيث مطابقتها لأحكام القانون  ,فهى رقابة
م�شروعية ال مالئمة  ,وعلى جهة الإفتاء التى تتولى هذه المراجعة �أن تف�صل فى �سالمة
كل ذلك وتبدى ر�أيها فى مراجعة ن�صو�ص العقد ذاته ثم تبلغ الجهة طالبة الر�أى بكافة ما
ارت�أته فى هذا ال�ش�أن �سواء ما تعلق بالإجراءات �أو بن�صو�ص العقد �أو بما �أ�صبح جزءا منه
من م�ستندات �سابقة عليه وبذلك ت�ضع جهة الإدارة المتعاقدة �أمام م�سئوليتها القانونية
( ( )146فتوى رقم  1891بتاريخ  1996/7/22مرجع ) 96/144/2
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كاملة والتى ال ي�صبح لديها عذر بعد �إي�ضاح الموقف القانونى لها كامال ثم تتحمل
()147
م�سئوليتها �إذا لم تر الأخذ بالر�أى القانونى.

 -2مدى جواز مراجعة العقد فى حالة توقيعه من طرفيه:
الأ�صل �أن يعر�ض م�شروع العقد لمراجعته من الناحية القانونية قبل توقيعه
عمال بحكم المادة  8من القرار االميرى رقم  33ل�سنة  2009والهدف من ذلك هو تجنيب
جهة الإدارة �صاحبة ال�ش�أن مواطن الخط�أ وكفالة �أ�سباب ال�سالمة فى �صياغة العقود
وذلك قبل �أن ترتبط بالعقد غير �أنه �إذا و ٌقع العقد فعال ولم يبد�أ تنفيذه بعد  ,وكان

الطرفان قد اتفقا فى العقد على قبول �أية تعديالت يرى �إدارة الفتوى والعقود
�إدخالها عليه  ,ف�إنه فى هذه الحالة يجوز امتثاال لل�ضرورات العملية مراجعة
العقد من الناحية القانونية وغنى عن البيان �أن ال�ضرورات العملية تقدر بقدرها
ويترك تقديرها لإدارة الفتوى والعقود».

()148

وقررت �إدارة الفتوى بدولة الكويت عدم جدوى المراجعة �إذا لم يتم عر�ض
االتفاقيات والعقود على هذه الإدارة لمراجعتها من الناحية القانونية قبل
�إبرامها بقولها «من حيث �إن البـادى مـن مطالعـة �أحكـام المر�سـوم الأميـرى رقـم 12
ل�سنة  1960بقانون تنظيم �إدارة الفتوى والت�شريع لحكومة الكويت �أن هذه الإدارة تخت�ص
ب�إبداء الر�أى فى الم�سائل التى ي�ستفتيها فيها المجل�س الأعلى والدوائر والم�صالح � ،سواء
نجمت هذه الم�سائل عن تطبيق القوانين والمرا�سيم واللوائح فى النواحى الداخلية �أو
تعلقت بالم�سائل الدولية والم�ؤتمرات والهيئات العالمية وعالقات الحكومة بالحكومات
الأجنبية .كما تخت�ص هذه الإدارة بمراجعة العقود التى تبرمها الحكومة مع ال�شركات
والمقاولين والأفراد و�إبداء الر�أى فى الم�سائل التى تنجم عن تنفيذ هذه العقود  ،وال
()147حكم محكمة اال�ستئناف القطرية – الدائرة الإدارية فى اال�ستئنافين رقمى  8و 16ل�سنة  2008بجل�سة  ، 2013/6/30وفى
هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بمجل�س الدولة الم�صرى بجل�سة ( 1985/3/20ملف رقم
 ، )252/1/54وفتواها بجل�سة  1985/6/26ملف رقم ”308/6/ 86
()148فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بجل�سة ( 1984/3/21ملف رقم  ) 10/14/54وفتوى
رقم  1075فى  1960/12/17جل�سة .1960/12/7
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يجوز لأية دائرة �أو م�صلحة �أو هيئة حكومية �أخرى �أن تبرم �أو تقبل �أو تجيز �أى عقد �أو
�صلح �أو تحكيم فى مو�ضوع تزيد قيمته على خم�سة و�سبعين �ألف دينار كويتى بغير ا�ستفتاء
الإدارة  ،وعلى ذلك ف�إن هذه الإدارة هى المخت�صة بمراجعة العقود التى تبرمها الوزارة
�أي ًا كانت طبيعتها متى كانت قيمتها تزيد على خم�سة و�سبعين �ألف دينار .وت�أ�سي�س ًا على ما
تقدم ولما كان البين من مطالعـة االتفاقيـات المرافقـة لكتاب الوزارة الم�شار �إليه �أن ثمة
اتفاقية قد �أبرمت مع جامعة دبلـن فى  1994/2/6و  ، 1993/11/4و�أن اتفاقية �أخرى
قد �أبرمت مع الكلية الملكية للممار�سين عن الفترة من  1996/1/1حتى 1998/12/1
 ،كما �أبرمت اتفاقية مع البروف�سور  ......عن الفترة من يناير  1996حتى دي�سمبر
 ،1998و�أبرمت اتفاقية مع جامعة ايرلنده بتاريخ  1995/5/21ولم يتم عر�ض هذه

االتفاقيات على هذه الإدارة لمراجعتها من الناحية القانونية قبل �إبرامها وعلى
ذلك لم يعد ثمة جدوى من مراجعتها من الناحية القانونية بح�سب الق�صد منها
فى القانون  ،وغنى عن البيان �أن كل اتفاقية تزيد قيمتها على خم�سة و�سبعين �ألف دينار
�سيتم �إبرامها فى هذا الخ�صو�ص م�ستقب ًال يتعين موافاة الإدارة بها قبل �إبرامها وذلك
لمراجعتها من الناحية القانونية وبيان الجهات التى يجب الرجوع �إليها وذلك ح�سب
()149
ظروف كل اتفاقية».

 -3مدى جواز مراجعة العقد بعد �إبرامه وانق�ضائه بتمام تنفيذه:
بيد �إنه ال تكون ثمة جدوى من مراجعة العقد بعد �إبرامه وانق�ضائه بتمام تنفيذه �إذ
الغر�ض من ا�ستلزام القانون هذه المراجعة هو �أن تقف الجهة الإدارية على حكم القانون
قبل التعهد �أو االلتزام ف�إما و�أنها قد تعاقدت والتزمت وانق�ضى العقد بتمام تنفيذه فال
يكون من وجه بعد تمام ذلك لطلب مراجعة العقد  ،مما ي�ستوجب عدم مالئمة مراجعة
()150
العقد بعد �أن اكتمل تنفيذه.
( )149فتوى رقم  1114فى  1998/5/5مرجع رقم 1998/66/2
()150فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بجل�سة( 1991/1/16ملف رقم  )277/1/54وفتواها
بجل�سة ( 1992/1/19ملف رقم ) 292/1/54
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بيد �أنه �إذا كان العقد محل طلب المراجعة قد انعقد وبد�أ تنفيذه فعال دون تمام
التنفيذ فانه وقد �أ�صبح �إبرام هذا العقد �أمرا واقعا فال ي�سع جهات الإفتاء �إال �أن تراجعه
من الناحية القانونية لإبداء ما ع�ساه يوجد فيه من مالحظات والجهة المتعاقدة و�ش�أنها فى
()151
تدارك ذلك �إن �إمكن مع الطرف الأخر فى العقد.

المطلب الثالث
الجزاء المترتب على عدم المراجعة
لما كانت مراجعة العقود �إنما �أراد بها ال�شارع مجرد طلب الر�أى فيما تجريه الجهة
الإدارية من العقود دون �أن تكون ملزمة ب�إتباعه  ,ولم يقرن الم�شرع هذا الإجراء بجزاء
ما ولم يرتب البطالن على مخالفته  ,وبالتالى لم يجعل منه ركنا �أو �شرطا النعقاد العقد �أو
�صحته فال ت�ؤثر هذه المخالفة على �صحة العقد خا�صة وقد تعلقت به حقوق الغير المتعاقد
مع جهة الإدارة  ,وهو غير م�سئول عن مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لعملها .ومن ثم
()152
يكون الدفع ببطالن العقد لعدم مراجعته بادارة الفتوى والت�شريع فى غير محله.

المطلب الرابع
الجهات الخا�ضعة عقودها للمراجعة
قررت �إدارة الفتوى والعقود بدولة قطر �أن الم�شرع قد ق�صر اخت�صا�ص �إدارة الفتوى
والعقود فى �ش�أن مراجعة العقود على الجهات التى حددها ح�صرا وهى الوزارات
والجهات الحكومية الأخرى (الوزارة �أو الجهاز الحكومى �أو الهيئة العامة �أو
الم�ؤ�س�سة العامة) وذلك بغ�ض النظر عما �إذا كانت هذه العقود �إدارية �أو مدنية  ،وال
ت�شمل العقود التى تبرمها ال�شركات ولو كان ر�أ�سمالها مملوكا ملكية تامة للدولة
بقولها «�إن الم�شرع قد حدد اخت�صا�ص �إدارة الفتوى والعقود فى �ش�أن مراجعة العقود بتلك
( )151فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بجل�سة( 1985/6/26ملف رقم )308/6/86
()152حكم محكمة اال�ستئناف القطرية – الدائرة الإدارية فى اال�ستئنافين رقمى  8و 16ل�سنة  2008بجل�سة ، 2013/6/30فى
هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بجل�سة  1985/6/26ملف رقم  -308/6/ 86ونق�ض مدنى
الطعن رقم  62ل�سنة  27ق مجموعة ال�سنة  15ق �ص 857
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التى تزمع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى �إبرامها  ،والجهة الحكومية هى الوزارة �أو
الجهاز الحكومى �أو الهيئة العامة �أو الم�ؤ�س�سة العامة  .وم�ؤدى ما �سبق ان مناط اخت�صا�ص
�إدارة الفتوى والعقود بمراجعة العقود التى تبرمها الجهات الإدارية عموما هو �أن يكون احد
�أطراف العقد �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام وذلك �سواء كانت هذه العقود �إدارية �أو
مدنية .....ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطلب المعرو�ض فان الثابت من الأوراق
�أن الم�شرع قد �أن�ش�أ بمقت�ضى المر�سوم بقانون رقم  17ل�سنة � 2009شركة ت�سمى ال�شركة
القطرية لإدارة الموانى �شركة م�ساهمة قطرية تقدمت بطلب وهى ب�صدد طرح مناق�صة
عامة عن طريق لجنة المناق�صات والمزايدات بال�شركة تطلب فيه �إبداء الر�أى القانونى فى
م�سودة عقد وم�ستندات مناق�صة توفير عمال لتقديم الخدمات اليومية  ،ولما كان الم�شرع
قد ق�صر اخت�صا�ص �إدارة الفتوى والعقود فى �ش�أن مراجعة العقود على الجهات التى حددها
ح�صرا وهى الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وذلك بغ�ض النظر عما �إذا كانت هذه
العقود �إدارية �أو مدنية .ولما كانت ال�شركة القطرية لإدارة الموانئ �شركة م�ساهمة قطرية
اى �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون الخا�ص  ،وال تعد �شخ�صا من �أ�شخا�ص القانون العام وال
يعتبر ن�شاطها من قبيل ممار�سة ال�سلطة العامة وال تعتبر العقود التى تبرمها مع غير �أ�شخا�ص
القانون العام من العقود الإدارية �إذ يتعين العتبار العقد �إداريا �أن يكون احد �أطرافه �شخ�صا
من �أ�شخا�ص القانون العام  ،فمن ثم تخرج م�شروعات العقود التى تزمع ال�شركة المذكورة
�إبرامها عن نطاق اخت�صا�ص �إدارة الفتوى والعقود  .وال يغير من ذلك ملكية حكومة دولة
قطر لر�أ�س مال تلك ال�شركة بالكامل �إذ �أن الم�ستقر عليه انه يجوز للحكومة ت�أ�سي�س �شركة
م�ساهمة بمفردها �أو باال�شتراك مع م�ؤ�س�س �آخر وطنيا كان �أو �أجنبيا طبيعيا �أو معنويا عاما
�أو خا�صا وال يترتب على ذلك اعتبار تلك ال�شركات حكومية و�إنما هى �شركات خا�صة من
�أ�شخا�ص القانون الخا�ص ويطبق عليها قانون ال�شركات التجارية حتى وان كان ر�أ�سمالها
مملوكا ملكية تامة للدولة ».وانتهى ر�أى الإدارة �إلى عدم اخت�صا�صها بمراجعة م�شروعات
()153
العقود التى تزمع ال�شركة القطرية لإدارة الموانئ �إبرامها.
( )153فتوى �إدارة الفتوى والعقود بدولة قطر رقم  3677 -92/8بتاريخ 2010/4/1

الفصل الثالث
اإلعالن عن المناقصة العامة
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الف�صل الثالث
الإعالن عن المناق�صة العامة

نتناول فى هذا الف�صل �أمرين:
الأول� :إجراءات الن�شر
الثانى �:أثر مخالفات الن�شر على المناق�صة

المبحث الأول
�إجراءات الن�شر
-1تخ�ضع المناق�صة العامة والمحلية لمبادئ العالنية في الإجراءات والم�ساواة وحرية
المناف�سة طبقا للمادة ( )2من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة 2005
و�أن تحقيق مبد�أ العالنية يكون بالإعالن عن المناق�صة الموجه �إلى كافة الم�شتغلين بنوع
الن�شاط المطروح فيها بما من �ش�أنه وجود مجال حقيقى للمناف�سة بين المتناق�صين .

وق�ضت المحكمة الإدارية العليا ب�أن �إعالن الإدارة عن �إجراء مناق�صة �أو مزايدة �أو
ممار�سة لتوريد بع�ض الأ�صناف عن طريق التقدم بعطاءات لي�س �إال دعوة �إلى
التعاقد و�أن التقدم بالعطاء وفقا للموا�صفات واال�شتراطات المعلن عنها هو
()154
الإيجاب الذى ينبغى �أن يلتقى عنده قبول الإدارة لينعقد العقد .
وهذا ما ا�ستقر عليه ق�ضاء محكمة النق�ض من ان « طرح وزارة الزراعة مناق�صة توريد
مادة على �أ�سا�س ال�شروط الواردة فى قائمة اال�شتراطات ال يعتبر قانونا �إيجابا منها و�إنما
هو مجرد دعوة �إلى التعاقد �أما الإيجاب فهو ي�صدر ممن يتقدم بعطائه بال�شروط
المبينة فيه  .ف�إذا كانت الوزارة قد قبلت هذا الإيجاب ال�صادر من المطعون �ضده بغير
تحفظ ببرقية نوهت فيها ب�أن التف�صيل بالبريد ,ف�إن هذا التنويه ال يمنع من انعقاد
العقد على �أ�سا�س الإيجاب المذكور ما دام الخطاب المت�ضمن هذا التف�صيل لم ي�صل
�إلى المطعون �ضده قبل و�صول البرقية  )155(.و�أكدته بقولها « وال يعتبر �إعالن الحكومة
( )154الطعن رقم  333ل�سنة  10ق جل�سة  ,1967/12/2والطعن رقم  932ل�سنة 27ق جل�سة 1986/1/11
( )155نق�ض مدنى فى  1966/3/28مجموعة �أحكام النق�ض ال�سنة  17رقم � 99ص 730
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عن رغبتها في البيع وال الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغر�ض من مفاو�ضات مع راغبي
ال�شراء وممار�سة عن الثمن �إيجاب ًا من جانبها ذلك �أن الإيجاب في هذه الحالة �إنما يكون
من راغب ال�شراء بتقدمه لل�شراء على �أ�سا�س �سعر معين وال يتم التعاقد �إال بقبول الحكومة
بعد ذلك للبيع على النحو �سالف البيان وقبل ذلك ف�إن البيع ال يكون بات ًا وال يعتبر قبول
الجهة البائعة ا�ستالم المبلغ الذي يدفعه راغب ال�شراء على �أنه الثمن �أو جزء منه قبوال
للتعاقد �إنما يكون على �سبيل الأمانة لي�س �إال .ف�إذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت
()156
للحكومة ويكون من حقها اقت�ضاء مقابل االنتفاع بها من وا�ضع اليد عليها».
وق�ضت محكمة اال�ستئناف  -الدائرة الإدارية بدولة قطر ب�أنه «ولئن كان من الم�سلمات �أن
العقد ينعقد ب�إيجاب وقبول متطابقين .ويتحقق هذا التطابق ب�أن يتفق القبول مع الإيجاب
فى كل الم�سائل التى تناولها الإيجاب و�إال �أُعتبر �إيجاب ًا جديد ًا .و�إعالن جهة الإدارة

عن �إجراء مناق�صة �أو ممار�سة لتوريد بع�ض الأ�صناف �أو القيام ببع�ض الأعمال
عن طريق التقدم بعطاءات لي�س �إال دعوة �إلى التعاقد و�أن التقدم بالعطاء وفقاً
للموا�صفات والإ�شتراطات المعلن عنها هو الإيجاب الذى يلتقى عنده قبول
الإدارة ويلزم فى هذا القبول �أن يتطابق مع الإيجاب و�إال �أعتبر �إيجابا جديد ًا .و�أن القبول

بو�صفه تعبير ًا عن الإرادة ال يتحقق وجوده القانونى وال ينتج �أثره �إال �إذا ات�صل بعلم من
وجه �إليه وبالتالى ال يعتبر التعاقد تام ًا �إال �إذا علم الموجب بقبول �إيجابه باعتبار ان
التعاقد فى المناق�صات والممار�سات هو تعاقد بين غائبين .كل ذلك يكون واجب الإعمال
()157
�إذا خال قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات من ن�ص ينظم �آلية انعقاد العقد»

وقررت �إدارة الفتوى بدولة قطر « �إن عر�ض الوزارة لق�سائم الم�شروع على المواطنين
على النحو الذي تم به من ا�شتماله على كافة ال�شروط والتفا�صيل الالزمة لإتمام
التعاقد ال يعد مجرد دعوة للتعاقد  ,ولكنه يرقى �إلى مرتبة الإيجاب بالمعنى
المقرر قانوناً  ,وبالتالي يكون الطلب الذي يتقدم به راغب ال�شراء بال�صورة التي تم بها
( )156نق�ض مدنى فى  1996/12/4الطعن رقم  7934ل�سنة  64ق
( )157ا�ستئناف ادارى فى  2009/10/27الطعن رقم  18ل�سنة 2009
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قبو ًال من جانبه ينعقد به العقد وفق ًا لل�شروط الواردة فيه والتي �سبق له االطالع عليها
وتعهد بااللتزام بها و وال يقدح في ذلك عدم التوقيع على العقد من كال طرفيه �إذ �أن هذا
التوقيع ال يعدو �أن يكون و�سيلة لإثبات التعاقد ولي�س �شرط ًا النعقاد العقد .ومتى كان ذلك
 ,ولما كان يحق للوزارة وفق ًا لن�ص المادة ( )5من العقد في حالة ت�أخر الم�شتري عن
�سداد الأق�ساط الم�ستحقة في مواعيد ا�ستحقاقها  ,بعد �إخطارها �إياه على النحو المبين
في تلك المادة  ,اعتبار العقد مف�سوخ ًا من تلقاء نف�سه دون الحاجة �إلى تنبيه �أو �إعذار
�أو اللجوء �إلى الق�ضاء واحتبا�س قيمة الدفعة الأولى وطرح ق�سيمة الأر�ض للمزايدة على
نفقة الم�شترى و�إذا لم يف ثمن البيع بقيمة الأر�ض يلتزم الطرف الثاني بدفع الفرق
بما يفي بالقيمة المحددة بالعقد.و�إذ كان الثابت �أن بع�ض الم�شترين لق�سائم الم�شروع
قد �أخلوا بالتزامهم بت�سليم الوزارة بقيمة الأق�سام الم�ستحقة خالل المدة المقررة في
الطلب المقدم منهم ف�إنه يحق للوزارة �أن تطبق في �ش�أنهم حكم المادة ( )5الم�شار �إليها
 ,باعتبارهم قد ت�أخروا عن �أداء باقي الأق�سام الم�ستحقة في مواعيد ا�ستحقاقها ,واعتبار
العقد مف�سوخ ًا من تلقاء نف�سه جون حاجة �إلى تنبيه �أو �إعذار �أو اللجوء �إلى الق�ضاء ,
واحتبا�س قيمة الدفعة الأولى وطرح الق�سيمة للبيع على نفقة الم�شتري و�إلزامه ب�أداء
()158
الفرق بما يفي بالقيمة المحددة في العقد � ,إذا لم يف ثمن البيع بقيمة الأر�ض
-2ومبد�أ الإعالن ن�صت عليه المادة ( )3من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات بقولها
« المناق�صة العامة هى مجموع الإجراءات المعلن عنها وفقا للأو�ضاع المبينة فى هذا
القانون بق�صد الو�صول �إلى المناق�ص الذي يتقدم ب�أف�ضل عطاء  .وتكون المناق�صة

العامة �إما داخلية يعلن عنها فى الداخل �أو خارجية يعلن عنها فى الداخل
والخارج » وتفرد لكل من الإعالن فى الداخل والإعالن فى الخارج مطلبا م�ستقال .
-3وطبقا للمادتين  12و 13من قرار مجل�س الوزراء رقم  8ل�سنة  2007بتحديد الوحدات
الإدارية للجهاز التنفيذى للجنة المناق�صات المركزية وتعيين اخت�صا�صاتها فان ق�سم
االعالن عن المناق�صات والمزايدات التابع لإدارة ال�شئون الفنية التابعة لنائب رئي�س
( )158ف 0ت  1415/11/2 - 566 – 11/3هـ 1995/4/2-م
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لجنة المناق�صات المركزية هو المخت�ص ب�إعداد االعالنات عن المناق�صات والمزايدات
وفى ذلك تن�ص المادة  13على ان « يخت�ص ق�سم الإعالن عن المناق�صات والمزايدات

بما يلى :
-1ت�سلم وثائق المناق�صات المركزية والمحلية والمزايدات المزمع الإعالن عنها ,
مت�ضمنة ال�شروط والموا�صفات المحددة لكل منها .
� -2إعداد �إعالنات المناق�صات والمزايدات .
-3الإعالن عن المناق�صات المركزية والمحلية والمزايدات بو�سائل الإعالم المختلفة
وح�سب طبيعة كل منها .
 -4توفير وبيع كرا�سات ال�شروط الخا�صة بالمناق�صات .
-5ت�سلم �إي�صاالت المقابل النقدى لوثائق المناق�صات والمزايدات وت�سليمها �إلى ق�سم
ال�ش�ؤون المالية.
-6التدقيق على كتب التفوي�ض الواردة من ال�شركات والم�ؤ�س�سات ب�ش�أن �شخ�صية المخول
باال�ستالم».

المطلب الأول
الإعالن عن المناق�صة الداخلية
-1ن�صت المادة  25من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة  2005المعدلة
بالقانون رقم  22ل�سنة  2008على ان « تعلن لجنة المناق�صات المركزية عن المناق�صة
العامة ،بالن�شر في �صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل ،يف�صل بينهما مدة ال
تقل عن �سبعة �أيام وال تزيد على �أربعة ع�شر يوم ًا ،وكذلك في لوحة الإعالنات بمقر كل
من لجنة المناق�صات المركزية ،والجهة الحكومية المعنية ،ويتم الإعالن في الخارج
بوا�سطة �سفارات الدولة .ويجوز بالإ�ضافة �إلى و�سائل الإعالن الم�شار �إليها� ،أن يجرى
الإعالن عن المناق�صة العامة بو�سائل االت�صال الحديثة».
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ويكون الإعالن عن المناق�صة الداخلية :
( �أ )بالن�شر فى جريدتين يوميتين محليتين ,ويكون الن�شر عن المناق�صة مرتين على
الأقل �أيا ما كانت قيمة المناق�صة التقديرية  ،ولم ي�شر الم�شرع �إلى الن�شر فى
المجالت المحلية حيث كانت المادة  15من قانون المناق�صات الملغى رقم  8ل�سنة
 1976تجيز الن�شر فى هذه المجالت مما م�ؤداه عدم جواز الن�شر فى المجالت ما
لم يقترن هذا الن�شر بالن�شر �أي�ضا فى جريدتين يوميتين.
وقد حدد هذا الن�ص الحد الأدنى لعدد مرات الن�شر فى الجريدتين اليوميتين
(مرتين) �أى �أن الم�شرع ب�صياغة هذه المادة �أجاز للجهة الإدارية �أن تزيد عدد
مرات الإعالن عن المناق�صة العامة لأكثر من مرتين وفقا لما تراه من م�صلحة
عامة ت�ؤدى �إلى علم �أكثر عدد ممكن من الموردين والمقاولين بهذه المناق�صة
العامة للتقدم �إليها مما يحقق التناف�س المطلوب للح�صول على �أن�سب الأ�سعار
والموا�صفات الالزمة لتحقيق الم�صلحة العامة لجهة الإدارة.
(ب)الإعالن فى لوحة الإعالنات بمقر كل من لجنة المناق�صات المركزية ،والجهة
الحكومية المعنية.
(ج) الإعالن عن المناق�صة العامة بو�سائل االت�صال الحديثة على المواقع االلكترونية
الخا�صة بلجنة المناق�صات المركزية �أو الجهة المعنية من خالل المواقع الحكومية
�أو �إر�سالها بالفاك�س �أو التلك�س �أو الر�سائل الإلكترونية �أو اى و�سيلة ات�صاالت
الكترونية.

 -2بيانات الإعالن:
وقد حددت المادة ( )26من قانون المناق�صات والمزايدات البيانات الواجب ت�ضمينها
فى الإعالن بن�صها على ان « يجب �أن يت�ضمن الإعالن عن المناق�صة العامة ما يلي:
 -1رقم المناق�صة ومو�ضوعها.
 -2بيان موجز بالأ�صناف �أو الأعمال �أو الخدمات المطلوب �شرا�ؤها �أو تنفيذها.

268

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

 -3الجهة التي تطلب منها وثائق المناق�صة.
 -4ثمن ن�سخة وثائق المناق�صة.
 -5بيان الفئة والتخ�ص�ص.
 -6نظام تقديم العطاءات.
 -7الجهة التي تقدم �إليها العطاءات و�آخر موعد لتقديمها.
 -8التاريخ المحدد لف�ض المظاريف.
 -9مقدار التامين الم�ؤقت ومدة �سريانه.
 -10مدة �سريان العطاء  ،وتكون ت�سعين يوما على الأقل من تاريخ ف�ض المظاريف.
 -11مقدار الت�أمين النهائي الواجب تقديمه ممن تر�سو عليه المناق�صة ،وفترة �سريانه.
-12الن�ص على حق الجهة الحكومية المعنية �أثناء مدة العقد  ،بعد موافقة لجنة
المناق�صات المخت�صة  ،في زيادة �أو خف�ض مقادير الأ�صناف �أو الأعمال �أو الخدمات
بن�سبة ال تزيد على ( )%20من قيمة العقد بذات ال�شروط والأ�سعار  ،على �أن تكون
الزيادة من جن�س الأ�صناف �أو الأعمال �أو الخدمات المتعاقد عليها .

المطلب الثانى
الإعالن عن المناق�صة الخارجية
�-1أوجبت المادة ( )3من القانون رقم  26ل�سنة  2005الإعالن عن المناق�صة الخارجية فى
الداخل والخارج وال ريب فى �أن الإعالن فى الداخل تجرى ب�ش�أنه الأحكام ال�سالف بيانها
فى المطلب الأول .
والإعالن فى الخارج فانه يتم بوا�سطة �سفارات الدولة وقد خال قانون المناق�صات
والمزايدات من بيان كيفية هذا الإعالن  ،وفى غياب هذا التنظيم فانه يطلب �إلى
ال�سفارات والقن�صليات القطرية �إر�سال كتب دورية �إلى البيوت التجارية وال�صناعية فى
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الدول التى تعمل بها وت�سلم وثائق المناق�صة �إلى من يرغب فى اال�شتراك فيها .وعلى
الوزارات والأجهزة الحكومية �أن تعد �سجال يفرد فيها لكل �صنف من الأ�صناف �أو عمل
من الأعمال ك�شف خا�ص يقيد فيه �أ�سماء البيوت التجارية وال�صناعية بالخارج التى �سبق
التعامل معها فى هذا ال�صنف �أو العمل �أو التى طلبت قيدها للتقدم فى العطاءات الخا�صة
بها وتر�سل �صورة من هذه الك�شوف �إلى القن�صليات كل فيما يخ�صه ويعطى لكل ك�شف
رقما خا�صا للإحالة عليه عند �إخطارها بطرح المناق�صات ويجب �إخطارها �أي�ضا ب�أى
تعديل يطر�أ على هذه الك�شوف .
-2ويجب ترجمة وثائق المناق�صة والقوائم والموا�صفات فى حالة المناق�صات الخارجية
مع ذكر �أن الن�ص العربى هو المعول عليه فى حالة الخالف �أو االلتبا�س فى م�ضمونها .
وطبقا للمادة  19من قرار مجل�س الوزراء رقم  8ل�سنة  2007بتحديد الوحدات الإدارية
للجهاز التنفيذى للجنة المناق�صات المركزية وتعيين اخت�صا�صاتها فان وحدة الترجمة
التابعة لنائب رئي�س لجنة المناق�صات المركزية هى المخت�صة بترجمة وثائق وم�ستندات
المناق�صات والمزايدات ومتابعة الإعالنات ذات ال�صلة ب�أعمال اللجنة فى ال�صحف
ال�صادرة باللغات الأجنبية  ,وفى ذلك تن�ص المادة  19على ان « تخت�ص وحدة الترجمة
بما يلى :
 -1ترجمة وثائق وم�ستندات المناق�صات والمزايدات .
 -2ترجمة الكتب الواردة �إلى اللجنة �أو ال�صادرة �إلى الجهات الخارجية .
-3متابعة الإعالنات ذات ال�صلة ب�أعمال اللجنة فى ال�صحف ال�صادرة باللغات الأجنبية,
واتخاذ الالزم ب�ش�أنها .
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المبحث الثانى
�أثر مخالفات الن�شر
-1قد ي�شوب الن�شر بع�ض المخالفات �سواء من حيث الجرائد التى يتم فيها الن�شر مثل عدم
الن�شر فى فى جريدة يومية محلية � ،أو عدد مرات الن�شر ب�أن يكتفى بالن�شر فى الجرائد
اليومية المحلية مرة واحدة � ,أو من حيث المدة المحددة للف�صل بين مرتين الن�شر بان
تقل عن �سبعة �أيام �أو تزيد على �أربعة ع�شر يوما� ،أو �أن ينق�ص الإعالن بع�ض البيانات
ال�سالف الإ�شارة �إليها .وفى هذه الحاالت يثور الت�سا�ؤل عن حكم المناق�صة ؟.
من المقرر �أن المناق�صة هى مجموعة الإجراءات التى تهدف �إلى دعوة الجمهور
لال�شتراك فى العملية مو�ضوع المناق�صة .ويجب �أن يعلن عن المناق�صة �إعالنا يتيح
لكل من يرغب من الأفراد �أو الهيئات اال�شتراك فى المناق�صة عن طريق التقدم
بالعطاء .وتخ�ضع المناق�صة العامة لعدة مبادئ �أ�سا�سية يقوم عليها نظامها القانونى
وهذه المبادئ �ضرورية للو�صول �إلى الأغرا�ض التى تجرى من �أجلها المناق�صة وهذه
الأغرا�ض تتح�صل فى حماية م�صالح الدولة المالية وذلك بالتعاقد مع المتناق�ص الذى
يتقدم ب�أقل عطاء  .وهذا الأمر ي�ستوجب فتح الباب �أمام �أكبر عدد من الأفراد والهيئات
لال�شتراك فى المناق�صة ويكون ذلك ب�إعالن المناق�صة للكافة فيتيح المجال لحرية
المناف�سة بين المتقدمين بعطاءاتهم  .وت�ستلزم المناق�صة �أي�ضا تحقيق الم�ساواة بين
المتناف�سين فيكون لكل من ا�ستوفى ال�شروط المطلوبة �أن يتقدم للمناق�صة  .ومفاد ما
تقدم جميعه �أن المناق�صة العامة تقوم �أ�سا�سا على مبد�أين رئي�سيين هما مبد�أ المناف�سة
ومبد�أ الم�ساواة ويتطلب مبد�أ المناف�سة �ضرورة الإعالن عن المناق�صة فيتعين على
جهة الإدارة التى تجرى المناق�صة �أن تدعو الكافة لال�شتراك فيها حتى يتمكن كل راغب
فى التعاقد �أن يكون بين المتناف�سين  .ومتى تم الإعالن عن المناق�صة بطريق من طرق
الن�شر ووزعت �شروطها على كل من يرغب اال�شتراك فيها يبرز مبد�أ المناف�سة �أو مبد�أ
حرية التقدم للمناق�صة  .ويق�ضى هذا المبد�أ ب�أن كل فرد �أو هيئة ت�أن�س فى نف�سها القدرة
على �أداء العملية المطروحة ت�ستطيع �أن تتقدم بالعطاء  .وقد جرى ق�ضاء مجل�س
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الدولة فى فرن�سا على وجوب بطالن المناق�صة فى حالة عدم الإعالن عنها �أو
�إذا لم تحترم مواعيد الإعالن �أو ق�صور �أو عدم كفاية �أو عدم �صحة البيانات التى
ت�شتمل عليها �صيغة الإعالن – ومرد ذلك �إلى �أن الإعالن ما هو �إال دعوة موجهة
للكافة بغية ا�شتراكهم فى المناق�صة عن طريق التقدم بعطاءاتهم وهى دعوة محكومة
ب�شروط محددة وم�ؤقتة بزمان معلوم  .ومن ثم وجب على الإدارة احترام الميعاد الذى
حددته فى الإعالن للتقدم بالعطاءات .وال يجوز بعد �إجراء الإعالن عن المناق�صة
وما ت�ضمنه من تحديد للمدة التى يجب �أن يتقدم المتناف�سين بعطاءاتهم خاللها� .أن
تقوم جهة الإدارة بتق�صير تلك المدة لما ينطوى عليه مثل ذلك الأمر من �إخالل بمبد�أ
المناف�سة والم�ساواة بين المتناف�سين ........الأمر الذى يغدو معه الإعالن بالن�شر الذى
تم ب�ش�أن تلك المناق�صة قد وقع مخالفا لحكم قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات وما
يق�ضى به على نحو يبطل ذلك الإعالن ويبطل تبعا لذلك ما اتخذته الإدارة من �إجراءات
فتح مظاريف تلك العملية قبل انق�ضاء المدة المحددة قانونا للتقدم بالعطاءات فى مثل
()159
تلك العملية ح�سبما �سلف بيانه.

وبناء عليه فانه �إذا لم يتم الإعالن عن المناق�صات العامة فى ال�صحف اليومية,
بعدد المرات المقررة قانونا وبمراعاة المدد الفا�صلة بين الإعالنين ورغم ذلك
تم �إر�سا�ؤها  .ف�إن قرار التر�سية يعد باطال �إال �أنه ال ي�ؤثر على �صحة العقد الذى
تم بناء عليه  .ذلك ان الإعالن عن المناق�صات العامة فى ال�صحف اليومية لحكمة
مفادها �ضمان ات�صال علم الكافة بها حتى يتقدم لها �أكبر عدد ممكن من المتناق�صين
�ضمانا للو�صول �إلى �أن�سب العرو�ض و�أكثرها تحقيقا لل�صالح العام بح�سب الغاية التى
ت�ستهدفها الإدارة من �إبرام العقد  ,والإعالن يعد �إجراء جوهريا يتعين مراعاته فى
جميع الأحوال و�أال تعين �إعادة طرحها من جديد مع الإعالن عمها فى ال�صحف اليومية.
وعن مدى �سالمة الإجراءات التى اتخذت حيال المناق�صة على الرغم من عدم �سالمة
()159فتوى �إدارة الفتوى لوزارة الأ�شغال العامة والموارد المالية بمجل�س الدولة الم�صرى رقم  748بتاريخ ( 1989/7/27ملف
رقم )493/2/3

272

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

�إجراءات الن�شر عنها ف�إنه ينبغى التمييز فى مقام التكييف بين العقد الذى تبرمه الإدارة
وبين الإجراءات التى تمهد بها لإبرام هذا العقد �أو تهيىء لمولده ذلك �أنه يقطع النظر
عن كون العقد مدنيا �أو �إداريا ف�إن من هذه الإجراءات ما يتم بقرار من ال�سلطة الإدارية
المخت�صة له خ�صائ�ص القرار الإداري ومقوماته من حيث كونه �إف�صاحا عن �أرادتها
الملزمة بناء على �سلطتها العامة بمقت�ضى القوانين واللوائح بق�صد �إحداث �أثر قانونى
تحقيقا لم�صلحة عامة يتغياها القانون  ,ومثل هذه القرارات – كالقرار ال�صادر ب�إر�ساء
المناق�صة – و�أن كانت ت�سهم فى تكوين العقد وت�ستهدف �إتمامه ف�إنها تنفرد فى طبيعتها
عن العقد مدنيا كان �أو �إداريا وتنف�صل عنه بالتالي ال ي�ؤثر بطالن تلك القرارات – �إن
هى �صدرت باطلة – فى �صحة انعقاد العقد الذى �أبرم بناء عليها � ,إذ يظل على الرغم
من ذلك �صحيحا وقائما وملزما لجانبيه وترتيبا على ذلك ف�إن القرار ال�صادر ب�إر�ساء
المناق�صة دون مراعاة قواعد الإعالن عنها فى ال�صحف اليومية و�إن كان يعد قرارا
باطال �إال �أنه ال ي�ؤثر على �صحة انعقاد العقد الذى تم بناء عليه �إذ يظل العقد على الرغم
من ذلك �صحيحا نافذا وملزما لطرفيه (راجع حكم المحكمة الإدارية العليا ال�صادر
()160
بجل�سة  1968/11/23فى الطعن رقم  195ل�سنة 12ق).

عدم بطالن �إجراءات المناق�صة فى حالة تحقق الغاية من الن�شر :
وقد �أكد الم�شرع على مبد�أ العالنية بالن�شر عن المناق�صة فى المادة ( )3من القانون
رقم  26ل�سنة  , 2005وعنى بتحديد و�سيلة التحقق من �إتمام هذا الإجراء فن�ص فى المادة
 25منه على �أن يكون الإعالن بالن�شر فى �صحيفيتين يوميتين محليتين مرتين على االقل
وذلك كله للإ�ستيثاق من تمام الإعالن وتحقق عالنية المناق�صة العامة بما مفاده �أن الم�شرع
اعتبر هذا الإجراء جوهريا ومن ثم ف�إنه يترتب على �إغفال هذا الإجراء وعدم تحقق الغاية
منه وقوع عيب �شكلى فى �إجراءات المناق�صة ي�ؤثر على قرار التر�سية وي�ؤدى �إلى بطالنه .
ومن حيث �أنه ينبغى التمييز بين حالتين  :الأولى � :إذ كانت المخالفة فى الن�شر قد
()160فتوى �إدارة الفتوى لوزارات ال�صحة والأوقاف وال�شئون االجتماعية و�شئون الأزهر بمجل�س الدولة الم�صرى رقم  512بتاريخ
 ( 1985/8/17ملف رقم ) 14/1/67
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�أثرت فى عدد العطاءات المقدمة فى هذه المناق�صة بحيث تقدم فيها عدد محدود من
الم�شتغلين بنوع الن�شاط مو�ضوع المناق�صة ففى هذه الحالة ال يجوز التجاوز عن مخالفة
الن�شر ويتعين �إلغاء المناق�صة و�إعادة الن�شر عنها بما يتفق و�صحيح القانون � .أما الحالة
الثانية  :وفيها ال ت�ؤثر المخالفة فى الن�شر فى عدد العطاءات المقدمة فى المناق�صة ف�إنه من
الم�سلمات �أن ال�شكليات التى يتطلبها الم�شرع لي�ست ك�أ�صل عام هدفا فى ذاتها �أو طقو�سا
ال مندوحة من �إتباعها تحت جزاء البطالن الحتمي و�إنما هى �إجراءات ُ�سداها الم�صلحة
العامة وم�صلحة المتناق�صين على ال�سواء ف�إذا تحققت الم�صلحة التى عنى الم�شرع بت�أمينها
وكان �إغفال الإجراء متداركا من �سبيل �آخر دون م�سا�س ب�ضمانات المتناق�صين واعتبارات
الم�صلحة العامة الكامنة فيه فال وجه للبطالن جزاء �إغفال الإجراء  .وحيث �أن الغاية التى
ق�صدها الم�شرع من الن�شر هى تحقيق علم �أكبر عدد من الم�شتغلين بنوع الن�شاط مو�ضوع
المناق�صة بالأ�صناف �أو الأعمال المطروحة فيها لإتاحة الفر�صة �أمامهم للتقدم بعطاءاتهم
ف�إذا تقدم فى المناق�صة �أكبر عدد من مقدمى العطاءات �أثر الن�شر عنها فى الجرائد
اليومية  ,فقد تحققت الغاية المرجوة من الن�شر مما يكن معه التجاوز عن مخالفات الن�شر
من ال�سلطة المخت�صة باالعتماد بعد موافقة لجنة المناق�صات المخت�صة ا�ستهداء بما هو
مقرر فى القواعد العامة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية من �أنه �إذا تحققت الغاية
من الإجراء الباطل فال يحكم بالبطالن وهذا �أي�ضا يتفق مع المبادئ التى قررتها المحكمة
الإدارية العليا فى �ش�أن بطالن القرار الإداري لعيب �شكلى جوهرى (حكمها فى الطعن رقم
()161
 571ل�سنة  18ق جل�سة . ) 1979/5/12

 -2الإعالن عن ت�أجيل الموعد المحدد لفتح المظاريف �أو �أى بيانات �أخرى :
وقد يحدث عقب الن�شر عن المناق�صة فى الوقائع الم�صرية والجرائد اليومية ما يدعو
�إلى ت�أجيل الموعد المحدد فى الإعالن لفتح المظاريف �أو تغيير الأ�صناف المطلوبة
الم�شار �إليها بالإعالن  ,وفى هذه الحالة يتعين �أن يعاد الن�شر عن هذا الت�أجيل �أو التغيير
( )161فتوى اللجنة الثانية لق�سم الفتوى بمجل�س الدولة بجل�سة ( 1989/9/11ملف رقم )26/1/6
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فى البيانات الواردة بالإعالن فى الجرائد اليومية � ,أى بذات الأ�سلوب الذى تم به
الإعالن الأول بما من �ش�أنه �إتاحة العلم �أمام جميع الم�شتغلين بنوع الن�شاط المطروح
فى المناق�صة بهذا الت�أجيل �أو التغيير فى البيانات فقد يكون بع�ض ه�ؤالء قد �أحجم عن
الدخول فى المناق�صة لعدم كفاية الوقت لدرا�سة العطاء �أو لأن ال�صنف المطلوب غير
موجود لديهم وفى حالة الت�أجيل �أو تغيير البيانات الواردة بالإعالن قد يجد ه�ؤالء الوقت
كافيا للتقدم بعطاءاتهم فى المناق�صة بما يحقق فى النهاية مبادئ العالنية والم�ساواة
وحرية المناف�سة التى تقوم عليها المناق�صة العامة  .ف�إذا لم يتبع هذا الإجراء (�إعادة
الن�شر) كانت الإجراءات باطلة وال ي�ؤثر فى هذا البطالن مجرد �إخطار من قاموا ب�شراء
كرا�سة ال�شروط والموا�صفات بمواعيد الت�أجيل �إذ �أن التقدم للمناق�صة مكفول للجميع
حتى الموعد المحدد لفتح المظاريف .

الفصل الرابع
إعداد العطـــــــاء
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الف�صل الرابع
�إعداد العطـــــــاء

�إن العطاء الذى يتقدم به المناق�ص ي�شتمل على �أمرين الأول تحديد الأ�سعار والثانى
تحديد التحفظات �أو اال�شتراطات الخا�صة المنطوية على الخروج عن ال�شروط العامة التى
طرحت على �أ�سا�سها المناق�صة .
و�سوف نعالج هذا المو�ضوع في مبحثين :
المبحث الأول  :و�ضع الأ�سعار.
والمبحث الثاني  :و�ضع التحفظات واال�شتراطات الخا�صة

المبحث الأول
و�ضع الأ�سعار
اوجب الم�شرع في قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات على مقدم العطاء كتابة العطاء
على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة الحكومية المعنية وان تكون قائمة الأ�سعار موقعة
من مقدم العطاء على نموذج العطاء (المادة  ،)29وحظر الم�شرع التعديل في هذا النموذج
و�إال كان العطاء باطال (المادة  ، )31ويبين فيه ال�سعر االجمالى للعطاء  ،وتبين مفردات
ال�سعر في قائمة الأ�سعار بالجداول المرفقة بنموذج العطاء  ،وال يجوز الك�شط �أو المحو فى
جدول الفئات وكل ت�صحيح فى الأ�سعار �أو غيرها يجب �إعادة كتابته بالمداد رقما وحروفا
وتوقيعه  ,و�إذا وجد اختالف بين ال�سعر االجمالى الوارد بنموذج العطاء وال�سعر االجمالى
لمفردات ال�سعر فانه يعتد بال�سعر االجمالى الأقل  ،و�إذا اختلف ال�سعر الإجمالي المكتوب
بالحروف عن ال�سعر الإجمالي المكتوب بالأرقام اعتد بال�سعر الإجمالي المكتوب بالحروف ،
وحدد الم�شرع في المواد  ، 31و 32و 33الأحكام الخا�صة بال�سعر االجمالى ومفردات الأ�سعار
والتدقيق الح�سابى للعطاء ون�سبة الخط�أ الح�سابى التى تبرر ا�ستبعاد العطاء على التف�صيل
االتى :
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المطلب الأول
ال�سعر االجمالى للمناق�صة
الفرع الأول
وجوب ا�شتمال العطاء على �أ�سعار �إجمالية ثابتة
تن�ص الفقرة الأولى من المادة  31من قانون تنظيم لمناق�صات والمزايدات على ان
« يجب على مقدمي العطاءات االلتزام بال�شروط المبينة في وثائق المناق�صة  ،وكتابة
العطاءات على نموذج العطاء وفقا لما ورد في هذه ال�شروط  ،كما يجب عليهم عدم �إجراء
�أي تعديل في وثائق المناق�صة �أي ًا كان نوعه  ،وال تقبل العطاءات �إذا لم ت�شتمل على �أ�سعار
()162
�إجمالية ثابتة  ،و ُيعد باطال كل عطاء يخالف هذه الأحكام» .

والمق�صود بثبات الأ�سعار هو ا�ستبعاد الأ�سعار المبنية على خف�ض ن�سبة مئوية
من �أقل العطاءات �سعراً مث ً
ال �أو بنائها على �أ�س�س غير ثابتة قابلة للتغيير وما �إلى
ذلك مما يجعل الأ�سعار غير وا�ضحة و ُعر�ضة للأهواء  .فال يجوز لمقدم العطاء
عند تحديد �أ�سعاره �أن يقرر �أنه يقبل خف�ض ن�سبة مئوية معينة عن �أقل عطاء يقدم
في المناق�صة ذلك لأن و�ضع مقدم العطاء �سعره مح�سوبا على �أ�سا�س خف�ض ن�سبة
مئوية عن �أقل عطاء يقدم في المناق�صة من �ش�أنه م�صادرة مقدم هذا العطاء على
نتيجة المناق�صة بح�سبانه �سوف يكون �أقل العطاءات في جميع الأحوال وقبول هذا العطاء
يق�ضى على حرية المناف�سة ويخل بتكاف�ؤ الفر�ص ويخرج المناق�صة عن الهدف الذى تقررت
من �أجله ويفوت الغر�ض من عقدها مما ي�ستوجب ا�ستبعاد العطاء.
وهو ما ق�ضت به الدائرة الإدارية اال�ستئنافية بدولة قطر بقولها «ومن حيث �إن
العقود الإدارية كما هو ال�ش�أن في العقود المدنية تخ�ضع لأ�صل عام من �أ�صول القانون يق�ضي
بان يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه ح�سن النية  ،وال يخل بهذا الأ�صل العام �أن
العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خا�ص مناطه احتياجات المرفق العام الذي
()162تن�ص المادة  25من قانون المناق�صات الكويتى رقم  37ل�سنة  1964على ان « ال تقبل العطاءات �إال �إذا ا�شتملت على �أ�سعار
�إجمالية ثابتة ».
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ي�ستهدف العقد ت�سييره وتغليب وجه الم�صلحة العامة على م�صلحة الأفراد الخا�صة  ،فبينما
تكون م�صالح الطرفين في العقود المدنية متوازية ومت�ساوية اذ بها في العقود الإدارية غير
متكافئة حيث يجب ان يعلو ال�صالح العام على الم�صلحة الفردية الخا�صة  ،وهذه الفكرة هي
التي تحكم الروابط النا�شئة عن العقد الإداري ومردها ان طبيعة العقود الإدارية يحكمها
مبد�أ ح�سن �سير المرافق العامة وانتظامها في �أداء خدماتها بما يحقق الم�صلحة العامة ،
وهي تفتر�ض ح�صول تغيير في ظروف العقد ومالب�ساته وطرق تنفيذه تبع ًا لمقت�ضيات ح�سن
�سير المرفق العام وانتظامه  ،مما يترتب عليه �أن تكون �سلطة جهة الإدارة في تعديل العقد هي
الطابع الرئي�سي لنظام العقود الإدارية وابرز الخ�صائ�ص التي تميزها عن العقود المدنية ،
ومقت�ضى هذه ال�سلطة �أن جهة الإدارة تملك من جانبها وحدها وب�إرادتها المنفردة حق تعديل
العقد �أثناء تنفيذه كلما اقت�ضت حاجة المرفق �أو الم�صلحة العامة هذا التعديل دون ما حاجة
�إلى الن�ص على هذا التعديل في العقد �أو �إلى موافقة الطرف الأخر عليه  ،ف�إذا ما �أ�شارت
ن�صو�ص العقد �أو القانون �إلى حق الإدارة في �إجراء هذا التعديل فان ذلك ال يكون �إال مجرد
تنظيم ل�سلطة التعديل وبيان �أو�ضاع ممار�ستها  ،ولي�س للطرف الأخر في العقد �إال الحق في
التعوي�ض ان كان له وجه وتوافرت ال�شروط الموجبة ال�ستحقاقه  .ومن ذلك ما ن�صت عليه
المادة  16من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  8ل�سنة  – 1976المعمول ب�أحكامه
وقت طرح المناق�صة و�إبرام العقد محل النزاع  -من انه « يبين الإعالن عن المناق�صة
ما يلي  ...:و -حق الجهة طالبة التوريد �أو مقاولة الأعمال � ،أثناء مدة العقد  ،في زيادة �أو
خف�ض مقادير الأ�صناف �أو الأعمال وقيمتها بن�سبة ال تزيد على  %20من قيمة العقد وفق ًا
ل�شروط هذا العقد وهو ما ردده ن�ص البند  12من المادة  26من قانون تنظيم المناق�صات
والمزايدات ال�صادر بالقانون رقم  26ل�سنة  . 2005ويكون لجهة الإدارة �إنقا�ص �أو زيادة
حجم �أو الكميات المتعاقد عليها في حدود الن�سبة المن�صو�ص عليها بالعقد – دون تعوي�ض-
متى اقت�ضت ذلك حاجة المرفق � ،شريطة �أن تف�صح جهة الإدارة عن �إرادتها في ا�ستعمال
هذه الحق و�إخطار المتعاقد معها به – وهو ما ا�صطلح على ت�سميته بالأوامر التغييرية.ف�إذا
با�شرت جهة الإدارة حقها في تعديل كميات �أو حجم العقد المبرم معها زيادة �أو نق�ص ًا في
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الحدود الواردة بالن�ص فال خيار �أمام المتعاقد معها من الخ�ضوع لطلبها وااللتزام بتنفيذه
�سواء �أكان بالزيادة �أم بالنق�ص بذات ال�شروط والأ�سعار المتفق عليها دون �أن يكون له الحق
في المطالبة ب�أي تعوي�ض عن ذلك  .ومن حيث انه ولئن كان الأ�صل �أن لجهة الإدارة �أن تعدل
في �شروط العقد دون �أن يتحدى الطرف الآخر بقاعدة ان العقد �شريعة المتعاقدين � ،إال �أن
�سلطة الإدارة في التعديل ال تن�صب �إال على ال�شروط المتعلقة بت�سيير المرفق العام  ،ولي�س
من بينها تلك التي تحدد المقابل النقدي في العقد الإداري  ،فالأ�سعار �أو الثمن الذي يتحدد
باتفاق المتعاقدين في العقود الإدارية يقيد ك�أ�صل عام طرفيه  ،فال�سعر الإجمالي المبين

في �صيغة المناق�صة (الإيجاب) والذي قبلته جهة الإدارة و�أر�ست به المناق�صة عليه،
يكون هو الأ�سا�س في المحا�سبة  ،وهو ما حدا بالم�شرع الى الن�ص في المادة  22من
القانون رقم  8ل�سنة  1976الم�شار �إليه على ان « ال تقبل العطاءات �إال �إذا ا�شتملت
على �أ�سعار �إجمالية ثابتة « مما يعني ا�ستبعاد الأ�سعار المبينة على خف�ض ن�سبة
مئوية من اقل العطاءات �سعراً � ،أو المبنية على �أ�س�س غير ثابتة قابلة للتغيير مما
يجعل الأ�سعار عر�ضه للأهواء  ،فال يجوز �إنقا�ص المقابل النقدي في العقد الإداري �إال
بقدر ما يطر�أ من زيادة �أو نق�ص على حجم وكميات العقد من خالل الأوامر التغييرية ،
ف�إذا �أنجز المتعاقد مع جهة الإدارة حجم او كميات الأعمال �أو الخدمات المتعاقد عليها
و�سائر االلتزامات المن�صو�ص عليها في العقد دون �أن ت�صدر �أوامر تغييرية ب�إنقا�ص هذه
الإعمال وااللتزامات  ،ا�ستحق المتعاقد مع الإدارة المقابل النقدي الإجمالي الوارد بالعقد
()163
دون انتقا�ص»
وفى ذلك تقول �إدارة الفتوى بدولة الكويت «بالرجوع �إلى المادة  25من القانون رقم
 37ل�سنة  1964في �ش�أن المناق�صات العامة نجد ن�صه ًا يجرى كالآتى « ال تقبل العطاءات
�إال �إذا ا�شتملت على �أ�سعار �إجمالية ثابتة» .و�إن الثبات الم�شار �إليه في الن�ص ال يمكن
�أن يكون المق�صود منه الثبات المطلق الم�ستمر طيلة مدة �سريان العقد � ،إذ �أن
مثل هذا الثبات يخالف طبيعة الأ�شياء كما ي�صطدم مع النظريات القانونية المختلفة التى
( )163محكمة اال�ستئناف -الدائرة االدارية الق�ضية رقم  2009/1جل�سة 2009/05/26
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من �ش�أن تطبيقها �أن تجعل الأ�سعار متغيرة كنظرية الظروف الطارئة المن�صو�ص عليها في
المادة  146من قانون التجارة والتى تق�ضى فيما تق�ضى به ب�أنه « ال يجوز االتفاق على خالف
ما ورد فيها �،أى ال يمكن االتفاق على عدم تطبيقها  ،ونظرية فعل الأمير وال�صعوبات غير
المتوقعة وغير ذلك مما يعر�ض �أثناء �سريان العقد » .ثم �إن هذا التف�سير ي�صطدم بالواقع

العملى على الوجه الذى �أو�ضحته الوزارة وقد جرت بع�ض الوزارات في الكويت على
ت�ضمين عقودها ن�صاً يحكم تغير الأ�سعار لبع�ض المواد كالنحا�س والر�صا�ص والفوالذ
مما وجد في العمل �أنه لي�س هناك متعهد و مقاول يمكن �أن يبرم عقداً بغير �أن
يتوقى االرتفاع الذى يحدث في �أ�سعار هذه المواد وعلى ذلك ف�إن تف�سير الثبات الوارد
في هذه المادة �إنما يعنى ا�ستبعاد الأ�سعار المبنية على خف�ض ن�سبة مئوية من �أقل العطاءات
�سعر ًا مث ًال �أو بنائها على �أ�س�س غير ثابتة قابلة للتغيير وما �إلى ذلك مما يجعل الأ�سعار غير
وا�ضحة و ٌعر�ضة للأهواء  ،ف�إذا ما كان الأمر كذلك  ،ف�إنه من الجائز �أن ين�ص في �شروط
المناق�صة على جواز تعديل �أ�سعار بع�ض المواد بالزيادة �أو النق�ص ح�سب الحال � ،إذا ما
طـر�أت �أثناء التنفيذ ظروف ت�ستدعى ذلك وهو ن�ص م�ألوف ومعروف  .وهذا الن�ص في الواقع
�ضمان للوزارة من مغاالة المقاولين في مطالباتهم ا�ستناد ًا �إلى نظرية الظروف الطارئة � ،إذ
ت�ضبط حقوق المقاولين والوزارة على حد �سواء  -ثم �إنه ي�سرى على الطرفين بمعنى انه �إذا
انخف�ضت الأ�سعار تعدلت الأ�سعار ل�صالح الوزارة �أي�ض ًا.علـى �أننـا نرى �ضرورة و�ضع معادلة
وا�ضحة لتغير الأ�سعار  ،بحيـث ال يح�صل المقاول �أو المتعهد على كل زيادة مث ًال  ،بل يتحمل
جزء ًا ما من ارتفاع الأ�سعار  ،والن�ص على هذا الو�ضع يكون تطبيق ًا �سليم ًا لنظرية الظروف
الطارئة  ،وال مخالفة فيه للقانون  .ون�شير �إلى �ضرورة �أن ت�ضع الوزارة المعادلة بنف�سها في
�شروط المناق�صة وال تترك و�ضع هذه المعادلة للمتناق�صين  ،وان ترجع في تحديد الأ�سعار
عند �إبرام العقد ثم عند التنفيذ كل مادة على حدتها �إلى مراجع ر�سمية ثابتة تبين مقدم ًا .
كما تلزم الإ�شارة �إلى وقف العمل بهذا ال�شرط في حالة ت�أخر المقاول �أو المتعهد في تنفيذ
التزاماته �إذا لم يكن هذا الت�أخير راجع ًا �إلى قوة قاهرة �أو �إلى فعل الوزارة .هذا ولئال تفاج�أ
الوزارة �أثناء تنفيذ العقد – في حالة زيادة الأ�سعار – ب�أن قيمته قد فاقت االعتمادات المالية
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المخ�ص�صة له والم�أخوذة بعين االعتبار  ،وقت �إبرام العقد  ،فانه بمقدور الوزارة – دفعا
لهذا المحذور – �أن تحتفظ بمبلغ احتياطى من االعتماد المخ�ص�ص للعملية يكفى لمواجهة
()164
الحد الأق�صى للزيادة المحتملة.
وهذا الر�أى اعتنقته �إدارة الفتوى بمجل�س الدولة الم�صرى بقولها « �أعلنت �إحدى الجهات
عن مناق�صة عامة ُقدم فيها �أحد العطاءات مت�ضمنا تحديد �سعره بمبلغ .....جنيه مع
تقديم خ�صم  %5من قيمة �أقل عطاء مطابق لل�شروط فاعتبرت لجنة البت �أن هذا العطاء
هو �أقل العطاءات في المناق�صة بعد قبول الخ�صم الم�شار �إليه ( %5من قيمة �أقل عطاء)
فا�ستعر�ضت �إدارة الفتوى ن�ص المادة  62من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  9ل�سنة 1983
ال�صادرة بقرار وزير المالية رقم  157ل�سنة  1983وذهبت في فتواها �إلى �أن «هذه المادة
قررت حكما �صريحا قاطعا في عدم االعتداء بالعطاء المبنى على خف�ض ن�سبة مئوية عن �أقل
عطاء يقدم في المناق�صة وذلك مرده �إلى �أن الم�شرع جعل مبد�أ الم�ساواة بين المتناق�صين
هو المبد�أ ال�سائد دون �أى تمييز لأحد �أو ا�ستثناء و�إال اختل التوازن وا�ضطرب حبل المناف�سة
الذى يقوم على تكاف�ؤ الفر�ص مما يخرج المناق�صة عن الهدف الذى تقررت من �أجله ويفوت
الغر�ض من عقدها .فقد ن�صت المادة ( )2من القانون رقم  9ل�سنة  1983على �أن « تخ�ضع
المناق�صة العامة لمبادئ العالنية والم�ساواة وحرية المناف�سة « .....وتحقيقا لذات المبد�أ
فقد جعلت المادة ( )16من هذا القانون المفاو�ضة بعد فتح المظاريف مع مقدم العطاء
الأقل ولما كان و�ضع مقدم العطاء �سعره مح�سوبا على �أ�سا�س خف�ض ن�سبة مئوية عن �أقل
عطاء يقدم في المناق�صة من �ش�أنه م�صادرة مقدم هذا العطاء على نتيجة المناق�صة
بح�سبانه �سوف يكون �أقل العطاءات في جميع الأحوال ومن ثم ف�إن قبول هذا العطاء يق�ضى
على حرية المناف�سة ويخل بتكاف�ؤ الفر�ص وهى الأ�سا�س الذى تقوم عليه المناق�صة وتالفيا
لذلك �أوجبت المادة � 62سالفة الذكر عدم االعتداد بالعطاء المبنى على خف�ض ن�سبة مئوية
عن �أقل عطاء يقدم في المناق�صة  .لما كان ذلك وكان البين من الوقائع المعرو�ضة �أن
العطاء المقدم من  ....الذى ر�ست عليه المناق�صة  -حدد للأعمال المطلوبة مبلغ ....جنيها
( )164فتوى رقم  1996/2بتاريخ 1974/9/19
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�شهريا ثم �أردف ب�أن مقدمه يقبل خ�صم  %5من قيمة �أقل عطاء ف�إنه كان يتعين عدم االعتداد
بهذا الخف�ض المقرر بن�سبة مئوية من �أقل عطاء في المناق�صة والبت في هذا العطاء على
�أ�سا�س �أن �سعره...جنيها �شهريا دون التفات لهذا التخفي�ض  ,وال وجه للقول بوجوب عدم

االعتداد بالعطاء كله ا�ستنادا �إلى عبارة المادة  62من �أنه « وال يعتد بالعطاء المبنى
على خف�ض ن�سبة مئوية عن �أقل عطاء يقدم في المناق�صة « فهذه المادة تواجه حالة
ما �إذا لم يكتب مقدم العطاء �أ�سعاره واكتفى ب�أنه يقبل خف�ض ن�سبة معينة عن �أقل
عطاء وبناء عليه ف�إن اعتداد لجنة البت في المناق�صة الراهنة بما جاء بعطاء  ...من خ�صم
 %5من قيمة �أقل عطاء يكون مخالفا ل�صريح حكم المادة  62الم�شار �إليها  .وانتهى ر�أى �إدارة
الفتوى �إلى �أن اعتداد لجنة البت في المناق�صة العامة التى طرحتها بما جاء بالعطاء من
خف�ض ن�سبة  %5من قيمة �أقل عطاء قدم في هذه المناق�صة يخالف �صريح حكم المادة 62
من الئحة المناق�صات والمزايدات ويعد انتهاكها لحرية المناف�سة و�إخالال بتكاف�ؤ الفر�ص
()165
الذى تقوم على �أ�سا�سه المناق�صة العامة».

وال يجوز لمقدم العطاء عن �أعمال الت�صميمات عند تحديد �أتعابه �أن يحددها
بن�سبة من قيمة تكاليف الم�شروع المزمع تنفيذه فقد ا�ستقر ر�أى اللجنة الثانية لق�سم
الفتوى بمجل�س الدولة الم�صرى بجل�سة ( 1991/11/11ملف فتوى التعليم رقم /2/20
 )120على �أن تحديد �أتعاب الطرف الثانى بواقع  %3من قيمة التكلفة الفعلية يعتبر تحديدا
غير من�ضبط الأمر الذى يخالف �أحكام القانون التى من �ش�أنها �أن يحدد المقابل تحديدا
قاطعا وال يتوقف على واقعة م�ستقبلية غير محددة .

و�إذا ت�ضمن العطاء اختالفات فنية عن الموا�صفات الفنية المطلوبة  ،ثم
ابدى مقدم العطاء ا�ستعداده للتقيد بالموا�صفات المحددة في الوثائق مقابل
تكاليف �إ�ضافية غير محددة  ،ف�إن هذا العطاء لم ي�شتمل على �أ�سعار �إجمالية ثابتة
للموا�صفات الفنية المطلوبة بالمخالفة لقانون المناق�صات .وفى ذلك تقول �إدارة
الفتوى بدولة الكويت «الم�ستفاد من ن�ص المادة  47من القانون رقم  37ل�سنة  1964في
( )165فتوى رقم  490بتاريخ ( 1989/6/15ملف رقم )25/1/67
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�ش�أن المناق�صات العامة �أن الم�شرع �أجاز بعد فتح المظاريف والإعالن عن الأ�سعار وتحديد
المراكز القانونية للمتناق�صين �إلغاء المناق�صة ب�سبب ارتفاع الأ�سعار  ،وفى هذه الحالة يكون
الإلغاء بقرار من مجل�س الوزراء بناء على تو�صية لجنة المناق�صات المركزية  .ولما كان
الثابت من الأوراق �أنه قد تم فتح مظاريف المناق�صة وتبين بعد درا�سة العطاءات المقدمة �أن
عطاء �أقل المناق�صين �سعر ًا يحتوى على العديد من االختالفات عن ال�شروط والموا�صفات
المحددة في وثائق المناق�صة  ،لذا فقد طلبت �شركة النفط المعلنة عن المناق�صة من لجنة
المناق�صات المركزية الموافقة على قيامها باالت�صال ب�صاحب العطاء الأقل �سعر ًا بغية حثه
على التقيد ببنود المناق�صة بوجه عام ولمعرفة حجم الم�ضاعفات المالية التى ا�شترطها في
عطائه لتلبية �شروط وموا�صفات المناق�صة وانعكا�س ذلك على التكلفة الإجماليـة للم�شروع ،
�إال �أنه نظر ًا لعدم موافقة لجنة المناق�صات على طلب ال�شركة ولأن �أ�سعار العطاءات الأخرى
المقدمة تفوق الميزانية المخ�ص�صة للم�شروع فقد طلبت ال�شركة من لجنة المناق�صات
الموافقة على �إلغاء المناق�صة  ،وبعر�ض المو�ضوع على مجل�س الوزراء في �ضوء الدرا�سة
التى �أعدتها لجنة ال�شئون االقت�صادية فقد انتهى �إلى �إلغاء المناق�صة و�إعادة طرح الم�شروع
في مناق�صة �أخرى وفق �شروط وموا�صفات جديدة بهدف خف�ض قيمة المناق�صة  ،ومن
ثم ف�إن قرار �إلغاء المناق�صة يكون قد �صدر من ال�سلطة المخت�صة وقام على ال�سبب الذى
�أجاز القانون لهذه ال�سلطة �أن تقيم عليه قرارها بالإلغاء وهو ارتفاع الأ�سعـار وذلك تطبيقـ ًا
لن�ص المادة � 47سالفة الذكر  .وال ينال من ذلك القول ب�أنه كان على لجنة المناق�صات
المركزية مفاو�ضة �صاحب العطاء الأقل ليعدل من �شروطه مع متطلبات المناق�صة  ،ذلك
لأن عطاءه ت�ضمن اختالفات فنية عن الموا�صفات الفنية المطلوبة وهو و�إن �أبدى ا�ستعداده
لتوفير الموا�صفات المطلوبة �إال �أن ذلك يكون مقابل تكاليف �إ�ضافية دون تحديد في حالة ما
�إذا طلب منه التقيد بالموا�صفات المحددة في الوثائق  .وبذلك ف�إن هذا العطاء لم ي�شتمل
على �أ�سعار �إجمالية ثابتة للموا�صفات الفنية المطلوبة والتى طرحت على �أ�سا�سها المناق�صة
وهو بذلك يكون قد جاء مخالف ًا لن�ص المادة ( )25من القانون �سالف الذكر التى ن�صت على
()166
عدم قبول العطاءات �إال �إذا ا�شتملت على �أ�سعار �إجمالية ثابتة.
( )166فتوى رقم  565فى  94/3/26مرجع رقم 94/28/2
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وتحقيقا لثبات الأ�سعار في حالة الدفع بالعملة الأجنبية قررت �إدارة الفتوى بدولة قطر
االلتزام بمعادلة �سعر ال�صرف التي ن�ص عليها العقد  ،ولي�س ب�سعر ال�سوق بقولها « في الحالة
التي ين�ص فيها العقد على دفع جزء من قيمة العقد بالفرنك ال�سوي�سري  ،يتم التو�صل �إلى
مقدار المبلغ الذي يدفع بهذه العملة  ،عن طريق ا�ستخدام معادلة �سعر ال�صرف المن�صو�ص
عليها في الفقرة ب من المادة ( )2بند ( )6من العقد  .ذلك لأن هذه المعادلة �إنما و�ضعت
لتحديد قيمة الأعمال المقرر دفعها بالعملة ال�سوي�سرية ،وقت توقيع العقد ،ولم يكن المق�صود
()167
�إخ�ضاعها ل�سوق العمالت المتقلب� ،إذ لو كان الأمر كذلك لما و�صفت المعادلة بالثبات».

الفرع الثانى
ت�سعير العطاء بالعملة المحلية
تن�ص الفقرة الأولى من المادة  32من قانون المناق�صات والمزايدات على ان « تقدم
�أ�سعار العطاءات بالعملة المحلية ما لم تن�ص وثائق المناق�صة على غير ذلك ،ويجوز قبول
العطاءات الم�سعرة بعملة �أخرى  ،على �أن تتم معادلتها بالعملة المحلية وفقا للأ�سعار
المعلنة من م�صرف قطر المركزي وقت ف�ض المظاريف».
وتن�ص المادة  152من القانون المدنى على انه «�إذا كان محل االلتزام دفع مبلغ من
النقود  ،التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد دون ان يكون للتغيير في قيمتها اثر ،
ولو اتفق على خالف ذلك».
وتن�ص المادة  153من القانون المدنى على انه :
 -1في االلتزامات بدفع مبلغ من النقود  ،يكون الوفاء بالعملة القطرية.

 -2ومع ذلك �إذا اتفق على الوفاء بعملة اجنبية وجب الوفاء بها».
وفى هذا االتجاه ق�ضت محكمة النق�ض ب�أنه «و حيث �أن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من
ال�سبب الأول على الحكم المطعون فيه الخط�أ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول �إن
�شرط الوفاء بالأجرة ال�شهرية بالدوالر هو �شرط باطل بطالنا مطلقا حتى فى ظل العمل
(� )167ش.ق  1409/6/14 - 114-4/3هـ 1989/1/21 -
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ب�أحكام القانون رقم  97ل�سنة  1976بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى �إذ هو لم يلغ ما ن�صت
عليه الت�شريعات ال�سابقة من تحريم �شرط الوفاء بالعمالت الأجنبية واقت�صر على الت�صريح
بالتعامل فى هذه العمالت ك�سلعة وقد تم�سك الطاعن �أمام محكمة المو�ضوع ببطالن العقد
لمخالفته النظام العام ك�أثر لبطالن �شرط الوفاء بالعملة الأجنبية �إال �أن الحكم المطعون
فيه ذهب �إلى القول ب�صحة الوفاء بالدوالر الأمريكى الأمر الذى يعيبه وي�ستوجب نق�ضه .
وحيث �أن هذا النعى غير �سديد ذلك �أنه ولئن كان الأ�صل فى االلتزام ب�أداء مبلغ من

النقود �أن يكون بالعملة الوطنية �إال �أنه متى �أجاز ال�شارع الوفاء بااللتزام بغيرها من
العمالت الأجنبية ف�إن هذا االلتزام ال يلحقه البطالن  ..و�أن الم�شرع �أجاز التعامل فى
النقد الأجنبى �سواء كان ذلك فى داخل البالد �أو فى خارجها  ,مما مفاده �أن التزام المدين
بالوفاء بدينه بعملة �أجنبية معينة هو التزام �صحيح  .و�أنه ولئن كان الن�ص قد و�ضع قيدا
على كيفية �إبراء المدين لذمته من هذا الدين ب�أن �أوجب الوفاء به عن طريق �أحد الم�صارف
�أو الجهات الأخرى المرخ�ص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى �إال �أن هذا القيد ال �أثر له على
�صحة التزام المدين  ,ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والح�صول عليها من �إحدى
تلك الجهات للوفاء بالتزامه  ,لما كان ذلك ف�إن التزام الطاعن فى عقد الإيجار المبرم مع
ال�شركة المطعون �ضدها ب�أداء الأجرة الم�ستحقة عليه بواقع  2628دوالرا �أمريكيا �شهريا هو
التزام �صحيح ال مخالفة فيه للقانون و�إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ف�إنه ال يكون
()168
قد �أخط�أ فى تطبيق القانون  ,ويكون النعى عليه فى هذا الخ�صو�ص على غير �أ�سا�س»
وقد �أ�شار ا�ست�أذنا الدكتور ال�سنهورى �إلى �أن الم�شروع التمهيدى للقانون المدنى كان
ين�ص فى المادة  87على �أنه « مع ذلك �إذا تقرر �سعر �إلزامي للنقد الورقى فال يجوز هذا
االتفاق على الوفاء بالنقود المعدنية �أو بالنقود الم�صرية مح�سوبة ب�سعر الذهب  ,ولكن يجوز
االتفاق على �أن يكون الوفاء بنقود �أجنبية مح�سوبة ب�سعر قطعها « وفى هذا الن�ص تحريم
ل�شرط الذهب  .وقد ورد فى المذكرة الإي�ضاحية للم�شروع التمهيدى فى هذا ال�صدد ما
ي�أتى  « :ولهذا يعتبر ا�شتراط الدفع بالذهب �أو على �أ�سا�س قيمة الذهب باطال فى حالة
( )168نق�ض مدنى الطعن رقم  2543ل�سنة  55ق جل�سة 1990/1/3
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تقرير �سعر �إلزامى حتى فى المعامالت الدولية (المر�سوم بقانون رقم  45ل�سنة  1935قارن
القانون الفرن�سى فى  25يونيه  1928التقويم ال�سنوى للت�شريع الفرن�سى �سنة  )1928ويترتب
على بطالن ال�شرط بطالن العقد ب�أ�سره �إذا كان ال�شرط هو الدافع الحافز على التعاقد ,
ومع ذلك يجوز االتفاق على �أن يتم الوفاء بنقود �أجنبية تحت�سب ب�سعر قطعها �إذا كان الدين
قد عقد بنقد �أجنبى ولي�س فى هذا م�سا�س بن�ص فى القانون لأن النقد الأجنبى لي�س له �سعر
�إلزامى �أ�صال ثم �إن العدل يق�ضى من ناحية �أخرى ب�أن يتم الوفاء فى المعامالت الدولية على
�أ�سا�س �سعر القطع الذى يمثل العالقة بين النقد الوطنى والنقد الأجنبى  .وقد حذفت لجنة
المراجعة ن�ص الم�شروع التمهيدى النهائى لأنه حكما فى م�سائل اقت�صادية متغيرة يح�سن
تركها لقانون خا�ص (مجموعة الأعمال � 2ص� – 218ص  219فى الهام�ش و�ص � – 220ص
 ) 221و�سنرى فيما يلى �أن هذا القانون الخا�ص الذى تركت الم�س�ألة لحكمه هو المر�سوم
بقانون رقم  45ل�سنة  ,1935ويبطل هذا القانون �شرط الذهب حتى فى المعامالت الخارجية
(الدولية ) ويف�ضل �أن تترك تقنين م�س�ألة التعامل بالنقود الأجنبية �إلى ت�شريعات خا�صة وقد
ن�صت المادة  135من القانون المدنى ال�سورى الجديد على �أنه « �إذا كان محل االلتزام نقودا,
التزم بقدر عددها المذكور فى العقد دون �أن يكون الرتفاع قيمة هذه النقود �أو النخفا�ضها
()169
الوفاء �أى �أثر ما لم ين�ص القانون على �أحكام خا�صة بتحويل النقد الأجنبى»

()169د 0عبد الرازق ال�سنهورى  -الو�سيط فى �شرح القانون المدنى  -م�صادر االلتزام المجلد الأول نظرية العقد  -الطبعة
الثالثة � 1981ص 524
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المطلب الثانى
و�ضع الأ�سعار بالعطاء
عن الأ�صناف المزمع توريدها من الخارج
 -1اذا كان ت�سليم الأ�صناف بميناء ال�شحن على ظهر المركب « فوب :)170( »FOB
فقد نظمت المواد من � 155إلى  163من قانون التجارة القطرى رقم  27ل�سنة 2006
�أحكام البيع على ظهر ال�سفينة  FOBفن�صت المادة  155على ان «البيع فوب ()F.O.B
هو البيع الذي يتم فيه ت�سليم الب�ضاعة في ميناء ال�شحن على ظهر ال�سفينة التي يعينها
الم�شتري لنقلها».

ون�صت المادة  156على �أن «على الم�شتري �إبرام عقد نقل الب�ضاعة و�أداء �أجرته
و�إخطار البائع في ميعاد منا�سب با�سم ال�سفينة التي اختارها للنقل  ،ومكان ال�شحن

وتاريخه � ،أو المهلة المعينة لإجرائه  ،ويجوز للم�شتري �أن ينيب عنه البائع في �إبرام
عقدي الت�أمين على الب�ضاعة ونقلها»
()170البيوع البحرية لي�ست �سوى بيوعا عادية تن�صب على الب�ضائع والأ�شياء  ,وقد و�صفت ب�أنها بيوع بحرية بالنظر �إلى
المالب�سات التى ت�صاحب البيع �إذ يجب نقل الب�ضائع والأ�شياء المبيعة نقال بحريا من محل البيع �إلى ميناء �أخر  .وتنق�سم
البيوع البحرية �إلى طائفتين متميزتين  ,فهى �إما بيوع تتم عند قيام ال�سفينة � ventes au de pordأو بيوع عند و�صولها
 ventes a»l» arriveف�أما البيوع التى تتم عند القيام فهى التى يلزم فيها البائع بت�سليم الب�ضاعة المبيعة فى ميناء القيام.
ويح�صل تعيين هذه الب�ضاعة عند ت�سليمها فتنتقل ملكيتها �إلى الم�شترى ويكون خطر هالكها عليه  .وتنق�سم البيوع عند
القيام �إلى �أق�سام مختلفة فمنها بيوع fobوهى عبارة مخت�صرة من الحروف الأولى لال�صطالح االنجليزي free on board
وهو يعبر عن البيوع التى يلتزم فيها البائع بت�سليم الب�ضاعة على ظهر ال�سفينة التى يعينها الم�شترى  .وقد يقت�صر التزام
البائع على ت�سليم الب�ضاعة على الر�صيف بجوار ال�سفينة ويطلق على البيع فى هذه الحالة  fasوهى كلمة مخت�صرة من
الحروف الأولى للعبارة الإنجليزية  free alon sideوفى كل الأحوال التى يكون فيها البيع � fobأو  fasف�إن الم�شترى هو الذى
يبرم عقد النقل �أو الت�أمين على الب�ضاعة مع النقل �أو �شركة الت�أمين ويلتزم كل منهما ب�أجرة النقل �أو بجعل الت�أمين وقد
يتولى البائع �إبرام عقد نقل الب�ضاعة والت�أمين عليها ويلتزم بالوفاء ب�أجرة النقل �أو بجعل الت�أمين ويطلق على هذا النوع
من البيوع بيع  cifوهى مخت�صرة من الحروف الأولى للكلمات الإنجليزية  cost,insurance,freighوهى تدل على �أن التزام
البائع يغطى ثمن الب�ضاعة والت�أمين و�أجرة نقلها و�إر�سال م�ستنداتها �إلى الم�شترى ومع ذلك ف�إن ملكية الب�ضاعة المبيعة
تنتقل �إلى الم�شترى بمجرد ال�شحن ويكون خطر هالكها �أثناء الطريق عليه � .أما البيوع التى تتم عند الو�صول فهى تلزم فيها
البائع بت�سليم الب�ضاعة المبيعة فى ميناء الو�صول ولذلك يتحمل ب�أجرة نقلها والت�أمين عليها وتظل هذه الب�ضاعة على ملك
البائع ويقع خطر هالكها �أثناء الطريق عليه �إلى �أن يح�صل ت�سليمها فى الميناء المذكور �إلى الم�شترى  ( .د .على ح�سن
يون�س -القانون البحرى دار الفكر العربى الف�صل ال�ساد�س البيوع البحرية �ص . ) 135
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ون�صت المادة  157على �أن « يلتزم البائع بحزم الب�ضاعة و�شحنها على ال�سفينة التي
عينها الم�شتري  ،وذلك في الميعاد �أو خالل المهلة المعينة لل�شحن .

ويتحمل البائع نفقات الحزم وم�صروفات الفح�ص �أو القيا�س �أو الوزن �أو العدد
الالزمة ل�شحن الب�ضاعة .
ويخطر البائع الم�شتري دون �إبطاء ب�شحن الب�ضاعة  ،وير�سل �إليه الم�ستندات الدالة على
ذلك ،على �أن يتحمل الم�شتري م�صروفات الإخطار و�إر�سال الم�ستندات ».

ون�صت المادة  158على �أن «يتولى البائع على نفقته ا�ستخراج �إذن الت�صدير وجميع
الإجراءات الخا�صة ب�شحن الب�ضاعة ».
ون�صت المادة  159على �أن « �إذا طلب الم�شتري تقديم �شهادة دالة على من�ش�أ الب�ضاعة،
التزم البائع بالح�صول عليها وتقديمها له ».
ون�صت المادة  160على �أن « على البائع تقديم كل معاونة الزمة لتمكين الم�شتري من
الح�صول على �سند ال�شحن وغيره من الم�ستندات ال�صادرة في بلد ال�شحن  ،والتي قد
يطلبها الم�شتري ال�ستيراد الب�ضاعة �إلى بلد الو�صول � ،أو مرورها عبر دولة �أخرى عند
االقت�ضاء  ،وكذلك تقديم كل م�ساعدة الزمة لتمكين الم�شتري من الرجوع على الناقل في
الدعاوي النا�شئة عن عقد النقل  ،ويتحمل الم�شتري مخاطر ونفقات ذلك ».

ون�صت المادة  161على �أن « يتحمل البائع جميع النفقات الالزمة ل�شحن الب�ضاعة،
كما يتحمل تبعة ما قد يلحق الب�ضاعة من �ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها � ،أثناء
�شحنها  ،حاجز ال�سفينة � ،أما ما يلحق الب�ضاعة بعد ذلك من �ضرر  ،وما ي�ستحق

عليها من م�صروفات ،فيقع على عاتق الم�شتري ».
ون�صت المادة  162على �أن « �إذا لم يخطر الم�شتري البائع با�سم ال�سفينة في الميعاد
المنا�سب� ،أو احتفظ بحق تعيين مدة لت�سليمه الب�ضاعة �أو لتحديد ميناء ال�شحن  ،ولم
ت�صدر عنه تعليمات محددة خالل تلك المدة  ،التزم بالم�صروفات الإ�ضافية التي تنجم
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عن ذلك  ،وتحمل تبعة ما قد يلحق الب�ضاعة من �ضرر من تاريخ انق�ضاء المدة المتفق
عليها للت�سليم ب�شرط �أن تكون الب�ضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها .
ون�صت المادة  163على �أن « �إذا ت�أخر و�صول ال�سفينة �إلى ما بعد انتهاء المدة المعينة
لل�شحن� ،أو تعذر �شحن الب�ضاعة خالل تلك المدة لأ�سباب قهرية  ،التزم الم�شتري
بالم�صروفات الإ�ضافية التي تنجم عن ذلك  ،وتحمل تبعة ما قد يلحق الب�ضاعة من تاريخ
انق�ضاء المدة المعينة لل�شحن  ،ب�شرط �أن تكون الب�ضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها ».
وقد ق�ضت محكمة النق�ض ب�أن « مفاد بيع الب�ضاعة طبقا للنظام المعروف فى اال�صطالح
البحرى با�سم «فوب « وعلى ما جرى به ق�ضاء محكمة النق�ض �أن يتم ت�سليم الب�ضاعة
فى ميناء القيام منذ �شحنها على ظهر ال�سفينة و�أن تبر�أ من ذلك الوقت ذمة البائع
من االلتزام بالت�سليم .وتنقل ملكية الب�ضاعة �إلى الم�شترى الذى يلتزم وحده بمخاطر
الطريق ويقع على عاتقه عبء التعاقد على نقل الب�ضاعة من ميناء ال�شحن �إلى ميناء
()171
الو�صول �إال �أن البائع فى �إبرام هذا التعاقد لم�صلحته بو�صفه وكيال عنه .
كما ق�ضت ب�أن «مقت�ضى بيع الب�ضاعة» فوب �أن ت�سليم الب�ضاعة ال يتم �إال ب�شحنها على
ظهر ال�سفينة  ,وال يغنى عن ذلك مجرد �إعدادها لل�شحن  ,ومن ثم فال محل للتحدى
من جانب البائع  -بما تن�ص عليه المادة  1/435من القانون المدنى من �أن الت�سليم
يح�صل على النحو الذى يتفق مع طبيعة ال�شيء المبيع  .ومتى كان التعاقد قد تم بين -
الطاعن -البائع  -وبال�شركة المطعون عليها  -الم�شترى على بيع كميات الفول ال�سودانى
« فوب » وكان تنفيذ التزام البائع بالت�سليم فوب ال يتم �إال ب�شحن الب�ضاعة على ال�سفينة
فى ميناء القيام ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه �أن الطاعن لم ينفذ التزامه
ب�شحن الب�ضاعة على ظهر ال�سفينة بالن�سبة لما زاد على الخم�سين طنا الم�سلمة لأن
الحجر الزراعى لم ي�صرح بت�صديرها ب�سبب مخالفة ال�شروط التى يتطلبها ومن ثم
فلي�س للطاعن وقد ثبت عجزه من �شحن الب�ضاعة �أن يحتج قبل ال�شركة ب�أن العقد لم
( )171طعن رقم  93ل�سنة  38ق جل�سة � 1973/4/3س �24ص  559المو�سوعة الذهبية الجزء الرابع القاعدة � 640ص 311
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يت�ضمن ن�صا على ما ي�شترطه الحجر الزراعى من �ضرورة خلو الب�ضاعة من بذرة القطن
()172
�أو �أن هناك تع�سفا من الحجر الزراعى فى رف�ض الت�صريح بالت�صدير.

� -2إذا كان الت�سليم � C&fأو � Cifأو بميناء الو�صول :
عرفت المادة  144من قانون التجارة رقم  27ل�سنة  2006البيع �سيف بقولها « البيع
�سيف  Cifهو بيع ب�ضاعة م�صدرة بطريق البحر �إلى محل معين ببدل مقطوع  ،ي�شمل ثمن
الب�ضاعة والت�أمين عليها واجرة النقل بال�سفينة �إلى ميناء الو�صول .و�إذا لم يلتزم البائع
بالت�أمين اعتبر البيع (�سى .اند .ف) .C&f
وعرفت المادة  164بيوع ميناء الو�صول بقولها « بيوع الو�صول هي تلك البيوع التي
يتم فيها ت�سليم الب�ضاعة في ميناء الو�صول المتفق عليه وتكون تبعة هالك الب�ضاعة
على البائع بعد �شحنها  ،وتت�ضمن هذه العقود �شروط ًا من �ش�أنها �أن تجعل �أمر تنفيذ
العقد منوط ًا بو�صول ال�سفينة �سالمة �أو �أن يكون للم�شتري الخيار في قبول الب�ضاعة ح�سب
رغبته �أو ح�سب النموذج الم�سلم �إليه ».
وفى تلك البيوع ي�شمل ال�سعر الوارد بالعطاء نولون ال�شحن البحرى �أو الجوى وم�صروفات
التفريغ من المراكب كما ي�شمل ر�سم الت�أمين فى حالة  Cifوميناء الو�صول و�إذا ا�شترط
مقدم العطاء فى عطائه – فى الحالتين ال�سابقتين – دفع الثمن بموجب اعتماد يفتح
بوا�سطة جهة الإدارة لح�سابه �أو لح�ساب عمالئه فى الخارج ف�إنه يجب �أن يبين فى
العطاء مقدار المبالغ المطلوب تحويلها �إلى الخارج مع بيان نوع العملة والجهة التى �سيتم
اال�ستيراد منها.
وق�ضت محكمة النق�ض ب�أن البيع « �سيف « هو بيع الب�ضاعة لدى ال�شحن نظير ثمن
�إجمالى �شامل لقيمة المبيع و�أجرة النقل والت�أمين  ,ويتم ت�سليم الب�ضاعة عند ال�شحن
()173
وتنتقل ملكيتها �إلى الم�شترى بو�ضعها على ظهر ال�سفينة.
( )172طعن رقم  205ل�سنة 39ق جل�سة � 1974/12/3س � 25ص 1315
( )173طعن رقم  261ل�سنة 37ق جل�سة � 1973/5/ 19س � 24ص 791
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وق�ضت ب�أن « الم�شترى فى البيع �سيف هو الذى يتحمل تبعة الهالك الذى ي�صيب الب�ضاعة
()174
�أثناء الطريق متى انتفى غ�ش البائع و�إ�صابة الب�ضاعة بعيب خفى.
وق�ضت ب�أن البيع «�سيف يتم بت�سليم الب�ضاعة عند ال�شحن وتنتقل ملكيتها �إلى الم�شترى
بو�ضعها على ظهر ال�سفينة بحيث ت�صبح مخاطر الطريق على عاتقه ويلتزم البائع تبعا
لذلك بالقيام ب�شحن الب�ضاعة المبيعة وب�إبرام عقد نقلها ودفع نفقات النقل  ,و�إبرام
عقد الت�أمين عنها ل�صالح الم�شترى ولح�سابه ووفقا لل�شروط المعتادة فى ميناء ال�شحن
و�إر�سال الم�ستندات المتعلقة بالب�ضاعة �إلى الم�شترى  ,وهى �سند ال�شحن المثبت ل�شحن
الب�ضاعة ووثيقة الت�أمين وقائمة الب�ضاعة حتى يتمكن الم�شترى من ت�سلمها لدى و�صولها
والدفاع عن حقوقه �إذا كان بها عجز �أوتلف  ,و�إذا كان ذلك  ,ف�إن الحكم المطعون فيه
�إذا انتهى �إلى �أن البيع قد تم بطريق «�سيف» و�أن التامين على الب�ضاعة المر�سلة �إلى
روتردام �إنما كان لح�ساب وم�صلحة الم�شترى المر�سل �إليه  ,و�أنه لذلك يكون هو وحده
�صاحب ال�صفة والم�صلحة فى مطالبة �شركة الت�أمين بالتعوي�ض عما �أ�صابها من تلف وال
�صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن الب�ضاعة خرجت من ملكيته  ,ال يكون مخالفا للقانون
 )175(.كما ق�ضت ب�أن «من �أحكام البيع �سيف �أن الت�سليم يتم فى ميناء ال�شحن ال فى
ميناء الو�صول  )176(.وقررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع �أنه « �إذا ب�أن من
التعاقد �أن �شرط اعتبار العقد � c&fأى �أن البيع مع �شرط الت�سليم فى ميناء القيام و�إ�ضافة
الم�صاريف و�أجرة النقل �إلى الثمن ف�إن مفاد هذا ال�شرط �أن الثمن المتفق عليه فى عقد
الت�أمين يت�ضمن ف�ضال عن قيمة الب�ضاعة المبينة الم�صاريف �أجرة النقل ويتم الت�سليم
فى هذه الحالة فى ميناء القيام  ,غير �أن البائع يلتزم بدفع جميع الم�صاريف وب�إبرام
عقد النقل ودفع �أجرته لأن هذه النفقات ت�ضاف �إلى الثمن الذى يلتزم به الم�شترى وال
يعمل البائع وهو ي�ؤدى الم�صاريف ويبرم عقد النقل بو�صفه وكيال عن الم�شترى و�إنما ينفذ
التزاما نا�شئا عن عقد البيع ذاته وهو م�سئول عن تنفيذه وفقا للقواعد العامة وعلى ذلك
( )174نق�ض طعن رقم  210ل�سنة 38ق جل�سة � 1973/12/27س� 24ص 1363
( )175طعن رقم  344ل�سنة 35ق جل�سة � 1969/6/19س � 20ص 1026
( )176الطعن رقم  231ل�سنة 25ق جل�سة � 1959/12/10س � 10ص 783

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

293

ف�إن تبعة هالك الب�ضاعة بحادث قهرى �أثناء الطريق يقع على عاتق الم�شترى  .)177(.كما
قررت �أن المق�صود بالبيع «�سيف» هو بيع الب�ضائع ت�سليم ميناء ال�شحن مع التزام البائع
ب�شحنها والت�أمين عليها نظير ثمن �إجمالى �شامل لقيمة البيع و�أجرتى النقل والت�أمين,
ويعتبر ت�سليم الم�ستندات الخا�صة بذلك للم�شترى �أو لمن يعينه الم�شترى با�ستالمها
ت�سليما للب�ضاعة ( جل�سة  1966/12/28ال�سنة  21المبد�أ � 48ص ) 85
وقررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع �أنه « �إذا بان من التعاقد �أنه �شرط
اعتبار العقد � c.&.fأى �أن البيع مع �شرط الت�سليم فى ميناء القيام و�إ�ضافة الم�صاريف
و�أجرة النقل �إلى الثمن – ف�إن مفاد هذا ال�شرط �أن الثمن المتفق عليه فى عقد الت�أمين
يت�ضمن ف�ضال عن قيمة الب�ضاعة المبينة الم�صاريف و�أجرة النقل يتم الت�سليم فى
هذه الحالة فى ميناء القيام  .غير �أن البائع يلتزم بدفع جميع الم�صاريف وب�إبرام عقد
النقل ودفع �أجرته لأن هذه النفقات ت�ضاف �إلى الثمن الذى يلتزم به الم�شترى وال يعمل
البائع وهو ي�ؤدى الم�صاريف ويبرم عقد النقل  -بو�صفه وكيال عن الم�شترى و�إنما ينفذ
التزاما نا�شئا عن عقد البيع ذاته وهو م�سئول عن تنفيذه وفقا للقاعدة العامة  .ولما كان
الت�سليم فى البيع الم�شار �إليه يتم فى ميناء القيام ف�إن هالك الب�ضاعة بحادث قهرى
�أثناء الطريق يقع على عاتق الم�شترى والذى يتحمل كل �أنواع الهالك �سواء �أكان كليا �أو
نق�صا �أو تلفا فى الب�ضاعة �أم خ�سائر بحرية (العوار ) وال ي�ستثنى من ذلك �إال الهالك
�أو التلف النا�شىء عن عيب فى الب�ضاعة ذاتها �إذ ي�س�أل عنه البائع طبقا للقواعد العامة
 .وبتطبيق هذه المبادىء على المو�ضوع �سالف الذكر تكون ال�شركة الموردة غير م�سئولة
�إال عن التلف النا�شىء عن عيب فى الب�ضاعة ذاتها �أو عن �سوء الت�ستيف و�إذ �أبانت وزارة
ال�صحة �أن التلف فى الب�ضاعة قد نتج عن رداءة فى الت�ستيف ف�إن ال�شركة ت�س�أل عن هذا
التلف وذلك دون �إخالل بم�سئولية �شركة النقل  .....فلكل م�سئولية مجالها وال ينبنى
على م�سئولية �شركة النقل �إعفاء ال�شركة الموردة من الم�سئولية مادام التلف راجعا ل�سوء
()178
الت�ستيف.
()177فتوى الجمعية العمومية فى  1965/10/27لمجموعة المبادئ للم�ست�شار �سمير �أبو �شادى الجزء الثانى �ص  1935المبد�أ 1194
( )178فتوى رقم  737فى  1959/10/27جل�سة  1959/9/14ملف رقم 10-4-15
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كما قررت «�أن عقد التوريد قد يكون ب�ضائع �أو �سلعا ترد من الخارج وعنئذ يحدد العقد
مكان الت�سليم وطريقته فقد يكون هذا الت�سليم فى ميناء ال�شحن � F.O.Bأو فى ميناء
الو�صول � C.I.Fأو  C.&.Fتبعا لما �إذا كان الثمن ي�شمل م�صاريف النقل والت�أمين �أو م�صاريف
النقل فقط دون الت�أمين �أو �أن يكون الت�سليم بمخازن الوزارة �أو الم�صلحة المتعاقدة ففى
الحالة الأولى يكون الت�سليم نهائيا فى ميناء ال�شحن وبمجرد و�ضع الب�ضاعة على ال�سفينة
وت�سليم الم�ستندات الناقلة للملكية وينق�ضى بذلك عقد التوريد وتنتهى م�س�ؤولية المورد
فى ميناء ال�شحن �أما �إذا كان الت�سليم الو�صول  -فال تنتهى م�س�ؤولية المورد �إال فى هذا
الميناء حتى ولو كان قد �سلم م�ستندات ال�شحن الناقلة للملكية �إلى الوزارة �أو الم�صلحة
المتعاقدة معه فى ميناء ال�شحن ومن ثم ف�إنه يظل �ضامنا كافة الأخطار والعيوب التى
قد ت�صيب الب�ضاعة (الأ�صناف) حتى يتم ت�سليمها فى ميناء الو�صول و�أخيرا �إذا كان
الت�سليم فى مخازن الوزارة �أو الم�صلحة فال تنتهى م�س�ؤولية المورد �أال بعد و�صول
الب�ضاعة �إلى هذه المخازن وفح�صها نهائيا  .وحا�صل ما تقدم �أن م�س�ؤولية المورد وما
ترتب عليها من احتفاظ الجهة الإدارية بخطاب ال�ضمان الخا�ص بالت�أمين النهائى –
حتى تنفيذ العقد ب�صفة نهائية طبقا ل�شروطه �إنما ترتبط بالت�سليم النهائى – الذى قد
يتم فى ميناء ال�شحن �أو فى ميناء الو�صول �أو فى مخازن الوزارة ح�سبما اتفق عليه فى
العقد المبرم بين الجهة الإدارية وبين المورد  .ف�إذا جرت الوزارة على الن�ص فى العقود
المبرمة فى هذا ال�ش�أن على �أن الت�سليم � C.I.Fأو  C.&.Fالإ�سكندرية  ,ف�إن قيام الموردين
بت�سليم م�ستندات ال�شحن �إلى الوزارة فى ميناء ال�شحن وما يترتب على ذلك من انتقال
ملكية المواد الم�ستوردة �إلى الوزارة و�أحقية الموردين فى �صرف الثمن من االعتماد
التلغرافى المفتوح ل�صالحهم ....ال يعتبر بمثابة الت�سليم النهائى الذى ال يتم فى هذه
الحالة �إال فى ميناء الو�صول «اال�سكندرية» ومن ثم تظل م�س�ؤولية الموردين قائمة حتى
يتم هذا الت�سليم وحينئذ فقط تنتهى م�س�ؤوليتهم ويتعين على الوزارة �أن ترد �إليهم خطاب
ال�ضمان بالت�أمين النهائى بعد �أن يكون العقد قد تم تنفيذه ب�صفة نهائية طبقا ل�شروطه.
وعلى مقت�ضى ما تقدم ف�إن �إلغاء وزارة التموين البند الذى يق�ضى ب�أحقية الوزارة فى
�إعادة فح�ص المواد التموينية الم�ستوردة فى ميناء الو�صول من العقود التى تبرمها فى
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�ش�أن ا�ستيراد تلك المواد لن يغير �شيئا من القاعدة الم�شار �إليها التى تق�ضى ب�أن يظل
الموردون م�سئولين عن الأ�صناف الموردة حتى يتم فح�ص هذه الأ�صناف فى ميناء
الو�صول مع االحتفاظ بخطاب ال�ضمان وبالت�أمين النهائى حتى يتم الت�سليم ب�صفة نهائية
فى ميناء الو�صول وذلك ما دامت العقود تت�ضمن الن�ص على �أن الأثمان خال�صة الت�سليم
� C.i.fأو  C.&.fالإ�سكندرية (ميناء الو�صول ) ومقت�ضى ذلك �أن م�سئولية الموردين ال تنتهى
فى ميناء ال�شحن �إال �إذا ن�ص �صراحة فى العقود التى تبرمها الوزارة مع الموردين – على
�أن يكون الت�سليم نهائيا فى ميناء ال�شحن �سواء �أكانت الأثمان خال�صة الت�سليم فى ميناء
ال�شحن � F.o.bأو فى ميناء الو�صول � C.i.fأو C.&.fففى هذه الحالة يتم الت�سليم ب�صفة
نهائية فى ميناء ال�شحن وتنتقل حيازة الأ�صناف الموردة من المورد �إلى الوزارة مع
انتقال ملكيتها بمقت�ضى ت�سليم م�ستندات ال�شحن وينق�ضي عقد التوريد وتنتهى م�سئولية
الموردين عن الأ�صناف فى ميناء الو�صول ويتعين عليها رد خطاب ال�ضمان بالت�أمين
النهائى بمجرد ت�سليم م�ستندات ال�شحن الناقلة للملكية فى ميناء ال�شحن .ولي�س ثمة
ما يمنع قانونا من �إخالء م�سئولية الموردين بالت�سليم النهائى فى ميناء ال�شحن على
الوجه المتقدم وذلك متى ر�أت الوزارة �أن الن�ص على م�سئولية ه�ؤالء الموردين حتى تتم
�إعادة فح�ص المواد الم�ستوردة فى ميناء الو�صول يحول دون التعاقد مع ه�ؤالء الموردين
على �أنه يتعين عندئذ اتخاذ كافة ال�ضمانات التى تكفل مطابقة الب�ضائع للموا�صفات
و�سالمتها من العجز والعيوب ك�أن يعهد �إلى �شركة المراجعة المالية كى تقوم نيابة عن
الوزارة بفح�ص المواد والت�أكد من مطابقتها للموا�صفات فى ميناء ال�شحن  ,ومع �أخذ
ال�ضمانات الكافية على هذه ال�شركة وبحيث تكون م�سئولة قانونا عما يتبين للوزارة بعد
و�صول الب�ضائع الم�ستوردة من عجز �أو عيوب �أو اختالف فى الموا�صفات وذلك ف�ضال عن
م�سئولية �شركة الت�أمين الم�ؤمن لديها على هذه الب�ضائع عما قد ي�صيبها من عجز �أو تلف
وكذلك م�سئولية �صاحب ال�سفينة (الناقل) عما قد ي�صيبها �أثناء الرحلة البحرية وذلك
وفقا لأحكام القانون البحرى ( .فتوى رقم  302فى  1960/4/12جل�سة )1960/2/24
) 160-82-15/14
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�-3إذا كان الت�سليم بمخازن جهة الإدارة فيجب �أن ي�شمل ال�سعر عالوة على المبين بالبند
 2ر�سوم الجمارك وجميع �أنواع الر�سوم الأخرى وال�ضرائب ال�سارية وقت تقديم العطاء
وم�صروفات النقل الداخلى بحيث ت�سلم الأ�صناف لمخازن الجهة خال�صة من جميع
الر�سوم والم�صروفات .

المطلب الثالث
العرو�ض البديلة
المق�صود بالعر�ض البديل هو العطاء المرادف للعطاء الأ�صلي بمعنى �أن يتقدم
المقاول �أو المورد بالإ�ضافة �إلى عطائه الأ�صلي بعر�ض �آخر �أو �أكثر على �سبيل االحتياط
وب�سعر �أقل عادة من ال�سعر الوارد فى عطائه الأ�صلي  ،كما قد تت�ضمن هذه العرو�ض الأخرى
تح�سين ًا �أو تعدي ًال فى الموا�صفات الفنية المطروحة من جانب جهة الإدارة  ،دون �أية تعديالت
جوهرية فى الم�شروع الأ�صلي بالن�سبة �إلى المقاوالت �أو فى الأ�صناف المطلوب توريدها فيما
يتعلق بعقود التوريد  .والأ�صل �أن المناق�ص ال ي�شترك فى المناق�صة العامة �إال بعطاء واحد
وذلك تحقيق ًا للم�ساواة وحرية المناف�سة بين المتناق�صين جميع ًا �.إال انه يجوز للمناق�ص
ا�ستثناء من هذا الأ�صل متى �سمحت �شروط المناق�صة �أن يتقدم فى المناق�صة الواحدة
بعطاء �أ�صلى وب�أكثر من عر�ض احتياطى على �أن تكون العطاءات جميعها مقدمة عن نف�س
ال�شركة �أو المن�ش�أة �أو الم�ؤ�س�سة ولي�س عن �شركات �أو من�ش�آت �أو م�ؤ�س�سات مختلفة �أتحد
موطنها �أو اختلف  .ومن ثم ال تعتبر عرو�ضاً بديلة العرو�ض ال�صادرة عن �شركات

مختلفة و�إن كان يمثلها نف�س ال�شخ�ص �أو الوكيل �أو الموزع المتقدم بهذه العطاءات
�أو العرو�ض نيابة عنها حيث �إن تعدد العرو�ض على هذا النحو ال�صادرة عن �أكثر من �شركة
يخرجها عن المعنى المق�صود بالعرو�ض البديلة ويعتبر المناق�ص قد �أ�شترك فى المناق�صة
الواحدة ب�أكثر من عطاء وهذا يتعار�ض مع ن�ص المادة �سالفة الذكر و�إن كان يجوز لمثل هذا
المناق�ص �أن يتقدم فى المناق�صة بالعطاءات المتعددة با�سم كل �شركة على حدة  ،وتعتبر
()179
كل �شركة هى �صاحبة عطاء �أ�صلى واحد يقدم عنه الت�أمين الأولى.
( )179فتوى ادارة الفتوى بدولة الكويت رقم  493/2بتاريخ 1965/1/9
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وقررت �إدارة الفتوى بدولة الكويت «ان المادة  11من القانون رقم  37ل�سنة  1964فى
�ش�أن المناق�صات العامة تن�ص على �أنه « ال يجوز ل�شخ�ص واحد �أو لمجموعة من الأ�شخا�ص
مجتمعين �أن ي�سجل عند الت�صنيف ب�أكثر من ا�سم واحد �أو �أن يتقدم فى مناق�صة ب�أكثر من
عطاء واحد  ،وهذا فيما عدا العرو�ض البديلة حيث ت�سمح �شروط المناق�صة بتقديمها �أما
ال�شخ�ص الذى له ن�صيب فى �شركات منف�صلة بع�ضها عن بع�ض وت�ستقل كل �شركة ب�شخ�صيتها
المعنوية وماليتها ومهند�سيها وموظفيها وجهازها الإداري العام فيجوز له عند الت�صنيف �أن
ي�سجل نف�سه و�إن �سجل كال من �شركاته الم�ستقلة  ،وطبق ًا لهذا الن�ص ف�إن الأ�صل �أنه ال يجوز
للمناق�ص �أن يتقدم فى مناق�صة عامة ب�أكثر من عطاء واحد وا�ستثناء من هذا الأ�صل العام
�أنه يجوز له �أن يتقدم بعرو�ض بديلة �إذا ما �سمحت �شروط المناق�صة بتقديمها وهى عرو�ض
تت�ضمن تعديالت فى الوثائق التى طرحت المناق�صة على �أ�سا�سها ولكن بدون تغيير جوهرى
فى مو�ضوع المناق�صة  ،ومن ثم فلي�س ثمة ما يمنع فى هذا الن�ص من قبول العرو�ض البديلـة
المقدمة طبق ًا لأحكامه دون �أن تكون م�صحوبة بعر�ض �أ�صيل  ،والن�ص الوارد فى المادة 23
من القانون �سالف الذكر هو ن�ص تنظيمى يبين طريقة تقديم العرو�ض البديلة ولكنه ال ين�ص
على �أى جزاء فى حالة مخالفة �أحكامه  ،لذلك �إذا ما كان العر�ض البديل المقدم قد جاء فى
�صفحة واحدة مخ�ص�صة لكل من العطاء البديل والعطاء الأ�صلي ف�إن للجنة المناق�صات �إذا
لم تر فى هذا �أى �ضرر  ،كما �أنه ال يثير لب�س ًا �أو غمو�ض ًا �أن تقبل العطاء متى وجـدت �أن ذلك
()180
يحقق الم�صلحة العامة ».

( ( )180فتوى رقم  3220/2فى ) 1979/2/17
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المبحث الثانى
و�ضـ ــع التحفظات
(ا�شتراطات خا�صة)
اوال :مدلول التحفظات �أو اال�شتراطات الخا�صة :
�إذا كان الأ�صل �أن من يوجه الإيجاب (العطاء) فى العقد الإداري �إنما يوجهه على �أ�سا�س
ال�شروط العامة المعلن عنها والتى ت�ستقل الإدارة بو�ضعها دون �أن يكون للطرف الأخر حق
اال�شتراك فيها � .إال �أن قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة  2005كفل
لمقدم العطاء التحفظ على اال�شتراطات الواردة بوثائق المناق�صة فن�صت المادة  31فقرة
 2على �أنه « ويجوز لمقدم العطاء و�ضع ا�شتراطات خا�صة �أو �إجراء تعديالت على

نموذج العطاء بكتاب منف�صل يرفق بالعطاء المقدم منه  ،على �أن ي�شار فى العطاء
�إلى هذا الكتاب».
ويق�صد باال�شتراطات الخا�صة التحفظات وهى تنطوى على خروج عن ال�شروط العامة
الواردة بوثائق المناق�صة  ,ومبنى التحفظات �أنها تتعلق بنقاط معينة ب�ش�أن �شروط الدفع
وميعاد الت�سليم و�أمور �أخرى من هذا القبيل.
وقد عرفت محكمة الق�ضاء الإداري الم�صرية التحفظ ب�أنه « كل �شرط ي�ضعه مقدم
العطاء فى عطائه ويكون مختلفا عن ال�شروط التى ت�ضعها جهة الإدارة �أو يكون غير وارد فيها
يعتبر تعديال من المناق�ص ل�شروط العطاء �أو بعبارة �أدق يعتبر تحفظا منه مقترنا بعطائه
« (جل�سة  1957/4/28الق�ضية رقم  1753ل�سنة 10ق ال�سنة  11الجزء الثانى �ص, 401
وجل�سة  1961/1/31الق�ضية رقم  271ل�سنة 12ق ال�سنة �15ص  )128وهو ما رددته المحكمة
الت�أديبية ببور�سعيد فى حكمها ال�صادر فى الدعوى رقم  806ل�سنة 1ق بجل�سة . 1993/7/12
وقررت المحكمة الإدارية العليا الم�صرية �أن « الأ�صل �أن من يوجه الإيجاب فى العقد
الإداري �إنما يوجهه على �أ�سا�س ال�شروط العامة المعلن عنها والتى ت�ستقل الإدارة بو�ضعها
دون �أن يكون للطرف الآخر حق اال�شتراك فى ذلك ولي�س لمن يريد التعاقد �إال �أن يقبل
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هذه ال�شروط �أو يرف�ضها ف�إذا �أراد الخروج فى عطائه على هذه ال�شروط ف�إن الأ�صل
�أن ي�ستبعد هذا العطاء �أال �أن يكون الخروج مق�صورا على بع�ض التحفظات التى ال
ت�ؤثر على ال�شروط الجوهرية المعلنة ففى هذه الحالة �أجيز للإدارة ان تفاو�ض مع �صاحب
العطاء الأقل للنزول عن كل �أو بع�ض تحفظاته ففى �ضوء هذه الطبيعة المميزة لإجراء
التعاقد الإداري والتى ال ي�ستقيم معها فى الأ�صل التقدم بعطاء مغاير ال�شروط الجوهرية
التى ت�ضعها الإدارة ي�صح القول بالتزام قواعد التف�سير ال�ضيق فيما يرد على خالف هذا
الأ�صل وبحيث تعتبر طبيعة العقد من العوامل التى ي�ستعان بها فى ترجيح المعنى الذى يتفق
()181
مع هذه الطبيعة.
كما قررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع « �أن تحفظ جميع المتناق�صين
بعطاءاتهم على �أ�سا�س المحا�سبة على �أى زيادة تحدث فى �أ�سعار مواد البناء خالل تنفيذ
العملية  ,ور�سو العملية على �أرخ�ص العطاءات  ,وخلو لجنة البت من �أى تعليق �أو رف�ض لهذا
التحفظ وموافقة الجهة المخت�صة على القرار وتحرير العقد مع المقاول دون الإ�شارة �إلى
التحفظ  ,ف�إنه ب�إر�ساء العطاء على المقاول يكون قد تم قبول الإيجاب المقدم منه بالو�ضع
الذى تقدم به ويكون التعاقد قد تم فعال على �أ�سا�س ال�شروط التى تقدم بها بما فى
ذلك التحفظ الذى قدمه هو �أ�سوة بغيره من المتناق�صين وال يجوز التعديل �أو التغيير
فى العقد بعد �إبرامه �إال بموافقة الطرفين  .ذلك �أن التنازل عن �شرط من ال�شروط هو عمل
�إرادى ي�شترط فيه اتجاه الإرادة ب�صورة مبا�شرة و�صريحة �إلى هذا التنازل  ,ويترتب على
ذلك ا�ستحقاق المقاول تقا�ضى الفروق الناجمة عن زيادة الأ�سعار خالل تنفيذ العملية».
(فتوى رقم  47فى  1984/1/17ملف  14/2/78جل�سة . ) 1983/11/16

ثانيا :هل يجوز التحفظ بزيادة مدة العملية بقدر مدة الت�أخير فى �صرف
الم�ستخل�صات (�شهادات الدفع):
قررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بجل�سة  1993/5/16جواز االتفاق فى
عقد مقاولة الأعمال على �إ�ضافة مدة ت�أخير �صرف مبلغ الم�ستخل�ص للمقاول �إلى مدة تنفيذ
( )181الطعن رقم  233ل�سنة  10ق جل�سة 1976/12/2
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العقد ت�أ�سي�سا على « �أن عقد المقاولة عقد �إدارى وهذه العقود تتميز عن العقود المدنية
بطابع خا�ص مناطه احتياجات المرفق الذى ي�ستهدف العقد الإدارى ت�سييره �أو �سد حاجته
وتغليب وجه الم�صلحة العامة على الم�صلحة الفردية الخا�صة فبينما تكون م�صالح الطرفين
العقود المدنية متوازية ومت�ساوية �إذ هى فى العقود الإدارية غير متكافئة �إذ يجب �أن يعلو
ال�صالح العام على الم�صلحة الفردية الخا�صة  ,هذه الفكرة هى التى �أملت الأ�صل المقرر فى
تنفيذ العقود الإدارية وفحواه �أنه اليجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية �أن يتقاع�س �أو يتراخى
فى تنفيذ التزاماته �إذا ت�أخرت هذه الجهة فى تنفيذ التزاماتها المقابلة –هذا الأ�صل يجوز
للطرفين الخروج عليه عند التعاقد خا�صة �إذا �إذا ما قدر �أن عدم تنفيذ الجهة الإدارية
اللتزاماتها يعجز المتعاقد معها عن تنفيذ التزاماته فى الميعاد المحدد فيحق للطرفين �أن
يتفقا على زيادة مدة التنفيذ بقدر ما ت�أخرت الجهة فى تنفيذ التزامها ب�أداء مقابل الأعمال
– لي�س فى هذا االتفاق ما يخالف النظام العام �إذ �أن قواعد العدالة ومقت�ضيات ح�سن النية
التى ُ ُ
تظل العقود جميعا تت�أبى وتم�سك الجهة الإدارية بعدم منح المتعاقد معها مهلة للتنفيذ
�إذا تراخت فى �أداء التزاماتها المقابلة �إذا ما قدرت عند التعاقد على مثل الحالة المعرو�ضة
�أن هذا الت�أخير من جانبها قد يعجزه عن �أداء التزاماته فى الموعد المحدد  ,وال يحاج
فى هذا الخ�صو�ص بما تن�ص عليه المادة 81من الالئحة التنفيذية لقانون المناق�صات
والمزايدات والتى تق�ضى بالتزام المقاول ب�إنهاء الأعمال مو�ضوع التعاقد بحيث تكون �صالحة
تماما للت�سليم الم�ؤقت فى المواعيد �إنما يخ�ضع التفاق الطرفين وهو عر�ضه للتعديل بناء
على هذا االتفاق  ( « .فتوى رقم  532بتاريخ  1993/7/4ملف رقم .)295/1/54

الفصل الخامس
تقديم العطاء
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الف�صل الخام�س
تقديم العطاء

حدد الم�شرع ال�شروط الواجب توافرها فيمن يقدم عطاء وهى :
�أوال � :أال يكون ممنوعا من التعامل .
ثانيا � :أن تثبت كفايته فى النواحى الفنية والمالية و�أن تتوافر ب�ش�أنه �شروط ح�سن ال�سمعة.
ثالثا  :القيد في ال�سجالت
كما نظم الم�شرع كيفية تقديم العطاء والموعد المحدد لتقديمه وحدد الآثار التى تترتب
على تقديم العطاء .
ونعر�ض هذه النقاط على النحو الآتى :
المبحث الأول  :ال�شروط الواجب توافرها فى مقدم العطاء .
المبحث الثانى  :كيفية تقديم العطاء والأثر المترتب على تقديمه

المبحث الأول
ال�شروط الواجب توافرها فى مقدم العطاء
المطلب الأول
�أال يكون ممنوعا من التعامل
المنع من التعامل قد يكون بن�ص في القانون � ،أو بقرار ادارى مما يقت�ضى التعر�ض لكل
حالة على حده

الفرع االول
الممنوعون من التعامل بن�ص القانون
�أوال :المحكوم عليه بعقوبة جناية
ثانيا :المحكوم عليه بالإفال�س �أو التجريد
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ثالثا :غير القطرى
رابعا � :أع�ضاء لجنة المناق�صات المخت�صة.
خام�سا :الموظفون بالجهاز االدارى للدولة والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة ولجنة
المناق�صات المركزية.
�ساد�سا� :أع�ضاء المجل�س البلدى المركزى
�سابعا  :رئي�س ديوان المحا�سبة ونائبه
ثامنا � :أع�ضاء مجل�س ال�شورى
تا�سعا :الوزراء

الغ�صن الأول
المحكوم عليهم بعقوبة جناية
تنق�سم العقوبات �إلى �أ�صلية وفرعية  ،والعقوبة الأ�صلية هى التى يجوز الحكم بها
ب�صفة �أ�صلية �أ�سا�سية �أى منفردة بغير �أن يكون الحكم بها معلقا على الحكم بعقوبة �أخرى
ال يمكن تنفيذها �إال �إذا ق�ضى بها فى الحكم  ،والعقوبات الأ�صلية هى الإعدام والحب�س
الم�ؤبد والحب�س الم�ؤقت والغرامة والت�شغيل االجتماعي (مادة  57من قانون العقوبات)� .أما
العقوبات الفرعية فهى �إما تبعية �أو تكميلية  ،وتكون العقوبة تبعية �إذا كان القانون يق�ضى بها
ك�أثر حتمى للحكم بالعقوبة الأ�صلية فهى التى تتبع العقوبات الأ�صلية من تلقاء نف�سها �أى بقوة
القانون ولو لم ين�ص عليها القا�ضى فى حكمه فمجرد الحكم بالعقوبة الأ�صلية يت�ضمن حتما
الحكم بالعقوبة التبعية ولو لم يرد لها ذكر فى منطوق الحكم وعلى �سلطة التنفيذ �أن تنفذها
من تلقاء نف�سها  .وتكون العقوبة تكميلية �إذا كان توقيعها متوقفا على حكم القا�ضى بها �سواء
اوجب القانون عليه ذلك �أو �أجازه له (مادة  64من قانون العقوبات)
وقد حدد قانون العقوبات فى المادة  65منه العقوبات التبعية ومن بينها الحرمان من كل
�أو بع�ض الحقوق والمزايا المن�صو�ص عليها فى المادة  ..66وقد ن�صت المادة  66عقوبات
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على �أن « كل حكم بعقوبة جناية ي�ستوجب حتما وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من
الحقوق والمزايا الآتية -1 :تولى الوظائف العامة �أو العمل كمتعهد لح�ساب الدولة ...
وتكون مدة الحرمان ثالث �سنوات من تاريخ االنتهاء من تنفيذ العقوبة �أو �سقوطها» ون�صت
المادة  67عقوبات على انه «�إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع ،وقت �صيرورة الحكم
واجب النفاذ ،بحق من الحقوق المن�صو�ص عليها في المادة ال�سابقة ،تعين حرمانه منها
فور ًا.و�إذا كان ال يتمتع بها ،فقد �صالحية التمتع بها».

وم�ؤدى الن�صو�ص المتقدمة �أن يحرم المحكوم عليه بعقوبة جناية من قبول اى
عطاء في مناق�صة �أو ممار�سة �أو اتفاق مبا�شر �أو مزايدة لتنفيذ اى عقد ادارى
كتوريد �أو �أ�شغال عامة �أو امتياز مرافق عامة وذلك لمدة ثالث �سنوات من تاريخ
االنتهاء من تنفيذ العقوبة �أو �سقوطها ،وعقوبة الجناية هى الإعدام والحب�س الم�ؤبد
والحب�س الذى يزيد على ثالث �سنوات (مادة  22عقوبات).
و�إذا وقعت الجريمة من ال�شخ�ص االعتبارى (�شركة �أو جمعية ، )...فانه يكون ال�شخ�ص
االعتباري م�س�ؤو ًال جنائي ًا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه �أو مديروه �أو وكالئه لح�سابه
�أو با�سمه ،وال يجوز الحكم عليه بغير الغرامة وما يتنا�سب من العقوبات الفرعية المقررة
قانون ًا ،ف�إذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة �أ�صلية غير الغرامة ،اقت�صرت العقوبة على
الغرامة التي ال يزيد حدها الأق�صى على خم�سمائة �ألف ريال( .مادة  37عقوبات) وعلى
القا�ضى �أن يقرر �أي�ضا توقيع عقوبة الحرمان من العمل كمتعهد لح�ساب الدولة كقوبة فرعية
�أ�سوة بال�شخ�ص الطبيعى.
وطبقا للمادة  69عقوبات فانه للمحكمة عند الحكم في جناية بعقوبة الجنحة �أن
تحكم بحرمان المحكوم عليه من �أحد الحقوق �أو المزايا المن�صو�ص عليها في المادة ( 66
) من هذا القانون ،وذلك لمدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات تبد�أ من تاريخ
االنتهاء من تنفيذ العقوبة �أو �سقوطها .وعقوبة الجنحة هى الحب�س لمدة ال تزيد على ثالث
�سنوات �أو الغرامة التي تزيد على �ألف ريال � ،أو الت�شغيل االجتماعي (مادة  23عقوبات)
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وقد �سبق لمحكمة النق�ض الم�صرية �أن قررت عقوبة الحرمان التبعية المن�صو�ص عليها
فى المادة  4/25من قانون العقوبات ت�ستتبع عدم �أهلية المحكوم عليه للتقا�ضى �أمام المحاكم
�سواء ب�صفته مدعيا �أو مدعى عليه ويمثله �أمامها القيم الذى تعينه المحكمة المدنية و�أن

البطالن الذى يلحق �أى عمل من �أعمال الإدارة �أو الت�صرف الذى يجريه المحكوم
عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطالن جوهرى بحيث يترتب عليه �إلغاء الإجراء
ذاته.)182(.
الغ�صن الثانى
المحكوم عليه بالإفال�س �أو التجريد
تن�ص المادة  20من قانون التجارة رقم  27ل�سنة  2006على انه «ال يجوز للأ�شخا�ص
الآتي بيانهم ممار�سة التجارة :
�أو ًال  :كل تاجر �أ�شهر �إفال�سه خالل ال�سنة الأولى من مزاولة التجارة  ،ما لم يرد �إليه
اعتباره  .ثاني ًا  :كل من حكم عليه نهائي ًا بالإدانة في �إحدى جرائم الإفال�س بالتدلي�س �أو
التق�صير � ،أو الغ�ش التجاري � ،أو ال�سرقة � ،أو الن�صب � ،أو خيانة الأمانة � ،أو التزوير � ،أو
ا�ستعمال الأوراق المزورة  ،ما لم يرد �إليه اعتباره  .ويعاقب من خالف هذا الحظر بالحب�س
مدة ال تجاوز �سنة  ،وبالغرامة التي ال تزيد على خم�سين �ألف ريال � ،أو ب�إحدى هاتين
العقوبتين  ،مع الحكم ب�إغالق التجاري في جميع الأحوال ».
وطبقا للمادة  4من قانون التجارة رقم  27ل�سنة  2006فان مقاوالت الأعمال وت�أ�سي�س
ال�شركات التجارية تعد �أعماال تجارية بطبيعتها  ،وعمال بالمادة  5من هذا القانون فان
عقود التوريد وامتيازات المرافق العامة والأعمال المتعلقة بمقاوالت الت�شييد والإن�شاءات
وترميمها وهدمها تعد �أعماال تجارية �إذا تمت على وجه االحتراف  .فال يجوز التقدم
بعطاء ممن �أ�شهر افال�سه كنتيجة لفقد االعتبار ب�سبب الحكم بالإفال�س �أو التجريد
من الحقوق المدنية.
( )182نق�ض مدنى طعن رقم  1290ل�سنة  48ق جل�سة � 1971/6/13س  30عدد � 2ص 620
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وتن�ص المادة  664من قانون التجارة على ان «العقود الملزمة للجانبين التي يكون
المفل�س طرفاً فيها ال تنف�سخ بالحكم ب�شهر الإفال�س �إال �إذا كانت قائمة على اعتبارات
�شخ�صية .و�إذا لم ينفذ مدير التفلي�سة العقد ،جاز للطرف الآخر �أن يطلب الف�سخ ،وي�شترك
التفلي�سة بالتعوي�ض المترتب على الف�سخ ،وكل قرار يتخذه مدير التفلي�سة ب�شان العقد يعر�ض
على قا�ضيها لي�أذن به ،ويجوز للطرف الآخر �أن يعين لمدير التفلي�سة مهلة لإي�ضاح موقفه
من العقد».

الغ�صن الثالث
غير القطرى ممن لي�س من مواطنى دول مجل�س التعاون
�إن ممار�سة غير القطرى للأن�شطة االقت�صادية ب�صفة عامة نظمها القانون رقم
( )13ل�سنة  2000بتنظيم ا�ستثمار ر�أ�س المال غير القطري في الن�شاط االقت�صادي
المعدل بالمر�سوم بقانون رقم  31ل�سنة  ،2004والقانون رقم  2ل�سنة  ، 2005والقانون رقم
 6ل�سنة  ، 2006والقانون رقم  1ل�سنة  ، 2010وجعل الم�شرع وزارة الأعمال والتجارة هى
القوامة على تطبيق �أحكام هذا القانون  ،وتم�سك الوزارة عددا من ال�سجالت حددتها المادة
الأولى من الالئحة التنفيذية لهذا القانون ال�صادرة بقرار وزير المالية رقم  26ل�سنة 2001
وهى �سجل الم�ستوردين  ،و�سجل المقاولين  ،و�سجل مكاتب التمثيل التجارى  ،و�سجل فروع
ال�شركات الأجنبية .وعالج الم�شرع الت�ستر على ممار�سة غير القطريين لتلك الأن�شطة

بالقانون رقم  25ل�سنة  2004ب�ش�أن مكافحة الت�ستر على ممار�سة غير القطريين
للأن�شطة التجارية واالقت�صادية والمهنية بالمخالفة للقانون  ،المعدل بالقانون
رقم  27ل�سنة  .2005كما نظم قانون التجارة �أحكام الأفراد الذين يزاولون حرفة
ب�سيطة �أو تجارة �صغيرة يعتمدون فيها على عملهم ب�صفة �أ�سا�سية (مادة  )16و�صدر قرار
وزير الأعمال والتجارة رقم  210ل�سنة  2010بتحديد الحرف الب�سيطة والتجارة ال�صغيرة.

وقرر الم�شرع معاملة خا�صة لمواطنى دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية
من الأ�شخا�ص الطبيعية واالعتبارية و�صدرت العديد من الت�شريعات المبينة لهذه
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المعاملة بدءا بالقانون رقم  6ل�سنة  1983ببدء الخطوات التنفيذية لالتفاقية االقت�صادية
الموحدة بين دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية  ،ثم القانون رقم  1ل�سنة  1984بتنفيذ
بع�ض �أحكام االتفاقية االقت�صادية الموحدة بين دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية،
ثم القانون رقم  7ل�سنة  1987ب�ش�أن �ضوابط ممار�سة مواطنى دول مجل�س التعاون لدول
الخليج العربية الن�شاط التجارى فى دولة قطر  ،ثم القانون رقم  6ل�سنة  1988ب�ش�أن �ضوابط
ممار�سة مواطنى دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية للأن�شطة االقت�صادية فى دولة
قطر  ،ثم القانون رقم  9ل�سنة  1988ب�ش�أن ال�سماح لمواطنى دول مجل�س التعاون لدول الخليج
العربية بممار�سة �أن�شطة اقت�صادية جديدة بدولة قطر (وهى الفح�ص والمعاينة  ،الت�شغيل
وال�صيانة)  ،ثم القانون رقم  11ل�سنة  1989ب�ش�أن قواعد تن�سيق وت�شجيع �إقامة الم�شروعات
ال�صناعية بدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية  ،ثم القانون رقم  3ل�سنة  1992ب�ش�أن
ال�سماح لمواطنى دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية بممار�سة �أن�شطة اقت�صادية جديدة
بدولة قطر (وهى التعهد بالتزويد (التوريد) ،خدمات الت�سويق للغير ،الوزن والكيل ،خدمات
النظافة)  ،ثم القانون رقم  7ل�سنة  1997ب�ش�أن ال�سماح لمواطنى دول مجل�س التعاون لدول
الخليج العربية بممار�سة الن�شاط االقت�صادي فى المجاالت التعليمية  ،ثم القانون رقم 9
ل�سنة  1999ب�ش�أن ال�سماح لمواطنى دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية بممار�سة بع�ض
الأن�شطة االقت�صادية فى المجاالت ال�صحية فى دولة قطر .ثم �صدر المر�سوم رقم  81ل�سنة
 2003بالت�صديق على االتفاقية االقت�صادية بين دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.
وفى �ضوء ما تقدم نعر�ض �أوال :لأحكام التقدم بالعطاء من غير القطرى ممن لي�س من
مواطنى دول مجل�س التعاون ثانيا :لأحكام التقدم بالعطاء من غير القطرى من مواطنى دول
مجل�س التعاون.

�أوال� :أحكام التقدم بالعطاء من غير القطرىممن لي�س من مواطنى دول مجل�س
التعاون
لم يجز الم�شرع  -ك�أ�صل عام -لغير القطري اال�شتغال في جميع قطاعات االقت�صاد
الوطني �إال عن طريق �شريك �أو �شركاء قطريين يكون لهم  %51على الأقل من مجموع ر�أ�س
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المال و�أن تكون ال�شركة قد �أ�س�ست على الوجه ال�صحيح وفق ًا لأحكام القانون ،وحظر بذلك
على غير القطري اال�شتغال منفرد ًا ب�أي ن�شاط اقت�صادي في قطر بالمخالفة لأحكام هذا
القانون و�أن هذا الحظر متعلق بالنظام العام لتعلقه بم�صلحة اقت�صادية تعلو على ال�صالح
الخا�ص بما يوجب على الأفراد عدم مناه�ضتها باتفاقات فيما بينهم ولو حققت لهم م�صالح
فردية فيكون جزاء مخالفتها هو البطالن المطلق  ،فقد ن�صت المادة ( )2من القانون رقم
( )13ل�سنة  2000الم�شار �إليه على ان :

-1مع مراعاة �أحكام البند ( )3من هذه المادة ،يجوز للم�ستثمرين غير القطريين
اال�ستثمار في جميع قطاعات االقت�صاد الوطني ب�شرط �أن يكون لهم �شريك
�أو �شركاء قطريون ال تقل م�ساهمتهم عن  %51من ر�أ�س المال ،و�أن تكون قد
�أ�س�ست على وجه �صحيح وفقاً لأحكام القانون.
-2ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير ال�سماح للم�ستثمرين غير القطريين بتجاوز
ن�سبة م�ساهماتهم ( )%49وحتى ( )%100من ر�أ�س مال الم�شروع  ،في مجاالت
الزراعة وال�صناعة وال�صحة والتعليم وال�سياحة وتنمية وا�ستغالل الموارد
الطبيعية �أو الطاقة �أو التعدين وخدمات الأعمال اال�ست�شارية والفنية وتقنية
المعلومات والخدمات الثقافية والريا�ضية والترفيهية وخدمات التوزيع.
ويجوز بقرار من مجل�س الوزراء �إ�ضافة �أي مجال �آخر �إلى المجاالت الم�شار �إليها في
الفقرة ال�سابقة.

-3يحظر على اال�ستثمارات غير القطرية اال�ستثمار في المجاالت التالية:
( �أ ) البنوك و�شركات الت�أمين ،عدا ما ي�ستثنى منها بقرار من مجل�س الوزراء.
(ب) الوكاالت التجارية و�شراء العقارات.
-4يجوز للم�ستثمرين غير القطريين تملك ن�سبة ال تزيد على ( )%25من �أ�سهم �شركات
الم�ساهمة القطرية المطروحة للتداول في �سوق الدوحة للأوراق المالية ،ما لم يت�ضمن
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عقد ت�أ�سي�س �أي من تلك ال�شركات ونظامها الأ�سا�سي ن�سبة تجاوز الن�سبة الم�شار
�إليها .ويجب في هذه الحالة الأخيرة �أن ي�صدر بالموافقة على الن�سبة المحددة في
عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي قرار من مجل�س الوزراء ،بنا ًء على اقتراح الوزير».

ون�صت المادة ( )3على �أن « يجوز للوزير بعد الت�شاور مع الجهة المخت�صة الترخي�ص
لل�شركات غير القطرية المرتبطة بعقود �أعمال في الدولة بتنفيذ عقودها �إذا كان
ذلك يحقق تي�سير �أداء خدمة �أو منفعة عامة».
ون�صت المادة ( )4على �أن « فيما لم يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص في هذا القانونُ ،تتبع في �ش�أن
ح�صول الم�ستثمر غير القطري على التراخي�ص الالزمة لمزاولة �أي من الأن�شطة الم�سموح
له باال�ستثمار فيها� ،أحكام القوانين المعمول بها في الدولة بالن�سبة لهذا الن�شاط.
ون�صت المادة ( )11على �أن «يجوز االتفاق على حل �أي نزاع ين�ش�أ بين الم�ستثمر غير
القطري والغير بوا�سطة هيئة تحكيم محلية �أو دولية».

ون�صت المادة ( )12على �أن « ال ت�سري �أحكام هذا القانون على :
 -1ال�شركات والأفراد الذين ت�سند الدولة �إليهم ا�ستخراج �أو ا�ستغالل �أو �إدارة
م�صادرة الثروة الطبيعية ،بموجب امتياز �أو اتفاق خا�ص� ،إال بالقدر الذي ال
يتعار�ض مع ما ت�ضمنته �أحكام عقد االمتياز الخا�ص.
-2ال�شركات التي ت�ؤ�س�سها �أو التي ت�ساهم فيها الحكومة وغيرها من الم�ؤ�س�سات العامة
والهيئات العامة ،باال�شتراك مع م�ستثمرين غير قطريين  ،وفق ًا للمادة ( )90من
قانون ال�شركات التجارية الم�شار �إليه».
ون�صت المادة ( )15على �أن « تقوم الوزارة ب�إخطار الم�ستثمر غير القطري عند مخالفته
لأي حكم من �أحكام هذا القانون ،بت�صحيح المخالفة خالل مدة ال تجاوز ثالثة �أ�شهر

من تاريخ الإخطار».
ون�صت المادة ( )16على �أن « مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد تن�ص عليها قوانين
�أخرى ،يعاقب كل غير قطرى يزاول ن�شاط ًا اقت�صادي ًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة
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ال تقل عن خم�سين �ألف ريال وال تزيد على مائة �ألف ريال ،كما يعاقب كل مواطن ا�شترك مع
غير قطرى في هذا الن�شاط بذات العقوبة.

ون�صت المادة الأولى من القانون رقم ( )25ل�سنة  2004ب�ش�أن مكافحة الت�ستر على
ممار�سة غير القطريين للأن�شطة التجارية واالقت�صادية والمهنية بالمخالفة
للقانون على انه « ال يجوز لغير القطريين ممار�سة �أي ن�شاط تجاري �أو اقت�صادي �أو
مهني� ،إال في المجاالت الم�صرح لهم بممار�ستها وفق ًا للقوانين المعمول بها» .
ون�صت المادة  2على ان «يحظر على �أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري الت�ستر على غير
القطري بتمكينه ب�أي و�سيلة من الو�سائل من ممار�سة �أي ن�شاط تجاري �أو اقت�صادي
�أو مهني ،بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها� ،سواء كان التمكين با�ستعمال ا�سم
المت�ستر �أو ترخي�صه �أو �سجله التجاري� ،أو غيره ،و�سواء كانت الممار�سة لح�ساب المت�ستر
عليه الخا�ص� ،أو لح�ساب المت�ستر� ،أو باال�شتراك مع الغير » .
ون�صت المـادة ( )6على انه «مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون
�آخر ،يعاقب كل من يخالف �أي من المادتين ( )2( ،)1من هذا القانون بالحب�س مدة ال
تجاوز �سنة وبالغرامة التي ال تقل عن ع�شرين �ألف ريال وال تزيد على خم�سمائة �ألف ريال� ،أو
ب�إحدى هاتين العقوبتين .وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بم�صادرة المال محل الجريمة
�أو المتح�صل منها مع مراعاة حقوق الغير ح�سنى النية  .وللمحكمة �أن تحكم ف�ض ً
ال عن

ذلك ب�إلغاء الترخي�ص ،ومحو القيد بال�سجل التجاري وغلق المحل� ،أو وقف ن�شاط
المت�ستر لمدة ال تزيد على �سنة» .
ون�صت المـادة ( )7على ان «يلتزم المت�ستر والمت�ستر عليه بالت�ضامن فيما بينهما ب�أداء
جميع الر�سوم وال�ضرائب و�أي التزامات �أخرى تكون ناتجة عن ممار�سة الن�شاط المخالف».
وق�ضت محكمة التمييز بدولة قطر بان الن�ص في الفقرة (�أ) من المادة الأولى من
القانون رقم ( )25ل�سنة  -1990والمقابلة للمادة الثانية من القانون ( )13ل�سنة -2000
المعمول به من تاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية في  -2000/11/25المعدل بالقانون رقم
( )2ل�سنة  2005بنظام ا�ستثمار ر�أ�س المال غير القطري في الن�شاط االقت�صادي على �أن
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«يجوز لغير الأ�شخا�ص القطريين الطبيعيين منهم �أو المعنويين اال�شتغال بالتجارة والزراعة
والخدمات وي�شترط ال�شتغالهم بهذه الأعمال �أن يكون لهم �شريك �أو �شركاء قطريون ال
تقل م�ساهمتهم عن  %51من ر�أ�س المال و�أن تكون ال�شركة قد �أ�س�ست وفق ًا لأحكام قانون
ال�شركات» ،والن�ص في المادة ( )25من ذات القانون على �أن «تعد من النظام العام الأحكام
الواردة في هذا القانون التي تنظم ا�ستثمار الأموال غير القطرية في الن�شاط االقت�صادي
وكل اتفاق يخالف ذلك يكون باط ًال وال يعتد به»( ،)183يدل على �أن الم�شرع لم يجز -ك�أ�صل

عام -لغير القطري اال�شتغال في جميع قطاعات االقت�صاد الوطني �إال عن طريق
�شريك �أو �شركاء قطريين يكون لهم  %51على الأقل من مجموع ر�أ�س المال و�أن
تكون ال�شركة قد �أ�س�ست على الوجه ال�صحيح وفقاً لأحكام القانون ،وحظر بذلك
على غير القطري اال�شتغال منفرداً ب�أي ن�شاط اقت�صادي في قطر بالمخالفة لأحكام
هذا القانون و�أن هذا الحظر متعلق بالنظام العام لتعلقه بم�صلحة اقت�صادية تعلو
على ال�صالح الخا�ص بما يوجب على الأفراد عدم مناه�ضتها باتفاقات فيما بينهم
ولو حققت لهم م�صالح فردية فيكون جزاء مخالفتها هو البطالن المطلق ،والعقد

الباطل ال ي�صلح �سبب ًا للمطالبة ب�أي التزامات مترتبة عليه وال ينتج �أي �أثر وال تلحقه الإجازة
ويجوز لكل ذي م�صلحة �سواء كان �أحد المتعاقدين �أو من الغير �أن يتم�سك ببطالنه بل ويجب
على المحكمة �أن تق�ضي به من تلقاء نف�سها ،وهو ما راعاه الم�شرع في القانون رقم ()13
ل�سنة  2000حين جرم الن�ص على مخالفة حكمه في هذا الخ�صو�ص .لما كان ذلك ،وكان
المطعون �ضدهما وهما غير قطريي الجن�سية قد �أقاما دعواهما ا�ستناد ًا �إلى اتفاق �شراكة
بينهما وبين الطاعن على اال�ستثمار في مجال الإن�شاءات والمقاوالت بح�ص�ص مت�ساوية في
ر�أ�س المال تحت �ستار الم�ؤ�س�سة المملوكة للأخير ،ف�إن هذا االتفاق يقع باط ًال بطالن ًا مطلق ًا
متعلق ًا بالنظام العام وال ي�صلح �سبب ًا للمطالبة ب�أية التزامات مترتبة عليه ،و�إذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وم�ضى �إلى الف�صل في مو�ضوع الدعوى ،ف�إنه يكون قد خالف القانون
()184
و�أخط�أ في تطبيقه بما يوجب تمييزه لهذا ال�سبب دون حاجة لبحث �أ�سباب الطعن..
( )183هذا الن�ص لي�س له ما يقابله فى القانون الحالى رقم  13ل�سنة 2000
( )184الطعن رقم  2012/56تمييز مدني جل�سة 2012/5/22
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وهو ما �سبق ان ق�ضت به محكمة اال�ستئناف بدولة قطر ابان العمل بالقانون رقم
(  )3ل�سنة  1985ب�ش�أن م�شاركة ر�أ�س المال غير القطري بقولها « ان الثابت من ا�ستعرا�ض
الوقائع والم�ستندات �أن المدعي وهو من الأ�شخا�ص غير القطريين قد �أنجز ولح�سابه الخا�ص
�أعمال المقاولة التي �أ�شار �إليها الخبير فيتقريره والخا�صة بفيال  .......وقب�ض عليها جزءا
من الثمن  -لما كان ذلك وكان القانون رقم (  )3ل�سنة  1985ب�ش�أن م�شاركة ر�أ�س المال غير
القطري والذى في ظله �أنجزت الأعمال المطالب بقيمتها يحظر وفي المادة الأولى منه على
غير القطريين مزاولة الأعمال الم�شار �إليها في المادة المذكورة ومنها �أعمال المقاوالت،
وكانت المادة ( )24من ذات القانون رتبت البطالن على كل اتفاق يخالف الأحكام الواردة
في ذلك القانون فمن ثم تق�ضي المحكمة وعمال بالمادة (  )24المذكورة ببطالن عقد
المقاولة من الباطن الذي ربط بين الطرفين و�إعادة العاقدان �إلى الحالة التي كانا عليها قبل
()185
العقد وذلك طبقا لن�ص المادة (  )40من قانون المواد المدنية والتجارية »..
وق�ضت محكمة التمييز بدولة قطر «�إن المقرر  -في ق�ضاء هذه المحكمة � -أن محكمة
المو�ضوع ملزمة ب�إعطاء العقود والمحررات و�صفها الحق وتكييفها التكييف القانوني ال�صحيح
ح�سبما ت�ستخل�صه �سائغ ًا من حقيقة الواقع والنية الم�شتركة لأطراف هذه المحررات ودون
�أن تتقيد في ذلك بتكييف الخ�صوم لها .ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه �أنه
خل�ص من ا�ستعرا�ض ما �أف�صحت عنه ن�صو�ص المذكرة الم�ؤرخة � 2004/4/13أنه تم

بموجبها تعيين المطعون �ضدها وكيل خدمات محلي للطاعن لتقديم عطاء التعاقد
لإنتاج و�إخراج مهرجانات الألعاب الآ�سيوية بالدوحة با�سمه حتى يتم ح�صوله على
العقد وانتهى �إلى اعتبارها عقد وكالة ورتب على ذلك �إعمال ما جاء بن�صو�صها بح�سبانها
قانون المتعاقدين وذلك لخلو القانون المدني و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية الذي تم االتفاق في
ظل العمل ب�أحكامهما من �أي تنظيم لهذا النوع من الوكالة ،وهذا الذي خل�ص �إليه الحكم له
�أ�صل ثابت بالأوراق وال خروج فيه عن المعنى الذي تحتمله عبارات تلك المذكرة ،ف�إنه يكون
قد �صادف �صحيح القانون .لما كان ذلك ،وكان تحديد ما �إذا كانت الوكالة م�أجورة �أو غير
( )185ا�ستئناف جل�سة  1996/5/29فى الق�ضية رقم 1995/98
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م�أجورة هو من م�سائل الواقع التي تبت فيها محكمة المو�ضوع بما لها من �سلطة في التعرف
على حقيقة ما �أراده المتعاقدان م�ستعينة بعبارات التوكيل وظروف الدعوى ومالب�ساتها دون
ما رقابة عليها في ذلك طالما كان ا�ستخال�صها �سائغ ًا وم�ستمد ًا من وقائع ثابتة لها �أ�صل
في الأوراق ،كما �أن تقدير ال�ضرر وتحديد التعوي�ض الجابر له من م�سائل الواقع التي ي�ستقل
بها قا�ضي المو�ضوع وال يخ�ضع فيها لرقابة محكمة التمييز ما دام قد اعتمد في ق�ضائه على
�أ�سا�س مقبول .لما كان ذلك ،وكان البين مما �أورده الحكم المطعون فيه �أن محكمة المو�ضوع
وهي ب�سبيل تقدير ما ت�ستحقه المطعون �ضدها من �أجر وتعوي�ض قد ا�ستظهرت من �أوراق
الدعوى وتقرير الخبير فيها ومن ظروفها ومالب�ساتها �أن ما قامت به المطعون �ضدها من

تقديم لعطاء حفل االفتتاح والختام لدورة الألعاب الآ�سيوية بالدوحة با�سم الطاعن
وتقديمها ل�شيك ال�ضمان الم�صاحب لهذا العطاء بمبلغ  150000دوالر �أمريكي .هو
عمل قامت به ل�صالح الطاعن ت�ستحق عنه �أجراً تولت المحكمة تقديره لخلو العقد
من تحديده و�أن �إنهاء الطاعن لعقد الوكالة قبل �إتمام المطعون �ضدها باقي ما
�أوكل �إليها من �أعمال قد جاء في وقت غير منا�سب بما ت�ستحق معه التعوي�ض الذي
قدرته المحكمة .وكان هذا التقدير مما يدخل في �سلطة محكمة المو�ضوع دون معقب عليها
في ذلك ،طالما �أن الأ�سباب التي �أوردتها المحكمة في هذا ال�صدد �سائغة وت�ؤدي �إلى النتيجة
التي انتهت �إليها في ق�ضائها ف�إن ما ينعاه الطاعن في هذا ال�ش�أن ال يعدو �أن يكون جد ًال
مو�ضوعي ًا ال تجوز �إثارته �أمام هذه المحكمة .وال ينال من ذلك خط�أه في الإ�سناد �إلى �أحكام
المادة ( )716من القانون المدني القائم غير المنطبق في هذه الحالة ذلك �أنه متى كان
الحكم �سليم ًا في نتيجته التي انتهى �إليها فال يبطله ما يكون قد ا�شتملت عليه �أ�سبابه من
�أخطاء قانونية� ،إذ لمحكمة التمييز �أن ت�صحح هذه الأ�سباب من غير �أن تميزه ،ف�ض ًال عن �أنه
ال وجه لإعمال �أحكام الف�ضالة طالما وجدت رابطة عقدية تحكم العالقة بين الطرفين ومن
()186
ثم ي�ضحى النعي على الحكم المطعون فيه بما تقدم من �أ�سباب غير مقبول».
( )186الطعن رقم  2008/36+30تمييز مدني بتـاريـخ .2008/5/13
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وق�ضت محكمة التمييز بدولة الكويت بان قاعدة حظر ا�شتغال غير الكويتى
بالتجارة �إال مع �شريك �أو �شركاء كويتيين لهم  %51على الأقل من مجموع ر�أ�س
المال الهدف منها حماية التجارة المحلية و�صون الن�شاط التجارى الوطنى من
مزاحمة العن�صر الأجنبى  .وهذه القاعدة من النظام العام ال يجوز االتفاق على
ما يخالفها بقولها « الن�ص فى المادة الخام�سة من قانون التجارة على �أن « تعد �أعمـا ًال

تجاريـة الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية بقطع النظر عن �صفة القائـم بهـا �أو نيته – 16 .....
مقاوالت بناء العقـارات وتعديلهـا وترميمهـا وهدمها متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية
�أو بتوريد العمال» .وفى المادة  23منه على �أن « ال يجوز لغير الكويتى اال�شتغال بالتجارة فى
الكويت �إال �إذا كان له �شريك �أو �شركاء كويتيـون  ...وي�ستثنــى من الأحكام ال�سابقة ما يلى :
(�أ) الأ�شخا�ص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة ب�سيطة �أو تجارة �صغيرة الم�شار �إليهم
فى المادة  17فيجوز له�ؤالء اال�شتغال بالتجارة دون �أن يكون لهم �شريك كويتى »...وفى
المادة  17على �أنه « الأفراد الذين يزاولون حرفة ب�سيطة �أو تجارة �صغيرة  ،يعتمدون فيها
على عملهم للح�صول على �أرباح قليلة لت�أمين معي�شتهم �أكثر من اعتمادهم على ر�أ�س مال
نقدى  ،كالباعة الطوافين و�أ�صحاب الحوانيت ال�صغيرة  ،ال يخ�ضعون لواجبات التجار»....
مما مفاده وعلى ما جرى به ق�ضاء هذه المحكمة – �أن الم�شرع لم يجز لغير الكويتى الجن�سية
اال�شتغال بالتجارة وممار�سة الأعمال التجارية �إال مع �شريك �أو �شركاء كويتيين يكون لهم %51
على الأقل من مجموع ر�أ�س المال وقد فر�ض هذا الحظر علـى الأجنبي بهدف حماية التجارة
المحلية و�صون الن�شاط التجارى الوطنى من الأ�ضرار التى تلحقه من جراء مزاحمة العن�صر
الأجنبي وتغلغله فى مختلف وجوهه ومن ثم ف�إنه يعتبر قاعدة �آمرة من قواعد النظام العام
لتعلقه بم�صلحة اقت�صادية عامة تعلو على الم�صالح الخا�صة  .الأمر الذى يوجب مراعاتها
وعدم مناه�ضتها باتفاقات بين الأفراد ولو حققت م�صالح فردية وكل عقد �أو اتفاق يخالف
هذه القاعدة �صراحة �أو تحاي ًال يعتبر باط ًال بطالن ًا مطلق ًا لما كان ذلك وكان من المقرر �أن
العقد الباطل ال ي�صلح �سبب ًا للمطالبة ب�أية التزامات مترتبة عليه وكان ا�ستظهـار كون الحرفة
ب�سيطة �أو التجارة �صغيرة من عدمه مما ت�ستقل به محكمة المو�ضوع ما دام ا�ستخال�صها
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�سائغ ًا وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه �أنه �أقام ق�ضاءه ببطالن عقد المقاولة �سند
الدعوى على ما �أورده من �أن الطاعنين التزام ًا بتنفيذ مناهل �شبكة المياه دون �شريك كويتى
وتعهدا بتوريد ما يلزم هذا التنفيذ من عمال وفنيين ذلك لقاء العو�ض المتفق عليه دون �أن
يكونا تابعين لل�شركة المطعون �ضدها �أو نائب ًا عنها مما يدخله فى نطاق الحظر المن�صو�ص
عليه فى المادة  22من قانون التجارة وينتفى معه اال�ستثناء الوارد على هذا الحظر وكان هذا
الذى ح�صله الحكم وانتهى �إليه فى نطاق ال�سلطة التقديرية لمحكمة المو�ضـوع �سائغ ًا ويـ�ؤدى
�إلى ما انتهى �إليه وال مخالفة فيه للقانون ف�إن ما ورد ب�سبب النعى يكون على غير �أ�سا�س وال
ينال من ذلك ما تطرق �إليه الحكم زائـد من التزام الطاعنين بتقديم  ......المواد الأولية
خالف ًا للثابـت بالعقـد ذلك �أن قانـون التجارة �صريح فى تحقيق الحظر �سواء تعهد مقاول
()187
البناء بتقديم المواد الأولية وتوريد العمال �أو تعهد بتقديم �أيهما»

الحرف الب�سيطة والتجارة ال�صغيرة :
ن�صت المادة  16من قانون التجارة القطرى رقم  27ل�سنة  2006على �أن «الأفراد
الذين يزاولون حرفة ب�سيطة �أو تجارة �صغيرة يعتمدون فيها على عملهم ب�صفة �أ�سا�سية،

ال يخ�ضعون لواجبات التجار الخا�صة بالدفاتر التجارية  ،وبالقيد في ال�سجل
التجاري وب�أحكام الإفال�س وال�صلح الواقي  .وي�صدر بتحديد الحرف الب�سيطة والتجارة
ال�صغيرة قرار من الوزير المخت�ص  ».وقد �صدر قرار وزير الأعمال والتجارة رقم 210
ل�سنة  2010بتحديد الحرف الب�سيطة والتجارة ال�صغيرة وح�صرتها المادة الأولى منه فى
 69حرفة ب�سيطة �أو �صغيرة ومن بينها �أعمال النجارة وال�صباغة  ..وال يجوز االجتهاد فى
تحديد هذه الأعمال التى حددها القرار المذكور على �سبيل الح�صر.

وق�ضت محكمة التمييز بدولة الكويت بان ا�شتغال غير الكويتى ب�أعمال المقاولة
محل العقد والمقدرة بمبلغ ع�شرة �آالف دينار تعد من الحرف الب�سيطة التى يعتمد
فيها على مهارة العامل  ،ويمكن اال�شتغال بها دون �شريك كويتى  .بقولها « وحيث �إن
مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بباقى �أوجه ال�سبب الأول للطعن �أنه �أقام ق�ضاءه
( )187حكم التمييز فى الطعن رقم  95/265تجارى جل�سة  1996/5/28والطعن رقم  96/279تجارى جل�سة 97/6/29
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بالغاء الحكم الم�ست�أنف ورف�ض دعواه بمقولة �أن المطالبة ت�أ�س�ست على العقد المبرم بينه
وبين المطعون �ضده الأول وهو �إيراني ال يحق له الإ�شتغال بالتجارة والمقاوالت دون �أن يكون
له �شريك �أو �شركاء كويتيـون ال تقل ن�سبة ح�صتهم فى ر�أ�س المال عن  %51حال �أن العقد قد
ا�ستوفى �شروط �صحته بما يوجب تنفيذه و�إعمال �آثاره بين الطرفين فيكون الحكم ب�إبطاله
مخالف ًا للقانون بما ي�ستوجب تمييزه وحيث �إن هذا النعى فى �أ�سا�سه �سديد  ،ذلك �أن الن�ص
فى المادة  23من قانون التجارة على �أنه « ال يجوز لغير الكويتى اال�شتغال بالتجارة فى
الكويت �إال �إذا كان له �شريك �أو �شركاء كويتيون وي�شترط �أال يقل ر�أ�س مال الكويتيين فى
المتجر الم�شترك عن  % 51من مجموع ر�أ�سمال المتجر  -2وي�ستثنى من الأحكام ال�سابقة
ما يلى � :أ  -الأ�شخا�ص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة ب�سيطة �أو تجارة �صغيرة الم�شار
�إليهم فى المادة  17فيجوز له�ؤالء اال�شتغال بالتجارة دون �أن يكون لهم �شريك كويتى « وفى
المادة  17على �أنه « الأفراد الذين يزاولون حرفة ب�سيطة �أو تجارة �صغيرة يعتمدون فيها على
عملهم للح�صول على �أرباح قليلة لت�أمين معي�شتهم �أكثر من اعتمادهم على ر�أ�س مال نقدى،
كالباعة الطوافين و�أ�صحاب الحوانيت ال�صغيرة  ،ال يخ�ضعون لواجبات التجار الخا�صة
بالدفاتر التجارية والقيد فى ال�سجل التجارى والإفال�س وال�صلح الواقى « م�ؤداه �أن غير
الكويتى يجوز له بمفرده مزاولة حرفة ب�سيطة �أو تجارة �صغيرة يعتمد فيها على عمله �أكثر من
اعتماده على ر�أ�س مال نقدى وذلك ا�ستثناء من الأ�صل العام وهو الحظر على غير الكويتى
ا�شتغاله بالتجارة دون �أن يكون له �شريك كويتى  .ومن المقرر �أن تقرير ما �إذا كان العمل من
قبيل الأعمال التجارية المحظور على غير الكويتى ممار�سته من عدمه يعد من م�سائل الواقع
التى ت�ستقل محكمة المو�ضوع بتقديرها ما دامت قد �أقامت ق�ضاءها على �أ�سباب �سائغة
لها �أ�صلها الثابت بالأوراق وت�ؤدى �إلى النتيجة التى انتهت �إليها  .لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه �أقام ق�ضاءه على �أن المطالبة فى الدعوى الأ�صلية ت�ستند �إلى العقـد الم ـ�ؤرخ
 1987/3/1الذى �أ�سند فيه المطعون �ضده الأول – الثابت بالأوراق �أنه �إيراني الجن�سية
ي�شتغل بالمقاوالت – �إلى الطاعن مقاولة �أعمال الديكور الخارجى للبناء المملوك للمطعون
�ضده الثانى والمق�ضى فيها ابتدائي ًا للطاعن بمبلغ ع�شرة �آالف دينار ًا فيكون مخالف ًا لن�ص
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المادة � 23سالفة الذكر ومن ثم باط ًال بطالن ًا يت�صل بقواعد النظام العام  ،حال �أن �أعمال
المقاولة محل التعاقد والمقدرة بالقيمة �سالفة البيان وبمراعاة ارتفاع الأ�سعار تعد من
الحرف الب�سيطة التى تعتمد على مهارة العامل فيها فيكون لغير الكويتى اال�شتغال بها دون
�شريك كويتى  ،ويكون ا�ستدالل الحكم المطعون فيه على وقوع االتفاق فى دائرة الن�شاط
التجارى المحظور على المطعون �ضده الأول غير �سائغ بما يعيب الحكم ويوجب تمييزه جزئي ًا
فيما ق�ضى به فى مو�ضوع الدعوى الأ�صلية بغير ما حاجة للت�صدي لما عدا ذلك من �أ�سباب
()188
الطعن .

كما ق�ضت محكمة التمييز بدولة الكويت اعتبار تنفيذ و�صيانة �أعمال الطوبار
مو�ضوع العقد �أعما ًال تجارية ال يجوز لمقاول الباطن غير الكويتى الأ�شتغال بها
بمفرده  ،يترتب عليه بطالن العقد بطالناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ورف�ضت
القول بان ما ا�سند �إليه يعد �أعما ًال ب�سيطة يجوز له مبا�شرتها بمفرده .قائلة «�إن
ا�ستخال�ص ما �إذا كان العمل من قبيل الأعمال التجارية المحظور على غير الكويتى ممار�سته
من عدمه يعد من م�سائل الواقع التى ت�ستقل محكمة المو�ضوع بتقديرها ما دامت �أقامت
ق�ضاءها على �أ�سباب �سائغة لها �أ�صلها الثابت بالأوراق وت�ؤدى �إلى النتيجة التى انتهت �إليها.
ومن المقرر �أن لمحكمة المو�ضوع ال�سلطة فى تف�سير العقود والمحررات بما تراه �أوفى
بمق�صود عاقديها دون معقب عليها فى ذلك كله ما دام ا�ستخال�صها �سائغ ًا وما دامت لم
تخرج عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحررات  .لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه
قد خل�ص �إلى �أن الأعمال التى قام بها الطاعن �أعما ًال تجارية محظور عليه اال�شتغال بها
بمفرده  .ورتب على ذلك بطالن العقد المبرم بينه وبين المطعون �ضده ورف�ض الدعوى �إعما ًال
لن�ص المادة  16/5من قانون التجارة على ما ا�ستخل�صه من �أن الثابت بعقد االتفاق �سند
الدعوى �أن الطاعن مقاول من الباطن م�صرى الجن�سية و�أن مو�ضوع العقد هو تنفيـذ و�إنجاز
و�صيانة �أعمال الطوبار الم�سندة للمطعون �ضده من م�شروع  .....والتى بلغت قيمة ما نفذه
الطاعن مبلغ  24811,223دينار كويتى وهو ما �أورده الخبير الذى انتدبته المحكمة بتقريره
( )188حكم التمييز الطعن رقم  92/2تجارى جل�سة 1993/1/4

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

319

الذى انتهى فيه �إلى �أن الم�ستحق للطاعن فى ذمة المطعون �ضده مبلغ  16518دينار .ورتب
على ذلك اعتبار الأعمال مو�ضوع العقد �إعما ًال تجارية ال يجوز للطاعن القيام بها بمفرده
فيبطل العقد بطالن ًا متعلق ًا بالنظام العام وتق�ضى به المحكمة من تلقاء نف�سها وبالتالى ال
ي�صلح �سبب ًا للمطالبة ب�أية حقوق مترتبة عليه – وخل�ص �إلى رف�ض الدعوى – وي�ضحى ما
يثيره الطاعن اعتبار �أن ما ا�سند �إليه يعد �أعما ًال ب�سيطة يجوز له مبا�شرتها بمفرده – غير
منتج – ولما كان ما �أورده الحكم المطعون فيه فى نطاق �سلطة محكمة المو�ضوع فى تف�سير
العقود والمحررات هو ا�ستخال�ص �سائغ ومن �ش�أنه �أن ي�ؤدى �إلى النتيجة التى انتهى �إليها –
()189
ف�إن النعى عليه ال يعدو فى حقيقته جد ًال مو�ضوعي ًا تنح�سر عنه رقابة محكمة التمييز .

ثانيا� :أحكام التقدم بالعطاء من غير القطرى من مواطنى دول مجل�س التعاون
قرر الم�شرع معاملة خا�صة لمواطنى دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية
من الأ�شخا�ص الطبيعية واالعتبارية و�صدرت العديد من الت�شريعات المبينة لهذه
المعاملة بدءا بالقانون رقم  6ل�سنة  1983ببدء الخطوات التنفيذية لالتفاقية االقت�صادية
الموحدة بين دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية  ،ثم القانون رقم  1ل�سنة  1984بتنفيذ
بع�ض �أحكام االتفاقية االقت�صادية الموحدة بين دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية،
ثم القانون رقم  7ل�سنة  1987ب�ش�أن �ضوابط ممار�سة مواطنى دول مجل�س التعاون لدول
الخليج العربية الن�شاط التجارى فى دولة قطر  ،ثم القانون رقم  6ل�سنة  1988ب�ش�أن �ضوابط
ممار�سة مواطنى دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية للأن�شطة االقت�صادية فى دولة
قطر  ،ثم القانون رقم  9ل�سنة  1988ب�ش�أن ال�سماح لمواطنى دول مجل�س التعاون لدول الخليج
العربية بممار�سة �أن�شطة اقت�صادية جديدة بدولة قطر (وهى الفح�ص والمعاينة  ،الت�شغيل
وال�صيانة)  ،ثم القانون رقم  11ل�سنة  1989ب�ش�أن قواعد تن�سيق وت�شجيع �إقامة الم�شروعات
ال�صناعية بدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية  ،ثم القانون رقم  3ل�سنة  1992ب�ش�أن
ال�سماح لمواطنى دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية بممار�سة �أن�شطة اقت�صادية جديدة
بدولة قطر (وهى التعهد بالتزويد (التوريد) ،خدمات الت�سويق للغير ،الوزن والكيل ،خدمات
( )189حكم التمييز – الطعن رقم  96/296تجارى – جل�سة  ، 1997/10/27والطعن رقم  97/365تجارى جل�سة ) 1998/2/23
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النظافة) ،ثم القانون رقم  7ل�سنة  1997ب�ش�أن ال�سماح لمواطنى دول مجل�س التعاون لدول
الخليج العربية بممار�سة الن�شاط االقت�صادي فى المجاالت التعليمية  ،ثم القانون رقم 9
ل�سنة  1999ب�ش�أن ال�سماح لمواطنى دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية بممار�سة بع�ض
الأن�شطة االقت�صادية فى المجاالت ال�صحية فى دولة قطر .ثم �صدر المر�سوم رقم  81ل�سنة
 2003بالت�صديق على االتفاقية االقت�صادية بين دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.
ون�صت المادة  3من المر�سوم رقم  81ل�سنة  2003بالت�صديق على االتفاقية االقت�صادية
بين دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية على �أن  :يعامل مواطنو دول المجل�س

الطبيعيون واالعتباريون في �أي دولة من الدول الأع�ضاء نف�س معاملة مواطنيها
دون تفريق �أو تمييز في كافة المجاالت االقت�صادية وال �سيما:
 -1التنقل والإقامة.
 -2العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.
 -3الت�أمين االجتماعي والتقاعد.
 -4ممار�سة المهن والحرف.
 -5مزاولة جميع الأن�شطة االقت�صادية واال�ستثمارية والخدمية.
 -6تملك العقار.
 -7تنقل ر�ؤو�س الأموال.
 -8المعاملة ال�ضريبية.
 -9تداول و�شراء الأ�سهم وت�أ�سي�س ال�شركات.
 -10التعليم وال�صحة والخدمات االجتماعية.
وتتفق الدول الأع�ضاء على ا�ستكمال القواعد التنفيذية الكفيلة بتنفيذ ذلك وتحقيق
ال�سوق الخليجية الم�شتركة».
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ون�صت المادة الأولى من القانون رقم ( )11ل�سنة  2009ب�ش�أن معاملة ال�شركة العربية
لال�ستثمار معاملة ال�شركات الوطنية على ان «تعامل ال�شركة العربية لال�ستثمار  ،معاملة

ال�شركات الوطنية في جميع المجاالت».
وق�ضت محكمة التمييز بدولة قطر بانه» وحيث �إن الطاعنة تنعى بال�سبب الخام�س على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخط�أ في تطبيقه ،وفي بيان ذلك تقول �إن ال�شركة
المطعون �ضدها لي�ست قطري ًة و�أن �أعمال المقاولة التي مار�ستها ُتعد �أعما ًال تجاري ًة
بالمخالفة لأحكام القانون  13ل�سنة  2000الذى يحظر على غير القطري اال�شتغال منفرد ًا
ن�شاط اقت�صادي ،و�إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وق�ضى ب�إلزام الطاعنة ب�أن
ب�أي ٍ
ت�ؤدي للمطعون �ضدها المبلغ الذي قدره ا�ستناد ًا �إلى عقد مقاول ٍة �شابه البطالن ،ف�إنه يكون
معيب ًا بما ي�ستوجب تمييزه.وحيث �إن هذا النعى غير �سديد ،ذلك �أن الن�ص في المادة الثالثة
من القانون رقم  6ل�سنة  1983ببدء الخطوات التنفيذية لالتفاقية االقت�صادية الموحدة
بين دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية والمعمول به اعتبار ًا من  1983/3/1على �أنه
«يجوز لمواطني دول مجل�س التعاون من الأ�شخا�ص الطبيعية واالعتبارية ممار�سة الن�شاط
االقت�صادي في دولة قطر ،في المجاالت ال�صناعية والزراعية والثروة الحيوانية وال�سمكية
ن�شاط من الأن�شطة
والمقاوالت .على �أنه ي�شترط لكي يمار�س مواطنو مجل�س التعاون �أي ٍ
الم�شار �إليها في الفقرة ال�سابقة �أن ي�شاركهم مواطنون قطريون بن�سب ٍة ال تزيد عن  %25من
قيمة المن�ش�أة .وي�سري حكم هذه الم�شاركة لمدة خم�س �سنوات اعتبار ًا من تاريخ العمل بهذا
القانون»  ،وما جاء بالمذكرة التف�سيرية للن�ص �سالف البيان من �أنه ورد تنفيذ ًا لقرار لجنة
التعاون المالي ،واالقت�صادي في يونيو  1982بمدينة الريا�ض الذي ت�ضمن �أنه ان�سجام ًا مع
الرغبة في التطبيق التدريجي للمادة الثامنة من االتفاقية االقت�صادية الموحدة  -التي تهدف
�إلى معاملة مواطني دول مجل�س التعاون في �أي دولة من هذه الدول نف�س معاملة مواطنيها
دون تفريق �أو تمييز  -يبد�أ تطبيق قاعدة حرية ممار�سة الن�شاط االقت�صادي بالمجاالت
ال�صناعية والزراعية والثروة الحيوانية وال�سمكية والمقاوالت على �أنه يجوز لأي دولة ع�ضو
�أن ت�شترط م�شاركة مواطنيها بن�سبة ال تزيد عن  %25وذلك خالل خم�س �سنوات يتم بعدها
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�إطالق الن�شاط في هذه المجاالت ،يدل على �أن ال�شارع لم يجز لغير مواطني دول مجل�س
التعاون ممار�سة الن�شاط االقت�صادي في دولة قطر في المجاالت الم�شار �إليها �إال �أن
ي�شاركهم قطريون بن�سب ٍة ال تزيد عن  %25من ر�أ�س المال وذلك لمدة خم�س �سنوات
فقط يتم بعدها �إطالق الن�شاط في هذه المجاالت له�ؤالء المواطنين دون غيرهم
من مواطني الدول غير الأع�ضاء في مجل�س التعاون لدول الخليج العربية ،وذلك
بهدف حماية الن�شاط التجاري لهذه الدول من الأ�ضرار التي قد تلحقه من جراء
مزاحمة العن�صر الأجنبي وتغلغله في مناحي وجوهه ،فيعد بذلك ت�شريع ًا خا�ص ًا ،و�إذ

خا�ص ال
كان ذلك ،وكان من المقرر في  -في ق�ضاء هذه المحكمة – �أنه مع قيام ٍ
قانون ٍ
يرجع �إلى �أحكام القانون العام �إال فيما فات القانون الخا�ص من الأحكام ،و�أن الت�شريع العام
الالحق ال ين�سخ �ضمن ًا الت�شريع الخا�ص ال�سابق عليه بل يظل هذا الت�شريع �ساري ًا لتحقيق
الغر�ض الذي ُ�سن من �أجله باعتباره ا�ستثنا ًء وارد ًا على قواعد الت�شريع الجدبد ما لم تكن
هذه القواعد قد �صيغت على نحو ي�ستبعد معه كل ا�ستثناء وجاءت منظمة لتلك اال�ستثناءات
بحيث يتجلى التعار�ض بين الت�شريعين ويت�ضح �أن ال�شارع ا�ستهدف ن�سخ الأحكام ال�سابقة
عليه .ويق�صد بالتعار�ض في هذا الخ�صو�ص �أن يكون الن�صان واردين على محل واحد
وي�ستحيل �إعمالهما فيه معا ،وكان ما ورد بالت�شريع العام رقم  13ل�سنة  2000ال يتعار�ض مع
ما ن�ص عليه الت�شريع الخا�ص رقم  6ل�سنة � 1983إذ ال ي�ستحيل �إعمالهما مع ًا .وكان الثابت
من الأوراق  -بما ال خلف عليه بين طرفي التداعي � -أن ال�شركة المطعون �ضدها تحمل

جن�سية دولة الكويت �إحدى دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية فتعد بذلك
من الأ�شخا�ص االعتبارية التي �أجاز لها القانون ممار�سة الن�شاط االقت�صادي في
()190
دولة قطر ،من ثم ي�ضحى النعى على غير �أ�سا�س».
وقررت �إدارة الفتوى بدولة قطر انه يحق لل�شركات المملوكة بالكامل لمواطني
دول مجل�س التعاون التقدم مبا�شرة للجنة المناق�صات الحكومية دون وكيل محلي
لتوريد �سلع ب�شرط الح�صول على التراخي�ص الالزمة بقولها «�إن الم�ستفاد من
( )190الطعن رقم  2013/16تمييز مدني جل�سة 2013/3/26
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ن�صو�ص القانون رقم ( )6ل�سنة  1988ب�ش�أن �ضوابط ممار�سة مواطني دول مجل�س التعاون
لدول الخليج العربية للأن�شطة االقت�صادية في دولة قطر  ،والقانون رقم ( )3ل�سنة 1992
ب�ش�أن ال�سماح لمواطني دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية بممار�سة �أن�شطة اقت�صادية
جديدة بدولة قطر � ،أن التقدم �إلى لجنة المناق�صات الحكومية للح�صول على عقد توريد
�سلع �أو �أ�صناف  ،يعتبر من قبيل التعهد بالتزويد (التوريد)  ،وهو �أحد الأن�شطة االقت�صادية
التي �أجازها القانون رقم ( )3ل�سنة  1992الم�شار �إليه  ،لمواطني دول مجل�س التعاون
الطبيعيين واالعتباريين  ،وبالتالي ف�إن هذا الن�شاط يخ�ضع لل�ضوابط المن�صو�ص عليها في
القانون رقم ( )6ل�سنة  1988الم�شار �إليه  ،ويجوز للأ�شخا�ص االعتبارية المملوكة بالكامل
لمواطني دول مجل�س التعاون  ،التقدم مبا�شرة للجنة المناق�صات الحكومية  ،لتوريد �سلع
وفقا للإجراءات المتبعة في دولة قطر والتي ت�سري على القطريين  ،بما في ذلك الح�صول
على الت�سجيل والترخي�ص المطلوبين عادة لممار�سة هذا الن�شاط  ،وانتهت �إدارة الفتوى
�إلى �أنه يحق لل�شركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجل�س التعاون التقدم مبا�شرة
للجنة المناق�صات الحكومية  ،دون وكيل محلي لتوريد �سلع  ،ب�شرط الح�صول على الت�سجيل
()191
والترخي�ص المطلوبين لممار�سة هذا الن�شاط من القطريين ».

كما قررت �إدارة لفتوى بدولة قطر انه عن مدى قانونية ت�سجيل �شركة عمانية –
قطرية داخل قطر – و�إ�صدار �سجل مقاولين لها بناء على �ضوء القوانين القطرية
قالت انه لم يرد بقانون المناق�صات والمزايدات �أية ا�شتراطات تتعلق بال�شركاء في
ال�شركات �أو �أموالهم �أو جن�سياتهم لذلك يجوز ت�سجيل ال�شركة الم�شتركة في �سجل
المقاولين  .ا�ستنادا �إلى �أن «من حيث �إنه �إعماال لحكم المادة ( )60من قانون ال�شركات
التجارية رقم ( )11ل�سنة  1981والمادتين ( )11، 10من القانون رقم ( )8ل�سنة  1976ب�ش�أن
تنظيم المناق�صات والمزايدات والمعدلتين بالقانون رقم ( )10ل�سنة  ، 1990والمادة ()4
من عقد ال�شركة � ،أن كل �شركة ذات م�سئولية محدودة ت�ؤ�س�س في قطر تكون قطرية الجن�سية
ويجب �أن يكون مركزها الرئي�سي في قطر  ،ولما كانت ال�شركة مو�ضوع الفتوى ذات م�سئولية
( )191الفتوى رقم ف.ت  1841/11/3الم�ؤرخة 1998/7/7
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محدودة �أن�شئت في قطر ومركزها الرئي�سي مدينة الدوحة وتخ�ضع لقانون ال�شركات التجارية
فهي بهذه المثابة تكون قطرية الجن�سية  ،و�أن ت�صنيف متعهدي المقاوالت العامة يتم

طبقا للقانون في فئات مختلفة ح�سب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءاتهم ويتولى
مهمة الت�صنيف لجنة م�شكلة طبقا لأحكام القانون  ،ويتم هذا الت�صنيف بالقيد في
�سجل خا�ص يعد لها الغر�ض ويحفظ لدى لجنة المناق�صات المركزية وتبد�أ لجنة
الت�صنيف �أعمالها بعد تلقي �إخطارا بذلك من لجنة المناق�صات المركزية وفق الإجراءات
وخالل المواعيد التي حددها القانون  ،وحيث �إن ال�شركة المذكورة قطرية الجن�سية ف�إنه ال
يوجد ما يمنع قانونا من ت�صنيفها في �أعمال المقاوالت العامة حيث لم ي�شترط القانون ثمة
ا�شتراطات خا�صة لت�صنيف متعهدي المقاوالت العامة و�إنما ناط بلجنة الت�صنيف ت�صنيفهم
في فئات مختلفة ح�سب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءتهم  ،ولم يرد بقانون المناق�صات
والمزايدات الم�شار �إليه �أية ا�شتراطات تتعلق بال�شركاء في ال�شركات �أو �أموالهم �أو جن�سياتهم
�أو غير ذلك من الأمور التي ت�ستلزم البحث في الت�شريعات الخا�صة با�ستثمار ر�أي المال غير
()192
القطري ال �سيما و�أن هذه ال�شركة قطرية الجن�سية».

وعن مدى معاملة م�ؤ�س�سة الخليج لال�ستثمار معاملة الم�ؤ�س�سات الوطنية قررت
�إدارة الفتوى بدولة قطر انه « لقد �صـودق على اتفاقية م�ؤ�س�سة الخليج لال�ستثمار  ,بين
دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية و والنظام الأ�سا�سي الملحق بهــا بالمر�سوم رقم
( )6ل�سنة  , 1983ولقد ن�صت المادة ( )1من المر�سوم على �أن يكون لالتفاقية والنظام
الأ�سا�سي الملحق بها قوة القانون  ,وهذا الن�ص يجعل من االتفاقية ونظامها الأ�سا�سي
قانون ًا قطري ًا واجب التطبيق  ,ويجب �أن تلتزم بتنفيذه كل الجهات ذات االخت�صا�ص 0ولقد
هدفت االتفاقية �إلى �إيجاد م�ؤ�س�سة ت�ضطلع بالن�شاط االقت�صادي والمالي وتنجز م�شروعات
اقت�صادية م�شتركة تعود بالنفع والفائدة على الدول الأع�ضاء وت�سعى بها نحو التكامل
االقت�صادي  ,وتعتبر هذه الم�ؤ�س�سة ذات الطابع الدولي �شك ًال �إيجابي ًا متقدم ًا من �أ�شكال
( )192الفتوى رقم ف .ع  2026 – 40/8الم�ؤرخة 2000/7/23
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التعاون االقت�صادي .ويت�ضح من ن�صو�ص هذه االتفاقية �أن الم�ؤ�س�سة تعتبر م�شروع ًا دوليا
م�شترك ًا له نظامه القانوني الخا�ص به وال يخ�ضع للنظام القانوني لأي من الدول الأع�ضاء,
وال يكت�سب جن�سية �أي منها  ,ولو كانت دولة المقر التي �أ�س�س طبق ًا لقوانينها .لذلك نرى �أن

م�ؤ�س�سة الخليج لال�ستثمار تتمتع في دولة قطر بال�شخ�صية االعتبارية  ,ولها الحق
في ممار�سة كل الحقوق التي بينتها اتفاقية ت�أ�سي�سها ونظامها الأ�سا�سي الملحق
بها ,غير �أننا ال نرى �أن الم�ؤ�س�سة تعتبر م�ؤ�س�سة وطنية  ,وال يجب �أن تعامل معاملة الم�ؤ�س�سات
وال�شركات الوطنية لأن اتفاقية ت�أ�سي�سها ونظامها الأ�سا�سي لم ي�شر �أي منهما �إلى جن�سية
الم�ؤ�س�سة  ,وربما ف�ضلت الدول الأع�ضاء �أن تكون الم�ؤ�س�سة م�شروع ًا دولي ًا م�شترك ًا تكون له
�شخ�صية قانونية دولية في حدود الغر�ض الذي �أن�شيء من �أجله  ,ولهذا �آثروا عدم الن�ص
()193
على جن�سية الم�ؤ�س�سة »

وق�ضت محكمة التمييز بدولة الكويت بان الن�ص فى االتفاقية االقت�صادية
الموحدة بين دول مجل�س التعاون على االتفاق على القواعد التنفيذية الخا�صة
بمعاملة كل دولة لمواطنى دول المجل�س الأخرى نف�س معاملة مواطنيها دون تفريق
�أو تمييز فى مجال اال�شتغال بالتجارة ال يعنى ال�سماح تلقائياً باال�شتغال بالتجارة
فى الكويت ما لم ي�صدر الت�شريع الخا�ص بذلك بقولها «�إن ن�ص المادة الثامنة من
االتفاقية االقت�صادية الموحدة بين دول مجل�س التعاون ال�صادر بها القانون رقم  58ل�سنة
 1982على �أن « تتفق الدول الأع�ضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطنى دول
مجل�س التعاون فى �أى دولة من هذه الدول نف�س معاملة مواطنيها دون تفريق �أو تمييز فى
المجاالت الآتية :
 -1حرية االنتقال والعمل والإقامة .
 -2حق التملـك والإرث واالي�صـاء.
 -3حريـة ممار�سـة الن�شـاط االقت�صـادى .
(� )193ش0ق  1407/11/25 - 909 - 9/3هـ  1987/7/21 -م

326

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

-4حرية انتقال ر�ؤو�س الأموال « ال يعنى ال�سماح تلقائي ًا لمواطنى دول المجل�س باال�شتغال
بالتجارة فى الكويت � ،إذ ال يت�أتى ذلك وب�صريح ن�ص المادة �إال بعد االتفاق بين دولة
الكويت وبين دول المجل�س الأخرى  ،ثم �إفراغ هذا االتفاق فى ت�شريع  .و�إذ لم ي�صدر
هذا الت�شريع فى مجال الن�شاط الماثل تنفيذ ًا لالتفاقية  ،ف�إن الحكم المطعون فيه
()194
يكون قد وافق �صحيح القانون  ،ويكون النعى على غير �أ�سا�س ».
وعن مدى جواز ا�شتراك رعايا دول مجل�س التعاون فى المناق�صات العامة بدولة الكويت
قررت �إدارة الفتوى بدولة الكويت انه يجوز لمواطنى دول مجل�س التعاون ممار�ســة

�أعمـال المقـاوالت فى دولة الكويت على �أن يخ�ضعوا فى هذا ال�صدد �إلى ذات ال�شروط
الواجب توافرها فى المواطن الكويتى لمزاولة هذه الأعمال طبقـاً للن�صو�ص الواردة
فى القانون رقم  37ل�سنة  1964ب�شـ�أن المناق�صـات العامة  .وذلك بقولها «تتح�صل
الوقائع فيما جاء بكتاب لجنة المناق�صات �أن �أحد المقاوليـن فى المملكة العربية ال�سعودية قد
تقدم بطلب عن طريق �سفارة الكويت هنـاك يطلب فيه قيده فى �سجل المقاولين الم�صنفين
فى دولة الكويت  ،كما �أن هناك طلبات ترد من بع�ض مواطنى دول الخليج ل�شراء وثائق
المناق�صات العامة  ،لذلك تطلبون على �ضوء قرارات مجل�س التعاون لدول الخليج العربية –
الإفادة بالر�أى حول مدى جواز ا�شتراك رعايا دول الخليج العربى وعلى الأخ�ص رعايا الدول
المذكورة بالقانون رقم ( )23ل�سنة  ، 1975وهى المملكة العربية ال�سعودية ودولة البحرين
واالمارات العربية المتحدة  ،فى المناق�صات العامة بدولة الكويت  .ورد ًا على ذلك نفيد
ب�أنه ب�صدور القانون رقم ( )58ل�سنة  1982بالموافقة على االتفاقية االقت�صادية الموحـدة
بيـن دول مجل�س التعـاون  ،فقد حلت �أحكام هذه االتفاقية محل �أحكام االتفاقية الثنائية بين
الكويت ودول مجل�س التعاون �إذ ن�صت المادة ( )28من هذه االتفاقية على �أنه « تحل الأحكام
الواردة فى االتفاقية محل الأحكام المماثلـة لهـا والواردة فى االتفاقيات الثنائية « كما تن�ص
المادة ( )27من ذات االتفاقية على �أن « تكون الأولوية فى التطبيق لأحكام هذه االتفاقية
( )194حكم التمييز فى الطعن رقم  89/47تجارى جل�سة 1989/5/14
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عند تعار�ضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأع�ضاء « ونظر ًا �إلى �أن المادة ( )8من
االتفاقية �آنفة الذكـر تن�ص علـى �أن « تتفق الدول الأع�ضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة
بمعاملة مواطنى دول مجل�س التعاون فى �أى دولة فى هذه الدول نف�س معاملة مواطنيها دون
تفريق �أو تمييز فى المجاالت التالية :
 -1حرية االنتقال والعمل والإقامة .
 -2حق التملك والإرث واالي�صاء .
 -3حرية ممار�سة الن�شاط االقت�صادى.
-4حرية انتقال ر�ؤو�س الأموال « .وتنفيذ ًا لهذه االتفاقية ولمقررات الدورة الثالثة للمجل�س
الأعلى الذى عقد فى البحرين من  11-9نوفمبر �سنة  ، 1982وتنفيذ ًا لما جاء فى
الفقرة ( )3من المادة (� )8آنفة الذكر قد �أ�صدرت وزارة التجارة وال�صناعة القـرار
رقـم ( )52ل�سنة  1982ب�ش�أن ال�سماح لمواطنى دول مجل�س التعاون بمزاولة الن�شاط
االقت�صادى فى دولة الكويت  ،وقد ن�ص البند (�أو ًال) من هذا القرار على �أنه «ي�سمح
لمواطنى دول مجل�س التعاون وهى دولة الإمارات العربية المتحدة  ،دولة البحرين ،
المملكة العربية ال�سعودية �سلطنة عمان  ،دولة قطر  ،بمزاولة الن�شاط االقت�صادى
فى المجاالت ال�صناعية والزراعية والثروة الحيوانية وال�سمكية والمقاوالت فى
الكويت» .كما جاء فـى البنـد ( ثاني ًا ) فـى ذات القـرار النـ�ص علـى �أنه « يجوز �أن
ت�صل ن�سبة م�ساهمة مواطنى دول مجل�س التعاون فـى ال�شركات التى ت�ؤ�س�س فى دولة
الكويت لمزاولة الأن�شطة المذكورة �إلى ن�سبة  %75من ر�أ�س المال «  .وعلى مقت�ضى
ما تقدم وتطبيق ًا للقرار رقم ( )52ل�سنة � 1982سالف الذكر ف�إنه يجوز لمواطنى دول
مجل�س التعاون ممار�سة �أعمال المقاوالت فى دولة الكويت على �أن يخ�ضعوا فى هذا
ال�صدد �إلى ذات ال�شروط الواجب توافرها فى المواطن الكويتى لمزاولة هذه الأعمال
ومن هذه ال�شروط ما ن�صت عليه المادة ( )9من القانون رقم ( )37ل�سنة  1964فى
�ش�أن المناق�صات العامة بالن�سبة لت�سجيل المقاول من قبل لجنة الت�صنيف بما يتفق
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ومركزه المالى والفنى و�سابق ما قام به من �أعمال  ..ف�ض ًال عن ال�شروط الأخرى
()195
المن�صو�ص عليها فى هذا القانون».

الغ�صن الرابع
�أع�ضاء لجنة المناق�صات المخت�صة
تن�ص المادة  28من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة  2005المعدلة
بالقانون رقم  22ل�سنة  2008على انه « ال يجوز �أن يكون المناق�ص ع�ضو ًا بلجنة المناق�صات
المخت�صة ،وال موظف ًا في لجنة المناق�صات المركزية �أو في الجهة الحكومية المعنية.
وي�سري الحظر المن�صو�ص عليه في الفقرة ال�سابقة على ال�شريك �أو الوكيل �أو الموظف �أو
ع�ضو مجل�س الإدارة في الم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة المناق�صة �أو �أي �شخ�ص �آخر له م�صلحة في
المناق�صة »
وفى هذا ال�صدد قررت �إدارة الفتوى بدولة الكويت «حيث �إنه و�إن كان من المبادئ
الأ�سا�سية التى تخ�ضع لهـا المناق�صة العامة هو الم�ساواة بين الأفراد فى التقدم للمناق�صات
العامة � ،إال �أن هذا المبد�أ ترد عليه قيود متعددة تهدف �إلى تحقيق الم�صلحة العامة  ،ومن
هذه القيـود ما تقت�ضيه طبيعة المناق�صة� ،أو تفر�ضه الإدارة � ،أو تمليه �أحكام القانون  ،ومن
الأخيرة ما ن�ص عليه قانون المناق�صات العامة فى مادته الع�شرين من انه « ال يجوز �أن
يكون المناق�ص ع�ضواً فى لجنة المناق�صات المركزية وال موظف ًا فى الجهة الحكومية
طالبة المناق�صة  .وت�شمل عبارة المناق�ص فى تطبيق �أحكام هذه المادة ال�شريك والوكيل
والعميل والموظف وع�ضو مجل�س الإدارة فى الم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة المناق�صة» .وقد توخى

الم�شرع من هذا الن�ص �سالمة �إجراءات المناق�صة من جهة  ،وكفالة مبد�أ تكاف�ؤ
الفر�ص بين المتناف�سين من جهة �أخرى با�ستبعاد كل مناق�ص قد تقوم فيه مظنة
ا�ستغالل مركزه للح�صول على معلومات عن ظروف المناق�صة ومالب�ساتها قد ال
تتوافر لغيره من الأفراد �أو الت�أثير على �سير �إجراءات المناق�صة بما يحقق م�صالحه
ال�شخ�صية  .وال �شك �أن هذه االعتبارات تقت�ضى ا�ستبعاد �أى عطاء يتحقق فى مقدمه
( )195فتوى رقم  83/379/2بتاريخ 1983/12/21
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موجبات هذا الحظر و�أ�سبابه  ،ب�أن ي�صدق فى حقه و�صف المناق�ص  ،وهو و�صف ين�صرف
�إلى ال�شخ�ص بدء ًا من مرحلة التقدم بالعطاء  ،ويظل مالزم ًا له فى كل مراحل المناق�صة
�إلى �أن تنتهى �إجراءات البـت ب�صدور قرار الإر�ساء و�إبالغ المناق�ص به  .لهذا فان الحظر

المن�صو�ص عليه فى المادة  20من قانون المناق�صات العامة  ،يتعين مراعاته بدءاً
من مرحلة التقدم بالعطاء و�إلى ان تنتهى �إجراءات البت فى المناق�صة ب�صدور قـرار
()196
الإر�ساء و�إبالغ المناق�ص به».
وقررت �إدارة الفتوى بدولة الكويت عدم جواز قبول ال�شركة كمناق�ص طالما �أن رئي�س
لجنة مناق�صات جامعة الكويت ع�ضواً فى مجل�س �إدارة ال�شركة ممث ً
ال للحكومة بهذا
المجل�س بقولها «بالإ�شارة �إلى الكتب المنتهية بالكتـاب رقــم  20553المـ�ؤرخ 1993/7/24
فى �ش�أن مدى جواز تعامل جامعة الكويت مع �شركة  .....فى حالة كون �أمين عام الجامعة
ع�ضو ًا بمجل�س �إدارة ال�شركة المذكورة ممث ًال للحكومة بهذا المجل�س  .ورد ًا على ذلك نفيد
ب�أن المادة ( )8من الئحة مناق�صات التعليم العالى تن�ص على �أن « يحظر على موظفى
التعليم العالى وم�ستخدميه و�أع�ضاء لجنة مناق�صاته التقدم بعطاءات فى مناق�صات التعليم
العالى ،كما ال يجوز �شراء �أ�صناف منهم �أو تكليفهم بتنفيذ �أعمال مقاولة  .....وت�شمل

عبارة المناق�ص فى تطبيق �أحكام هذه المادة ال�شريك والوكيل والعميل والموظف
وع�ضو مجل�س الإدارة فى الم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة المناق�صة ».
وقد �أخذت الالئحة الم�شار �إليها هذا الن�ص عن ن�ص المادة ( )20من القانون رقم 37
ل�سنة  1964فى �ش�أن المناق�صات العامة التى تن�ص على �أن « ال يجوز �أن يكون المناق�ص
ع�ضو ًا فى لجنة المناق�صات المركزية  ،وال موظف ًا فى الجهة الحكومية طالبة المناق�صة،
وت�شمل عبارة المناق�ص فى تطبيق �أحكام هذه المادة ال�شريك والوكيل والعميل وع�ضو
مجل�س الإدارة فى الم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة المناق�صة» .وقد �أوردت المذكرة الإي�ضاحية لهذا

القانون �أن الم�شرع قد تو�سع فى معنى عبارة « المناق�ص» �ضماناً لعدالة اللجنة
وحيادها  .ومن حيث �إن الحظر المن�صو�ص عليه فى المادة ( )8من الئحة مناق�صات
( )196فتوى رقم  3534/2فى 1980/1/16
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التعليم العالى والمادة ( )20من قانون المناق�صات �سالفتى الذكر يهدف �إلى الو�صول
�إلى قرار بالتر�سية على المناق�ص الفائز بعيداً عن �أى م�ؤثرات مبا�شرة �أو غير
مبا�شرة ومجانباً �أية �شبهات قد تلحق هذا القرار وتبرر و�صفه بعدم الحيدة  ،ولهذا
ف�إن ال�صور التى �أوردها كل من الن�صين �سالفى الذكر و�أدخلها فى معنى « المناق�ص
« جاءت على �سبيل المثال ولي�س على �سبيل الح�صر  ،ومن ثم ينطبق الحظر فى �أية
�صورة تثور فى �ش�أنها ال�شبهات التى �أراد الم�شرع �أن يتجنبها  .ومن حيث �إنه بالبناء

على ما تقدم ولما كان �أمين عام جامعة الكويت وفق ًا لما جاء بكتابكم الم�شار �إليه يتر�أ�س
لجنة مناق�صات الجامعة ح�سب ن�ص المادة ( )5من الئحة مناق�صات التعليم العالى .
ومن حيث �إن الثابت بالأوراق �أن �أمين عام الجامعة ع�ضو بمجل�س �إدارة �شركة  .....ممث ًال
للحكومة بهذا المجل�س فمن ثم ف�إنه ترتيب ًا على ما �سلف ال يجـوز للجامعـة التعامـل مع
ال�شركة المذكورة وذلك �ضمان ًا للحيدة وتجنب ًا لل�شبهات )197(».وقد تم االعترا�ض على هذا
الإفتاء بمقولة �إن تعار�ض الم�صلحة الذى تمنعه المادة ( )20من القانون رقم  37ل�سنة
 1964فى �ش�أن المناق�صات العامة يفتر�ض وجود �أكثر من م�صلحة و�أن تكون متعار�ضة ،
و�أنه لما كان �أمين عام الجامعة ممث ًال للحكومة بمجل�س �إدارة ال�شركة المذكورة  ،وفى ذات
الوقت ممثل للحكومة فى الجامعة ومن ثم ف�إنه ال يوجد �أكثر من م�صلحة متعار�ضة على
�أ�سا�س �أنها م�صلحة واحدة هى م�صلحة الحكومة  ،وبالتالى ال توجد �أية �شبهة فى تعامل
الجامعة مع �شركة  .وقد ردت �إدارة الفتوى على هذا االعترا�ض قائلة» ان كال من المادة ()8
من الئحة مناق�صات التعليم العالى والمادة ( )20من القانون رقم  37ل�سنة  1964فى �ش�أن
المناق�صات العامة تحظر �أن يكون المناق�ص موظف ًا فى الجهة الحكومية طالبة المناق�صة
�أو ع�ضو ًا بلجنة المناق�صات بها ،وت�شمل عبارة المناق�ص فى تطبيق �أحكام هاتين المادتين
ال�شريك والوكيل والعميل وع�ضو مجل�س الإدارة فى الم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة المناق�صة  ،ولما
كان كل من الن�صين الم�شار �إليهما قد جاء �صريح ًا فى تقرير هذا الحظر وكانت القاعدة
الأ�صولية فى التف�سير �أنه ال اجتهاد مع �صراحة الن�ص فمن ثم ف�إنه ال يجوز من خالل بحث
( )197فتوى رقم  1927بتاريخ  1993/8/3مرجع  93/200/2وفتوى رقم  282بتاريخ  1994/2/8مرجع 93/200/2
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علة الحظر مخالفة هذا الن�ص ال�صريح و�إهدار الحظر الذى �شرعه بمقولة �أن �أمين عام
الجامعة يمثل الحكومة بلجنة مناق�صات الجامعة ويمثلها �أي�ض ًا فى مجل�س �إدارة ال�شركة
المذكورة وبالتالى فال يوجد تعار�ض فى الم�صلحة  ،وغنى عن البيان �أن م�صلحة الجهة
طالبة المناق�صة وهى الجامعة تتعار�ض مع م�صلحة ال�شركة المذكورة حينما يراد تر�سية
المناق�صة عليها � ،إذ تلتزم لجنة المناق�صات فـى الجامعة بتر�سية المناق�صة على المناق�ص
الذى قدم �أقل الأ�سعار وكان عطا�ؤه متم�شي ًا مع متطلبات وثائق المناق�صة  ،وهذا الأمر
بالقطع ال يحقق م�صلحة ال�شركة فى هذا المجال  ،ومن ثم ف�إن م�صلحة كل من الجهتين
لي�ست متفقة و�إنما متعار�ضة فى هذا الخ�صو�ص ».

الغ�صن الخام�س
الموظفون بالجهاز االدارى للدولة والهيئات
والم�ؤ�س�سات العامة ولجنة المناق�صات المركزية
حظر الم�شرع على الموظفين بالوزارات �أو الأجهزة الحكومية �أو الهيئات العامة التقدم
بعطاءات �أو عرو�ض لأى من هذه الجهات �إمعانا منه فى حيدتهم ومنعا لت�أثر م�صلحة
المرافق التى يعملون بها بم�صالحهم الخا�صة ,فن�ص البند  8من المادة ( )123من قانون
�إدارة الموارد الب�شرية رقم  8ل�سنة  2009على �أن «يحظر على الموظف ما يلى- 8 .... :
مزاولة �أي �أعمال �أو تجارة تتعار�ض مع واجباته كموظف بالجهة الحكومية �أو مع م�صلحة
الجهة الحكومية �أو من �ش�أنها �أن تن�شئ للموظف م�صلحة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة في �أي
عقود �أو �أعمال �أو مناق�صات تت�صل بن�شاط الجهة الحكومية �أو تكون الجهة الحكومية
طرفاً فيها ».ون�صت المادة ( )124من هذا القانون على انه «على الموظف تجنب �أي
عمل من �ش�أنه وقوع ت�ضارب في الم�صالح بين �أن�شطته الخا�صة وم�صالح الجهة الحكومية
وم�شروعاتها� ،أو �أن يكون من �ش�أنه �أن ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر في م�صلحة له �أو
لأحد �أقاربه حتى الدرجة الرابعة ».ون�صت الفقرة الأولى من المادة  28من قانون تنظيم
المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة  2005المعدلة بالقانون رقم  22ل�سنة  2008على انه
«ال يجوز �أن يكون المناق�ص ع�ضو ًا بلجنة المناق�صات المخت�صة ،وال موظفاً في لجنة

المناق�صات المركزية �أو في الجهة الحكومية المعنية».
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ون�صت المادة  17من القرار االميرى رقم  64ل�سنة  2005ب�ش�أن المكتب الهند�سى الخا�ص
على انه «ال يجوز �أن يكون لرئي�س المكتب� ،أو المدير العام� ،أو لأحد موظفي المكتب

والعاملين به ،م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة �أو غير مبا�شرة ،في العقود التي تبرم مع
المكتب �أو لح�سابه� ،أو الم�شروعات التي يتولى تنفيذها� ،أو ي�شرف عليها ».ويتولى
المكتب  ،بموجب المادة  4من هذا القرار ،تنفيذ الم�شروعات المعمارية ،والأعمال الفنية
والتراثية وغيرها ،ذات الأهمية �أو الطبيعة الخا�صة ،التي يكلف بتنفيذها �أو الإ�شراف عليها،
ويهدف �إلى المحافظة على الطابع المعماري والقيمة الفنية والتراثية لهذه الم�شروعات
والأعمال ،والعمل على تطويرها وت�شجيع ورعاية الإبداع فيها.
وفى هذا ال�صدد قررت �إدارة الفتوى بدولة الكويت انه ال يجوز للموظف �أن تكون له �أية
م�صلحة �سواء بالذات �أو بالوا�سطة فى �أعمال �أو مقاوالت �أو مناق�صات �أو عقود تت�صل ب�أعمال
الوزارة التابع لها بقولها «�إن المادة  104من قانون الوظائف العامة المدنيـة تن�ص على �أنـه «
ال يجوز للموظف �أن تكون له �أية م�صلحة �سواء بالذات �أو  -بالوا�سطة فى �أعمال �أو مقاوالت �أو
مناق�صات �أو عقود تت�صل ب�أعمال الوزارة التابـع لها» .وقد ق�صد الم�شرع من هذا الن�ص

�إبعاد الموظف عن �أية �شبهة تحيط به من جراء التعامل مع الدائرة التى يتبعها
وحتى ي�سد �أى منفذ ال�ستغالل الموظف لنفوذه بما قد ي�سىء �إلى م�صلحة المرفق
العام  .وقد وردت عبارات الن�ص فى �صورة عامة وقاطعة فى بيان هذا الق�صد وبتحريم �أى
تعاقد �أو معامالت يجريها الموظف مع الوزارة التى يتبعها و�أن ال تكون له م�صلحة فى ذلك
�سواء بطريقة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة وذلك تحقيق ًا للحكمة التى ا�ستهدفها الم�شرع  .وحيث
�إن تطبيق هذا الن�ص قد يدق فى بع�ض الحاالت مما يقت�ضى النظر فى ظروفها لبيان مدى
�صلة الموظف بالتعاقد �أو المعاملة التى يجريها بنف�سه �أو بالوا�سطة مع الجهة التى يعمل
بها وما �إذا كانت له م�صلحة من وراء ذلك وحدود هذه الم�صلحة  .ومن حيث �إنه بالن�سبة
للحالة المعرو�ضة ف�إنه يبين �أن �شركة  ...يغلب عليها الطابع الخا�ص و�أن �شغل المهند�س
 ....لع�ضوية مجل�س الإدارة ي�ستتبع قيامه بال�سعى لتحقيق م�صالحها وزيادة �أرباحها ف�ض ًال
عن �أن مكاف�أته عن الع�ضوية تتحدد تبع ًا لهذه الأرباح فمن ثم تختلط م�صلحته مع م�صلحة
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ال�شركة وال يمكن الف�صل بينهما  .وعلى �ضوء ما تقدم ف�إن قيام �شركة  .....ب�أعمال �أو
مقاوالت لدى الجهة الإدارية التى يتبعها المهند�س  .....يحمل فى طياته م�صلحة
لهذا المهند�س باعتباره ع�ضو مجل�س �إدارتها وهى م�صلحة قد تتعار�ض مع م�صلحة
الجهة الإدارية التى يتبعها المهند�س  .....باعتباره موظفاً ي�شغل من�صب ًا كبير ًا
فى الإدارة العامة الأمر الذى ال تجيزه المادة � 104سالفـة البيان بعد ًا له عن ال�شبهات .
لذا نرى �أنه �إذا ما �أرادت الإدارة �إ�سناد �أعمال �إلى �شركة .....ف�إنه من الواجب �أن يتخلى
المهند�س .....عن الع�ضوية فى مجل�س �إدارتها �أو �أن يتخلى عن وظيفته فى الجهة الإدارية
()198
التى يتبعها».

كما قررت ان الحظر الوارد فى قانون المناق�صات ينطبق على الموظف �سواء كان
ال �أو ممث ً
�أ�صي ً
ال لمناق�ص قا�صر ب�صفته ولياً طبيعياً عليه بقولها «تتح�صل الوقائع فى
�أن لجنة المناق�صات المركزية �سبق ان ا�ستبعدت �شركة  ....من الدخول فى المناق�صة رقم
 .....تطبيق ًا للمادة  20من قانون المناق�صات العامة �إذ �أن �أحد ال�شركاء فى هذه ال�شركة
وهو ال�سيد  .....يعمل ب�شركة  ......وهى الجهة طالبة المناق�صة  ،وقد عادت ال�شركة وطلبت
�إعادة ت�سجيلها مرة �أخرى ا�ستناد ًا �إلى �إنه تم خروج ال�شريك �سبب اال�ستبعاد وحل �آخر
محله � ،إال �أن اللجنة م�ؤيدة ر�أى ال�شركة طالبة المناق�صة – قررت ا�ستمرار اال�ستبعاد لأن
ال�شريك الثانى قا�صر تحت والية والده الذى باع ح�صته وال يزال يعمل لدى ال�شركة طالبة
المناق�صة  ،و�أن عقد ال�شركة الجديد لم يذكر ا�سم المدير ومن ثم يبقى ن�ص المادة من
العقد الأ�صلى �ساري ًا وهو ين�ص على �أن مدير ال�شركة هو ال�شريك �سبب ا�ستبعاد ال�شركة
من المناق�صة  .وحيث �إن المادة  20من قانون المناق�صات العامة رقـم  37ل�سنة 1964
تن�ص على �أنه « ال يجوز �أن يكون المناق�ص ع�ضو ًا فى لجنة المناق�صات المركزية  ،وال
موظف ًا فى الجهة الحكومية طالبة المناق�صة  .وت�شمل عبارة المناق�ص فى تطبيق �أحكام
هذه المادة ال�شريك والوكيل والعميل والموظف وع�ضو مجل�س الإدارة فى الم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة
المذكورة «  .وقد ت�ضمنت المذكرة الإي�ضاحية لهذا القانون �أن المادة  20قد تو�سعت فى
( )198فتوى رقم  2400/2فى 1976/4/8
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معنى عبارة المناق�ص �ضمان ًا لعدالة اللجنة  .وم�ؤدى ذلك �أن الحظر المن�صو�ص عليه فى
هذه المادة ي�سرى فى جميع الحاالت التى يكون للموظف فى الجهة طالبة المناق�صة م�صلحة
فى المناق�صة ،ولو ت�ستر با�سم �شخ�ص �آخر �سواء كان ابنه �أو غيره � ،إذ العبرة بحقيقة الواقع
 .وحيث �إن الوا�ضح �أن تعديل عقد ال�شركة بخروج .....و�إدخال ابنـه القا�صر في ح�صته �إنما
تم تحاي ًال على �أحكام القانون خ�صو�ص ًا و�أن ال�سيد ....ال زال يمثل �أحد ال�شركاء فى ال�شركة
الم�ستبعدة ب�صفته ولي ًا طبيعي ًا على ابنه ال�شريك القا�صر ف�إن الحظر الوارد فى المادة  20من
القانون رقم  37ل�سنة  1964ينطبق فى حقه وال يجوز لل�شركة �سالفة الذكر الت�سجيل بقائمة
المقاولين لدى ال�شركة طالبة المناق�صة  .لذلك نرى �أن قرار اللجنة با�ستمرار ا�ستبعاد
()199
�شركة  ....من الت�سجيل بقائمة المقاولين لدى �شركة� .....صحيح ومطابق للقانون».

و�أكدت هذا الإفتاء ب�أنه ال يجوز قبول �شركة  .....كمناق�ص �أو ممار�س فيما تعلن
عنه الهيئة العامة ل�شئون الزراعة والثروة ال�سمكية من مناق�صات �أو ممار�سات وفى
التعاقد معها وذلك طالما بقى ال�سيد  .....ع�ضواً بمجل�س �إدارة الهيئة وفى ذات
الوقت ولياً طبيعياً على �أبنائه الق�صر ال�شركاء فى تلك ال�شركة بقولها « �أن الم�شرع

قد فرق بين مرحلتين اخت�ص كال منهما ب�أحكام نظمها ب�ضوابط محددة � ،أما المرحلة
الأولى فهى تتعلق بالت�أهيل والت�سجيل للمقاولين والموردين الراغبين فى التقدم بالعطاءات
فى المناق�صات �أو الممار�سات العامة حيث ا�شترط الم�شرع توافر �شروط معينة فى طالب
الت�أهيل والت�سجيل يحق له بتوافرها قيده بين الموردين والمقاولين على اختالف فى الفئة
التى يتم ت�صنيفه تحتها بمراعاة المركز المالى والفنى و�سابقة الأعمال  ،ف�أجاز له التظلم
من هذا الت�صنيف وفق ًا ل�ضوابط و�إجراءات محددة ثم ت�أتى بعد ذلك المرحلة الثانية وهى
تالية على ذلك الت�أهيل والت�سجيل وفيها يقوم المقاول باتخاذ الخطوات التى نظمها القانون
للتقدم بعطائه فى المناق�صة �أو الممار�سة – حين يدعى �إلى ذلك – وهذه المرحلة تتطلب
�أو ًال معاودة الت�أكد من �سالمة وتمام تنفيذ الإجراءات المتطلبة فى المرحلة الأولى ثم التيقن
من �سالمة الو�ضع القانونى للمقاول المتقدم من كافة جوانبه و�أال يكون بوجه خا�ص من بين
من ي�شملهم الحظر الوارد فى المادة (� )20سالفة الذكر  .ومن حيث �إن البادى من �سياق
( )199فتوى �إدارة الفتوى بدولة الكويت رقم  3474/2فى 1979/12/10
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الواقعات �أن �شركة … التجارية وهى �شركة تو�صية ب�سيطة من �شركات الأ�شخا�ص التى
ي ّعول القانون على �أ�شخا�صها ت�ضم بين ال�شركاء فيها الأبناء الق�صر لل�سيد  ....الذى ينـوب
عنهم باعتباره الولى الطبيعى عليهم والذى يعتبـر فى ذات الوقت ع�ضو ًا فى مجل�س �إدارة
الهيئة العامة ل�شئون الزراعة والثروة ال�سمكية بما يحمله ذلك من انطباق الحظر الوارد
فى المادة (� )20سالفة الذكر فى هذا الخ�صو�ص  .ومن حيث �إنه بالبناء على ما تقدم فانه
يحق لل�شركة الم�شار �إليها التقدم للجنة ت�أهيل ال�شركات البيطرية بالهيئة العامة ل�شئون
الزراعة والثروة ال�سمكية لقيدها �ضمن ال�شركات المتخ�ص�صة فى هذا المجال متى توافرت
لها �شروط هذا القيد وذلك �أمر ت�ستقل بتقديره لجنة الت�أهيل وفق ًا لما ر�سمه القانون � ،إال
�أنه على فر�ض تمام تلك الإجراءات – فال يجوز قبـول �شركة  .....كمناق�ص �أو ممار�س فيما
تعلن عنه الهيئة العامة ل�شئون الزراعة والثروة ال�سمكية من مناق�صات �أو ممار�سات والتعاقد
معها وذلك طالما بقى ال�سيد ....ع�ضو ًا بمجل�س �إدارة الهيئة وفى ذات الوقت ولي ًا طبيعي ًا
على �أبنائه الق�صر ال�شركاء فى تلك ال�شركة  .وانتهت الجمعية العموميـة للق�سم اال�ست�شارى
للفتوى والت�شريع �إلى �أنه :
-1لي�س ثمة ما يمنع من قيد �شركة  .....التجارية �ضمن ال�شركات الم�ؤهلة للعمل فى
مجال الخدمات البيطرية �إذا توافرت لها �شروط الت�أهيل على الوجه �سالف البيان .
-2ال يجوز قبول �شركة  .....كمناق�ص �أو ممار�س فيما تعلن عنه الهيئة العامة ل�شئون
الزراعة والثروة ال�سمكية من مناق�صات �أو ممار�سات وفى التعاقد معها وذلك طالما
بقى ال�سيد  .....ع�ضو ًا بمجل�س �إدارة الهيئة وفى ذات الوقت ولي ًا طبيعي ًا على �أبنائه
()200
الق�صر ال�شركاء فى تلك ال�شركة»

كما قررت �إدارة الفتوى بدولة الكويت انه ال يجوز قبول عطاءات من �شركات يكون
من بين �أع�ضـاء مجل�س �إدارتها ع�ضو فى مجل�س �إدارة الهيئة العامة طالبة المناق�صة
بقولها «تتح�صل الوقائع فـى �أن ال�سيد ...ع�ضو مجل�س �إدارة الهيئة العامة للإ�سكان ي�شغـل
( )200فتوى رقم  92/122/2فى 1992/8/18
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فى ذات الوقت من�صب ع�ضو مجل�س الإدارة فى �شركة  ....ويمتلك فيها خم�سمائة �سهم
و�أن هذه ال�شركة قد ا�شتركت فى مناق�صة خا�صة بالهيئة  .وتطلبون الإفادة بالر�أى فى مدى
قانونية ا�شتراك ال�شركة �سالفة الذكر فى مناق�صات الهيئة م�ستقب ًال فى حالة كون ال�سيد
المذكور ع�ضو ًا فى مجل�س �إدارة الهيئة ومجل�س �إدارة ال�شركة  ،وذلك فى �ضوء �أحكام المادة
التا�سعة من الئحة المناق�صات الخا�صة بالهيئة  .ونفيد �أن المادة ( )9من الئحة المناق�صات
الخا�صة بالهيئة تن�ص على �أن « ال يجوز �أن يكون المناق�ص ع�ضو ًا فى مجل�س �إدارة الهيئة وال
موظف ًا فى الهيئة  ،وت�شمل عبارة المناق�ص فى تطبيق �أحكام هذه المادة ال�شريك والوكيـل
والعميل والموظف فى الم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة المناق�صة» وقد �أخذت الالئحة هذا الحكم عن
ن�ص المادة ( )20مـن القانون رقـم  37ل�سنة  1964فى �ش�أن المناق�صات العامة والتى تن�ص
على �أنه « ال يجوز �أن يكون المناق�ص ع�ضو ًا فى لجنة المناق�صات المركزية  ،وال موظف ًا
فى الجهة الحكومية طالبة المناق�صة  ،وت�شمل عبارة المناق�ص فى تطبيق �أحكام هذه
المادة ال�شريك والوكيل والعميل والموظف وع�ضو مجل�س الإدارة فى الم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة
المناق�صة» .وقد �أوردت المذكرة الإي�ضاحية لهذا القانون �أن الم�شرع قد تو�سع فى معنى
عبارة المناق�ص �ضمان ًا لعدالة اللجنة وحيادها .وحيث �إن الحظر المن�صو�ص عليه فى
المادة ( )9من الئحة مناق�صات الهيئة والمادة ( )20من قانون المناق�صات العامة �سالفتى
الذكر يهدف �إلى الو�صول �إلى قرار بالتر�سية على المناق�ص الفائز بعيد ًا عن �أى م�ؤثرات
مبا�شرة �أو غير مبا�شرة ومجانب ًا �أية �شبهات قد تلحق هذا القرار وتبرر و�صفه بعدم الحيدة
ولهذا ف�إن ال�صور التى �أوردها كل من الن�صين �سالفى الذكر و�أدخلها فى معنى « المناق�ص»
جاءت على �سبيل المثال ولي�ست على �سبيل الح�صر  ،ومن ثم ينطبق الحظر فى �أية �صورة
تثور فى �ش�أنها ال�شبهات التى �أراد الم�شرع �أن يتجنبها  .وحيث �إنه يالحظ �أن الن�ص الخا�ص
بالئحة مناق�صات الهيئة قد كرر كافة ال�صور التى تندرج تحت مفهموم « المناق�ص « كما
وردت بن�ص المادة  20من قانون المناق�صات العامة فيما عدا حالة ع�ضو مجل�س الإدارة
فى الم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة المناق�صة � ،إال �أن ذلك ال يعنى �أن الئحة مناق�صات الهيئة قد
ق�صدت �إباحة هذه ال�صورة بحيث يجوز �أن يكون المناق�ص ع�ضو ًا فى مجل�س �إدارة الهيئة
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�أو موظف ًا بها  ،وفى ذات الوقت ع�ضو ًا فى مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة المتقدمة �إلى
مناق�صة الهيئة  ..ذلك �أن ال�شبهات التى �أراد الم�شرع �أن يتجنبها فى هذا ال�صدد تتوافر
فى ع�ضو مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة المناق�صة �أكثر مما تتوافر فى �أحد الموظفين
فيها .......هذا ف�ض ًال عن �أن ع�ضو مجل�س الإدارة ي�شترك بهذه ال�صفة فى �إدارة ال�شركة
وت�سيير �أمورها  ،ولهذا حر�ص الم�شرع على ذكر هذه ال�صورة �صراحة فى المادة  20من
القانون رقم  37ل�سنة  1964فى �ش�أن المناق�صات العامة  .وانتهى الر�أي �إلى �إنه ال يجوز
للهيئة قبول العطاءات المقدمة من �شركة  .....طالما ظل ال�سيد  ....يجمع بين ع�ضوية
()201
مجل�س �إدارة الهيئة وع�ضوية مجل�س �إدارة هذه ال�شركة».

وقررت �إدارة الفتوى بدولة قطر انه لي�س هناك قانونا ما يمنع هيئة الأ�شغال العامة
من عمل ت�صاميم الم�شروعات العامة والإ�شراف عليها بوا�سطة مهند�سيها بقولها
«من حيث �إن هيئة الأ�شغال العامة طبقا لأحكام قانون �إن�شائها رقم ( )1ل�سنة  2004تهدف
�إلى الم�ساهمة في تحقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية من خالل تنفيذها للم�شروعات
العامة وفقا للخطط المعتمدة في الدولة  ،ولذلك خولها الم�شرع االخت�صا�ص ب�إعداد
الدرا�سات والت�صاميم والموا�صفات الفنية للم�شروع العام والإ�شراف على تنفيذها  ،وقد
حظر الم�شرع وفقا لحكم المادة ( )20من قانون تنظيم مزاولة المهن الهند�سية على
الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة �أو ال�شركات والأفراد
�أن تعهد ب�أعمال اال�ست�شارات الهند�سية لغير مكاتب اال�ست�شارات الهند�سية المرخ�ص
لها بمزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون الم�شار �إليه � ،إال �أن الم�شرع ا�ستثنى من تطبيق
�أحكام هذا القانون المهند�سين العاملين في الوزارات والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة بالن�سبة
لأعمالهم التي يزاولونها في حدود وظائفهم  .ومن حيث �إنه تطبيقا لما تقدم  ،ولما كان
الم�شرع بموجب حكم المادة ( )4من القانون رقم ( )1ل�سنة  2004ب�إن�شاء هيئة الأ�شغال
العامة قد خول الهيئة المذكورة االخت�صا�ص ب�إعداد الدرا�سات والت�صاميم والموا�صفات
الفنية للم�شروعات العامة للدولة والإ�شراف على تنفيذها  ،ومن ثم يكون قيام الوزارة بعمل
( )201فتوى رقم ( 336/2فى 1982/9/15
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الت�صاميم والدرا�سات والإ�شراف عليها مطابقا لحكم القانون  ،لكون مهند�سيها من الفئات
الم�ستثناة من الحظر بمقت�ضى المادة ( )20من قانون تنظيم مزاولة المهن الهند�سية رقم
()202
( )19ل�سنة  ، 2005وهي في حدود وظائفهم طبقا لقانون �إن�شاء الهيئة».
وقد �أفتى مجل�س الدولة فى  14يناير  1957ب�أن �شيخ البلد باعتباره موظفا عموميا ال
ي�ستطيع �أن يتقدم بعطاء فى مزايدة ا�ستغالل �سوق الناحية التى هو �شيخ فيها و�إذا تقدم
فيجب ا�ستبعاد عطائه وا�ستطردت الفتوى تقول « على �أنه �إذا حدث �أن تقدم �شيخ بعطائه فى
مناق�صة ولم تقرر الإدارة ا�ستبعاده منها لعدم علمها ب�صفته ثم ر�سا عليه المزاد  ,ف�إن هذه
ال�صفة ال تكون بعدئذ �سببا يبرر �إلغاء العقد المبرم معه � ,إذ �أنه يبين من قانون التوظيف
�أنه و�إن كان يق�ضى بحظر مزاولة الأعمال التجارية على الموظفين �إال �أنه لم يت�ضمن �أى ن�ص
يق�ضى ببطالن العقود التى تبرم بالمخالفة لهذا الحظر وهذا دون �إخالل بحق جهة الإدارة
فى محاكمة الموظف الذى يخالف هذا الحظر ت�أديبيا « (مجموعة الفتاوى ال�سنة � 11ص
. )203()350

الغ�صن ال�ساد�س
�أع�ضاء المجل�س البلدى المركزى
تن�ص المادة ( 8مكرر ًا) من القانون رقم ( )12ل�سنة  1998بتنظيم المجل�س البلدى
المركزى الم�ضافة بالقانون رقم  1ل�سنة  2011على انه « يجب على الع�ضو تجنب �أي عمل
من �ش�أنه ت�ضارب الم�صالح بين �أن�شطته الخا�صة �أو �أن�شطة الجهة التى يعمل بها وم�صالح
المجل�س� ،أو �أن يكون من �ش�أنه �أن يحقق ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر م�صلحة له».
والأ�صل �أنه يحظر على �أى ع�ضو مجل�س بلدى �أن يتقدم بعطاء فى نطاق البلديات الخا�ضعة
لإ�شرافه ومرد هذا الحظر �أن هذا المجل�س يناط به الإ�شراف على مختلف المرافق فى
نطاقه ف�أراد الم�شرع �أبعاد �أع�ضاء المجل�س عن ال�شبهة ومظنة ا�ستغاللهم للمرافق التى تقع
فى نطاق مجل�سهم.
( )202فتوى رقم  942 -11/3بتاريخ .2006/2/16
( )203م�شار �إليها بكتاب الأ�س�س العامة للعقود الإدارية الطبعة الرابعة � 1984أ -د �سليمان الطماوى �ص 230
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الغ�صن ال�سابع
رئي�س ديوان المحا�سبة ونائبه
تن�ص المادة ( )45من القانون رقم  4ل�سنة  1995ب�ش�أن ديوان المحا�سبة على انه «ال
يجوز لأي من رئي�س الديوان �أو نائبه� ،أثناء توليه من�صبه� ،أن يلي وظيفة عامة �أخرى .كما ال

يجوز له – ولو بطريق غير مبا�شر� -أن ي�شتري �أو ي�ست�أجر ما ًال من �أموال الدولة،
ولو بطريق المزاد العلني� ،أو �أن ي�ؤجرها �أو يبيعها �شيئاً من �أمواله �أو يقاي�ضها عليه.
كما ال يجوز له �أن ي�شارك في التزامات تعقدها الدولة �أو الم�ؤ�س�سات �أو الهيئات ،وال
�أن يجمع بين وظيفته وع�ضوية مجل�س �إدارة �أيه �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو هيئة.

الغ�صن الثامن
�أع�ضاء مجل�س ال�شورى
تق�ضى المادة  115من الد�ستور الدائم لدولة قطر ب�أنه « على �أع�ضاء مجل�س ال�شورى
ان ي�ستهدفوا في �سلوكهم م�صالح الوطن و�أال ي�ستغلوا الع�ضوية ب�أية �صورة كانت لفائدتهم
�أو لفائدة من ت�صله بهم عالقة خا�صة  .ويحدد القانون الأعمال التى ال يجوز لع�ضو مجل�س
ال�شورى القيام بها».
وقررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع ان المادة ( )95من الد�ستور تن�ص
على �أنه « ال يجوز لع�ضو مجل�س ال�شعب �أثناء مدة ع�ضويته �أن ي�شترى �أو ي�ست�أجر �شيئا من
�أموال الدولة� ,أو �أن ي�ؤجرها �أو يبيعها �شيئا من �أمواله �أو �أن يقا�ضيها عليه� .أو �أن يبرم مع
الدولة عقدا بو�صفه ملتزما �أو موردا مقاوال  ».والبين من هذا الن�ص �أن الد�ستور ر�أى �أن
يرتفع بالنواب عن مواطن ال�شبهات والظنون و�أن يبعدهم عن كل ما ي�ؤثر فى حق قيامهم
بواجبات الع�ضوية فحظر عليهم اثناء مدة الع�ضوية ما هو مباح لغيرهم فق�ضى ب�أال يجوز
لهم التعامل مع الدولة بمعناها ال�شامل فى المعامالت المالية المباحة للكافة  ,وكان لهم
اجرا�ؤها قبل ذلك ,وهى عقود البيع وال�شراء والإيجار من الدولة �أو لها  ,وعقود االلتزام
والتوريد والمقاولة معها � ,سواء كان ذلك بطريق مبا�شر �أو غير مبا�شر وال با�سم م�ستعار ولو
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كان التعاقد بطريق المزاد �أو المناق�صة المباحة  ,فن�ص المادة � 95صريح فى معناه وداللته
وا�ضح حكمه من عبارته وما �سبقت له  ,وهو �صادر عن نظر الد�ستور فى ريبة �إلى هذه البيوع
والإيجارات والمناق�صة وااللتزام والتوريد والمقاولة من قبلهم مع الدولة ف�أراد در�أها عنهم
فحظرها كلية وعلى �أى �صورة �سواء كانت بثمن المثل �أو القيمة الحقيقية ابعادا لهم عن
ال�شبهة وتنزيها عن الظن وهذا �أزكى لهم و�أكفل بقيامهم بواجبات ع�ضويتهم وعدم الإفادة
خالل مدة ع�ضويتهم من �أية منفعة �شخ�صية نتيجة لها �أو تكون مظنة لذلك و�أن فى ذلك
لتوطيد بالثقة العامة بهم .و�أن ما جاء بالمادة 271من الالئحة الداخلية لمجل�س ال�شعب من
�أن هذا الحظر ال ي�سرى على التعاقد الذى يتم طبقا لقواعد عامة ت�سرى على الكافة  ,ال يعتد
به ويعول عليه فى �أجازة ما حظره الد�ستور ون�ص عليه �صراحة فى المادة  95منه مما يجب
()204
التزامه وعدم تعدى حدوده.
وبناء عليه ف�إنه يحظر التعامل مع �أحد �أع�ضاء مجل�س ال�شورى بو�صفه ملتزما �أو موردا
�أو مقاوال.

الغ�صن التا�سع
الوزراء
تن�ص المادة  128من الد�ستور الدائم لدولة قطر على �أن « على الوزراء �أثناء توليهم
منا�صبهم �أن ي�ستهدفوا في �سلوكهم م�صالح الوطن ،و�أال ي�ستغلوا منا�صبهم الر�سمية
ب�أية �صورة كانت لفائدتهم� ،أو لفائدة من ت�صله بهم عالقة خا�صة .ويحدد القانون
الأعمال المحظورة على الوزراء والأفعال التي تقع منهم �أثناء توليهم منا�صبهم وت�ستوجب
م�ساءلتهم ،كما يحدد طريقة هذه الم�ساءلة».
وتن�ص المادة  11من القانون رقم  21ل�سنة  2004ب�ش�أن الوزراء المعدل بالقانون رقم 12
ل�سنة  2010على انه «بالإ�ضافة �إلى المحظورات المن�صو�ص عليها في القانون  ،يحظر على
الوزير :
( )204فتوى الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بجل�سة  1990/12/5ملف رقم 71/1/7
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 -1مخالفة �أحكام الد�ستور والقانون.
 -2ا�ستغالل النفوذ للح�صول على فائدة �أو ميزة ذاتية لنف�سه �أو لغيره.
 -6 ..-5 ..-4 ..-3ممار�سة الن�شاط التجاري �إذا كان متعار�ض ًا مع طبيعة العمل الذي
يقوم به».
وطبقا للمادة  4من قانون التجارة رقم  27ل�سنة  2006فان مقاوالت الأعمال وت�أ�سي�س
ال�شركات التجارية تعد �أعماال تجارية بطبيعتها  ،وعمال بالمادة  5من هذا القانون فان
عقود التوريد وامتيازات المرافق العامة والأعمال المتعلقة بمقاوالت الت�شييد والإن�شاءات
وترميمها وهدمها تعد �أعماال تجارية �إذا تمت على وجه االحتراف  .وعلى ذلك يكون التقدم
بعطاءات في مناق�صات التوريد والمقاوالت وغيرها عمال تجاريا يجب ا�ستبعاده �إذا تبين
تعار�ضه مع طبيعة وظيفة الوزير.

الفرع الثانى
الممنوعون من التعامل بقرار ادارى
الغ�صن الأول
حاالت �صدور قرار ب�شطب المناق�ص �أو منعه من التعامل
�أوال  :ال�شطب في قانون المناق�صات :
ورد الن�ص على ال�شطب كجزاء فى المادة  53بند ( )5من القانون رقم  26ل�سنة
 2005بن�صها على ان « �إذا ان�سحب المناق�ص لأي �سبب من الأ�سباب خالل مدة �سريان
العطاء  ،وبدون عذر تقبله لجنة المناق�صات المخت�صة � ،أو �إذا لم يقم �صاحب العطاء
المقبول ب�إيداع الت�أمين النهائي خالل المدة المن�صو�ص عليها في المادة ال�سابقة � ،أو
�إذا امتنع عن توقيع العقد في الميعاد المحدد لذلك  ،فيجوز بقرار من وزير االقت�صاد

والمالية  ،بعد �سماع �أقوال المناق�ص �أمام لجنة المناق�صات المخت�صة  ،اتخاذ �إجراء
�أو �أكثر من الإجراءات التالية:
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 -1الإنذار.
 -2م�صادرة الت�أمين الم�ؤقت.
 -3م�صادرة الت�أمين النهائي.
 -4تخفي�ض الفئة.
 -5ال�شطب من ال�سجل لمدة معينة �أو ب�صفة دائمة.
وللمناق�ص �أن يتظلم من هذا القرار � ،إلى الوزير  ،خالل �سبعة �أيام من تاريخ �إبالغه به،
ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائي ًا.
وال يخل توقيع �أي من الجزاءات ال�سابقة بحق الجهة الحكومية المعنية في المطالبة ب�أي
حقوق لها لدى المناق�ص».
وهذا الن�ص يوجب على وزارة االقت�صاد والمالية �أن تم�سك �سجال لقيد القرارات الإدارية
ال�صادرة ب�شطب المناق�ص .
ولئن وردت الجزاءات الجائز توقيعها على المناق�ص بهذا الن�ص مقرونة بحاالت بعينها
وهى ان�سحاب المناق�ص بدون عذر مقبول  ،وعدم �إيداع الت�أمين النهائى من المناق�ص
الفائز  ،االمتناع عن توقيع العقد  ،اال انه ال مانع من تطبيق هذه الجزاءات في حاالت �أخرى
ومنها الحاالت المن�صو�ص عليها بالمادة  57من هذا القانون التى تق�ضى بان « يعتبر العقد
مف�سوخ ًا في الحاالت التالية:

�-1إذا ثبت �أن المتعاقد قد ا�ستعمل الغ�ش �أو التالعب في تنفيذ العقد.
�-2إذا ثبت �أن المتعاقد �شرع بنف�سه �أو بوا�سطة غيره بطريق مبا�شر �أو غير مبا�شر
في ر�شوة �أحد موظفي الدولة �أو التواط�ؤ معه �إ�ضراراً بالجهة الحكومية
المتعاقد معها.
»... -3
ما هو مدلول الغ�ش �أو التالعب ؟
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ق�ضت المحكمة الإدارية العليا الم�صرية ب�أن مجرد مخالفة الموا�صفات المتفق عليها ال
ي�شكل غ�شا �أو تالعبا يدعو �إلى �شطب ا�سم المتعهد من قائمة المتعاملين مع الإدارة �إذ يلزم
وحتى ترقى مخالفة الموا�صفات �إلى مرتبة الغ�ش �أن يثبت علم المتعهد بهذه المخالفة بما
ينطوى عليه هذا العلم من الخداع من جانب المدعى فى حقيقة ال�شيء الم�سلم من حيث
نوعه �أو طبيعته �أو �صفاته الجوهرية التى جرى التعاقد عليها  .ففى هذه الحالة يتوافر �سوء
الق�صد الدال على ا�ستعمال الغ�ش المبرر لل�شطب كذلك ف�إن مجرد مخالفة الموا�صفات
فى الكمية القليلة التى قام المدعى بت�سليمها �إلى العمال فى محله وفى الظروف التى تم
فيها هذا الت�سليم ال تعد تالعبا  .ذلك �أن التالعب الذى يجاوز الإهمال وال يرقى �إلى مرتبة
الغ�ش والذى يتعذر ح�صر مختلف �أ�ساليبه و�شتى �صوره  ,يفتر�ض �إتيان المتعهد �أعماال تتم
عن عدم التزام المتعهد الجادة فى تنفيذ التزاماته ومحاولته �إيجاد الثغرات للتحلل منها
ابتغاء الح�صول على منفعة غير م�شروعة على ح�ساب الم�صلحة العامة التى ي�ستهدفها العقد
()205
االدارى « .
وق�ضت ب�أنه « يتعين لو�صم المتعاقد مع االدارة بالغ�ش فى تنفيذ التزاماته وتوقيع الجزاء
المن�صو�ص عليه فى المادة  8من الالئحة �أن يثبت �سوء نيته �أى علمه بما ي�شوب الأ�صناف
التى يوردها من الغ�ش و�إنه �إن كان هذا العلم مفتر�ضا فى المتعاقد مع االدارة �إال �أنه متى
كان ظروف الحال تنفى هذا العلم عن المتعهد ف�إنه ال ي�سوغ و�صمه بالغ�ش وظروف الحال
التى تنفى هذا العلم كما قد ت�ستفاد مما قد ي�صدر من �أحكام جنائية فى �ش�أن ما ن�سب
�إلى المتعهد من غ�ش  ,ت�ستفاد مما قد يرد فى الأوراق متعلقا بمدى ح�سن نية المتعاقد فى
تنفيذ التزاماته التى يت�ضمنها التعاقد ب�صفة عامة وحجم التعاقد فى ذاته وتعدد االلتزامات
الواردة به» ( )206(.الطعن رقم  95ل�سنة ق جل�سة . )1966/5/14
وق�ضت بان « مخالفة موا�صفات التوريد ال تعتبر غ�شا ما لم يثبت �أن المورد كان على علم
بهذه المخالفة و�أتى من الأفعال ما يخفى المخالفة عن جهة االدارة �أو يجعل من المتعذر
( )205الطعن رقم  929ل�سنة 9ق جل�سة  1967/6/17مجموعة ال� 15سنة فى العقود الإدارية القاعدة � 175ص 257
( )206المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم  436ل�سنة  22ق جل�سة  1985/4/9ال�سنة 30ق العدد الثانى القاعدة � 140ص 925
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عليها اكت�شافها  -متى ثبت �أن المورد الذى ي�شترى الجبن من �آخرين �أو يتفق معهم على
ت�صنيعه ال دليل على علمه بمخالفة الجبن للموا�صفات �أو اتفاقه على توريد جبن مخالف
للعقد فال يفتر�ض فيه هذا العلم �إال �إذا كان هو �صانع الجبن الذى يورده ».
وق�ضت ب�أن « المدعى الذى تعاقد مع جماعة....على توريد �أ�صناف غذائية د�أب على
توريد هذه الأ�صناف ب�أقل كمية من الكميات المطلوبة وغير �صالحة لال�ستهالك الآدمى
وهو �أمر يك�شف بما ال يدع مجاال لل�شك عن نية مبينة للتالعب والغ�ش بهدف الح�صول على
الأموال العامة بدون وجه حق....ومن ثم حق لها �أن توقف التعامل معه و�أن تجنب الم�صالح
الحكومية التورط معه فى عقود توريد �أخرى تكون م�سرحا لغ�شه وتالعبه» (.)207
وق�ضت ب�أن « عقد الداللة ال يعدو �أن يكون عقدا من العقود الإدارية يجرى فيه ما يلحقها
من جواز ترتيب الأثر المترتب على الغ�ش �أو التالعب �أو الر�شوة من جانب المتعهد وال �سبيل
�إلى ح�صر �أوجه التالعب �أو تحديد �صوره  ,وغاية الأمر ف�إنه على �أية حال يجاوز الإهمال وال
يرقى �إلى مرتبة الغ�ش �أو الر�شوة  .و�إن ما ا�ستخل�صته الإدارة من اعتياد المتعهد (المدعى)
مخالفة الآجال المحددة للبيع وعدم التزامه الن�شر فى المواعيد الم�ضروبة له يكون بذاته
بع�ض �صور التالعب وال يعيب ما رتبته على ذلك من �أثر �سواء فى �ش�أن الت�أمين �أو �شطب
ا�سم المدعى من �سجالت متعهد الحكومة وال ي�شوب ت�صرفها �أو يدمغه بعدم الم�شروعية
�أو ب�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة وال يقدح فى ذلك �أى ادعاء بحق المتعهد فى االعترا�ض على
تواريخ البيع لأن العقد جعل الكلمة الأخيرة فى هذا ال�ش�أن للإدارة ذاتها وفق ما تعتقده فى
�صالحها» (.)208
وقد ن�صت المادة  152من قانون العقوبات القطرى على �أن « يعاقب بالحب�س مدة ال
تجاوز ع�شر �سنوات ،كل موظف عام �أخل بطريق الغ�ش� ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى غير
م�شروعة ،بحرية �أو �سالمة المناق�صات �أو المزايدات المتعلقة بالدولة� ،أو ب�إحدى
الجهات المن�صو�ص عليها في الم ــادة ( )4من هذا القانون».
( )207المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم  1225ل�سنة 25ق جل�سة  1984/2/25ال�سنة  29العدد الأول القاعدة �115ص 717
( )208المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم  1127ل�سنة 5ق جل�سة 1961/4/22
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ون�صت المادة  154من قانون العقوبات على �أن « يعاقب بالحب�س مدة ال تجاوز ع�شر
�سنوات ،كل موظف عام له �ش�أن في �إعداد� ،أو �إدارة� ،أو تنفيذ المقاوالت �أو التوريدات �أو
الأ�شغال �أو التعهدات المتعلقة ب�إحدى الجهات المن�صو�ص عليها في المادة ( )4من هذا
القانون ،ح�صل �أو �شرع في الح�صول لنف�سه� ،أو لغيره ،بالذات �أو بالوا�سطة ،ب�أي كيفية غير
م�شروعة ،على ربح �أو منفعة �أو عمولة من عمل من الأعمال المذكورة».
ون�صت المادة  155من قانون العقوبات على �أن « يعاقب بالحب�س مدة ال تجاوز خم�س
�سنوات ،كل من ارتكب عمد ًا غ�شاً في تنفيذ كل �أو بع�ض االلتزامات التي يفر�ضها عليه
عقد مقاولة �أو توريد� ،أو �أ�شغال عامة �أو غيرها من العقود �أو التعهدات التي ارتبط بها
مع �إحدى الجهات المن�صو�ص عليها في المادة (  ) 4من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحب�س مدة ال تقل عن خم�س �سنوات وال تجاوز خم�سة ع�شر �سنة� ،إذا ترتب
على الجريمة �ضرر ج�سيم� ،أو �إذا كان العقد متعلق ًا بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني
عالم ًا بهذا الغر�ض.

ويعاقب ب�أي من هاتين العقوبتين ،بح�سب الأحوال ،المتعاقدون من الباطن ،والوكالء،
والو�سطاء� ،إذا كان الغ�ش راجعاً �إلى فعلهم».
ثانيا :ال�شطب لمخالفة �أحكام القانون رقم  11ل�سنة :1979
تن�ص المادة  12من القانون رقم  11ل�سنة  1979ب�ش�أن حماية المن�ش�آت الكهربائية
والمائية العامة على انه «يجوز للجنة المناق�صات المركزية المن�صو�ص عليها في القانون
رقم ( )8ل�سنة 1976ب�ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات حذف ا�سم المقاول الأ�صلي

�أو المقاول من الباطن من �سجالتها لمدة معينة �أو ب�صفة دائمة ،بناء على طلب
الوزارة في الحاالت الآتية:
( �أ )�إذا تكررت منه �أو من تابعيه ،مخالفة الئحة االحتياطات الوقائية الالزمة لحماية
المن�ش�آت الكهربائية �أو المائية العامة.
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(ب)�إذا ت�سبب هو �أو تابعوه ،عمد ًا �أو ب�إهمال ج�سيم  ،في �إتالف تلك المن�ش ّات �أو
تعطيلها� ،أو جعلها غير �صالحة لال�ستعمال ،كلي ًا �أو جزئيا� ،أو �أقل �صالحية للغر�ض
الذي �أن�شئت من �أجله.

ثالثا� :صدور قرار بالمنع من التعامل طبقا للقانون رقم  6ل�سنة :1987
يجوز للجنة المناق�صات المركزية منع المورد �أو المقاول �أو المتعهد من التعامل مع
اى جهة حكومية مدة �سنتين  ،في حالة ارتكابه للغ�ش �أو التحايل وذلك بتقديمه بيانات
غير �صحيحة عن المنتجات بما في ذلك و�ضع عالمات المنتجات الوطنية �أو المنتجات ذات
المن�ش�أ الوطنى على منتجات �أجنبية .وذلك �صدعا بحكم المادتين  8و 9من القانون رقم
 6ل�سنة  1987ب�ش�أن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في الم�شتريات الحكومية للمنتجات
الوطنية والمنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى بدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية حيث
تن�ص المادة  8على انه « مع عدم الإخالل باى عقوبة قانونية �أخرى  ،يجوز �إلغاء التعاقد مع
المورد �أو المقاول �أو المتعهد ومنعه من التعامل مع اى جهة حكومية مدة �سنتين ،في
حالة ارتكابه للغ�ش �أو التحايل وذلك بتقديمه بيانات غير �صحيحة عن المنتجات بما في ذلك
و�ضع عالمات المنتجات الوطنية �أو المنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى على منتجات �أجنبية.
ويتم �إبالغ ذلك للدولة الم�صدرة ل�شهادة المن�ش�أ التخاذ العقوبات المنا�سبة بحق من يمار�س
الغ�ش �أو التحايل  ،ولبقية الدول الأع�ضاء في مجل�س التعاون التخاذ ما تراه منا�سبا من
�إجراءات».
وتن�ص المادة  9على �أن « تخت�ص لجنة المناق�صات المركزية المن�صو�ص عليها في
قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  8ل�سنة  1976الم�شار �إليه  ،بالإ�شراف على تنفيذ
القواعد والأحكام الموحدة المن�صو�ص عليها في هذا القانون والتقيد بها».

رابعا :العجز فى تنفيذ التزام �سابق :
�إن حظر التعامل كما يجوز بالن�سبة للمتعهدين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الإدارية
ب�سبب العجز في تنفيذ التزام قائم �أو �سابق  ،فانه يجوز �أي�ضا بالن�سبة للمتعهدين والمقاولين
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الذين لم ي�سبق لهم التعامل مع الجهات الإدارية والذين كانت لهم �صلة بتنفيذ بع�ض العقود
الإدارية �سواء كانت هذه ال�صلة مقررة فى هذه العقود �أو ملحوظة عند تنفيذها ويكون من
()209
الجائز حظر التعامل مع المورد من الباطن رغم كونه غير طرف فى العقد الإدارى.

الغ�صن الثانى
االثار المترتبة على قرار ال�شطب
�أوال �:أثر ال�شطب على التعاقد المبرم قبل �صدور قرار ال�شطب:
قد تتعاقد الإدارة مع المقاول وهو مقيد ب�سجل المقاولين ثم ي�صدر قرار ال�شطب فى
تاريخ الحق على التعاقد فهل ي�ستمر المقاول فى تنفيذ العملية �أم يعتبر العقد باطال وال ي�سوغ
له ا�ستكمال التنفيذ ؟
قررت �إدارة الفتوى ل�شئون الأزهر بمجل�س الدولة �أنه « يتعين تنفيذ العقد المبرم مع
المقاول فى هذه العملية و�صرف الم�ستخل�صات حتى يتم االنتهاء من تنفيذ هذا العقد ا�ستنادا
�إلى �أن الم�شرع �ألزم الجهة الإدارية ب�أن تم�سك كل منها �سجال لقيد �أ�سماء الممنوعين من
التعامل �سواء كانوا موردين �أو مقاولين متى وجد ن�ص قانونى �أو قرار �إدارى بهذا المنع .
و�أورد حظرا على تلك الجهات بعدم التعامل مع ه�ؤالء المقيدين فى ال�سجل الم�شار �إليه و�أن
قرار ال�شطب فى الحالة المعرو�ضة يحظر على الجامعة التعامل مع هذا المقاول اعتبارا من
 1992/10/8تاريخ ورود كتاب الهيئة �إلى الجامعة و�أما ما تم من تعامل مع المقاول قبل ورود
هذا الكتاب ف�إنه يبقى �صحيحا ونافذا وعليه يتعين �أعمال �آثاره متى كان الإ�سناد فى تاريخ
�سابق على حظر التعامل معه ويتعين تنفيذ هذه العملية ح�سبما اتفق عليه فى العقد المبرم بينهما
باعتبار �أن العقد �شريعة المتعاقدين» (.)210
ولما كان العقد يقوم على الإرادة � ,أى ترا�ضى المتعاقدين  ,والإرادة يجب �أن تتجه �إلى
غاية م�شروعة  ,هذا هو ال�سبب  ,فللعقد ركنان  :الترا�ضى وال�سبب و�أما المحل فهو ركن فى
()209حكم المحكمة الإدارية العليا الم�صرية  -الطعن رقم 436ل�سنة 22ق جل�سة  – 1985/4/9ال�سنة  30العدد الثانى القاعدة
�140ص925
( )210فتوى رقم  1119بتاريخ ( 1992/12/7ملف رقم )58/1/67
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االلتزام ال فى العقد و�إنه ال يكفى �أن يكون الترا�ضى موجودا بل يجب �أي�ضا �أن يكون �صحيحا
والترا�ضى ال يكون �صحيحا �إال �إذا كان �صادرا من ذى �أهلية ولم تكن �إرادة �أحد المتعاقدين
م�شوبة بعيب من عيوب الإرادة وترتيبا على ذلك ف�إنه ينبغى فى هذا المقام التمييز بين ما
�إذا كان المتعهد �أو المقاول قد �شطب ا�سمه من �سجل المتعهدين �أو المقاولين فى تاريخ
�سابق على �إر�ساء المناق�صة عليه �أم بعد �إخطاره بقبول عطائه وانعقاد العقد  .ففى الحالة

الأولى :ف�إن مجرد �صدور قرار ال�شطب فى تاريخ �سابق على قبول عطاء المتعهد
�أو المقاول الذى �صدر قرار �شطبه  -حتى ولو لم تعلم به الجهة المتعاقدة �إال فى
تاريخ الحق على القبول  -يبطل العقد الذى تبرمه الإدارة  .فالأ�صل �أن �أحكام الأهلية
من النظام العام فال يجوز �أن يعطى �شخ�ص �أهلية غير متوافرة عنده وال يجوز الحرمان من
�أهلية موجودة �أو االنتقا�ص منها وكل اتفاق على �شىء من ذلك يكون باطال طبقا لما تق�ضى
به المادة  48من القانون المدنى ب�أنه» لي�س لأحد النزول عن �أهليته وال التعديل فى �أحكامه
« كما �أنه من الم�سلمات �أن ال�شخ�ص يكون كامل الأهلية ما لم ي�سلب القانون �أهليته �أو يحد
منها وهذا ما ق�ضت به المادة  109من القانون المدنى بن�صها على �أن « كل �شخ�ص �أهل
للتعاقد ما لم ت�سلب �أهليته �أو يحد منها بحكم القانون  ».ومتى كان قانون تنظيم المناق�صات
والمزايدات قد حظر على المقيدين ب�سجل الممنوعين من التعامل التقدم بعطاءات �أو
التعاقد معهم لحين رفع �أ�سمائهم من هذا ال�سجل وزوال قرار ال�شطب � ,أى �سلب �أهليتهم
فى التعاقد مع الإدارة ما بقى قرار ال�شطب قائما ف�إن التعاقد معه بالرغم من ذلك يجعل
العقد باطال حتى ولو كانت الإدارة المتعاقدة ال تعلم ب�صدور قرار ال�شطب  ,وال يخل ذلك
بحق الإدارة فى التعوي�ض عن الغ�ش الذى �صدر منه عمال بقواعد الم�سئولية التق�صيرية
�.أما الحالة الثانية وهى �إذا �أخطر المتعهد �أو المقاول بقبول عطائه وانعقد العقد

ثم �صدر قرار �شطبه من التعامل فال يكون العقد باطال لأن قرار ال�شطب لي�س له
�أثر �إال من تاريخ �صدوره فال ين�سحب على العقود التى �أبرمت �سابقة عليه وتظل �صحيحة
منتجة لآثارها .
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ثانيا هل يجوز لل�شركة التى ت�ساهم فيها �شركة م�شطوبة التقدم �إلى المناق�صة:
وبعبارة �أخرى ت�أثير ا�ستبعاد بع�ض الموردين المكونين ل�شركة موردة من قبول العطاء
بالن�سبة للآخرين .
قررت �إدارة الفتوى بدولة قطر �إن كل �شركة لها �شخ�صية قانونية م�ستقلة عن الأخرى وال
تت�أثر �إحداهما بالأخرى .حيث �صدر قرار �سعادة وزير ال�صحة با�ستبعاد �شركة من الدخول
في �أية مناق�صة �سواء با�سمها �أو �أي ا�سم تجاري �آخر  ،وقد تبين �أن �شركة �أخرى هي �شركة
ذات م�سئولية محدودة ومقيدة بال�سجل التجاري (ومن �ضمن م�ؤ�س�سيها ال�شركة الأولى
الممنوعة من الدخول في المناق�صة) ومن حيث �إن ال�شركة ذات الم�سئولية المحدودة هي
�شركة ذات �شخ�صية معنوية م�ستقلة عن �شخ�صية ال�شركاء فيها  ،كما �أن م�سئولية كل �شريك
فيها مقيدة بقدر ح�صته في ر�أ�س المال  ،وبالتالي ف�إن كل �شركة تعد �شخ�صية قانونية م�ستقلة
عن ال�شركة الأخرى  ،حتى ولو كان هناك �شريكا بن�سبة  %50من ر�أ�س مال ال�شركة الأخرى

 ،لأن ال�شركة الأخيرة لها ذمة مالية م�ستقلة عن ذمته  ،وبالتالي ال ي�سري عليها الجزاء
()211
انف الذكر  ،مما يعني عدم �سريان العقوبة على ال�شركة المتقدمة للمناق�صة .
ثالثا� :أثر تخلى المتعاقد مع الإدارة عن التزامه وحقوقه للمحروم من دخول
المناق�صة
ق�ضت محكمة الق�ضاء الإداري الم�صرية ب�أن �إقدام المدعى على التعاقد مع الجهة
الإدارية ثم تخليه فعال عن التزامه وحقوقه لل�سيد  .......المحروم من دخول مناق�صات
الوزارة يعد من قبيل الغ�ش والتالعب فى نطاق العقد الإداري  ......وما وقع من المدعى فى
ارتكابه الغ�ش والتالعب مما يف�سخ به العقد تلقائيا بغير �إنذار ومما يبرر حرمان المدعى من
دخول المناق�صات ».

()212

( )211الفتوى رقم ف.ت  2299-4/3الم�ؤرخة 1997/9/15
( )212الق�ضية رقم  5ل�سنة 2ق جل�سة  1960/6/30ال�سنة �14ص69

350

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

الغ�صن الثالث
الطعن في قرار ال�شطب ال يتقيد بميعاد
ا�ستقر ق�ضاء المحكمة الإدارية العليا الم�صرية على �أن « قرار الإدارة ب�شطب ا�سم
المتعهد من �سجل الموردين المحليين يترتب عليه تعديل مركزه القانونى تعديال م�ستمرا
بحيث يمتنع عليه الدخول فى المناق�صات الحكومية فى الم�ستقبل مادام قرار ال�شطب
قائما ومنتجا لأثاره  ..ول�صاحب ال�ش�أن �أن ي�سعى لدى الإدارة لإعادة قيد ا�سمه فى �سجل
المتعهدين �إذا انتفى ال�سبب الذى ترتب عليه �شطب اال�سم ولو كان ذلك بعد فوات ميعاد �أن
يكون قرار الإدارة ب�شطب ا�سم المتعهد من �سجل الموردين محال لل�سحب بعد فوات مواعيد
الطعن فيه بالإلغاء ف�إن م�ؤدى ذلك وبالنظر �إلى الآثار الم�ستمرة لقرار �شطب اال�سم ما بعد
انق�ضاء ميعاد الطعن فيه بالإلغاء وبالمقابل لما قدره الم�شرع من جواز �سحب قرار �شطب
ا�سم المتعهد فى �أى وقت ف�إنه يجوز �أن يكون ذلك القرار محال للطعن بالإلغاء فى �أى وقت
ما ظل قائما وم�ستمرا فى �إنتاج �آثاره ال�سيما و�أن الدعوى الق�ضائية �أقوى فى معنى ال�سعى
لتعديل المركز القانونى الم�ستمر الناتج عن قرار �شطب ا�سم المتعهد من �سجل الموردين
()213
من مجرد تقديم الطلب �إلى الإدارة ل�سحب ذلك القرار .
وق�ضت ب�أن قرار حظر التعامل مع المورد هو قرار م�ستمر ال يتقيد طلب �إلغائه بالميعاد
القانونى.

المطلب الثانى
الكفاية الفنية والمالية وح�سن ال�سمعة
�إن حرية المناف�سة هى �أحد المبادئ الأ�سا�سية التى تقوم عليها المناق�صة ويق�صد بها
حق الأفراد فى التقدم للمناق�صة العامة دون منع الإدارة لأحد منهم �أو حرمانه من حقه فى
التناف�س للو�صول �إلى �إر�ساء المناق�صة عليه  ،وهذا المبد�أ يقيده حق الإدارة فى التحقق
من المقدرة الفنية والمالية وح�سن ال�سمعة لدى مقدم العطاء بحيث يكون لها الحق
()213الطعن رقم  1225ل�سنة 25ق جل�سة  1984/2/25ال�سنة  29العدد الأول القاعدة �115ص  , 709والطعن رقم  724ال�سنة27
القاعدة �33ص236
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فى ا�ستبعاد الأفراد الذين يثبت عدم قدرتهم الفنية والمالية لأداء الأعمال المطروحة فى
المناق�صة .
ولتمكين الإدارة من ممار�سة هذا الحق فقد �أ�شارت المادة � 19إلى ت�صنيف المقاولين فى
فئات وتخ�ص�صات مختلفة ح�سب مقدرتهم المالية والفنية وخبرتهم وكفاءتهم و�سابقة
�أعمالهم ،كما ن�صت الفقرة الأولى من المادة  4من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات
على ان «يكون التعاقد بطريق المناق�صة المحدودة في الحاالت التي تتطلب طبيعتها ق�صر
اال�شتراك فيها على موردين �أو مقاولين �أو ا�ست�شاريين �أو فنيين معينين بذواتهم من المقيدين
في القوائم التي تعدها الجهة الحكومية المعنية لهذا الغر�ض وتعتمدها لجنة المناق�صات
المركزية ،ب�شرط �أن يتوفر فيهم الكفاية الفنية والمالية وح�سن ال�سمعة « .وهذا
الن�ص وان ورد فى �ش�أن المناق�صة المحدودة �إال انه يعد من الأحكام العامة الواجبة التطبيق
على �سائر المناق�صات.
وت�أكيدا لحق الإدارة فى اال�ستبعاد ق�ضت المحكمة الإدارية العليا الم�صرية ب�أنه « من
الم�سلمات �أنه كما يجوز �إ�صدار قرارات اال�ستبعاد بالن�سبة للمتعهدين والمقاولين كجزاء
ب�سبب العجز فى تنفيذ التزام �سابق يجوز �أي�ضا ا�ستبعاد بع�ض الأ�شخا�ص غير المرغوب

فيهم بما يتجمع لدى الإدارة من تقدير عام عن كفاية ه�ؤالء وقدرتهم دون �أن ي�سبق
ذلك ارتباطهم مع جهة الإدارة فى عمل ما وذلك ك�إجراء وقائى تمليه غيرة الإدارة توخيا
للم�صلحة العامة وحدها .

()214

وق�ضت ب�أنه ي�شترط دائما فيمن يتقدم للتعاقد مع الإدارة �أن يكون متمتعا بح�سن
ال�سمعة وهذا قيد لم�صلحة المرفق �أكده ن�ص المادة الثالثة من القانون رقم 236ل�سنة 1954
بتنظيم المناق�صات والمزايدات الذى يق�ضى ب�أن تعر�ض العطاءات على لجنة البت م�شفوعة
بمالحظات رئي�س الم�صلحة �أو الفرع المخت�ص ويجب �أن تت�ضمن هذه المالحظات �إبداء
الر�أى فى �أ�صحاب العطاءات من حيث كفايتهم المادية والفنية وح�سن ال�سمعة فللإدارة
( )214الطعن رقم 1654ل�سنة 6ق جل�سة 1962/12/22
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�إذن حق �أ�صيل فى ا�ستبعاد منن ترى ا�ستبعادهم منن قائمة عمالئها ممن ال يتمتعون بح�سن
ال�سمعة ولها مطلق التقدير فى مبا�شرة هذا الحق ال يحدها فى ذلك �إال عيب �إ�ساءة ا�ستعمال
()215
ال�سلطة.

وقد انتهى ر�أى الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع �إلى حق لجنة البت فى
ا�ستبعاد �أى عطاء ولو كان الأقل �سعرا �إذا لم تطمئن �إلى كفايته الفنية �أو �سابقة
خبرته فى �أعمال مماثلة لأعمالها على الوجه الذى قررته وذلك تحت رقابة الق�ضاء
ت�أ�سي�سا على �أنه « �إذا ما اطم�أنت اللجنة �إلى عدم الكفاية الفنية للمناق�ص �صاحب �أقل عطاء
لأنه لم يقدم �سابقة �أعمال مماثلة للوزارة �أو �أجهزتها �أو الهيئة ذاتها ولم تتمكن اللجنة الفنية
من ح�صر معداته كما �أن هذا المقاول هو �شركة �أ�س�ست حديثا فكل تلك �أ�سباب يحمل عليها
قرار اللجنة تحت م�سئوليتها وتقديرها الفنى وال يمكن �أن يفر�ض عليها اال�ستناد �إلى �سابقة
�أعمال لجهات �أخرى �إذا قدرت وجوبا �أن تكون الخبرة ال�سابقة فى �أعمال مماثلة فى الجهات
التى يت�صل عملها كما ال يمكن �أن يفر�ض عليها فح�ص المعدات وهى لم تتمكن من ح�صرها
و�أخيرا ف�إن حداثة عهد �شركة الأعمال هو مما يدخل عن�صرا من عنا�صر االطمئنان �إلى
()216
كفايتها وخبرتها وكلها �أ�سباب مو�ضوعية تخ�ضع لتقدير لجنة البت تحت رقابة الق�ضاء.
كما قررت �أن الم�شرع ا�شترط دائما فيمن يتقدم للتعاقد مع �إحدي الجهات الخا�ضعة
لأحكام القانون رقم  9ل�سنة  1983الم�شار �إليه �أن يكون متمتعا بح�سن ال�سمعة  ,وهذا القيد
المقرر لم�صلحة المرفق �أكدته الن�صو�ص ال�سالفة البيان  ,فال يكفي في المتعاقد مع

الإدارة توافر المقدرة الفنية والمادية بل يجب �أن يتوفر �إلى ذلك ح�سن ال�سمعة ,
وللإدارة في هذا ال�ش�أن الحق في ا�ستبعاد من تري ا�ستبعادهم من قائمة عمالئها
من ال يتمتعون بح�سن ال�سمعة ولها �سلطة تقديرية في مبا�شرة هذا الحق ال يحدها
�إال عيب �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة  .وفي �ضوء ذلك يكون من حق جهة الإدارة �أن ت�ستبعد
( )215الطعن رقم  1067ل�سنة  5ق جل�سة 1962/2/17
( )216فتوى رقم  373بتاريخ  1985/3/31جل�سة  1985/3/20ملف رقم 252/1/54
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من المناق�صة �أو الممار�سة التي تجريها العطاء الذي يثبت لديها �أن �صاحبه ال يتمتع بح�سن
ال�سمعة  ,والقول بغير ذلك من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى احتمال التعاقد مع �صاحب هذا العطاء
رغم عدم توفر ح�سن ال�سمعة لديه ,الأمر الذي ال يتفق مع �أحكام القانون على النحو ال�سابق
()217
ا�ستظهاره.

وعن مدى �أحقية �شركة غير متخ�ص�صة في التقدم �إلى مناق�صة عامة محلية
قررت �إدارة الفتوى بدولة قطر انه لم ي�شترط القانون تخ�ص�ص ال�شركة في المناق�صة
العامة لكي تتقدم للمناق�صة بقولها «من حيث �إن �شروط المناق�صة �سواء كانت عامة �أو
خا�صة  ،هي بمثابة قانون التعاقد فلم تو�ضع لم�صلحة �أحد من المتعاقدين �إن �شاء �أخذ بها
و�إن �شاء لم ي�أخذ بها  ،و�إنما و�ضعها كان للم�صلحة العامة فال �سبيل لالنفكاك منها  ،وكل
عمل خالفها ال يعتد به وال يترتب عليه �أي �أثر لأنه يناق�ض الأ�سا�س الذي قامت عليه المناف�سة
بين المتناق�صين  .وبمراجعة �إعالن المناق�صة محل طلب الر�أي وال�شروط العامة والخا�صة
التي تحكمها تبين �أن هذا الإعالن جاء عاما لم يرد به ما يفيد ق�صر اال�شتراك في المناق�صة
على �أ�شخا�ص �أو �شركات متخ�ص�صة �أو غير متخ�ص�صة في الأعمال مو�ضوع المناق�صة  ،كما
�أن ال�شروط العامة جاءت مطلقة دون تحديد نوع ال�شركات المطلوبة التي يقت�صر عليها
اال�شتراك في المناق�صة وهو ذات ما ن�ص عليه قانون المناق�صات والمزايدات رقم ()8
ل�سنة  1976من �أن التر�سية تتم على �أرخ�ص الأ�سعار تغليبا لم�صلحة الخزانة العامة

على �أي اعتبار �آخر  ،وم�صلحة الإدارة الفنية التي تبدو في اختيار المناق�ص الأف�ضل
من حيث الكفاءة الفنية وح�سن ال�سمعة وفي ترجيح �أي من هاتين الم�صلحتين
تتمتع ب�سلطة تحددها القواعد المقررة في هذا ال�ش�أن  .ويترتب على ذلك �أنه لي�س
هناك مانعا قانونيا يحول دون تقدم ال�شركة محل ال�شكوى بعطائها في المناق�صة مو�ضوع
البحث  ،و�أنه ال يحق لل�شركات المحلية االعترا�ض عليها � ،إال �إذا ر�أت لجنة البت ا�ستبعادها
()218
لأ�سباب فنية».
( )217فتوى رقم  163في  1988/2/8جل�سة ( 41 )1987/12/9و ) 612 /219/42
( )218الفتوى رقم ف.ت  1195-4/3الم�ؤرخة 1999/5/29
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المطلب الثالث
القيد فى ال�سجالت
الفرع االول
القيد فى �سجل ت�صنيف المقاولين
لدى لجنة المناق�صات المركزية
نظمت المواد من � 19إلى  23من قانون المناق�صات والمزايدات �أحكام ت�صنيف
المقاولين فى الفئات والتخ�ص�صات المختلفة ح�سب مقدرتهم المالية والفنية وخبرتهم
وكفاءتهم و�سابقة �أعمالهم  ،وتتولى الت�صنيف لجنة ت�صنيف المقاولين التى ت�صدر تو�صيات
ترفع للجنة المناق�صات المركزية العتمادها  ،وللمقاول التظلم اختياريا من قرار ت�صنيفه
�إلى وزير االقت�صاد والمالية  ،ويكون له الطعن على قرار ت�صنيفه �أمام الدائرة الإدارية
بالمحكمة االبتدائية.
فن�صت المادة  19على ان «تن�ش�أ لجنة ت�سمى «لجنة ت�صنيف المقاولين» تتبع لجنة
المناق�صات المركزية  ،وتخت�ص بت�صنيف و�إعادة ت�صنيف المقاولين في فئات وتخ�ص�صات
مختلفة ح�سب مقدرتهم المالية والفنية وخبرتهم وكفاءتهم و�سابقة �أعمالهم  ،وفقا لل�ضوابط
والقواعد والإجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون».
ون�صت المادة  20على ان «ت�شكل لجنة ت�صنيف المقاولين برئا�سة �أحد �أع�ضاء لجنة
المناق�صات المركزية  ،وع�ضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية:
 -1الديوان الأميري.
 -2وزارة الدفاع.
 -3وزارة الطاقة وال�صناعة.
 -4وزارة الأعمال والتجارة.
 -5وزارة االقت�صاد والمالية.
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 -6هيئة الأ�شغال العامة.
-7غرفة تجارة و�صناعة قطر .ويكون للجنة نائب للرئي�س من بين �أع�ضائها .وتختار كل
جهة ممثلها في اللجنة  ،وي�صدر بت�سمية رئي�س ونائب رئي�س و�أع�ضاء اللجنة  ،قرار
من االقت�صاد والمالية .ويكون للجنة �أمين �سر يعاونه عدد من الموظفين  ،ي�صدر
بتعيينهم وتحديد اخت�صا�صاتهم ومكاف�آتهم قرار من االقت�صاد والمالية .وللجنة �أن
ت�ستعين بمن ترى اال�ستعانة بهم من الخبراء والفنيين في مجال اخت�صا�صها».
ون�صت المادة  21على ان « تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر لجنة المناق�صات المركزية ،

وي�شترط ل�صحة االجتماع ح�ضور �أغلبية �أع�ضائها  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س
�أو نائبه».
ون�صت المادة  22على ان «تتولى اللجنة البت في طلبات ت�صنيف المقاولين التي
تقدم �إليها خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمها.وت�صدر اللجنة تو�صياتها ب�أغلبية
�أ�صوات الأع�ضاء الحا�ضرين ،وعند ت�ساوى الأ�صوات يرجح الجانب الذي منه الرئي�س،
وترفع اللجنة تو�صياتها �إلى لجنة المناق�صات المركزية العتمادها .وعلى اللجنة
�إخطار المقاول بقرار ت�صنيفه خالل �سبعة �أيام من تاريخ البت فيه  ،وله �أن يتظلم من
هذا القرار خالل �سبعة �أيام من تاريخ الإخطار �إلى وزير االقت�صاد والمالية  ،وعلى الوزير
البت في التظلم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقديم التظلم �إليه ،ويكون قراره
في هذا ال�ش�أن نهائيا».
ون�صت المادة  23على ان « للمقاول �أن يطلب �إعادة النظر في قرار ت�صنيفه بعد مرور
�سنة على الأقل على �صدور القرار .ويجوز تكرار الطلب �سنويا  ،وت�سري على طلب �إعادة
النظر �أحكام المادة ال�سابقة».

وقررت �إدارة الفتوى بدولة قطر �أن ت�صنيف متعهدي المقاوالت العامة يتم طبقا
للقانون في فئات مختلفة ح�سب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءاتهم ويتولى
مهمة الت�صنيف لجنة م�شكلة طبقا لأحكام القانون  ،ويتم هذا الت�صنيف بالقيد في
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�سجل خا�ص يعد لها الغر�ض ويحفظ لدى لجنة المناق�صات المركزية وتبد�أ لجنة الت�صنيف
�أعمالها بعد تلقي �إخطارا بذلك من لجنة المناق�صات المركزية وفق الإجراءات وخالل
المواعيد التي حددها القانون  .وكان ذلك بمنا�سبة طلب الر�أى فى مدى قانونية ت�سجيل
�شركة عمانية – قطرية داخل قطر – و�إ�صدار �سجل مقاولين لها بناء على القوانين القطرية
وذلك بقولها « من حيث �إنه �إعماال لحكم المادة ( )60من قانون ال�شركات التجارية رقم
( )11ل�سنة  1981والمادتين ( )11، 10من القانون رقم ( )8ل�سنة  1976ب�ش�أن تنظيم
المناق�صات والمزايدات والمعدلتين بالقانون رقم ( )10ل�سنة  ، 1990والمادة ( )4من عقد
ال�شركة � ،أن كل �شركة ذات م�سئولية محدودة ت�ؤ�س�س في قطر تكون قطرية الجن�سية ويجب �أن
يكون مركزها الرئي�سي في قطر  ،ولما كانت ال�شركة مو�ضوع الفتوى ذات م�سئولية محدودة
�أن�شئت في قطر ومركزها الرئي�سي مدينة الدوحة وتخ�ضع لقانون ال�شركات التجارية فهي
بهذه المثابة تكون قطرية الجن�سية  ،و�أن ت�صنيف متعهدي المقاوالت العامة يتم طبقا للقانون
في فئات مختلفة ح�سب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءاتهم ويتولى مهمة الت�صنيف لجنة
م�شكلة طبقا لأحكام القانون  ،ويتم هذا الت�صنيف بالقيد في �سجل خا�ص يعد لها

الغر�ض ويحفظ لدى لجنة المناق�صات المركزية وتبد�أ لجنة الت�صنيف �أعمالها
بعد تلقي �إخطارا بذلك من لجنة المناق�صات المركزية وفق الإجراءات وخالل
المواعيد التي حددها القانون  ،وحيث �إن ال�شركة المذكورة قطرية الجن�سية ف�إنه ال
يوجد ما يمنع قانونا من ت�صنيفها في �أعمال المقاوالت العامة حيث لم ي�شترط القانون ثمة
ا�شتراطات خا�صة لت�صنيف متعهدي المقاوالت العامة و�إنما ناط بلجنة الت�صنيف ت�صنيفهم
في فئات مختلفة ح�سب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءتهم  ،ولم يرد بقانون المناق�صات
والمزايدات الم�شار �إليه �أية ا�شتراطات تتعلق بال�شركاء في ال�شركات �أو �أموالهم �أو جن�سياتهم
�أو غير ذلك من الأمور التي ت�ستلزم البحث في الت�شريعات الخا�صة با�ستثمار ر�أي المال غير
()219
القطري ال �سيما و�أن هذه ال�شركة قطرية الجن�سية.
وق�ضت محكمة التمييز بدولة الكويت �أن قرار حذف ا�سم المقاول من �سجل
المقاولين تخت�ص به لجنة المناق�صات المركزية  ،وان قرار لجنة ت�صنيف المقاولين
( )219الفتوى رقم ف .ع  2026 – 40/8الم�ؤرخة 2000/7/23
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بحذف ا�سـم المقاول من �سجل المقاولين هو قرار �إداري معيب بتجاوز االخت�صـا�ص،
ويعتبر باط ً
ال ولي�س معدوماً بقولها «وحيث �إن حا�صل �سبب الطعن �أن الحكم المطعون

فيه خالف القانون واخط�أ فى تطبيقه  ،وفى بيان ذلك يقول الطاعن �أنه ُّ�صنف مقاو ًال من
الفئة الرابعة وفق ًا لأحكام القانون رقم  1964/37ثم �أ�صدرت لجنة الت�صنيف قرار ًا بحذف
�أ�سمه من ال�سجل وهى لجنة غير مخت�صة �أ�ص ًال ب�إ�صدار قرارات الحذف فوقع قرارها م�شوب ًا
بعيب عدم االخت�صا�ص واغت�صاب ال�سلطة مما يعدمه كلية � ،إال �أن الحكم المطعون فيه
بعد �أن �سلم ب�أن هذا القرار �صـدر ممن ال يمـلك �إ�صداره بحكـم القانون عاد و�أ�ضفى عليه «
القرار» الم�شروعية ورتب على ذلك رف�ض الدعوى ا�ستناد ًا �إلى �أن الطاعن تظلم �إلى لجنة
المناق�صات المركزية المخت�صة �أ�ص ًال ب�إ�صدار قرار الحذف وقد اعتمدت اللجنة هذا
القرار بتاريخ  1972/1/7فارتفع عنه العيب و�أ�صبح ك�أنه �صادر منها  .ووجه الخط�أ فى هذا
الق�ضاء هو مخالفته للقاعدة القانونية الأ�صولية التى تقول �أن القرار المعدوم ال يمكن �أن
يعود �إلى الحياة ب�إجراء الحق باالعتماد من جهة االخت�صا�ص لأن �إجازة المعدوم بدورها
معدومة ال تنتج �أثرا قانوني ًا  ،ومخالفة الحكم المطعون فيه للقاعدة القانونية خط�أ فى تطبيق
القانون موجب لتمييزه  .وحيث �إن هذا النعى فى غير محله  ،ذلك �أن الفقه والق�ضاء جرى
– ومن زمن – على التمييز بين �صورتين من �صور عيب عدم االخت�صا�ص �إذ �أحيان ًا يكون
العيب ج�سيم ًا ويطلقون عليه « اغت�صاب ال�سلطة « ومن �صوره �أن ي�صدر هذا القرار من فرد
عادى لي�ست له �أيه �صفة عامة �أو ي�صدر من �سلطة �إدارية فى مو�ضوع من اخت�صا�ص �أحدى
ال�سلطتين الت�شريعية �أو الق�ضائية  ،وحكمه – لج�سامة العيب – �أن القرار ال يعتبر باط ًال
فح�سب بل معدوم ًا ال وجود له � .أما �إذا لم يكن العيب بالغ ًا هذه الج�سامة � -أى ب�سيطا  -ف�إنه
ال يكون ثمة عدوان وال غ�صب �سلطة ومجاله مخالفة قواعد االخت�صا�ص فى نطاق الوظيفة
الإدارية وقد يتمثل فى اعتداء مر�ؤو�س على اخت�صا�صات رئي�سه �أو العك�س ،وحكمه �أن القرار
الإدارى ال يكون معدوم ًا بل يكون منعقد ًا وموجود ًا ولكنه معيب بتجاوز االخت�صا�ص وال يكون

ت�صحيحه بت�صديق الحق من الجهة المخت�صة و�إنما ب�إ�صدار قرار �إن�شائى من تلك
الجهة �صاحبة ال�ش�أن بمقت�ضى ال�سلطة المخولة لها فى القانون  .لما كان ذلك ،
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وكان البادى من ا�ستقراء ن�صو�ص القانون رقم  37ل�سنة  1964فى �ش�أن المناق�صات العامة
�أن قـرار الحـذف مـن ال�سجــل تخت�ص بـه لجنة المناق�صات المركزية ( المادة  )57و�أن
لجنة الت�صنيف منبثقة من لجنة المناق�صات �إذ تن�ص المادة ال�سابعة من القانون علي انه
« تكل لجنة المناق�صات المركزية ت�صنيف متعهدى المقاوالت العامة �إلى لجنة ت�ؤلف من ...
« وتن�ص المادة الثامنة على �أنه « تقوم لجنة الت�صنيـف بت�صنيـف المقاوليـن بالفئـات الآتية
 ..ومن ثم كان القرار ال�صادر من لجنة الت�صنيف بالحذف من ال�سجل ال يعدو من قبيل
القرار المعيب بتجاوز االخت�صا�ص فح�سب وحكمه �أنه قرار باطل ال معدوم على ما �سلف
بيانه  .لما كان ذلك  ،وكانت لجنة المناق�صات المركزية المخت�صة ب�إ�صدار قرار الحذف ،
قد �أف�صحت فى قرارها ال�صادر بتاريخ  – 1972/1/7وهى ب�صدد نظر تظلم الطاعن من
قرار لجنة الت�صنيف – عن اتجاهها �إلى حذف ا�سم الطاعن من ال�سجل  ،وكانت المادة 62
من القانون يجرى ن�صها « يجوز لكل ذى �ش�أن التظلم لدى لجنة المناق�صات المركزية من
قراراتها وعلى اللجنة �أن تجتمع لبحث التظلم ب�صفة عاجلة  ،ف�إذا ر�أى ن�صف الحا�ضرين من
�أع�ضاء اللجنة �أن هناك وجهة نظر للمتظلم وجب رفع المو�ضوع �إلى مجل�س الوزراء والذى
يكون قراره نهائي ًا «  .ومفادها �أن لجنة المناق�صات ال ت�ستنفد واليتها بقرارها ال�صادر فى
 ، 1972/1/7و�أن ال�شارع �أوجب التظلم منه �إليها فى الحدود التى بينها وبال�شروط التى
ن�ص عليها  .لما كان ذلك ف�إنه يكون من المتعين االلتجاء �إلى لجنة المناق�صات – �أيا كان
وجه الر�أى فى قرارها الأول من جهة ال�شكل �أو المو�ضوع على �سواء قبل االلتجاء �إلى ق�ضاء
التعوي�ض توخي ًا لمراد ال�شارع من الرغبة فى تقليل المنازعات ب�إنهائها بطريق �أي�سر للنا�س ،
وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه �إن ر�أت الإدارة �أن المتظلم على حق فى تظلمه  .و�إذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بما انتهى �إليه فى ق�ضائه من �أن « الم�ست�أنف لم يتظلم
من قرار لجنــة المناق�صـات المـ�ؤرخ  1972/1/7ولم يرفع الأمر لمجل�س الوزراء وقراره هذا
نهائى طبق ًا لأحكام المادتين  62 ، 58من القانون تكون الدعوى بال�صورة التى هى عليها
()220
فقدت �سندها من القانون … « .ف�إنه ال يكون قد خالف القانون �أو �أخط�أ فى تطبيقه ».
( )220حكم التمييز الطعن رقم  1973/35تجارى جل�سة 74/3/20
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وقررت المحكمة الإدارية العليا اتجاها مغايرا لمحكمة التمييز الكويتية بجواز
ت�صحيح جهة الإدارة لما �شاب القرار من عيب عدم االخت�صا�ص قبل �صدور الحكم
ب�شرط �أال يت�ضمن تغييرا فى م�ضمون القرار �أو مالءمة �إ�صداره بقولها « ومن حيث
�أنه عن مو�ضوع الدعوى ف�إن الثابت �أن النعى الوحيد للمدعى على القرار المطعون فيه هو
ما ت�ضمنه من عيب عدم االخت�صا�ص الج�سيم الذى �صححته جهة الإدارة قبل �صدور الحكم
بعر�ض الأمر على مجل�س الإدارة دون �أن يكون من �ش�أن ذلك تغيير ما فى م�ضمون القرار
�أو مالءمة �إ�صداره ،وبما ال يجدى المدعى بعد ذلك الطعن فى ترقية ال�سيد  ....... /لأن
ال�سيد المذكور �أ�صبح بعد الت�صحيح الم�شار �إليه واعتبار من تاريخ ح�صوله �أحق بالترقية
من المدعى �إلى وظيفة �أخ�صائى �أول بحوث و�شئون قرارات مجال�س �إدارة ال�شركات لمالءمة
ترقيته �إليها دون المدعى ومن ثم ت�صبح دعواه فاقدة �سندها القانونى مما يتعين معه �إلغاء
الحكم المطعون فيه والحكم برف�ض الدعوى على �أن نلزم الجهة الإدارية بالم�صروفات لأنها
لم تبادر بت�صحيح العيب الذى �شاب القرار المطعون فيه �إال بعد اخت�صامه ق�ضائيا برفع
()221
الدعوى».
وقررت المحكمة الإدارية العليا انه �إذا فقد القرار الإداري �أحد �أركانه الأ�سا�سية ف�إنه
يعتبر معيبا بخلل ج�سيم ينزل به �إلى حد االنعدام ،واالتفاق منعقد على �أنه �سواء اعتبر
االخت�صا�ص �أحد �أركان القرار االدارى �أم �أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من �أركانه ،ف�إن
�صدور القرار االدارى من جهة غير منوط بها �إ�صداره قانونا يعيبه بعيب ج�سيم ينحدر به �إلى
حد العدم .طالما كان فى ذلك افتئات على �سلطة جهة �أخرى لها �شخ�صيتها الم�ستقلة .ومن
حيث �إن هذه المحكمة �سبق �أن ق�ضت ب�أنه اذا كان العيب الذى ي�شوب القرار ينزل به �إلى
حد غ�صب ال�سلطة ف�إنه ينحدر بالقرار �إلى مجرد فعل مادى معدوم الأثر قانونا ال تلحقه �أية
ح�صانة وال يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه ،ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى �شكال
()222
لرفعها بعد الميعاد  ،على غير �أ�سا�س �سليم من القانون».
( )221الطعن رقم  341ل�سنة 21ق جل�سة 1977/5/22
( )222الطعن رقم  1365ل�سنة 12ق  -جل�سة 1969/11/29
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وقررت �إدارة الفتوى بدولة الكويت �أن قرار لجنة التظلمات بت�صنيف المقاولين نهائى
يجب االعتداد به عند تر�سية المناق�صة – ما دام القرار قد �صدر قبل قرار التر�سية.

وذلك بمنا�سبة طلب الر�أى فيما �إذا كان من الجائز تر�سية المناق�صة �إعما ًال لقرار اللجنة
الذى انتهى �إلى رفع فئة ال�شركة ب�أثر رجعى وما �إذا كان ذلك �إخالل بقاعدة الم�ساواة بين
المتناق�صين ؟.بقولها « �إنه طبق ًا للمادة التا�سعة من قانون المناق�صات العامة رقم  37ل�سنة
 ، 1964للمقاول الحق فى التظلم من القرار ال�صادر من لجنة الت�صنيف بتحديد فئته – �إلى
لجنة المناق�صات – ويكون قرار اللجنة فى هذا ال�ش�أن نهائي ًا  ،وم�ؤدى ذلك �أن قرار اللجنة
الذى ت�صدره فى التظلم هو المعول عليه ب�صفه نهائية فى تحديد فئة المقاول بحيث ال يجوز
�إغفاله �أو التجاوز عنه فيما ت�صدره اللجنة من قرارات وهى تمار�س اخت�صا�صها فى البت فى
المناق�صات  ،وذلك ما دام �أن ممار�سة هذا االخت�صا�ص جـاءت الحقة على قرار اللجنة فى
خ�صو�ص التظلم من قرارات لجنة الت�صنيف .ومن حيث �إن البادى من وقائع المو�ضوع �أن
قرار اللجنة بو�صفها لجنة تظلم من قرارات لجنة الت�صنيف  ،قد �صدر برفع مرتبة ال�شركة
�إلى الفئة الثالثة قبل �أن ت�صدر قرارها فى خ�صو�ص البت فى المناق�صة  ،ومن ثم ف�إنه على
مقت�ضى ما تقدم يتعين االعتداد بقرار تعديل فئة ال�شركة المذكورة  ،بحيث ال يجوز �إغفاله
عند البت فى المناق�صة ال�سالفة الذكر  ،مما ينبنى عليه وجوب تر�سية هذه المناق�صة على
ال�شركة الم�شار �إليها – متى كان عطا�ؤها قد ا�ستوفى كافة ال�شروط الأخرى – ما دامت الفئة
التى تحددت فيها ب�صفة نهائية ت�سمح لها قانون ًا بالتعاقد على الأعمال مو�ضوع المناق�صة
المذكورة  .ومن حيث �إنه مما ينبغى التنبيه �إليه � ،أن االعتداد بقرار اللجنة فى �ش�أن ت�صنيف
ال�شركة  ،على النحو ال�سالف البيان  ،ال يت�ضمن �سحب ًا لآثار هذا القرار �إلى تاريخ �سابق على
�صدوره  ،ذلك �أن قرار التر�سية فى المناق�صة الم�شار �إليها لم ي�صدر بعد  ،ومن ثم ف�إن
التعويل فى �صدد هذه التر�سية على قرار اللجنة بتعديل فئة ال�شركة الم�شار �إليها �آنف ًا  ،ال
يعتبر �إعما ًال لهذا القرار ب�أثر رجعى  ،و�إنما هو �إعمال له ب�أثر مبا�شر وعلى وقائع الحقة على
�صدوره .هذا وغنى عن البيان �أنه لي�س فى ذلك �إخالل بالم�ساواة بين مقدمى العطاءات فى
هذه المناق�صة  ،لأن الإجراء المتخذ فى �ش�أن �إن�صاف �أحد المتناق�صين برفع فئته نتيجة
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لتظلمه  ،ال ينطوى فى ذاته على ميزة �أو تهيئة فر�صة يمكن �إتاحتها لغيره من المتناق�صين
وحرموا منها حتى يقال ب�أن تقريرها ينطوى على �إخالل بالم�ساواة بينهم  ،هذا ف�ض ًال عن
�أن هذا الإجراء لي�س �إال ك�شف ًا عن مالءة المناق�ص وقدرته على �إنجاز ما �سي�سند �إليــه مـن
()223
م�شروعـات  ،وذلك �أمر �شخ�صى يتحدد بح�سب ظروف كل مناق�ص وقدرته».

الفرع الثانى
القيد فى �سجل المقاولين
ان المادة الأولى من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  13ل�سنة  2000بتنظيم ا�ستثمار ر�أ�س
المال االجنبى فى الن�شاط االقت�صادي ال�صادرة بقرار وزير المالية واالقت�صاد والتجارة رقم
 26ل�سنة � 2001أوجبت على وزارة الأعمال والتجارة ان تم�سك �سجالت نوعية لقيد الأن�شطة
االقت�صادية التى ي�ساهم فيها ر�أ�س المال االجنبى وهذه ال�سجالت هى :
� -1سجل الم�ستوردين.
� -2سجل المقاولين.
� -3سجل مكاتب التمثيل التجارى.
�-4سجل فروع ال�شركات الأجنبية .وتخ�ص�ص �صفحة خا�صة فى ال�سجل التجارى لكل من
يزاول �أيا من الأن�شطة الم�شار �إليها .وتق�ضى المادة الثانية بان هذه الوزارة ت�صدر
التراخي�ص الالزمة لممار�سة الأن�شطة الم�شار �إليها فى المادة الأولى وذلك دون
الإخالل ب�أحكام القوانين المعمول بها بالن�سبة لال�ستثمار فى نوع الن�شاط.
وت�ضمن القرار االميرى رقم  16ل�سنة  2009بتعيين اخت�صا�صات الوزارات فى مادته 12
تحديد اخت�صا�صات وزارة الأعمال والتجارة ومن بينها الإ�شراف على الن�شاط التجارى وقيد
وت�سجيل المن�ش�آت التجارية واال�ستثمارية و�إ�صدار التراخي�ص الالزمة لممار�سة ن�شاطها.
وت�ضمن القرار االميرى رقم  38ل�سنة  2009بالهيكل التنظيمى لوزارة الأعمال والتجارة
فى مادته  12اخت�صا�ص �إدارة الت�سجيل والتراخي�ص التجارية بالقيد فى ال�سجل التجارى
( )223مجموعة الفتاوى ال�سنوات  70-60المبد�أ 256
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و�سجل الوكالء التجاريين و�سجالت المحا�سبين  ،كما ان�ش�أ قرار وزير الأعمال رقم  72ل�سنة
 2011فى المادة  37منه �أق�ساما فى �إدارة الت�سجيل والتراخي�ص التجارية منها ق�سم ال�سجل
والترخي�ص التجارى  ،وق�سم الوكالء التجاريين ويتولى الق�سم الأول قيد �أ�سماء التجار
القطريين والأجانب فى ال�سجل التجارى (مادة .)4/38

وقررت �إدارة الفتوى بدولة قطر �أن �أعمال الديكور تعتبر من �أعمال المقاوالت
ويجب على مقاول �أعمال الديكور �أال يزاول مهنته �إال �إذا كان م�سج ً
ال في �سجل
المقاولين بقولها «لما كان القانون رقم  3ل�سنة  1985ب�ش�أن م�شاركة ر�أ�س المال غير

القطري في الن�شاط االقت�صادي لم يورد تعريف ًا لمقاوالت العمال خالف ًا لما جاء في القانون
الملغي  ,فال يكون �أمامنا �إال الرجوع لأحكام القانون المدني الخا�صة بعقد المقاولة وبالرجوع
لن�صو�ص القانون المدني القطري لم نجد تعريف ًا لعقد المقاولة  ,ولكن بع�ض الت�شريعات
العربية عرفته ب�أنه «عقد يتعهد بمقت�ضاه �أحد المتعاقدين �أن ي�صنع �شيئ ًا �أو ي�ؤدي عم ًال
لقاء �أجر يتعهد به المتعاقد الآخر « ويتفق الفقهاء على القول ب�أن الحدادة والنجارة و�أعمال
الكهرباء والتكييف و�أعمال البيا�ض والدهان والزخرفة تعتبر �أعمال مقاوالت �إذا �أديت
بموجب عقد مبا�شر مع رب العمل  ,ويتفقون �أي�ض ًا على �أن الحداد والنجار والكهربائي وعامل
التكييف وعامل الدهان والبيا�ض والزخرفة ( الديكور ) الذي يتعاقد مبا�شرة مع رب العمل
لأداء هذه الأعمال  ,يعتبر مقاو ًال في حدود الأعمال التي يقوم بها  0لذلك نرى �أن �أعمال
الديكور تعتبر من �أعمال المقاوالت طبق ًا لتعريف عقد المقاولة في الت�شريعات العربية والتي
�أخذ عنها القانون القطري .ويجـب على مقاول الديكور �أال يزاول مهنته �إال �إذا كان م�سج ًال
()224
في �سجل المقاولين وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )3ل�سنة  1985الم�شار �إليه».

وعن مدى قانونية ت�سجيل �شركة عمانية – قطرية داخل قطر – و�إ�صدار �سجل
مقاولين لها بناء على �ضوء القوانين القطرية  .قررت �إدارة الفتوى بدولة قطر «�إنه
�إعماال لحكم المادة ( )60من قانون ال�شركات التجارية رقم ( )11ل�سنة  1981والمادتين
( )11، 10من القانون رقم ( )8ل�سنة  1976ب�ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات والمعدلتين
(� )224ش0ق  1407/6/18 - 215-11/3هـ  1987/2/16 -م
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بالقانون رقم ( )10ل�سنة  ، 1990والمادة ( )4من عقد ال�شركة � ،أن كل �شركة ذات م�سئولية
محدودة ت�ؤ�س�س في قطر تكون قطرية الجن�سية ويجب �أن يكون مركزها الرئي�سي في قطر ،
ولما كانت ال�شركة مو�ضوع الفتوى ذات م�سئولية محدودة �أن�شئت في قطر ومركزها الرئي�سي
مدينة الدوحة وتخ�ضع لقانون ال�شركات التجارية فهي بهذه المثابة تكون قطرية الجن�سية
 ،و�أن ت�صنيف متعهدي المقاوالت العامة يتم طبقا للقانون في فئات مختلفة

ح�سب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءاتهم ويتولى مهمة الت�صنيف لجنة م�شكلة
طبقا لأحكام القانون  ،ويتم هذا الت�صنيف بالقيد في �سجل خا�ص يعد لها الغر�ض
ويحفظ لدى لجنة المناق�صات المركزية وتبد�أ لجنة الت�صنيف �أعمالها بعد تلقي
�إخطارا بذلك من لجنة المناق�صات المركزية وفق الإجراءات وخالل المواعيد التي
حددها القانون  ،وحيث �إن ال�شركة المذكورة قطرية الجن�سية ف�إنه ال يوجد ما يمنع قانونا
من ت�صنيفها في �أعمال المقاوالت العامة حيث لم ي�شترط القانون ثمة ا�شتراطات خا�صة
لت�صنيف متعهدي المقاوالت العامة و�إنما ناط بلجنة الت�صنيف ت�صنيفهم في فئات مختلفة
ح�سب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءتهم  ،ولم يرد بقانون المناق�صات والمزايدات

الم�شار �إليه �أية ا�شتراطات تتعلق بال�شركاء في ال�شركات �أو �أموالهم �أو جن�سياتهم �أو
غير ذلك من الأمور التي ت�ستلزم البحث في الت�شريعات الخا�صة با�ستثمار ر�أي المال
()225
غير القطري ال �سيما و�أن هذه ال�شركة قطرية الجن�سية ».
الفرع الثالث
القيد فى �سجل المكاتب اال�ست�شارية

-1ال يجوز للوزارات �أو الأجهزة الحكومية الأخرى �أو الهيئات والم�ؤ�س�سات العامة
�أو ال�شركات والأفراد� ،أن تعهد ب�أعمال اال�ست�شارات الهند�سية� ،إال �إلى مكاتب
اال�ست�شارات الهند�سية المرخ�ص لها بمزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون.
وال يجوز للجهات الم�شار �إليها �أن تقبل التقارير الهند�سية �أو الر�سومات �أو الت�صاميم �أو
المخططات �إال �إذا كانت موقعة من المهند�س الم�سئول في �أحد هذه المكاتب (المادة
( )225الفتوى رقم ف .ع  2026 – 40/8الم�ؤرخة 2000/7/23
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 20من القانون رقم  19ل�سنة  2005بتنظيم مزاولة المهن الهند�سية) وال يجوز مزاولة
اال�ست�شارات الهند�سية �إال بعد القيد في �سجل مكاتب اال�ست�شارات الهند�سية المحلية �أو
العالمية  ،ويعتبر القيد في ال�سجالت ترخي�ص ًا بمزاولة المهنة  ،وال يجوز للمهند�س �أو
مكتب اال�ست�شارات الهند�سية العمل في غير التخ�ص�ص �أو الت�صنيف المرخ�ص له به .
ويق�صد باال�ست�شارات الهند�سية  :الأعمال الخا�صة ب�إعداد الر�سومات والمخططات
والت�صميمات المعمارية والإن�شائية والم�سح والتخطيط  ،والإ�شراف على التنفيذ ،
و�إبداء الم�شورة  ،و�إجراء درا�سات الجدوى ،وتقدير التكاليف وح�ساب الكميات  ،و�إدارة
الم�شروعات في مختلف المهن الهند�سية (.مادة )1
ويق�صد بالمهن الهند�سية :الأن�شطة الهند�سية التي يمار�سها الم�ؤهلون في �شعب وفروع
تخ�ص�صات الهند�سة المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية والكيميائية والمناجم
والتعدين وغيرها من المجاالت الهند�سية المختلفة(.مادة  )1وال يجوز مزاولة �أي من
المهن الهند�سية �إال بعد القيد ب�سجل المهند�سين

-2وتخت�ص لجنة قبول وت�صنيف المهند�سين ومكاتب اال�ست�شارات الهند�سية
الم�شكلة بقرار مجل�س الوزراء رقم  49ل�سنة  2010بقبول وقيد المهند�سين
ومكاتب اال�ست�شارات الهند�سية  ،كما تخت�ص بتحديد المهن الهند�سية وفق ًا
لتخ�ص�صاتها الفنية ،وتتولى ت�صنيف المهند�سين ومكاتب اال�ست�شارات الهند�سية
المحلية والعالمية في كل تخ�ص�ص �إلى فئات  ،وتحدد حجم ونوع العمل الهند�سي
الذي يكون لكل فئة مزاولته وفقا لحكم المادة  3من القانون رقم ( )19ل�سنة 2005
بتنظيم مزاولة المهن الهند�سية.
ويكون قرر اللجنة برف�ض طلبات القيد � ،أو تحديد التخ�ص�ص والت�صنيف� ،أو نقل اال�سم
من �سجل �إلى �آخر� ،أو �شطبه  ،م�سبب ًا  ،ويخطر به �صاحب ال�ش�أن بكتاب م�سجل  .ويجوز لمن
ُرف�ض طلب قيده � ،أو ُنقل �أ�سمه من �سجل لآخر � ،أو ُو�ضع في غير تخ�ص�صه � ،أو ُ�صنف في
غير فئته � ،أو ُ�شطب قيده � ،أن يتظلم �إلى المدير العام خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ ت�سلمه
الإخطار  .ويجوز للمدير العام  ،في غير حالة رف�ض القيد  ،بنا ًء على طلب المتظلم وقبل
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الف�صل في التظلم � ،أن ي�أمر بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه  ،لحين الف�صل في التظلم .
ويف�صل فيه  ،بعد �سماع �أقوال المتظلم  ،خالل ثالثين يوم ًا اعتبار ًا من تاريخ تقديمه  ،ويعتبر
م�ضي هذه المدة دون البت في التظلم رف�ض ًا له  .ويكون القرار ال�صادر في التظلم نهائي ًا .
(المادة )13

ويتم القيد فى ال�سجالت التالية
 �سجل المهند�سين . �سجل مكاتب اال�ست�شارات الهند�سية المحلية . �سجل مكاتب اال�ست�شارات الهند�سية العالمية ( .مادة )4وي�شترط للقيد في ال�سجالت طبقا للمادة  5ما يلي :

�أو ًال � :شروط القيد في �سجل المهند�سين :
�أن يكون قطري الجن�سية �أو من المقيمين في الدولة .�أن يكون حا�ص ًال على بكالوريو�س في الهند�سة �أو ما ُيعادلها من �إحدى الجامعات �أوالمعاهد المعترف بها .
 �أن يكون متمتع ًا بالأهلية المدنية الكاملة .�أن يكون محمود ال�سيرة وال�سمعة  ،و�أال يكون قد ُحكم عليه نهائي ًا في جناية �أو بعقوبةمقيدة للحرية في جريمة ما�سة بال�شرف �أو الأمانة  ،ما يكن قد رد �إليه اعتباره .
�أن يجتاز اختبار القدرات الفنية في مجال تخ�ص�صه  ،وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التيي�صدر بها قرار من مجل�س الإدارة بنا ًء على تو�صية اللجنة .

ثانياً � :شروط القيد في �سجل مكاتب اال�ست�شارات الهند�سية المحلية :
 �أن يكون المكتب مملوك ًا لقطريين من الأ�شخا�ص الطبيعيين �أو المعنويين .�أن يكون المهند�سون العاملون في المكتب مقيدين ب�سجل المهند�سين  ،ولديهم الخبرةالتي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .

366

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

�أن يعين المكتب مهند�س ًا م�سئو ًال � ،أو �أكثر  ،وفق ًا لل�ضوابط وال�شروط التي تحددهاالالئحة التنفيذية لهذا القانون .

ثالثاً � :شروط القيد في �سجل مكاتب اال�ست�شارات الهند�سية العالمية :
�أن يكون المكتب فرع ًا لمكتب رئي�سي في الخارج مرخ�ص ًا لـه بمزاولة مهنة اال�ست�شاراتالهند�سية في البلد ال�صادر منه الترخي�ص  .و�أن تكون قد م�ضت على �صدور هذا
الترخي�ص ع�شر �سنوات على الأقل زاول خاللها المكتب الرئي�سي العمل في مهنة
اال�ست�شارات الهند�سية دون انقطاع .
�أن يقدم المكتب طالب الترخي�ص تعهد ًا من المكتب الرئي�سي م�صدق ًا عليه من ال�سفارةالقطرية المخت�صة  ،يت�ضمن التزامه بم�ساندة المكتب طالب الترخي�ص وتحمل جميع
االلتزامات التي تن�ش�أ عن مزاولته مهنة اال�ست�شارات الهند�سية في الدولة  ،و�أن يثبت
بوثائق ر�سمية عقد ت�أ�سي�س المكتب الرئي�سي  ،ونظامه الأ�سا�سي �إن وجد  ،ون�شاطه
ومالءته المالية والأعمال التي قام بها خارج الدولة.
�أن يكون المهند�س الم�سئول عن المكتب الفرعي مقيد ًا في �سجل المهند�سين  ،و�أنيكون حا�ص ًال على �شهادة من �إحدى الجامعات �أو المعاهد المعترف بها تفيد تخ�ص�صه
في �أحد الفروع الهند�سية المطلوب قيد المكتب فيها  ،وعلى �أال تقل خبرته العملية
عن ع�شر �سنوات ،و�أن تتوافر في المهند�سين الآخرين العاملين بالمكتب ال�شروط التي
تحدداه الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
وطبقا للمادة  6فانه ي�شترط لقيد ال�شركات  ،التي يجوز للأ�شخا�ص الطبيعيين
والمعنويين ت�أ�سي�سها لمزاولة مهنة اال�ست�شارات الهند�سية  ،في �سجل مكاتب اال�ست�شارات
الهند�سية المحلية ما يلي :
 �أال تقل م�ساهمة ال�شركاء القطريين في ر�أ�س المال عن (. )%51�أن يكون ال�شركاء غير القطريين من المهند�سين المقيدين ب�سجل المهند�سين � ،أو منالمكاتب العاملة في مجال اال�ست�شارات الهند�سية .
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وا�ستثنا ًء من �أحكام المواد ( )7( ، )6( ، )5من هذا القانون  ،يجوز لمجل�س الإدارة
الت�صريح لغير القطريين من الأ�شخا�ص الطبيعيين منهم والمعنويين  ،بممار�سة
المهن الهند�سية في بع�ض التخ�ص�صات الفنية المتميزة غير المتوافرة في البالد ،
�أو التي تحتاج �إلى خبرة وتقنية الزمة لأغرا�ض التنمية (المادة .)9
-3ومدة القيد في ال�سجل ثالث �سنوات للمهند�س ،و�سنتان لمكاتب اال�ست�شارات الهند�سية،
ويجب تجديد القيد خالل ثالثين يوم ًا من انتهائه ويترتب على عدم التجديد توقيع
غرامة ت�أخير عن كل �شهر وبما ال يجاوز ثالثة �أ�شهر يتم بعدها �شطب اال�سم من ال�سجل.
ويكون ال�شطب بقرار من اللجنة  ،يتم �إخطار المخالف به  ،وال يجوز �إعادة القيد في هذه
الحالة� ،إال بعد �سداد ر�سم قيد جديد  (.المادة  )11معدلة بالقانون  2ل�سنة  2014مع
ا�سقاط المدة بين تاريخ ال�شطب و�إعادة القيد من مدة الخبرة العملية (المادة  27مكرر).
وعلى المهند�س المقيد ب�سجل المهند�سين �أن يذكر �أ�سمه ورقم قيده بال�سجل على جميع
الر�سومات والت�صاميم والتقارير التي يعدها المكتب الذي يعمل به  ،والتي يكون قد
قام بت�صميمها �أو �إعدادها �أو اال�شتراك فيها  ،وال يجوز له نقل �أي ت�صميم قام بو�ضعه
مهند�س �آخر � ،إال بموافقة المالك كتابة على ذلك ( .المادة )16
-4و ُيحظر على مالك مكاتب اال�ست�شارات الهند�سية وال�شركاء فيها والمهند�سين
العاملين بها ،القيام ب�أعمال المقاوالت �أو التجارة في مواد البناء �أو غيرها من

المواد المتعلقة بتنفيذ الم�شروعات �أياً كان حجمها � ،أو نوعها � ،أو �أي مهنة
�أخرى تتعار�ض مع مهنتهم � ،أو ال�سعي للح�صول على �أي عمل من �أعمال مهنتهم عن
طريق مخالف لآداب المهنة �أو تقاليدها (.المادة  )17و ُيحظر عليهم  ،العمل في �إحدى
الوزارات �أو الأجهزة الحكومية الأخرى �أو الهيئات والم�ؤ�س�سات العامة (المادة . ) 18

-5ويجب على مكاتب اال�ست�شارات الهند�سية المحلية والعالمية  ،االحتفاظ ب�أ�صول
الدرا�سات والتقارير والر�سومات والت�صاميم التي قامت ب�إعدادها  ،مدة ال تقل
عن ع�شر �سنوات بعد االنتهاء من �إعدادها ( .المادة )19
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-6والجزاءات الت�أديبية التي يجوز لمجل�س الت�أديب االبتدائي توقيعها على المهند�س
المخالف هي :
 الإنذار.الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة ال تجاوز �سنة واحدة ،وغرامة مالية ال تزيد على ع�شرة�آالف ريال �أو �أحد هذين الجزاءين.

 �شطب اال�سم من ال�سجل .والجزاءات الت�أديبية التي يجوز توقيعها على مكاتب اال�ست�شارات الهند�سية المخالفة هي :
 الإنذار .الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ال تزيد على �سنة واحدة وغرامة مالية ال تزيد علىمائة �ألف ريال � ،أو �أحد هذين الجزاءين .

 �شطب المكتب من ال�سجل .وللمخالف �أن يتظلم من قرار مجل�س الت�أديب االبتدائي �أمام مجل�س الت�أديب �أال�ستئنافي
خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �صدور قرار مجل�س الت�أديب االبتدائي و�إخطاره به .ويترتب
على تقديم التظلم في الميعاد وقف تنفيذ الجزاء حتى ُيف�صل في التظلم من مجل�س الت�أديب
�أال�ستئنافي (المادة  .)28ولمجل�س الت�أديب اال�ستئنافي �أن ي�ؤيد �أو يخفف �أو يلغي الجزاء
الت�أديبي  ،وي�صدر قراره ب�أغلبية �أع�ضائه  ،ويكون قراره في هذا ال�ش�أن نهائي ًا .
وتقيد الأحكام وقرارات الت�أديب النهائية في �سجل خا�ص يعد لهذا الغر�ض  ،وي�ؤ�شر
بم�ضمونها في ال�سجل المقيد به المهند�س المعني �أو مكتب اال�ست�شارات الهند�سية بح�سب
الأحوال .وتتولى اللجنة �إخطار جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى

والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة  ،بالأحكام وقرارات الت�أديب النهائية ال�صادرة بال�شطب
�أو الإيقاف عن مزاولة المهنة �أو توقيع الغرامة المالية  .ويجوز لمن �صدر قرار ت�أديـبي

نهائي ب�شطب ا�سمه من ال�سجل المقيد به � ،أن يطلب من اللجنة بعد م�ضي ثالث �سنوات على
الأقل من تاريخ �صدور هذا القرار �إعادة قيد ا�سمه في ال�سجل  .ويجب على اللجنة خالل
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ثالثين يوم ًا من تاريخ تقديم الطلب �أن ت�صدر قرارها ب�إعادة �أو رف�ض قيد ا�سمه .وفي حالة
رف�ض الطلب ال يجوز للمهند�س �أو مكتب اال�ست�شارات الهند�سية تقديم طلب �آخر �إال بعد
م�ضي �سنة على الأقل من تاريخ �صدور قرار الرف�ض .

-7ويعاقب جنائيا بالحب�س مدة ال تجاوز ثالث �سنوات وبالغرامة التى ال تزيد على
مائة �ألف ريال �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين  ،كل من :
 زاول �إحدى المهن الهند�سية دون ترخي�ص �أو انتحل �صفة مهند�س . زاول المهنة بعد �شطب ا�سمه من ال�سجل المقيد فيه� ،أو �إيقافه عن مزاولة المهنة.�أ�صدر �أو �أذاع ن�شرات �أو غيرها من و�سائل الدعاية بق�صد �إيهام الجمهور ب�أن له حقمزاولة مهنة الهند�سة رغم عدم قيده في ال�سجل �أو �شطب ا�سمه �أو �إيقافه عن مزاولة
المهنة .
تو�صل �إلى قيد ا�سمه في �أحد �سجالت المهن الهند�سية  ،وذلك ب�إعطاء بيانات غير�صحيحة �أو بتقديم �شهادات غير مطابقة للواقع  ،مع علمه بذلك.
ويجوز للمحكمة بح�سب الأحوال �أن تحكم ب�إغالق المكتب  ،ونزع اللوحات  ،و�إعدام
الن�شرات وغيرها من و�سائل الدعاية  ،و�شطب اال�سم من ال�سجل المقيد به  ،ويتم �إخطار
اللجنة بمنطوق الحكم ( .المادة  )33المعدلة بالقانون رقم  2ل�سنة 2014

وقررت �إدارة الفتوى بدولة قطر عدم خ�ضوع ال�شركات المرخ�صة بالمنطقة
الحرة لواحة العلوم والتكنولوجيا لأحكام القانون رقم  19ل�سنة  2005بتنظيم المهن
الهند�سية بقولها « ولما كانت المناطق الحرة هى مقاطعات داخل الحدود ال�سيادية للدولة
�إال �أنها خارج حدودها الجمركية  ،وحيث ان ال�شركات المرخ�ص لها بالقيام باى م�شروع
داخل المنطقة الحرة تخ�ضع ب�شكل ح�صرى لأحكام القانون رقم  36ل�سنة  2005ب�إن�شاء
منطقة حرة لواحة العلوم والتكنولوجيا وبالتالى فانها تخرج بداءة من نطاق تطبيق القانون
()226
رقم  19ل�سنة  2005والذى ينظم المهن الهند�سية فى دولة قطر ».....
( )226فتوى رقم  20886 -2/8بتاريخ 2012/10/18
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الفرع الرابع
القيد فى ال�سجل التجارى
�أوال:تق�ضى المادة ( )5من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة 2005
بان اال�شتراك فى المناق�صة المحلية مق�صور على الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات
المحليين المقيدين فى ال�سجل التجارى ،كما تق�ضى بذات الحكم المادة  6من هذا
القانون فى �ش�أن الممار�سة .وكانت المادة  28من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم
 22ل�سنة  2008تن�ص فى فقرتها االولى على ان « ي�شترط ان يكون المناق�ص مقيدا بال�سجل
التجارى « وقد تم حذف هذه الفقرة بالقانون رقم  22ل�سنة .2008
ثانيا :وقد حظرت المادة  7من القانون رقم  25ل�سنة  2005ب�ش�أن ال�سجل التجارى على
اى �شخ�ص طبيعى �أو معنوى اال�شتغال بالتجارة �أو ان�شاء محل تجارى �إال لمن يكون ا�سمه
مقيدا فى ال�سجل .وقررت المادة  16توقيع عقوبة الحب�س والغرامة �أو احداهما على من يخالف
حكم المادة .7
وحددت المادة ( )2من يجب قيده فى ال�سجل التجارى وهم :
 -1الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة.
 -2ال�شركات التجارية
 -3الأ�شخا�ص الطبيعيين والمعنويين الذين يزاولون �أعمال الوكالة التجارية.
 -4فروع ال�شركات االجنبية.
 -5مكاتب التمثيل التجارى.
وتقيد فروع ال�شركات والمحال التجارية والوكاالت بذات رقم ال�سجل الممنوح لل�شركة �أو
المحل �أو الوكالة .
كما يقيد في ال�سجل التجاري �أ�سم التاجر الذي له في قطر فرع �أو وكالة �إذا كان محله
الرئي�سي في الخارج .
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ويم�سك ق�سم ال�سجل والترخي�ص التجارى ب�إدارة الت�سجيل والتراخي�ص التجارية المن�ش�أ
بقرار وزير الأعمال رقم  72ل�سنة ( 2011المادة � )37سجال لقيد �أ�سماء التجار القطريين
والأجانب فى ال�سجل التجارى (مادة .)4/38
ثالثا  :وطبقا للمادة  2من الالئحة التنفيذية لقانون ال�سجل التجارى ال�صادرة بقرار
وزير االقت�صاد والمالية رقم  148ل�سنة  2007فانه تفرد �صفحة م�ستقلة لكل من يقيد في
ال�سجل التجاري ،يبين فيها اال�سم التجاري ور�أ�س المال وعنوان المحل ونوع الن�شاط ،وغير
ذلك من البيانات الالزمة ،وترقم �صفحات ال�سجل ب�أرقام م�سل�سلة وتختم بخاتم �إدارة
ال�ش�ؤون التجارية.
وبناء عليه فان ال�صورة الم�ستخرجة من القيد فى ال�سجل التجارى تت�ضمن البيانات
الهامة مثل ا�سم التاجر واال�سم الذى يبا�شر به تجارته  ,ونوع التجارة ور�أ�سمال التاجر �أو
ال�شركة .....و�أحكام �إ�شهار الإفال�س والأحكام ال�صادرة بتوقيع عقوبة جنائية و�أحكام حل
وت�صفية ال�شركات �أو بطالنها  .وبمراجعة هذه البيانات يكون للجهة الحق فى ا�ستبعاد

العطاء �إذا كان التاجر قد حكم ب�شهر �إفال�سه �أو �إذا كانت الأعمال المطروحة فى
المناق�صة ال تدخل فى نوع التجارة �أو الن�شاط الذى يبا�شره مقدم العطاء وكذا �إذا

كان ر�أ�سماله �ضئيال مقارنا بحجم العملية المطروحة فى المناق�صة مما ينبئ عن عدم
مقدرته المالية. .
رابعا :ويجب �أال يكون قد م�ضى على ال�صورة الم�ستخرجة من ال�سجل التجارى �أكثر من
خم�س �سنوات  ,و�إال فعليه �أن يقدم ما يفيد تجديد القيد بال�سجل التجارى �إذ تن�ص المادة
( )5من القانون رقم  25ل�سنة  2005على �أن « يكون القيد في ال�سجل التجاري لمدة �سنة
قابلة للتجديد وبحد �أق�صى خم�س �سنوات في المرة الواحدة  ،وذلك من تاريخ القيد �أو من
تاريخ �آخر تجديد  ،ويقدم الطلب من �أ�صحاب ال�ش�أن المن�صو�ص عليهم في المادة ال�سابقة ،
خالل الثالثين يوم ًا ال�سابقة على انتهاء المدة ويكون تجديد القيد في ال�سجل التجاري وفق ًا
لل�شروط والأو�ضاع التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون  .وللإدارة المخت�صة محو
القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد م�ضي ت�سعين يوم ًا من تاريخ �إنذار �صاحب
ال�ش�أن بكتاب م�سجل م�صحوب بعلم الو�صول ».
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خام�سا :و�أنه يجب على مقدم العطاء �أن يذكر فى جميع المرا�سالت والمطبوعات
والأوراق المتعلقة بتجارته ا�سمه التجارى ورقم القيد باللغة العربية طبقا لما تق�ضى به
المادة ( )6من القانون رقم  25ل�سنة .2005
�ساد�سا :وطبقا للمادة  4من قانون ال�شركات التجارية رقم  5ل�سنة  2002المعدلة بالقانون
رقم  16ل�سنة  2006يجب �أن تتخذ ال�شركة التي ت�ؤ�س�س في الدولة � ،أحد الأ�شكال الآتية :
� -1شركة الت�ضامن .
�-2شركة التو�صية الب�سيطة.
�-3شركة المحا�صة .
�-4شركة الم�ساهمة .
�-5شركة التو�صية بالأ�سهم .
-6ال�شركة ذات الم�س�ؤولية المحدودة .
�-7شركة ال�شخ�ص الواحد .
-8ال�شركة القاب�ضة.

ووفقا لحكم المادة  5من هذا القانون فان كل �شركة ال تتخذ احد هذه الأ�شكال تعتبر
باطلة .ويكون الأ�شخا�ص الذين تعاقدوا با�سمها م�سئولين �شخ�صياً وبالت�ضامن عن
االلتزامات النا�شئة عن هذا التعاقد.
وقررت �إدارة الفتوى بدولة قطر ان اال�شتراك في المناق�صات يقت�صر على المقيدين
في غرفة تجارة قطر وال�سجل التجاري وان للجمعيات التعاونية دخول المناق�صات
بعد قيدها في هذا ال�سجل قائلة « تن�ص المادة ( )6من القانون رقم ( )8ل�سنة 1976
ب�ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات معدلة بالقانون رقم ( 1990 )10على �أن « المناق�صة
المحلية هي نوع من المناق�صة العامة ال تتجاوز قيمتها مليون ريال � ,سوا ًء بالن�سبة لتوريد
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الأ�صناف �أو بالن�سبة لمقاوالت الأعمال  ,ويق�صر الإ�شتراك فيها على المقاولين والموردين
والتجار المحليين المقيدين في غرفة تجارة قطر وال�سجل التجاري وغيره من ال�سجالت التي
ين�ص عليها القانون � ...إلخ » .ومن هذا الن�ص يت�ضح بجالء �أن اال�شتراك في المناق�صات
يقت�صر فقط على المقيدين في غرفة تجارة قطر وال�سجل التجاري وغيره من ال�سجالت
التي ين�ص عليه القانون وهو ما لم يتوافر لدى الجمعيات التعاونية 0والذي يجدر ذكره بهذا
ال�صدد �أن المادة ( )9من القانون رقم ( )11ل�سنة  1962ب�إن�شاء نظام ال�سجل التجاري
يجري على �أن « ال يجوز لأي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري � ,إعتبار ًا من تاريخ العمل بهذا
القانون � ,أن يحترف التجارة �أو �أن ين�شئ مح ًال تجاري ًا �أو �صناعي ًا في قطر  ,قبل الح�صول
على ترخي�ص من مكتب ال�سجل التجاري � 000إلخ « 0وبمقت�ضى هذا الن�ص ف�إنه ال يوجد ما
يمنع قانون ًا من ت�سجيل الجمعيات التعاونية في ال�سجل التجاري باعتبارها �أحد الأ�شخا�ص
االعتبارية التي ذكرها القانون وعليها التقدم للح�صول على ترخي�ص من مكتب ال�سجل
التجاري بهذا ال�ش�أن � ,أما مبا�شر ًة �أو عن طريق وزارة العدل وال�ش�ؤون االجتماعية والإ�سكان
()228( )227
�إن كان لذلك مقت�ضى ».و

كما قررت عدم خ�ضوع ن�شاط مركز بروكنجز الدوحة لأحكام قانون المحال
التجارية وال لقانون ال�سجل التجاري .بقولها « �إن مفاد ن�ص المادة ( )2من المر�سوم
بقانون رقم ( )21ل�سنة  2006في �ش�أن الم�ؤ�س�سات ذات النفع العام ب�أنها المن�ش�أة التي
ي�ؤ�س�سها �شخ�ص �أو �أكثر من الأ�شخا�ص الطبيعيين �أو المعنويين  ،لتحقيق غر�ض �أو �أكثر
من �أغرا�ض النفع العام  ،ويكون للم�ؤ�س�سة �شخ�صية معنوية وذمة مالية م�ستقلة  .و�أوجب
( )227ف  0ت 1413/1/7 - 993 – 11/3هـ 1992/7/7 -م
()228تن�ص المادة  7من القانون رقم  11ل�سنة  1990بان�شاء غرفة تجارة و�صناعة قطر المعدل بالقانون رقم  11ل�سنة  1996على
ان «يجب على الأ�شخا�ص الطبيعيين و االعتباريين الذين يمار�سون �أعما ًال تجارية �أو �صناعية – و �إن كانت مقترنة با�ستثمار
زراعي – ولهم في قطر مركز رئي�سي �أو فرع �أو وكالة � ،أن ين�ضموا �إلى الغرفة  .وتتولى الغرفة ت�سجيل �أ�سماء الأع�ضاء
المن�ضمين �إليها وت�صنيفهم �ضمن فئات وفق ما تقت�ضيه �أغرا�ضها .
وتن�ص المادة ( )8من هذا القانون على ان «يعفى من االن�ضمام �إلى الأفراد يمار�سون حرف ًا ب�سيطة كالخياطة �أو الحالقة �أو
الحدادة �أو ال�سمكرة �أو التجنيد �أو �أعمال الت�صليح العادية وغيرها من الحرف الم�شابهة ،ب�شرط �أن يمار�س �صاحب الحرفة
العمل بنف�سه دون اال�ستعانة ب�أفراد �آخرين».
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الم�شرع على الم�ؤ�س�سة الح�صول على الموافقات والتراخي�ص الالزمة لممار�سة ن�شاطها
وجعل �إخ�ضاعها للإ�شراف العام للجهة المخت�صة بنوع الن�شاط الذي تبا�شره وذلك للتحقق
والت�أكد من مطابقة �أعمالها وعدم مخالفتها للقوانين والأنظمة المرعية ،وهذا ما قام به
المركز المذكور �أعاله حيث �إنه �أُ�س�س وفقا لإجراءات القانون �سالف الذكر  ،وتم ن�شر اتفاقية
ت�أ�سي�سه والنظام الأ�سا�سي ووثيقة الت�أ�سي�س في (الجريدة الر�سمية) بعدديها رقمي ( )8و
( )9ل�سنة  ، 2007و�أنه بناء على المادة ( )2من اتفاقية ت�أ�سي�سه يعتبر المركز كيانا خا�صا
ال ي�سعى لجني الأرباح من جراء قيامه ب�أعماله و�أن�شطته  .كما �أنه قد �صدر كتاب من الجهة
المخت�صة (وزارة االقت�صاد والتجارة) يفيد �صراحة بعدم خ�ضوعه للقيد بال�سجل التجاري ،
وبالتالي عدم خ�ضوعه لأحكام القانون رقم ( )25ل�سنة  2005ب�ش�أن ال�سجل التجاري  .ف�ضال
عن �أن المركز قد تم �إن�شا�ؤه بموجب اتفاقية بين وزارة الخارجية في دولة قطر  ،وم�ؤ�س�سة
بروكنجز ولما كان الثابت من الأوراق ب�أن مركز بروكنجز الدوحة قد �أنهى جميع الإجراءات
والمتطلبات المطلوبة وفقا لن�ص المادة ( )11من المر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة ، 2006
ب�ش�أن الم�ؤ�س�سات ذات النفع العام التي ال تهدف �إلى تحقيق الربح  ،ولها �شخ�صية معنوية وذمة
مالية  ،من الخ�ضوع لأحكام ت�سجيل المحال التجارية وال�صناعية العامة  ،وال تخ�ضع كذلك
لأحكام ال�سجل التجاري  ،وبالتالي ف�إن ب�إمكان �إدارة الهجرة والجوازات �أن ت�صدر �شهادة
()229
المن�ش�أة للمركز المذكور كي يبا�شر مهامه  ،دون الحاجة لمطالبته بال�سجل التجاري.
كما قررت عدم جواز م�شاركة �شركات الت�أمين الحا�صلة على ترخي�ص مزاولة ن�شاطها
من مركز قطر للمال في جميع مناق�صات الت�أمين العامة التي يتم طرحها من قبل الجهات
الحكومية المعنية بالدولة ب�سبب عدم قيدها بال�سجل التجارى بقولها « من حيث ان الم�شرع
في قانون مركز قطر للمال رقم ( )7ل�سنة  2005قد خول هيئة المركز عدة �صالحيات
ومن بينها منح التراخي�ص والموافقات والت�صاريح الجائز �إ�صدارها وفق ًا لهذا القانون
للأ�شخا�ص وال�شركات والكيانات الأخرى الراغبة في مبا�شرة �أعمالها في المركز ،و�أجاز
الم�شرع الترخي�ص بمبا�شرة جميع �أنواع �أن�شطة الأعمال المن�صو�ص عليها في الملحق رقم
( )229الفتوى رقم ف .ع  1014-11/3الم�ؤرخة 2008/2/3
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( )3من هذا القانون ،ومنها �أن�شطة الت�أمين و�إعادة الت�أمين بجميع �أنواعها ،و�أعفى الم�شرع
كل من الأ�شخا�ص وال�شركات والكيانات الأخرى ال�صادر لها ترخي�ص بموجب �أحكام هذا
القانون لمزاولة �أي عمل ،من الح�صول على �أي ترخي�ص �آخر �أو القيد في �أي �سجل لمزاولة
هذا العمل في المركز �أو من خالله .و�أخ�ضع الم�شرع الأن�شطة التي تزاول في الدولة خارج
المركز ،بوا�سطة كيان م�ؤ�س�سي داخل المركز �أو يزاول عملياته منه ،للقوانين واللوائح
الخا�صة بالدولة ،كما لو كان الكيان المن�ش�أ داخل المركز� ،أو يزاول �أعماله منه ،م�ؤ�س�س ًا في
منطقة تقع خارج الدولة.و�أوجب الم�شرع في القانون رقم ( )25ل�سنة  2005في �ش�أن ال�سجل
التجاري �أن تقيد ال�شركات التجارية في ال�سجل التجاري وحظر على �أي �شخ�ص طبيعي
�أو معنوي اال�شتغال بالتجارة �إال بعد قيده في ال�سجل التجاري .كما �أن الم�شرع في
قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات قد ق�صر اال�شتراك في المناق�صة المحلية على
الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات المحليين المقيدين في ال�سجل التجاري ،وا�شترط
في المناق�صة العامة �أن يكون المناق�ص مقيد ًا بال�سجل التجاري.ومن حيث �أن القانون
رقم ( )26ل�سنة  2005في �ش�أن المناق�صات والمزايدات هو ال�شريعة العامة في تنظيم
المناق�صات والمزايدات في دولة قطر ب�أكملها ،و�أن قانون مركز قطر للمال هو قانون خا�ص
ا�ستهدف الم�شرع به �إن�شاء المركز وتعزيز مكانته كموقع عالمي رائد للمال والأعمال ،وذلك
بمزاولة �أن�شطته وفق ًا لأف�ضل الممار�سات العالمية ،متفادي ًا البيروقراطية �إلى �أق�صى حد
ممكن .ومن حيث �إنه ولئن كان من الم�سلم به �أن الخا�ص يقيد العام� ،إال �أنه ال يقيده �إال في
الحدود التي ن�ص عليها القانون الخا�ص ،و�أنه ولئن كان الم�شرع في قانون مركز قطر للمال
قد �أجاز الترخي�ص بمبا�شرة جميع �أنواع �أن�شطة الأعمال المن�صو�ص عليها في الملحق رقم
( )3من هذا القانون ،ومنها �أن�شطة الت�أمين و�إعادة الت�أمين بجميع �أنواعها� ،إال �أنه بين
حدود هذا الترخي�ص و�أنها تقت�صر على مزاولة هذه الأن�شطة داخل المركز �أو من خالله،

�أما �إذا رغب من ُرخ�ص له من قبل المركز بمزاولة �أن�شطة الت�أمين في مزاولة هذه
الأن�شطة خارج المركز �أو لي�س من خالله ،والم�شاركة في جميع مناق�صات الت�أمين
العامة التي يتم طرحها من قبل الجهات الحكومية المعنية بالدولة ،ف�إنه يخ�ضع
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لأحكام قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات والتي ت�ستوجب �أن يكون المناق�ص
مقيداً في ال�سجل التجاري ،وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )25ل�سنة  2005الم�شار �إليه.
ولما كانت �شركة الت�أمين المعرو�ضة حالتها حا�صلة على ترخي�ص مزاولة ن�شاطها من مركز
قطر للمال ،ف�إنها تلتزم بمزاولة هذا الن�شاط داخل المركز �أو من خالله ،وال يجوز لها
الم�شاركة في جميع مناق�صات الت�أمين العامة التي يتم طرحها من قبل الجهات الحكومية
المعنية بالدولة .ومن حيث �إنه ال ينال مما تقدم ما تذرعت به لجنة المناق�صات المركزية
من �أن ح�صول ال�شركة المذكورة على ترخي�ص من مركز قطر للمال لمزاولة ن�شاطها يغني
عن ا�شتراط قيدها في ال�سجل التجاري عند تقدمها لمناق�صات الت�أمين العامة -ذلك �أن
هذا الترخي�ص يخولها فقط مزاولة ن�شاطها داخل المركز �أو من خالله ،وال يخولها الحق
في اال�شتراك في مناق�صات الت�أمين العامة التي يتم طرحها من قبل الجهات الحكومية
المعنية بالولة ،ح�سبما �سلف بيانه .كما ال يقدح فيما تقدم كذلك ما ا�ستندت �إليه اللجنة
المذكورة من �أن قرار مجل�س الوزراء ال�صادر في اجتماعه العادي ( )33لعام  1979قد
ق�صر التقدم لمناق�صات الت�أمين على ال�شركات الوطنية ،و�أن من حق ال�شركة المذكورة �أن
ُتدعى لمناق�صات الت�أمين متى توافرت فيها �شروط ال�شركات الوطنية -ذلك �أنه حتى بفر�ض
�أن هذه ال�شركة من ال�شركات الوطنية ف�إنه ي�شترط لم�شاركتها في جميع مناق�صات الت�أمين
العامة التي يتم طرحها من قبل الجهات الحكومية المعنية بالدولة� ،أن تكون مقيدة بال�سجل
التجاري �إعما ًال لأحكام قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات والتي لم ت�ستثن ال�شركات
()230
الوطنية من هذا ال�شرط».

كما قررت التزام �شركة قطر الوطنية باال�شتراك في الغرفة التجارية ودفع الر�سوم
المقررة بقولها « وفق ًا القانون رقم ( )11ل�سنة  1990ب�إن�شاء غرفة تجارة و�صناعة قطر
( المادتين  )9, 7والمر�سوم رقم ( )19ل�سنة  1991بـت�أ�سي�س �شركة قطر الوطنية ل�صيد
الأ�سماك  ,يت�ضح �أن هــذه ال�شركة تمار�س �أعما ًال تجارية  ,ووهي في الوقت ذاته مقيدة
بال�سجل التج ــاري ( �سجل رقم  , ) 26وابتاللي يجب �أن تن�ضم �إلى غرفة تجارة و�صناعة
( )230ف.ع  3361 /11-3بتاريخ 2008/04/15
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قطر  ,وال يحول دون ذلك ملكية الدولة لر�أ�سمالها بالكامل  ,فهي تعتبر من �أ�شخا�ص القانون
الخا�ص وتخ�ضع لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالقانون رقم ( )11ل�سنة 1981
في �ضوء �أحكام العقد والنظام الأ�سا�سي  ,طبق ًا للمادة ( )90من هذا القانون التي ن�صت على
�أن� « :أ  -للحكـومة وغيرها من الم�ؤ�س�سات العامة �أو الهيئات العامة ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة
�أو عــدة �شركات بمفرها �أو باال�شتراك مع م�ؤ�س�س �آخـر �أو �أكثر  ,وطنيـ ًا كان �أو �أجنبي ًا  ,و�سوا ًء
كان �شخ�ص ًا طبيعي ًا �أو معنوي ًا �أو خا�ص ًا ب -وال تخ�ضع لأحكام هذا القانون ال�شركات الم�شار
�إليها في الفقرة ال�سابقة �إال بالقدر الذي ال يتعار�ض مع االتفاقيات والأو�ضاع التي روعيت
()231
عند ت�أ�سي�سها والأحكام التي ين�ص عليها نظامها الأ�سا�سي »

الفرع الخام�س
القيد فى �سجل الوكالء التجاريين
تن�ص المادة الأولى من قانون تنظيم �أعمال الوكالء التجاريين رقم  8ل�سنة  2002على
�أنه «في تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يعتبر وكي ًال تجاري ًا كل من كان مرخ�ص ًا له وحده دون
غيره بتوزيع ال�سلع والمنتجات �أو عر�ضها للبيع �أو التداول �أو �أداء خدمات معينة في نطاق
الوكالة نيابة عن موكله نظير �أجر ».
وحظرت المادة ( )11من هذا القانون مزاولة �أى عمل من �أعمال الوكالة التجارية �إال
لمن يكون ا�سمه مقيدا فى �سجل الوكالء التجاريين المعد لذلك فى وزارة الأعمال والتجارة.
ويم�سك ق�سم الوكالء التجاريين ب�إدارة الت�سجيل والتراخي�ص التجارية المن�ش�أ بقرار وزير
الأعمال رقم  72ل�سنة ( 2011المادة � )37سجال لقيد الوكالء التجاريين (مادة .)2/39
ويجدد القيد بهذا ال�سجل كل �سنتين من تاريخ القيد �أو من تاريخ �آخر تجديد (مادة
 .)13وال يعتد ب�أية وكالة تجارية غير مقيدة ب�سجل الوكالء التجاريين ،وال ت�سمع
الدعوى النا�شئة عنها ممن �أخل بالتزام القيد( .مادة .)16
( )231ف  0ت  1415/1/23-1185 – 11/3هـ 1994/7/2 -م
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ويعاقب بالحب�س والغرامة �أو �إحدى هاتين العقوبتين كل من مار�س مهنة الوكالة التجارية
دون �أن يكون مقيدا بال�سجل الم�شار �إليه �أى كل من ذكر ،على خالف الحقيقة� ،أنه وكيل
تجاري في المكاتبات �أو المطبوعات المتعلقة ب�أعماله التجارية �أو في و�سيلة من و�سائل
الإعالم( .مادة )22

قررت �إدارة الفتوى بدولة قطر �أن �أعمال الوكاالت التجارية واال�ستيراد محظورة
على غير القطريين بقولها « يبين من �أحكام المر�سوم بقانون رقم ( )25ل�سنة  1990بتنظيم
ا�ستثمار ر�أ�س المالي غير القطري في الن�شاط االقت�صادي �أن �أعمال الوكاالت التجارية هي
من الأعمال المحظورة على غير القطريين �سوا ًء كانوا �أ�شخا�ص ًا طبيعيين �أم معنويين  ,و�أن
الأعمال الم�ستثناة بن�ص المادة ( )3لي�س من بينها �أعمال الوكاالت التجارية  ,ومن ثم يكون
الحظر الزم ًا بقوة القانون  0ومن حيث �أنه عن �أعمال اال�ستيراد ف�إن اال�ستثناء الوارد بالمادة
( )3بجواز هذه الأعمال �إنما يقت�صر على ا�ستيراد المواد الالزمة للم�شروعات الم�ستثناه
وهو ما ال يتحقق في الحالة المعرو�ضة لأن �أعمال الوكاالت التجارية محظورة بال ا�ستثناء
كما تقدم القول  ,وبذلك تكون �أعمال اال�ستيراد محظورة لزوم ًا بدورها 0ومن حيث �أن حظر
اال�شتغال ب�أعمال الوكاالت التجارية يلحق بال�شخ�ص غير القطري حتى ولو كان �شريك ًا في
�إحدى ال�شركات  ,وذلك وا�ضح من ن�ص المادة ( )21من المر�سوم بقانون الم�شار �إليه التي
تن�ص على الآتي « على الأ�شخا�ص غير القطريين الذين ي�شتغلون ب�أعمال الوكاالت التجارية
�أو اال�ستيراد ت�صفية ر�ؤو�س �أموالهم خالل مدة تنتهي في  , 1991/5/9ويجب على ال�شركاء
غير القطريين في ال�شركات القائمة ت�صفية ح�ص�صهم خالل نف�س المدة « .وترتيب ًا على ذلك
ف�إنه ال يجوز �أن يقيد ب�سجل الوكالء التجاريين ال�شركات الم�ؤ�س�سة في قطر بعد 1991/5/9
والتي من بين �أغرا�ضها اال�شتغال ب�أعمال الوكاالت التجارية و�أعمال الإ�ستيراد متى كان فيها
�شريك �أجنبي0وعلى مثل هذه ال�شركات  ,لإمكان قيدها � ,أن ت�ستبعد من �أغرا�ضها اال�شتغال
()232
ب�أعمال الوكاالت التجارية واال�ستيراد المحظورة على غير القطريين».
( )232ف  0ت 1414/3/21 1514 – 11/3هـ 1993/9/8 -م
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وقررت �إدارة الفتوى بدولة قطر ان ال�شركات الأجنبية التي لي�س لها �أعمال داخل
قطر ال تلزم بتعيين وكيل محلي لها في حالة التعاقد معها على توريد مادة معينة,
ومن ثم يجوز التعامل معها مبا�شرة مع ال�شركات المنتجة بقولها « ت�ساءلت �إدارة
م�شتريات الدولة عما �إذا كان يجوز للوكيل المحلي التخلي عن تقديم خدماته للدولة بحجة
عدم كفاية العمولة التي تعطى له  ,وقد �أجابت الفتوى على ذلك ب�أن العقد هو الذي يحدد
العالقة بين الطرفين المتعاقدين ويبين التزامات كل منهما  ,ف�إذا كان العقد مبرم ًا مع
الوكيل المحلي فعليه تنفيذ ما ورد بالعقد وال يجوز له التخلي عن التزاماته بحجة عدم كفاية
العمولة التي يح�صل عليها � ,أما �إذا كان العقد مبرم ًا مع ال�شركة المنتجة فعلى ال�شركة
تنفيذ هذا العقد والقيام بكافة االلتزامات الواردة به 0كما ت�ساءلت الإدارة المذكورة عما
�إذا كان يجوز لها التعامل مبا�شرة مع ال�شركات المنتجة في الخارج و�إذ �أن القانون رقم ()3
ل�سنة  1985ب�ش�أن م�شاركة ر�أ�س المال غير القطري في الن�شاط االقت�صادي ( )1ال يتطلب
تعيين وكيل �إال في حالة ا�ستثمار الأموال غير القطرية في داخل قطر  ,وانتهت الفتوى �إلى
�أن ال�شركات الأجنبية التي لي�س لها �أعمال داخل قطر ال تلزم بتعيين وكيل محلي لها في
حالة التعاقد معها على توريد مادة معينة  ,ومن ثم يجوز التعامل معها مبا�شرة مع ال�شركات
()233
المنتجة».

وقررت �إدارة الفتوى بدولة قطر ان وكيل الخدمات يعتبر وكي ً
ال تجاريا يخ�ضع
لقانون الوكالء التجاريين بقولها «من حيث �أن وكيل الخدمات يعتبر وكي ًال تجاري ًا ,
ومن ثم ي�سري عليه القانون رقم ( )4ل�سنة  1986ب�ش�أن تنظيم �أعمال الوكالء التجاريين
والذي ن�ص في المادة ( )5منه على �أنه « ال يجوز لأحد المتعاقدين �إنهاء عقد الوكالة غير
محدد المدة  ,ما لم ي�صدر من �أحدهما خط�أ يبرر �إنهاء العقد « 0وال �ش�أن لوزارة المالية
واالقت�صاد والتجارة بالعالقة بين طرفي عقد الوكالة� ,إال في حاالت اعتماد الوزارة لأحد
الوكالء التجاريين بو�صفه وكيل خدمات عن �شركة معينة  ,فعندئذ ال يجوز قيد ا�سم �أي
وكيل جديد عن هذه ال�شركة � ,إال في �إحدى الحاالت المن�صو�ص عليها في المادة ( )9من
(� )233ش  0ق  1406/11/1- 732 -11/3هـ 1986/7/8 -م
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القانون رقم ( )4ل�سنة  1986الم�شار �إليه  0ومن حيث �أن الثابت �أن �شركة ( �أ ) غير مقيدة
في �سجل الوكالء التجاريين بو�صفها وكيل خدمات عن �شركة  , T.P.Lوقد �أكدت ال�شركة
الأخيرة �أن وكيلها في دولة قطر لمتابعة الأعمال والإجراءات الالزمة لتوثيق العقد المبرم
في  1994/2/26مع �شركة قابكو والخا�ص بتنفيذ تو�سعات الم�صنع  ,هو �شركة (ب)  ,و�أن
هذه الوكالة قائمة من مدة طويلة و�أنه ال توجد �أي وكالة قائمة بين �شركة  T.P.Lو�شركة ( �أ )
 0لذلك نرى �أنه يجوز اعتماد �شركة ( ب ) كوكيل خدمات ل�شركة  T.P.Lدون �أي م�سئولية على
الوزارة ,طالما �أنها لم ي�سبق لها اعتماد �شركة ( �أ ) كوكيل خدمات عن ال�شركة �آنفة الذكر
()234
ولل�شركة المذكورة �أن تلج�أ �إلى الق�ضاء �إذا �شاءت  ,لمطالبة �شركة  T.P.Lبالتعوي�ض».
وحددت �إدارة الفتوى بدولة قطر الحاالت التي يجوز فيها اال�ستيراد بدون و�ساطة الوكيل
المحلي بقولها « في �ضوء �أحكام المادتين ( )13و  )14من القانون رقم ( )4ل�سنة 1986
ب�ش�أن تنظيم �أعمال الوكالء التجاريين  ,يجوز لإدارة الم�شتريات التعامل مبا�شرة مع المنتج
الأجنبي في الحاالت المن�صو�ص عليها  ,وذلك على النحو التالي  – 1:في حالة اعتذار
الوكيل المحلي عن التوريد بوا�سطته يجوز لإدارة الم�شتريات �أن ت�ستورد من المنتج الأجنبي
بعد الح�صول على موافقة ق�سم اال�ستيراد بوزارة االقت�صاد والتجارة  ,على اعتبار �أن الوكيل
المحلي امتنع عن التوريد  -2 0في حالة انتهاء �صالحية عقد الوكالة بين الوكيل المحلي
وال�شركة الأجنبية  ,يجوز لإدارة الم�شتريات �أن ت�ستورد من ال�شركة الأجنبية ا�ستناد ًا �إلى �أنه
ال يوجد وكيل محلي لهذه ال�شركة  ,وذلك حتى يتقدم الوكيل بعقد وكالة �سارية المفعول 03
– في حالة اندماج عدة �شركات في �شركة جديدة دون تحديد ا�سم الوكيل المحلي  ,يجوز
لإدارة الم�شتريات �أن ت�ستورد من ال�شركة الجديدة على �أ�سا�س �أنه ال يوجد وكيل محلي لهذه
ال�شركة  ,وذلك حتى يتقدم الوكيل المحلي بما يثبت وكالته لهذه ال�شركة0وفي جميع الحاالت
نرى �أنه يتعين التن�سيق والتعاون بين �إدارة الم�شتريات وق�سم اال�ستيراد بوزارة االقت�صاد
والتجارة و لت�سهيل مهمة �إدارة الم�شتريات في �أداء واجباتها وال �سيما �أنها تقوم بخدمة
()235
المرافق العامة للدولة ».
( )234ف0ت  1415/4/30- 1759 – 11/3هـ  1994/10/5 -م
(� )235ش  0ق  1410/5/29- 1477 -11/3هـ  1989/12/27 -م
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وقررت �إدارة الفتوى انه يجوز منح �إذن اال�ستيراد طالما �أن الوكيل الوحيد ال
ي�ستورد ال�سلعة بقولها « �إنه �إعماال لحكم المادتين ( )14( ، )13من القانون رقم ()4
ل�سنة  1986ب�ش�أن تنظيم �أعمال الوكالء التجاريين  ،ف�إن االخت�صا�ص في منح �إذن اال�ستيراد
هو لق�سم اال�ستيراد التابع لإدارة ال�شئون التجارية بوزارة المالية واالقت�صاد والتجارة  ،وذلك
عند تحقق �إحدى الحاالت المن�صو�ص عليها في المادة ( ، )14وهي حاالت ا�ستثنائية لغير
الوكيل التجاري  ،ولما كان الثابت �أن الإدارة المخت�صة قامت بالتحقق من عدم وجود ال�سلعة
المطلوبة وال قطع غيارها لدى الوكيل المعتمد  ،و�أن هذه المنتجات لها م�ستهلكيها داخل
الدولة مما يتطلب توافرها في ال�سوق ب�صفة دائمة حماية لم�صالح ه�ؤالء الم�ستهلكين  ،ولما
كان ما �سبق يعد بمثابة تق�صير من الوكيل في توفير �سلعة موكلة �إليه في ال�سوق مما يندرج
تحت الفقرة (ج) من المادة ( )14من القانون الم�شار �إليه والتي تجيز للإدارة منح �إذن
خا�ص باال�ستيراد لغير الوكيل با�ستيراد ال�سلع الغير متوافرة ل�سد حاجة ال�سوق  ،وانتهت
�إدارة الفتوى �إلى �أنه ال يجوز لإدارة ال�شئون التجارية منح �إذن خا�ص لل�شركة الطالبة �أو
()236
لغيرها ممن يتقدمون بذات الطلب ال�ستيراد ال�سلع التي لم يوفرها الوكيل المعتمد».

وقررت �إدارة الفتوى بدولة قطر انه يحق لل�شركات المملوكة بالكامل لمواطني دول
مجل�س التعاون التقدم مبا�شرة للجنة المناق�صات الحكومية دون وكيل محلي لتوريد
�سلع ب�شرط الح�صول على التراخي�ص الالزمة بقولها «�إن الم�ستفاد من ن�صو�ص القانون رقم
( )6ل�سنة  1988ب�ش�أن �ضوابط ممار�سة مواطني دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية
للأن�شطة االقت�صادية في دولة قطر  ،والقانون رقم ( )3ل�سنة  1992ب�ش�أن ال�سماح لمواطني
دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية بممار�سة �أن�شطة اقت�صادية جديدة بدولة قطر ،
�أن التقدم �إلى لجنة المناق�صات الحكومية للح�صول على عقد توريد �سلع �أو �أ�صناف  ،يعتبر
من قبيل التعهد بالتزويد (التوريد)  ،وهو �أحد الأن�شطة االقت�صادية التي �أجازها القانون
رقم ( )3ل�سنة  1992الم�شار �إليه  ،لمواطني دول مجل�س التعاون الطبيعيين واالعتباريين،
وبالتالي ف�إن هذا الن�شاط يخ�ضع لل�ضوابط المن�صو�ص عليها في القانون رقم ( )6ل�سنة
(( )236الفتوى رقم ف  .ت  2806 – 11/3الم�ؤرخة . )1998/10/31
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 1988الم�شار �إليه  ،ويجوز للأ�شخا�ص االعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجل�س
التعاون  ،التقدم مبا�شرة للجنة المناق�صات الحكومية  ،لتوريد �سلع وفقا للإجراءات المتبعة
في دولة قطر والتي ت�سري على القطريين  ،بما في ذلك الح�صول على الت�سجيل والترخي�ص
المطلوبين عادة لممار�سة هذا الن�شاط  ،وانتهت �إدارة الفتوى �إلى �أنه يحق لل�شركات المملوكة
بالكامل لمواطني دول مجل�س التعاون التقدم مبا�شرة للجنة المناق�صات الحكومية  ،دون
وكيل محلي لتوريد �سلع  ،ب�شرط الح�صول على الت�سجيل والترخي�ص المطلوبين لممار�سة
()237
هذا الن�شاط من القطريين ».

كما قررت ان �أحكام قانون الوكالء التجاريين تتعلق بال�سلع الأخرى  ,غير الأدوية
والم�ستح�ضرات الطبية بقولها « ن�ص القانون رقم ( )3ل�سنة  1983بتنظيم مهنة ال�صيدلة
والو�سطاء ووكالء م�صانع و�شركات الأدوية  ,في المادة ( )47منه على �أنه « ال يجوز لأي
�شخ�ص �أن يعمل كو�سيط �أو وكيل لم�صانع �أو ل�شركات بذلك من الجهة المخت�صة « والجهة
المخت�صة وفق ًا للمادة ( )1من هذا القانون هي اللجنة الدائمة للتراخي�ص بوزارة ال�صحة
العامة .وال �ش�أن لهذه اللجنة بتطبيق القانون رقم ( )4ل�سنة  1986ب�ش�أن تنظيم
الوكالء التجاريين والذي تتولى تنفيذه وزارة المالية واالقت�صاد والتجارة  ,و�أحكام هذا
القانون تتعلق بال�سلع الأخرى  ,غير الأدوية والم�ستح�ضرات الطبية والتي لها �أهمية خا�صة,
و�أن وزارة ال�صحة العامة هي القدر فني ًا و�إداري ًا على التحقق من حدوث �أية مخالفات في
مجال الأدوية والم�ستح�ضرات الطبية  ,ولها �أن تقدر مدى مالئمة طلب �إجراء تعديل ت�شريعي
للقانون رقم ( )3ل�سنة  1983الم�شار �إليه يتيح للجنة الدائمة للتراخي�ص بوزارة ال�صحة
العامة � ,أو غيرها من �أجهزة وزارة ال�صحة العامة  ,التحقق من حدوث مخالفات من وكالء
�شركات الأدوية وال�سماح لأ�شخا�ص �آخرين بجلب �أدوية في هذه الحاالت �0أما القانون رقم
( )1ل�سنة  1986ب�ش�أن ت�سجيل �شركات الأدوية ومنتجاتها فله مجال مختلف فهذا القانون
يهدف �إلى �إحكام الرقابة الفنية للت�أكد من �سالمة الأدوية قبل ال�سماح بتداولها  ,وال يغير من
�أحكام القانون رقم ( )3ل�سنة  1983الم�شار �إليه  ,بل �إنه �أكد بدوره في المادة (  )10منه
على �أنه « لوكيل ال�شركة المعتمد والتي تم ت�سجيلها في دولة قطر  ,الحق وحده في ا�ستيراد
( )237الفتوى رقم ف.ت  1841/11/3الم�ؤرخة 1998/7/7
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�أدويتها الم�سجلة  ،لهذا نرى �أن الجهة المخت�صة بمنح التراخي�ص للو�سطاء ووكالء م�صانع
و�شركات الأدوية هي اللجنة الدائمة للتراخي�ص بوزارة ال�صحة العامة  ,و�أنه ال يجوز ال�سماح
بجلب الأدوية والم�ستح�ضرات الطبية �إال لوكيل �أو و�سيط مرخ�ص له من اللجنة وفق ًا للقانون
رقم ( )3ل�سنة  1983الم�شار �إليه  ,وال �ش�أن للجنة المذكورة بتنفيذ �أحكام القانون رقم ()4
()238
ل�سنة  1986الم�شار �إليه �إال بما ال يتعار�ض و�أحكام ذلك القانون».
وقد �صدر القانون رقم  4ل�سنة  2011معدال ن�ص المادة  46من القانون رقم  3ل�سنة 1983
بتنظيم مهنة ال�صيدلة والو�سطاء ووكالء م�صانع و�شركات الأدوية ،التى كانت تحظر على
اى م�صنع �أدوية �أجنبي �أو �شركة �أدوية �أجنبية بيع م�ستح�ضراتها في دولة قطر �إال �إذا كان
للم�صنع �أو لل�شركة وكيل �أو و�سيط قطري حيث تم �إلغاء هذا الحظر بن�صها بعد التعديل
على ان « ال يجوز لم�صنع �أدوية �أجنبي �أو �شركة �أدوية �أجنبية بيع الأدوية والم�ستح�ضرات
الطبية في الدولة �إال بوا�سطة �شخ�ص مرخ�ص له با�ستيرادها وفقا لأحكام هذا القانون».
كما �أ�ضاف التعديل المادة  52مكررا التى تن�ص على �أن « يجوز لغير الوكيل ا�ستيراد
الأدوية والم�ستح�ضرات الطبية التى ت�شملها الوكالة  ،وت�سرى على الم�ستورد فى هذه الحالة
�أحكام المواد  52 ، 51 ، 50 ، 49 ، 48 ، 47من هذا القانون»

الفرع ال�ساد�س
القيد فى ال�سجل ال�صناعى
ن�صت المادة ( )1من قانون رقم ( )20ل�سنة  2006قانون (نظام ) التنظيم ال�صناعي
الموحد لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية على �أن «الم�شروع ال�صناعي (المن�ش�أة
ال�صناعية)  :كل من�ش�أة يكون غر�ضها الأ�سا�سي تحويل الخامات �إلى منتجات كاملة ال�صنع
�أو ن�صف م�صنعة �أو تحويل المنتجات الن�صف م�صنعة �إلى منتجات كاملة ال�صنع بما في
ذلك �أعمال المزج و الف�صل و الت�شكيل و التجميع و التعبئة و التغليف �شريطة �أن تتم كل �أو
معظم هذه العمليات بقوة �آلية ،و ال�صناعات المعرفية و البيئية ،و ال�صناعات الأخرى التي
تحددها الالئحة التنفيذية .
( )238ف.ت  1414/6/10- 1970 – 11/3هـ 1993/11/24 -م
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ون�صت المادة  11على ان « ين�شا في الإدارة �سجل �صناعي تقيد به كل الم�شروعات
المرخ�صة التي تم تنفيذها وت�شغيلها وتحدد الالئحة التنفيذية ال�شروط والإجراءات
الخا�صة بهذا ال�سجل.

وت�سلم ل�صاحب الم�شروع ال�صناعي الذي تم ت�سجيله �شهادة قيد في ال�سجل ال�صناعي.
وتحدد الالئحة التنفيذية بيانات هذه ال�شهادة و�إجراءاتها ،وتجدد �شهادة القيد في ال�سجل
ال�صناعي دوريا ح�سب متطلبات هذا القانون (النظام)».

ون�صت المادة  12على ان «يتعين �إبراز �شهادة القيد في ال�سجل ال�صناعي عند
التعامل مع �إدارات الدولة وم�ؤ�س�ساتها في كل ما يتعلق بالم�شروع.
وقد �صدر قرار وزير الطاقة وال�صناعة رقم  4ل�سنة  2009با�صدار الالئحة التنفيذية
لقانون (نظام ) التنظيم ال�صناعي الموحد لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية نا�صا
فى مادته  17على �أن « ين�ش�أ فى االدارة �سجل �صناعى خا�ص ي�سمى (ال�سجل ال�صناعى )
تقيد فيه جميع الم�شروعات ال�صناعية المرخ�صة التى تم تنفيذها وت�شغيلها  ،كما تقيد فيه
الم�شروعات ال�صناعية التى �سبق الترخي�ص لها قبل العمل بالقانون (النظام).
ون�صت المادة  20من الالئحة على ان « ت�صدر االدارة بعد التحقق من ا�ستيفاء الم�شروع
ال�صناعى جميع البيانات والم�ستندات المطلوبة �شهادة قيد فى ال�سجل ال�صناعى الخا�ص
بالم�شروع ت�شتمل على جميع البيانات المبينة فى المادتين  18و 19من هذه الالئحة  ،وت�سلم
ال�شهادة ل�صاحب الم�شروع ال�صناعى لالحتفاظ بها فى من�ش�أته وتقديمها عند كل طلب

وعند التعامل مع �إدارات الدولة وم�ؤ�س�ساتها في كل ما يتعلق بالم�شروع.
المبحث الثانى
كيفية تقديم العطاء ومرفقاته من الت�أمين الم�ؤقت والعينات
نظم الم�شرع �إجراءات تقديم العطاء  ،موجبا ان يودع مع كل عطاء الت�أمين الم�ؤقت
المحدد فى الإعالن عن المناق�صة  ،وان يقدم عينات للأ�صناف المطلوبة ونعر�ض لكل
م�س�ألة منها فى مطلب م�ستقل.
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المطلب الأول
كيفية تقديم العطاء والأثر المترتب على تقديم العطاء
-1يت�ضمن الإعالن المن�شور عن المناق�صة بيان الجهة التى تقدم �إليها العطاءات و�آخر
موعد لتقديمها (مادة  7/26من قانون المناق�صات والمزايدات  ،و�أوجبت المادة 29
من هذا القانون �أن تقدم العطاءات في الوقت المحدد بالإعالن عن المناق�صة .ويجب
�أن تكون المدة المحددة لتقديم العطاءات كافية لإتاحة الفر�صة �أمام الم�شتغلين بنوع
الن�شاط المطروح فى المناق�صة من درا�سة العملية وال�شروط والموا�صفات و�إعداد
العطاء وم�ستنداته وتجهيز العينات المطلوبة .وعلى جهة الإدارة تحديد مدة تتنا�سب
و�أهمية العملية .
-2وتقدم العطاءات داخل مظاريف مغلقة ومختومة ومكتوب عليها ا�سم المناق�صة ورقمها
و�آخر تاريخ لتقديم العطاءات  ،ويقوم الموظف المخت�ص بالتوقيع على كل مظروف
وت�سجيل تاريخ الت�سليم ووقته  ،ثم ي�ضع مقدم العطاء �أو مندوبه المظاريف في �صندوق
المناق�صات المعد لهذا الغر�ض  ،ويمكن �إر�سال العطاء بالبريد الم�سجل بالن�سبة لمقدمى
العطاءات من خارج الدولة ب�شرط و�صولها للجنة المناق�صات المعنية قبل انتهاء الموعد
المحدد لتقديم العطاءات (مادة  )29و�إذا كانت المناق�صة مطروحة بنظام المظروفين
يجب على مقدم العطاء تقديمه في مظروفين مغلقين منف�صلين احدهما فنى والآخر
مالى (مادة . )30

هل يجوز �إر�سال العطاء بالو�سائل االلكترونية الحديثة ؟
هل يجوز ار�سال العطاء بالفاك�س ؟
تق�ضى المادة  29من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات ب�أن تقدم العطاءات موقعة
من �أ�صحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة الحكومية المعنية وعلى الجداول
المرفقة به  .فالعطاء ي�ستمد حجيته من التوقيع وحده فالتوقيع هو الذى ين�سب العطاء �إلى
من وقعه ويجعله ملتزما بما جاء به  ,ويكون التوقيع بالإم�ضاء �أو الختم �أو الب�صمة وفى
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هذا ال�صدد تن�ص المادة ( )220من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية رقم
 13ل�سنة  1990على �أن «يعتبر المحرر العرفى �صادرا ممن وقعه ما لم ينكر �صراحة ما هو
من�سوب �إليه من خط �أو �إم�ضاء �أو ختم �أو ب�صمة « ولم يتطلب القانون التوقيع عبثا و�إنما
ق�صد به �أن يكون تعبيرا عن �إرادة الموقع فى االلتزام بم�ضمون الورقة و�إقراره لها وو�سيلة
على تمييز هوية الموقع ،والقانون يتطلب حتى تكون الكتابة دليال كامال �أن تكون موقعة  ,و�أن
يكون التوقيع كقاعدة مكتوبة بيد الموقع .
وتقول محكمة التمييز القطرية « �إن الن�ص في المادة ( )222من قانون المرافعات على
�أن « تكون للر�سائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات
ومكاتبات التلك�س والفاك�سميلي هذه القيمة �أي�ض ًا �إذا كان �أ�صلها المودع في مكان الت�صدير
موقع ًا عليه من مر�سلها وتعتبر هذه البرقيات والمكاتبات مطابقة لأ�صلها حتى يقوم الدليل
على عك�س ذلك و�إذا �أعدم الأ�صل فال يعتد بها �إال لمجرد اال�ستئنا�س» ،م�ؤداه �أن الم�شرع قد

�أ�سبغ على الر�سائل والبرقيات ومكاتبات التلك�س والفاك�سيملي الموقع عليها قيمة
المحرر العرفي في الإثبات متى كان �أ�صلها المودع في مكتب الت�صدير موقعاً عليه
من المر�سل ويفتر�ض �أن هذه الر�سائل والبرقيات والمكاتبات مطابقة لأ�صلها متى
كان موقعاً عليها من المر�سل فتعتبر حجة عليه من حيث �صدورها منه وحجة عليه
�أي�ضاً ب�صحة المدون فيها ويقع عليه عبء �إثبات عك�س ذلك� ،أما �إذا كان الأ�صل الموقع
عليه قد �أعدم بعد انق�ضاء المدة المقررة لحفظه �أو فقده فال يعتد بال�صورة وال ت�صلح �إال
كقرينة لمجرد اال�ستئنا�س فال تقوم كدليل بمفردها ،وكان من المقرر – في ق�ضاء هذه
المحكمة – �أن م�ؤدى ن�ص المادة ( )235من قانون المرافعات �أن على من ينكر المحرر �أن
يتخذ �إجراءات االدعاء بالتزوير ،و�أن مجرد �إنكار الخ�صم للمحرر ال يوجب على المحكمة
بحث هذا الدفاع طالما لم ي�سلك الطريق الذي ر�سمه القانون لالدعاء بالتزوير ،و�أن لمحكمة
المو�ضوع ال�سلطة في تح�صيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم �إليها من �أدلة
وم�ستندات وال تثريب عليها من الأخذ ب�أي دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من
طرق الإثبات المقررة قانون ًا وح�سبها �أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها و�أن تقيم ق�ضاءها
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على �أ�سباب �سائغة تكفي لحمله .لما كان ذلك ،وكان البين من الأوراق �أن الطاعن الأول
قد اقت�صر في دفاعه �أمام محكمة المو�ضوع على مجرد �إنكار الكتب والفاك�سات الم�ؤرخة
 2000/9/4و 16و 2002/1/30والموقع على كل منها بتوقيع من�سوب �إليه دون �أن يلج�أ ب�ش�أنها
�إلى طريق االدعاء بالتزوير �أو �أن يثبت عك�س ما ت�ضمنته ،ومن ثم ف�إنه ال تثريب على الحكم
المطعون فيه �إن هو ع َّول على تلك الم�ستندات ،وكان ما �أثاره الطاعن من دفاع بخ�صو�ص
الفاك�س الم�ؤرخ  2001/1/21المر�سل من المطعون �ضده الأول �إلى البنك المطعون �ضده
الثاني �إنما يتعلق بهذا الأخير ،وبالتالي فال �صفة له في �إبدائه ،وكانت محكمة المو�ضوع في
حدود �سلطتها التقديرية قد اطم�أنت �إلى تلك الم�ستندات مجتمعة وخل�صت منها �إلى �أن
الطاعن الأول قد ت�شارك مع المطعون �ضده الأول في �إعداد ر�سوم وت�صاميم م�شروع مبنى
بنك الدوحة و�أنه �إعما ًال لهذه ال�شراكة فقد طلب المطعون �ضده من البنك موافاته بم�سح
طوبوغرافي للموقع وفح�ص للتربة و�أنه بتاريخ  2002/8/7تم �إبرام العقد بين الطاعن الأول
والبنك بال�شروط الواردة به عن الت�صميم والإ�شراف على تنفيذه والمبالغ الم�ستحقة عن
ذلك و�أنه قد ورد بالبند الرابع من العقد تحديد ًا لأتعاب اال�ست�شاري بمبلغ �ستة ماليين ريال
يخ�ص المرحلة الأولى وهي مرحلة �إعداد الر�سوم والت�صاميم التي �شارك المطعون �ضده
الأول الطاعن الأول فيها مبلغ مليون وثمانمائة �ألف ريال ورتبت على ذلك ق�ضاءها ب�إلزام
الطاعن الأول ب�أداء ن�صف هذا المبلغ للمطعون �ضده الأول عن م�شاركته في �إعداد الر�سوم
والت�صاميم ومبلغ مائة �ألف ريال عما �أ�صابه من �أ�ضرار مادية و�أدبية  ،و�إذ كان هذا الق�ضاء
يقوم على �أ�سباب �سائغة تكفي لحمله وت�ؤدي �إلى النتيجة التي انتهى �إليها فال يعيبه  -من
بعد  -ت�أكيد ما انتهى �إليه بما جاء في البند الثالث من خال�صة تقرير الخبير مادام قد �أ�س�س
ق�ضاءه على الم�ستندات التي قدمت بعد �إيداع ذلك التقرير وفح�صها بنف�سه في فهم جديد
لواقع الدعوى ،ومن ثم ال يعدو ما ينعى به الطاعن على الحكم في هذا الخ�صو�ص �أن يكون
في حقيقته جد ًال فيما ت�ستقل محكمة المو�ضوع بتقديره مما ال تجوز �إثارته �أمام محكمة
()239
التمييز ،وي�ضحى النعي على غير �أ�سا�س.
( )239محكمة التمييز القطرية الطعن رقم  209ل�سنة  2012تمييز مدنى جل�سة 2013/2/26
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والتوقيع بمفهوم قانون المرافعات ال ي�ستطيع م�سايرة ال�سرعة الناتجة عن �إدخال
الو�سائل الحديثة لنقل المعلومات االلكترونية  .والتوقيع االلكترونى وهو ما يو�ضع على

ر�سالة البيانات ويتخذ �شكل حروف �أو �أرقام �أو رموز �أو �إ�شارات �أو غيرها ويكون له
طابع متفرد ي�ستخدم لتحديد هوية ال ُمو ًقع ويميزه عن غيره وبغر�ض بيان موافقة
الموقع على ر�سالة البيانات .ومن ثم يعتبر كالتوقيع الكتابى تماما من حيث كونه
و�سيلة �أكيدة لإقرار المعلومات التى يت�ضمنها ال�سند ويغنى عن وجود الموقع نف�سه
�أو من ينوب عنه قانونا  .فهو امتداد ل�شخ�صية الموقع نف�سه ويحتج به فى مواجهته.
وجاء قانون المعامالت والتجارة االلكترونية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم  16ل�سنة 2010
مواكبا للتطورات التكنولوجية مقررا في مادته الرابعة انه « يجوز عند �إبرام العقود �أو

�إجراء المعامالت ،التعبير عن الإيجاب �أو القبول كليا �أو جزئيا بر�سالة بيانات تتم
بوا�سطة ات�صاالت �إلكترونية .وال ي�ؤثر في �صحة العقود �أو المعامالت� ،أو قابليتها للتنفيذ،
ا�ستخدام ر�سالة بيانات واحدة �أو �أكثر في �إبرامها « .وقد ا�شترطت المادة الثانية لالعتداد
بالعطاء (التعبير عن الإيجاب) المر�سل بو�سائل االت�صاالت االلكترونية ان تكون موافقة
الجهة الحكومية �صريحة وهو ما يتحقق بالن�ص في وثائق المناق�صة على تقديم العطاء
بهذه الطريقة فن�صت هذه المادة على ان «ت�سري �أحكام هذا القانون على المعامالت التي
تتم بين الأ�شخا�ص الذين اتفقوا على �إجراء معامالتهم با�ستخدام ات�صاالت �إلكترونية.
ويجوز ا�ستنتاج موافقة ال�شخ�ص على �إجراء المعامالت با�ستخدام ات�صاالت �إلكترونية من
�سلوكه الإيجابي .ويجب �أن تكون موافقة الجهات والأجهزة الحكومية �صريحة ،وذلك
فيما يتعلق بالمعامالت الإلكترونية التي تكون طرفا فيها .ويجوز للجهات والأجهزة
الحكومية المخت�صة �إذا قررت تنفيذ �أي من مهامها بوا�سطة االت�صاالت الإلكترونية �أن تحدد
�أية موا�صفات �أو �شروط �إ�ضافية ».وحتى يكون للتوقيع االلكترونى حجيته في الإثبات ن�صت
المادة  22على انه « �إذا ا�شترط القانون وجود توقيع على محرر �أو م�ستند �أو معاملة،
�أو رتب �آثارا قانونية على عدم التوقيع ،ف�إن التوقيع الإلكتروني الم�ستوفي لل�شروط
المن�صو�ص عليها في المادة ( )28من هذا القانون يفي بهذا ال�شرط « .ون�صت المادة 28
على ان « يكون للتوقيع الإلكتروني الحجية في الإثبات� ،إذا ا�ستوفى ال�شروط التالية:
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� - 1أن تكون معلومات �إن�شاء التوقيع مرتبطة بال ُمو ِّقع ولي�س ب�أي �شخ�ص �آخر.
� - 2أن تكون معلومات �إن�شاء التوقيع وقت التوقيع تحت �سيطرة ال ُمو ِّقع ولي�س �أي �شخ�ص �آخر.
� - 3إمكانية اكت�شاف �أي تغيير يتم على التوقيع الإلكتروني بعد حدوث التوقيع.
�- 4إمكانية اكت�شاف �أي تغيير يتم على معلومات ر�سالة البيانات بعد وقت التوقيع� ،إذا كان
الغر�ض من ا�شتراط التوقيع قانونا ،هو ت�أكيد �سالمة المعلومات التي يتعلق بها التوقيع.
وي�صدر المجل�س الأعلى القرارات الالزمة لتحديد �أي من عمليات وتكنولوجيا التوقيع
الإلكتروني ت�ستوفي الأحكام ال�سابقة ».ون�صت المادة  33على ان « يكون للتوقيع

الإلكتروني الذي ُين�ش�أ �أو ُي�ستخدم خارج الدولة الأثر القانوني نف�سه داخلها،
�إذا كان يتيح م�ستوى مكافئا للتعويل عليه ،ال يقل عن الم�ستوى المطلوب بموجب المادة
( )28من هذا القانون».
-3وتق�ضى المادة  35من قانون المناق�صات والمزايدات ب�أن تبقى العطاءات المقدمة
�سارية المفعول خالل مدة ال�سريان المحددة بالإعالن عن المناق�صة وال يجوز لمقدميها
الرجوع فيها خالل تلك المدة  ,،كما تق�ضى المادة  53منه ب�أنه �إذا ان�سحب المناق�ص
الى �سبب من الأ�سباب خالل مدة �سريان العطاء وبدون عذر تقبله لجنة المناق�صات
المخت�صة  ......فيجوز بقرار من وزير االقت�صاد والمالية  ،بعد �سماع �أقوال المناق�ص
�أمام لجنة المناق�صات المخت�صة  ،اتخاذ �إجراء �أو �أكثر من الإجراءات التالية:
 -1الإنذار.

 -2م�صادرة الت�أمين الم�ؤقت.
 -3م�صادرة الت�أمين النهائي.
 -4تخفي�ض الفئة.
-5ال�شطب من ال�سجل لمدة معينة �أو ب�صفة دائمة .وللمناق�ص �أن يتظلم من هذا القرار،
�إلى الوزير  ،خالل �سبعة �أيام من تاريخ �إبالغه به ،ويكون قرار الوزير بالبت في
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التظلم نهائي ًا .وال يخل توقيع �أي من الجزاءات ال�سابقة بحق الجهة الحكومية
المعنية في المطالبة ب�أي حقوق لها لدى المناق�ص.
والبين من هذه الن�صو�ص �أن مجرد ت�صدير العطاء ينتج �أثره القانونى بااللتزام به
مدة العطاء بالن�سبة للعملية المقدم فيها بغ�ض النظر عن ميعاد ا�ستالمه  ,و�إذا
�أراد مقدم العطاء �أن يعدل فى �أ�سعاره فال يقبل ذلك منه �إال ب�إنقا�ص هذه الأ�سعار على �أن
يكون ذلك قبل ميعاد فتح المظاريف تحقيقا للم�صلحة المالية للجهة الإدارية التى �أعلنت
عن المناق�صة �إذ فى قبول الأ�سعار الأقل توفير لأموال تلك الجهة وبالتالى لأموال الدولة.
وقد ق�ضت محكمة الق�ضاء الإدارى بم�صر فى الدعوى رقم  965ل�سنة 31ق بجل�سة
 1979/6/17ب�أن «القاعدة هى �أن مقدم العطاء يلزم بعطائه من وقت ت�صديره �إلى
نهاية المدة المحددة فى �شروط العطاء وهذه القاعدة تطبيق للقاعدة العامة فى مجال
القانون الخا�ص (المادة  93من القانون المدنى) والتى لم ير الم�شرع موجبا للخروج
عليها فى مجال عقود الإدارة �إال �أنه يرد على هذه القاعدة ا�ستثناءان الأول هو جواز
تعديل العطاء ب�شرطين �أولهما �أن يكون مو�ضوع التعديل هو خف�ض �سعر العطاء وثانيهما
�أن ي�صل التعديل �إلى جهة الإدارة قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف واال�ستثناء الثانى
وهو جواز العدول عن العطاء ب�سحبه وي�شترط فيه كذلك �أن يتم قبل الموعد المحدد لفتح
المظاريف وفى هذه الحالة يوقع على مقدم العطاء جزاء يتمثل فى م�صادرة الت�أمين
الم�ؤقت المودع عن عطائه  ,وعلى ذلك ف�إنه يظل مقدم العطاء ملتزما بعطائه من تاريخ
ت�صديره �إلى تاريخ انتهاء المدة المحددة ل�سريانه و�أى تعديل لهذا العطاء بعد ت�صديره
فيما عدا خف�ض الأ�سعار ال يكون له ثمة �أثر �سواء تم هذا التعديل قبل فتح المظاريف
�أو بعد فتحها ومن ثم ف�إن تعديل العطاء بزيادة الأ�سعار الواردة فيه ولو كان ذلك قبل
الموعد المحدد لفتح المظاريف ال يكون له من �أثر وال يلتفت �إليه
وت�أكيدا لهذا المبد�أ ق�ضت المحكمة الإدارية العليا الم�صرية ب�أنه « منذ �أن ي�صدر مقدم
العطاء عطاءه يظل ملتزما به وال يكون له �إال �أن يعدل عنه كلية �أو �أن يخف�ض ما ورد به
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من �أ�سعار على �أن يتم ذلك فى الحالين قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف ومن ثم
ف�إنه ال يكون له �أن يعدل عطاءه بما يزيد من الأ�سعار التى تقدم بها ولو كان ذلك قبل
الموعد المحدد لفتح المظاريف لأن الم�شرع قد خ�ص�ص التعديل الجائز ب�أنه التعديل
الذى يت�ضمن خف�ض الأ�سعار وبالتالى فال يجوز �أن تقا�س عليه حالة رفع الأ�سعار و�إال كان
ذلك خروجا على �صريح الن�ص كما ال يجوز �أن تقا�س هذه الحالة على حالة العدول عن
العطاء بمقولة �أن التعديل يرفع الأ�سعار ما هو �إال عدول عن عطاء وتقديم لعطاء جديد
ذلك �أن ثمة فرقا بين العدول والتعديل ففى الحالة الأولى يعدل مقدم العطاء عن عطائه
وين�سحب من المناق�صة كلية ويترتب على ذلك فى الأ�صل ا�ستحقاقه لما �أودعه من ت�أمين
�إال �أنه ال ي�صرف له جزاء له على عدوله عن المناق�صة �أما فى الحالة الثانية فهو يظل
متم�سكا بعطائه الأول الذى �أودع عنه الت�أمين الم�ؤقت ومن ثم ال ي�ستحق له هذا الت�أمين
غاية الأمر �أنه يطلب تعديل العطاء الذى تقدم به  ,وعلى ذلك فال يجوز �أن يقا�س هذا
التعديل على العدول لأنه لي�س ثمة نية لالن�سحاب كلية من المناق�صة كما �أنه لي�س هناك
عطاءان م�ستقالن يمكن ف�صل كل منهما عن الآخر بحيث يقال �أن مقدم العطاء �سحب
الأول وقدم الثانى ولو �صح ذلك جدال لكان العطاء الثانى غير م�صحوب بت�أمين م�ؤقت
ولذلك ال يلتفت �إليه وال يجوز �أن يقال �أن الت�أمين الم�ؤقت المدفوع عن العطاء الأول قد
انتقل �إلى العطاء الثانى لأن الفر�ض �أن العطاءين م�ستقالن و�أن هذا الت�أمين قد �أ�صبح
()240
حقا لجهة الإدارة بالعدول عن العطاء الأول ».

وقررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع ان اعتداد الإدارة بالعطاء
المعدل بالزيادة يترتب عليه ا�ستحقاق المتعاقد لحقوقه قبل الإدارة على �أ�سا�س
العطاء المعدل  -وفاء الإدارة بهذه الحقوق يمنع من ا�سترداد الفروق بقولها «�إنه
طبقا لن�ص المادة  39من الئحة المناق�صات والمزايدات �سالفة الذكر  ,يظل مقدم
العطاء ملتزما بعطائه من تاريخ ت�صديره �إلى التاريخ انتهاء المدة المحددة ل�سريانه,
و�أي تعديل لهذا العطاء بعد ت�صديره – فيما عدا خف�ض الأ�سعار – ال يكون له ثمة �أثر,
( )240الطعن رقم  1255ل�سنة 25ق جل�سة ( 1982/6/26ال�سنة  27القاعدة � 102ص )721

392

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

�سواء تم هذا التعديل قبل فتح المظاريف �أو بعد فتحها  ,ومن ثم ف�إن تعديل العطاء
بزيادة الأ�سعار الواردة فيه – ولو كان ذلك قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف -
ال يكون له �أي �أثر ال يلتفت �إليه .ومن حيث �أنه بتطبيق ما تقدم في الحالة المعرو�ضة,
ف�إنه لما كان المتعاقد مع الإدارة قد عدل عطاءه الذي تقدم به �إلى تفتي�ش النيل فرع
ر�شيد ب�أن زاد قيمته من  17400جنيه �إلى  17922جنيها � ,أي بزيادة مقدارها  522جنيها
ف�إن هذا التعديل كان من الواجب �إال يلتفت �إليه وكان يتعين �أن يتم التعاقد على �أ�سا�س

�أ�سعار العطاء قبل التعديل �إال �أنه لما كانت جهة الإدارة المتعاقدة قد عولت على
التعديل الذي تم بزيادة �أ�سعار العطاء  ,وتم التعاقد بينها وبين ال�سيد المذكور على

�أ�سا�س هذا التعديل – بعد �أخذ ر�أي �إدارة الفتوى والت�شريع لوزارة الأ�شغال – ف�إن هذا
التعاقد ينتج �آثاره  ,ويترتب عليه ا�ستحقاق المتعاقد المذكور لحقوقه قبل جهة الإدارة
المتعاقد معها علي �أ�سا�س �أ�سعار العطاء بعد تعديلها بالزيادة و�إذ تم الوفاء �إلى المتعاقد
المذكور علي الأ�سا�س �سالف الذكر  ,ف�إنه ال يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة مطالبته برد
الفرق بين �أ�سعار العطاء قبل تعديله و�أ�سعاره بعد التعديل .لذلك انتهي ر�أي الجمعية
العمومية �إلى ما يلي� :أوال� -أن تعديل العطاء بزيادة الأ�سعار الواردة فيه – ولو كان ذلك
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف – ال يكون له �أي �أثر  ,وال يلتفت �إليه  ,وذلك طبقا
لن�ص المادة  39من الئحة المناق�صات والمزايدات .ثانيا� -أنه في الحالة المعرو�ضة
 ,لما كان التعاقد قد تم بين جهة الإدارة وبين ال�سيد  ....علي �أ�سا�س �أ�سعار العطاء
بعد تعديلها بالزيادة وتم الوفاء له بحقوقه على هذا الأ�سا�س ف�إنه ال يجوز لجهة الإدارة
المتعاقدة مطالبة ال�سيد لمذكور برد الفرق بين �أ�سعار العطاء قبل تعديله و�أ�سعاره بعد
()241
التعديل».

 -4التقدم بالعطاء هو الإيجاب :
ق�ضت المحكمة الإدارية العليا ب�أن �إعالن الإدارة عن �إجراء مناق�صة �أو مزايدة �أو
ممار�سة لتوريد بع�ض الأ�صناف عن طريق التقدم بعطاءات لي�س �إال دعوة للتعاقد ,
( )241فتوى رقم  318في  1965/3/18جل�سة (347/99/19 )1965/3/10
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والتقدم بالعطاء وفقا للموا�صفات واال�شتراطات المعلن عنها هو الإيجاب الذى ينبغى �أن
()242
يلتقى عنده قبول الإدارة لينعقد العقد.

المطلب الثانى
الت�أمين االبتدائى
الن�صو�ص القانونية :
تن�ص المادة  36من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات المعدلة بالقانون رقم 22
ل�سنة  2008على �أن « يجب �أن يودع مع كل عطاء الت�أمين الم�ؤقت المحدد في الإعالن عن
المناق�صة ،ويكون الت�أمين مبلغا ماليا.
وي�ؤدي الت�أمين ب�شيك م�صرفي مقبول الدفع� ،أو بخطاب �ضمان م�صرفي مقبول
من م�صرف محلي ،غير مقترن ب�أي قيد �أو �شرط و�صالح للأداء ب�أكمله و�أال تقل مدة �سريانه
عن ثالثين يوم ًا من انتهاء المدة المحددة ل�سريان العطاء .ويجوز للجنة ا�ستبعاد العطاء غير
الم�صحوب بالت�أمين الم�ؤقت ».

وتن�ص المادة  37على �أن «يجب رد الت�أمينات الم�ؤقتة لأ�صحاب العطاءات غير المقبولة ،
دون توقف على طلب منهم  ،فور انتهاء المدة المحددة ل�سريان العطاء � ،أو قبل ذلك �إذا تم
تح�صيل الت�أمين النهائي من �صاحب العطاء المقبول ».

ان الم�شرع العتبارات قدرها �أهمها كفالة الم�ساواة بين المتزايدين �أو المتناق�صين
 ,و�ضمان جديتهم وحفاظا على حقوق جهة الإدارة �إذا ما �أخل المزايد �أو المتناق�ص
بالتزاماته �أوجب على كل مقدم عطاء ب�أن يرفق مع عطائه ت�أمين م�ؤقت بالقيمة
المحددة فى الإعالن عن المزايدة �أو المناق�صة فى ال�شكل المقرر قانونا  ,وقد حدد
الم�شرع �صور �أداء المناق�ص �أو المزايد للت�أمين الم�ؤقت فى �صورتين الأولى � :أداء الت�أمين
ب�شيك م�صرفى مقبول الدفع والثانية  :خطاب �ضمان م�صرفى مقبول من م�صرف محلى
()243
معتمد غير مقترن باى قيد �أو �شرط.
( )242الطعن رقم  932ل�سنة  27ق جل�سة 1986/1/11
( )243حكم الدائرة الإدارية اال�ستئنافية بدولة قطر – اال�ستئنافان رقما  53و 59ل�سنة  2012جل�سة 2013/3/13
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الفرع االول
�صور �أداء الت�أمين الم�ؤقت
حددت المادة (  )36من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة � 2005صور
الت�أمينات االبتدائية فى الأتى :
( )1ال�شيكات الم�صرفية مقبولة الدفع  ) 2 .خطابات ال�ضمان .
ونعر�ض لكل �صورة على التف�صيل الأتى :

الغ�صن الأول
ال�شيكات الم�صرفية مقبولة الدفع
يجوز �أداء الت�أمين االبتدائى ب�شيكات م�صرفية مقبولة الدفع  ،وطبقا للمادة  561من
قانون التجارة رقم  27ل�سنة  2006فانه يجب ان ي�شتمل ال�شيك على البيانات االتية:
-1كلمة «�شيك» مكتوبة في متن ال�صك  ،وباللغة التي كتب بها.
-2تاريخ ومكان �إ�صدار ال�شيك.
-3ا�سم من يلزمه الوفاء (الم�سحوب عليه).
-4ا�سم من يجب الوفاء له �أو لأمره على النحو المن�صو�ص عليه في المادتين (، )567
( )568من هذا القانون.
� -5أمر غير معلق على �شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
-6مكان الوفاء.
-7ا�سم وتوقيع من �أ�صدر ال�شيك (ال�ساحب)».

ون�صتت المادة  563بان « ال�شيكات ال�صادرة في قطر والم�ستحقة الوفاء فيها ال
يجوز �سحبها �إال على بنك  ،وعلى نماذج ال�شيكات ال�صادرة من هذا البنك  ،وال�صكوك
الم�سحوبة في �صورة �شيكات على غير بنك �أو على غير نماذج البنك ال تعتبر �شيكات.
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ويجب على كل بنك لديه مقابل وفاء  ،و�سلم لعميله دفتر �شيكات على بيا�ض للدفع بموجبها
من زانته � ،أن يكتب على كل �شيك منها ا�سم العميل ورقم ح�سابه « .و�إذا كتب مبلغ ال�شيك
بالحروف وبالأرقام معا  ،فالعبرة عند االختالف تكون بالمكتوب بالحروف(.مادة
.)565
وكان ينبغى على الم�شرع فى قانون المناق�صات ان ي�ستخدم عبارة �شيكات معتمدة بدال
من مقبولة الدفع � ،إذ ال قبول فى ال�شيك وانما يوجد ال�شيك المعتمد وهو الذي ي�ؤ�شر عليه
من البنك الم�سحوب عليه « باعتماده « وفى ذلك تقول محكمة اال�ستئناف بدولة قطر

« وكان ينبغى على الم�شرع فى قانون المناق�صات ان ي�ستخدم عبارة �شيك م�صرفى
معتمد بدال من �شيك مقبول الدفع  ،وال�شيك المعتمد هو الذي ي�ؤ�شر عليه من البنك
الم�سحوب عليه « باعتماده « ويترتب على و�ضع هذه العبارة على ال�شيك واعتماد البنك لها
التزام البنك الم�سحوب عليه بالوفاء بقيمة ال�شيك �سواء وجد عنده الر�صيد �أو لم يوجد �إذ
�أن وجود توقيع البنك على �صدر ال�شيك يدل على وجود الر�صيد طرفه  ،وعلى البنك تجميد
الر�صيد الخا�ص بهذا ال�شيك  .وذلك عمال بحكم المادة  566من قانون التجارة التى تن�ص
على ان « ال قبول في ال�شيك  ،و�إذا كتبت عليه عبارة القبول اعتبرت ك�أن لم تكن .ومع
ذلك يجوز لل�ساحب �أن يطلب من الم�سحوب عليه �أن ي�ؤ�شر على ال�شيك باعتماده  ،وتفيد
هذه العبارة وجود مقابل وفاء في تاريخ الت�أ�شير  ،ويتعين على البنك عندئذ تجنيب المقابل،
وتخ�صي�صه للوفاء بال�شيك عند تقديمه .وال يجوز للم�سحوب عليه رف�ض اعتماد ال�شيك ،
�إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته  .ويعتبر توقيع الم�سحوب عليه على �صدر ال�شيك
بمثابة اعتماد له .ويبقى مقابل وفاء ال�شيك المعتمد لدى الم�سحوب عليه وتحت م�سئوليته
()244
لم�صلحة الحامل �إلى حين انتهاء مواعيد تقديم ال�شيك للوفاء».
ويجب مراعاة مواعيد تقديم ال�شيك للوفاء تجنبا للتقادم �إذ تن�ص المادة  581من قانون
التجارة على �أن « ال�شيك الم�سحوب في قطر والم�ستحق الوفاء فيها ،يجب تقديمه

للوفاء خالل �ستة �أ�شهر على الأكثر ،ف�إذا كان مح�سوباً خارج قطر وم�ستحق الوفاء

( )244حكم الدائرة الإدارية اال�ستئنافية بدولة قطر – اال�ستئنافان رقما  53و 59ل�سنة  2012جل�سة 2013/3/13
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فيها ،وجب تقديمه خالل ثمانية �شهور على الأكثر .وتبد المواعيد ال�سالف ذكرها من
التاريخ المبين في ال�شيك انه تاريخ �إ�صداره .ويعتبر تقديم ال�شيك �إلى �أحد البنوك �أو حجز
مبلغه هاتفي ًا �أو برقي ًا من قبل هذا البنك لدى البنك الم�سحوب عليه ،وكذلك تقديم ال�شيك
�إلى �إحدى غرف المقا�صة �أو غيرها المعترف بها قانون ًا بمثابة تقديمه للوفاء ».وتن�ص
المادة  599على ان « تتقادم دعاوى رجوع حامل ال�شيك على الم�سحوب عليه وال�ساحب

والمظهر وغيرهم من الملتزمين بم�ضي �ستة �أ�شهر من تاريخ انق�ضاء ميعاد تقديم
ال�شيك .وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء ال�شيك بع�ضهم تجاه بع�ض بم�ضي

�ستة �أ�شهر من اليوم الذي وفي فيه الملتزم قيمة ال�شيك �أو من يوم مطالبته ق�ضاي ًا بالوفاء.
ويجب على المدعى عليهم ،رغم انق�ضاء مدة التقادم� ،أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من
الدين �إذا طلب منهم حلفها ،وعلى ورثتهم �أو خلفائهم الآخرين �أن يحلفوا اليمين على �أنهم
ال يعلمون �أن مورثهم مات وذمته م�شغولة بالدين ».وتن�ص المادة ( )602على انه «ال يحول

تقادم دعوى المطالبة بقيمة ال�شيك ،دون حق الحامل في مطالبة ال�ساحب الذي لم
يقدم مقابل الوفاء �أو قدمه وا�سترده كله �أو بع�ضه ،برد ما �أثرى به دون حق .وي�سري
هذا الحكم على ال�ساحب �إذا رجع عليه الملتزمين بوفاء قيمة ال�شيك» .
وقررت �إدارة الفتوى بدولة الكويت ان للجنة الم�شكلة لدرا�سة و�إقرار العطاءات الحق فى

ا�ستبعاد �صاحب العطاء لتقديمه الت�أمين الأولى فى �شكل �شيك غير م�صدق عليه
من البنك المخت�ص بقولها «من الأ�صول الم�سلمة �أن الإدارة ال ت�ستوى مع الأفراد فى حرية

التعبير عن الإرادة فى �إبرام العقود – �إدارية كانت �أو مدنية – ذلك �أنها تلتزم فى هذا
ال�سبيل ب�إجراءات و�أو�ضاع ر�سمها ال�شارع تكفل اختيار �أف�ضل الأ�شخا�ص للتعاقد � ،سواء من
حيث الأهلية �أو ح�سن ال�سمعة �أو الكفاية الفنية �أو المالية  ،وت�ضمن فى الوقت ذاته الو�صول
�إلى �أن�سب العرو�ض و�أكثرها تحقيق ًا لل�صالح العام بح�سب الغاية التى ت�ستهدفها الإدارة من
�إبرام العقد .ومن حيث �إن المادة  12من ال�شروط العامة للمزايدتين المعلن عنهما تن�ص
على �أن « يجب على المزايدين �أن يودعوا مع عطاءاتهم ت�أمين ًا �أولي ًا يعادل  %5من قيمة
العطاء با�سم ......وذلك فى �صورة �شيك م�صدق �أو كتاب �ضمان �صادر من �أحد البنوك
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المعتمدة فى الكويت  ،ويجب �أن يكون هذا الت�أمين �صالح ًا لمدة �سريـان العطاء ومعب�أة بياناته
فى النموذج المرفق الخا�ص به ولن يلتفت �إلى العطـاء غيـر الم�صحوب بالت�أميـن الأولـى
والنموذج المذكور  . « ......ومن حيث �إنه بناء على ما تقدم ف�إن ا�ستبعاد اللجنة الم�شكلة
لدرا�سة و�إقرار العطاءات  ،للعطاءين المقدمين فى المزايدتين لتقديمهما الت�أمين فى �شكل
�شيكين غير م�صدق عليهما من البنك المخت�ص – هذا الأجراء – ي�صادف التطبيق ال�سليم
()245
ل�شروط المزايدتين ».

وق�ضت محكمة اال�ستئناف بدولة الكويت «  ..والأ�صل المقرر هو ا�ستبعاد العطاء غير
الم�صحوب بالت�أمين الم�ؤقت وا�ستبعاد العطاء �إذا قدم الت�أمين الم�ؤقت فى �شكل
�شيك غير م�صدق عليه وغير معتمد من البنك  ،الن لجهة الإدارة حقوق يتوقف �إعمالها
على �أداء الت�أمين الم�ؤقت كحقها فى اعتبار هذا الت�أمين حقا لها دون حاجة �إلى �إنذار �أو
االلتجاء �إلى الق�ضاء وذلك �إذا �سحب مقدم العطاء عطاءه �أثناء �سريانه �أو امتنع عن التوقيع
على العقد و�سداد القيمة االيجارية كاملة خالل �سبعة �أيام من اليوم التالى لإخطاره بر�سو
المزاد .ف�إذا قبلت جهة الإدارة العطاء رغم كونه غير م�صحوب بالت�أمين � ،أو م�صحوبا

بت�أمين غير م�ستوف لل�شكل الذي �أوجبه القانون ومنه ال�شيك المعتمد  ،ف�إنه ال
يجوز لمقدم العطاء التحلل من التزامه بمقولة �أنه لم يقم بدفع الت�أمين الم�ؤقت
�أو لم يفرغه فى ال�شكل المقرر قانونا  ،فالت�أمين م�شروط ل�صالح جهة الإدارة وال
يقبل االحتجاج بعدم دفع الت�أمين الم�ؤقت على النحو �سالف البيان �إال ممن �شرع
تقديم الت�أمين �ضمانا لحقوقه وهو �أما جهة الإدارة لكى ت�ضمن جدية العطاءات المقدمة
�إليها و�أما �أولئك المتقدمون الآخرون الذين �أودعوا ت�أمينا كامال ومفرغا فى ال�شكل المقرر
قانونا� ,إذ فى قبول عطاء غير م�صحوب بالت�أمين الم�ؤقت على النحو المقرر قانونا �إخالل
بمبد�أ الم�ساواة بين �أ�صحاب العطاءات � ،أما من قبلت جهة الإدارة عطاءه فال يقبل منه
التحدى ب�أنه لم يقم بدفع الت�أمين على النحو المقرر قانونا  ,ما دام الت�أمين غير م�شروط
لم�صلحته .وال يجوز للمق�صر �أن ي�ستفيد من تق�صيره .ومن ثم فلي�س لزاما ا�ستبعاد كل
( )245فتوى رقم  2448فى  93/10/18مرجع رقم 93/248/2
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عطاء غير م�صحوب بت�أمين كامل مفرغا فى ال�شكل المقرر قانونا دون �أن يكون لجهة
الإدارة الحق فى قبول مثل هذا العطاء لأنه يتعار�ض مع اعتبارات الم�صلحة العامة وال�سلطة
التقديرية التى خولها الم�شرع للجنة المناق�صات المخت�صة  .ومن الأ�صول التى يقوم عليها
تعاقد جهة الإدارة مع الأفراد والهيئات �أن يخ�ضع هذا التعاقد العتبارات تتعلق بم�صلحة
المرفق المالية التى تتمثل فى �إر�ساء المناق�صة على �صاحب العطاء الأرخ�ص وفى �إر�ساء
المزايدة على �صاحب العطاء الأعلى  ,وبتغليب م�صلحة الخزانة على غيرها من االعتبارات.
وكذلك يخ�ضع هذا التعاقد العتبارات تتعلق بم�صلحة المرفق الفنية وهذه تتمثل فى اختيار
المتناق�ص �أو المتزايد الأف�ضل من حيث الكفاية الفنية  ,وح�سن ال�سمعة �إلى غير ذلك من
�شتى االعتبارات .وت�أ�سي�سا على ذلك ال يجوز لمن قدم عطاء فى مناق�صة �أو مزايدة �أن

يتحلل من التزامه بمقولة �أنه لم يتقدم بالت�أمين الم�ؤقت فى ال�شكل المقرر قانونا
مع العطاء  .و�إال كان فى ذلك ح�ض على العبث بم�صلحة الإدارة ووقتها وجهودها  .فيجب
�أن يرد على مثل هذا المتالعب ق�صده بحيث �إذا هو نكل عن تنفيذ ما التزم به وحق عليه
الجزاء ولزم م�صادرة هذا الت�أمين �أو مطالبته بقيمته ان ت�سلب من عطائه ب�سحبه �أثناء
�سريانه �أو امتنع المتزايد عن التوقيع على العقد ودفع القيمة االيجارية كاملة خالل �سبعة
()246
�أيام من اليوم التالى لإخطاره بر�سو المزايدة عليه ولزمه التعوي�ض.

الغ�صن الثانى
خطاب ال�ضمان
تن�ص الفقرة الثانية من المادة  36من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات المعدلة
بالقانون رقم  22ل�سنة  2008على �أن « وي�ؤدي الت�أمين ب�شيك م�صرفي مقبول الدفع� ،أو
بخطاب �ضمان م�صرفي مقبول من م�صرف محلي ،غير مقترن ب�أي قيد �أو �شرط و�صالح
للأداء ب�أكمله و�أال تقل مدة �سريانه عن ثالثين يوم ًا من انتهاء المدة المحددة ل�سريان
العطاء».
( )246حكم الدائرة الإدارية اال�ستئنافية بدولة قطر – اال�ستئنافان رقما  53و 59ل�سنة  2012جل�سة 2013/3/13
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وقد نظمت المواد من � 406إلى  413من قانون التجارة �أحكام خطابات ال�ضمان وعرفت
المادة  406خطاب ال�ضمان بانه « خطاب ال�ضمان تعهد مكتوب غير قابل للإلغاء ي�صدر
من بنك بناء على طلب عميل له ي�سمى «الأمر» بدفع مبلغ معين �أو قابل للتعيين ل�شخ�ص
�آخر ي�سمى «الم�ستفيد» �إذا طلب منه الم�ستفيد ذلك خالل المدة المعينة في الخطاب ودون
اعتداد ب�أي معار�ضة .ويو�ضح في خطاب ال�ضمان الذي ي�صدر من �أجله».
ون�صت المادة ( )407على ان «يجوز للبنك �أن يطلب تقديم ت�أمين مقابل �إ�صدار خطاب
ال�ضمان .ويجوز �أن يكون الت�أمين تنازال من الآمر عن حقه قبل الم�ستفيد».
ون�صت المادة ( )408على ان «ال يجوز للم�ستفيد التنازل للغير عن حقه النا�شئ عن
خطاب ال�ضمان � ،إال بموافقة البنك  ،وب�شرط �أن يكون البنك م�أذونا له من قبل الآمر ب�إعطاء
هذه الموافقة».
ون�صت المادة ( )409على ان «ال يجوز للبنك �أن يرف�ض الوفاء للم�ستفيد ل�سبب يرجع
�إلى عالقة البنك بالآمر �أو عالقة الآمر بالم�ستفيد».
ون�صت المادة ( )410على ان «ال يجوز لأي �سبب من الأ�سباب فر�ض الحرا�سة �أو توقيع
الحجز لدى البنك على قيمة خطاب ال�ضمان».
ون�صت المادة ( )411على ان «تبر�أ ذمة البنك قبل الم�ستفيد �إذا لم ي�صله  ،خالل مدة
�سريان خطاب ال�ضمان  ،طلب من الم�ستفيد بالدفع � ،إال �إذا اتفق بين البنك والآمر على
تجديد هذه المدة قبل انتهائها».
ون�صت المادة ( )412على ان «�إذا وفى البنك للم�ستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب
ال�ضمان ،حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه».
ون�صت المادة ( )413على ان «ت�سري فيما لم يرد ب�ش�أنه في هذا الفرع  ،القواعد ال�سائدة
في المعامالت الدولية ب�ش�أن خطاب ال�ضمان».

وقررت �إدارة الفتوى بدولة قطر ان الت�أمين يجب �أن يكون �صادراً من بنك وال يجوز
ال�ضمان ال�صادر من �شركة ت�أمين بقولها « ن�صت الفقرة الثانية من المادة ( )25من
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القانون رقم ( )8ل�سنة  1976ب�ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات على �أن الت�أمين يجب
�أن يكون مكفو ًال �إما ب�شيك م�صرفي مقبول الدفع �أو بموجب خطاب �ضمان م�صرفي مقبول
وغير مقيد ب�أي قيد �أو �شرط  0بمعنى �أن يكون الت�أمين �صادر ًا من بنك ولي�س �شركة ت�أمين.
ولذلك ف�إن ن�ص المادة (  )10من �شروط العقد الذي ترك لمقدمي العطاءات الخيار

في �أن يح�صلوا على كفالة بنكية �أو كفالة من �إحدى �شركات الت�أمين يكون مخالفاً
للقانون .على �أن البند المذكور  ,قد منح الحكومة حق رف�ض الكفالة ال�صادرة من بنك �أو
�شركة ت�أمين معينة  ,ولذلك فيحق لإدارة الم�شروع رف�ض قبول الكفالة المقدمة من �شركة
()247
الت�أمين»

وق�ضت محكمة النق�ض ب�أن « عالقة البنك بالم�ستفيد (الجهة الإدارية) الذى �صدر
خطاب ال�ضمان ل�صالحه هى عالقة منف�صلة عن عالقته بالعميل (المناق�ص) �إذ
يلتزم البنك بمقت�ضى خطاب ال�ضمان وبمجرد �إ�صداره وو�صوله �إلى الم�ستفيد وفاء المبلغ
الذى يطالب به هذا الأخير باعتباره حقا له يحكمه خطاب ال�ضمان مادام هو فى حدود
التزام البنك المبين به  ,كما �أن البنك ُم�صدر الخطاب ال يعتبر وكيال عن العميل فى
الوفاء للم�ستفيد بقيمة خطاب ال�ضمان  ,ذلك �أن التزام البنك فى هذا لح�سابه التزام
�أ�صيل  ,ويترتب على ذلك �أن ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية خطاب ال�ضمان �إنما هو
تنفيذ وت�أمين للعالقة بين العميل والبنك وحدها وال �صلة للم�ستفيد بها  ,كما �أن البنك الذى
يقوم بتثبيت اعتماد م�صرفى بين عميله والم�ستفيد منه ال ي�صح و�صفه ب�أنه �ضامن �أو كفيل
يتبع التزام المدين المكفول بل يعتبر فى هذه الحالة التزاما م�ستقال عن العقد القائم بين
المتعاملين(.)248
وق�ضت محكمة النق�ض ب�أن خطاب ال�ضمان و�إن �صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك
والمدين المتعامل معه �إال �أن عالقة البنك بالم�ستفيد الذى �صدر خطاب ال�ضمان ل�صالحه
هى عالقة منف�صلة عن عالقاته بالعميل من مقت�ضاها �أن يلتزم البنك وبمجرد �إ�صدار
(� )247ش  0ق  1405/11/15- 962 – 11/3هـ  1985/8/1 -م
( )248محكمة النق�ض  -الطعن رقم  648ل�سنة 48ق جل�سة 1981/3/30
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خطاب ال�ضمان وو�صوله �إلى الم�ستفيد ب�أداء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير فور طلبه
باعتباره حقا له يحكمه خطاب ال�ضمان طالما كان هذا الأداء فى حدود التزام البنك
المبين به وال ي�سقط هذا االلتزام �إال �إذا طالب الم�ستفيد البنك �أثناء مدة �سريان
الخطاب بالوفاء �أو المد من �أجل ال�ضمان � ,إذ ال يت�صور �أن ي�ضار الم�ستفيد لمجرد �أنه
عر�ض �إمكان انتظاره �إذا امتد خطاب ال�ضمان مدة �أخرى والقول بغير ذلك من �ش�أنه تبديد
الطم�أنينة التى ي�ستهدفها نظام خطابات ال�ضمان فى التعامل  .ومن ثم يكون �سداد البنك
فى هذه الحالة وفاء �صحيحا متى و�صلت �إليه مطالبة الم�ستفيد خالل �سريان مفعول خطاب
ال�ضمان  ,ويرتب له حق الرجوع على عميله بقدر المبلغ المدفوع حتى لو تم هذا الوفاء بعد
انتهاء �سريان الخطاب لأن العبرة فى ذلك بتاريخ و�صول المطالبة بالوفاء ب�صرف النظر عن
()249
تاريخ الوفاء ذاته ».
وق�ضت محكمة النق�ض ب�أنه و�إن كان البنك م�صدر خطاب ال�ضمان يلتزم ب�سداد قيمته
�إلى الم�ستفيد بمجرد مطالبته بذلك �أثناء �سريان �أجله دون حاجة �إلى الح�صول على موافقة
العميل �إال �أنه ال ي�سوغ للبنك مد �أجل خطاب ال�ضمان �إال بموافقة العميل �أو الوفاء
للم�ستفيد بقيمته �إال �إذا و�صلت �إليه المطالبة بالقيمة قبل انق�ضاء الميعاد المحدد ل�سريان
()250
خطاب ال�ضمان و�إال تحمل البنك م�سئولية هذا الوفاء.

كما ق�ضت محكمة النق�ض ب�أن الأ�صل فى خطاب ال�ضمان �أال يتوقف الوفاء به على
واقعة خارجة عنه وال على تحقق �شرط وال حلول �أجل وال يغير من ذلك �أن يرتبط
تنفيذه بواقعة ترجع �إلى الم�ستفيد من الخطاب»( .الطعن رقم  1013ل�سنة  50ق
جل�سة . )1985/12/30
وهو �أي�ضا ما قررته محكمة التمييز الكويتية بقولها « المقرر فى ق�ضاء هذه المحكمة �أن
خطاب ال�ضمان  -طبق ًا للمادة  382من قانون التجارة – هو تعهد نهائى ي�صدر من البنك
بناء على طلب عميله (الآمر) بدفع مبلغ معين � ،أو قابل للتعيين  ،ل�شخ�ص �آخر(الم�ستفيد)
( )249محكمة النق�ض  -الطعن رقم  189ل�سنة 49ق جل�سة 1984/2/13
( )250محكمة النق�ض  -جل�سة  - 1996/7/8الطعنان رقما  5892 ، 5176ل�سنة  64الق�ضائي
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دون قيد �أو �شرط� ،إذا طلب منه ذلك خالل المدة المعينة بالخطاب  .ويو�ضح فى خطاب
ال�ضمان الغر�ض الذى �صدر من �أجله ف�إن مفاد ذلك ان هذا التعهد من جانب البنك
تعهد مجرد وم�ستقل عن التزام العميل �أمام الم�ستفيد � ،إذ يلتزم البنك بمقت�ضى خطاب
ال�ضمان – وبمجرد �إ�صداره وو�صوله �إلى الم�ستفيد  -بوفاء المبلغ الذى يطلبه هذا الأخير
باعتباره حق ًا له يحكمه خطاب ال�ضمان  ،ما دام فى حدود التزام البنك المبين به  ،وكذلك
ال�ش�أن بالن�سبة للمتنازل �إليه من الم�ستفيد  ،ما دام �أن البنك قد وافق على هذا التنازل ،
وح�سبما ن�صت عليه المادة  384من قانون التجارة  ،لما كان ذلك  ،وكان التـزام البنك

فى هذا الخ�صو�ص التزاماً �أ�صي ً
ال تحكمه ال�شروط التـى ت�ضمنها خطاب ال�ضمان،
وال ي�صح و�صف البنك فى قيامه بتنفيـذ التزامه ب�أنـه �ضامن �أو كفيل يتبع التزام
المديـن المكفول  ،بل يعتبر فى هـذه الحالـة التزاماً م�ستق ً
ال عـن العقـد القائـم بيـن
المتعاقدين  ،والأ�صل فى خطاب ال�ضمان �أال يتوقف الوفاء به على واقعة خارجـة
عنـه  ،وال على تحقـق �شرط وال حلول �أجل  ،وال يغير من ذلك �أن يرتبط تنفيذه
بواقعة ترجع �إلى الم�ستفيد من الخطاب  ،كما �أن خطاب ال�ضمان من �أعمال البنوك
التى تحكمها قواعد قانون التجارة  ،ومن ثم ال ي�سوغ �أن يطبق فى �ش�أنها �أحكام
القانون المدنى الخا�صة بالحوالة �أو �أية �أحكام �أخرى ال تتفق مع الطبيعة القانونية
لخطابات ال�ضمان ».

()251

وترتيبا على ما تقدم ف�إنه �إذا وردت عبارة بخطاب ال�ضمان ت�شترط لدفع البنك
قيمة خطاب ال�ضمان �أن يرفق الم�ستفيد (جهة الإدارة) بطلبه �إقرار كتابى يعزز
�أن العميل (مقدم العطاء) لم يف بالتزاماته التى ن�ش�أت فى هذا الخ�صو�ص  .هذه
العبارة تجعل التزام البنك تابعا اللتزام العميل (مقدم العطاء) وي�ضمن به البنك ح�سن
تنفيذ مقدم العطاء اللتزاماته قبل جهة الإدارة  .وبهذه المثابة يعتبر خطاب ال�ضمان فى
الحقيقة كفالة لأن تعهد البنك لي�س مجردا عن وقائع خارجية غير عالقته بالم�ستفيد,
يتوقف ا�ستحقاق التزام البنك على عوامل خارجية عن مجرد الخطاب بحيث ال يلزم بالدفع
( )251حكم التمييز – الطعن رقم  89/88تجارى بجل�سة 90/1/15
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�إال متى ثبت ب�شكل قانونى عدم وفاء مقدم العطاء بالتزاماته الخا�صة بالمناق�صة  ,وتبعا
لذلك ف�إنه ال يعتد بخطاب ال�ضمان المت�ضمن مثل تلك العبارة كت�أمين ابتدائى.
هذا من ناحية  ,ومن ناحية �أخرى ف�إنه ي�شترط العتبار ال�ضمان المكتوب ال�صادر من البنك
خطاب �ضمان بالمعنى الدقيق � -أن يتوافر له ما ي�سمى ب�شرط الكفاية الذاتية �أى �أن ال

يتوقف م�ضمون االلتزام الثابت به �أو مقداره �أو ا�ستحقاقه على عن�صر خارج عن
الخطاب �أى �أن يكون الخطاب كافيا بذاته بحيث يطمئن الم�ستفيد منه عندما يتلقاه �إذ
يعتبر نف�سه قد تلقى نقودا  ,بذلك يمكن للخطاب �أن ي�ؤدى وظيفته ب�أن يحل محل النقود
تماما (وعلى هذا ا�ستقر الق�ضاء فى م�صر نق�ض  14مايو  1964ل�سنة � 15ص 4 , 691مار�س
 1972المحاماة � 55ص )84
وقد حكم الق�ضاء الم�صرى فى هذا الخ�صو�ص « �أن خطابات ال�ضمان مو�ضوع هذه
الدعوى ت�ضمنت �أنه ال ي�ستحق مبلغ ال�ضمان الوارد بها �إال �إذا لم ينفذ العقد المبرم بين
ال�شركتين المتعاقدتين كله �أو بع�ضه  .والثابت من الأوراق �أن الخالف القائم بين طرفى
الخ�صومة ب�ش�أن هذه الخطابات فى مدى التزام البنك بما ورد فيها هذا الخالف جدى
�أ�سا�سه ال�شروط الواردة فى عقد البيع وتعليق تنفيذ الخطابات على هذه ال�شروط وبذلك
ال يمكن �أن تقوم هذه الخطابات مقام النقود (ا�ستئناف القاهرة  12نوفمبر �سنة 1962
المجموعة الر�سمية ال�سنة � 6ص )1026

هل يعتبر خطاب ال�ضمان م�شروطا �إذا ت�ضمن عبارة ولن يلتفت �إلى طلبات
التجديد �إال �إذا كانت �صادرة من العميل �أو موقع عليها منه « وبعبارة �أخرى هل
خطاب ال�ضمان الذى يعلق فيه البنك تجديده على �شرط موافقة مقدم العطاء
يعتبر معه العطاء غير م�صحوب بالت�أمين االبتدائى وي�ستوجب اال�ستبعاد من عدمه.
لما كان البنك يلتزم بالوفاء بالمبلغ الذى تعهد به فى خطاب ال�ضمان من تاريخ ت�صديره
حتى الموعد المحدد لنهاية مفعول الخطاب وبهذه المثابة ف�إن الخطاب خالل مدة �سريانه
يكون �صالحا ل�صرف قيمته دون �أى قيد �أو �شرط  ,و�أن �شرط التجديد بموافقة العميل (مقدم
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العطاء) لن يبد�أ فى ال�سريان �إال اعتبار من اليوم التالى لنهاية مفعول خطاب ال�ضمان  ,ف�إذا
كان البت فى العطاء قد تم خالل مدة �سريانه فال وجه ال�ستبعاد العطاء ب�سبب هذا الخطاب,
فجهة الإدارة تملك �أن تطلب من البنك ت�سييله و�صرف قيمته و�إيداعه لديها وحتى تجبر
البنك على التجديد ف�إن لها �أن تطالب البنك خالل مدة �سريان خطاب ال�ضمان ب�صرف
قيمته فى حالة عدم موافاتها بالتجديد .
هذا من ناحية ومن ناحية �أخرى فقد تكون مدة �سريان العطاء التى حددها مقدمه ثالثة
�أ�شهر وكذا مدة �سريان مفعول خطاب ال�ضمان  ,و�أنه �إذا كان لمقدم العطاء �أن يرف�ض طلب
الجهة الإدارية فى تجديد خطاب ال�ضمان بعد �سقوط مفعول العطاء ذاته ورف�ض �صاحبه
االرتباط به وما تقدم يك�شف عن �أن جهة الإدارة لي�ست فى حاجة دائما �إلى مد مفعول خطاب
ال�ضمان .
وقد قررت اللجنة الثانية لق�سم الفتوى بمجل�س الدولة بجل�ستها المنعقدة بتاريخ
 1992/5/12ملف رقم � »345 /1/2أن الثابت من مح�ضر لجنة البت بجل�سة 1991/10/10
�أنها قررت ا�ستبعاد العطاء رقم  14/2المقدم من �شركة.....بقيمة �إجمالية 2712050 ‚00
جنيه لأنه تقدم بخطاب �ضمان ابتدائى رقم � 4135صادر عن بنك  ....بمبلغ  30000جنيه
�سارى المفعول حتى � 1992/1/7إال �أنه م�شروط �إذ ت�ضمن عبارة « ولن يلتفت �إلى طلبات
التجديد �إال �إذا كانت �صادرة من العميل �أو موافق عليها منه « وذلك لمخالفته للمادة 69
من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  9ل�سنة  1983ال�صادرة بقرار وزير المالية رقم 157
ل�سنة  1983التى تن�ص على �أنه « و�إذا كان الت�أمين كتاب �ضمان وجب �أن ي�صدر من �أحد
الم�صارف المحلية المعتمدة و�إال يقترن ب�أى قيد �أو �شرط و�أن يقر فيه الم�صرف ب�أن يدفع
تحت �أمر جهة الإدارة المخت�صة مبلغا يوازى الت�أمين الم�ؤقت و�أنه م�ستعد لأدائه ب�أكمله �أو
تجديد مدة �سريان كتاب ال�ضمان لمدة �أخرى ح�سبما تراه الجهة الإدارية ال�صادر ل�صالحها
الت�أمين عند الطلب منها دون التفات �إلى �أية معار�ضة من مقدم العطاء  .و�أن قرار ا�ستبعاد
هذا العطاء فى غيره محله ذلك �أن المادة ( )19من القانون رقم  9ل�سنة  1983بتنظيم
المناق�صات والمزايدات تن�ص على �أنه « يجب �أن يقدم مع كل عطاء ت�أمين م�ؤقت ال يقل عن
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 %1من مجموع قيمة العطاء فى مقاوالت الأعمال وال يقل عن  %2من قيمة العطاء فيما عدا
ذلك » .وقد قررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بجل�سة ( 1986/2/5ملف رقم
 )256/2/54عدم جواز قبول العطاء غير الم�صحوب بالت�أمين الم�ؤقت كامال فقد �أوجب
الم�شرع على كل مقدم عطاء �أن يرفق مع عطائه ت�أمينا م�ؤقتا ال يقل عن  %1من قيمة العطاء
فى مقاوالت الأعمال و %2من قيمة العطاء فيما عدا ذلك  .و�أنه يجب تقديم الت�أمين الم�ؤقت
م�صحوبا مع العطاء وال يغير من ذلك كون الم�شرع لم يقرر �صراحة جزاء على مخالفة
حكم هذه المادة  ,فالقواعد العامة تقرر البطالن لإغفال �إجراء جوهرى « مما يثور معه
الت�سا�ؤل عما �إذا كان خطاب ال�ضمان الذى يعلق فيه البنك تجديده على �شرط موافقة مقدم
العطاء يعتبر معه العطاء غير م�صحوب بالت�أمين االبتدائى وي�ستوجب اال�ستبعاد من عدمه.
ومن حيث �إن ق�ضاء محكمة النق�ض قد ا�ستقر على « �أن خطاب ال�ضمان و�أن �صدر تنفيذا
للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه �إال �أن عالقة البنك بالم�ستفيد الذى �صدر
خطاب ال�ضمان ل�صالحه هى عالقة منف�صلة عن عالقته بالعميل �إذ يلتزم البنك بمقت�ضى
خطاب ال�ضمان وبمجرد �إ�صداره وو�صوله �إلى الم�ستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالبه به هذا
الأخير باعتباره حقا له يحكمه خطاب ال�ضمان ما دام هو فى حدود التزام البنك المبين به
ويكون على المدين �أن يبد�أ هو بال�شكوى �إلى الق�ضاء �إذا قدر �أنه غير مدين للم�ستفيد �أو �أن
مديونيته ال تبرر ما ح�صل عليه الم�ستفيد (نق�ض  1969/5/27مجموعة � 20ص  , 811جل�سة
 1972/3/14من�شور بمجلة المحاماة ال�سنة � 55ص  . )84وطالما �أن البنك يلتزم بالوفاء

بالمبلغ الذى تعهد به فى خطاب ال�ضمان وذلك حتى الموعد المحدد لنهاية مفعول
خطاب ال�ضمان وهو  1992/1/7ف�إن الخطاب يكون خالل هذه الفترة غير مقترن
ب�أى قيد �أو �شرط ذلك �أن �شرط التجديد بموافقة العميل (مقدم العطاء) لن يبد�أ
فى ال�سريان �إال اعتبارا من  1992/1/8اليوم التالى لنهاية �سريان مفعول خطاب
ال�ضمان  .ولما كان البت فى المناق�صة بجل�سة � 1991/10/10أثناء مدة �سريان خطاب
ال�ضمان الأ�صلية بدون تجديد وكان التزام البنك خالل مدة الخطاب الأ�صلية غير مقترن
ب�أى قيد �أو �شرط وكانت جهة الإدارة ال�صادر ل�صالحها الخطاب تملك طلب ت�سييله و�صرف
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قيمته و�إيداعه لديها �ش�أنه فى ذلك �ش�أن الت�أمين النقدى فمن ثم يكون قرار اال�ستبعاد قد
جانبه ال�صواب مما يقت�ضى تنبيه الجهة الإدارية �إلى هذه المخالفة ومراعاة ذلك م�ستقبال
حيث �أن ذلك ال ي�ؤثر على �صحة العقد الذى �أبرم فعال بتاريخ  1991/12/16مع �شركة
�أخرى.

هل ذكر البنك فى خطاب ال�ضمان �أنه ي�ضمن تنفيذ عملية معينة يجعله م�شروطا؟
�إذا ذكر فى خطاب ال�ضمان �أن البنك ي�ضمن �شركة  .....فى حدود مبلغ ......ما يوازى
 %2من قيمة العطاء وذلك ليتمكن من اال�شتراك فى المناق�صة المحدد لفتح مظاريفها
جل�سة  ....بخ�صو�ص توريد  .....ف�إنه من المقرر على ما جرى به ق�ضاء محكمة النق�ض �أنه
�إذا ما �أ�صدر البنك خطاب �ضمان لكفالة عمليه ف�إن عالقة البنك بالم�ستفيد يحكمها هذا
الخطاب وحده وعباراته هى التى تحدد التزام البنك التى يدفع بمقت�ضاها  .وبناء عليه ف�إنه

�إذا ذكر فى الخطاب �أنه ي�ضمن تنفيذ عملية معينة ف�إنه ال يجوز للم�ستفيد ( جهة
الإدارة ) �أن يطالب بتنفيذه للوفاء بحق له �ضد العميل ( مقدم العطاء ) نا�شئ عن
عملية �أخرى لأن التحديد الوارد بالخطاب مق�صود به ق�صر وظيفته على ما ورد فيه وذكر
ما تقدم ال يجعل الخطاب م�شروطا .

وهذا �أي�ضا ما انتهت �إليه الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع حيث قررت �أن كتاب
ال�ضمان �إذا كان مق�صورا على عقد بذاته يجعل الكفالة محدودة بحده فال يجوز �أن
يجاوز ال�ضمان هذا العقد �إلى غيره من العقود وكانت وقائع المو�ضوع تخل�ص فى �أنه
�أبرمت وزارة ال�صحة مع المتعهد  ........عدة عقود تعهد بمقت�ضاها بتوريد مالب�س و�أثاثات
ق�صر فى تنفيذ التزامه فقامت الوزارة بت�صفية هذه العقود فيما عدا العقد
خ�شبية وقد ً
رقم � 1956/55-203إذ نفذته على ح�سابه وقد ا�ستبان لها �أن الت�أمين النهائى والمقدم
عن هذا العقد ال يكفى للوفاء بما ت�ستحقه عنه  ,ولذلك طلبت �إلى البنك  ....الوفاء بقيمة
ال�ضمان المقدم عن العقد رقم  1956/55-86ولكنه عار�ض فى هذا الطلب ا�ستنادا �إلى �أن
كتاب ال�ضمان قد �صدر عن عقد بذاته وقد �صفى هذا العقد بدون خ�سارة ومن ثم ينتهى �أثر
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الكفالة النتهاء الغر�ض منها  « .وبعر�ض هذا المو�ضوع على الجمعية العمومية ا�ستبان لها من
االطالع على العقد رقم  1956/55-86والأوراق المرفقة له �أن كتاب ال�ضمان المقدم من
البنك � ...ضمانا لهذا العقد ين�ص على �أن يتعهد البنك ب�أن ي�ضمن  ........الذى ر�سا عليه
عطاء توريد �أقم�شة ومالب�س بموجب العقد رقم  1956/55-86بمبلغ  2764جنيها قيمة الـ
 %10من مجموع قيمة العقد و�أن يدفع للحكومة عند �أول طلب رغم �أية معار�ضة فى ذلك من
قبل المتعهد المذكور  .ومفاد هذا الكتاب �أن �ضمان البنك اللبنانى للتجارة للمتعهد .....
مق�صور على العقد رقم  1956/55-86ومن ثم فال يجوز �أن يجاوز ال�ضمان هذا العقد �إلى
غيره من العقود  .وال يغير من هذا النظر ما ورد فى البند ال�سابع والخم�سين من ال�شروط
العامة للعقود التى �أبرمت مع هذا المتعهد من خ�صم ما ت�ستحقه الم�صلحة قبل المتعهد
جزاء �إخالله بالتزاماته من الت�أمين المودع منه �أو من �أى مبلغ �أخر يكون م�ستحقا له قبل
الم�صلحة (المتعاقدة) �أو �أية م�صلحة �أخرى ذلك لأن هذا الخ�صم ال يرد �إال على ما يكون
م�ستحقا للمتعهد � ,أما خطاب ال�ضمان ف�إنه ال يمثل حقا للمتعهد �إذ �أنه طبقا للتكييف

القاونى ال�سليم كفالة �شخ�صية من البنك للمتعهد ت�أمينا لتنفيذ العقد الذى �أبرمه
مع الوزارة فلي�س ثمة مبالغ م�ستحقة لهذا المتعهد حتى يجوز الخ�صم منه وفاء
لمبالغ م�ستحقة للحكومة عن عقود �أخرى  .ولما كان البند الخام�س والأربعون من
ال�شروط الم�شار �إليها يق�ضى برد الت�أمين بعد تنفيذ العقد ب�صفة نهائية وكان العقد رقم
 1956 /5586قد نفذ على هذا الوجه  .لهذا انتهى ر�أى الجمعية �إلى عدم جواز خ�صم ما
ت�ستحقه الوزارة قبل المتعهد من العقد رقم  1956/55-203من خطاب ال�ضمان ال�صادر
()252
من البنك � ...ضامنا لتنفيذ العقد رقم .1956/55-86
كما �أفتت الجمعية العمومية ب�أنه « ال يعدو كتاب ال�ضمان �أن يكون كفالة �شخ�صية من
البنك للمدين الأ�صلى ول�صالح الدائن  ,بحيث يكون البنك ملزما ب�سداد القيمة الواردة
بكتاب ال�ضمان �إذا ما طالبه الدائن بها خالل المدة المحددة بالكتاب وال ينتهى التزام
()252فتوى رقم 138فى  1961/2/11بجل�سة  1960/12/21مجموعة المكتب الفنى فى العقود الإدارية فى � 15سنة -1155
 1970المبد�أ �77ص165
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ال�ضمان �إال بانق�ضاء موعده �أو بانتهاء االلتزام الأ�صلى ف�إذا كان االلتزام الأ�صلى مازال
قائما وقامت الم�صلحة بطلب �صرف قيمة كتاب ال�ضمان ف�إنها بذلك تكون م�ستندة على
حقها المقرر بموجب هذه الكتب .مادامت المطالبة فى حدود مبالغ ال�ضمان وبالن�سبة �إلى
()253
العمليات التى ي�ضمنها ».

هل عبارة عدم االعتداد بال�صور الكربونية لخطاب ال�ضمان تعتبر �شرطا :
قد ي�صدر البنك خطاب ال�ضمان من �أ�صل و�صورة ويتحفظ �صراحة فى خطاب ال�ضمان
ب�أن ال�صورة الفوتوغرافية والكربونية لهذا الخطاب ال يعتد بها  .فقد يوفى مقدم العطاء كل
التزاماته �أمام الم�ستفيد (جهة الإدارة ) ويت�سلم �أ�صل خطاب ال�ضمان ولكن تبقى ن�سخة منه
لدى الم�ستفيد ي�سيء ا�ستعمالها ويطلب �إلى البنك الوفاء  .مما ي�سبب للبنك م�شاكل كثيرة .
وهذه العبارة ال تعد �شرطا لأنه لو قدم خطاب �ضمان من �أ�صل فقط دون �صور لكان مقبوال
 .وبالتالى ف�إن تلك العبارة التى تقرر عدم االعتداد بال�صور ال ت�ؤثر فى قبول خطاب ال�ضمان
كما �أن ال�شرط هو ما يت�صل بمو�ضوع خطاب ال�ضمان من حيث تعليق �أداء قيمته على تحقق
�أمر معين غير المطالبة بقيمته خالل مدة �سريانه .

وقد يرد فى خطاب ال�ضمان عبارة « وال يجوز ا�ستخدام هذا الخطاب ك�ضمان
نهائى» وهذه العبارة ال تعتبر قيدا �أو �شرطا على خطاب ال�ضمان االبتدائى فالأ�صل �أن هذا
ال�ضمان له غايات محددة لي�س من بينها ا�ستخدامه كخطاب �ضمان نهائى .

مدى جواز قبول ال�ضمان المت�ضمن عبارة «خطاب �ضمان نهائى» كت�أمين ابتدائى
�أفتت �إدارة الفتوى لوزارة ال�صحة بمجل�س الدولة الم�صرى فى هذه الم�س�ألة باالعتداد
بهذا الخطاب كت�أمين ابتدائى ت�أ�سي�سا على �أن من المقرر -وعلى ما جرى به ق�ضاء محكمة
النق�ض – �إنه �إذا ما �أ�صدر البنك خطاب �ضمان لكفالة عميله  ,ف�إن عالقة البنك بالم�ستفيد
يحكمها هذا الخطاب وحده  ,وعبارته هى التى تحدد التزام البنك التى يدفع بمقت�ضاها
(حكم محكمة النق�ض رقم  1342ل�سنة 49ق جل�سة  . ) 1980/12/22وبناء عليه ف�إنه �إذا
( )253فتوى رقم  1120فى  1963/10/16بجل�سة  63/10/9المجموعة ال�سابقة المبد�أ �78ص166
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كانت عبارات خطاب ال�ضمان – �سواء كان ابتدائيا �أم نهائيا – تك�شف عن تعهد البنك بالدفع
لدى الطلب دون ا�شتراط تقديم الم�ستفيد �إلى البنك �أى م�ستندات �أو تحقق �أى �شروط  ,ف�إن
هذا الخطاب يقوم مقام النقود ويعد مطابقا لأحكام القانون لما كان ذلك  .وكان الثابت من
خطاب ال�ضمان النهائى رقم  47/88/1216الم�ؤرخ  1988/8/28ال�صادر من بنك ......
ب�أن البنك تعهد فيه بدفع مبلغ  160000جنيه عند �أول طلب ودون االلتفات لإلى �أية معار�ضة
كما ت�ضمن خطاب ال�ضمان النهائى رقم  47/88/1220ال�صادر عن البنك ذاته نف�س التعهد
الم�شار �إليه  ,وكان هذا التعهد غير م�شروط  ,وتقديمه يقوم مقام النقود بغ�ض النظر عن
عبارة خطاب �ضمان نهائى التى وردت ب�صدر الخطاب ومن ثم يكون هذا الخطاب م�ستوفيا
لال�شتراطات المن�صو�ص عليها بالمادة  69من الئحة المناق�صات والمزايدات مما ي�ستتبع
عدم جواز ا�ستبعاد العطائين المقدمين من �شركة  ......الم�صحوبين بخطابى ال�ضمان
الم�شار �إليهما  .وال ينال من هذا النظر كون خطابات ال�ضمان النهائية �ضامنة لتنفيذ العقد
و�إن ذلك بطبيعته يفتر�ض ر�سو المناق�صة على مقدم العطاء مادام التزام البنك بدفع المبلغ
المحدد فى خطاب ال�ضمان م�ستقال عن التزام العميل و�أن عبارات الخطاب وردت خلوا من
()254
تعليق الدفع على تحقق �شروط معينة �أو تقديم �أى م�ستندات ».

هل يجوز حذف ال�شرط الوارد بخطاب ال�ضمان بعد ف�ض المظاريف :
وما تقدم من �ش�أنه �أن يطرح ت�سا�ؤال حول مدى جواز قيام مقدم العطاء ب�سحب خطاب
ال�ضمان الم�شروط بعد فتح المظاريف لكى يقوم البنك بحذف هذا ال�شرط .
قررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بجل�سة � 1984/3/21أنه « من حيث �إنه
عن �صيغة خطابات ال�ضمان ف�إن هذه الخطابات هى فى حقيقتها �صك ائتمان ت�ضمن وفاء
المتعاقد بتنفيذ التزاماته فى حالة �إخالله بها بما ي�ستتبع ذلك من �أن تكون قابلة للت�سييل
بمجرد الطلب دون ما توقف على وجود منازعة � ,أما �إذا ت�ضمنت قيودا �أو �شروطا ف�إن ذلك
يفرغها من م�ضمونها الحقيقى وت�صبح غير �صالحة للوفاء بالغر�ض المقررة من �أجله  .ومن
حيث �إن الثابت فى الحالة المعرو�ضة �أن ال�شركات المتناق�صة قد قدمت خطابات ال�ضمان
( )254فتوى رقم  978بتاريخ  1988/10/1ملف رقم 20/1/67

410

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

م�صحوبة بقيود و�شروط ف�إنه يتعين والحالة هذه مطالبتها بالنزول عن هذه القيود وال�شروط
كى ي�صبح خطاب ال�ضمان وفق �صيغة تقت�ضى �أن يكون غير م�شروط وقابل لل�صرف بمجرد
الطلب ب�صرف النظر عن �أية منازعة .

ونرى �أن خطاب ال�ضمان الم�شروط على النحو ال�سالف بيانه  ,يعتبر مقدمه
�ش�أنه فى ذلك �ش�أن من قدم عطاء غير م�صحوب بالت�أمين االبتدائى  ,فكما �أنه ال
يجوز بعد ك�شف �سرية المناق�صة بتالوة الأ�سعار فى جل�سة فتح المظاريف ا�ستكمال
الت�أمين الناق�ص �أو تقديم الت�أمين االبتدائى  ,ف�إنه ال يجوز لمقدم خطاب ال�ضمان
الم�شروط حذف هذا ال�شرط  .فالقول بغير هذا ينطوى على الإخالل بمبد�أ الم�ساواة بين
المتناق�صين .

ت�صويب الأخطاء المادية فى خطاب ال�ضمان :
�أن خطاب ال�ضمان يت�ضمن بيانات �أ�سا�سية مثل ذكر العملية (مناق�صة )....التى ي�ضمنها
الخطاب  ,وا�سم العميل الذى ي�ضمنه (مقدم العطاء) ومبلغ ال�ضمان  ,مدة �سريانه  ,والتعهد
ب�سداد هذا المبلغ عند �أول طلب من الم�ستفيد (جهة الإدارة) خالل مدة �سريانه  ,وا�سم
الجهة الم�ستفيدة من الخطاب (ال�صادر ل�صالحها) .
وفى �إحدى المناق�صات قدم خطاب ال�ضمان من �صاحب العطاء مت�ضمنا جميع البيانات
ال�سابقة �إال �أن البنك قد �أخط�أ فى تحديد ا�سم الم�ستفيد (جهة الإدارة) فذكر �أنها جامعة
الأزهر  ,بدال من الأزهر  ,وفى هذه الحالة مادام الخطاب قد حدد به ا�سم العملية المطروحة
وموعد فتح مظاريفها بما يتفق والعملية المطروحة فى المناق�صة ف�إنه يعتبر خط�أ ماديا
ويجوز ت�صويبه من البنك م�صدر خطاب ال�ضمان  ,وال يجوز ا�ستبعاد العطاء فى هذه الحالة.
وفى هذا ال�صدد قررت �إدارة الفتوى لوزارة الأ�شغال والموارد المائية بمجل�س الدولة �أنه
«ومن حيث �أنه بتطبيق الأحكام والأ�صول العامة ال�سالف بيانها فى الحالة المعرو�ضة فالثابت
من الأوراق �أنه تم طرح العملية الم�شار �إليها فى مناق�صة عامة تحدد لفتح مظاريفها جل�سة
 1990/8/12و�أن �أقل العطاءات المقدمة فى تلك المناق�صة �سعرا هو عطاء المقاول.....و�أنه
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�أرفق بعطائه خطاب ال�ضمان االبتدائى رقم  91/9/2ال�صادر من البنك  ...فى 1990/8/12
بمبلغ  1200جنيه ل�صالح مدير عام م�شروعات رى بنى �سويف وذلك كت�أمين م�ؤقت عن
العملية محل المناق�صة الم�شار �إليها فى حين �أنه كان يجب �أن ي�صدر هذا الخطاب با�سم /
مدير عام الإدارة العامة لرى بنى �سويف �صاحبة تلك العملية  .ومن حيث �أنه ولئن كان الأمر
كذلك �إال �أنه متى كان الثابت �أي�ضا من كتابكم والأوراق المرفقة به �أن �إرادة البنك م�صدر
خطاب ال�ضمان الم�شار �إليه اتجهت حقيقة �إلى �إ�صداره ل�صالح مدير عام الرى ببنى �سويف
ولي�س لمدير عام م�شروعات الرى ببنى �سويف كما ورد �سهوا على �سبيل الخط�أ من قبل البنك
وهو ما �أف�صح عنه البنك �صراحة بخطابه الم�ؤرخ  1990/9/2والموجه �إلى مدير عام بنى
�سويف فى هذا الخ�صو�ص والذى �أ�شار فيه البنك كذلك �إلى �صدور ذلك الخطاب ل�صالح
المقاول المذكور عن عملية  .........لهند�سة رى بنى �سويف المحدد لها جل�سة 1990/8/12
وكان الثابت �أي�ضا من الأوراق �أنه لم تحدد فى ذلك اليوم �أية جل�سة لفتح المظاريف بالإدارة
العامة لم�شروعات رى بنى �سويف كما قام المقاول المذكور بتكملة الت�أمين الم�ؤقت عن تلك
العملية التى تقدم بعطائه فى مناق�صتها وذلك قبل الموعد المحدد لفتح مظاريف عطاءاتها
مما يك�شف عن جدية عطائه ورغبته فى اال�ستمرار فى المناق�صة فمن ثم ال يعدو ما ورد
بخطاب ال�ضمان الم�شار �إليه من �صدوره ل�صالح مدير عام م�شروعات رى بنى �سويف بدال
من مدير عام رى بنى �سويف المعنى حقيقة ب�صدور خطاب ال�ضمان ل�صالحه باعتباره
�صاحب العملية المقدم عنها ذلك الخطاب  -و�أن يكون من قبيل الخط�أ المادى الذى
يتعين ت�صحيحه بما يتفق وحقيقة الأمر و�أعمال ما يترتب على هذا الت�صحيح من �أثار
�أهمها اعتبار �أن المتناق�ص المذكور قد ا�ستوفى �شرط �أداء الت�أمين الم�ؤقت عن مناق�صة
()255
العملية الم�شار �إليها .
بيد �أن تقديم خطاب ال�ضمان وتحديد ا�سم الم�ستفيد فيه با�سم جهة �أخرى ال عالقة
بينها وبين الجهة التى طرحت المناق�صة يكون �سببا فى عدم االعتداد بخطاب ال�ضمان
وا�ستبعاد العطاء  ,وعلى �سبيل المثال فقد �أعلنت الهيئة العامة للت�أمين ال�صحى عن مناق�صة
( )255فتوى رقم  1169بتاريخ ( 1990/10/21ملف رقم )562/2/3
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لتوريد نظارات طبية وكان من بين المتقدمين بالعطاءات �شركة  .....تقدمت بخطاب �ضمان
تحدد فيه ا�سم الم�ستفيد « �شركة هابى للب�صريات ولي�س الهيئة العامة للت�أمين ال�صحى ,
وكانت �شركة  ..للب�صريات هى �إحدى ال�شركات المتقدمة بعطاء فى المناق�صة وقررت لجنة
البت عدم االعتداد بخطاب ال�ضمان.

الفرع الثانى
مدة �سريان الت�أمين االبتدائى
قررت المادة  36من قانون المناق�صات والمزايدات �أال تقل مدة �سريان خطاب
ال�ضمان الم�صرفى عن ثالثين يوما من انتهاء المدة المحددة ل�سريان العطاء .
وهذا الن�ص يق�صد به بقاء الت�أمين �ساريا وموجودا فى الحالة التى تنتهى فيها مدة �سريان
العطاء الأقل �سعرا والمطابق لل�شروط قبل البت فى المناق�صة وترغب لجنة المناق�صات
المخت�صة فى مطالبة �صاحب هذا العطاء بمد مدة �سريان العطاء ويلقى طلب المد قبوال
منه .

وقررت �إدارة الفتوى بدولة الكويت وجوب �أن يظل الت�أمين الأولى �صالحاً لل�صرف
طوال مدة �سريان العطاء بقولها «�إن المناق�ص يظل ملتزم ًا بعطائه من وقت تقديمه �إلـى

نهايـة مـدة �سريانه و�أن الت�أمين الأولى يجب �أن يظل �صالح ًا لل�صرف طـوال هذه المدة �أى
اعتبار ًا من تاريخ ت�صدير العطاء �إلى انتهاء المدة المحـددة ل�سريانه والتى تبد�أ اعتبار ًا
من تاريخ ف�ض مظاريف المناق�صة  ،كل ذلك تطبيق ًا لن�ص المواد  30 ، 27 ، 15من قانـون
المناق�صـات العامـة رقم  37ل�سنة  . 1964ومن حيث �إن اعتبار العطاء ملزم ًا لمقدمه ونافذ
المفعول اعتبار ًا من تاريخ تقديمه حتـى نهايـة مدة �سريانه التى حددها القانون بحيث ال
تزيد على  90يوم ًا من تاريخ فتح المناق�صة  ،هذه النتيجة تطابق �صريح ن�ص المادتين ،15
 30من قانون المناق�صات .ومن حيث �إنه مما يجب التنبيه اليه �أنه لي�س ثمة تناق�ض �أ�ص ًال
بين القول ب�سريان العطاء ونفاذ مفعوله اعتبار ًا من تاريخ تقديمه (م )30والقول بتحديد
مدة �سريانه بحيث ال تزيد على  90يوم ًا اعتبار ًا من تاريخ فتح العطاءات (م ، )15ذلك �أن
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كال من القاعدتين تكمل الأخرى فى حقيقة الأمر � ،إذ �أن ما ت�ضمنته المادة  30من القانون
المذكور هو الن�ص على قاعدة الإيجاب الملزم ل�صاحبه  ،و�أبانت المادة  15عن �شرط �صحته
الم�سلم فى القواعد العامة وهو تحديد مدة التزام الموجب ب�إيجابه  ،و�إذا كان ثمة لب�س �أو
غمو�ض فى المو�ضوع فمرجعه على ما يبدو الظن ب�أن مدة �سريان العطاء ال تبد�أ �إال من تاريخ
فتح المناق�صة  ،وذاك ظن غير �صحيح ولم يرد به ن�ص �أ�ص ًال � ،إذ �أن المادة  15لم تن�ص
على �أن مدة �سريان العطاء تبد�أ من تاريخ فتح المناق�صة  ،و�إنما ن�صت على تحديد مدة
�سريانه بحيث ال تزيد على  90يوم ًا من تاريخ فتح المناق�صة وهى بذلك تكون قد تعر�ضت
لتحديد تاريخ انتهاء مـدة �سريـان العطـاء  ،دون تاريخ بداية هذه المدة  ،والأمر الأخير
تكفلت المـادة  30بتنظيمه فق�ضت بنفاذ مفعول العطاء والتزام المناق�ص بعطائه اعتبار ًا
من تاريخ ت�صديره  .ومن حيث �إنه على مقت�ضى ما تقدم ف�إن حا�صل القول فى المو�ضوع �أنه
طبق ًا لن�ص المادتين  30، 15من قانون المناق�صات  ،يعتبر العطاء نافذ المفعول وغير جائز
الرجوع فيه اعتبار ًا من تاريخ تقديمه ويظل كذلك لمدة تحددها اللجنة بحيث ال تزيد على
 90يوم ًا من تاريخ فتح المناق�صة  ،ومن ثـم ف�إن الت�أمين الأولى يجب �أن يظل �صالح ًا لل�صرف
()256
طوال هذه المدة � ،أى اعتبار ًا من تاريخ ت�صدير العطاء �إلى نهاية مدة �سريانه.

الفرع الثالث
الجزاء على تقديم العطاء غير م�صحوب بالت�أمين االبتدائى
كانت المادة ( )36من قانون المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة  2005تق�ضى ب�أن»
ي�ستبعد العطاء غير الم�صحوب بالت�أمين الم�ؤقت كامال ».ثم عدل القانون رقم  22ل�سنة 2008
هذه العبارة قائال «ويجوز للجنة ا�ستبعاد العطاء غير الم�صحوب بالت�أمين الم�ؤقت»
وعاد بذلك الى ما كان عليه الن�ص فى المادة  25من قانون المناق�صات الملغى رقم 8
ل�سنة  1976من انه «ويجوز للجنة المناق�صات المركزية ا�ستبعاد العرو�ض غير الم�صحوبة
بالت�أمين الم�ؤقت» .
( )256مجموع المبادىء التى قررتهـا �إدارة الفتــوى خـالل ع�شر �سنـوات من  1960/9/1حتى  1970/9/14المبد�أ 264
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وق�ضت محكمة اال�ستئناف بدولة قطر بان الأ�صل المقرر هو ا�ستبعاد العطاء
غير الم�صحوب بالت�أمين الم�ؤقت وا�ستبعاد العطاء �إذا قدم الت�أمين الم�ؤقت فى �شكل
�شيك غير م�صدق عليه وغير معتمد من البنك � ،إال انه لي�س لزاما ا�ستبعاد كل
عطاء غير م�صحوب بت�أمين كامل مفرغا فى ال�شكل المقرر قانونا دون �أن يكون
لجهة الإدارة الحق فى قبول مثل هذا العطاء لأنه يتعار�ض مع اعتبارات الم�صلحة
العامة وال�سلطة التقديرية التى خولها الم�شرع للجنة المناق�صات المخت�صة بقولها
« الأ�صل المقرر هو ا�ستبعاد العطاء غير الم�صحوب بالت�أمين الم�ؤقت وا�ستبعاد العطاء �إذا
قدم الت�أمين الم�ؤقت فى �شكل �شيك غير م�صدق عليه وغير معتمد من البنك الن لجهة
الإدارة حقوق يتوقف �إعمالها على �أداء الت�أمين الم�ؤقت كحقها فى اعتبار هذا الت�أمين حقا
لها دون حاجة �إلى �إنذار �أو االلتجاء �إلى الق�ضاء وذلك �إذا �سحب مقدم العطاء عطاءه �أثناء
�سريانه �أو امتنع عن التوقيع على العقد و�سداد القيمة االيجارية كاملة خالل �سبعة �أيام
من اليوم التالى لإخطاره بر�سو المزاد .ف�إذا قبلت جهة الإدارة العطاء رغم كونه غير

م�صحوب بالت�أمين � ،أو م�صحوبا بت�أمين غير م�ستوف لل�شكل الذي �أوجبه القانون
ومنه ال�شيك المعتمد  ،ف�إنه ال يجوز لمقدم العطاء التحلل من التزامه بمقولة �أنه
لم يقم بدفع الت�أمين الم�ؤقت �أو لم يفرغه فى ال�شكل المقرر قانونا  ،فالت�أمين م�شروط
ل�صالح جهة الإدارة وال يقبل االحتجاج بعدم دفع الت�أمين الم�ؤقت على النحو �سالف البيان �إال
ممن �شرع تقديم الت�أمين �ضمانا لحقوقه وهو �أما جهة الإدارة لكى ت�ضمن جدية العطاءات
المقدمة �إليها و�أما �أولئك المتقدمون الآخرون الذين �أودعوا ت�أمينا كامال ومفرغا فى ال�شكل
المقرر قانونا� ,إذ فى قبول عطاء غير م�صحوب بالت�أمين الم�ؤقت على النحو المقرر قانونا
�إخالل بمبد�أ الم�ساواة بين �أ�صحاب العطاءات � ،أما من قبلت جهة الإدارة عطاءه فال يقبل
منه التحدى ب�أنه لم يقم بدفع الت�أمين على النحو المقرر قانونا  ,ما دام الت�أمين غير
م�شروط لم�صلحته  .وال يجوز للمق�صر �أن ي�ستفيد من تق�صيره .ومن ثم فلي�س لزاما ا�ستبعاد
كل عطاء غير م�صحوب بت�أمين كامل مفرغا فى ال�شكل المقرر قانونا دون �أن يكون لجهة
الإدارة الحق فى قبول مثل هذا العطاء لأنه يتعار�ض مع اعتبارات الم�صلحة العامة وال�سلطة
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التقديرية التى خولها الم�شرع للجنة المناق�صات المخت�صة  .ومن الأ�صول التى يقوم عليها
تعاقد جهة الإدارة مع الأفراد والهيئات �أن يخ�ضع هذا التعاقد العتبارات تتعلق بم�صلحة
المرفق المالية التى تتمثل فى �إر�ساء المناق�صة على �صاحب العطاء الأرخ�ص وفى �إر�ساء
المزايدة على �صاحب العطاء الأعلى  ,وبتغليب م�صلحة الخزانة على غيرها من االعتبارات.
وكذلك يخ�ضع هذا التعاقد العتبارات تتعلق بم�صلحة المرفق الفنية وهذه تتمثل فى اختيار
المتناق�ص �أو المتزايد الأف�ضل من حيث الكفاية الفنية  ,وح�سن ال�سمعة �إلى غير ذلك من
�شتى االعتبارات  .وت�أ�سي�سا على ذلك ال يجوز لمن قدم عطاء فى مناق�صة �أو مزايدة �أن

يتحلل من التزامه بمقولة �أنه لم يتقدم بالت�أمين الم�ؤقت فى ال�شكل المقرر قانونا
مع العطاء  .و�إال كان فى ذلك ح�ض على العبث بم�صلحة الإدارة ووقتها وجهودها  .فيجب
�أن يرد على مثل هذا المتالعب ق�صده بحيث �إذا هو نكل عن تنفيذ ما التزم به وحق عليه
الجزاء ولزم م�صادرة هذا الت�أمين �أو مطالبته بقيمته ان ت�سلب من عطائه ب�سحبه اثناء
�سريانه �أو امتنع المتزايد عن التوقيع على العقد ودفع القيمة االيجارية كاملة خالل �سبعة
()257
�أيام من اليوم التالى لإخطاره بر�سو المزايدة عليه ولزمه التعوي�ض».
و�إذا كان الت�أمين الم�ؤقت مبلغا مقطوعا  ،فانه ال تثور م�شاكل حول وجود الت�أمين غير
كامل  ،وانما تثور هذه الم�شاكل �إذا كان الت�أمين االبتدائى ن�سبة من قيمة العطاء وتبين عند
تدقيق العطاء ومراجعته ح�سابيا وجود �أخطاء مادية.

وقررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع �أنه �إذا �شاب العطاء خط�أ مادي في
ال�سعر �أثر على قيمة الت�أمين االبتدائي فجاءت �أقل من الن�سبة المقررة قانونا والتي
تح�سب على �أ�سا�س الإجمالي ال�صحيح لقيمة العطاء فال يجوز النظر في تكملة
الت�أمين لما في ذلك من �إخالل بمبد�أ الم�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص بين المتناق�صين
بقولها «بما �أنه متى كان من المقرر وفقا لما تقدم �أن العطاء يجب �أن يكون م�صحوبا
عند تقديمه بالت�أمين الم�ؤقت كامال �ضمانا ل�سالمته وحر�صا على تحقيق الم�ساواة بين
المتناق�صين و�ضمانا لجديتهم  ,علي �أن ي�ؤخذ في االعتبار �أن الخط�أ المادي الذي يتج�سم
( )257حكم الدائرة الإدارية اال�ستئنافية بدولة قطر – اال�ستئنافان رقما  53و 59ل�سنة  2012جل�سة 2013/3/13
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في زالت القلم والأخطاء الح�سابية هو خط�أ غير مق�صود فيتعين ت�صحيحه و�أعمال ما يترتب
على هذا الت�صحيح من �آثار.وبما �أنه تطبيقا للقاعدتين المتقدمتين فى الواقعة المعرو�ضة
وكان الثابت �أن الخط�أ الوارد بالعطاء يتح�صل في �أن مقدم العطاء و�ضع �إجمالي البند بقيمة
 2250جنيها في حين �أن ال�سعر الذي و�ضعه للوحدة هو  100جنيه في عدد  250جنيها �أي
�أن الإجمالي الواجب ح�سابه هو  25000جنيه ( خم�سة وع�شرون �ألف جنيه) مما ال يعد معه
الخط�أ هنا مجرد خط�أ مادي ناتج عن العمليات الح�سابية العادية التي يقترن بها احتماالت
الخط�أ وال�صواب  ,وقد �أثر و�ضع قيمة البند على هذا الأ�سا�س على قيمة الت�أمين االبتدائي
المقدم مع العطاء  ,فجاء �أقل من الن�سبة المقررة قانونا والتي تح�سب علي �أ�سا�س الإجمالي
ال�صحيح لقيمة العطاء ولما كانت قيمة الت�أمين في الحالة المعرو�ضة تقل كثيرا عن
القيمة المطلوبة قانونا وهذا �أمر يك�شف عن عدم جدية المتناق�ص  ,ومن ثم  ,ال ي�سوغ
معه النظر في تكملتها �إلى القيمة المطلوبة لما في ذلك من �إخالل بمبد�أ الم�ساواة وتكاف�ؤ
الفر�ص بين المتناق�صين  ,وتباعا لذلك  ,ف�إنه ال يجوز ال�سماح للمتناق�ص بتكملة الت�أمين
()258
الم�ؤقت في الحالة المعرو�ضة .

وقررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع �أنه مفاد ما تقدم �أن الم�شرع
العتبارات قدرها �أهمها كفالة الم�ساواة بين المتناق�صين  ,و�ضمان جديتهم وحفاظا
على حقوق جهة الإدارة �إذا ما �أخل المتناق�ص بالتزاماته �أوجب على كل مقدم عطاء
ب�أن يرفق مع عطائه ت�أمين م�ؤقت ال يقل عن  %1من قيمة العطاء فى مقاوالت الأعمال
 ,وال يقل عن  %2من قيمة العطاء فيما عدا ذلك وحيث �أن مفاد عبارة يجب �أن يقدم مع
كل عطاء ت�أمين الواردة فى الن�ص �أخذا بطريقة الن�ص التى ا�ستندت على وجوب تقديم
الت�أمين الم�ؤقت كامال فى ذات الوقت الذى يقدم فيه العطاء مع جواز تراخى ذلك �إلى
الميعاد الم�سموح فيه للمتناق�ص بالتعديل فى عطائه �إلى ما قبل فتح المظاريف و�إال وجب
االلتفات عنه وهو الفهم الذى يتفق مع �إعمال المادة 58من الالئحة التنفيذية رقم  9ل�سنة
� 1983سالف الذكر وال�صادرة بقرار وزير المالية رقم  157ل�سنة  1983والتى قررت لجهة
( )258فتوى رقم  980في  1989/10/22جل�سة  43 )1989/10/4و 423/158/44
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الإدارة حقوق يتوقف �إعمالها على �أداء الت�أمين الم�ؤقت كامال كحقها فى اعتبار هذا
الت�أمين حقا لها دون حاجة �إلى �إنذار �أو االلتجاء �إلى الق�ضاء وذلك �إذا �سحب مقدم
العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف وكذلك حقا فى اعتبار �صاحب
العطاء قابال ا�ستمرار االرتباط بعطائه عند انق�ضاء مدة �سريانه وذلك �إلى �أن ي�صل
لجهة الإدارة �إخطار منه ب�سحب الت�أمين الم�ؤقت وعدوله عن عطائه  .ف�إذا لم يكن
قد قدم هذا الت�أمين الم�ؤقت ف�إنه ي�ضيع على الجهة الإدارية هذا الحق وي�ؤكد هذا المعنى �أن
المادة  61من الالئحة التنفيذية لقانون المناق�صات والمزايدات الملغى وال�صادرة بقرار
وزير الخزانة رقم  543ل�سنة  1957كانت تق�ضى بجواز ت�أخير �صاحب العطاء فى تكملة
الت�أمين �إلى ما بعد ف�ض المظاريف ب�شرط �أن يكون العطاء فى �صالح الخزانة فى حين خال
القانون رقم  9ل�سنة  1983والئحته التنفيذية �سالفى الذكر من ن�ص يماثل هذا الن�ص .الأمر

الذى يفهم منه عدول الم�شرع عن هذا االتجاه  .ووجوب تقديم الت�أمين الم�ؤقت
م�صحوبا مع العطاء وال يغير من ذلك كله �أن الم�شرع لم يقرر �صراحة جزاء على
مخالفة حكم المادة  19الم�شار �إليها ف�إن القواعد العامة تقرر البطالن لإغفال
�إجراء جوهرى �أوجب القانون مراعاته فى �ش�أن المناق�صات والمزايدات ومن بينها
�إغفال تقديم الت�أمين الم�ؤقت كامال وم�صحوبا بالعطاء الأمر الذى يتعين معه
االلتفات عن هذا العطاء عند تقديمه  .ولذلك انتهت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى
()259
والت�شريع �إلى عدم جواز قبول العطاء غير الم�صحوب بالت�أمين الم�ؤقت كامال.
مدى جواز قبول الت�أمين الم�ؤقت بعد ف�ض المظاريف :
قررت �إدارة الفتوى لوزارة �شئون الأزهر ا�ستبعاد العطاء كجزاء على تقديمه غير
م�صحوب بالت�أمين االبتدائى ا�ستنادا �إلى �أن المادة ( )19من القانون رقم  9ل�سنة 1983
ق�ضت ب�أنه يجب �أن يقدم مع كل عطاء ت�أمين ال يقل عن  %1من مجموع قيمة العطاء فى
مقاوالت الأعمال و�أال يقل عن  %2من قيمة العطاء فيما عدا ذلك  .م�ؤدى ذلك �أن الم�شرع
�أوجب تقديم الت�أمين م�صحوبا مع العطاء و�أن �إيداع هذا الت�أمين من مقدم العطاء فى الوقت
( )259فتوى رقم  213فى  1986/2/22ملف رقم  256/1/54بجل�سة 1986/2/5
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المحدد ك�آخر موعد لو�صول العطاءات �شرط �أ�سا�سى للنظر فى عطائه فالحكمة المتوخاة
من �إيداع الت�أمين الم�ؤقت هى �ضمان جدية م�ساهمة المتقدم بالعطاء فى المناق�صة
والتحقق من �سالمة ق�صده فى تنفيذ العقد فى حالة ر�سو العطاء عليه وتفادى ت�سلب كل
من تحدثه نف�سه باالن�صراف عن العملية �إذا ما ر�سا عطا�ؤها عليه فت�صادر جهة الإدارة
قيمة الت�أمين الم�ؤقت �إذا عجز الرا�سى عليه العطاء عن دفع قيمة الت�أمين النهائى على
النحو وفى الوقت المطلوب و�إذا كان الم�شرع لم يقرر �صراحة جزاء على مخالفة حكم هذه
المادة ف�إن القواعد العامة تقرر البطالن لإغفال �إجراء جوهرى مما ي�ستتبع عدم جواز قبول
العطاء غير الم�صحوب بالت�أمين كامال « ( فتوى الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع
جل�سة  1986/2/5ملف رقم  ) 256/1/54ومن باب �أولى ف�إنه يجب ا�ستبعاد العطاء غير
الم�صحوب بالت�أمين االبتدائي �أ�صال وال يجوز قبول �أداء الت�أمين بعد موعد فتح المظاريف
لما فى قبوله من �إخالل بمبد�أ الم�ساواة بين المتناق�صين �أ�صحاب العطاءات الأخرى الذين
�أودعوا الت�أمين الم�ؤقت كامال فى الموعد المحدد له  .وترتيبا على ما تقدم ف�إنه لما كان
الثابت من الوقائع المعرو�ضة �أن �شركة  ......قد �أ�ضحت �شركة تابعة طبقا للقانون رقم 203
ل�سنة  1991وزايلتها �صفة �شركة القطاع العام التى هى مناط الإعفاء من الت�أمين االبتدائى
والنهائى وبهذه المثابة لم تعد معفاة من الت�أمين و�إذ تقدمت بعطائها فى المناق�صة غير
م�صحوب بالت�أمين االبتدائى مما ي�ستوجب ا�ستبعاده  ,وال ينال من ذلك تقديم الت�أمين بعد
فتح المظاريف وك�شف �سرية المناق�صة بتالوة �أ�سعار العطاءات المقدمة فيها جل�سة ف�ض
()260
المظاريف لما فى ذلك من �إخالل بمبد�أ الم�ساواة بين المتناق�صين ».

حكم تقديم الت�أمين بعملة غير عملة العطاء :
�إذا ا�شترطت وثائق المناق�صة تقديم الت�أمين بنف�س عملة العطاء فهل ي�ستبعد العطاء
الذى يكون م�صحوبا بت�أمين بعملة غير عملة العطاء .
وقد عر�ض هذا المو�ضوع على اللجنة الثانية لق�سم الفتوى بمجل�س الدولة فا�ستبان لها
�أن الحكمة المتوخاة من �إيداع الت�أمين الم�ؤقت هى �ضمان جدية العطاءات والم�ساواة بين
( )260فتوى رقم  499بتاريخ  1992/5/21ملف رقم 47/1/67
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المتقدمين فى المناق�صات  ,وتفادى �سحب العطاءات قبل انق�ضاء المدة المحددة ل�سريانها.
وبناء عليه  ,ف�إن �إيداع الت�أمين الم�ؤقت بالن�سبة المحددة فى القانون �شرط جوهرى للنظر
فى العطاء  ,ولما كان �إيداع الت�أمين االبتدائى بعملة تخالف العملة المقدم بها العطاء ال ي�ؤثر
فى كون مقدم العطاء قد �أودع ن�سبة الت�أمين المحددة قانونا وبهذه المثابة فال يجوز ا�ستبعاد
مثل هذا العطاء �سيما و�إن العملة المقدم بها الت�أمين هى عملة قابلة للتحويل ف�إذا �أ�ضيف �إلى
ذلك �أن العطاء الم�شار �إليه �أ�سعاره �أقل العطاءات  .وهو بهذه المثابة يكون فى �صالح جهة
الإدارة وعلى ذلك فال يجوز ا�ستبعاده  .وانتهى ر�أى اللجنة الثانية �إلى �صالحية العطاء للبت
فى هذه الحالة (.)261

الفرع الرابع
م�صادرة الت�أمين االبتدائى
تن�ص المادة  53من قانون المناق�صات والمزايدات على انه «�إذا ان�سحب المناق�ص لأي
�سبب من الأ�سباب خالل مدة �سريان العطاء  ،وبدون عذر تقبله لجنة المناق�صات
المخت�صة� ،أو �إذا لم يقم �صاحب العطاء المقبول ب�إيداع الت�أمين النهائي خالل المدة
المن�صو�ص عليها في المادة ال�سابقة � ،أو �إذا امتنع عن توقيع العقد في الميعاد المحدد
لذلك  ،فيجوز بقرار من وزير االقت�صاد والمالية  ،بعد �سماع �أقوال المناق�ص �أمام لجنة
المناق�صات المخت�صة  ،اتخاذ �إجراء �أو �أكثر من الإجراءات التالية:
 -1الإنذار.

 -2م�صادرة الت�أمين الم�ؤقت.
 -3م�صادرة الت�أمين النهائي.
 -4تخفي�ض الفئة.
 -5ال�شطب من ال�سجل لمدة معينة �أو ب�صفة دائمة.
( )261فتوى رقم  6بتاريخ  1988/1/3ملف رقم  17/1/67بجل�سة 1987/12/21
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وللمناق�ص �أن يتظلم من هذا القرار � ،إلى الوزير  ،خالل �سبعة �أيام من تاريخ �إبالغه به،
ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائي ًا.
وال يخل توقيع �أي من الجزاءات ال�سابقة بحق الجهة الحكومية المعنية في المطالبة ب�أي
حقوق لها لدى المناق�ص».

وق�ضت محكمة اال�ستئناف بدولة قطر بانه « وال يلزم لم�صادرة الت�أمين �صدور قرار
به من وزير االقت�صاد والمالية بعد �سماع �أقوال المتزايد �أمام لجنة المناق�صات
المخت�صة فهذا الأجراء مق�صور على المناق�صات وفقا لحكم المادة  53من قانون
المناق�صات والمزايدات ،وال يمتد هذا الحكم �إلى المزايدات التى افردها الم�شرع
بحكم خا�ص فى المادة � 71سالفة الذكر التى خولت لجنة المناق�صات المخت�صة
�سلطة �إلغاء التر�سية على المتزايد وم�صادرة الت�أمين �إذا لم يقم من ر�ست عليه المزايدة
بدفع القيمة االيجارية كاملة من اليوم التالى لإخطاره بر�سو المزايدة عليه .وال ريب فى
ان م�صادرة الت�أمين الم�ؤقت في هذه الحالة �إنما هي رخ�صة للجنة المناق�صات
المخت�صة تترخ�ص في �أعمالها �أ�صال و�آية ذلك �أن الم�شرع لم يلزمها باتخاذ هذا
الإجراء و�إنما ن�ص على انه جاز للجنة �إلغاء التر�سية وم�صادرة الت�أمين وهو ما يعني �إنها
تتمتع ب�سلطة تقديرية في م�صادرة الت�أمين الم�ؤقت �أو عدم م�صادرته .وغني عن البيان �أن
الجمع بين م�صادرة الت�أمين والتعوي�ض رهين بان يكون ال�ضرر ال يزال موجودا بعد م�صادرة
الت�أمين � ,أي يجاوز قيمة هذا الت�أمين  .ف�إذا كانت م�صادرة الت�أمين قد جبرت ال�ضرر كله فال
مجال للحكم بالتعوي�ض .ذلك �أن م�صادرة الت�أمين فى تطبيق المادة � 71سالفة الذكر

�إنما يمثل الحد الأدنى للتعوي�ض الذي يحق للإدارة اقت�ضا�ؤه وبحيث ال يقبل من
المتزايد ال ُم َق�صر �أن يثبت �أن ال�ضرر يقل عن مبلغ التعوي�ض �إال �أنه ال يمثل يقينا
الحد الأق�صى ،ف�إذا كانت م�صادرة الت�أمين قد جبرت ال�ضرر كله ف�إنه ال محل للحكم
بالتعوي�ض � ،أما �إذا كانت قيمة الت�أمين ال تفي وحدها بجبر ال�ضرر ف�إنه يتعين الحكم
بالتعوي�ض الكافي لجبره بالإ�ضافة �إلى الت�أمين ،ومن ثم ف�إنه ينبغي في ح�ساب
التعوي�ض الم�ستحق مراعاة خ�صم الت�أمين منه .ومن المقرر انه �إذا لم يكن التعوي�ض
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مقدرا فى �شروط المزايدة ووثائقها �أو بن�ص فى قانون المناق�صات والمزايدات فانه يتعين
على القا�ضى عند تقدير التعوي�ض ان يتق�صى ما �إذا كان الدائن بخطئه قد ا�شترك
فى �إحداث ال�ضرر �أو زاد فيه فينق�ص من مقدار التعوي�ض �أو ال يحكم بتعوي�ض ما
وفقا لحكم المادة  257من القانون المدنى .ومن حيث ان الثابت من الأوراق انه �أعلنت
وزارة  ...فى مزايدة علنية رقم  2010-2009/56عن رغبتها فى ت�أجير كاونترات للتخلي�ص
الجمركى بمنفذ �أبو �سمره (عدد  48كاونتر بجهة الدخول لدولة قطر  ،وعدد  24كاونتر
بجهة المغادرين �إلى المملكة العربية ال�سعودية ) وذلك يوم الأربعاء الموافق 2009/1/14
وكان من بين �شروط المزاد -1 :ان تكون ال�شركات المتزايدة لديها رخ�صة عامة فى مزاولة
مهنة التخلي�ص الجمركى -2 .ان ال يقل عدد المخل�صين الجمركيين المعتمدين بال�شركة
عن عدد ( )6مخل�صين مخ�ص�صين لمنفذ ابو �سمره� -3 .ضمان تواجد المخل�صين خالل

فترات المناوبة المختلفة على مدار ال�ساعة -8 .على جميع ال�شركات المتزايدة تقديم
�شيك م�صدق با�سم وزارة  ..وبقيمة قدرها  10000ريال وغير قابل للرد فى حالة
ان�سحابها من المزايدة -9 .مدة التعاقد � 3سنوات ميالدية غير قابلة للتجديد .وكان من
بين المتزايدين م�ؤ�س�سة  ......حيث قدمت عطاء بقيمة ايجارية �شهرية 1500ريال  ،و�أرفقت
بالعطاء �شيك م�صرفى غير معتمد بمبلغ الت�أمين الم�ؤقت  10000ريال م�سحوبا على م�صرف
قطر اال�سالمى ل�صالح وزارة  ، ..وبكتاب رئي�س اللجنة الدائمة لمنفذ ابو �سمره رقم 1150
بتاريخ  2009/12/31تم �إخطار الم�ؤ�س�سة بالح�ضور خالل �أ�سبوع من تاريخه لتوقيع عقد
ت�أجير الكاونتر رقم  22جهة الوارد دخول لدولة قطر  ،وان عدم الح�ضور خالل الميعاد يعتبر
اعتماد التر�سية الغيا و�سوف يتم م�صادرة ال�شيك الخا�ص بالمزايدة.وبتاريخ 2010/1/19
بالكتاب رقم  325-72/4خاطب رئي�س اللجنة الدائمة لمنفذ ابو �سمره ال�سيد/رئي�س ق�سم
الم�شتريات ال�ستكمال �إلغاء اعتماد تر�سية الكاونتر رقم  22وم�صادرة �شيك الت�أمين المقدم
من الم�ؤ�س�سة لعدم توقيعها العقد على الرغم من منحها مهلة كافية ال�ستكمال �إجراءات
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توقيع العقد .وبتاريخ 2010/1/27طلب رئي�س ق�سم الم�شتريات من م�صرف قطر اال�سالمى
م�صادرة ال�شيك رقم  274296بتاريخ  2009/1/14نظرا لعدم وفاء ال�شركة بالتزاماتها فى
المزايدة .ف�أفاد الم�صرف بعدم وجود ر�صيد  .وبكتاب رئي�س ق�سم الم�شتريات رقم 778
بتاريخ  2010/2/21طلب من رئي�س لجنة المناق�صات المحلية �إعادة طرح الكاونترات
 22و 43والذى لم يتقدم له احد فى المزايدة ال�سابقة ح�سب الإجراءات المتبعة فى هذا
الخ�صو�ص .حيث تم طرح المزايدة المحلية رقم  2013 -2012/9بت�أجير الكاونتر 22
وتم فتح مظاريفها بتاريخ  2012/5/28وقدمت فيها �أربعة عطاءات وتمت التر�سية على
العطاء رقم  4/3المقدم من �شركة  ...ب�إيجار �شهري  4000ريال ولمدة � 3سنوات بمبلغ
144000بموجب كتاب لجنة المناق�صات المحلية رقم  797بتاريخ  2012/6/19وتم توقيع
العقد معها بتاريخ  2012/7/4على يبد�أ تنفيذ العقد من 2012/7/8وينتهى فى .2015/7/7
وكان الثابت مما تقدم الم�ؤ�س�سة الم�ست�أنف �ضدها فى اال�ستئناف اال�صلى قد قدمت

عطاءها الم�شار �إليه م�صحوبا ب�شيك م�صرفى غير معتمد (غير م�صدق) بالمخالفة
لقانون المناق�صات والمزايدات و�شروط طرح المزايدة  ،ولم يتم ا�ستبعاد العطاء بل
تمت التر�سية عليه  ،ثم تخلفت الم�ؤ�س�سة عن تلبية طلب الوزارة بالح�ضور لتوقيع
العقد  ،بعد �إخطارها بان عدم الح�ضور خالل الميعاد (�أ�سبوع) يعتبر اعتماد التر�سية
الغيا و�سوف يتم م�صادرة ال�شيك الخا�ص بالمزايدة ،مما يعد ان�سحابا من المزايدة
ودون عذر مقبول �إذ تذرعت الم�ؤ�س�سة بعدم عودة المخل�صين الجمركيين التابعين لها
من الأجازة بقول مر�سل لم تقدم دليال عليه مثل �شهادة تحركات ب�سفر ه�ؤالء المخل�صين
وعودتهم للبالد  ،وبيانا ب�أ�سماء وعدد المخل�صين التابعين للم�ؤ�س�سة وتراخي�ص مزاولة مهنة
التخلي�ص الجمركى لهم  ،كما ان �شروط الطرح فى المزايدة تطلبت �أال يقل عدد المخل�صين
الجمركيين المعتمدين بال�شركة عن عدد ( )6مخل�صين مخ�ص�صين لمنفذ ابو �سمره
متواجدين  ،وانه على المتزايد الحري�ص على الوفاء بعر�ضه �إذا ما ر�ست عليه المزايدة �أال
يرخ�ص لل�ستة المطلوبين ب�أجازات ان �صح زعمه و�إال كان مخال بااللتزامات التى قطعها على
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نف�سه حين تقدم بعطاء ملزم له  ،مما يحق معه للوزارة م�صادرة الت�أمين الم�ؤقت عمال
بالمادة  71من قانون المناق�صات والمزايدات والبند  8من �شروط المزايدة  ،و�إذ
تبين عدم وجود ر�صيد لم�صادرة ال�شيك المقدم كت�أمين م�ؤقت بمبلغ  10000ريال ،
فانه ي�صبح من حق الجهة الإدارية مطالبتها بقيمة ذلك الت�أمين والزام الم�ست�أنف
�ضدها به كجزاء مالى مقرر قانونا .وانه بفر�ض قبول الم�ؤ�س�سة تنفيذ قرار التر�سية
وعدم �إلغائه فان العقد كان �سيبد�أ من  8يناير  2010باعتبارها �أخطرت بالإ�سناد والح�ضور
لتوقيع العقد خالل �أ�سبوع من تاريخ  2009/12/31وي�ستمر العقد لثالث �سنوات تنتهى فى
 7يناير  ، 2013بقيمة ايجارية �إجمالية  54000ريال على �أ�سا�س ان الأجرة ال�شهرية 1500
ريال �شهريا و�سنويا  18000ريال طبقا لعطاء الم�ؤ�س�سة ولما كان جزءا من هذه المدة قد
ا�سند فعال ل�شركة �أخرى ...عن الفترة من � 2012/7/8إلى  2013/1/7اى �ستة �أ�شهر ،
ب�إيجار �شهرى  4000ريال باجمالى  24000ريال عن مدة ال�ستة �أ�شهر ،ولما كانت الجهة
الإدارية قد طلبت �أمام محكمة اول درجة �إلزام الم�ؤ�س�سة بمبلغ  64000ريال عبارة عن قيمة
الت�أمين الم�ؤقت ( 10000ريال) والقيمة االيجارية عن الثالث �سنوات ( 54000ريال) وكان
الحكم الم�ست�أنف قد ق�ضى ب�إلزام الم�ؤ�س�سة بقيمة الت�أمين االبتدائي ومقداره ع�شرة �آالف
 ،وكانت قيمة الت�أمين ال تفي وحدها لجبر ال�ضرر الذي لحق بالجهة الإدارية وحددته بمبلغ
( 54000ريال) بالإ�ضافة �إلى الت�أمين الم�ؤقت  ،وكان من المقرر انه �إذا كانت م�صادرة
الت�أمين قد جبرت ال�ضرر كله ف�إنه ال محل للحكم بالتعوي�ض � ،أما �إذا كانت قيمة الت�أمين ال
تفي وحدها بجبر ال�ضرر ف�إنه يتعين الحكم بالتعوي�ض الكافي لجبره بالإ�ضافة �إلى الت�أمين،
ومن ثم ف�إنه ينبغي في ح�ساب التعوي�ض الم�ستحق مراعاة خ�صم الت�أمين منه  ،وانه بخ�صم
الإيجار المح�صل من �شركة  ...عن ال�ستة �أ�شهر ( 24000ريال ) وخ�صم قيمة الت�أمين من
الأ�ضرار( 10000ريال) من قيمة ال�ضرر الم�شار �إليه بطلبات الجهة الإدارية ( 54000ريال)
يكون باقى ال�ضرر  20000ريال  ،وبمراعاة ان المزايدة الأولى التى تم �إلغاء تر�سيتها (محل
التداعى) قد ا�ستغرقت �إجراءاتها من فتح المظاريف �إلى �إلغائها الفترة من يناير � 2009إلى
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قرابة منت�صف  2010اى حوالى �سنة ون�صف �سنة  ،وهى فترة تقارب الفترة التى ا�ستغرقتها
�إعادة طرح المزايدة �أو تجاوزها بفترة ال يمكن القول عنها بتعمد الجهة الإ�ضرار بالم�ست�أنف
�ضدها خا�صة وان هذه الإجراءات �شملت كاونتر لم يقدم عنه اى عطاء فى المزايدة محل
التداعى �إ�ضافة �إلى ان تق�صير الم�ؤ�س�سة وان�سحابها من المزايدة هو ال�سبب المبا�شر فى
�إعادة طرح الكاونتر  ، 22ومن ثم فال ينتق�ص من التعوي�ض عن باقى ال�ضرر ( 20000ريال)
اى جزء منه متى انتفى م�ساهمة الجهة الإدارية فى الإ�ضرار التى لحقت بها من جراء �إلغاء
المزايدة عن الكاونتر  22ب�سبب ان�سحاب الم�ؤ�س�سة الم�ست�أنف �ضدها مما يوجب الحكم
بالتعوي�ض بمبلغ الع�شرين �ألف ريال وتعديل الحكم الم�ست�أنف بهذا المبلغ كتعوي�ض و�إلزام
طرفى اال�ستئناف الم�صروفات منا�صفة بينهما».

()262

وقررت �إدارة الفتوى بدولة قطر �إن م�صادرة الت�أمين في حالة ان�سحاب المناق�ص
يتوقف على وجود عذر قهري تقبله الإدارة من عدمه بقولها «من حيث �إنه �إعماال
لالئحة الم�شتريات والأعمال والمبيعات لم�ؤ�س�سة حمد الطبية ال�صادرة بقرار مجل�س �إدارة
الم�ؤ�س�سة رقم ( )6ل�سنة  1996يتعين على المناق�ص الذي ر�ست عليه المناق�صة �سداد
قيمة الت�أمين النهائي  ،والذي يقدر عادة �إما بـ  %10من قيمة العقد �أو ما يعادل الدفعة
المقدمة �أيهما �أكبر  ،و�إذا تخلف المناق�ص عن دفع الت�أمين النهائي �أو توقيع العقد �أو �أراد
االن�سحاب من المناق�صة ف�إنه يتعين التفرقة بين �أمرين  :الأول � :إذا كان تخلف من ر�ست
عليه المناق�صة ب�سبب عذر قهري – وتقدير ما �إذا كان العذر القهري �أو غير قهري يخ�ضع
لتقدير اللجنة المخت�صة – تقبله اللجنة المخت�صة ففي هذه الحالة ال يجوز للم�ؤ�س�سة توقيع
�أي جزاء من الجزاءات المن�صو�ص عليها في المادة ( )46من الالئحة  .الثاني � :إذا كان
تخلف المناق�ص عن دفع الت�أمين النهائي �أو توقيع العقد �أو االن�سحاب بعذر قهري لم تقبله
اللجنة المخت�صة �أو بدون عذر � ،أو عذر غير قهري  ،ف�إنه يجوز للمدير العام بناء على
( )262حكم الدائرة الإدارية اال�ستئنافية بدولة قطر – اال�ستئنافان رقما  53و 59ل�سنة  2012جل�سة 2013/3/13
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تو�صية اللجنة المخت�صة وبعد �سماع �أقوال المناق�ص �أمام اللجنة المخت�صة توقيع كل �أو

بع�ض الجزاءات المن�صو�ص عليها في المادة ( . )46ولما كان القانون قد رخ�ص للإدارة
قبول ان�سحاب المناق�ص من المناق�صة �إذا �أبدى عذرا قهريا تقبله لجنة المناق�صات
المخت�صة ففي هذه الحالة يمكن لها االن�سحاب دون توقيع جزاء � ،أما �إذا لم يقدم
عذرا مقبوال �أو قدم عذرا لم تقبله اللجنة ففي هذه الحالة توقع عليه كل �أو بع�ض الجزاءات
ومن بينها م�صادرة الت�أمين  ،لذلك ف�إنه على الم�ؤ�س�سة تنفيذ ذلك مع عدم الإخالل بحق
الم�ؤ�س�سة في مطالبة ال�شركة بما قد يكون لحقها من �أ�ضرار نتيجة هذا االن�سحاب ».

()263

وق�ضت محكمة التمييز بدولة الكويت انه يحـق للجهـة الإداريـة م�صـادرة الت�أميـن
الم�ؤقت فـى حالـة ان�سحاب الممار�س الفائز  ،وان انتهاء مدة �سريان خطـاب ال�ضمـان
بالت�أمين الم�ؤقت  ،ال يحول دون حق الجهة الإدارية فى مطالبـة الممار�س الفائز
بقيمة ذلك الت�أميـن بقولها « وحيث �إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه
و�سائـر الأوراق – تتح�صل فى �أن الطاعن ب�صفته �أقام على ال�شركة المطعون �ضدها الدعوى
رقم  287ل�سنة � 1995إداري بطلب الحكم ب�إلزامها ب�أن ت�ؤدى له مبلغ خم�سة �آالف دينار  .وقال
�شرح ًا لهـا �أنه بموجب مح�ضر االجتماع الم�ؤرخ  1994/10/30ر�ست على المطعون �ضدها
ممار�سة لإنجاز �أعمال التنظيف بمرافق الإدارة العامة للجمارك  .فقدمت الكفالة الخا�صة
بالت�أمين الأولى ومقدارها خم�سة �آالف دينار  .وقد انتهت هذه الكفالة بتاريخ 1994/11/26
ولم تقم المطعون �ضدها بتجديدها .ولما كانت المادة  55من القانون رقم  37ل�سنة 1964
فى �ش�أن المناق�صات العامة والمادة  1/15من ال�شروط العامة للممار�سة تقرران الحق
للإدارة فى �إلغاء العقد �إذا �أخل المتعهد ب�أى �شرط من �شروطه وترتب خ�سرانه لت�أمينه
الأولى �أو م�صادرته �إذا الغى العقد �أو �إذا تخلف المناق�ص الفائز عن التقدم لتوقيع العقد
فى الميعاد المحدد له �أو عن تقديم الكفالة النهائية �أو ان�سحب لأى �سبب �آخر دون �أن يقدم
( )263الفتوى رقم ف .ت  2874-11/3بتاريخ 1997/11/11
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عذر ًا تقبله لجنة المناق�صات  .و�إذ كانت المطعون �ضدها قد تقاع�ست وتهربت من توقيع
الممار�سة دون �سبب مقبول ف�إن قيمة الت�أمين الأولى تكون من حق الإدارة الطاعنة بعد �أن
قامت ب�إلغاء العقد  .ومن ثم فقد �أقامت الدعوى بطلبها �آنف البيان  .وبتاريـخ 1996/3/19
حكمت المحكمة برف�ض الدعوى  .ا�ست�أنف الطاعن ب�صفته هذا الحكم باال�ستئناف رقم
 45ل�سنة � 1996إدارى وبتاريخ  1996/11/18حكمت المحكمة بت�أييد الحكم الم�ست�أنف .
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق التمييز وقدمت نيابة التمييز مذكرة �أبدت فيها الر�أى
برف�ض الطعن و�إذ عر�ض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة الم�شورة فر�أت �أنه جدير بالنظر
وحددت جل�سة لنظـره وفيهـا �صمم الحا�ضر عن الطاعن على طلباته والتزمت النيابة ر�أيها.
وحيث �إن الطعن �أقيم على �سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخط�أ فى
تطبيق القانون ومخالفـة الثابت بالأوراق والف�ساد فى اال�ستدالل وفى بيـان ذلك يقـول �أن
المطعـون �ضدها قدمت بتاريخ  1994/10/30عطا ًء جديد ًا قبلته الإدارة العامة للجمارك
بذات التاريخ الذى يبد�أ فيه التزام المطعون �ضدها ب�إبقاء العطاء لمدة ت�سعين يوم ًا ولي�س
من تاريخ ف�ض مظاريف العطاء الحا�صل فـى  1994/9/13كما ذهب �إليه الحكم المطعون
فيه مخالف ًا بذلك �أحكام المادتين  55، 27من قانون المناق�صات العامة والمادة الثانية من
وثائق الممار�سة والتعهد الموقع من المطعون �ضدها بالتزامها بتقديم ت�أمين �صالح لمدة
�سريان العطاء وب�أداء مقابل هذا الت�أمين فى حالة تخلفها عن توقيع العقد فى الميعاد المحدد
له �أو ان�سحابها من الممار�سة  .و�إذ خل�ص الحكم المطعون فيه �إلى عدم �أحقية الطاعنة فى
المطالبة بالت�أمين الأولى بعد �أن انتهت مدة �سريانه وعدم طلبها للمطعون �ضدها بتجديد
مدة الت�أمين الأولى ف�إنه يكون معيب ًا بما ي�ستوجب تمييزه .وحيث �إن هذا النعى �سديد  ،ذلك
�أن الن�ص فى المادة  27من القانون رقم  64/37فى �ش�أن المناق�صات العامة على �أن « يجب
على المناق�ص �أن يودع مع عطائه  ،مرفق ًا ب�صيغة المناق�صة الت�أمين الأولى فى �صورة �شيك
م�صدق �أو كتاب �ضمان من بنك محلى �أو من �شركة ت�أمين معتمدة من بنك محلى – ويجب �أن
يكون الت�أمين �صالح ًا لمدة �سريان العطاء» كما تن�ص المادة  2/15من ذات القانون على �أن
«وتحدد �أقل مدة ممكنة ل�سريان العطاءات بعد فتحها بحيث ال تزيد هذه المدة على ت�سعين
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يوم ًا « كما ن�صت المادة الثامنة من ال�شروط العامة للممار�سة محل التداعى على �أن « يجب
على مقدم العطاء �أن يودع مع عطائه ت�أمين ًا �أولي ًا قدره خم�سة �آالف دينار فى �صورة �شيك
م�صدق �أو كتاب �ضمان من �أحد البنوك المعتمدة بالكويت  ،ويجب �أن يكون الت�أمين �صالح ًا
لمدة �سريان العطاء  .....ويرد هذا الت�أمين لكل من لم تر�س عليه الممار�سة  « .....وتن�ص
المادة التا�سعة من ذات ال�شروط العامة للممار�سة فى فقرتها الرابعة على �أن « �إذا تخلف
الممار�س الفائز (المتعهد) عن التقدم لتوقيع العقد فى الميعاد المحدد �أو عن تقديم الت�أمين
النهائى المن�صو�ص عليه بالمادة العا�شرة من هذه ال�شروط �أو ان�سحب لأى �سبب خ�سر ت�أمينه
الأولى  « .....لما كان ذلك  ،وكان الثابت بالأوراق ان الإدارة العامة للجمارك قد قامت
ب�إجراء ممار�سة علنية بتاريخ  1994/10/30لإنجاز الأعمال مو�ضوع التداعى بموافق ــة لجنة
المناق�صات المركزية بناء على كتابها للمطعون �ضدها الم ـ�ؤرخ  1994/10/23والمت�ضمن
تحديد ذلك اليوم موعد ًا لإجراء الممار�سة العلنية بذات ال�شروط ال�سابق تحديدها مع
الإبقاء على وثائق الممار�سة و�شروطها العامة ومنها الكفالة الأولية ال�سابق تقديمها منها .
وقد ح�ضرت المطعون �ضدها بممثلها االجتماع المحدد لإجراء الممار�سة فى ذلك التاريخ
وتمت تر�سية العطاء عليها على مقت�ضى ال�شروط والأو�ضاع ال�سابق تحديدها والتى يعنى
ح�ضور ممثلها والموافقة على قرار التر�سية الحا�صل فى  1994/10/30وهو ما يوجب عليها
الإبقاء على هذا الت�أمين لمدة ت�سعين يوم ًا اعتبار ًا مـن  1994/10/30حتى 1995/1/28
و�إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه �أن الطاعنة �أخطرت المطعون �ضدها

بالح�ضور للتوقيع على العقد النهائى فى � 1994/12/29أى خالل مدة الت�سعين يوماً
� ،إال �أن المطعون �ضدها قد تخلفت عن ذلك وقامت ب�سحب الت�أمين الأولى خالل
تلك الفترة بما يعد ان�سحاباً منها من الممار�سة دون عذر مقبول بما يترتب عليه
فقدها لذلك الت�أمين وبما يحق معه لجهة الإدارة م�صادرته �إعما ًال لمقت�ضى حكم
المادة التا�سعة من ال�شروط العامة للممار�سة وبالتالى ي�صبح من حق الطاعنة المطالبة
بقيمة ذلك الت�أمين والزام المطعون �ضدها به �إعما ًال لحكم المادة  1/15من ال�شروط العامة
للممار�سة والمادة  55من قانون المناق�صات العامة رقم  64/37و�إذ خالف الحكم المطعون
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فيه هذا النظر وق�ضى برف�ض دعوى الطاعنة ف�إنه يكون معيب ًا بما يوجب تمييزه .وحيث �إن
مو�ضوع اال�ستئناف رقم  45ل�سنة � 1996إداري �صالح للف�صل فيه  ،ولما تقدم يتعين �إلغاء
الحكم الم�ست�أنف والق�ضاء ب�إلزام ال�شركة الم�ست�أنف عليها ب�أن تدفع للم�ست�أنف ب�صفته مبلغ
()264
خم�سة �آالف دينار قيمة الت�أمين الأولى ».

المطلب الثالث
العينات
تن�ص المادة  34من قانون المناق�صات والمزايدات على انه « �إذا ن�صت �شروط المناق�صة
على تقديم عينات للأ�صناف المطلوبة ،فيجب على مقدم العطاء �إن يقدم العينات �إلى الجهة
التي حددتها �شروط المناق�صة في المواعيد المقررة لذلك .وال يقبل العطاء ما لم يكن
م�صحوباً بالعينات  ،ويجوز للجنة المناق�صات المخت�صة �أن تعطي مقدم العطاء مهلة
لتقديم عيناته  ،ويجب �إن ُترد العينات لأ�صحاب العطاءات الم�ستبعدة �أو المرفو�ضة».
وتن�ص المادة  422من القانون المدنى القطرى على �أنه:
� -1إذا كان البيع بالعينة وجب �أن يكون المبيع مطابقا لها .
-2و�إذا تلفت العينة �أو هلكت فى يد �أحد المتعاقدين ولو دون خط�أ منه كان على هذا
()265
المتعاقد بائعا كان �أو م�شتري ًا �أن يثبت �أن المبيع مطابق للعينة �أو غير مطابق لها.

وهذا الن�ص يعالج حالة البيع على �أ�سا�س نموذج يتفق عليه المتعاقدان .فوجب �أن يكون
المبيع كله مطابقا لهذا النموذج  .فالعينة طريق لتعيين المبيع فقد يختار المتبايعان
طريقا دقيقا لتعيين المبيع فيتقدم �أحدهما بعينة يجب �أن يكون المبيع مطابقا لها ويحتفظ
بالعينة الم�شترى حتى ي�ضاهى عليها ما يت�سلمه من البائع  .والعينة تغنى عن تعيين المبيع
ب�أو�صافه فهى المبيغ م�صغرا وبم�ضاهاة المبيع على العينة يتبين �إن كان البائع قد نفذ
( )264حكم التمييز فى الطعن رقم  96/519تجارى جل�سة 1998/3/9
()265تن�ص المادة  420من القانون المدنى الم�صرى على �أنه» � -1إذا كان البيع بالعينة وجب �أن يكون المبيع مطابقا لها -2 .
و�إذا تلفت العينة �أو هلكت فى يد �أحد المتعاقدين ولو دون خط�أ كان على المتعاقد بائعا كان �أو م�شتريا �أن يثبت �أن ال�شيء
مطابق للعينة �أو غير مطابق ».
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التزامه تنفيذا �سليما فيما يتعلق بجن�س المبيع ونوعه وجودته وغير ذلك من الأو�صاف التى
يتميز بها  .وهى فى الوقت ذاته تغنى عن ر�ؤية المبيع �إذ �أن الم�شترى بر�ؤيته للعينة يكون فى
حكم من ر�أى المبيع  .ويجب �أن يكون المبيع مطابقا للعينة مطابقة تامة  ,وللم�شترى

�أن يرف�ض المبيع �أو �أى جز�أ منه ال يكون مطابقا لها  ,حتى لو �أثبت البائع �أن المبيع
�أعلى �صنفا �أو �أجود من العينة ذاتها  .فقد تم االتفاق على �أن يكون المبيع مطابقا للعينة
فلي�س للبائع �أن يقدم �شيئا يخالفها ولو كان �أف�ضل (نق�ض مدنى فى  1959/10/15مجموعة
�أحكام النق�ض ال�سنة �10ص.)567

وق�ضت محكمة التمييز الكويتية انه يجب فح�ص العينة للتحقق من مطابقتها
للموا�صفات المطروحة ب�شروط المناق�صة وا�ستبعاد العطاء المخالف لل�شروط
وذلك قبل الجل�سة المحددة للبت فى المناق�صة بقولها «�إذ كانت المادة  29من القانون
رقم  1964/37فى �ش�أن المناق�صات العامة قد ن�صت فى فقرتها الثانية على �أنه « فى حالة
توريد �أ�صناف محليه تتطلب فح�ص ًا فني ًا للتثبت من مالءمتها يجب تقديم عينات لفح�صها
وعر�ض نتيجة الفح�ص على لجنة المناق�صات المركزية فى الجل�سة المحددة في المناق�صة»
ف�إن مفاد ذلك �أنه يتعين على جهة الإدارة فى هذه الحالة فح�ص العينة المقدمة فح�ص ًا فني ًا
قبل الجل�سة المحددة للبت فى المناق�صة حتى يتم عر�ض نتيجة الفح�ص على اللجنة لتقف
بنف�سها على مدى مطابقة العينة للموا�صفات المطروحة ب�شروط المناق�صة وحتى يت�سنى
لها ا�ستبعاد العرو�ض المخالفة لل�شروط وا�ستبقاء الموافق منها للتناف�س فى مجال المقارنة
()266
والمفا�ضلة ».

وقررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع انه يجوز مخاطبة جميع
المناق�صين لتقديم الكتالوجات الخا�صة ببع�ض الأجهزة المطروحة فى المناق�صة
رغم عدم الن�ص على طلبها في الإعالن �أو كرا�سة ال�شروط  ،وا�ستبعاد عطاء من
يمتنع عن تقديمها لتعذر البت فنياً في مدى مطابقة هذا العطاء للموا�صفات
المطروحة طالما كان رائدها في ذلك ال�صالح العام والحفاظ على المال العام و�إنها
( )266حكم التمييز الطعن رقم  89/200تجارى جل�سة 1990/1/29
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خاطبت جميع مقدمي العطاءات دون تفرقة بينهم �إعالء لمبد�أ الم�ساواة الواجب
�إتباعه بين المتناق�صين بقولها «وبالن�سبة لما ارت�أته لجنة البت من ا�ستبعاد عدة عطاءات
من المناق�صة ب�سند من عدم تقديم �أ�صحابها الكتالوجات الخا�صة ببع�ض الأجهزة رغم
عدم الن�ص على طلبها في الإعالن �أو كرا�سة ال�شروط .فالبين �أن الم�شرع في المادة ()10
من القانون رقم  9ل�سنة  1983الم�شار �إليه �أوجب �أن يكون التعاقد على �أ�سا�س موا�صفات فنية
دقيقة ومف�صلة و�أجاز للجهة الإدارية طلب تقديم عينات مع العطاءات  ,وهو ما قامت به لجنة
البت بطلبها من جميع المتقدمين على حد �سواء تقديم كتالوجات لبع�ض الأجهزة المطلوبة
تورديها مثل �أجهزة �إنذار الحريق وال�سنترال و�أجهزة ال�صوتيات والمراقبة التليفزيونية حتى
يت�سنى لها الت�أكد من مدي مطابقتها لل�شروط والموا�صفات الفنية المطروحة  ,ال �سيما و�أن
هذه الأجهزة من الدقة المتناهية التي ت�ستلزم بال�ضرورة وجود الكتالوجات الخا�صة بها
نظر ًا لما تت�ضمنه من تف�صيالت محددة ودقيقة ي�صعب بيانها و�إي�ضاحها بطريق �أخر ,
حيث قامت اللجنة بمخاطبة جميع المتقدمين لتقديم هذه الكتالوجات فا�ستجاب مقدمي
ت�سعة عطاءات بينما امتنع الباقون عن تقديمها مما تعذر معه البت فني ًا في مدى مطابقة
هذه العطاء للموا�صفات المطروحة وهو �إجراء يجوز للجنة البت اللجوء �إليه – حتى مع عدم
الن�ص على طلبها في الإعالن �أو كرا�سة ال�شروط – طالما كان رائدها في ذلك ال�صالح
العام والحفاظ على المال العام ال�سيما و�إنها خاطبت جميع مقدمي العطاءات دون تفرقة
بينهم �إعالء لمبد�أ الم�ساواة الواجب �إتباعه بين المتناق�صين  .ومن ثم ف�إنه ال تثريب على
لجنة البت فيما اتخذته من قرار با�ستبعاد العطاءات التي لم يتقدم �أ�صحابها بكتالوجات
()267
مف�صلة على النحو �سالف البيان».

مدى �سريان �أحكام البيع بالعينة على العقود الإدارية :
قررت المحكمة الإدارية العليا ان �أحكام البيع بالعينة الواردة بالقانون المدنى (مادة)420
تنطبق على العقود الإدارية التفاقها مع القواعد العامة فق�ضت ب�أنه �إذا كان الثابت �أن �شروط
المناق�صة لم تت�ضمن تحديد الموا�صفات للبويات المطلوبة و�إنما تم التعاقد بين ال�شركة
( )267فتوى بجل�سة  2002/3/20ملف رقم 54/2/78
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المدعية والقوات البحرية على �أن يكون توريد البويات الالزمة لطالء قاع اللن�شات على
�أ�سا�س العينة التى قدمتها ال�شركة وقبلتها القوات البحرية  ,فهو من قبيل البيوع بالعينة التى
نظمتها المادة  420من القانون المدنى وهى تن�ص على ما ي�أتى  ...... - :ولي�س من �شك
فى انطباق �أحكام هذا الن�ص على العقود الإدارية وذلك لأنها تتفق مع القواعد العامة  ,كما
�أنها ال تتعار�ض مع التنظيم القانونى للعقود الإدارية الذى ت�ضمنه القانون رقم  236ل�سنة
 1954بتنظيم المناق�صات والمزايدات والئحة المخازن والم�شتريات ال�صادر بها قرار وزير
االقت�صاد رقم  542ل�سنة  1957كل منهما فى نطاق �سريانه وينبنى على ذلك فى �ش�أن عقد
التوريد محل المنازعة �أنه يجب �أن تكون الأ�صناف الموردة مطابقة تامة من حيث التركيب
والموا�صفات  ,ف�إذا لم تكن كذلك جاز للقوات البحرية رف�ض الأ�صناف و�إلزام ال�شركة
ب�سحبها وتوريد بدل منها � .أو قبولها مع �إنقا�ص ثمنها �إذا كانت قيمة الأ�صناف الموردة �أقل
من قيمتها فى حالة مطابقتها للعينة  .وت�سرى فى هذه الحالة الأخيرة �أحكام المادة 228
من الئحة المخازن والم�شتريات الم�شار �إليها  .وهى الالئحة التى �أبرم العقد وتم التوريد
فى �أثناء �سريانها وقبل �إلغائها اعتبارا من  5مار�س �سنة  1958تاريخ ن�شر الئحة المناق�صات
والمزايدات فى الجريدة الر�سمية � ,أما �إذا كانت العينة المقبولة قد فقدت �أو هلكت وهى فى
جهة الإدارة دون �أن يكون ذلك بخط�أ من ال�شركة  .وادعت هذه الجهة �أن التوريد غير مطابق
للعينة ف�إنه يقع عليها فى هذه الحالة عبء �إثبات ذلك  .ويكون الإثبات بجميع الطرق بما فى
ذلك البينة والقرائن «و�أ�ضافت المحكمة ان فقد العينة وعر�ض المتعاقد مع الإدارة عينة
�أخرى تحل – محلها قبول الجهة الإدارية ذلك  -يعد اتفاقا بين الطرفين على �إحالل العينة
الجديدة محل العينة المقبولة التى فقدت  .فقررت المحكمة �أنه» متى ثبت �أن المتعهد قد
عر�ض تقديم عينة �أخرى تحل محل العينة المقبولة � ,إذ القى هذا الإيجاب قبوال من القوات
البحرية ف�إن ذلك يعد اتفاقا بين الطرفين على �إحالل العينة التى قدمتها ال�شركة بتاريخ 10
من نوفمبر �سنة  1958محل العينة المقبولة التى فقدت ب�سبب خط�أ وقع من طرفى العقد».
()269( )268
،
( )268حكم  951الطعن رقم ل�سنة  9ق جل�سة  1967/5/27مجموعة ال� 15سنة المبد�أ � 199ص . 274
(�)269إذا نازع �أحد المتبايعين الآخر فى العينة ف�إن الأمر ال يخرج عن فر�ضين :الفر�ض الأول � :أن يكون المطلوب �إثباته هو ذاتية

432

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

التوريد على �أ�سا�س عينات الجهة الإدارية دون تحفظ � -أثره:
وق�ضت المحكمة الإدارية العليا ب�أن الن�ص فى اال�شتراطات على �أن يكون التوريد طبقا
لعينات الوزارة – التقدم بعطاء مع �إرفاق عينات مخالفة لعينات الوزارة – عدم الن�ص
�صراحة على �أن العطاء مقدم على �أ�سا�س العينات المقدمة المخالفة لعينات الوزارة –
انعقاد العقد �صحيحا والتزام المتعهد بالتوريد على �أ�سا�س عينات الوزارة بقولها “ �إذا ب�أن
من االطالع على �أ�صول الأوراق �أن المتعهد لم يذكر �شيئا عن �أن �أ�سعاره مقدمة عن عيناته
التى �أودعها المخازن مقابل �إي�صاال لم ينم على �أكثر من واقعة الإيداع  ,وكان الثابت �أن
المتعهد و�ضع بخط يده الأ�سعار التى ارت�ضى �أن يقوم بالتوريد على مقت�ضاها قرين ال�صنفين
الم�شروطين بعينة الوزارة النموذجية دون �أى تحفظ من جانبه �أو �أية �إ�شارة تدل على �أن
الأ�سعار التى و�ضعها � .إنما هى من عينات �أخرى غير عينات الوزارة بل �أنه لم ي�شر فى
العقد الذى وقعه �إلى �أن هناك عينات �أخرى قام ب�إيداعها يوم �أن قدم العطاء ووقع كرا�سة
اال�شتراطات العامة فجاء عطا�ؤه خلوا تماما من �أى تحفظ �أو �شرط � .إذا كان ذلك ف�إنه
�إذا قررت الوزارة المدعية قبول عطاء المتعهد عن هذين ال�صنفين ب�أ�سعاره التى و�ضعها
على �أ�سا�س عينة الوزارة ف�إن هذا القبول من جانبها يكون قد �صادف �إيجاب المطعون عليه
والتقى به عند محله الذى ال يمكن �أن يكون �إال التوريد على �أ�سا�س عينة الوزارة من جميع
الوجوه وبذلك يكون عقد التوريد قد �أبرم فعال وي�صبح المطعون عليه ملزما بتنفيذ التوريد
()270
طبقا ل�شروط العقد .
العينة فهى فى يد الم�شترى �أو فى يد البائع  ,والطرف الآخر ينكر �أنها هى ذاتها العينة المتفق عليها  .وفى هذه الحالة
يجب تطبيق القواعد العامة  ,وهذه تق�ضى ب�أن من كانت فى يده العينة يكون هو المدعى عليه والآخر هو المدعى  ,فعلى هذا
الأخير يقع عبء �إثبات �أن ال�شىء الذى فى يد الأول لي�س هو ذات العينة المتفق عليها  ,وهذا ما لم تكن هناك عالمة متفق
عليها بين الطرفين وقد و�ضعت على العينة  ,فوجود هذه العالمة يعنى يكفى لإثبات ذاتية العينة الفر�ض الثانى � :أن تكون
العينة قد فقدها من كانت بيده �أو تلفت �أو هلكت ولو دون خط�أ من �أحد ف�إن كان ذلك وهى فى يد الم�شترى وادعى هذا �أن
المبيع غير مطابق للعينة فعلية هو �أن يثبت ذلك ف�إن البائع ال يد له فى �ضياع العينة فهو على دعواه من �أن المبيع مطابق
لها حتى يثبت الم�شترى العك�س  .ويكون الإثبات بكافة طرق الإثبات ( الو�سيط فى �شرح القانون المدنى الجزء الرابع البيع
والمقاي�ضة د .عبد الرازق ال�سنهورى طبعة  1986فقرة  123وما بعدها �ص . ) 297
( )270حكم الطعن رقم  417ل�سنة 4ق جل�سة 1960/3/26
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التوقيع على العينة :ويجب �أن يو�ضع على العينة بطاقة مقدم العطاء بطريقة ال ي�سهل
معها نزعها وفى حالة العينة النموذجية ف�إنه يجب �أن يوقع مقدم العطاء على هذه العينة
النموذجية درءا لأي خالف حول العينة المتعاقد عليها  .وقد ق�ضت محكمة النق�ض ب�أن
التعاقد بالعينة ال ي�ؤثر فى �صحة انعقاده عدم توقيع الملتزم على العينة و�أن جاز �أن يكون
()271
ذلك مثار خالف عند تنفيذ العقد.

تحليل العينات :
على الجهة الإدارية التى حددتها �شروط المناق�صة ان تم�سك �سجل قيد العينات الواردة
مع العطاءات وتتولى فرز عينات كل �صنف من العينات المقيدة بالك�شوف ويجب �إر�سال
هذه العينات فور فتح المظاريف �إلى المعمل الفنى للحكومة �أو للجهة الفنية المخت�صة حتى
يت�سنى �إجراء التحليل المطلوب على وجه ال�سرعة �إذا كانت المعاينة الب�سيطة للعينات غير
كافية للتحقق من مطابقتها للموا�صفات الفنية �أو العينات النموذجية  .ويتم و�ضع �أرقام
�سرية على العينات ويجب تو�ضيح الأرقام ال�سرية والأختام والتوقيعات لتمييزها ول�ضمان
عدم ا�ستبدال غيرها بها  ,وتر�سل العينات ومعها ك�شفا تف�صيليا ببيان مفرداتها والغر�ض
الذى من �أجله يراد �شراء ال�صنف ومقدار الكمية المطلوبة وثمنها مرتبا ترتيبا ت�صاعديا
على �أ�سا�س الأ�سعار المقدمة  ,ومع ذكر التاريخ المعين للبت فى المناق�صة وذلك لكى تقوم
الجهة الفاح�صة بفح�صها وموافاة الجهة المخت�صة بنتيجة الفح�ص قبل التاريخ المذكور
بوقت كاف  .وعلى جهة الفح�ص الفنى �أن تقوم بفح�ص العينات واختبارها بالتتابع و�أن
تختمها وت�ضع عليها �أرقاما �سرية �أخرى لتميزها وتر�سل عنها تقريرا وافيا بالنتيجة يبين به
ن�سبة الجودة مئوية لكل عينة تم تحليلها وذلك للو�صول �إلى �أرخ�ص عطاء يثبت من التحليل
�أن العينة المقدمة منه تتفق والموا�صفات  .وعلى الجهة الإدارية التى حددتها �شروط
المناق�صة �أن تثبت تقارير المعمل الفنى التى ترد تباعها فى ال�سجل الخا�ص بذلك وحفظها
تباعا بملفات المناق�صة .
( )271نق�ض مدنى فى  1947/5/15مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النق�ض خالل ربع قرن قاعدة � 15ص )346
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وق�ضت المحكمة الإدارية العليا بان ن�صو�ص العقد تجعل الإدارة هى المرجع
فى رف�ض الأ�صناف المخالفة للموا�صفات وللعينة المعتمدة تبعا لنتيجة التحليل
الذى تقوم به بو�سائلها و�أجهزتها التى تن�شئها �أو تختارها لهذا الغر�ض بقولها « تن�ص
الفقرة  2من البند الثامن من �شروط المناق�صة وهو الخا�ص بالتوريد والفح�ص واال�ستالم
 ,على �أن يقوم المتعهد بت�سليم الأ�صناف المتعاقد عليها  .وذلك فى المواعيد والأماكن
المبينة بقائمة الأثمان خال�صة من جميع الم�صاريف والر�سوم ومطابقة لأمر التوريد عددا
�أو وزنا �أو مقا�سا طبقا للموا�صفات والبيانات المعتمدة والموقع عليها منه  ,كما تن�ص الفقرة
 4من البند ذاته على �أنه « �إذا وجدت الأ�صناف غير مطابقة لل�شروط المتفق عليها رف�ض
قبولها ,وعلى المتعهد �أن ي�سحبها بعد �إخطاره كتابة بالبريد المو�صى عليه ب�أ�سباب الرف�ض
وبوجوب �سحب الأ�صناف المرفو�ضة  ,كما تن�ص الفقرة  6من البند نف�سه على �أنه « �إذا طلب
المتعهد �إعادة تحليل الأ�صناف المرفو�ضة لعدم مطابقتها للموا�صفات وللعينة المعتمدة معا
 ,وقبل ال�سالح طلبه  ,فتكون م�صاريف التحليل الثانى على ح�ساب المتعهد �إال �إذا كانت
النتيجة ل�صالح المتعهد ولل�سالح فى هذه الحالة �أن يعيد التحليل للمرة الثالثة على ح�سابه «
وثابت من الأوراق �أنه بالن�سبة �إلى جميع الدفعات الأربع التى وردها المدعى بعد الميعاد فقد
ات�ضح من التحليل المتكرر الذى �أجرته المعامل المركزية للجي�ش ومن االختبار الكيماوى ,
ومن الفح�ص الذى قامت به الخدمات الطبية عدم مطابقة �أى منها للعينة المتعاقد عليها
عدم �صالحيتها لال�ستعمال �إما لوجود �صد�أ حول الثقب الذى تمر به ال�سل�سلة وفى الزوايا
والأطراف الجانبية و�إما لأنها �أقل �سمكا و�صالبة من تلك العينة و�إما لعدم تجان�سها ونق�ص
معدل ال�صالبة فيها واحتوائها على مادة الزرنيخ الذى ي�ؤذى الجلد عند اال�ستعمال وقد �أعاد
ال�سالح التحليل للمرة الثانية ا�ستجابة لطلب المدعى  ,وكانت النتيجة فى غير �صالحه وقد
تم هذا التحليل فى المعامل المركزية للجي�ش وهى الجهة المخت�صة بذلك لكونها من�ش�أة
لمثل هذا الغر�ض وكونها �أدرى من غيرها باحتياجات الجي�ش  .ولي�س فى العقد ما يلزم
ال�سالح ب�إجراء التحليل لدى جهة فنية �أخرى �أجنبية عن طرفيه ولو كانت حكومية كمعامل
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كلية الهند�سة �أو �سواها بل �إن �إعادة التحليل للمرة الثالثة التى يتم�سك بها المدعى فى دعواه
وفى تقرير طعنه بعد �إذ ا�ستنفد حقه فى �إعادة التحليل للمرة الثانية  ,وبعد �إذ �أيد قرار
التحليل الثانى نتيجة التحليل الأول  ,لي�ست حقا له بمقت�ضى �شروط العقد بل هى من حق
ال�سالح وحده مق�صور عليه فى حالة ما �إذا كانت نتيجة التحليل الثانى فى �صالح المتعهد ,
وهو ما لم يتحقق فى الخ�صو�صية المعرو�ضة ومهما يكن من �أمر ف�إن ن�صو�ص العقد تجعل
الإدارة هى المرجع فى رف�ض الأ�صناف المخالفة للموا�صفات وللعينة المعتمدة تبعا لنتيجة
()272
التحليل الذى تقوم به بو�سائلها و�أجهزتها التى تن�شئها �أو تختارها لهذا الغر�ض ».
كما ق�ضت المحكمة الإدارية العليا �إنه ال �إلزام على القوات الم�سلحة ب�إجراء تحليل
الأ�صناف الموردة �إليها فى غير المعامل المركزية للجي�ش طالما لم يت�ضمن العقد المبرم
()273
مع المورد ن�صا يوجب التحليل فى جهة �أخرى .

( )272المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم  838ل�سنة 7ق جل�سة 1963/6/1
( )273المحكمة الإدارية العليا  -الطعن رقم  600ل�سنة  24ق جل�سة 1985/12/28
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الف�صل ال�ساد�س
ف�ض المظاريف

ي�سبق ف�ض المظاريف ان يقوم مقدم العطاء �أو مندوبه بتقديم مظروف العطاء �إلى
الموظف المخت�ص الذى يقوم بالتوقيع على المظروف وت�سجيل تاريخ الت�سليم ووقته ومنحه
اي�صاال مبينا به ذلك ثم ي�ضع مقدم العطاء �أو مندوبه المظروف فى �صندوق المناق�صات
المعد لهذا الغر�ض (مادة  2/29من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات) .ويجب �أن يكون
حجم ال�صندوق كافي ًا ال�ستيعاب مظاريف المناق�صات جميعها  ،و�أن تكون فتحته وا�سعة
بحيث يمكن �إبداع المظاريف و�أن يكون من النوع الذى يحول دون �إخراج المظاريف من
الفتحة  .وتقفل فتحة �صندوق المناق�صات فى اليوم وال�ساعة المحددين لذلك فى وثائق
المناق�صة  ،وتختم بال�شمع الأحمر لحين ف�ضها بوا�سطة لجنة المناق�صات واحالت المادة
� 3/29سالفة الذكر �إلى الالئحة التنفيذية للقانون – لم ت�صدر حتى االن – لبيان موا�صفات
ال�صناديق التى تعد لو�ضع العطاءات بهاو االجراءات التى تتبع في �ش�أن فتحها و�إغالقها .
ويجوز لمقدمى العطاءات �أو مندوبيهم ح�ضور ف�ض المظاريف الذى يتم فى المواعيد
المقررة ( المادة  40مناق�صات).
ونتناول في هذا الف�صل تحديد اللجنة المخت�صة بف�ض المظاريف وت�شكيلها واخت�صا�صاتها
والآثار المترتبة على فتح المظاريف.

المبحث الأول
تحديد اللجنة المخت�صة بف�ض المظاريف وت�شكيلها
اال�صل ان يتولى ف�ض مظاريف العطاءات المقدمة فى المناق�صة التى تجاوز قيمتها
خم�سة ماليين ريال لجنة المناق�صات المركزية  ،فهذه اللجنة هى المخت�صة بمبا�شرة
�إجراءات طرح المناق�صات التي تزيد قيمتها على هذا الن�صاب وتلقي العطاءات وف�ض
المظاريف المت�ضمنة لها ودرا�ستها و�إبداء التو�صية ب�ش�أن �إر�ساء المناق�صة على �أف�ضل عطاء
وفق ًا لما ن�صت عليه المادتان ( )15و( )16من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم
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 26ل�سنة  2005المعدلة بالقانون رقم  22ل�سنة  )274(.2008وتبا�شر هذه االخت�صا�صات
لجنة المناق�صات المحلية فى المناق�صة التى تكون قيمتها خم�سة ماليين ريال ف�أقل  ،وهو
ما اكدته المادة  39حيث ا�ستهلت بعبارة «تف�ض لجنة المناق�صات المخت�صة عطاءات كل
مناق�صة «  ،وتتولى اللجان التى ي�شكلها مجل�س الوزراء اخت�صا�صات لجنتى المناق�صات
المركزية والمحلية �.إال ان الم�شرع ا�ستثناء من هذا اال�صل خول لجنة المناق�صات المخت�صة
(المركزية �أو المحلية �أو الم�شكلة ببع�ض الجهات) ان ت�شكل من بين اع�ضائها لجنة �أو اكثر
لف�ض المظاريف .وت�شكل كل لجنة من ثالثة اع�ضاء على االقل يكون من بينهم الرئي�س �أو
()275
نائبه.
وفى حالة عدم توافر الن�صاب القانونى ل�صحة انعقاد اللجنة فال يجوز للجنة مبا�شرة
اخت�صا�صاتها وي�ؤجل اجتماعها �إلى �أقرب ميعاد ممكن فال يجوز لها فتح �صندوق المناق�صات بل
عليها غلق فتحته بطريقة تحول دون �إيداع �أية عطاءات �أخرى فيه حتى موعد اجتماعها التالى .

المبحث الثانى
اخت�صا�صات لجنة ف�ض المظاريف
تخت�ص لجنة ف�ض المظاريف باالتى:

 -1ف�ض مظاريف العطاءات وترقيمها :
تف�ض لجنة المناق�صات المخت�صة �أو اللجنة المنبثقة عنها جميع العطاءات عند فتح
�صندوق المناق�صات  ،وتدونها فى جدول تعده لذلك وكل عطاء يفتح مظروفه يكتب عليه
رقما م�سل�سال على هيئة ك�سر اعتيادى ب�سطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات المقدمة
فى المناق�صة (المادة  39مناق�صات) .فمثال �إذا قدمت خم�سة عطاءات (مظاريف)
()274تن�ص المادة  16على ان « تقوم لجنة المناق�صات المركزية بتلقي العطاءات وف�ض المظاريف المت�ضمنة لها ودرا�ستها
و�إبداء التو�صية ب�ش�أن �إر�ساء المناق�صة على �أف�ضل عطاء».
()275تن�ص المادة  40على ان « يجوز لمقدمي العطاءات �أو مندوبيهم  ،ح�ضور ف�ض المظاريف  ،ويجري ف�ض المظاريف في
المواعيد المقررة  ،وللجنة المناق�صات المخت�صة �أن ت�شكل من بين �أع�ضائها لجنة �أو �أكثر لف�ض المظاريف  ،بحيث ت�شكل
كل لجنة من ثالثة �أع�ضاء على الأقل يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه ».
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ف�إنه يكتب على المظروف الأول رقم  5/1والثانى  5/2وهكذا كما يو�ضع هذا الرقم على
كل ورقة من �أوراق العطاء.
و�إذا كانت المناق�صة بنظام المظروفين فعلى اللجنة ف�ض المظاريف الفنية فقط وال
تقوم بف�ض المظاريف المالية اال بعد ا�ستالم التقرير الفنى من الجهة الحكومية المعنية.

-2قراءة ا�سم مقدم العطاء وال�سعر الإجمالى المبين فى �صيغة المناق�صة (�صيغة
العطاء) وعملة العطاء وقيمة الت�أمين المدفوع و�شكله (�شيك – خطاب �ضمان)
وكذا اثبات وجود تحفظات (اال�شتراطات الخا�صة) المرافقة للعطاءات التى
و�ضعها مقدم العطاء ,وعدد العينات المقدمة من مقدمى العطاءات:
والغاية الم�ستهدفة من قراءة الأ�سعار وهذه البيانات �أن يكون كل مقدم عطاء على بينة
من �أمره بحقيقة مركزه القانونى فى المناق�صة مقارنا بمقدمى العطاءات الأخرى .وال
ريب فى �أن البيانات الم�شار �إليها م�ؤثرة فى العلم بمركز كل عطاء  .بيد انه ال يترتب
على تدوين هذا ال�سعر تحديد المركز القانونى للمتناق�صين �إذ ال يتحدد هذا المركز �إال
بعد تدقيق العطاءات ومراجعة الأخطاء الح�سابية وما قد ت�سفر عنه هذه المراجعة من
تعديل فى ترتيب العطاء الذى وقعت فيه �أخطاء ح�سابية.

 -3ترقيم �أوراق العطاء والتوقيع عليها :
على اللجنة ترقيم الأوراق المكون منها كل عطاء  ,والتوقيع على العطاء ومظروفه وكل
ورقة من �أوراقه وهذا االجراء من �ش�أنه �أن ي�سد الباب �أمام كل من ت�سول له نف�سه �إ�ضافة
�أى ورقة �إلى العطاء بعد ف�ض المظاريف �أو �أى مقدم عطاء يزعم �أن بع�ض الأوراق نزعت
من عطائه �أو فقدت بفعل االدارة بحيث ي�سهل التحقق من عدد �أوراق العطاء فى هذه
الحالة .

 -4تفقيط الأرقام الغير مفقطة باللون الأحمر �أو بلون مغاير للون كتابة العطاء:
�إذا اكتفى مقدم العطاء بتدوين الأ�سعار بالأرقام دون التفقيط ,فانه يجب �إعادة كتابته
حرفا (التفقيط) بما يجنب �أى عبث بالعطاء.
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 -5الت�أ�شير بدائرة حمراء حول كل ك�شط �أو ت�صحيح بالعطاء :
اثباتا من اللجنة للحالة التى وردت عليها العطاءات  ,فانه يجب الت�أ�شير بدائرة حمراء
حول كل ك�شط �أو ت�صحيح واثبات كل ك�شط �أو ت�صحيح بمح�ضر ف�ض المظاريف مع بيان
ما بداخل الدائرة الحمراء تف�صيال بالن�سبة للأ�صناف التى لم يو�ضع قرينها �أى �سعر
ف�إنه يجب و�ضع خط افقى قرين هذه الأ�صناف والت�أ�شير عليها .

� -6إعداد ك�شف العينات :
على اللجنة اعداد ك�شف خا�ص بالعينات التى ترد داخل مظاريف العطاءات �أو مرافقة
لها والتوقيع على العينات .

� -7إثبات �أى �شذوذ �أو اختالف فى العطاء :
طبق ًا للمادة  31ف�إنه يجب �أن تعاد العطاءات معب�أة وكاملة من جميع الوجوه ح�سب
ال�شروط المبينة فى وثائق المناق�صة  ،ومتم�شية تمام ًا مع ما ن�صت عليه هذه الوثائق
كما يجب �أن ال يقوم المناق�ص ب�إجراء �أى تعديل فى وثائق المناق�صة �أيا كان نوعه .
وطبقا للمادة  29فان مظاريف العطاءات يجب ان تكون مغلقة ومختومة ومكتوب عليها
ا�سم المناق�صة ورقمها و�أخر تاريخ لتقديم العطاءات .وال تقبل المظروفات الممزقة �أو
التالفة �أو الم�شوهة  .وفى حالة تلف �أو ت�شويه �أو �ضياع مظروف المناق�صة الر�سمى يجب
على المناق�ص �أن يح�صل على مظروف �آخر عو�ض ًا عنه ليقدم فيه العطاء  .ف�إذا وجد فى
العطاء �أى �شذوذ �أو اختالف  ،فعلى اللجنة �إثباته فى مح�ضرها .

� -8إثبات العرو�ض البديلة ان وجدت :
وذلك �إذا كانت وثائق المناق�صة تن�ص على ال�سماح بتقديم عرو�ض بديلة �أو كان المناق�ص
يرغب فى تقديم بديل او �أكثر  ،وعلى اللجنة التحقق من ح�صول المناق�ص على مجموعة
�أخرى من الوثائق الر�سمية للمناق�صة لكل عر�ض بديل يقدمه  .و�أنه كتب فى و�ضوح على
كل مجموعة من الوثائق �أنها تمثل عر�ض ًا بدي ًال .
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مح�ضر ف�ض المظاريف :
وعلى اللجنة �إعداد مح�ضر تثبت فيه كافة الخطوات المتقدمة وعلى الأخ�ص:
( �أ ) �إثبات عدد المظاريف
(ب)	�إثبات ال�سعر االجمالى لكل عطاء بالتفقيط وقيمة الت�أمين الم�ؤقت المقدم و�صورته
المقدم بها (�شيك – خطاب �ضمان) .وهذا البيان من �أهم البيانات الواجب
�إثباتها بمح�ضر ف�ض المظاريف  .فيجب على لجنة البت التثبت من �أن قيمة العطاء
المثبتة بمح�ضر ف�ض المظاريف مطابقة لما ورد بالعطاء وبما يمنع العبث بالعطاء
فى الفترة ما بين فتح المظاريف والبت فى العطاء .
(ج) �إثبات عدد الأوراق المكون منها العطاء .
(د) �إثبات كل ك�شط �أو ت�صحيح و�ضع حوله دائرة حمراء مع بيان ما بداخل الدائرة
الحمراء تف�صيال .
(هـ)�إثبات العينات التى وردت داخل المظاريف �أو المقدمة فى تاريخ �سابق على فتح
المظاريف.
( و ) �إثبات �ساعة وتاريخ ورود العطاءات المت�أخرة وما �إذا كانت مر�سلة بالبريد �أم
باليد ,وعدد العطاءات التى تليت فى جل�سة ف�ض المظاريف وقت الورود .
ويجب على اللجنة �أن تدون فى خانة المالحظات �أى ن�سبة خ�صم فى جملة العطاء
ولو كانت م�شروطة و�أنه �سدد الت�أمين �أو لم ي�سدد وكذا من لم يقم ب�شراء وثائق
المناق�صة والدفعة المقدمة  ....الخ من البيانات الجوهرية  .ويوقع المح�ضر من
اللجنة ورئي�سها .
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المبحث الثالث
الآثار المترتبة على ف�ض المظاريف
المطلب الأول
ا�ستبعاد العطاءات المت�أخرة
�إذا ورد �أى عطاء �أو تعديل فيه بعد الموعد المعين لف�ض المظاريف ف�إنه على رئي�س
اللجنة فتحه والت�أ�شير عليه ب�ساعة وتاريخ وروده وما �إذا كان مر�سال بالبريد �أو باليد وما �إذا
كانت اللجنة قد بد�أت فى تالوة الأ�سعار من عدمه  .وعدد العطاءات التى قامت بقراءتها
لحظة ورود العطاء المت�أخر ثم يدرج بك�شف العطاءات المت�أخرة و�إذا ورد �أكثر من عطاء
مت�أخر ف�إنه يعطى رقما م�سل�سال على هيئة ك�سر اعتيادى ب�سطه رقم العطاء ومقامه عدد
العطاءات الواردة مت�أخرة ف�إذا وردت ثالثة عطاءات مت�أخرة ف�إنها ترقم كالأتى  3/1مت�أخر
 3/20مت�أخر....وهكذا

وعلى رئي�س اللجنة قراءة �أ�سعار العطاءات المت�أخرة على الحا�ضرين ولكن ما حكم
العطاءات المت�أخرة؟
�إن قبول العطاء المقدم بعد الميعاد فيه �إخالل بمبد�أ الم�ساواة بين المتناق�صين
مما يوجب رف�ض العطاء الذى يرد بعد فوات الميعاد وهذا ما قررته المحكمة االدارية
العليا فى الطعن رقم  1558ل�سنة  6ق بجل�سة  1962/11/24ب�أنه «كمبد�أ �أ�صيل يكون تعاقد
االدارة عن طريق المناق�صة والأخذ ب�أ�سلوب الممار�سة ال يكون �إال فى حاالت معينة وفى �أ�ضيق
الحدود طبقا للأو�ضاع وال�شروط المر�سومة قانونا  .ذلك لأن المناق�صة تحقق �ضمانات
�أكثر للم�صلحة العامة  .وال يت�أتى تحقيق ذلك �إال �إذا �أحيطت بال�سرية التامة وجعل مبد�أ
الم�ساواة بين المتناق�صين هو المبد�أ ال�سائد دون �أى تمييز لأحد �أو ا�ستثناء و�إال اختل التوازن
وا�ضطرب حبل المناف�سة الذى يقوم على تكاف�ؤ الفر�ص مما يخرج المناق�صة عن الهدف
الذى تقررت من �أجله ويفوت الغر�ض من عقدها  .و�شروط المناق�صة على هذا الو�ضع هى
بمثابة قانون التعاقد فلم تو�ضع لم�صلحة �أحد من المتعاقدين �إن �شاء �أخذ بها و�إن �شاء
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ال ي�أخذ و�إنما و�ضعها كان للم�صلحة العامة فال �سبيل للإنفكاك منها وكل عمل يتم على
خالفها ال يعتد به وال يترتب عليه �أى �أثر لأنه يناق�ض الأ�سا�س الذى قامت عليه المناف�سة بين
المتناق�صين  .وتطبيقا للمبادئ المتقدمة ف�إن قبول عطاء المطعون عليه بعد الميعاد �إنما هو
اخالل �صريح بمبد�أ الم�ساواة بين المتناق�صين بما يعد ا�ستثناء على خالف ال�شروط المعلنة
و�إخالل بتكاف�ؤ الفر�ص � ,إذ �أن تقدم المطعون عليه بعطائه فى اليوم المحدد لفتح المظاريف
وبعد قفل ميعاد تقديم العطاءات يحمل فى طياته قرينة على علمه بما احتوته العطاءات
المقدمة فى الميعاد مما ينق�ص من �سرية المناق�صة وبالتالى يحيق ال�ضرر بالم�صلحة
العامة  .ولما تقدم كان يتعين على الجهة االدارية �أن ترف�ض عطاء المطعون عليه �أو ال
تنظر فيه بحال ما لأنه على خالف �شروط المناق�صة التى هى دعوة للتعاقد ب�شروط جديدة
محددة  ,وموقوتة بزمان معلوم ف�إذا جاء الطلب بعد فوات الميعاد تكون الدعوة �إلى التعاقد
قد ا�ستنفدت �أغرا�ضها وتالقت مع �صاحب الحق فيها ممن تقدم بعطائه فى حدود القوانين
واللوائح وقد �أف�صحت عن ذلك الق�صد الئحة المناق�صات والمزايدات ال�صادرة فى  3من
مار�س �سنة  1958تنفيذا للمادة ( )13من القانون رقم  236ل�سنة  1954بتنظيم المناق�صات
والمزايدات وهذه الالئحة و�إن كان �صدورها الحقا على المناق�صة مو�ضوع الدعوى الحالية
�إال �أن المبادئ التى جاءت بها هى اف�صاح عن المبادئ ال�سابق تقريرها بت�شريعات �سابقة
وهى مبادئ تمليها طبيعة المناق�صة والحكمة التى من �أجلها �أوجب الم�شرع �إجرائها فى
التعاقد وفى جميع الأحوال عدا حاالت معينة �أجاز فيها التعاقد بطريق الممار�سة».
وا�ستثناء مما تقدم يمكن قبول العطاء المت�أخر �إذا ما توافرت فى �ش�أنه ال�شروط الآتية :
( �أ )�إذا كان العطاء المت�أخر مر�سال بطريق البريد:وهذا مرده الى �أن �سرية المناق�صة
قائمة بالن�سبة للعطاء الوارد بالبريد وتنفى معه مظنة علم مقدمة بما احتوته
العطاءات الأخرى المقدمة فى الميعاد .
(ب)�أن يكون الت�أخير لأ�سباب خارجة عن ارادة �صاحب العطاء  :كما لو كان قد �أر�سله
فى وقت مبكر وت�أخر لأمر مرده �إلى هيئة البريد.
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(ج) �أن يكون العر�ض المت�أخر فى �صالح الخزانة  :ب�أن يكون �سعره منا�سب و�أقل
العطاءات المطابقة للموا�صفات الفنية و�أف�ضلها �شروطا .
(د) �أن يرد العطاء قبل انف�ضا�ض لجنة ف�ض المظاريف :
ف�إذا ورد العطاء المت�أخر بعد انتهاء لجنة فتح المظاريف من عملها ف�إنه ال يجوز
لهذه اللجنة قبوله �أو قيده بمح�ضر فتح المظاريف ما دامت اللجنة قد انتهت من
عملها.

المطلب الثانى
عدم االعتداد ب�أى تخفي�ض فى الأ�سعار
يقدم بعد فتح المظاريف لبطالن مثل هذا التخفي�ض
�إنه فى مرحلة المفا�ضلة بين العطاءات  -ولي�ست مرحلة التعاقد النهائى – ينبغى النظر
�إلى قيمة هذه العطاءات وفق ًا للأ�سعار التى تقدمت بها ال�شركات وذلك دون اعتداد ب�أى
تخفي�ض قدم بعد فتح المظاريف عند المفا�ضلة بينها وذلك لبطالن مثل هذا التخفي�ض
طبق ًا للقواعد العامة  .وال ي�سرى هذا المبد�أ �إذا كان التخفي�ض مقدماً من �صاحب �أقل
عطاء فى المناق�صة الن قبوله ال ينطوى على الإخالل بمبد�أ الم�ساواة بين المتناق�صين
باعتباره �صاحب الحق قانون ًا فى �أن تر�س عليه المناق�صة دون غيره .

على انه يجوز تخفي�ض الأ�سعار الأ�صلية الواردة بالعطاء �إذا قدمت قبل الميعاد
المحدد لفتح مظاريف العطاء :
تعر�ضت �إدارة الفتوى والت�شريع بدولة الكويت لطلب الر�أى فى �ش�أن الكتب المقدمة من
بع�ض المناق�صين والمت�ضمنة تخفي�ض َا فـى الأ�سعار الأ�صلية التى تقدموا بها فى مناق�صة
تحدد لها  1963/1/30ك�آخر موعد لقبول العطاءات فقررت «�إن البند الأول من �شروط
العطاء والموا�صفات الملحقة بال�شروط العامة للمناق�صة قد حدد �آخر موعد لقبول العطاءات
– وتتم تر�سية المناق�صة على المتقدمين بالعرو�ض للوزارة خالل �شهر من التاريخ الم�شار
�إليه  ،لذلك يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه �أو تعديله بالزيادة من وقت
تقديمه حتى نهاية مدة �سريانه  ،وعلى ذلك ال مانع �أن ي�ؤخذ ب�أى تخفي�ض فى الأ�سعار الواردة
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بالعطاء ي�صل الوزارة قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف ولما كان التخفي�ض فى الأ�سعار
الأ�صلية يجعل العطاء الجديد �أكثر فائدة للوزارة  ،لذلك يمكن قبولها �إذا ت�سلمتها الوزارة
قبل الميعاد المعين لفتح مظاريف العطاءات وذلك ل�ضمان المحافظة على �سرية الأ�سعار
التى هى �أ�سا�س المناق�صة  ،كل هذا مع مراعاة النواحى الفنية فى المناق�صة ل�ضمان توريد
()276
�أ�صلح الأدوات.

المطلب الثالث
عدم جواز تحويل المناق�صة �إلى ممار�سة �أو اتفاق مبا�شر
ال يجوز لجهة الإدارة بعد الإعالن عن المناق�صة وف�ض مظاريفها تحويلها من تلقاء
نف�سها �إلى ممار�سة للو�صول �إلى �سعر �أقل لمخالفة ذلك لمبد�أ �آلية قرار �إر�ساء المناق�صة.
وم�ؤدى مبد�أ �آلية �إر�ساء المناق�صة �أن جهة الإدارة المخت�صة ال تملك �إال �أن تتعاقد مع �أقل
العطاءات �سعر ًا طالما ا�ستوفى ال�شروط والموا�صفات الفنية المطلوبة  ،و�إن كان ذلك ال
يحول دون حق جهة الإدارة فى �إلغاء المناق�صة فى الحاالت التى �أجاز لها القانون ذلك
 ،وطرح الأعمال فى مناق�صة �أو ممار�سة جديدة  ،وهذا ما قرره الم�شرع فى المادة  8من
قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات بقولها» ال يجوز بعد الإعالن عن المناق�صة والتقدم
بالعطاءات تحويل المناق�صة �إلى ممار�سة �أو اتفاق مبا�شر».

المطلب الرابع
احالة م�ستندات المناق�صة المحلية �إلى لجنة المناق�صات المركزية
�إذا تجاوزت قيمة اى عطاء خم�سة ماليين ريال
وهو ما اوجبته المادة 61من قانون المناق�صات والمزايدات الم�ستبدلة بالقانون رقم
 14ل�سنة  2010بن�صها على انه « �إذا تبين للجنة المناق�صات المحلية بعد ف�ض المظاريف
�أن الأ�سعار تزيد على ( )5.000.000خم�سة ماليين ريال وجب عليها �إحالة م�ستندات
المناق�صة بمظروف موقع عليه من رئي�س اللجنة �إلى لجنة المناق�صات المركزية  ،وذلك
التخاذ الإجراءات المقررة قانون ًا في �ش�أنها».
( ( )276فتوى رقم  175/2بتاريخ ) 1963/3/5
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وفى هذا ال�صدد قررت ادارة الفتوى بدولة قطر « �إنَّ اخت�صا�ص اللجنة المحلية يحدد
�أ�سا�س ًا بالقيمة التقديرية للمناق�صة طبق ًا لأحكام المواد �أرقام ()49( ، )48( ، )47
من القانون رقم ( )8ل�سنة  1976ب�ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات  ،فطالما �أن هذه
القيمة التقديرية مليون ريال �أو �أقل  ،اخت�صت اللجنة المحلية مبدئي ًا باتخاذ �إجراءات دعوة
المناق�صين �إلى المناق�صة وتلقي العرو�ض والعطاءات  ،ف�إذا تبين بعد فتح المظاريف

مبا�شرة �أن الأ�سعار المقدمة في العطاءات �أعلى من مليون ريال – خم�سة ماليين
ريال فى القانون الحالى ،-تعين �إحالتها �إلى اللجنة المركزية وذلك قبل �إجراء
�أي تخفي�ض في الكميات �أو �إجراء �أي مفاو�ضة مع مقدمي العطاءات في الحاالت
التي يجوز فيها ذلك � ،إذ �أن كل هذه الإجراءات تتوالها اللجنة المركزية بعد �إحالة
المناق�صة �إليها  ،وعلى ذلك فالعبرة في االخت�صا�ص النهائي هي بالأ�سعار التي تت�ضح بعد
فتح المظاريف مبا�شرة  ،وقبل اتخاذ �أي �إجراء �آخر  ،ف�إذا تبين �أن �أقل الأ�سعار المقدمة
�أعلى من مليون ريال � ،أ�صبحت اللجنة المركزية هي �صاحبة االخت�صا�ص النهائي في النظر
في هذه المناق�صة .وال ي�صح االجتهاد في هذا ال�ش�أن لأن ن�ص القانون وا�ضح وال يحتمل
الت�أويل  ،والقاعدة �أنه ال اجتهاد مع �صراحة الن�ص  ،وحيث �إن �أقل العطاءات �سعر ًا في
المناق�صة الم�شار �إليها �أعلى من المليون ريال لذلك ف�إن االخت�صا�ص بالبت فيها يكون للجنة
()277
المناق�صات المركزية ».

المطلب الخام�س
مدى جواز ا�ستيفاء الم�ستندات بعد ف�ض المظاريف
قد يقدم العطاء غير م�صحوب ببع�ض الم�ستندات المن�صو�ص عليها في وثائق المناق�صة
 ،فهل يجوز بعد ف�ض المظاريف مطالبة مقدم العطاء با�ستيفاء �أوجه النق�ص �أم يجب
ا�ستبعاد العطاء ؟
اجازت المادة  34من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات القطرى للجنة المناق�صات
المخت�صة ان تعطى مقدم العطاء مهلة لتقديم عيناته بعد ف�ض المظاريف بقولها « �إذا
(( )277الفتوى رقم ف  .ت  3162-4/3بتاريخ . )1997/12/9
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ن�صت �شروط المناق�صة على تقديم عينات للأ�صناف المطلوبة ،فيجب على مقدم العطاء
�إن يقدم العينات �إلى الجهة التي حددتها �شروط المناق�صة في المواعيد المقررة لذلك .وال
يقبل العطاء ما لم يكن م�صحوب ًا بالعينات  ،ويجوز للجنة المناق�صات المخت�صة �أن تعطي
مقدم العطاء مهلة لتقديم عيناته  ،ويجب �إن ُترد العينات لأ�صحاب العطاءات الم�ستبعدة �أو
المرفو�ضة.
وقررت اللجنة الثانية لق�سم الفتوى بمجل�س الدولة بجل�ستها المنعقدة بتاريخ 1984/2/22
(ملف � 373/24/18إدارة فتوى التعليم ) «�أن عدم تقديم ا�ستمارة القيد ب�سجل الوكالء
التجاريين بجل�سة فتح المظاريف وقبل ف�ضها لي�س م�ؤداه ا�ستبعاد العطاء برغم الن�ص على
ذلك مادام �أن مقدم العطاء قد �أثبت وجود الوكالة وا�ستيفائها لل�شروط والإجراءات القانونية
قبل التر�سية عليه � ,إذ ال م�صلحة من ا�ستبعاد عطاء يحقق وفرا ماليا لمجرد عدم ا�ستيفاء
�إجراء غير جوهرى فى وقت معين مادام �أن الإجراء قد تم تداركه بعد ذلك.
كما قررت �أن عدم تقديم العينات مع العطاء ال ي�ستوجب ا�ستبعاد العطاء لأن ذلك يعنى
فى �ضوء حكم المادة  56من الئحة المناق�صات والمزايدات �سوى �أن العطاء مقدم بنية
التوريد ح�سب عينات جهة الإدارة النموذجية والموا�صفات المعتمدة ومن ثم يمكن النظر
فى العطاء على هذا الأ�سا�س ومطالبة مقدمه متى تمت التر�سية عليه بالتوريد طبقا للعينات
المذكورة والموا�صفات المعتمدة  .وال يكون ا�ستبعاد العطاء لعدم تقديم العينات �إال فى
حالة لزوم هذه العينات لعدم وجود موا�صفات معتمدة �أو عينات نموذجية �إذ �أنه فى هذه
الحالة ال يعرف ما �سيتم التوريد على �أ�سا�سه وحتى فى هذه الحالة ف�إن تقديم العينات بعد
فتح المظاريف يمكن �أن يجيز المخالفة ما دام العطاء فى م�صلحة الإدارة ولم يعتر�ض
باقى المتناق�صين عليه .وانتهى ر�أى اللجنة �إلى �أن مطالبة جهة الإدارة للموردين با�ستيفاء
عطاءاتهم دون �أن يترتب على ذلك �أية حقوق لمقدمى العطاءات المذكورة ومع �إثبات حالتها
وقت فتح المظاريف و�إثبات تاريخ ا�ستيفائها وعر�ض كل ذلك على لجنة البت �إجراء ال غبار
عليه وال ي�سوغ االمتناع عنه .

الفصل السابع
التدقيق الحسابى للعطاءات
وتصحيح األخطاء الحسابية
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الف�صل ال�سابع
التدقيق الح�سابى للعطاءات
وت�صحيح الأخطاء الح�سابية
ورد الن�ص على التدقيق الح�سابى للعطاءات بالفقرة الثالثة من المادة  32من القانون
رقم  26ل�سنة  2005بن�صها على انه «و�إذا تبين بعد فح�ص العطاء والتدقيق الح�سابي
لمفردات ال�سعر عدم تطابق ال�سعر الإجمالي الوارد بنموذج العطاء مع ال�سعر الإجمالي
ال�صحيح  ،اعتد في هذه الحالة بال�سعر الإجمالي الأقل».
وحدد الم�شرع في المواد  ، 31و 32و 33الأحكام الخا�صة بال�سعر االجمالى الوارد في
نموذج العطاء  ،ومفردات الأ�سعار  ،والتدقيق الح�سابى للعطاء ،ون�سبة الخط�أ الح�سابى التى
تبرر ا�ستبعاد العطاء وهو ما نعر�ض له على التف�صيل االتى:

المبحث االول
االعتداد بال�سعر االجمالى المبين في نموذج العطاء
�أو ال�سعر االجمالى االقل
الن�صو�ص القانونية:
تن�ص المادة  32من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات على �أن « تقدم �أ�سعار العطاءات
بالعملة المحلية ما لم تن�ص وثائق المناق�صة على غير ذلك  ،ويجوز قبول العطاءات الم�سعرة
بعملة �أخرى  ،على �أن تتم معادلتها بالعملة المحلية وفقا للأ�سعار المعلنة من م�صرف قطر
المركزي وقت ف�ض المظاريف.

ويعتد بال�سعر الإجمالي المبين في نموذج العطاء  ،وال يلتفت �إلى الأرقام الأخرى
�أو �أي �أخطاء تقع من المناق�ص �أثناء ح�ساب ال�سعر الإجمالي لعطائه  ،وال ي�سمح له
ب�إجراء �أي تعديل في هذا ال�سعر بعد تقديم عطائه.
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و�إذا تبين بعد فح�ص العطاء والتدقيق الح�سابي لمفردات ال�سعر عدم تطابق
ال�سعر الإجمالي الوارد بنموذج العطاء مع ال�سعر الإجمالي ال�صحيح ،اعتد في هذه
الحالة بال�سعر الإجمالي الأقل.
ف�إذا تجاوز الخط�أ الح�سابي( )%5من قيمة ال�سعر الإجمالي الوارد بنموذج العطاء
ا�ستبعد العطاء �إال �إذا ر�أت لجنة المناق�صات المخت�صة ب�إجماع �آراء الأع�ضاء الحا�ضرين

قبوله لأ�سباب تتعلق بالم�صلحة العامة ،و�إذا اختلف ال�سعر الإجمالي المكتوب بالحروف
()278
عن ال�سعر الإجمالي المكتوب بالأرقام اعتد بال�سعر الإجمالي المكتوب بالحروف».
المطلب االول
االعتداد بال�سعر الإجمالي الأقل في حالة اختالف ال�سعر الإجمالي الوارد في نموذج
العطاء عن مجموع �أ�سعار القوائم
ف�إذا كان المجموع ال�صحيح لقوائم الأ�سعار �أكبر من ال�سعر الإجمالى ف�إن العبرة تكون
بال�سعر الإجمالى المبيـن في نموذج العطاء �أما �إذا كان مجموع قوائم الأ�سعار ال�صحيح يقل
عن ال�سعر الإجمالي الوارد في نموذج العطاء ،في�ؤخذ في هذه الحالة بمجموع قوائم الأ�سعار
وتكون قيمة العطاء بعد �إجراء الت�صحيح هى التى يعتد بها عند المقارنة بين العطاءات.
()278تن�ص المادة  24من قانون المناق�صات الكويتى رقم  37ل�سنة  1964على ان « ت�سعر جميع العطاءات بالعملة الر�سمية  ،ما
لم تن�ص وثائق المناق�صة على خالف ذلك .
وال�سعر الإجمالى المبين فى �صيغة المناق�صة هو ال�سعر الذى تعتبره لجنة المناق�صات المركزية ب�صرف النظر عن �أية
�أرقام قد تظهر فى الملخ�ص العام �أو فى �أى مكان �آخر فى وثائق المناق�صة  ،وب�صرف النظر عن �أية �أخطاء يرتكبها
المناق�ص �أثناء ح�ساب �سعره الإجمالى  .وال ي�سمح للمناق�ص ب�إجراء �أى تعديل فى هذا ال�سعر بعد تقديم عطائه .
ف�إذا كان الخط�أ الح�سابى يجاوز  % 5من ال�سعر الإجمالى ا�ستبعد العطاء ما لم تر اللجنة ب�إجماع �آراء الحا�ضرين قبوله
العتبارات تتعلق بالم�صلحة العامة .
و�إذا اختلف المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف �أخذت لجنة المناق�صات المركزية بالمبلغ الأقل ».
وتن�ص المادة  45من هذا القانون على ان «�إذا وجد عند التدقيق فى المناق�صة �أن الأ�سعار الفردية والتف�صيالت غير
مطابقة لل�سعر الإجمالى فالعبرة دائم ًا بال�سعر الإجمالى � ،إال �إذا كان الخط�أ فيه بالزيادة عن مجموع الأ�سعار الفردية
والتف�صيالت ف�إنه يعتد فى هذه الحالة بالمجموع ال�صحيح كل ذلك مع عدم الإخالل ب�أحكام المادة ( )24من هذا القانون».
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وفى هذا ال�صدد تقول �إدارة الفتوى بدولة قطر « لما كانت المادة ( )12من القانون
رقم ( )8ل�سنة  1976ب�ش�أن المناق�صات والمزايدات تن�ص على الأخذ بال�سعر الإجمالي
المبين في �صيغة المناق�صة وال يلتفت �إلى الأرقام الأخرى �أو �إلى �أية �أخطاء يرتكبها المناق�ص
�أثناء ح�ساب �سعره الإجمالي الوارد في نموذج العطاء يزيد ب�سبب الخط�أ عن مجموع الأ�سعار
الواردة في قوائم الأ�صناف حيث ي�ؤخذ في هذه الحالة بمجموع �أ�سعار الأ�صناف ال�صحيح .

ف�إذا كان مجموع الأ�سعار الواردة في قوائم الأ�صناف �صحيح ولكنه يزيد عن ال�سعر
الإجمالي الوارد في نموذج العطاء  ,في�ؤخذ في هذه الحالة بال�سعر الإجمالي الوارد
في نموذج المناق�صة  ,وتعدل كل �أ�سعار قوائم الأ�صناف بن�سبة الزيادة حتى يتطابق
مجموع �أ�سعار قوائم الأ�صناف مع ال�سعر الإجمالي الوارد في نموذج العطاء� .أما �إذا
كان مجموع قوائم الأ�سعار ال�صحيح يقل عن ال�سعر الإجمالي الوارد في نموذج العطاء ,
في�ؤخذ في هذا الحالة بمجموع قوائم الأ�سعار  ,بعد �أن ت�صحح قوائم الأ�سعار وي�صحح كل
خط�أ مادي في المفردات  ,فالعبرة بمجموع �أ�سعار قوائم الأ�صناف ولي�س بمفرداتها  ,ومن
الوا�ضح �أن المادة ( )37تقرر الأخذ بالمبلغ الإجمالي الأقل في كل الأحوال وذلك في حالة
()279
اختالف ال�سعر الإجمالي المبين في نموذج العطاء عن مجموع �أ�سعار القوائم».
و�أكدت �إدارة الفتوى بدولة قطر الإفتاء ال�سابق بقولها «�إنه �إعماال لحكم المادتين رقمي
( )37( ،)21من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم ( )8ل�سنة � 1976إذا كان

مجموع الأ�سعار الواردة في قوائم الأ�صناف �صحيح ولكنه يزيد عن ال�سعر الإجمالي
بنموذج العطاء في�ؤخذ في هذه الحالة بال�سعر الإجمالي الوارد في النموذج� ،أما
�إذا كان مجموع قوائم الأ�سعار ال�صحيح يقل عن ال�سعر الإجمالي الوارد في نموذج
العطاء ،في�ؤخذ في هذه الحالة بمجموع قوائم الأ�سعار ،بعد �أن ت�صحح القوائم وي�صحح
كل خط�أ مادي في المفردات ،فالعبرة بمجموع الأ�سعار في قوائم الأ�صناف ولي�س بمفرداتها،
والمادة ( )37ت�أخذ بالمبلغ الإجمالي الأقل في كل الأحوال وذلك في حالة اختالف ال�سعر
الإجمالي المبين في نموذج العطاء عن مجموع �أ�سعار القوائم ،وانتهت الإدارة �إلى االعتداد
( )279ف 0ت  1415/12/4 - 662 – 11/3هـ 1995/5/3 -م
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بال�سعر الإجمالي الأقل الذي يمثل مبلغ المناق�صة ال�صحيح .يراجع �إفتاء �سابق للإدارة رقم
()280
ف.ت  662 – 11/3بتاريخ ».1995/5/3
وفى هذا ال�صدد تقول �إدارة الفتوى بدولة الكويت «تتح�صل وقائع المو�ضوع  -ح�سبما
يبين من مطالعــة الأوراق – في �أنه بتاريخ � 1999/11/16أعلنت وزارة الأ�شغال العامة عن
طــرح المناق�صة  .....كما �أعلنت عنها لجنة المناق�صات المركزية بالجريدة الر�سمية
– كويـت اليوم وحددت يوم  1999/12/28موعد ًا لإقفال المناق�صة  ،وقد تم ت�أجيله �إلى
يوم  ، 2000/1/23وبتاريخ  2000/3/1تم فتح مظاريف العطاءات المقدمة حيث تبين �أن
(� )12شركة تقدمت للمناق�صة  ،وقد �أحيلت وثائق العطاءات لوزارة الأ�شغال العامة للدرا�سة
و�إبداء الر�أى وموافاة اللجنة بالنتيجة .وتذكرون �أنه ورد بتاريخ � 2000/6/3إلى اللجنة كتاب
�شركة مجموعة � .....صاحبة العطاء الأقل ،يفيد اعتذارها عن تمديد �صالحية �سريان
العطاء  ،وبناء على ذلك تم تكليف الوزارة بدرا�سة ثانى �أقل العطاءات �سعر ًا  ،وبا�ستكمال
الوزارة لدرا�سة باقى العطاءات فني ًا ومالي ًا تبين وجود خط�أ ح�سابى بالعطاء المقدم من
�شركة  .....حيث ورد �أن القيمة الإجمالية للعطاء هى  5,250,000دينار في حين �أنه بعد
�إجراء التدقيق الح�سابى ومراجعة الأ�سعار الفردية والتف�صيالت تبين وجود خط�أ ح�سابى في
التف�صيالت بحيث �أ�صبحت القيمة الإجمالية للعطاء بعد �إجراء الت�صحيح هى 5,199,120
دينار ًا مما جعل هذا العطاء هو الأقل �سعر ًا بعد ا�ستبعاد العطاء المقدم من �شركة مجموعة
 . .....ومن حيث �إنه ي�ستفاد مما تقدم �أنه �إذا كان مجموع الأ�سعار الفردية والتف�صيالت
�أكبر من ال�سعر الإجمالى ف�إن العبرة تكون بال�سعر الإجمالى المبين في �صيغة العطاء وال
يتم �إجراء �أى تعديل في هذا ال�سعر � ،أما �إذا كانت الأ�سعار الفردية والتف�صيالت �أقل من
ال�سعر الإجمالى المنـوه عنه ف�إن العبرة في هذه الحالة تكون بالمجموع ال�صحيح للأ�سعـار
الفردية والتف�صيالت وذلك مع مراعاة حكم المــادة ( )24من القانـون رقـم  37ل�سنة 1964
ال�سالف ذكرها .ومن حيث �إن الثابت من الوقائع ال�سالف ذكرها �أنه قد تبين وجود خط�أ
ح�سابى في العطاء المقدم من �شركة  .....قدره  50,880دينار ًا �أى ال يتجاوز  %5من ال�سعر
( )280فتوى ف.ت  1997 / 2352/4/3بتاريخ 1997/9/20
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الإجمالى لقيمة العطاء  ،وبحيث �أ�صبح المجموع ال�صحيح للأ�سعار الفردية والتف�صيالت
الواردة في هذا العطاء هو  5,199,120دينار ًا  ،وبالتالى �أقل من ال�سعر الإجمالى الوارد في
جدول الكميات وقدره  5,250,000دينار  ،ومن ثم ف�إن قيمة العطاء بعد �إجراء الت�صحيح هى
التى يعتد بها � ،إذ �أنها �أقل من �صيغة العطاء  ،وذلك �إعما ًال لحكم المادة ( )45من قانون
المناق�صات العامة المنوه عنها ،وهو ما �أخذت به لجنة المناق�صات المركزية في اجتماعها
رقم  2000/53المنعقد بتاريخ  2000/8/28على النحو ال�سالف بيانه  ،وهذا يتفق مع حكم
المادة ( )150من القانون المدنى ال�صادر بالمر�سـوم بالقانــون رقـم  67ل�سنة  1980والتى
تن�ص على �أن « ال ي�ؤثر في �صحة العقد مجرد �أخطاء الح�ساب �أو زالت القلم فالخط�أ في
الكتابة �أو في الح�ساب هو غلط غير جوهرى وال يعبر عن الإرادة الحقيقية للمتعاقد وبالتالى
ال ي�ؤثر في �صحة العقد ويجب ت�صحيحه وي�سرى هذا الحكم على العقود بوجه عام ومن بينها
العقود الإدارية �إذا لم يوجد ن�ص يمنع من �إعمال �أحكامه  ،وال �سيما �أن ت�صحيح هذا الخط�أ
يحقق م�صلحة الخزانة العامة « لكل ما تقدم نرى �أنه في الحالة المعرو�ضة يتعين االعتداد
بالمجموع ال�صحيح للأ�سعار الفردية والتف�صيالت بالعطاء المقدم من �شركة  ....وقدره
 5,199,120دينار ًا وتر�سية المناق�صة المذكورة على هذه ال�شركة طالما كان عطا�ؤها �أقل
()281
العطاءات �سعر ًا ومتم�شي ًا مع وثائق المناق�صة وذلك على النحو ال�سالف بيانه».

كما قررت انه �إذا اختلف ال�سعر الإجمالى الوارد في �صيغة المناق�صة عن ال�سعر
الإجمالى الوارد في الملخ�ص العام ف�إنه يعتد بال�سعر الإجمالى الوارد في �صيغة
المناق�صة بقولها « طبق ًا لن�ص المادة  24من قانـون المناق�صات العامـة رقـ ــم  37ل�سنة
 1964ف�إن ال�سعر الإجمالى الذى تعتد به لجنة المناق�صات المركزية هو ال�سعر الإجمالى
المبين في �صيغة المناق�صة بغ�ض النظر عن �أية �أرقام قد تظهر في الملخ�ص العام �أو في
�أى مكان �آخـر فــى وثائـق المناق�صـة وبغ�ض النظر عن �أية �أخطاء يرتكبها المناق�ص �أثناء
ح�ساب ال�سعر الإجمالى  ،وال يجـوز للمناق�ص تعديل هذا ال�سعر بعد تقديم عطائه و�أنه في
حالة تجاوز الخط�أ الح�سابى  %5عن ال�سعر الإجمالى ف�إن العطاء ي�ستبعد �إال �إذا ر�أت اللجنة
( )281فتوى رقم  575فى  2001/2/19مرجع رقم 2001/18/2
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ب�إجماع �آراء الحا�ضريـن قبوله العتبارات تتعلق بالم�صلحة العامة ف�إذا كانت الجهة الإدارية
طلبت من المناق�ص بمقت�ضى ملحق تعديلى �إ�ضافة بند جديد �إلى المناق�صـة وتم �إخطاره
بما يفيد علمه بهـذا الملحق  ،ومن ثم كان تحت نظره عندما حرر �صيغة المناق�صة وعلى
علم تام بالإ�ضافـات المطلوبة في هذا الملحق وحدد �صيغة المناق�صة وال�سعر الإجمالى
فيهـا  ،بينما حدد �سعر �آخر في الملخ�ص العام ا�ستناد ًا �إلى �إ�ضافـة بند جديد رغـم �أن �سعر
هـذا البنـد الجديد ال يمثل الفرق بين ال�سعر الإجمالى الوارد في �صيغة المناق�صة وال�سعر
الإجمالى الوارد في الملحق العام  ،لذا ف�إن ال�سعر الإجمالى الذى يعتد به في هذه الحالة
()282
طبق ًا لحكم المادة � 24سالفـة الذكر هو ال�سعر الإجمالي الـوارد فـى �صيغـة المناق�صـة ».
كما قررت انه عند وجود اختالف بين �أ�سعار ك�شوف التحليل وجداول الكميات والأ�سعار-
االعتداد بالأ�سعار الواردة بك�شوف التحليل لكونها الأقل طبق ًا للمـادة  45من قانون المناق�صات
العامة بقولها « مجمل الوقائع �أنه تبين بعد ف�ض مظاريف العطاءات المقدمة في المناق�صة
� .....أن المناق�ص  .....هو الأقل �سعر ًا لذلك �أو�صت الوزارة بتر�سية المناق�صة على عر�ضه
غير �أنه بالرجوع �إلى �أوراق المناق�صة ات�ضح �أن الوزارة قد طلبت من المناق�صين �إعطاء
تحليل لبع�ض الأ�سعار التى و�ضعوها بجداول الكميات الأ�صلية وهى البنود من 19 ،13
والبندان  32، 31وخ�صت البندين المذكورين ب�ضرورة �شمول الأ�سعار التحليلية للم�صاريف
العامة والأرباح  ،وبمراجعة ك�شوف التحليل الخا�ص بالمناق�ص المذكور تبين �أن مجموع
الأ�سعار الواردة بها تقل عن الأ�سعار المدونة بجداول الكميات بما في ذلك البندين 32 ، 31
و�أنه لو �أخذ بالأ�سعار المعطاة بك�شوف التحليل لقل �سعر العطاء الإجمالى بحوالى  ....كما �أن
الأ�سعار الواردة بك�شوف التحليل تقل عن الأ�سعار المدونة بجداول الكميات بالن�سبة للبندين
 32، 31بمبلغ  .....وب�س�ؤال المناق�ص عن �أ�سباب ذلك �أدعى �أن �أ�سعاره في ك�شوف التحليل ال
ت�شمل الأرباح والم�صاريف العامة و�أنها تمثل �سعر التكلفة فقط و�أنه �أ�ضاف هذه الأرباح �إلى
مجموع �سعره في جداول الكميات رغم �أن الفقرة � 2صفحة  10-4قد ن�صت على �أنه يجب على
المناق�ص �أن ي�ضع في اعتبـاره �أن ي�شمل التحليل في البندين  32، 31الأرباح والم�صاريف
( )282فتوى رقم  2807/2فى 1978/1/24
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العامة  .ومن حيث �إنه طبق ًا لن�ص المادة  45من قانون المناق�صات العامة رقم  37ل�سنة
 1964ف�إنه في حالة عدم مطابقة الأ�سعار الفردية والتف�صيالت لل�سعر الإجمالى  ،ف�إنه يعتد
في هذه الحالة بال�سعر الإجمالى �إال �إذا كان الخط�أ فيه بالزيادة عن مجموع الأ�سعار الفردية
والتف�صيالت ف�إنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع ال�صحيح  .ومن حيث �إنه طبق ًا للفقرة
الثانية �صفحة  10-4من �شروط المناق�صة ف�إنه يجب �أن ي�شمل مفردات الأ�سعار بالن�سبة
للبندين  32 ،31الأرباح والم�صاريف .ومن حيث �إنه يبين من ا�ستقراء الوقائع ال�سابقة �أنه ال

يوجد تطابق بين �أ�سعار المناق�ص الواردة في ك�شوف التحليل وبين الأ�سعار المدونة
بجداول الكميات  ،و�أن الأ�سعار المدونة بجداول الكميات تزيد عن الأ�سعار الواردة
في ك�شوف التحليل بالن�سبة للبندين  32، 31بمبلغ  .......لذلك ف�إنه يتعين طبق ًا لن�ص
المادة  45الم�شار �إليها االعتداد بالأ�سعار الواردة في ك�شوف التحليل وال وجه لما يذهب
�إليه المناق�ص من �أن �أ�سعاره في ك�شوف التحليل ال تت�ضمن الأرباح والم�صاريف حيث �أن
الفقرة الثانية من �صفحة  10-4الم�شار �إليها �أوجبت �أن ي�شمل مفردات الأ�سعار بالن�سبة
()283
للبندين  32، 31الأرباح والم�صاريف».

المطلب الثانى
الخط�أ الح�سابى في المناق�صات القابلة للتجزئة
بالن�سبة للمناق�صة الغير قابلة للتجزئة ف�إن ال�سعر الإجمالى لمجموع العطاء المبين في
نموذج العطاء هو الذى يعتد به عند �إجراء المقارنة بين العطاءات  ،ف�إذا ما ورد �أى خط�أ
ح�سابى في ذلك ال�سعر الإجمالى يجاوز الـ  %5من قيمة العطاء فعندئذ ي�ستبعد هذا العطاء
بكامله ما لم تر لجنة المناق�صات المخت�صة ب�إجماع �آراء الحا�ضرين قبوله العتبارات تتعلق
بالم�صلحة العامة � .أما في المناق�صة القابلة للتجزئة تتم التر�سية بنداً بنداً وال

ي�ستبعد العطاء ككل لوجود خط�أ ح�سابى في ال�سعر الإجمالى  ،و�إنما يتعين النظر
لكل بند على حده بحيث ي�ستبعد العطاء بالن�سبة للبنـد الـذى تتجاوز ن�سبـة الخط�أ
فيه  %5وي�ؤخذ بالبند الذى يليه �سعر ًا في عطـاء �آخر �إذا كان مطابق ًا لل�شروط والموا�صفات،
( )283فتوى رقم  3026/2فى 1978/8/29
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كل ذلك ما لـم تر لجنـة المناق�صات المخت�صة ب�إجماع �آراء الحا�ضرين قبوله اعتبارات
تتعلـق بالم�صلحـة العامة.

كيفية ح�ساب ن�سبة الخط�أ الح�سابي في حالة تجزئة المناق�صة:
في ال�صدد تقول �إدارة الفتوى بدولة قطر انه تن�ص المادة ( )21من القانون رقم
( )8ل�سنة  1976ب�ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات في فقرتها الثانية على �أن ال�سعر
الإجمالي المبين في �صيغة المناق�صة هو الذي ي�ؤخذ في االعتبار  ,وال يلتفت �إلى الأرقام
الأخرى � ,أو �إلى �أي �أخطاء يرتكبها المناق�ص �أثناء ح�ساب �سعره الإجمالي و وال ي�سمح له
ب�إجراء �أي تعديل في هذا ل�سعر بعد تقديم عطائه .وتن�ص الفقرة الثالثة على �أنه �إذا تجاوز
الخط�أ الح�سابي  % 5من ال�سعر الإجمالي �أ�ستبعد العطاء � ,إال �إذا ر�أت اللجنة ب�إجماع �آراء
الحا�ضرين قبوله لأ�سباب تتعلق بالم�صلحة العامة .ومع �صراحة الن�ص فال مجال لالجتهاد
فيما قررته الفقرة الثانية من هذه المادة والذي م�ؤداه عدم االلتفات �إلى �أية �أخطاء يرتكبها
المناق�ص �أثناء ح�ساب �سعره الإجمالي وبالتالي فال ي�سمح له ب�إجراء �أي تعديل في هذا
ال�سعر بعد تقديم عطائه لأن ال�سعر الإجمالي هو المعول عليها .ومن حيث انه عن تف�سير
ن�ص الفقرة الثالثة من هذه المادة بن�سبة الخط�أ الح�سابي وهل ُتح�سب من �إجمالي

العر�ض الوارد في نموذج العطاء �أم تح�سب على �إجمالي المبلغ الذي تمت تر�سيته
 ,ف�إن من المقرر �أن المناق�صة هي الطريق التي ر�سمها القانون لإبرام عقود الأ�شغال
العامة والمقاوالت والخدمات وتوريد الأ�صناف و�شرائها  ,وعلى ذلك ف�إن التعاقد هو الغاية
والمناق�صة هي الو�سيلة لبلوغ هذه الغاية 0ومن حيث �إن الأ�صل �أن �آثار العقد ال تخ�ص غير
�أطرافه وال تن�صرف �آثاره �إال �إليهما �أو خلفهما العام ح�سبما تن�ص المادة ( )43من قانون
المواد المدنية والتجارية لهذا ف�إن تجزئة تر�سية المناق�صة على عدد من المتناق�صين

يعني تعدد العقود بعدد المتناق�صين الذين �أر�سيت عليهم المناق�صة و�أبرمت معهم
العقود  ,ومن ثم يعتبر كل عقد قائماً بذاته وتخت�ص به ال�شركة التي �أر�سيت عليها
المناق�صة في �شق منها  ,ويكون ال�سعر الإجمالي للمناق�صة هو ال�سعر الذي قدمه
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المناق�ص لإجمالي المواد التي �أر�سى عليه توريدها ,على هذا ال�سعر ين�سب الخط�أ
()284
الح�سابي».
وفى ال�صدد تقول �إدارة الفتوى بدولة الكويت انه «تجمل الوقائع – ح�سبما يبين من االطالع
على الأوراق – في �أن الهيئة العامة ل�شئون الزراعة والثروة ال�سمكية قامت ب�إجراء درا�سة
فنية للمناق�صة رقم  .....الخا�صة با�ستئجار �سيارات متنوعة للعمل بمرافق الهيئة و�أو�صت
الهيئة في كتابها الموجه للجنة المناق�صات المركزية با�ستبعاد عر�ض �سعر كل من م�ؤ�س�سة
� « ......أقل الأ�سعار « لوجود خط�أ ح�سابى تجاوزت ن�سبته  %5من القيمة الإجمالية للعطاء
وكذلك بالن�سبة ل�شركة  ......وقد قامت لجنة المناق�صات المركزية بتر�سية المناق�صة بعد
ا�ستبعاد العطاءين المقدمين من الجهتين المذكورتين  .وتذكرون �أن ديوان المحا�سبة قد
�أبدى مالحظات وا�ستف�سارات حول المناق�صة المذكورة والتى مفادها �أن كتاب التر�سية
الموجه للجنة المناق�صات المركزية من الهيئة قد ت�ضمن التو�صية با�ستبعاد العر�ض المقدم
من م�ؤ�س�سة  .....والعر�ض المقدم من �شركة � « .....أقل الأ�سعار « لوجود خط�أ ح�سابى تجاوز
ن�سبته  %5من القيمة الإجمالية للعطاء  ،و�إذ كانت المناق�صة المذكورة قابلة للتجزئة ف�إن
اعتبار القيمة الإجمالية للعطاء تكون هى �إجمالي قيمة البنود المر�ساة على هذا العطاء ،
و�أن ال�شروط العامة في البند « خام�سا « قد ن�صت على ذلك ب�أن ال�سعر الإجمالى لكل بند
على حده هو الذى �سيعتد به عند �إجراء المقارنة بين العطاءات  .من حيث �إن المادة  24من
القانون رقم  37ل�سنة  64في �ش�أن المناق�صات العامة تن�ص على �أن « ت�سعر جميع العطاءات
بالعملة الر�سميـة  ،ما لم تن�ص وثائق المناق�صة على خالف ذلك وال�سعر الإجمالى المبين
في �صيغة المناق�صة هو ال�سعر الذى تعتبره لجنة المناق�صات المركزية ب�صرف النظر عن
�أية �أخطاء يرتكبها المناق�ص �أثناء ح�ساب �سعره الإجمالى  ،وال ي�سمح للمناق�ص ب�إجراء �أى
تعديل في هذا ال�سعر بعد تقديم عطائه  .ف�إذا كان الخط�أ الح�سابى يجاوز  %5من ال�سعر
الإجمالى ا�ستبعد العطاء ما لم تر اللجنة ب�إجماع �آراء الحا�ضريـن قبولـه العتبارات تتعلق
بالم�صلحة العامة  .و�إذا اختلف المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف
( )284ف.ت 1411/12/29 - 1183 – 11/3هـ 1991/7/11-م
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�أخذت لجنة المناق�صات المركزية بالمبلغ الأقل « .ومن حيث �إن البند الخام�س من ال�شروط
العامة للمناق�صة رقم  ....الم�شار �إليها ين�ص على �أن « يجب �أن تكتب العطاءات بطريقة
يبين فيها قيمة كل بند على حده ح�سب ترتيب جدول الكميات وال�سعر الإجمالى لكل بند على
حده هو الذى �سيعتد به عند �إجراء المقارنة بين العطاءات ويجب �أن تكون الأ�سعار بالدينار
الكويتى بالأرقام والحروف دون ك�شط �أو تح�شير وعند االختالف تكون العبرة بالمبلغ الأقل
ف�إذا تبين عند التدقيق في المناق�صة �أن الأ�سعار الفردية في التف�صيالت غير مطابقة لل�سعر
الإجمالى فالعبرة دائم ًا بال�سعر الإجمالى �إال �إذا كان الخط�أ فيه بالزيادة عن مجموع الأ�سعار
الفردية  ،ففى هذه الحالة يعتد بالمجموع ال�صحيح مع مراعاة �أنه �إذا كان الخط�أ الح�سابى
في العطاء يجاوز  %5من ال�سعر الإجمالى ا�ستبعد العطاء ما لم تر اللجنة ب�إجماع الحا�ضرين
قبوله العتبارات تتعلق بالم�صلحة العامة  .ومن حيث �إنه بالن�سبة للمناق�صات الغير قابلة
للتجزئة  ،ف�إن ال�سعر الإجمالى لمجموع العطاء المبين في �صيغتها هو الذى يعتد به عند
�إجراء المقارنة بين العطاءات  ،ف�إذا ما ورد �أى خط�أ ح�سابى في ذلك ال�سعر الإجمالى يجاوز
الـ  %5من قيمة العطاء  ،فعندئذ ي�ستبعد هذا العطاء بكامله ما لم تر لجنة المناق�صات
المركزية ب�إجماع �آراء الحا�ضرين قبولـه العتبارات تتعلق بالم�صلحة العامة وفى هذه الحالة
لي�س ثمة ما يمنع من قبولـه طالما �أنه يمثل ال�سعر الأقل والأف�ضل بالمقارنة مع العطاءات
الأخرى المقدمة � .أما بالن�سبة للمناق�صات القابلة للتجزئة وهى تلك التى تر�سى بند ًا
بند ًا ف�إن �سعر كل بند ي�أخذ �أحكام ال�سعر الإجمالى وهذا هو ال�سعر الذى يعتد به في �إجراء
المقارنة بين العطاءات  ،ومن ثم ف�إنه �إذا ما جاوز الخط�أ الح�سابى للبند الواحد ()%5
ا�ستبعد ذلك البند  ،و�أخذ ببند �آخر مقابل في عطاء �آخر � ،إذا تحقق فيه ال�سعر الأقل مع
مطابقته لذات ال�شروط والموا�صفات � ،إال �إذا ر�أت اللجنة ب�إجماع �آراء الحا�ضرين قبولـه
العتبارات تتعلق بالم�صلحة العامة  .وت�أ�سي�س ًا على ما تقدم ولما كانت المناق�صة المعرو�ضة
تقبل التجزئة  ،وبالتالي ف�إن التر�سية �ستتم بند ًا بند ًا ف�إنه ال ي�ستبعد العطاء ككل لوجود خط�أ
ح�سابى في ال�سعر الإجمالى و�إنما كان يتعين النظر لكل بند على حده  ،بحيث ي�ستبعد العطاء
بالن�سبة للبند الذى تتجاوز ن�سبة الخط�أ فيه  %5وي�ؤخذ بالبند الـذى يليه �سعر ًا في عطاء �آخر
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�إذا كان مطابق ًا لل�شروط والموا�صفات  ،كل ذلك ما لم تر اللجنة ب�إجماع �آراء الحا�ضرين
()285
قبوله العتبارات تتعلـق بالم�صلحة العامة ».

المطلب الثالث
�سريان حكم المادة  32على كافة المناق�صات
دون تمييز بين المناق�صات المحددة بمبلغ اجمالى ثابت ()LUMP SUM
والمناق�صات المعادة القيا�س () REMUSURE
ف�إذا كان مجموع الأ�سعار الفردية والتف�صيالت الواردة في جداول الكميـات �أكبر من
ال�سعر الإجمالى المبين في نموذج العطاء ف�إن العبـرة بالأخير .و�إذا كان مجموع الأ�سعار
الفردية والتف�صيالت الواردة في جداول الكميات �أقل من ال�سعر المبين في نموذج العطاء
ف�إن العبرة تكون بالمجموع ال�صحيح للأ�سعار الفردية والتف�صيالت .
وفى هذا ال�صدد تقول �إدارة الفتوى بدولة الكويت انه «تتح�صل الوقائع – ح�سبما يبين
من مطالعة الأوراق – في �أن وزارة الأ�شغال العامة قد طرحت المناق�صة رقم  .....الخا�صة
ب�أعمال تجديد �شبكات المجارى ال�صحية  .وقد جاء في المادة  4/5من الوثيقة ()2-1
تعليمات �إلى المناق�صين �أن الكميات المذكورة في جداول الكميات هى كميات عمل �إر�شادية
و�أنه �سيتم دفع م�ستحقات المقاول بناء على الكميات الحقيقية التى �سيتم انجازها  .وقد
جاء بالعطاء المقدم مــن ال�شركــة المذكورة بالوثيقة رقــم (� )3-1أن القيمة الإجمالية
لهذا العطاء قبل الخ�صــم هى  12,908,947/500د.ك � ،أما القيمة الإجمالية بعد �إجــراء
الخ�صم فهى  10,443,000/-د.ك .وتذكرون �أنه عند �إجراء المراجعــة الح�سابية للعطاء
تبين للوزارة �أن المقاول قد وقع في خط�أ عند طرح مبلغ الخ�صم من القيمة الإجمالية
الواردة بجدول الكميات حيث ذكــر �أن ناتج الطرح هو  10,443,000/-د.ك و�صحته
 10,343,000/د.ك و�أن الناتج الخاطىء هو الذى ورد ب�صيغة عطاء المناق�صة .وت�شيرون �إلى �أن القيمة الإجمالية للعطاء قبل الخ�صم والواردة بجدول الكميات ومقدارها
( ( )285فتوى رقم  1672فى  1997/6/29مرجع رقم )96/271/2
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 12,908,947/500د.ك لي�ست �صحيحـة � ،إذ �أنه تبين بعد �إجراء مراجعة للأ�سعار الفردية
والتف�صيالت �أن القيمة الإجمالية ال�صحيحة قبل الخ�صم مقدارها  12,937,009/500د.ك
وهى تزيد على القيمة الإجمالية للعطاء الواردة بجدول الكميات قبل �إجراء الخ�صم � ،إال �أن
مجموع الأ�سعار الفردية والتف�صيالت بعد �إجراء الخ�صم ت�صبح  10,371,122/-د.ك وهى
�أقل من ال�سعر الإجمالى بعد الخ�صم الوارد ب�صيغة المناق�صة ومقدارها 10,443,000/-
د.ك .وت�ضيفون �أن المناق�صة مو�ضوع الفتوى غير قابلة للتجزئة و�أن الكميات المذكورة في
جداول الكميات هى كميات �إر�شادية و�أنه �سيتم ح�ساب م�ستحقات المقاول فيها على �أ�سا�س
الكميات الحقيقية التى �سيتم انجازها بالفعل  ،و�أن العطاء المقدم من ال�شركة المذكورة
يعتبر في جميع الأحوال �أقل و�أف�ضل الأ�سعار بالمقارنة مع العطاءات الأخرى .ومن حيث
�إن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خا�ص مناطه احتياجـات المرفـق الذى
ي�ستهدف العقد ت�سييره  ،مما يوجب تغليب الم�صلحـة العامة على الم�صلحة الخا�صة  ،ولما
كان القانون رقم  37ل�سنة  1964في �ش�أن المناق�صات العامة ي�ستهدف ح�سبما ر�سمته المادة
 24منه الو�صول �إلى �أف�ضل العطاءات المالئمة ب�أقل الأ�سعار الممكنة ومن ثم تطبق �أحكامه
على كافة المناق�صات العامة دون تمييز بين المناق�صات المحددة بمبلغ اجمالى ثابت
والمناق�صات التى تدفع م�ستحقات المقاول فيها على �أ�سا�س الكميات التى يتم انجازها .ومن
حيث �إنه �إذا كان مجموع الأ�سعار الفردية والتف�صيالت �أكبر من ال�سعر الإجمالى ف�إن العبرة
تكون بال�سعر الإجمالى المبين في �صيغة العطاء � ،أما �إذا كانت الأ�سعار الفردية والتف�صيالت
�أقل من ال�سعر الإجمالى المنوه عنه ف�إن العبرة في هذه الحالة تكون بالمجموع ال�صحيح
للأ�سعار الفردية والتف�صيالت وذلك مع مراعاة حكم المادة ( )24من القانون رقم 37
ل�سنة  1964المتقدم .ومن حيث �إن الثابت من الوقائع ال�سالف ذكرها �أن المجموع ال�صحيح
للأ�سعار الفردية والتف�صيالت الواردة في العطاء المقدم من ال�شركة المذكورة �أكبر من
ال�سعر الإجمالى الوارد في جدول الكميات قبل �إجراء الخ�صم ومن ثم ف�إنه يعتد بال�سعر
الإجمالى الأخير بح�سبانه الأقل وقدره  12,908,947/500د.ك ثم يتم �إجراء الخ�صم الذى
قدمته ال�شركة وقدره  2,565,947/500د.ك وبالتالى تكون قيمة العطاء بعد �إجراء الخ�صم
هى  10,343,000/-د.ك ويعتد بهذا الناتج �إذ �أنه �أقل مما جاء في �صيغة العطاء «جدول
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الكميات « وتجرى المقارنة بين العطاءات المقدمة في المناق�صة الماثلة على هـذا الأ�سا�س
.ومن حيث �إنه لما كان دفع م�ستحقات ال�شركة المذكورة �سيجرى بنا ًء على الكميات الحقيقية
التى �سيتم انجازها ف�إنه يتعين تخفي�ض �شهادات الدفع بن�سبة الفرق بين قيمة الإجمالى
ال�صحيح والإجمالي الذى �سيتم على �أ�سا�سه تر�سية المناق�صة طبق ًا لحكم المادة ( )45من
قانون المناق�صات العامة وذلك بمراعـاة �إجـراء الخ�صـم الـذى التزمت به ال�شركة  .لكل
ما �سبق نرى �-:أو ًال � :أن �أحكام المادتين  45، 24من قانون المناق�صات العامة ت�سرى على
المناق�صات التى يتم ح�ساب م�ستحقات المقاول فيها على �أ�سا�س المقاي�سة  .ثاني ًا  :يتعين
االعتداد بالقيمة الإجمالية الواردة في جدول الكميات قبل �إجراء الخ�صم بح�سبانها الأقل
 ،ثم يتم �إجراء الخ�صم الذى قدمته ال�شركة وت�صحيح المبلغ الإجمالى بعد �إجراء الخ�صم
الوارد في �صيغة العطاء وجدول الكميات ليتفق مع التعديل الأخير وعلى �أن يراعى تخفي�ض
�شهـادات الدفع بن�سبة الفرق بين قيمة �إجمالي العطاء الحقيقى والإجمالي الذى �ستتم على
()286
�أ�سا�سه التر�سية وذلك على النحو المبين في الأ�سباب ».

المطلب الرابع
االعتداد بالخ�صم على المبلغ الإجمالى للعطاء الوارد في كتاب م�ستقل ،
�إذا كان المركز القانونى لمقدم العطاء ح�سـب ما جاء ب�صيغته �أقل الأ�سعار ،
�أى مركزه الأول قبل االعتداد بهذا الخ�صم.
وفى هذا ال�صدد قررت �إدارة الفتوى بدولة الكويت « ذكرت لجنة المناق�صات المركزية
في كتابها �أن العمل جرى في لجنة المناق�صات المركزية على �أنه �إذا تقدم عطاء وكان
المركز القانونى ح�سب ما جاء في �صيغته �أقل الأ�سعار وورد في عطائه بكتاب م�ستقل خ�صم
على المبلغ الإجمالى ف�إنه ي�ؤخذ بهذا الخ�صم من قبل اللجنة بعد تو�صية الوزارة بتر�سية
المناق�صة وذلك لأن الخ�صم ما دام لم�صلحـة الحكومة وطالما �أنه ال يغير �أى من المراكز
القانونية للمناق�صين فال يوجد في القانون ما يمنع بقبول خ�صم على �أقل العطاءات �سعر ًا
على الوجه �سالف الذكر .
( )286فتوى رقم  2999بتاريخ  97/10/29مرجع رقم  97/275/2وفتوى رقم  3487فى 1997/12/21
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ونفيد ب�أن المادة ( )24من القانون رقم ( )37ل�سنة  1964في �ش�أن المناق�صات العامة
ق�ضت ب�أن �سعر العطاء المقدم من المناق�ص الذى يعتد به هو ال�سعر الإجمالى الوارد في
�صيغة المناق�صة  ،و�أنه ال ي�سمح للمناق�ص ب�إجراء �أى تعديل في �سعر عطائه بعد تقديمه .
وا�ستناد ًا �إلى ذلك ف�إنه ال يلتفت �إلى �أى خ�صم �أو زيادة ترد على �سعر العطاء بعد تقديمه في
كتاب م�ستقل  .وحكمة الم�شرع في ذلك ظاهرة وهى الحيلولة دون الإخالل بمبد�أ الم�ساواة
بين المتناف�سين .ولما كان الأمر الذى �أو�ضحتموه بكتابكـم يخلو من الإخالل بهـذا المبد�أ،
حيث �إن الذى جرى عليه العمل بلجنة المناق�صات المركزية هو الأخذ بالخ�صم الوارد في
العطاء بكتاب م�ستقل من قبل مناق�ص مركزه القانونى ح�سب ما جاء في �صيغة عطائه �أقل
الأ�سعار و�أو�صت الجهة الحكومية المعنية فع ًال بتر�سية المناق�صة عليه .لهذا نرى �أن ما
جـرى عليه العمل بلجنة المناق�صات المركزية ح�سب ما جاء بكتابكم الم�شار �إليه عاليه ال
يخالف �أى من القواعد القانونية المقررة في قانون المناق�صات ،ولأنه يعتبر نفع ًا مح�ض ًا
()287
ل�صالح الجهة الحكومية �صاحبة ال�ش�أن».

المبحث الثانى
التمييز بين الخط�أ المادى والخط�أ الح�سابى
-1الخط�أ الح�سابى الذى يجاوز  %5من ال�سعر الإجمالي  ،ويترتب عليه ا�ستبعاد العطاء
هو الخط�أ الح�سابى في الأ�سعار الفردية وفى التف�صيـالت في عمليات الح�ساب من جمع
وطرح و�ضرب وخالفه والتى �إذا ما تم جمعها  -بعد ت�صحيحها  -انتهت �إلى �سعر �إجمالي
يخالف ال�سعر الإجمالي المدون في نموذج العطاء � .أما الخط�أ المادى في الكتابة مرده
�إلى �سقطات القلم وال�سهو الذى يحدث �أخطاء �أو نق�ص ًا في التعبير  ،ومثل هذا الخط�أ ال
يعدو �أن يكون مظهر ًا غير �صحيح لإرادة المناق�ص  ،وال ي�ؤثر في �صحة العطاء  ،ويلزم
ت�صحيحه والتر�سية على ال�سعر الإجمالي للعطاء بعد الت�صحيح .
وفى هذا ال�صدد قررت �إدارة الفتوى بدولة الكويت « تتح�صل الوقائـع فـى �أن لجنـة
المناق�صـات المركزية طرحت المناق�صة  .....و�أحيلت العطاءات المقبولة �إلى �شركة
( )287فتوى رقم  84/277/2بتاريخ 1984/7/7
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نفط الكويت للدرا�سة و�إبداء التو�صية وفق ًا لأحكام قانون المناق�صات العامة رقم 64/37
ف�أو�صت ال�شركة بالتر�سية على العطاء رقم ( )3المقدم من �شركة  .....ب�سعر �إجمالي
قدره  331,104/425د.ك بعد �أن ا�ستبعدت من جانبها �أرخ�ص العطاءات رقم ()6
المقدم من �شركة  .....ب�سعر �إجمالي ورد في �صيغة العطاء على �أنـه 183,285 /000
د.ك  ،بدعوى �أن ال�شركة مقدمة هذا العطاء قد ارتكبت خط�أً ح�سابي ًا بالنق�صان �أى �أن
ال�سعر الإجمالي ال�صحيح هو 283,285 /-د.ك وقد تك�شف هذا الخط�أ الذى يجاوز %5
من قيمة العطاء عند تدقيق العطـاء ح�سابي ًا  .....ولدى عر�ض العطاءات على اللجنة
بجل�ستها الم�ؤرخة في  1982/11/8للبت والتر�سية اتجه ر�أى �إلى مخالفة تو�صية �شركة
نفط الكويت وقبول العطاء الأرخ�ص ب�إجماع �آراء الحا�ضرين طبق ًا لأحكام المادتين ،24
 45من قانون المناق�صات العامة من ت�صحيح الخط�أ والتر�سية بمبلغ �إجمالي قدره/-
 283,285د.ك �إذ يظل هذا العطاء هو الأرخ�ص  ،واتجه ر�أى �آخر �إلى �أن الم�س�ألة ال
تعدو �أن تكون زلة قلم من موظف ال�شركة المناق�صة وطبق ًا للقواعد العامة في القانون
المدنى ف�إنه من العدالة ت�صحيح هذا الخط�أ المادى والتر�سية على عطاء هذه ال�شركة
بعد الت�صحيح دون خو�ض في تف�سير �أحكام المادتين  45، 24من قانون المناق�صات
العامة  .وطلبت الإفادة بالر�أى عن العطاء الأحق بالتر�سية  ،و�إذا كان هو العطاء المقدم
من �شركة  .....فهل تكون التر�سية ب�سعر  183,285/-د.ك �أم ب�سعر  283,285/-د.ك،
وكذلك بيان الفرق بين الخط�أ الح�سابى والخط�أ المادى وما هو معيار التفرقة بينهما.
ومن حيث �إن الخط�أ المادى هو ذلك الخط�أ الذى يكون مجرد خط�أ في تحرير عبارة
من العبارات �أو خلل في عملية ح�سابية  ،وعلى ذلك ف�إن الخط�أ الح�سابى هو خط�أ مادى
يقع نتيجة �أخطاء في عمليات الح�ساب من جمع وطرح و�ضرب وخالفه  ،والخط�أ المادى
في الكتابة مرده �إلى �سقطات القلم وال�سهو الذى يحدث �أخطا ًء �أو نق�ص ًا في التعبير ...
وحيث �إنه فيما يتعلق بتحديد مجال تطبيق المادتين  45، 24من قانون المناق�صات
العامة  ،ف�إن المادة  24تن�ص على �أنه « ت�سعر جميع العطاءات بالعملة الر�سمية ما لم
تن�ص وثائق المناق�صة على خالف ذلك  .وال�سعر الإجمالي المبين في �صيغة المناق�صة
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هو ال�سعر الذى تعتبره لجنة المناق�صات المركزية ب�صرف النظر عن �أية �أرقام قد
تظهر في الملحق العام �أو في مكان �آخر في وثائق المناق�صة وب�صرف النظر عن �أية
�أخطاء يرتكبها المناق�ص �أثناء ح�ساب �سعره الإجمالي  ،وال ي�سمح للمناق�ص ب�إجراء �أى
تعديل في هذا ال�سعر بعد تقديم عطائه ف�إذا كان الخط�أ الح�سابى يجاوز  %5من ال�سعر
الإجمالي ا�ستبعد العطاء ما لم تر اللجنة ب�إجماع �آراء الحا�ضرين قبوله العتبارات تتعلق
بالم�صلحة العامة  ».....وتن�ص المادة  45على �أنه « �إذا وجد عند التدقيق في المناق�صة
�أن الأ�سعار الفردية والتف�صيالت غير مطابقة لل�سعر الإجمالي فالعبرة دائم ًا بال�سعر
الإجمالي �إال �إذا كان الخط�أ فيه بالزيادة عن مجموع الأ�سعار الفردية والتف�صيالت ف�إنه
يعتد في هذه الحالة بالمجموع ال�صحيح  ،كل ذلك مع عدم الإخالل ب�أحكام المادة 24
من هذا القانون» وحيث �إنه عن الخط�أ الح�سابى الم�شار �إليه في ن�ص المادة � 24سالفة
الذكر ف�إنه يتعين تحديد مفهومه والمق�صود منه بالرجوع �إلى �أحكام المادة � 45سالف
الإ�شارة �إليها  .وبمقارنة �أحكام هاتين المادتين يبين �أن الخط�أ الح�سابى الذى قد

يترتب عليه ا�ستبعاد العطاء هو الخط�أ الح�سابى في الأ�سعار االفراديـة وفى
التف�صيالت والذى �إذا ما تم جمعها  -بعد ت�صحيحها  -انتهت �إلى �سعر �إجمالي
يخالف ال�سعر الإجمالي المدون في �صيغة العطاء وفى هذه الحالة �إذا كانت
هذه الأخطـاء في جملتها تجاوز  %5من ال�سعر الإجمالي المدون في العطاء جاز
قانوناً ا�ستبعاد العطاء ما لم تر اللجنة ب�إجماع �آراء الحا�ضرين قبوله العتبارات
تتعلق بالم�صلحة العامة لكونه �أقل الأ�سعار مث ًال بعد ت�صحيح الأخطاء  .وحيث �إنه
ت�أ�سي�س ًا على ما تقدم ف�إن العطاء المقدم من �شركة .....لم يقع في خط�أ ح�سابى في
�أحكام المادة  24من قانون المناق�صات العامة �سالفة الذكر  ،و�إنما يعتبر في حقيقته
خط�أً مادياً في كتابة رقم ال�سعر الإجمالى وي�ؤكد ذلك �أن قيمة الت�أمين الأولى ( 5666
دينار ) المدفوع مع العطاء تتنا�سب مع القيمة الإجمالية ال�صحيحة وحتى لو اعتبر هذا
الخط�أ المادى خط�أً ح�سابي ًا لأنه جاء نتيجة �سهو المناق�ص في كتابة الرقم ال�صحيح
الذى جاء نتيجة عملية الجمع ف�إنه ال يخ�ضع �أي�ض ًا لأحكام المادة  24لأن الخط�أ لم يكن
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في الأ�سعار الإفرادية �أو التف�صيلية  ،ومن ثم يجوز للجنة المناق�صات المركزية ت�صحيح
هذا الخط�أ طبق ًا للقاعدة العامة التى �أر�ستها المادة  150مدنى باعتبارها من الأ�صول
العامة في االلتزامات ويجرى تطبيقها في نطاق الروابط العقدية الإدارية �إذ ال يعدو مثل
هذا الخط�أ �أن يكون مظهر ًا غير �صحيح لإرادة المناقـ�ص وال ي�ؤثر في �صحة العطاء و�إنما
يلزم ت�صحيحه  ..وعلى ذلـك يجـوز للجنــة المناق�صات المركزية التر�سيـة على ال�سعـر
()288
الإجمالي للعطاء المقدم من هذه ال�شركة بعد ت�صحيحه».

-2وتقرير الخط�أ المادى في العطاء من عدمه يخ�ضع لتقدير لجنة المناق�صات
المخت�صة في كل حالة على حده بح�سب ظروف ومالب�سات الأ�سعار في الأعوام
ال�سابقة  ,و�أ�سعار البند المزعوم بحدوث خط�أ مادى فيه مقارنا بنظيره في
العطاءات الأخرى المقدمة في ذات المناق�صة  .ف�إذا تك�شف لها الخط�أ المادى
وجب ت�صويبه بالعطاء .
ونعر�ض �أمثلة للحاالت التى �صدرت فيها �أحكام �أو فتاوى تك�شف عن وجود خط�أ مادى
لال�ستهداء بها
قررت المحكمة الإدارية العليا « �أن �سلطة القا�ضى في تبيان الخط�أ الذى وقع في العقد
ال يقل عن �سلطته في ف�سخه �أو تعديله فله �أن يتحرى الإرادة الظاهرة بين المتعاقدين
للوقوف على الخط�أ الذى �شاب هذه الإرادة من واقع الظروف والمالب�سات  .ف�إذا ا�ستبان
له وجود خط�أ قام بت�صحيحه بما يتحقق معه التعبير ال�صحيح للإرادة بحيث ال ي�ستغل
�أحدهما ما وقع في العقد من خط�أ عند الكتابة  ,ف�إذا كانت ظروف الدعوى تنادى بوقوع
خط�أ مادى عند تحرير العطاء  .المقدم من ال�شركة المدعية في الرقم الذى اتجهت
�إرادتها �إلى و�ضعه كثمن للكي�س رقم  6ف�أغفلت عن �سهو وخط�أ و�ضع الجنيه في الخانة
المعدة له وقد ترتب على ذلك الخط�أ �أو ال�سهو �أن دون كتابة بالنظر فقط �إلى الثمن
المدون خط�أ بالرقم وعلى هذه ال�صورة ت�سل�سل الخط�أ وبمجرد �أن تك�شفت ال�شركة هذا
الخط�أ عند فتح المظاريف و�إعالن الأ�سعار بادرت فورا �إلى �إخطار الم�صلحة بهذا الخط�أ
( )288فتوى رقم  82/407/2بتاريخ 1982/12/20
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وبينت لها ظروف وقوعها وا�ستحالة التقدم بال�سعر المدون في العطاء  ,وقد عر�ضت
هذه ال�شكوى على لجنة البت عند البحث في العطاءات المقدمة فلم تر فيها ما ي�ستحق
النظر ,ال لأن الإدعاء غير �صحيح و�إنما لأنها قدمت بعد فتح المظاريف و�إعالن الأ�سعار
مما يمتنع معه النظر في �شكوى من هذا القبيل بالتطبيق لقانون المناق�صات والمزايدات
(المادة  43من الالئحة )  .ولما كانت هذه المحكمة ت�ستخل�ص من �أوراق الطعن ومن
ا�ستعرا�ض دفاع الطرفين وما �ساقه كل منهما من حجج م�ستندة �إلى الواقع �أو القانون
�أن ال�شركة قد وقعت في خط�أ مادى عند تدوين الرقم الذى قبلت �أن تورد الكي�س رقم 6
على �أ�سا�سه ف�سقط عند التدوين رقم الجنيه لأن �سوء التقدير ال يمكن �أن ي�صل �إلى
حد �إعطاء �سعر هو دون التكلفة بكثير وال�شركة ال تقوم ب�صناعة المادة التى ت�صنع
منها الكي�س بل ت�شتريها فهى على علم �إذن بثمن التكلفة  ,كما و�أن �سعر هذا الكي�س لم
يقل في الما�ضى عن جنيه وب�ضعة قرو�ش  ,وعادة يكون الأ�شخا�ص الذين يدخلون في مثل
هذه العطاءات على بينة من الأ�سعار ال�سابقة  ,وقد لوحظ �أن هذه الأ�سعار في ازدياد من
�سنة �إلى �أخرى  ,ومثل هذا الخط�أ المادى لي�س له من عا�صم من واقع القانون

لأن الممنوع هو االدعاء بخط�أ في تقدير الثمن �أو في تقدير ظروف التوريد
و�شروطه �أو في المادة المطلوب توريدها وذلك بعد �إعالن الأ�سعار �أما الخط�أ
الذى مرده �إلى �سقطات القلم عند الكتابة فلي�س في ن�صو�ص القانون ما يمنع
ت�صحيحه  ,وكان يجب على لجنة البت �أن تقوم هى بالت�صحيح وت�صويب العطاء  ,كما
يق�ضى القانون بذلك لأن العطاء على هذه ال�صورة يحتوى على �أخطاء ح�سابية نتيجة
لعدم احت�ساب الجنيه الذى �أغفل و�ضعه خط�أ في الخانة المعدة له  ,وبناء على ذلك ف�إن
امتناع لجنة البت عن الت�صحيح وقبول عطاء ال�شركة المدعية بو�صفه �أقل العطاءات
المقدمة �سعرا ال يغير من الأمر �شيئا بعد الت�صحيح  ,لأن �سعرها مع ذلك يظل دون
الأ�سعار الأخرى المقدمة عن هذا ال�صنف من الأكيا�س  ,والمالحظ �أن اللجنة في هذه
()289
المناق�صة قد جرت على قاعدة الأخذ بالأ�سعار الأقل دون �أى اعتبار �أخر.
( )289المحكمة الإدارية العليا  -الطعن رقم 1342ل�سنة 6ق جل�سة 1962/5/5
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وقررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بمجل�س الدولة الم�صرى «�إن المادة
 123من القانون المدنى تن�ص على �أنه «ال ي�ؤثر في �صحة العقد مجرد الغلط في الح�ساب
وال غلطات القلم  ,ولكن يجب ت�صحيح الغلط « وهذا الن�ص يواجه حكم الغلط المادى
كالخط�أ في الكتابة وفى الح�ساب  .وهو غلط غير جوهرى ال ي�ؤثر في �صحة العقد و�إنما
يجب ت�صحيحه وي�سرى هذا الحكم على العقود بوجه عام ومن بينها العقود الإدارية
و�أن الثابت من الأوراق �أن العطاء الذى تقدمت به ال�شركة  .....بالن�سبة للبند  23من
العطاء قد �شابه خط�أ مادى �إذ جاء به �أن ال�سعر  160مليما بدال من  , 1,600دليل ذلك
م�سارعة ال�شركة �إلى ت�صحيح ذلك في لجنة الممار�سة وت�ضمينها العقد المبرم في هذا
ال�ش�أن في  1962/3/4هذا الت�صحيح كما �أقرت م�ؤ�س�سة البترول �ضمنا هذا الخط�أ في
 1962/10/29عندما طلبت ال�شركة اال�ستمرار في العمل على �أثر انتهاء العقد لمدة
�أربعة �أ�شهر على �أن يكون �سعر البند ( 1 )23جنيه و 600مليم بدال من  160مليما,
ويترتب على ما �سبق ت�صحيح العقد و�إعمال �آثاره على �أ�سا�س �أن �سعر البند ( )23هو
()290
1جنيه و600مليم».
وقررت �إدارة الفتوى لوزارة الأ�شغال العامة والموارد المائية بمجل�س الدولة الم�صرى �أنه
« من حيث �أنه من الأ�صول والمبادئ القانونية المقررة – وعلى ما ق�ضت به المحكمة
الإدارية العليا في الطعن رقم  6/1342في � – 1962/5/5أن �سلطة القا�ضى في تبيان
الخط�أ الذى وقع في العقد ال يقل عن �سلطته في ف�سخه �أو تعديله فله �أن يتحرى الإرادة
الظاهرة للمتعاقدين للوقوف على الخط�أ الذى �شاب هذه الإرادة من واقع الظروف
والمالب�سات ف�إذا ا�ستبان له وجود خط�أ قام بت�صحيحه بما يتحقق معه التعبير ال�صحيح
للإرادة وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الم�شار �إليه الخط�أ المادى ب�أنه هو
الخط�أ الذى مرده �إلى �سقطات القلم عند الكتابة  .ومتى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق
�أنه – ورد بالعطاء المقدم من �شركة � .....أن فئة البند رقم ( )1هى  53جنيه وا�شتكت
ال�شركة مقدمة ذلك العطاء من وقوعها في خط�أ مادى عند تدوين القيمة الم�شار �إليها
()290الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع  -فتوى رقم  521بتاريخ ( 1964/6/9ملف رقم  )330/121/18بجل�سة
1964/6/3
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ا�ستنادا منها �إلى �أن قيمته الحقيقية هى  53جنيه �أثناء فتح المظاريف وعند قراءة �أ�سعار
عطائه قدم في جل�سة فتح المظاريف طلبا لت�صحيح ذلك الخط�أ ويبين من مطالعة
مح�ضر اجتماع لجنة البت في � 1989/3/22أن �إجمالي قيمة البند الم�شار �إليه ح�سبت
على �أ�سا�س �سعر الوحدة  53000جنيه وكذلك �إجمالي قيمة العطاء  .و�أن قيمة هذا البند
بالمقاي�سة  48000جنيه للوحدة الواحدة وقيمة الوحدة من هذا البند في العطاء رقم 1/3
هى  65975وفى العطاء رقم  3/3هى  86900وبمطالعة العطاء رقم  2/3يبين �أن �سعر
فئة البند (�أ) مكتوبة بحيث تقر�أ 5300جنيه و 53000جنيه  ,غير �أن ظروف ومالب�سات
الحال يقطع ب�أن ال�سعر الذى حددته ال�شركة المذكورة في �شكواها وهو 53000جنيه وهو
ال�سعر الذى اتجهت �إليه �إرادتها عند تقديم عطائها فهو ال�سعر الأقرب لأ�سعار ال�سوق لما
ورد بالمقاي�سة التقديرية للعملية ويقل عن �سعر ذات البند في العطائين الآخرين  .ومما
يدعم هذا النظر وي�ؤكده �أن ال�سعر الإجمالي للبند  1وكذلك ال�سعر الإجمالي للعطاء قد
ح�سب على �أ�سا�س �أن �سعر ال�شركة لكل وحدة هو  53كما ي�ؤكد هذا النظر �أي�ضا �أن ال�شركة
لم تتوان �أو تتراخ في تقديم �شكواها التى تعلن فيها وقوعها في خط�أ فقد تقدمت بتلك
ال�شكوى في جل�سة فتح المظاريف عند قراءة عطائها دون �أدنى ت�أخير  .وعلى مقت�ضى
ما تقدم جميعه ف�إن الخط�أ الذى وقعت فيه ال�شركة المذكورة ال يعدو �أن يكون من قبيل
الأخطاء المادية و�سقطات القلم وتعين على الوزارة من ثم �إجراء الت�صحيحات الالزمة
طبقا لن�ص المادة ( )62من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناق�صات والمزايدات
()291
وما يق�ضى به حكمها في هذا الخ�صو�ص لت�صويب ذلك الخط�أ ».
وعر�ض على �إدارة الفتوى لوزارة التعمير والمجتمعات الجديدة والإ�سكان والمرافق
بمجل�س الدولة الم�صرى �إبداء الر�أي في المو�ضوع الذى تتح�صل وقائعه في « �أن
مديرية  .....قامت بطرح عملية �إن�شاء مكتبة الطفل وم�شتمالتها بمدينة  ......بجل�سة
 1992/2/9وتقدم للعملية خم�سة عطاءات ومنها العطاء رقم  5/2من الجمعية التعاونية
الإنتاجية للأعمال الهند�سية  ,ولقد وجد بهذا العطاء خط�أ مادى بالبنود (,)23( ,)23
( )291فتوى رقم  469بتاريخ ( 1989/5/13ملف رقم )173/2/3
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( )45(, )35حيث ورد بخانة الفئات تحديدا للفئة بالأرقام مغايرا للتفقيط وعلى �سبيل
المثال فيما يتعلق بالبند ( )35توريد وتركيب ترابيع رخام �أبي�ض م�صرى وارد �أدفو
مقا�س � 2× 40×40سم فو�ضع المقاول الفئة (3جنيه) �أرقام والتفقيط ثالثون جنيها ال
غير وفى خانة الجملة و�ضع المقاول لهذا البند �إجمالي مبلغ ( )66000جنيه �إذ الكمية
المطلوبة  220متر  ,وهكذا حدث الخط�أ بالن�سبة ل�سائر البنود المذكورة  .و�أثناء قيام
لجنة البت با�ستعرا�ض العطاء رقم  5/2قرر ال�سيد الأ�ستاذ الم�ست�شار مفو�ض الدولة
لمحافظة � ...أنه يجب ت�صحيح الو�ضع في �ضوء المقارنة بالعطاءات الأخرى وكذا �سعر
البند الوارد بالمقاي�سة التقديرية وذلك لإمكانية الوقوف على مق�صد �صاحب العطاء.
وعلى ذلك قامت لجنة البت باالطالع على �سعر البند المذكور في العطاءات الأخرى
وكذا في المقاي�سة التقديرية تبين �أن العطاء رقم  5/1قد حدد �سعر المتر المربع
بمبلغ  275جنيها  ,و�أن العطاء رقم  5/3حدد �سعر المتر المربع بمبلغ  200جنيه ورقم
 5/4حدد �سعر  150جنيها  5/5 ,حدد �سعر  210جنيهات وقد جاء �سعر المتر المربع
بالمقاي�سة التقديرية (190جنيها ) وعليه فقد قرر ال�سيد الأ�ستاذ الم�ست�شار ب�أنه ال
يت�صور �أن المقاول قد ق�صد تحديد �سعر المتر المربع للبند رقم  35بمبلغ ثالثين جنيها
وفقا للتفقيط الوارد بعطائه وهو في الواقع يق�صد �سعر ( )300ثالثمائة جنيه المبينة
بالأرقام .وبذلك ف�إنه يكون قد لحق العطاء خط�أ مادى غير مق�صود وبمحا�سبته على
الأ�سعار الواردة بالأرقام تبين �أنه �أعلى �سعر من العطاء رقم  5/1المقدم من ال�سيد.....
وقد �أو�صت لجنة البت بمفاو�ضة �صاحب العطاء رقم  5/1الأقل �سعرا بعد طرح العطاء
الوارد من الجمعية الإنتاجية  ,وقد رفعت تو�صية لل�سيد المحافظ للتف�ضل بالنظر في ح�سم
م�س�ألة الخط�أ المادى الوارد بالعطاء رقم  , 5/2وفى حالة موافقته على ر�أى اللجنة يتم
ا�ستدعاء �صاحب العطاء رقم  5/1للمفاو�ضة بجل�سة  . 1992/3/4وقد تم العر�ض على
ال�سيد المحافظ �إال �أنه �أ�شر بت�أ�شيرة « تعاد �إلى لجنة البت لإعادة النظر في قرارها وفقا
لأحكام القانون رقم  9ل�سنة  . »1983تم اجتماع اللجنة في  1992/3/4وبعد المناق�شة
قررت اللجنة ا�ستدعاء �صاحب العطاء رقم  5/2الذى �شاب عطا�ؤه �أخطاء مادية وذلك
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للوقوف على حقيقة مق�صودة بالفعل وقد ح�ضر مندوبا الجمعية وقدما خطاب تفوي�ض
من رئي�س مجل�س �إدارة الجمعية و�أو�ضحا ب�أن التفقيط جاء على غير المق�صود وهو خط�أ
مادى وقع من �أحد موظفى الجمعية الم�سند �إليه القيام بالتفقيط و�أن المق�صود بالبنود
المختلفة هو ال�سعر المبين بالأرقام  .وبعد �أن قرر مندوبا الجمعية ما تقدم تبين �أن عطاء
الجمعية ال يعتبر �أقل العطاءات �سعرا وعليه �أو�صت اللجنة بطرحه وا�ستدعاء �صاحب
العطاء الأقل رقم  5/1ورفعت تو�صية بذلك لل�سيد المحافظ للنظر واالعتماد  ,وبعر�ض
الأمر على ال�سيد المحافظ �أ�شر ب�أن ي�ؤخذ ر�أى مجل�س الدولة على ذلك فقد تم ا�ستطالع
الر�أى القانونى في ال�سعر الذى يعتد به هل ي�ؤخذ بال�سعر المبين بالأرقام وعليه يكون
العطاء لي�س �أقل �سعرا � ,أم ي�ؤخذ بالتفقيط .
وا�ستعر�ضت �إدارة الفتوى القانون رقم  9ل�سنة  1983في �ش�أن تنظيم المناق�صات
والمزايدات الذى ين�ص في المادة  16منه على �أنه « ال يجوز بعد فتح المظاريف الدخول
في مفاو�ضات مع �أحد مقدمى العطاءات في �ش�أن تعديل عطائه  .ومع ذلك يجوز للجنة
البت مفاو�ضة مقدم العطاء الأقل المقترن بتحفظ �أو تحفظات للنزول عن كل تحفظاته
�أو بع�ضها »...كما �أن الالئحة التنفيذية للقانون رقم  9ل�سنة  1983المذكور وال�صادرة
بقرار وزير المالية رقم  157ل�سنة  1983تن�ص في المادة  21منها على �أنه « ال يلتفت
�إلى �أى عطاء �أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف »...كما تن�ص في
المادة  24على �أن « يكلف موظف م�س�ؤول �أو �أكثر بمراجعة العطاءات قبل تفريغها مراجعة
ح�سابية تف�صيلية والتوقيع عليها بما يفيد هذه المراجعة و�إذا وجد اختالف بين �سعر
الوحدة واجمالى �سعر الوحدات يعول على �سعر الوحدة وي�ؤخذ بال�سعر المبين بالتفقيط
في حالة وجود اختالفات بينه وبين ال�سعر المبين بالأرقام .وتكون نتيجة هذه المراجعة
هى الأ�سا�س الذى يعول عليه في تحديد قيمة العطاء وترتيبه» .وي�ستفاد من الن�صو�ص
المتقدمة �أن الم�شرع في �سبيل تحقيق الم�صلحة العامة وتحقيقا لقاعدة الم�ساواة بين
المتناق�صين حظر �أى تعديل قد يرد في الأ�سعار المقدمة بالعطاء بعد فتح المظاريف
وحظر على الجهة الإدارية الدخول في �أى مفاو�ضة مع المقاول لتعديل عطائه  ,ومع ذلك

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

475

فقد �أجاز المفاو�ضة في حالة وجود تحفظات من المقاول ال تتفق و�شروط المناق�صة
ف�أجاز المفاو�ضة للنزول عنها  .وقد عالج الم�شرع م�س�ألة ترتيب العطاء على نحو دقيق
ي�ؤدى �إلى و�ضع كل عطاء في و�ضعه ال�صحيح وترتيبه  ,فناط بموظف م�س�ؤول �أو �أكثر
مراجعة تفريغ العطاءات للت�أكد من تفريغها على وجهها ال�صحيح  .وقد و�ضع الم�شرع
بع�ض القواعد �ألزم الجهة الإدارية ب�إتباعها عند تفريغ ومراجعة العطاءات منها �أنه �إذا
وجد اختالف بين ال�سعر المبين بالأرقام وال�سعر المبين بالتفقيط ف�إنه ي�ؤخذ بال�سعر
المبين بالتفقيط دون النظر �إلى الأرقام  ,وعليه وجب على الموظف المخت�ص بمراجعة
العطاءات تعديل الأرقام ومجمالتها مع ال�سعر المبين بالتفقيط  ,ومن ثم فالعطاءات
يجب �أن تعر�ض على لجنة البت �صحيحة وفقا لما هو وارد بالتفقيط  .وتقوم لجنة البت
على ذلك بالمفاو�ضة بين العطاءات في �ضوء الت�صحيح المتفق مع التفقيط  ,وتو�صى
ب�إ�سناد العملية على الأقل �سعرا وفقا للمبين �أمامها من الت�صحيح الذى قام به مراجع
العطاءات  .وتطبيقا لما تقدم  ,ولما كان الثابت من الأوراق �أن الجمعية الإنتاجية
للأعمال الهند�سية.....قد تقدمت بعطائها في عملية �إن�شاء مكتبة الطفل وقد ورد بالبنود
 45, 36, 35 ,34, 33الواردة بعطائها اختالف بين ال�سعر المبين بالأرقام وال�سعر المبين
بالتفقيط  ,ف�إنه نزوال على حكم الالئحة المذكورة يعول على ال�سعر المبين بالتفقيط دون
()292
النظر لل�سعر المبين بالأرقام ».
وقررت �إدارة الفتوى لرئا�سة الجمهورية والمحافظات بمجل�س الدولة الم�صرى في
المو�ضوع الذى تتح�صل وقائعه في �أن المقاول....تقدم بعطاء في عملية �إن�شاء عدد
ف�صلين علويين بمدر�سة....ودون في البند الخا�ص بالخر�سانة الم�سلحة مبلغ  210جنيه
للمتر المكعب بالأرقام ودون بالحروف مائة وع�شرة جنيهات للمتر المكعب وقامت لجنة
البت بالتعويل على ال�سعر المفقط كتابة...قررت االدارة �أن الالئحة التنفيذية �أجازت
ت�صحيح الأخطاء المادية �إذا ما �شكا مقدم العطاء من وجود خط�أ في عطائه �إال �أنها
و�ضعت حكما خا�صا للحاالت التى يحدث فيها اختالف بين ال�سعر المدون بالأرقام وال�سعر
( )292فتوى رقم  587بتاريخ 1992/4/15
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المدون بالحروف (المفقط) و�أوجبت التعويل على �سعر التفقيط  .ولما كان الثابت من
الأوراق �أن �صاحب العطاء المذكور قد دون في البند الخا�ص بالخر�سانة الم�سلحة 210
جنيه بالأرقام للمتر المكعب على حين دون في ذات البند �أن �سعر الوحدة بالحروف مائة
وع�شرة جنيهات وقد قامت لجنة البت بالف�صل في ال�شكوى المقدمة من هذا المقاول في
ذات الخ�صو�ص وعولت على ال�سعر المدون بالحروف « فمن ثم تكون اللجنة قد طبقت
()293
�صحيح حكم القانون »
وقررت المحكمة الإدارية العليا الم�صرية �أنه «ومن حيث �أن الظروف والمالب�سات
التى �أحاطت بالتعاقد على ما �سلف بيانه ب�أن ما وقع فيه المدعى من غلط كان القلم
�إن �أخط�أ في كتابة تمييز الرقم الذى دونه �سعرا للكيلو متر الواحد من �أعمال البندين
الم�شار �إليهما وهو ثالثة �آالف وخم�سمائة فذكر �أنه المليم بينما كانت �إرادته متجهة فعال
�إلى القر�ش على ما يبين من القيمة الإجمالية التى دونها بهذين البندين وهى 4375
جنيها وهى حا�صل ال�ضرب ال�صحيح لفئة الكيلو متر الواحد مقدرة على �أ�سا�س القر�ش
م�ضروبة في عدد الكيلو مترات  ,وبالبناء على حدد المدعى القيمة الإجمالية لعطائه
وحدد قيمة خطاب ال�ضمان الذى قدمه لجهة الإدارة  .ومن ثم فال �شبهة في �أن قلم
المدعى قد جرى بكلمة المليم المذكور دون القر�ش تحت ما درج عليه في كتابة كل فئات
بنود وحدات العمل ال�سابقة على البندين المذكورين بالمليم فقط ولذلك فقد ان�ساق
وراء هذا اللفظ مرددا �إياه عند تحديد فئة هذين البندين تلقائيا دون �إعمال فكر � ,أما
�إرادته الحقيقية فقد ك�شفت عنها بجالء جملة المبلغ الذى دونه لإعمال البندين الم�شار
�إليهما  ,في المناق�صة مثار المنازعة على ما �سلف بيانه  ,وكذلك في المناق�صة ال�سابقة
عليها �آنفة الذكر والتى �أثبت فيها المدعى فئة البند التا�سع بمبلغ  25جنيها للكيلو متر
الواحد وقيمة �أعمال البند  1500جنيه وفئة البند العا�شر 35جنيها وقيمة �أعمال البند
 2275ج بما مفاده �أن �أعمال الندين كانت في هذا العطاء  3775جنيها وهو مبلغ يقل
قليال عن جملة قيمة �أعمال البندين المذكورين في المناق�صة الثانية مثار هذا الطعن
( )293فتوى رقم  206بتاريخ ( 1992/1/27ملف رقم � 51/25-93سجل رقم )991/634
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والتى بلغت 3850جنيها مخف�ضة بالن�سبة التى قررها المدعى في عطائه وهى  %12وال
يعقل �أن يهوى المدعى ب�أ�سعاره بالن�سبة لذات البندين في مدة تقل عن �شهر ون�صف
�إلى ثالثة جنيهات ون�صف للكيلو متر الواحد خف�ض بن�سبة  %12لت�صبح ثالثة جنيهات
وثمانين مليما وبقيمة �إجمالية قدرها  437,5جنيه تخف�ض بالن�سبة المذكورة لت�صبح
 385جنيها  ,وذلك في الوقت الذى ظلت فيه قيمة العطاء الثانى في مجموعه ح�سب نظر
المدعى تقارب قيمة عطائه ال�سابق عليه حيث حدد المدعى قيمة عطائه الأول بمبلغ
 26940جنيها والثانى  . 25427,600ولما كان الأمر كذلك وكان المدعى قد بادر فور
ف�ض المظاريف وقبل البت في المناق�صة �إلى �إخطار الجهة الإدارية بالغلط الذى وقع
فيه ,ف�إنها �إذا طرحت اعترا�ض المدعى رغم قيامه على �أ�سا�س �سليم من الواقع والقانون
ولم تقم بما يوجبه عليها القانون من وجوب ت�صحيح عطاء المدعى على �أ�سا�س �أن ما وقع
فيه كان من غلطات القلم حين �سجل في عطائه خط�أ �أن قيمة الكيلو متر الواحد لأعمال
البندين التا�سع والعا�شر الم�شار �إليهما ثالثة �آالف وخم�سمائة مليم بال من ثالثة �آالف
وخم�سمائة قر�ش  ,ولي�س على �أ�سا�س �أن ما وقع فيه كان مجرد غلط في الح�ساب على
ما ذهبت �إليه لجهة الإدارية وهو ما ترتب عليه تخفي�ض �إجمالي قيمة البندين بمقدار
 3937,5ج وهو يوازى  3465جنيها بعد التخفي�ض بن�سبة الـ  %12التى حددها المدعى
في عطائه �أن جهة الإدارة �إذ ان�صرفت عن اعترا�ضات المدعى في هذا ال�ش�أن في الوقت
الذى كان يتعين عليها فيه �أن تنظر في عطائه وتت�صرف فيه على �أ�سا�س �صواب نظره,
و�أر�ست العملية بمبلغ لم يعر�ضه في عطائه ولم ي�صدر به �إيجاب منه وبتغا�ضيها عن
كل اعترا�ضاته وتحفظاته  ,ف�إنها تكون بذلك قد خالفت حكم القانون على وجه يتحقق
به ركن الخط�أ الموجب لم�سئوليتها  .و�إن المدعى يطالب في الواقع من الأمر الحكم
بتعوي�ضه عن الأ�ضرار التى لحقت به ب�سبب �إر�ساء المناق�صة عليه على خالف القانون
بمبلغ يقل عن المبلغ الذى تقدم به في عطائه  ,وقدر هذا التعوي�ض على �أ�سا�س �أن فئة
الكيلو متر الواحد من �أعمال البندين الم�شار �إليهما هى  3500قر�ش ال الفئة التى تمت
المحا�سبة وفقا لها وهى  3500مليم  .و�إن جهة الإدارة قد �أخط�أت على ما �سلف بيانه في
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عدم القيام بما يفر�ضه عليها القانون من وجوب ت�صحيح ما وقع فيه المدعى من خط�أ
في كتابة فئة البندين الم�شار �إليهما و�أر�ست العطاء عليه بمبلغ يقل عن المبلغ الذى �صدر
�إيجابه على �أ�سا�سه  ,الأمر الذى ترتب عليه الأ�ضرار بحقوق المدعى  ,فمن ثم ف�إنه يحق
()294
له �أن يطالبها بما لحقه من �أ�ضرار ».
وقررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع �أنه « من حيث �أن العر�ض المقدم
من المقاول في الحالة المعرو�ضة لم يت�ضمن حال �أ�صليا وحال بديال للتكييف بل ا�شتمل
على حل واحد حدد تكلفته � ,أى �أن الممار�سة الخا�صة بالعملية الم�شار �إليها تمت على
�أ�سا�س ال�سعر الإجمالي دون نظر �إلى توزيعه على فئات بنود الأعمال والأق�سام المختلفة,
وتم التعاقد مع المقاول المقبول عطائه على هذا الأ�سا�س وبناء على طلب الهيئة قام
المقاول بتوزيع القيمة الإجمالية على الأق�سام المختلفة وعددها ت�سعة وخم�سون ق�سما
وبتجميع ك�شوف التوزيع ات�ضح مطابقتها لل�سعر الإجمالي المتعاقد على �أ�سا�سه �إال �أنه
لوحظ �أنه و�ضع �سعرين لكل من الحل الأ�صلي والحل البديل في الق�سم الرابع ع�شر .
وجمعها ليكون مجموع هذا الق�سم  ,وبا�ستي�ضاح الهيئة له في ذلك �أفاد �أنه حدث خط�أ في
تغذية الحا�سب االلكتروني �أدى �إلى هذه النتيجة  .و�أن مفاد ما تقدم �أن �إرادة الطرفين
ان�صرفت �أ�سا�سا �إلى التعويل على ال�سعر الإجمالي للعملية و�أن نتيجة توزيع هذا ال�سعر
على الأق�سام المختلفة للعملية و�إن ت�ضمنت لب�سا فيما يتعلق ب�أحد الأق�سام  ,ف�إن مره
�إلى خط�أ مادى واجب الت�صحيح ولي�س ثمة ما يحول قانونا دون ت�صويبه  ,ذلك �أن عملية
التوزيع �سواء �أكانت م�شوبة في �إحدى جزئياتها ببع�ض الأخطاء �أملم يعتريها �أى لب�س ,
ف�إن ذلك ال ي�ؤثر في كون الممار�سة تمت على �أ�سا�س �سعر �إجمالي للعملية و�أن الهيئة قبلت
عطاء المقاول المذكور على �أ�سا�س هذا ال�سعر افجمالى الذى تحدد وفقا له ا�ستحقاقاته,
وانتهى ر�أى الجمعية العمومية �إلى �أن ا�ستحقاقات المقاول في الحالة الماثلة تتحدد
على �أ�سا�س �إجمالي قيمة عطائه المقبول من الهيئة و�أن ما ورد في ك�شوف توزيع ال�سعر
()295
الإجمالي للعملية بالن�سبة للق�سم  14منها يرجع �إلى خط�أ مادى واجب الت�صويب ».
( )294الطعن رقم  1314ل�سنة 13ق.1973/11/24 -
( )295فتوى ملف  -12/2/78جل�سة 1983/5/18
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وقد عر�ض على �إدارة الفتوى لوزارة ال�صحة في المو�ضوع الذى تتح�صل وقائعه في �أن
مديرية ال�شئون ال�صحية � ....أعلنت عن �إجراء مناق�صة محدودة بين مطابع القطاع
العام والخا�ص المتخ�ص�صة لتوريد المطبوعات المطلوبة بديوان المديرية والوحدات
التابعة لها وقد بلغ عدد الأ�صناف المطلوبة في هذه المناق�صة � 29صنفا �أدرجت في عدة
ك�شوف �ضمن كرا�سة ال�شروط والموا�صفات وقد حدد �أمام كل �صنف الموا�صفات الخا�صة
به والوحدة التى �سيتم التوريد على �أ�سا�سها والكمية المطلوبة من هذا ال�صنف وقد تقدم
لهذه المناق�صة �سبعة عطاءات تم البت فيها بالتو�صية بقبول الأ�صناف �أرقام  .....من
مطبعة  ....مقدمة العطاء رقم  7/7باعتباره �أقل الأ�سعار في هذه الأ�صناف واعتمدت
التو�صية من ال�سلطة المخت�صة و�صدر امر التورد با�سم المطبعة بتاريخ 1994/3/8
لتوريد الأ�صناف الم�شار �إليها بالكميات المعلن عنها بكرا�سة ال�شروط وبالأ�سعار الواردة
في العطاء  ,وبتاريخ  1994/3/16تقدمت هذه المطبعة بطلب �إلى المديرية ذكرت فيه
�أن العطاء المقدم منها قد �شابه خط�أ مادى في ال�سعر حيث دون �سعر الوحدة في خانة
ال�سعر الإجمالي للألف وطلب اعتبار ال�سعر المدون في خانة الإجمالي هو �سعر الوحدة
والتر�سية على �أقل العطاءات �سعرا و�إال ف�إنه م�ستعد للتوريد ب�أقل الأ�سعار بعد تعديل
�أ�سعاره  ,وطلبت المديرية �إبداء الر�أي في مدى جواز ت�صحيح الخط�أ الوارد بالعطاء
وتعديل �أ�سعاره  .وقد تبين لإدارة الفتوى �أن الثابت من مطالعة هذا العطاء �أنه و�ضع
�أمام كل �صنف ال�سعر الإجمالي له بالن�سبة للكمية المطلوبة كلها ولم ي�ضع �سعر الوحدة
وذلك بالن�سبة لكل الأ�صناف التى تقدم فيها في المناق�صة  ,وبمطالعة ك�شوف التفريغ
للعطاءات تبين �أنه بالن�سبة للأ�صناف التى كانت وحداتها بالألف لم يكن العطاء 7/7
هو �أقل العطاءات �سعرا رغم كبر الكمية المطلوبة مما يت�ضح منه �أنه كان يعلم �أن بع�ض
الأ�صناف كانت عبارة عن نموذج بالألف وو�ضع ال�سعر بالن�سبة لها على �أ�سا�س الكمية
المطلوبة جميعها فكانت �أ�سعاره في بع�ض هذه الأ�صناف لي�ست �أقل الأ�سعار ومن ثم
ف�إن ما يدعيه �صاحب هذا العطاء ال يعد خط�أ ماديا بل محاولة منه لتعديل الأ�سعار ,
فما يدعيه لم يكن خط�أ في الكتابة �أو الح�ساب يتعين ت�صحيحه خا�صة وقد قامت لجنة

480

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

فتح المظاريف بمراجعة العطاءات مراجعة ح�سابية تف�صيلية ولم تعثر على �أية �أخطاء
مادية يمكن ت�صحيحها وقامت ب�إعالن �أ�سعار العطاءات وتم البت في المناق�صة  ,و�أنه
بافترا�ض �أن ما يدعيه �صاحب العطاء  7/7هو خط�أ مادى ف�إنه قد تقدم ب�شكاواه بعد
البت في المناق�صة و�إ�صدار �أمر التوريد وكان يتعين عليه �أن يتقدم بادعائه هذا قبل
فتح المظاريف عمال ب�صريح المادة  54فقرة  3من الئحة المناق�صات والمزايدات من
�أنه ال يلتفت �إلى �أى ادعاء من �صاحب العطاء بح�صول خط�أ في عطائه �إذا قدم بعد فتح
()296
المظاريف وانتهى ر�أى الإدارة �إلى عدم جواز تعديل هذا العطاء».

-3قيـام �أحـد المتقدمين فـى المناق�صة المحـدودة بت�سعيـر البنود التى تقــرر حذفهـا
واحت�سابها �ضمن ال�سعر الإجمالي لعطائـه يكون مـن قبيـل الخط�أ المادى الوارد
على غير محل وال �أثر له قانون ًا لعدم اتفاقه مع الإرادة الظاهـرة والحقيقية للطرفين .

وفى هذا ال�صدد قررت �إدارة الفتوى بدولة الكويت «من حيث �إن المادة  150من
القانون المدنى ال�صادر بالمر�سوم رقم  67ل�سنة  1980تن�ص على �أن « ال ي�ؤثر في
�صحة العقد مجرد �أخطاء الح�ساب �أو زالت القلم «  .ومن حيث �إن المادة  21من الئحة
مناق�صات التعليم العالى ال�صادرة بقرار وزير التربيـة رقــم  54122بتاريــخ 1966/7/3
تن�ص على �أنه «  ..ويجب �أن يكتب ال�سعر الإجمالي المبين في �صيغة المناق�صة بالأحرف
وللجنة الحق في مراجعة الأ�سعار المقدمة �سواء من حيث مفرداتها �أو مجموعها و�إذا
وقع المناق�ص في خط�أ ح�سابى �صححت النتائج واعتبر �سعره بعد الت�صحيح هو المعول
عليه « .ومن حيث �إن البيـن مـن �سياق الن�صين الم�شار �إليهما �أن الغلط المادى المتمثل
في �أخطاء الح�ساب وزالت القلم ال ي�ؤثر في �صحة العقـد باعتبار ان الخط�أ المادى
بمجرده وذاته ال يمثل عيب ًا في الر�ضا فهو ال يعدو �أن يكون مظهر ًا غير �صحيح لر�ضاء
هو في ذاته �سليم ومن ثم فال ي�ؤثر بداهة في �صحة العقد و�إنما يلزم ت�صحيحه بما
يتفق والإرادة الظاهرة للمتعاقد بما يتحقق معه التعبير ال�صحيح للإرادة وقد �أوجبت
المادة  21من الالئحة المذكورة على لجنة المناق�صات مراجعة الأ�سعار المقدمة في
( )296فتوى رقم  426بتاريخ ( 1994/5/25ملف رقم )495/24/3
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العطاء �سواء من حيث مفرداتها �أو مجموعها لت�صحيح ما يكون قد وقع فيه المتعاقد
من خط�أ ح�سابى واعتبار �سعره بعد الت�صحيح هو المعول عليه في �إجراء المقارنة بين
العطاءات المختلفة  .ومن حيث �إن الثابت �أن الجامعة قد طرحت المناق�صة المحـدودة
رقـم  1990/89-19لإن�شاء و�إنجاز و�صيانة مبنى الإدارات بالعديلية  -المرحلة الثالثة
 ودعت لال�شتراك فيها ت�سع �شركات على النحو المبين بالإعالن الخا�ص بها – �إال�أنه لم ي�شترك في هذه المناق�صة ويت�سلم وثائقها وم�ستنداتها �سوى �ست �شركات هى
 .....و�إذ تبين للجامعة بعد ت�سليم ال�شركات المذكورة وثائق المناق�صة وم�ستنداتها �أن
هناك بنود ًا في جداول الكميات قد �سبق تنفيذ الأعمال الخا�صة بها في المرحلة الثانية
بمقت�ضى �أوامر تغييرية لذلك فقد طلبت الجامعة من هذه ال�شركات الح�ضور �إلى اجتماع
تمهيدى في 11/20و 1989/11/26على التوالى و�أخطرتهم كتابة بحذف البنود الواردة
في ال�صفحات � III-2-91إلى  III -2/122عدا البند رقم  Iفي ال�صفحة رقم III-2/113
من الملحق رقم ( )1ف�إنه يدخل �ضمن الأعمال المطلوب تنفيذها  .و�إذ قامت الجامعة
ب�إخطار ال�شركات �سالفة البيان في االجتماعين الم�شار �إليهما بالبنود التى يتعين حذفها
من جداول الكميات المرفقة بوثائق وم�ستندات المناق�صة فمن ثم ف�إن محل التعاقد
بين الطرفين يكون قد �أ�صبح مق�صور ًا على البنود الأخرى الواردة في هذه الوثائق –
دون �سواها – ويتحدد على هذا الأ�سا�س �إيجاب وقبول الطرفين وعلى ذلك ف�إن قيام
�شركة  ......بت�سعير البنود التى تقرر حذفها يكون من قبيل الخط�أ المادى الوارد على
غير محل وال �أثر له قانون ًا لعدم اتفاقه مع الإرادة الظاهرة والحقيقية للطرفين ومن
ثم ف�إن ما قامت به اللجنة المخت�صة بتدقيق العطاءات المقدمة في هذا ال�ش�أن من

ا�ستبعاد الأ�سعار الواردة قرين البنود الملغاة و�إعادة ت�صحيح ال�سعر الإجمالي
بما يتفق مع ذلك و�إجراء المقارنة بين العطاءات المختلفة على هذا الأ�سا�س
يكون متفقاً و�صحيح حكم القانون و�إذ تبين للجنة المناق�صات في الجامعة �أن �أ�سعار
ال�شركة المذكورة هى �أقل �سعر ًا من العطاءات الأخرى وم�ستكملة لل�شروط والموا�صفات
التى طرحت على �أ�سا�سها المناق�صة تعين �إر�ساء المناق�صة عليها  .وترتيب ًا على ما تقدم
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نرى �أن الإجراء الذى اتخذته اللجنة المكلفة بتدقيق العطاءات المقدمة في المناق�صة
رقم  1990/89-19لإن�شاء و�إنجاز و�صيانة مبنى الإدارات بالعديلية – المرحلة الثالثة
– من ت�صحيح ال�سعر الإجمالي للعطاء المقدم من �شركة .....على الأ�سا�س الذى �سلف
بيانه واعتبارها �أقل المناق�صين �سعر ًا يتفق و�صحيح حكم القانون وللجنة المناق�صات
بالجامعة �إر�ساء المناق�صة عليها �إذا كان عطـا�ؤها قد ا�ستوفى ال�شروط والموا�صفات
()297
الأخرى التى طرحت على �أ�سا�سها المناق�صة المذكورة».

 -4ت�صحيح الخط�أ المادى عند و�ضع الأ�سعار دون الخط�أ في تقدير ال�سعر:
وفى هذا ال�صدد قررت �إدارة الفتوى بدولة الكويت «الأ�صل في المناق�صات �أن يلتزم من
ر�ست عليه المناق�صة بالأ�سعار التى قدمها  ،ذلك ان انخفا�ض ال�سعر في بع�ض البنود
قد يغطيه ارتفاع في بنود �أخرى  .وعلى هذا يحمل تف�سير حق الوزارة – الوارد في البند
 7من �شروط المناق�صة – في مراجعة الأ�سعار �سواء من حيث مفرداتها �أو مجموعها
و�إجراء الت�صحيحات الالزمة �إن وجدت  ،اى ان هذه المراجعة تتم قبل تر�سية العطاء
على مقاول بالذات � .إال انه �إذا ثبت للوزارة بيقين – ومرجع ذلك متروك للم�سئولين
فيها – ان الخط�أ الذى وقع في �إثبات ال�سعر بجداول الأ�سعار كان خط�أً مادي ًا ولي�س
خط�أ في تقدير ال�سعر ذاته ف�إن للوزارة في هذه الحالة �أن ت�ستجيب �إلى طلب المقاول
ت�صحيح الخط�أ المادى ب�شرط ان ال ي�ؤدى هذا الت�صحيح �إلى االرتفاع ب�سعر ال�صنف عن
�أقل الأ�سعار عند المناق�صة  ،و�إال �أدى ذلك �إلى ا�ستغالل الخط�أ المادى في التو�صل �إلى
()298
تر�سية العطاء ب�سعر �أعلى من �أقل الأ�سعار».

-5مجال تطبيق المادة  32من قانون المناق�صات هو بالن�سبة لل�سعر الإجمالى
للعطاء �إذا اختلف فيه المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف
فعلى اللجنة �أن ت�أخذ بالأقل  ،وال ي�سرى ذلك في حالة الخط�أ المادى في �سعر
البند.
( )297فتوى رقم  517فى  1990/3/12مرجع رقم 90/25/2
( )298فتوى رقم  200/2بتاريخ 1963/6/4
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وفى هذا ال�صدد قررت �إدارة الفتوى بدولة الكويت « انه بالرجوع �إلى جدول الكميات
والأ�سعار المعب�أ والموقع من قبل المناق�ص نجد �أنه بالن�سبة للبند ( )2-2الخا�ص
بالخر�سانة الم�سلحة فقد �أدرج المناق�ص في الق�سم المخ�ص�ص مـن هذا الجدول ل�سعر
الوحدة بالحروف مبلغ ًا مقداره « خم�سون دينار ًا « كتابة  ،وفى الق�سم المخ�ص�ص ل�سعر
الوحدة بالأرقام مبلغ ًا مقداره  60د.ك رقم ًا ثم د َّون ال�سعر الإجمالى لهذا البند في الق�سم
المخ�ص�ص له بمبلغ  .....وهذا المبلغ ناتج �ضرب عدد وحدات هذا البند ب�سعر الوحدة
البالغ  60د.ك ثم تابع جمع هذا المبلغ من �إجمالي قيمة الوحدات الأخرى في العطاء ،
وخل�ص في النتيجة �إلى الإجمالى العام لقيمة العطاء و�إدراجه في الق�سم المخ�ص�ص له
بمبلغ  .....بعد �إجراء الخ�صم ود َّونه هكذا رقم ًا وكتابة .وبناء على ما �سلف ذكره يبين
�أن ق�صد المناق�ص كان هو ال�سعر المدون بالأرقام والبالغ  60د.ك للوحدة ودليل ذلك �أن
هذا المبلغ يت�سق و�إجمالي البند وكذلك الإجمالى العام للمناق�صة ف�إذا �أ�ضفنا �إلى ذلك
�أن �سعر هذا البند كما يبدو في جداول الكميات المقدمة من بقية المناق�صين الآخرين
الم�شتركين في هذه المناق�صة يتراوح بين ( )88-60د.ك للمتر المكعب الواحد ف�إننا
ن�ستدل على �أن هذا المناق�ص قد وقع في خط�أ مادى ولي�س في تقدير ال�سعر وذلك ب�أن
د َّون بالحروف �سعر ًا للوحدة رقم  .....مقداره خم�سون دينار ًا بد ًال من  60دينار ًا التى
د َّونها رقم ًا واعتمدها في ح�ساب ال�سعر الإجمالي ب�ضربها بعدد الوحدات لهذا البند.
وبنا ًء عليه ف�إذا ما كان الأمر كذلك ف�إننا نرى ت�صحيح هذا الخط�أ ب�أن ت�أخذ اللجنة
بال�سعر المدون رقم ًا للوحدة والبالغ �ستون دينار ًا  ،وهذا الت�صحيح يعتبر تطبيق ًا �سليم ًا
لأحكام المادة ( )121من قانون التجارة التى تن�ص على �أنه « ال ي�ؤثر في �صحة العقد
مجرد الغلط في الح�ساب وال غلطات القلم ولكن يجب ت�صحيح الغلط»
كما تجدر الإ�شارة هنا �إلى �أنه ال يمنع من �إجراء هذا الت�صحيح ما ورد في المادة 24
من قانون المناق�صات العامة من �أنه « � .....إذا اختلف المبلغ المكتوب بالأرقام عن
المبلغ المكتوب بالحروف �أخذت لجنة المناق�صات المركزية بالمبلغ الأقل « �إذ �أن هذه
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المناق�صات المركزية ب�صرف النظر عن �أية �أرقام قد تظهر في الملخ�ص العام �أو
في �أى مكان �آخر في وثائق المناق�صة �إلى �آخر ما جاء في هذا الن�ص  ،وبمقت�ضى
�أحكام هذا الن�ص ف�إنه يتعين على اللجنة �أن ت�أخذ بال�سعر الإجمالي  .وكما هو وا�ضح في
()299
الحالة المعرو�ضة ف�إن ال�سعر الإجمالي متطابق رقما وحرف ًا ولي�س ثمة خط�أ فيه .

المبحث الثالث
وقت ت�صحيح الخط�أ المادى في العطاء
قررت �إدارة الفتوى بدولة الكويت عدم جواز التغيير في الأ�سعار المقدمة بعد تمام
التعاقد والتوريد وذلك في طلب الر�أى حول طلب ال�سادة م�ؤ�س�سة  .....التى ر�ست عليها
بع�ض مواد المناق�صة رقم .....ب�أن تعفيها الوزارة من توريد باقى كمية الغذائيات المطلوبة
�أو قبول العر�ض الثانى الإ�ضافي بالنظر �إلى ما ين�سبه المتعهد من خط�أ ح�سابى وقع فيه
عند تقديم العطاء « .ب�أنه طالما تمت تر�سية بع�ض مواد المناق�صة المذكورة على المتعهد
المذكور وكان من بينها .....وقد �أخطرت الم�ؤ�س�سة بذلك وقامت بالفعل بتوريد كميات من
هاتين المادتين �إلى الوزارة وفق ًا لما تم التعاقد عليه معها .ولما كانت المادة الثامنة من
ال�شروط العامة للمناق�صة ال�سالفة الذكر تق�ضى �صراحة ب�أن ال وجه لإلزام الوزارة بفروق
الأ�سعار الناجمة عن �أى طارئ قد يحدث خالل تقدير العطاء �أو ر�سوه �أو بعد تاريخ االرتباط
النهائى وبالتالى فال يملك المتعهد الفكاك من توريد باقى الكمية المطلوبة بدعوى الخط�أ
الح�سابى وما لحق به من خ�سارة  ،فذلك لي�س بم�سوغ تقبل معه الوزارة من جديد عر�ض
المتعهد اال�ضافى المقدم منه ب�سعر يجاوز ال�سعر اال�سا�سى الذى ر�ست به المناق�صة �أ�ص ًال
 ،ومن ثم فالمتعهد المذكور ملزم قانون ًا بت�سليم الكميات الرا�سية عليه من المادتين الم�شار
�إليهما �آنف ًا في المواعيد المقررة وبذات ال�سعر اال�سا�سى  ،و�أى عدول من جانبه عن تنفيذ
هذا ي ُّعر�ضه لتوقيع الغرامة المن�صو�ص عليها في المادة الخام�سة من �شروط المناق�صة
()300
ف�ض ًال عن تحميله فروق الأ�سعار على النحو الم�شار �إليه في المادة المذكورة».
( )299فتوى رقم  2625/2فى 1977/3/8
( )300فتوى رقم  238/2بتاريخ 1963 /9/ 21
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وقررت اللجنة الأولى لق�سم الفتوى بمجل�س الدولة الم�صرى �أن الخط�أ في
الكتابة �أو في الح�ساب وغلطات القلم يجوز ت�صحيحها جميعا في �أى مرحلة من
مراحل التعاقد  ,ويكون الف�صل في ال�شكوى التى يقدمها �أ�صحاب ال�ش�أن من
اخت�صا�ص لجنة البت (لجنة المناق�صات المخت�صة) والوزير المخت�ص قبل البت في
العملية  ,ف�إذا تم البت كان الت�صحيح من �سلطة القا�ضى بقولها « ا�ستعر�ضت اللجنة
المواد  123من القانون المدنى و 54, 25, 24من الالئحة التنفيذية لقانون المناق�صات
والمزايدات رقم  9ل�سنة  83وقررت �أن ال�شكوى من ح�صول غلط في الح�ساب �أو وقوع

غلط من غلطات القلم هى مما يجوز لمقدم العطاء االدعاء به في �أى وقت �سواء قبل
فتح المظاريف �أو بعد فتحها و�أي�ضا بعد التعاقد و�أن االخت�صا�ص بالف�صل في ال�شكوى
يكون على النحو الأتى :
( �أ )�إذا قدمت ال�شكوى قبل �أو بعد فتح المظاريف وقبل البت ينعقد االخت�صا�ص بالف�صل
فيها للجنة البت والوزير المخت�ص بعد �أخذ ر�أى مجل�س الدولة �إذا لزم الأمر عمال
بن�ص المادة  25من الئحة المناق�صات والمزايدات  ,فيكون على لجنة البت ا�ستظهار
الغلط �إن كان له وجود ولها �أن تطلب ر�أى مجل�س الدولة �إذا اقت�ضى الأمر ذلك  ,ف�إذا
تبين وقوع غلط من غلطات القلم وثبت ذلك ب�شكل قاطع �أو�صت اللجنة بت�صحيح هذا
الغلط وقامت بعر�ض الأمر على الوزير المخت�ص م�شفوعا بر�أى مجل�س الدولة �إن وجد
لالعتماد  ,وتلتزم اللجنة لدى ا�ستكمال �أعمالها بالعطاء بعد الت�صحيح على النحو
الذى يتفق والإرادة ال�صحيحة لمقدم العطاء ف�إذا تبين �أن االدعاء بح�صول الغلط ال
�أ�سا�س له �أو�صت برف�ضه على �أن يرفع قرارها في هذا ال�ش�أن �أي�ضا للوزير المخت�ص
لالعتماد ف�إذا لم يقبل مقدم العطاء قرار لجنة البت والوزير المخت�ص كان له اللجوء
�إلى الق�ضاء .
(ب)�إذا قدمت ال�شكوى بعد البت في المناق�صة و�صدور قرار من ال�سلطة المخت�صة باعتماد
نتيجة البت ف�إن التعاقد يكون قد تم ومن ثم ال يكون هناك مجاال لت�صحيح الخط�أ
بعد تمام التعاقد  ,وال تكون هناك �سلطة �سواء للجنة البت �أو الوزير المخت�ص في
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ت�صحيح الغلط بعد تمام التعاقد و�إنما يدخل الأمر في نطاق �سلطة القا�ضى والذى
ال تقل �سلطته في تبيان الغلط الذى يقع في العقد عن �سلطته في ف�سخه �أو تعديله ,
فله �أن يتحرى الإرادة الظاهرة للمتعاقد للوقوف على الغلط الذى �شاب هذه الإرادة
من واقع الظروف والمالب�سات التى �صاحبت عملية التعاقد  ,ف�إذا ا�ستبان له وجود
غلط قام بت�صحيحه على وجه يتحقق معه التعبير ال�صحيح للإرادة (حكم المحكمة
الإدارية العليا في الطعن رقم  1342ل�سنة 6ق جل�سة  1962/5/5والطعن رقم 1314
ل�سنة 13ق جل�سة  ) 1973/11/24و�أ�س�ست اللجنة ر�أيها على �أن الأخطاء المادية في
الكتابة �أو في الح�ساب التى يقع فيها �أحد المتعاقدين ال ت�ؤثر في �صحة العقد وتظل
واجبة الت�صحيح  ,و�أن هذا المبد�أ الذى ن�صت عليه المادة  123من القانون المدنى,
يعد بمثابة قواعد عامة يعمل بها في مجال العقود مدنية كانت او �إدارية وفى �أى مرحلة
من المراحل التى يمر بها التعاقد  ,و�أن هذا المبد�أ غير قا�صر على العقود المدنية �إذ
�أن الم�شرع في مجال العقود الإدارية اعتنق مبد�أ ت�صحيح الخط�أ وي�ستفاد ذلك من
نهج الم�شرع فيما ن�ص عليه في الئحة المناق�صات والمزايدات من مراجعة العطاءات
ح�سابيا �سواء من حيث مفرداتها �أو مجموعها و�إجراء الت�صحيحات المادية �إذا وجد
اختالف بين �سعر الوحدة و�إجمالى �سعر الوحدات بالتعويل على �سعر الوحدة والأخذ
بال�سعر المبين بالتفقيط (مادة  )24وترتيبا على ما تقدم فانه يتعين �إعمال هذا
المبد�أ في مجال العقود الإدارية على �إطالقه وال ي�سوغ تقييد هذا المبد�أ با�شتراط �أن
يكون االدعاء بح�صول الخط�أ مقدما قبل فتح المظاريف ك�شرط للف�صل فيه ال مبرر
لهذا طالما ان الف�صل في ال�شكوى ينعقد للجنة البت و�أنها ما زالت في حالة انعقاد
ولم تنته من �أعمالها بعد فال ي�سوغ تجاهل ال�شكوى من ح�صول غلط واال�ستمرار في
الأعمال والتر�سية رغم وجود هذا الغلط �إذ �أن في ذلك تجاهل لإرادة المتعاقد مع
الإدارة  ,وا�ستغالل من الإدارة لما وقع فيه الطرف الثانى من غلط في الح�ساب �أو في
الكتابة  ,كما �أن ن�ص المادة ( )25من الئحة المناق�صات والمزايدات قد ورد في �صيغة
عامة مطلقة من كل قيد  ,فقد ناط الم�شرع بلجنة البت والوزير المخت�ص الف�صل في
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�شكوى مقدم العطاء من ح�صول خط�أ مادى في عطائه بعد ا�ستطالع ر�أى مجل�س الدولة
�إذا اقت�ضى الأمر دون �أن يحدد مجاال زمنيا معينا لتقديم مثل هذه ال�شكوى ولو �أراد
الم�شرع تقييد الن�ص ب�ضرورة تقديم ال�شكوى قبل فتح المظاريف لن�ص �صراحة على
ذلك في عجز هذه المادة ولم يكن هناك داع في هذه الحالة لإ�شراك الوزير المخت�ص
()301
في الف�صل في ال�شكوى».

المبحث الرابع
حكم الأ�صناف �أو البنود
التى �سكت مقدم العطاء عن تحديد �سعر لها
تن�ص المادة  33من قانون المناق�صات والمزايدات المعدلة بالقانون رقم  22ل�سنة 2008
على انه « �إذا �سكت مقدم العطاء في مناق�صات �شراء الأ�صناف عن تحديد �سعر �صنف من
الأ�صناف الواردة بقائمة الأ�سعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول في
المناق�صة بالن�سبة لهذا ال�صنف.
وفي مقاوالت الأعمال �إذا �سكت مقدم العطاء عن تحديد �سعر لأحد البنود الواردة في
�أعمال المقاولة المقدمة منه ،فللجنة المناق�صات المركزية �إما ا�ستبعاد العطاء �أو �أن ت�ضع
�أعلى �سعر لهذا البند في العطاءات الأخرى المقبولة فني ًا بغر�ض المقارنة ،وتحدد الالئحة
التنفيذية لهذا القانون القواعد والأ�س�س الواجب تطبيقها في هذا ال�ش�أن».
فرق الم�شرع بين مناق�صات �شراء الأ�صناف  ،ومناق�صات �أعمال المقاولة مقررا �أن
�سكوت مقدم العطاء في مناق�صات �شراء الأ�صناف عن تحديد �سعر �صنف من الأ�صناف
الواردة بقائمة الأ�سعار المقدمة منه يعد امتناعا منه عن الدخول في المناق�صة بالن�سبة
لهذا ال�صنف  ،وذلك بطبيعة الحال يفتر�ض ان المناق�صة قابلة للتجزئة  ،فان كانت غير
قابلة للتجزئة وجب ا�ستبعاد العطاء� ،أما �إذا �سكت مقدم العطاء عن تحديد �سعر لأحد البنود
الواردة في �أعمال المقاولة المقدمة منه ،فللجنة المناق�صات المركزية �إما ا�ستبعاد العطاء
( )301جل�سة ( 1990/2/28ملف رقم )26/1/10
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�أو قبوله فان قررت قبوله فانه عند المقارنة بين العطاءات ي�ضاف للعطاء �أعلى �سعر لهذا
البند في العطاءات الأخرى المقبولة فني ًا  ،ف�إذا تبين انه العطاء الفائز في المناق�صة فانه
عند التر�سية يو�ضع لهذا البند الم�سكوت عن ت�سعيره �أقل �سعر في العطاءات الأخرى المقبولة
فني ًا حتى ال ي�ستفيد المقاول من تق�صيره في الت�سعير وتتم محا�سبته على هذا ال�سعر الأقل.

الفصل الثامن
البت في المناقصة
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الف�صل الثامن
البت في المناق�صة

يتولى البت في المناق�صة التى تجاوز قيمتها خم�سة ماليين ريال لجنة المناق�صات
المركزية ،فهذه اللجنة هى المخت�صة بمبا�شرة �إجراءات طرح المناق�صات التي تزيد قيمتها
على هذا الن�صاب وتلقي العطاءات وف�ض المظاريف المت�ضمنة لها ودرا�ستها و�إبداء التو�صية
ب�ش�أن �إر�ساء المناق�صة على �أف�ضل عطاء وفق ًا لما ن�صت عليه المادتان ( )15و( )16من
قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة  2005المعدلة بالقانون رقم  22ل�سنة
 .2008وتبا�شر هذه االخت�صا�صات لجنة المناق�صات المحلية فى المناق�صة التى تكون
قيمتها خم�سة ماليين ريال ف�أقل  ،وتتولى اللجان التى ي�شكلها مجل�س الوزراء اخت�صا�صات
لجنتى المناق�صات المركزية والمحلية.
ويتم البت فى المناق�صة باتمام الإجراءات بق�صد الو�صول �إلى تعيين �أف�ضل المناق�صين
�أو �إلغاء المناق�صة  ,ويتولى هذه المهمة لجنة البت مما يقت�ضى التعر�ض �إلى النقاط الأتية -:
�أوال  :ت�شكيل اللجنة
ثانيا  :اخت�صا�صات اللجنة
ثالثا  :اعتماد تو�صيات اللحنة
رابعا :الطبيعة القانونية لقرارات هذه اللجنة
ونفرد لكل نقطة مبحثا م�ستقال
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المبحث الأول
ت�شكيل لجنة المناق�صات المخت�صة بالبت
المطلب الأول
ت�شكيل لجنة المناق�صات المركزية
ون�صاب �صحة اجتماعاتها وقراراتها
الفرع الأول
ت�شكيل لجنة المناق�صات المركزية
حددت المادة  12من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة  2005المعدلة
بالقانون رقم  22ل�سنة  2008ت�شكيل هذه اللجنة بن�صها على �أن «تن�ش�أ لجنة ت�سمى « لجنة
المناق�صات المركزية» تتبع وزير االقت�صاد والمالية ،وتكون لها �شخ�صية اعتبارية ،وموازنة
ملحقة بالموازنة العامة للدولة.وت�شكل اللجنة من رئي�س ونائب للرئي�س يكونان متفرغين
لأعمالها ،وعدد من الأع�ضاء ال يقل عن خم�سة وال يزيد على �سبعة ،يكون من بينهم ممثل عن
وزارة العدل وممثل عن وزارة االقت�صاد والمالية  ،يختارهما الوزيران المخت�صان ،وي�صدر
بتعيين رئي�س ونائب رئي�س و�أع�ضاء اللجنة وتحديد مكاف�آتهم قرار �أميري ،بنا ًء على اقتراح
وزير االقت�صاد والمالية  .وتكون مدة الع�ضوية في اللجنة ثالث �سنوات قابلة للتجديد لمدة
�أو مدد �أخرى مماثلة.ويجب �أن يح�ضر اجتماعات اللجنة ممثل عن الجهة الحكومية المعنية،
()302
وممثل عن ديوان المحا�سبة ».
()302وقد �صدر قرار �أميري رقم ( )6ل�سنة  2006بت�شكيل لجنة المناق�صات المركزية نا�صا في مادته االولى على ان « ُيعين
�أع�ضاء لجنة المناق�صات المركزية على النحو التالي:
ً
 -2ال�سيد /محمد ح�صين النعيمي نائبا للرئي�س.
			
 -1ال�سيد /غانم علي الكبي�سي رئي�س ًا.
 -4ال�سيد /محمد نا�صر الفهيد ع�ضو ًا.
 -3ال�سيد� /إ�سحاق �أحمد ها�شم ،ممث ًال لوزارة العدل ع�ضو ًا.
 -6ال�سيد� /سعد �أحمد الم�سند ع�ضو ًا.
			
 -5ال�سيد /هالل جهام الكواري ع�ضو ًا.
 -7ال�سيد /علي لحدان الفيحاني ،ممث ًال لوزارة المالية ع�ضو ًا -8 .ال�سيد /را�شد عبد اهلل ال�سبيعى ع�ضو ًا.
 -9ال�سيد /محمد جا�سم العثمان فخرو ع�ضو ًا
وتكون مدة ع�ضوية اللجنة ثالث �سنوات قابلة للتجديد لمدة �أو مدد �أخرى مماثلة .ويتفرغ رئي�س اللجنة لأعمالها».
ثم �صدر القرار االميرى رقم ( )36ل�سنة  2008بتعديل بع�ض �أحكام القرار الأميري رقم ( )6ل�سنة  2006بت�شكيل لجنة
المناق�صات المركزية نا�صا في مادته االولى على ان «يحل ال�سيد  /ماجد علي خمي�س الكواري ،محل ال�سيد /محمد جا�سم
العثمان فخرو ،وال�سيد  /يو�سف �أحمد الكواري ،محل ال�سيد  /را�شد عبد اهلل ال�سبيعي ،في ع�ضوية لجنة المناق�صات
المركزية ،وتكون مدة ع�ضويتهما مكملة لمدة ع�ضوية �سلفيهما».
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ون�صت المادة ( )13على ان «يكون للجنة المناق�صات المركزية �أمين �سر يعاونه عدد
من الموظفين ،ي�صدر بتعيينهم وتحديد اخت�صا�صاتهم ومكاف�آتهم ،قرار من وزير المالية.
ون�صت المادة ( )14على ان «يكون للجنة المناق�صات المركزية جهاز تنفيذي ،يت�ألف
من الوحدات الإدارية الالزمة لمبا�شرة اللجنة اخت�صا�صاتها ،وي�صدر بتحديد هذه
الوحدات وتعيين اخت�صا�صاتها قرار من مجل�س الوزراء ،بناء على اقتراح وزير االقت�صاد
والمالية .وت�سري �أحكام قانون الخدمة المدنية على موظفي اللجنة ».وتنفيذا لهذا الن�ص
�صدر قرار مجل�س الوزراء رقم  8ل�سنة  2007بتحديد الوحدات الإدارية للجهاز التنفيذى
للجنة المناق�صات المركزية وتعيين اخت�صا�صاتها  ،منظما فى مادته الثانية اخت�صا�صات
رئي�س لجنة المناق�صات المركزية بن�صها على ان « يتولى رئي�س لجنة المناق�صات المركزية
االخت�صا�صات التالية :
 -1الإ�شراف العام على �أعمال اللجنة.
�-2إ�صدار القرارات والتوجيهات الالزمة لتنظيم العمل فى الوحدات الإدارية التابعة
للجنة .
-3تمثيل الدولة فى الم�ؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية فى مجال �أن�شطة
اللجنة .
-4توقيع العقود والم�ستندات الخا�صة ب�أعمال اللجنة .
 -5تمثيل اللجنة �أمام الق�ضاء وفى عالقاتها مع الغير .
ونظمت المادتان  3و 5الوحدات الإدارية التابعة لرئي�س اللجنة وهى:
 -1مكتب رئي�س اللجنة.
� -2إدارة التموين وتت�ألف من ق�سم التوريدات ،وق�سم المخازن ،وق�سم التوزيع والمبيعات.
 -3وحدة ال�شئون القانونية».
وحددت المواد  20-10اخت�صا�صات نائب رئي�س لجنة المناق�صات المركزية ومنها
رئا�سته للجنة المناق�صات المحلية  ،والوحدات الإدارية التابعة له وهى:
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�-1إدارة ال�ش�ؤون الفنية وتت�ألف من ق�سم االعالن عن المناق�صات والمزايدات  ،وق�سم
مراجعة وتقييم العطاءات .
� -2إدارة ال�ش�ؤون المالية.

 -3وحدة الترجمة.

 -4وحدة الحا�سب االلى.

الفرع الثانى
ن�صاب �صحة اجتماع لجنة المناق�صات المركزية
و�إ�صدار قراراتها
تن�ص المادة (  )17من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة  2005على
ان « تعقد لجنة المناق�صات المركزية اجتماعها في مقرها ،وي�شترط ل�صحة انعقادها
ح�ضور �أغلبية �أع�ضائها  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه  ،وت�صدر تو�صياتها ب�أغلبية
ثلثي الأع�ضاء الحا�ضرين .
ويحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة مح�ضر يد ّون فيه مناق�شاتها وتو�صياتها ،ويوقع
عليه الرئي�س والأع�ضاء الحا�ضرون و�أمين ال�سر.
وال يجوز لع�ضو اللجنة ح�ضور االجتماعات واال�شتراك في المناق�شات �أو �إبداء الآراء في
�أي مناق�صة تكون له م�صلحة فيها».

وينبغى التمييز بين ن�صاب �صحة الح�ضور الم�شار اليه وبين ن�صاب �صحة القرار
الذى ت�صدره اللجنة  ،ذلك ان ن�صاب �صحة الح�ضور هو ح�ضور اغلبية اع�ضاء اللجنة اى
ما يجاوز ن�صف عدد االع�ضاء اى ح�ضور خم�سة من بينهم الرئي�س �أو نائبه .وفى حالة عدم
توافر الن�صاب القانونى ل�صحة انعقاد اللجنة فال يجوز للجنة مبا�شرة اخت�صا�صاتها وي�ؤجل
اجتماعها �إلى �أقرب ميعاد ممكن.
اما ن�صاب �صحة قرارات لجنة المناق�صات المركزية فالأ�صل ان ت�صدر قرارات لجنة
المناق�صات المركزية ب�أغلبية ثلثى االع�ضاء الحا�ضرين  ،ما لم ين�ص القانون على خالف
ذلك  .وقد حدد القانون اغلبية خا�صة فى الحاالت الآتية :
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-1يجب ان ي�صدر قرار اللجنة المخالف لتو�صيات الجهات الفنية التالية ب�أغلبية ثلثى
الأع�ضاء الذين تت�ألف منهم اللجنة  -ال ثلثى الحا�ضرين  -وهى التو�صيات التى يقوم
بها الفنيون بالجهة الحكومية المخت�صة � ،أو اللجنة الفنية الخا�صة التى ت�شكلها لجنة
المناق�صات المركزية لدرا�سة العطاءات �أو الخبراء �أو الفنيين �أو اال�ست�شاريين (المادة
.)43
-2يجب ان ي�صدر ب�إجماع الحا�ضرين قرار عدم ا�ستبعاد العطاء الذى �شابه خط�أ ح�سابى
تجاوزت ن�سبته  %5من قيمة ال�سعر االجمالى الوارد بنموذج العطاء (المادة /32فقرة .)4
-3يجب ان ي�صدر ب�إجماع ا�صوات االع�ضاء قرار االت�صال بمقدمى العطاءات بعد ف�ض
مظاريفها في اية حالة ترى فيها اللجنة ذلك (البند  3من المادة  48الم�ضافة بالقانون
رقم  22ل�سنة  )2008فيما عدا التفاو�ض مع مقدمى العطاءات في الحالتين المن�صو�ص
عليهما في هذه المادة وهما �أ� -إذا انتهت مدة �سريان العطاءات ب�سبب ظروف ا�ستثنائية،
وذلك من �أجل مد هذه المدة .ب -مفاو�ضة �صاحب العطاء الأقل �سعر ًا المقترن بتحفظات
للتنازل عن تحفظاته �أو النزول ب�سعره �إلى م�ستوى �أ�سعار ال�سوق ،و�إذا رف�ض �صاحب
العطاء الأقل �سعر ًا التنازل عن تحفظاته �أو النزول ب�سعره �إلى �أ�سعار ال�سوق جاز للجنة
التفاو�ض مع �صاحب ال�سعر الذي يليه.

المطلب الثانى
ت�شكيل لجنة المناق�صات المحلية
حددت المادة  60من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات ت�شكيل لجنة المناق�صات
المحلية بقولها «تن�ش�أ لجنة ت�سمى «لجنة المناق�صات المحلية» تخت�ص بمبا�شرة �إجراءات
طرح المناق�صات المحلية وتلقي وف�ض ودرا�سة عطاءاتها  ،و�إبداء التو�صية ب�ش�أن �إر�سائها
على �أف�ضل عطاء  ،وت�شكل بقرار من وزير االقت�صاد والمالية على النحو التالي:
 -1نائب رئي�س لجنة المناق�صات المركزية رئي�س ًا.
 -2نائب للرئي�س و�أربعة �أع�ضاء ،ير�شحهم رئي�س لجنة المناق�صات المركزية.
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ويجب �أن يح�ضر اجتماعات اللجنة ممثل عن الجهة الحكومية المعنية ،وممثل عن ديوان
المحا�سبة.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر لجنة المناق�صات المركزية  ،وي�شترط ل�صحة انعقادها
ح�ضور �أغلبية �أع�ضائها على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه.
وت�صدر اللجنة قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء الحا�ضرين  ،وعند ت�ساوي الأ�صوات
ُيرجح الجانب الذي منه الرئي�س  ،وترفع اللجنة تو�صياتها �إلى وزير االقت�صاد والمالية �أو من
يفو�ضه العتمادها.
ويكون للجنة �أمين �سر يعاونه عدد من الموظفين ،ي�صدر بتعيينهم وتحديد اخت�صا�صاتهم
ومكاف�آتهم  ،قرار من وزير االقت�صاد والمالية.

المطلب الثالث
ت�شكيل اللجان التى تقوم مقام لجنة المناق�صات المركزية والمحلية
خولت المادة ( )18من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة 2005
المعدلة بالقانون رقم  22ل�سنة  2008مجل�س الوزراء بت�شكيل لجان للمناق�صات والمزايدات
في بع�ض الجهات التي ت�سري عليها �أحكام هذا القانون  ،تتولى كل �أو بع�ض اخت�صا�صات
لجنتي المناق�صات المركزية والمحلية بن�صها على ان « يجوز بقرار من مجل�س الوزراء ت�شكيل
لجان للمناق�صات والمزايدات في بع�ض الجهات التي ت�سري عليها �أحكام هذا القانون ،تتولى
كل �أو بع�ض اخت�صا�صات لجنتي المناق�صات المركزية والمحلية  ،وفق ًا لل�شروط والقواعد
التي يحددها  ،وذلك بالن�سبة للمناق�صات والمزايدات المتعلقة بتلك الجهات».
وقد ا�صدر مجل�س الوزراء العديد من القرارات بت�شكيل لجنة للمناق�صات فى الوزارات
والهيئات منها:

�أوال :القرار رقم  19ل�سنة  2012ت�شكيل للجنة للمناق�صات والمزايدات بهيئة
متاحف قطر :
وت�شكل اللجنة طبقا للمادة  2على النحو التالي:
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� -1أربعة ممثلين عن هيئة متاحف قطر ،يكون من بينهم الرئي�س ونائبه.
 -2ممثل عن لجنة المناق�صات المركزية.
 -3ممثل عن ديوان المحا�سبة ،ب�صفته مراقب ًا ،دون �أن يكون له حق الت�صويت
وتختار كل جهة من يمثلها في ع�ضوية اللجنة ،وي�صدر بت�سمية رئي�س و�أع�ضاء اللجنة قرار
من رئي�س مجل�س امناء هيئة متاحف قطر.
ويكون للجنة �أمين �سر ،يعاونه موظف �أو �أكثر من موظفي الهيئة ،ي�صدر بندبهم وتحديد
اخت�صا�صاتهم ومكاف�أتهم قرار من رئي�س مجل�س امناء هيئة متاحف قطر.
وطبقا للمادة  3تكون مدة ع�ضوية اللجنة ثالث �سنوات قابلة للتجديد لمدة �أو مدد �أخرى
مماثلة.
وطبقا للمادة (« )4تجتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها� ،أو كلما دعت الحاجة ،وتكون
اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الر�سمية ،ويجوز عقد بع�ض االجتماعات في �أوقات العمل
الر�سمية �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك.
وال تكون اجتماعات اللجنة �صحيحة �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،على �أن يكون من
بينهم الرئي�س �أو نائبه وممثلو الجهتين الم�شار �إليهما في البندين  2و 3من المادة ( )2من
هذا القرار ،وت�صدر تو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء الحا�ضرين ،وعند الت�ساوي يرجح
الجانب الذي منه الرئي�س.

ثانيا :القرار ( )9ل�سنة  2012بت�شكيل لجنة للمناق�صات والمزايدات بوزارة الأعمال
والتجارة:
وت�شكل اللجنة طبقا للمادة  2على النحو التالي:
� -1أربعة ممثلين عن وزارة الأعمال والتجارة ،يكون من بينهم الرئي�س ونائبه.
-2ممثل عن وزارة العدل (�إدارة الفتوى والعقود).
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-3ممثل عن لجنة المناق�صات المركزية بوزارة االقت�صاد والمالية.
 -4ممثل عن ديوان المحا�سبة ،ب�صفته مراقب ًا ،دون �أن يكون له حق الت�صويت.
وتختار كل جهة من يمثلها في ع�ضوية اللجنة ،وي�صدر بت�سمية رئي�س و�أع�ضاء اللجنة قرار
من وزير الأعمال والتجارة.
ويكون للجنة �أمين �سر ،يعاونه موظف �أو �أكثر من موظفي وزارة الأعمال والتجارة ،ي�صدر
بندبهم وتحديد اخت�صا�صاتهم ومكاف�أتهم قرار
من الوزير .وطبقا للمادة  3تكون مدة ع�ضوية اللجنة ثالث �سنوات قابلة للتجديد لمدة
�أو مدد �أخرى مماثلة.
وطبقا للمادة (« )4تجتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها ،كلما دعت الحاجة ،وتكون
اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الر�سمية ،ويجوز عقد بع�ض االجتماعات في �أوقات العمل
الر�سمية �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك.
وال تكون اجتماعات اللجنة �صحيحة �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،على �أن يكون من
بينهم الرئي�س �أو نائبه وممثلو الجهات الم�شار �إليهم في البنود � 2إلى  4من المادة ( )2من
هذا القرار ،وت�صدر تو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء الحا�ضرين ،وعند الت�ساوي يرجح
الجانب الذي منه الرئي�س.
وترفع اللجنة تو�صياتها �إلى وزير الأعمال والتجارة العتمادها.

ثالثا :قرار مجل�س الوزراء رقم ( )1ل�سنة  2010بت�شكيل لجنة للمناق�صات
المتعلقة باحتفالية الدوحة عا�صمة الثقافة العربية للعام 2010
و ُت�شكل اللجنة طبقا للمادة  2علي النحو التالي:
-1ثالثة ممثلين عن وزارة الثقافة والفنون والتراث ،يكون من بينهم الرئي�س ونائبة
والمقرر.
 -2ممثالن �إثنان عن هيئة متاحف قطر.
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 -3ممثل عن وزارة العدل (�إدارة الفتوى والعقود).
 -4ممثل عن لجنه المناق�صات المركزية.
 -5ممثل عن ديوان المحا�سبة ،ب�صفته مراقب ًا ،دون �أن يكون له حق الت�صويت.
وتختار كل جهة من يمثلها في ع�ضوية كل لجنة ،وي�صدر بت�سمية رئي�س و�أع�ضاء اللجنة
قرار من وزير الثقافة والفنون والتراث.
وطبقا للمادة  3تجتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها �أو كلما دعت الحاجة،وتكون اجتماعاتها
في غير مواعيد العمل الر�سمية ،ويجوز عقد بع�ض االجتماعات في �أوقات العمل الر�سمية �إذا
اقت�ضت ال�ضرورة ذلك.
وال تكون اجتماعات اللجنة �صحيحة �إال بح�ضور الرئي�س �أو نائبة وممثلي الجهات الم�شار
�إليهم فى البنود من � 2إلي  4المادة ال�سابقة على االقل ،وت�صدر تو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات
الأع�ضاء الحا�ضرين ،وعند الت�ساوي يرجح الجانب الذي منه الرئي�س.
وترفع اللجنة تو�صياتها �إلي وزير الثقافة والفنون والتراث العتمادها.

رابعا :قرار مجل�س الوزراء رقم ( )49ل�سنة  2006بت�شكيل لجنة للمناق�صات بالديوان
الأميري:
و ُت�شكل اللجنة طبقا للمادة 2على النحو التالي:
 -1ثالثة ممثلين عن الديوان الأميري ،يكون من بينهم الرئي�س ونائبه.
 -2ممثل عن وزارة المالية.
 -3ممثل عن ديوان المحا�سبة.
وتختار كل جهة من يمثلها في ع�ضوية اللجنة ،وي�صدر بت�سمية رئي�س ونائب رئي�س و�أع�ضاء
اللجنة قرار من رئي�س الديوان الأميري.
ويكون للجنة �أمين �سر ،ي�صدر بندبه وتحديد اخت�صا�صه ومكاف�أته قرار من رئي�س
الديوان الأميري.
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وطبقا للمـادة ( )3تطبق اللجنة جميع الأحكام المو�ضوعية والإجرائية المن�صو�ص عليها
في قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات الم�شار �إليه.
وطبقا للمـادة ( )4تجتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها ،وتعقد اجتماع ًا مرة كل �أ�سبوع،
وكلما دعت الحاجة ،وتكون اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الر�سمية.
وال تكون اجتماعات اللجنة �صحيحة �إال بح�ضور ثالثة من �أع�ضائها على الأقل ،يكون
من بينهم الرئي�س �أو نائبه ،وت�صدر تو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء الحا�ضرين ،وعند
الت�ساوي يرجح الجانب الذي منه الرئي�س.
وت�ضع اللجنة نظام ًا لعملها ،يت�ضمن القواعد الالزمة لممار�سة اخت�صا�صاتها.

خام�سا :قرار مجل�س الوزراء رقم ( )40ل�سنة  2009بت�شكيل لجنة للمناق�صات
والمزايدات بوزارة الدفاع :
و ُت�شكل اللجنة طبقا للمادة  2على النحو التالي:
 .1خم�سة ممثلين عن وزارة الدفاع ،يكون من بينهم الرئي�س ونائبه.
 .2ممثل عن وزارة االقت�صاد والمالية.
 .3ممثل عن ديوان المحا�سبة ،ب�صفته مراقب ًا ،دون �أن يكون له حق الت�صويت.
وتختار كل جهة من يمثلها من ع�ضوية اللجنة  ،وي�صدر بت�سمية رئي�س ونائب رئي�س
و�أع�ضاء اللجنة قرار من رئي�س �أركان القوات الم�سلحة.
ويكون للجنة �أمين �سر ،يعاونه موظف �أو �أكثر من موظفي وزارة الدفاع ي�صدر بندبهم
وتحديد اخت�صا�صاتهم ومكاف�آتهم قرار من رئي�س �أركان القوات الم�سلحة.
وطبقا للمادة ( )4تجتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها  ،وتعقد اجتماعا كل �أ�سبوع ،وكلما
دعت الحاجة ،وتكون اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الر�سمية ،ويجوز عقد بع�ض
االجتماعات في �أوقات العمل الر�سمية �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
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وال تكون اجتماعات اللجنة �صحيحة �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها  ،على �أن يكون من بينهم
الرئي�س �أو نائبة  ،وت�صدر تو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء الحا�ضرين ،وعند الت�ساوي
يرجح الجانب الذي منه الرئي�س.
وت�ضع اللجنة نظام لعملها ،يت�ضمن القواعد الالزمة لممار�سة اخت�صا�صاتها.

�ساد�سا :قرار مجل�س الوزراء رقم ( )42ل�سنة  2007بت�شكيل لجنة للمناق�صات تتبع
لجنة ت�سيير م�شروع ميناء الدوحة الجديد:
تن�ص المادة ( )1على ان «ت�شكل لجنة المناق�صات  ,للمناق�صات تتبع لجنة ت�سيير
م�شروع ميناء الدوحة الجديد ,من رئي�س وعدد من الأع�ضاء  ,ي�صدر بت�سميتهم قرار من
رئي�س مجل�س الوزراء  ,بناء على اقتراح رئي�س لجنة ت�سيير م�شروع ميناء الدوحة الجديد .
وتن�ص المادة ( )2على ان تتولى اللجنة اخت�صا�صات لجنتى المناق�صات المركزية
والمحلية المن�صو�ص عليها فى قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات الم�شار �إليه  ,بالن�سبة
للمناق�صات المتعلقة بم�شروع ميناء الدوحة الجديد  ,و�أى م�شروعات �أخرى تكلف بها لجنة
ت�سيير م�شروع الميناء .
وتجدر اال�شارة �إلى �أن القرارات ال�سابقة تارة تجعل ممثل ديوان المحا�سبة ب�صفته مراقبا،
وتارة ت�سكت عن �صفة المراقب  ،وهناك فارق بين مهام كل من وظيفتي ع�ضو مراقب عن
الديوان وع�ضو ممثل عنه في لجنة المناق�صات والمزايدات فى الجهات �سالفة البيان حيث
�إن وظيفة المراقب والتي يحكمها ن�ص المادة ( )11من قانون ديوان المحا�سبة هو �أن يكون
ع�ضوا مراقبا منتدبا لح�ضور اجتماعات لجان المناق�صات المختلفة � ،إذ �أن وظيفته رقابية
للت�أكد من �صحة الإجراءات الواجب اتباعها وفقا للقواعد المالية التي تحكمها وال يدرج
�ضمن �أع�ضاء اللجنة وال يعتد ب�صوته  ،وح�ضوره �أو عدم ح�ضوره ال ي�ؤثر �أو يخل بالن�صاب
القانوني للح�ضور  ،بينما ممثل الديوان في اللجنة ي�شارك في كل االجتماعات ويكون له دور
فعال للح�ضور  ،حيث �إنه يدرج �ضمن الن�صاب القانوني ويكون له حق الت�صويت  ،وذلك
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وفقا ل�صراحة ن�ص قرار مجل�س الوزراء الم�شار �إليه ،وعليه ف�إن ممثل الديوان عليه �أن يعمل
اخت�صا�صاته المبينة في �أداة الإ�سناد ،وفي الحالة الماثلة هي قرار مجل�س الوزراء �آنف الذكر.

المطلب الرابع
مدى جواز ا�ستمرار لجان المناق�صات بالوزارات والأجهزة الحكومية
الم�شكلة طبقا لقانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  8ل�سنة  1976الملغى بعد
العمل ب�أحكام القانون الجديد رقم ( )26ل�سنة 2005
قررت �إدارة الفتوى بدولة قطر عدم قانونية ا�ستمرار لجان المناق�صات المن�ش�أة في
الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ا�ستناد ًا لأحكام القانون الملغي رقم ( )8ل�سنة 1976
بعد العمل بالقانون رقم ( )26ل�سنة  2005الم�شار �إليه على �سند من « �إن الم�شرع  ،طبقا
لأحكام القانون رقم ( )26ل�سنة  2005في �ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات في المادة
( )1من مواد �إ�صداره �أخ�ضع له �صراحة كافة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ب�صفة
مطلقة  ،كما �أخ�ضع له الهيئات والم�ؤ�س�سات العامة فيما ال يتعار�ض مع قوانين وقرارات
�إن�شائها  .وا�ستثنى الم�شرع من نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون الجهات المن�صو�ص عليها
في البندين �أو ًال وثاني ًا من هذه المادة  ،وذلك على خالف �أحكام المادة الأولى من القانون
رقم ( )8ل�سنة  1976التي منحت بمقت�ضى البند ثالث ًا منها مجل�س الوزراء �سلطة تقديرية
في ا�ستثناء بع�ض الجهات من نطاق �أحكامه  ،كما اتبع الم�شرع في الت�شريع الجديد �أحكام
الإلغاء ال�صريح للقانون ال�سابق وكل حكم يخالف �أحكام القانون الحالي وذلك في المادة
( )4من مواد الإ�صدار تح�سب ًا منه لما ي�ستجد �أو قد يطر�أ م�ستقب ًال لدى تطبيق �أحكامه
على بع�ض الجهات الخا�ضعة له من �ضرورات يتعذر معها العمل على مقت�ضاها  ،فقد �أجاز
في المادة ( )18منه لمجل�س الوزراء �إ�صدار قرارات بت�شكيل بع�ض اللجان لتلك الجهات
 ،تتولى فقط اخت�صا�صات لجنتي المناق�صات المركزية والمحلية الم�شار �إليهما وذلك
بالن�سبة للمناق�صات المتعلقة بتلك الجهات  ،دون ا�ستثناء من تطبيق �أحكامه  .وترتيب ًا على
ما تقدم  ،ف�إنه بالن�سبة للو�ضع القانونى للجان المذكورة بعد �إ�صدار القانون رقم ( )26ل�سنة
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 2005الم�شار �إليه  ،يبين �أن قرارات �إن�شاء هذه اللجان ا�ستندت في الأ�سا�س �إلى ال�سلطة
المخولة لمجل�س الوزراء با�ستثناء بع�ض الجهات من نطاق تطبيق �أحكام قانون المناق�صات
والمزايدات رقم ( )8ل�سنة  1986الملغي  ،و�إذ انتفت هذه ال�سلطة من تاريخ العمل ب�أحكام
القانون الحالي  ،الذي �ألغى �صراحة في المادة ( )4من مواد �إ�صداره القانون رقم ( )8ل�سنة
 ، 1976بحيث غدت �أحكام الأخير غير قابلة للتطبيق مما يترتب عليه �إلغاء كافة الأحكام
والقرارات التي �صدرت نفاذ ًا له وتطبيق ًا لما تقدم  ،ولما كانت قرارات �إن�شاء اللجان محل
طلب الر�أي قد �صدرت من مجل�س الوزراء ا�ستناد ًا لأحكام قانون المناق�صات والمزايدات
رقم ( )8ل�سنة  1976ال�سابق  ،مما ي�ضحي معه عدم قانونية ا�ستمرارها وفق ًا لأحكام قانون
()303
المناق�صات والمزايدات الحالي رقم ( )26ل�سنة .» 2005

( )303الفتوى الم�ؤرخة . )2006/2/9
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المبحث الثانى
اخت�صا�صات لجنة البت فى المناق�صة
�إن مهمة لجنة البت تتمثل فى اتمام الإجراءات بق�صد الو�صول �إلى تعيين �أف�ضل
المتناق�صين ح�سب القانون �أو �إلغاء المناق�صة فى الحاالت المقررة قانونا .
واخت�صا�ص اللجنة اخت�صا�ص مقيد تجرى فيه على قواعد و�ضعت ل�صالح الإدارة والأفراد
على ال�سواء بق�صد كفالة احترام مبد�أ الم�ساواة بين المتناق�ضين جميعا

()304

وتملك لجنة البت مراجعة جميع �إجراءات المناق�صة بما فى ذلك �أعمال لجنة ف�ض
المظاريف المنبثقة عنها لأنها هى المهيمنة على �إجراءات الف�صل فى مو�ضوع المناق�صة
بكل مراحلها حتى النهاية( ، )305فالبحث فى مدى مطابقة العطاءات ل�شروط المناق�صة هو
من اخت�صا�ص لجنة البت التى يجب �أن تعر�ض عليها جميع العطاءات لتتولى مهمتها ب�ش�أنها.

()306

ويمكن التعر�ض على الأخ�ص لبع�ض اخت�صا�صات لجنة البت ذات الأهمية الخا�صة وهى :
�أوال  :ا�ستبعاد العطاءات غير الم�ستوفية ل�شروط المناق�صة .
ثانيا  :التقييم المالى للتحفظات المقترنة بالعطاءات .
ثالثا  :مفاو�ضة �صاحب �أقل عطاء فى التحفظات والأ�سعار
رابعا :تر�سية المناق�صة
خام�سا� :إلغاء المناق�صة .
و�سوف نفرد لكل اخت�صا�ص مطلبا م�ستقال .
()304حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم  313ل�سنة 4ق جل�سة  , 1960/2/13فتوى �إدارة الفتوى لوزارة ال�صحة بمجل�س
الدولة رقم  975بتاريخ  1992/11/3ملف رقم .195/2/47
( )305المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم  3203ل�سنة  30ق جل�سة 1988/6/11
( )306حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم  3419ل�سنة  32ق جل�سة 1989/4/29
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المطلب االول
ا�ستبعاد العطاءات
تتعدد �أ�سباب ا�ستبعاد العطاءات من المناق�صة ومردها جميعها مخالفة ما ا�شترطته
وثائق المناق�صة  ،ونعر�ض لأهم �أ�سباب اال�ستبعاد على النحو االتى :
� -1إذا ثبت �أن مقدم العطاء لم يقم ب�شراء وثائق المناق�صة .
� -2إذا كان مقدم العطاء من الأ�شخا�ص الممنوعين من التعامل
� -3إذا لم يودع مقدم العطاء الت�أمين الم�ؤقت �أو خالف �أحكام الت�أمينات
� -4إذا لم ي�شتمل العطاء على ا�سعار اجمالية ثابتة
� -5إذا كان العطاء غير مطابق للموا�صفات الفنية المطروحة
 -6في حالة �سكوت مقدم العطاء عن تحديد �سعر لبع�ض الأ�صناف �أو البنود
� -7إذا ثبت �أن �صاحب العطاء لي�س له �سابقة خبرة
� -8إذا فقد مقدم العطاء �شرط ح�سن ال�سمعة
 -9عجز مقدم العطاء فى تنفيذ التزام �سابق .
وا�ستبعاد العطاء كما يكون بقرار �صريح يكون �أي�ضا بطريقة �ضمنية ب�أن تت�صرف لجنة
()307
البت ت�صرفا ظاهر الداللة على اتجاه نيتها �إلى ا�ستبعاده.
ونعر�ض لكل �سبب ا�ستبعاد للعطاء فى فرع م�ستقل

( )307حكم محكمة الق�ضاء االدارى الم�صرية فى الق�ضية رقم  2129ل�سنة  9ق جل�سة  1960/2/14ال�سنة � 14ص 220
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الفرع الأول
ا�ستبعاد العطاء الذى لم ي�شتر مقدمه وثائق المناق�صة
تق�ضى المادة  27من قانون المناق�صات والمزايدات القطرى رقم  26ل�سنة  2005بان «
يجب �أن تكون وثائق المناق�صة التي تت�ضمن �شروطها  ،وقوائم المواد �أو الأعمال �أو الخدمات
المطلوبة والموا�صفات الفنية والر�سومات ،معدة قبل ن�شر الإعالن عن المناق�صة ،ليتم
ت�سليمها لمن يطلبها فور �سداد المقابل النقدي المقرر �إلى الجهة المحددة بالإعالن.
«واوجبت المادة  26ان يت�ضمن االعالن عن المناق�صة تحديد الجهة التى تطلب منها
وثائق المناق�صة  ،وثمن ن�سخة هذه الوثائق  ،وقررت المادة  29ان تقدم العطاءات موقعة
من ا�صحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة الحكومية المعنية وعلى الجداول
المرفقة به و�أوجبت المادة  26من القانون ذاته كتابة العطاءات على نموذج العطاء وعدم
�إجراء اى تعديل فى وثائق المناق�صة .وبناء عليه فانه �إذا كان مقدم العطاء �شخ�ص ًا �آخر
غير م�شترى الوثائق تعين ا�ستبعاد العطاء لبطالنه .
وفى ذلك تقول �إدارة الفتوى والت�شريع بدولة الكويت «تن�ص المادة ( )21من القانون
رقم  37ل�سنة  1964فى �ش�أن المناق�صات العامة على �أنه « يجب تقديم العطاءات فى وثائق
المناق�صة الر�سمية ال�صادرة �إلى المناق�صين وتعتبر جميع وثائق المناق�صة �شخ�صية
للمناق�صين الذين ح�صلوا عليها  ،وال يجوز تحويلها �إلى الغير « .ووا�ضح �أن حكم المادة
(� )21سالفة الذكر يمثل ن�ص ًا �آخر ويترتب على مخالفته البطالن وعلى مقت�ضى ذلك ف�إنه
�إذا تبين بعد ف�ض المظاريف �أن موقع العطاء ومقدمه �شخ�ص �آخر غير م�شترى الوثائق
تعين ا�ستبعاد هذا العطاء لبطالنه ب�سبب مخالفته لهذا الن�ص  .هذا ف�ض ًال عن �أن �شروط
المناق�صة تق�ضى باعتبارها محلية �إذا كان دخولها يكون مق�صور ًا على التجار المحليين فال
()308
يجوز للأجانب التقديم لها .ولذلك نرى عدم قبول مثل هذا العطاء .
واعتنقت �إدارة الفتوى بمجل�س الدولة الم�صرى بقولها « تق�ضى المادة  53من الئحة
المناق�صات والمزايدات ب�أن «تقدم العطاءات موقعة من �أ�صحابها على نموذج العطاء
( )308فتوى رقم  7723-83/449/2فى 1983/12/7
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المختوم بخاتم جهة االدارة والم�ؤ�شر عليه برقم ق�سيمة تح�صيل الثمن وتاريخها وعلى جدول
الفئات المرافق له....ويجوز �إذا كان العطاء مقدما من فرد �أو �شركة فى الخارج �أن يقدم
على النموذج الخا�ص بمقدم العطاء ب�شرط قيامه ب�شراء كرا�سة ال�شروط والموا�صفات» .
والبين من هذا الن�ص �أنه �أوجب تقديم العطاء على نموذج العطاء الذى �أعدته االدارة –
كرا�سة ال�شروط – لم ي�ستثن من ذلك �سوى العطاء المقدم من فرد �أو �شركة بالخارج ,
وق�صد الم�شرع بذلك �أن يكون مقدم العطاء على بينة ودراية وعلم بكافة ما ت�ضمنته الكرا�سة
وال�شروط الخا�صة الملحقة بها فيما يتعلق بالأ�صناف محل التعاقد وموا�صفاتها وااللتزامات
التى �سيقبل على االلتزام بها من جهة االدارة وحتى تكون هذه الكرا�سة بما ورد فيها حجة
على مقدم العطاء  .ولم يخرج الم�شرع على هذه القاعدة �إال بالن�سبة للعطاء المقدم من فرد
�أو �شركة بالخارج  -والعتبارات تتعلق بالم�سافة  .ومن ثم فال يجوز قبول العطاء ممن لم يقم
ب�شراء الكرا�سة .309وان الم�شرع �أوجب على جهات االدارة اعداد كرا�سة لل�شروط اعداد
كرا�سة لل�شروط والموا�صفات تت�ضمن �شروطها للتعاقد  ,وقوائم احتياجاتها والموا�صفات
الفنية القيا�سية الدقيقة المف�صلة وزنا �أو مقا�سا �أو حجما لهذه االحتياجات  ,ف�ضال عن
مدة �سريان العطاءات ون�سبة الت�أمين الم�ستحق وكافة الأوراق التى يجب �أن ترافق العطاءات
و�سائر ما تراه جهة االدارة من �شروط للتعاقد  ,الأمر الذى تعد معه هذه الكرا�سة بمثابة
الأ�سا�س الذى تقوم عليه العملية التعاقدية  ,وتبين معه الحكمة التى توخاها الم�شرع حينما
�أعتد بما ت�ضمنه من �شروط حيث تكون هذه ال�شروط هى الواجبة فى التطبيق دون الن�ص
الالئحى  .و�أنه من الم�ستقر عليه �أن مدة �شراء كرا�سة ال�شروط والموا�صفات تكون فى الفترة
من تاريخ �أول اعالن عن المناق�صة فى الوقائع الم�صرية حتى قبل بدء جل�سة فتح المظاريف
 ,بحيث يمتنع على جهة االدارة بيع الكرا�سة بمجرد �أن تبد�أ لجنة فتح المظاريف �أعمالها ,
وذلك على النحو الذى تق�ضى به المادة ( )16الم�شار �إليها والتى تن�ص على �أن « تحدد مدة
قدرها ثالثون يوما على الأقل لتقديم العطاءات فى المناق�صات العامة وذلك من �أول اعالن
عن المناق�صة فى الوقائع الم�صرية ».....والمادة ( )21من ذات الالئحة التى تن�ص على
( )309فتوى ادارة فتوى ال�صحة بمجل�س الدولة رقم  654بتاريخ  1992/7/14ملف رقم ()334/2/2

508

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

�أنه «ال يلتفت �إلى �أى عطاء �أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف »......ومن
ثم كان الوجوب وااللزام الذى �ألقاه الم�شرع على عاتق مقدم العطاء من حيث تقديم عطائه
على نموذج العطاء – كرا�سة ال�شروط – المختوم بخاتم االدارة والم�ؤ�شر عليه برقم ق�سيمة
تح�صيل الثمن وتاريخها وعلى جدول الفئات المرافق له  ,ومن ثم فال يجوز قبول العطاء ممن
لم يقم ب�شراء الكرا�سة وال وجه للقول ب�أن �سداد ثمن الكرا�سة يجب هذا االجراء المتعار�ض
مع الحكمة التى تغياها الم�شرع فى هذا ال�صدد � ,سيما و�أنه بعد جل�سة فتح المظاريف �أو
�أثناء انعقادها ال يجوز �شراء كرا�سة ال�شروط  .وانتهت الفتوى �إلى عدم قانونية العطاء الذى
ثبت عدم �شراء مقدمة لكرا�سة ال�شروط والموا�صفات رغم ارفاق ثمنها ».

الفرع الثانى
تقديم العطاء من �أحد الأ�شخا�ص الممنوعين من التعامل
وقد �سبق �أن ذكرنا تف�صيال فى المطلب الأول من المبحث الأول من الف�صل الخام�س
الممنوعين من التعامل مع جهة االدارة وهم:

( �أ ) الممنوعون من التعامل بن�ص القانون :
�أوال :المحكوم عليه بعقوبة جناية
ثانيا :المحكوم عليه بالإفال�س �أو التجريد
ثالثا :غير القطرى
رابعا � :أع�ضاء لجنة المناق�صات المخت�صة.
خام�سا  :الموظفون بالجهاز االدارى للدولة والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة ولجنة
المناق�صات المركزية.
�ساد�سا� :أع�ضاء المجل�س البلدى المركزى
�سابعا  :رئي�س ديوان المحا�سبة ونائبه

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

509

ثامنا � :أع�ضاء مجل�س ال�شورى
تا�سعا :الوزراء

(ب) الممنوعون من التعامل بقرار ادارى �صادر بال�شطب.
الفرع الثالث
()310
تقديم العطاء غير م�صحوب بالت�أمين االبتدائى
ي�ستبعد العطاء فى الأحوال الآتية :
( �أ ) �إذا قدم غير م�صحوب بالت�أمين االبتدائى .
(ب) �إذا قدم الت�أمين االبتدائى ب�شيك غير معتمد
(ج) �إذا كان العطاء م�صحوبا بخطاب �ضمان مقترنا ب�أى قيد �أو �شرط.

الفرع الرابع
�إذا لم ي�شتمل العطاء على ا�سعار اجمالية ثابتة
تن�ص الفقرة الأولى من المادة  31من قانون تنظيم لمناق�صات والمزايدات القطرى على
ان « يجب على مقدمي العطاءات االلتزام بال�شروط المبينة في وثائق المناق�صة  ،وكتابة
العطاءات على نموذج العطاء وفقا لما ورد في هذه ال�شروط  ،كما يجب عليهم عدم �إجراء
�أي تعديل في وثائق المناق�صة �أي ًا كان نوعه  ،وال تقبل العطاءات �إذا لم ت�شتمل على �أ�سعار
�إجمالية ثابتة  ،و ُيعد باطال كل عطاء يخالف هذه الأحكام» .

والمق�صود بثبات الأ�سعار هو ا�ستبعاد الأ�سعار المبنية على خف�ض ن�سبة مئوية
من �أقل العطاءات �سعراً مث ً
ال �أو بنائها على �أ�س�س غير ثابتة قابلة للتغيير وما �إلى
ذلك مما يجعل الأ�سعار غير وا�ضحة و ُعر�ضة للأهواء  .فال يجوز لمقدم العطاء عند
تحديد �أ�سعاره �أن يقرر �أنه يقبل خف�ض ن�سبة مئوية معينة عن �أقل عطاء يقدم في المناق�صة
ذلك لأن و�ضع مقدم العطاء �سعره مح�سوبا على �أ�سا�س خف�ض ن�سبة مئوية عن �أقل عطاء
( )310راجع احكام الت�أمين االبتدائى فى المطلب الثانى بالف�صل الخام�س.
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يقدم في المناق�صة من �ش�أنه م�صادرة مقدم هذا العطاء على نتيجة المناق�صة بح�سبانه
�سوف يكون �أقل العطاءات في جميع الأحوال وقبول هذا العطاء يق�ضى على حرية المناف�سة
ويخل بتكاف�ؤ الفر�ص ويخرج المناق�صة عن الهدف الذى تقررت من �أجله ويفوت الغر�ض من
عقدها مما ي�ستوجب ا�ستبعاد العطاء.

و�إن الثبات الم�شار �إليه في الن�ص ال يمكن �أن يكون المق�صود منه الثبات المطلق
الم�ستمر طيلة مدة �سريان العقد� ،إذ �أن مثل هذا الثبات يخالف طبيعة الأ�شياء كما
ي�صطدم مع النظريات القانونية المختلفة التى من �ش�أن تطبيقها �أن تجعل الأ�سعار متغيرة
()311
كنظرية الظروف الطارئة �أو عمل االمير �أو ال�صعوبات المادية غير المتوقعة.

الفرع الخام�س
()312
�إذا كان العطاء غير مطابق للموا�صفات الفنية المطروحة
الن�صو�ص القانونية:
تن�ص المادة  41من قانون المناق�صات والمزايات القطرى على ان « ُتحال العطاءات
المقبولة �إلى الجهة الحكومية المعنية  ،ليتولى الفنيون بها درا�ستها وتقديم التو�صيات ب�ش�أنها
�إلى لجنة المناق�صات المخت�صة خالل المدة التي تحددها  ،وللجهة الحكومية المعنية
ا�ستيفاء البيانات ال�ضرورية ال�ستكمال الدرا�سة الفنية الخا�صة بالمناق�صة من مقدمي
العطاءات  ،ب�شرط عدم الم�سا�س بال�شروط والموا�صفات والأ�سعار الواردة بالعطاءات.
ويجوز للجنة المناق�صات المخت�صة تقديم تو�صياتها مبا�شرة في الحاالت التي ال تحتاج
�إلى درا�سة فنية».
وتن�ص المادة  42على ان «يجوز للجنة المناق�صات المخت�صة  ،ت�شكيل لجنة فنية خا�صة
لدرا�سة العطاءات المقبولة بمفردها � ،أو باال�شتراك مع الجهة الحكومية المعنية  ،كما يجوز
لها اال�ستعانة بمن تراه من الخبراء �أو الفنيين �أو اال�ست�شاريين».
( )311راجع تفا�صيل ذلك بالمطلب االول من المبحث االول من الف�صل الرابع من هذا الكتاب
( )312راجع تفا�صيل ذلك بالمبحث الثانى من الف�صل االول من هذا الكتاب
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وتن�ص المادة  43على ان «لجنة المناق�صات المخت�صة  ،غير ملزمة بقبول تو�صيات
الجهات المن�صو�ص عليها في المادتين ال�سابقتين  ،ويجب �أن ي�صدر قرار اللجنة المخالف
لهذه التو�صيات ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائها  ،ف�إذا لم تتوفر هذه الأغلبية � ،أو لم ت�صدر اللجنة
قرارها خالل مدة �أق�صاها ثالثين يوم ًا من تاريخ عر�ض التو�صيات عليها  ،وجب عر�ض
الأمر على وزير االقت�صاد والمالية  ،ويكون قراره في هذا ال�ش�أن نهائي ًا  ،وذلك مع عدم
الإخالل بحكم المادة ( )51من هذا القانون».
وتن�ص المادة  51على ان « مع مراعاة مدة �سريان العطاءات تعتمد تو�صيات لجنة
المناق�صات المركزية من وزير االقت�صاد والمالية �أو من يفو�ضه  ،ف�إذا لم يعتمدها �أو يبد
اعترا�ض ًا عليها خالل ثالثين يوم ًا على الأكثر من تاريخ رفعها �إليه  ،تعتبر التو�صية ال�صادرة
من اللجنة قرار ًا بتر�سية المناق�صة.
ف�إذا زادت قيمة المناق�صة على ( )50.000.000خم�سين مليون ريال ،وجب اعتمادها
من رئي�س مجل�س الوزراء بناء على عر�ض وزير االقت�صاد والمالية.
وفي جميع الأحوال ُيخطر المناق�ص ب�إر�ساء المناق�صة عليه بموجب كتاب م�سجل خالل
�أ�سبوع على الأكثر من تاريخ تر�سية المناق�صة مع مراعاة مدة �سريان العطاء».
�إذا كانت العطاءات المقبولة تحتاج �إلى درا�سة فنية للتحقق من مطابقتها فنيا
للموا�صفات التى طرحت على ا�سا�سها المناق�صة فان الدرا�سة الفنية تتم على النحو االتى:
اما ان تحال العطاءات �إلى الجهة الحكومية المعنية  ،ليتولى الفنيون بها درا�ستهاوتقديم التو�صيات ب�ش�أنها �إلى لجنة المناق�صات المخت�صة خالل المدة التي تحددها
واما ان تحال العطاءات الى لجنة فنية خا�صة لدرا�ستها بمفردها � ،أو باال�شتراكمع الجهة الحكومية المعنية  ،ويخت�ص بت�شكيل هذه اللجنة لجنة المناق�صات �سواء
المركزية �أو المحلية �أو ما تقوم مقامهما.
و�إذا انتهت الدرا�سة الفنية �إلى تو�صيات معينة  ،فان هذه التو�صيات ال تكون ملزمة للجنة
المناق�صات المخت�صة فلها قبولها �أو رف�ضها  ،اال ان رف�ض هذه التو�صيات ي�ستلزم موافقة
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اغلبية ثلثى اع�ضاء لجنة المناق�صات  ،ف�إذا لم يتوافر ن�صاب الرف�ض �أو �سكتت اللجنة عن
ابداء ر�أيها فى التو�صيات المعرو�ضة عليها خالل مدة �أق�صاها ثالثين يوم ًا من تاريخ عر�ض
التو�صيات عليها  ،وجب عر�ض الأمر على وزير االقت�صاد والمالية  ،ويكون قرار الوزير في
هذا ال�ش�أن نهائي ًا� .إذا لم تجاوز قيمة المناق�صة ( )50.000.000خم�سين مليون ريال،
ف�إذا جاوزت هذه القيمة وجب عر�ض وزير االقت�صاد والمالية على رئي�س مجل�س الوزراء الذي
يكون قراره نهائيا.

وقررت محكمة التمييز بدولة الكويت انه «يجب فح�ص العينة للتحقق من
مطابقتها للموا�صفات المطروحة ب�شروط المناق�صة وا�ستبعاد العطاء المخالف
لل�شروط وذلك قبل الجل�سة المحددة للبت فى المناق�صة بقولها «�إذ كانت المادة  29من
القانون رقم  1964/37فى �ش�أن المناق�صات العامة قد ن�صت فى فقرتها الثانية على �أنه «
فى حالة توريد �أ�صناف محليه تتطلب فح�ص ًا فني ًا للتثبت من مالءمتها يجب تقديم عينات
لفح�صها وعر�ض نتيجة الفح�ص على لجنة المناق�صات المركزية فى الجل�سة المحددة فى
المناق�صة « ف�إن مفاد ذلك �أنه يتعين على جهة الإدارة فى هذه الحالة فح�ص العينة المقدمة
فح�ص ًا فني ًا قبل الجل�سة المحددة للبت فى المناق�صة حتى يتم عر�ض نتيجة الفح�ص على
اللجنة لتقف بنف�سها على مدى مطابقة العينة للموا�صفات المطروحة ب�شروط المناق�صة
وحتى يت�سنى لها ا�ستبعاد العرو�ض المخالفة لل�شروط وا�ستبقاء الموافق منها للتناف�س فى
()313
مجال المقارنة والمفا�ضلة.
وقد نظمت المادة  34من قانون المناق�صات القطرى احكام العينات مقررة ا�ستبعاد
العطاء غير الم�صحوب بالعينات ما لم تقرر لجنة البت اعطاء مقدم العطاء مهلة لتقديم
عيناته.

مدى جواز م�صادرة الت�أمين على �أثر ا�ستبعاد العطاء فنيا :
انتهى ر�أى ادارة الفتوى لوزارة الأ�شغال والموارد المائية بمجل�س الدولة �إلى �أنه ال يجوز
قانونا م�صادرة الت�أمين الم�ؤقت المقدم من المقاول المذكور فى مناق�صة العملية الم�شار
( )313حكم التمييز الطعن رقم  89/200تجارى جل�سة 1990/1/29
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�إليها بعد ا�ستبعاد عطائه لما قدرته االدارة من عدم االطمئنان �إلى كفايته الفنية لتنفيذ
الأعمال محل تلك المناق�صة « وعلى ذلك يتعين على االدارة �أن ترد للمقاول المذكور ذلك
الت�أمين وذلك ا�ستنادا �إلى « �أن الحكمة المتوخاة من ايداع الت�أمين الم�ؤقت هى �ضمان
جدية م�ساهمة المتقدم بالعطاء فى المناق�صة والتحقق من �سالمة ق�صده فى تنفيذ العقد
فى حالة ر�سو العطاء عليه وتفادى ت�سلب كل من تحدثه نف�سه باالن�صراف عن العملية �إذا
ما ر�سا عطا�ؤها عليه فت�صادر جهة االدارة قيمة الت�أمين الم�ؤقت �إذا عجز الرا�سى عليه
العطاء عن دفع قيمة الت�أمين النهائى على النحو وفى الوقت المطلوب وفى �ضوء تلك الحكمة
كان الجزاء الذى رتبه الم�شرع فى المادة ( )58من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم
المناق�صات والمزايدات على ت�سلب �صاحب العطاء المقدم فى المناق�صة من �سحب ذلك
العطاء قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف – متمثال جزاء هذا الت�سلب وما انطوى عليه
من عدم جدية �صاحب العطاء – فى م�صادرة الت�أمين الم�ؤقت المقدم منه واعتباره حقا
لجهة االدارة �صاحبة المناق�صة  .وكذلك الحال �إذا لم يقم �صاحب العطاء المقبول بتكملة
الت�أمين الم�ؤقت �إلى القدر الذى ي�صل به �إلى قيمة الت�أمين النهائى الواجب �أدا�ؤه فى المدة
المحددة لذلك وقدرت جهة االدارة الغاء العقد لهذا ال�سبب فحينئذ ي�صبح الت�أمين الم�ؤقت
�أي�ضا حقا لالدارة  .ومن كل ذلك يت�ضح �أن الم�شرع قد عين على �سبيل الح�صر والتحديد
الحالتين اللتين ي�صادر فيهما الت�أمين الم�ؤقت من قبل جهة االدارة الحالة الأولى هى  :قيام
�صاحب العطاء ب�سحب عطائه من المناق�صة قبل الموعد المحدد لفتح مظاريفها والحالة
الثانية هى عدم قيام �صاحب العطاء المقبول بتكملة الت�أمين الم�ؤقت لي�صل به �إلى قيمة
الت�أمين النهائى الواجب �أدا�ؤه فى الموعد المحدد لذلك و�أعمال جهة االدارة �سلطتها فى
الغاء العقد لهذا ال�سبب  .وفى غير هاتين الحالتين ال يجوز لجهة االدارة م�صادرة الت�أمين
الم�ؤقت المقدم من �صاحب العطاء فى المناق�صة – �إذا ما قدرت االدارة ا�ستبعاد العطاء
لأ�سباب �أخرى ي�ؤيد هذا وي�ؤكده �أن المادة ( )71من الالئحة التنفيذية لقانون المناق�صات
والمزايدات قد �أوجبت رد الت�أمين الم�ؤقت �إلى �أ�صحاب العطاءات غير المقبولة بغير توقف
على طلب منهم �سواء كان نقدا �أو ب�شيك �أو بخطاب �ضمان وذلك خالل مدة ال تجاوز �سبعة
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�أيام عمل بعد انتهاء المدة المحددة ل�سريان العطاء  .وقد وقد �أوردت تلك المادة الحكم
الم�شار اليه بعد �أن حددت المادتان ( )24من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات 58 ,
من ذات الالئحة الحالتين اللتين يتم فيهما م�صادرة الت�أمين الم�ؤقت ح�سبما �سلف بيانه مما
يعنى �أنه فى غير هاتين الحالتين يكون رد الت�أمين الم�ؤقت �إلى �صاحب العطاء �أمرا واجبا
على االدارة يتعين عليها �أدا�ؤه  .ومن حيث �أنه متى كان الأمر كذلك ح�سب ما تقدم جميعه
وكان الثابت من ا�ستعرا�ض الوقائع �أنه تم ا�ستبدال عطاء المقاول المذكور من المناق�صة
لما قدرته جهة االدارة عند البت فيها من عدم االطمئنان �إلى كفايته الفنية لتنفيذ الأعمال
محل تلك المناق�صة منظورا فى ذلك كله �إلى ما قدمه – من م�ستندات ثبت عدم �صحتها
�أو لم نطمئن اليها جهة االدارة على ما �سلف بيانه فى ا�ستعرا�ض الوقائع متى كان الثابت �أن
ا�ستبعاد عطائه المقاول المذكور لهذا ال�سبب ال يندرج فى �أى من الحالتين اللتين تخوالن
لجهة االدارة على �سبيل الوجوب م�صادرة الت�أمين الم�ؤقت  .فمن ثم يغدو من غير الجائز
قانونا والحالة هذه م�صادرة الت�أمين  .الم�ؤقت المقدم ومن ذلك المقاول فى مناق�صة
العملية الم�شار اليها وبالتالى يتعين على جهة االدارة رده �إليه نزوال على حكم القانون وما
()314
يق�ضى به فى هذا الخ�صو�ص»

الفرع ال�ساد�س
ا�ستبعاد العطاء في حالة �سكوت مقدم العطاء
عن تحديد �سعر لبع�ض الأ�صناف �أو البنود
تن�ص المادة  33من قانون المناق�صات والمزايدات المعدلة بالقانون رقم  22ل�سنة 2008
على انه « �إذا �سكت مقدم العطاء في مناق�صات �شراء الأ�صناف عن تحديد �سعر �صنف من
الأ�صناف الواردة بقائمة الأ�سعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول في
المناق�صة بالن�سبة لهذا ال�صنف.
وفي مقاوالت الأعمال �إذا �سكت مقدم العطاء عن تحديد �سعر لأحد البنود الواردة في
�أعمال المقاولة المقدمة منه ،فللجنة المناق�صات المركزية �إما ا�ستبعاد العطاء �أو �أن ت�ضع
( )314فتوى رقم  580بتاريخ ( 1991/6/2ملف رقم )595/2/3
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�أعلى �سعر لهذا البند في العطاءات الأخرى المقبولة فني ًا بغر�ض المقارنة ،وتحدد الالئحة
التنفيذية لهذا القانون القواعد والأ�س�س الواجب تطبيقها في هذا ال�ش�أن ».
فرق الم�شرع بين مناق�صات �شراء الأ�صناف  ،ومناق�صات �أعمال المقاولة مقررا �أن
�سكوت مقدم العطاء في مناق�صات �شراء الأ�صناف عن تحديد �سعر �صنف من الأ�صناف
الواردة بقائمة الأ�سعار المقدمة منه يعد امتناعا منه عن الدخول في المناق�صة بالن�سبة
لهذا ال�صنف  ،وذلك بطبيعة الحال يفتر�ض ان المناق�صة قابلة للتجزئة  ،فان كانت غير
قابلة للتجزئة وجب ا�ستبعاد العطاء� ،أما �إذا �سكت مقدم العطاء عن تحديد �سعر لأحد البنود
الواردة في �أعمال المقاولة المقدمة منه ،فللجنة المناق�صات المركزية �إما ا�ستبعاد العطاء
�أو قبوله فان قررت قبوله فانه عند المقارنة بين العطاءات ي�ضاف للعطاء �أعلى �سعر لهذا
البند في العطاءات الأخرى المقبولة فني ًا  ،ف�إذا تبين انه العطاء الفائز في المناق�صة فانه
عند التر�سية يو�ضع لهذا البند الم�سكوت عن ت�سعيره �أقل �سعر في العطاءات الأخرى المقبولة
فني ًا حتى ال ي�ستفيد المقاول من تق�صيره في الت�سعير وتتم محا�سبته على هذا ال�سعر الأقل.

الفرع ال�سابع
�إذا ثبت �أن �صاحب العطاء لي�س له �سابقة خبرة
يحق للجنة البت �أن ت�ستبعد العطاء بقرار م�سبب � ,أى عطاء حتى ولو كان �أقل العطاءات
المقدمة �سعرا �إذا ثبت �أن �صاحبه لي�س له خبرة �سابقة بالأعمال مو�ضوع المناق�صة �أو كان
غير كفء ماليا �أو فنيا  ,وهذا حق ثابت طبقا لما تقدره فى �ضوء اقتناعها �أو على �أ�سا�س
ما يقدم �إليها من م�ستندات وذلك تحت رقابة الق�ضاء  .ف�إذا ما اطم�أنت اللجنة �إلى عدم
الكفاية الفنية للمناق�ص �صاحب �أقل عطاء لأنه لم يقدم �سابقة �أعمال مماثلة للوزارة �أو
�أجهزتها ولم تتمكن اللجنة الفنية من ح�صر معداته كما �أن هذا المقاول هو �شركة �أ�س�ست
حديثا فكل تلك �أ�سباب يحمل عليها قرار اللجنة تحت م�سئوليتها وتقديرها الفنى وال يمكن
�أن يفر�ض عليها اال�ستناد �إلى �سابقة �أعمال لجهات �أخرى �إذا قدرت وجوب �أن تكون الخبرة
()315
ال�سابقة فى �أعمال مماثلة فى الجهات التى يت�صل عملها بعملها .
( )315فتوى الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بجل�سة  1985/2/20ملف رقم () 252/1/54
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وعلى خالف ما تقدم قررت �إدارة الفتوى بدولة قطر انه في المناق�صة العامة ال يجوز
ا�ستبعاد المتناق�ص الذي ال يمار�س الن�شاط مو�ضوع المناق�صة  ،بعك�س الحال في المناق�صة
المحلية فيجب �أن يكون المناق�ص تاجرا وم�سجال في غرفة تجارة قطر وال ي�شترط �أن
يتاجر في الأ�صناف المراد توريدها بقولها « �إن الم�ستفاد من ن�صي المادتين ( )6، 4من
القانون رقم ( )8ل�سنة  1976ب�ش�أن المناق�صات والمزايدات �أن المناق�صة العامة يمكن
�أن تكون داخلية �أو خارجية  ،كما يمكن �أن يتقدم لها �أ�شخا�ص قطريون وغير قطريين فلم
يوجب القانون �أن يكون لديهم �سجال تجاريا  ،لأن الهدف هو الو�صول �إلى المناق�ص الذي
يتقدم ب�أف�ضل و�أ�صلح عطاء  ،و�أنه في حالة المناق�صة المحلية ف�إنه يحب �أن يكون من يتقدم
لال�شتراك في المناق�صة مقيدا بغرفة تجارة قطر ولديه �سجل تجاري و�أن يكون مقيدا
بالك�شوف الخا�صة التي تعدها الجهات الحكومية المخت�صة بعد موافقة لجنة المناق�صات
المركزية واعتمادها من وزير المالية واالقت�صاد والتجارة وال ي�شترط �أن يكون تاجرا في نوع
محدد من الأ�صناف �أو المواد  ،حيث �إن القانون لم يتطلب �أن يتاجر ال�شخ�ص المتقدم في
نوع الأ�صناف المراد توريدها .وانتهت �إدارة الفتوى والت�شريع �إلى �أن المناق�صات المحلية
يجب �أن يكون المتقدم لها تاجرا  ،وله �سجل تجاري  ،وم�سجل في غرفة تجارة قطر  ،وال
ي�شترط �أن يتاجر في الأ�صناف المراد توريدها �.أما بالن�سبة للمناق�صات العامة  ،فال ي�شترط
()316
القانون �أن يكون المتقدم لها تاجرا �أو م�سجال فيا ل�سجل التجاري ».
كما قررت �إدارة الفتوى بدولة قطر انه لم ي�شترط القانون تخ�ص�ص ال�شركة في المناق�صة
العامة لكي تتقدم للمناق�صة بقولها « �إن �شروط المناق�صة �سواء كانت عامة �أو خا�صة  ،هي
بمثابة قانون التعاقد فلم تو�ضع لم�صلحة �أحد من المتعاقدين �إن �شاء �أخذ بها و�إن �شاء
لم ي�أخذ بها  ،و�إنما و�ضعها كان للم�صلحة العامة فال �سبيل لالنفكاك منها  ،وكل عمل
خالفها ال يعتد به وال يترتب عليه �أي �أثر لأنه يناق�ض الأ�سا�س الذي قامت عليه المناف�سة بين
المتناق�صين .وبمراجعة �إعالن المناق�صة محل طلب الر�أي وال�شروط العامة والخا�صة التي
تحكمها تبين �أن هذا الإعالن جاء عاما لم يرد به ما يفيد ق�صر اال�شتراك في المناق�صة
( )316الفتوى رقم ف .ت  2464 -11/3الم�ؤرخة . 1999/10/19
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على �أ�شخا�ص �أو �شركات متخ�ص�صة �أو غير متخ�ص�صة في الأعمال مو�ضوع المناق�صة ،
كما �أن ال�شروط العامة جاءت مطلقة دون تحديد نوع ال�شركات المطلوبة التي يقت�صر عليها
اال�شتراك في المناق�صة وهو ذات ما ن�ص عليه قانون المناق�صات والمزايدات رقم ()8
ل�سنة  1976من �أن التر�سية تتم على �أرخ�ص الأ�سعار تغليبا لم�صلحة الخزانة العامة على
�أي اعتبار �آخر  ،وم�صلحة الإدارة الفنية التي تبدو في اختيار المناق�ص الأف�ضل من حيث
الكفاءة الفنية وح�سن ال�سمعة وفي ترجيح �أي من هاتين الم�صلحتين تتمتع ب�سلطة تحددها
القواعد المقررة في هذا ال�ش�أن  .ويترتب على ذلك �أنه لي�س هناك مانعا قانونيا يحول دون
تقدم ال�شركة محل ال�شكوى بعطائها في المناق�صة مو�ضوع البحث  ،و�أنه ال يحق لل�شركات
()317
المحلية االعترا�ض عليها � ،إال �إذا ر�أت لجنة البت ا�ستبعادها لأ�سباب فنية ».

الفرع الثامن
�إذا فقد مقدم العطاء �شرط ح�سن ال�سمعة
وردت اال�شارة �إلى �شرط ح�سن ال�سمعة فى مقدم العطاء فى المناق�صة المحدودة
فى المادة  4من قانون المناق�صات القطرى � ،إال ان ذلك ال يعنى ق�صر هذا ال�شرط على
المناق�صة المحدودة وحدها بل يمتد هذا ال�شرط ل�سائر �أنواع ا�ساليب التعاقد من مناق�صة
عامة وممار�سة واتفاق مبا�شر.
وال يكفى فى المتعاقد مع الإدارة توافر المقدرة الفنية والمادية بل يجب �أن تتوفر �إلى
جانب ذلك ح�سن ال�سمعة وللإدارة فى هذا ال�ش�أن الحق فى ا�ستبعاد من ترى ا�ستبعادهم من
قائمة عمالئها ممن ال يتمتعون بح�سن ال�سمعة ولها �سلطة تقديرية فى مبا�شرة هذا الحق ال
يحدها �إال عيب �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة وفى �ضوء ذلك يكون من حق جهة الإدارة �أن ت�ستبعد
من المناق�صة �أو الممار�سة التى تجريها العطاء الذى يثبت لديها �أن �صاحبه ال يتمتع بح�سن
ال�سمعة  .والقول بغير ذلك من �ش�أنه ي�ؤدى �إلى احتمال التعاقد مع �أ�صحاب هذا العطاء رغم
عدم توافر ح�سن ال�سمعة لديه  ,الأمر الذى ال يتفق مع �أحكام القانون  .و�أن الم�شرع رتب على
الحاالت المبينة في المادة  27من القانون رقم  9ل�سنة  1983نوعين من الجزاءات الأول
( )317الفتوى رقم ف.ت  1195-4/3الم�ؤرخة . 1999/5/29
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ف�سخ العقد وم�صادرة الت�أمين النهائى فى الحاالت الثالث الواردة فى الن�ص  .والثانى وهو
ال�شطب من �سجل المتعهدين �أو المقاولين فى الحالتين الأولى والثانية و�إذا كان الجزاء
الأول المتعلق بالف�سخ وم�صادرة الت�أمين ال يرد بال�ضرورة �إال على عقد قائم  .ف�إن اللجزاء
الثانى المتمثل فى ال�شطب ال يتطلب حتما وجود مثل هذا العقد و�إنما يمكن توقيعه �سواء فى
ظل عقد قائم �أو فى �أى مرحلة من مراحل تكوين العقد  ,لأن العقد ا�إدارى يتكون من عملية
قانونية مركبة ي�صح فى �إحدى مراحلها توقيع ذلك الجزاء �إذا تحقق موجبه بوقوع �إحدى
الحالتين  1او  2من الحاالت المن�صو�ص عليها فى المادة  27دون حاجة �إلى �أن يكون العقد
قد تم �إبرامه والتوقيع عليه  .ذلك �أنه �إذا كان ال يجوز الم�ضى فى تنفيذ عقد قائم لحدوث
�إحدى هاتين الحالتين مع توقيع جزاء ال�شطب ف�إنه ال ي�صح �أي�ضا عند حدوث �إحدى هاتين
الحالتين الم�ضى فى �إجراءات �إبرام العقد مع توقيع جزاء ال�شطب �أي�ضا  .وبتطبيق ما تقدم
على الحالة المعرو�ضة ولم كان قد ثبت من حكم محكمة �أمن الدولة العليا الم�شار �إليه
�أن ممثلى اتحاد ال�شركات  ...ووكيله فى م�صر قد ا�شتركوا فى اتفاق جنائى الغر�ض منه
ارتكاب جنايات عر�ض ر�شاوى لبع�ض �أع�ضاء لحين الدرا�سة والبت كما ارتكبوا جناية تقديم
ر�شوة لأحد �أع�ضاء لجنة البت ولما كان المحكوم ب�إدانتهم فى الحكم الم�شار �إليه يمثلون
االتحاد �...سالف البيان ويج�سدون �إرادته ومن ثم ف�إن الآثار التى رتبها قانون المناق�صات
والمزايدات على ارتكاب ه�ؤالء الأ�شخا�ص الطبيعيين لجريمتى عر�ض وتقديم الر�شوة �إنما
تقع على االتحاد الذى يمثلونه ويكون لل�سلطة المخت�صة وفقا لقانون المناق�صات الم�شار �إليه
وقد تحققت قبل البت فى الممار�سة من قيام �إحدى الحاالت المن�صو�ص عليها فى المادة 27
فى حق ممثلى االتحاد المذكور �أن تقرر ا�ستبعاد العطاء المقدم من هذا االتحاد ف�ضال عن
()318
�شطبه من �سجل المتعهدين والمقاولين .

( )318الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بجل�سة (1987/12/9ملف رقم )120/1/47

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

519

الفرع التا�سع
ا�ستبعاد العطاء الذى عجز مقدمه عن تنفيذ التزام �سابق
يحق للجنة البت ا�ستبعاد �أى عطاء ولو كان الأقل �سعرا كجزاء ب�سبب العجز فى تنفيذ
التزام �سابق وذلك ك�أجراء وقائى تمليه غيرة االدارة توخيا للم�صلحة العامة وحدها
(المحكمة االدارية العليا الطعن رقم  1654ل�سنة  6ق جل�سة  . )1962/12/22ويحق للجنة
ا�ستبعاد �أى عطاء �إذا لم تطمئن �إلى كفايته الفنية �أو �سابقة خبرته فى �أعمال مماثلة ,
كما فى حالة حداثة عهد ال�شركة (.فتوى الجمعية العمومية بجل�سة  1985/3/20ملف رقم
. )252/1/54

المطلب الثانى
التقييم المالى للتحفظات المقترنة بالعطاءات
وتوحيد ا�س�س المقارنة بينها
تن�ص الفقرة الأولى من المادة  45من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم 26
ل�سنة  2005على ان « يجب على لجنة المناق�صات المخت�صة �أن تو�صي ب�إر�ساء المناق�صة على
العطاء الذي قدم �أقل �سعر �إجمالي � ،إذا كان م�ستوفي ًا لجميع ال�شروط ومطابق ًا للموا�صفات
الفنية المطلوبة  ،وذلك بعد توحيد �أ�س�س المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي

الفنية والمالية».
وتن�ص المادة  48على �أن « ال يجوز للجنة المناق�صات المخت�صة � ،أن تفاو�ض مقدمي
العطاءات ب�ش�أن تعديل عطاءاتهم بعد ف�ض المظاريف � ،إال في الحالتين التاليتين:
....-1

-2مفاو�ضة �صاحب العطاء الأقل �سعراً المقترن بتحفظات للتنازل عن تحفظاته
�أو النزول ب�سعره �إلى م�ستوى �أ�سعار ال�سوق ،و�إذا رف�ض �صاحب العطاء الأقل �سعر ًا
التنازل عن تحفظاته �أو النزول ب�سعره �إلى �أ�سعار ال�سوق جاز للجنة التفاو�ض مع
�صاحب ال�سعر الذي يليه.

»..-3
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ومفاد ما تقدم �أن لمقدم العطاء و�ضع ما ي�شاء من تحفظات و�شروط على خالف ال�شروط
التى تت�ضمنها وثائق المناق�صة على �أن ي�صل ذلك قبل فتح المظاريف وبناء عليه ف�إنه بغد
فتح المظاريف ال يقبل من مقدم العطاء �إ�ضافة �أى تحفظ �أو �شرط �إلى التحفظات المقترنة
بعطائه �أو التعديل فيها.

�أوال :هل يتم تقييم التحفظات المقترنة بالعطاءات قبل المفاو�ضة �أم بعد
المفاو�ضة:
الأ�صل �أن �صاحب العطاء الأقل هو �صاحب الحق فى �إر�ساء المناق�صة عليه �إذا كان
عطا�ؤه منا�سبا  ,وهو وحده الذى يجوز للجنة البت مفاو�ضته فى �ش�أن تعديل تحفظاته بما
يتم�شى مع �شروط المناق�صة � ,أو تعديل ال �ضير منه على �أى من �أ�صحاب العطاءات الأخرى
وال يخل بقاعدة الم�ساواة الواجبة بينهم مادام هو �صاحب الحق فى �إر�ساء المناق�صة عليه .
و�إذا كان �صاحب العطاء الأقل له هذه الأهمية فقد بات �ضروريا تحديد �أ�س�س تعيين
�صاحب العطاء الأقل  .وبيان ما �إذا كانت المفاو�ضة والمقارنة بين العطاءات تتم على �أ�سا�س
القيمة الرقمية لها � .أم ال يكتفى بالقيمة الرقمية بل ي�ضاف اليها قيمة التحفظات وال�شروط
الخا�صة التى يمكن تقييمها ماليا للو�صول �إلى القيمة الحقيقية والفعلية للعطاء وذلك لتحديد
العطاء �صاحب الحق فى المفاو�ضة .
وانتهى ر�أى الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بمجل�س الدولة بجل�سة
(1987/12/9ملف رقم � )360/1/54إلى �أن التحفظات التى لها قيمة مالية تدخل فى
التقدير عند تحديد �أولويات العطاء للو�صول �إلى العطاء الأقل  ,وذلك ا�ستنادا �إلى
�أن المادة  2من القانون رقم  9ل�سنة  1983تن�ص على �أن « تخ�ضع المناق�صة العامة لمبادئ
العالنية والم�ساواة وحرية المناف�سة « ون�صت المادة  14على �أنه يجوز للجان البت �أن تعهد �إلى
لجان فرعية ت�شكلها من بين �أع�ضائها بدرا�سة النواحى المالية والفنية فى العطاءات المقدمة
ومدى مطابقتها لل�شروط المعلنة كما يجوز �أن يعهد �إلى تلك اللجان التحقق من توافر �شروط
الكفاية المالية والمقدرة الفنية وح�سن ال�سمعة  « ..كما ن�صت المادة  16من القانون المذكور
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على �أنه « ال يجوز بعد فتح المظاريف الدخول فى مفاو�ضات مع �أحد مقدمى العطاءات فى
�ش�أن تعديل عطائه  ,ومع ذلك يجوز للجنة البت مفاو�ضة مقدم العطاء الأقل المقترن بتحفظ
�أو تحفظات للنزول عن كل تحفظاته �أو بع�ضها بما يجعل عطاءه متفقا مع �شروط المناق�صة
بقدر الإمكان  ,كما يجوز للجنة مفاو�ضة �صاحب العطاء الأقل غير المقترن بتحفظات للنزول
ب�سعره �إلى م�ستوى �أ�سعار ال�سوق  .وتجرى المفاو�ضة فى الحالتين الم�شار �إليهما بقرار من
ال�سلطة المخت�صة « و ن�صت المادة  18من ذات القانون على �أنه « يجب �إر�ساء المناق�صة
على �صاحب العطاء الأف�ضل �شروطا والأقل �سعرا»  .ومفاد ما تقدم �أن الم�شرع تحقيقا لكافة
المناف�سة والم�ساواة بين المتناق�صين ناط بلجنة البت فى المناق�صات اتخاذ الإجراءات
الالزمة للو�صول �إلى تعيين �أف�ضل المتناق�صين ومنحها فى �سبيل ذلك �أن تعهد �إلى لجان
فرعية ت�شكلها من بين �أع�ضائها بدرا�سة النواحى المالية والفنية فى العطاءات المقدمة ,
ولما كان من الأ�س�س التى يقوم عليها تعاقد الإدارة عن طريق �أ�سلوب المناق�صات �أن يخ�ضع
هذا التعاقد العتبارات تتعلق بم�صلحة المرفق المالية التى تتمثل فى �إر�ساء المناق�صة على
�صاحب العطاء الأف�ضل �شروطا والأقل �سعرا  ,لذلك �أجاز الم�شرع للجنة البت  -بعد فتح
المظاريف  -مفاو�ضة �صاحب العطاء الأقل �إذا كان مقترنا بتحفظ �أو تحفظات للنزول عن
كل تحفظاته �أو بع�ضها بما يجعل عطاءه متفقا مع �شروط المناق�صة بقدر الإمكان  .و�إذا كان
تحديد �صاحب العطاء الأقل له هذه الأهمية لذلك يتعين �أن تجرى المفا�ضلة والمقارنة

بين المتناق�صين على �أ�سا�س مو�ضوعى بما يحقق الم�ساواة بين المتناق�صين للو�صول
�إلى �صاحب �أقل العطاءات وترتيب �أولويته بين العطاءات تبعا لذلك  .وقد يكون
هذا الأ�سا�س هو القيمة الرقمية لبنود العطاءات حينما تخلو جميع العطاءات من
�أى تحفظات �أو ا�شتراطات يمكن تقييمها ماليا  ,بيد �أن هذا الأ�سا�س ال يكفى وحده
فى حالة وجود تحفظات �أو ا�شتراطات مالية مقترنة بكل العطاءات �أو ببع�ضها دون
البع�ض الآخر  ,ففى هذه الحالة ال يكتفى بالقيمة الرقمية للعطاء لتحديد �أولويته
الحقيقية وما يترتب عليها من �آثار ,بل يتعين �إ�ضافة قيمة التحفظات التى يمكن
تقييمها ماليا �أو ذات الأثر المالى �إلى قيمة العطاء الرقمية للو�صول �إلى القيمة
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الحقيقية والفعلية للعطاء مما ي�ؤدى فى النهاية �إلى تحديد �صاحب العطاء الأقل
�سعرا  .الذى �أجاز الم�شرع مفاو�ضته للنزول عن كل �أوبع�ض تحفظاته وهى مرحلة
تالية لتحديد �أولوية العطاءات للو�صول �إلى �صاحب �أقل العطاءات �سعرا و�أف�ضلها
�شروطا  ,وي�ؤكد ذلك �أن الم�شرع فى المادة  62من الالئحة التنفيذية لقانون المناق�صات
والمزايدات الم�شار �إليه ال�صادرة بقرار وزير المالية رقم  157ل�سنة  1983ق�ضى ب�أن تكون
العطاءات المقترنة بت�سهيالت ائتمانية محل اعتبار عند البت فى �أولوية العطاءات  ,كما
�أوجب فى المادة من ذات الالئحة عند المفا�ضلة والمقارنة بين العطاءات � ,إ�ضافة فائدة
تعادل �سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت البت فى المناق�صة �إلى قيمة العطاءات
المقترنة بالدفع المقدم وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدما من تاريخ �أداء هذه المبالغ
حتى تاريخ ا�ستحقاقها الفعلى الأمر الذى ي�ؤدى �إلى �إعادة ترتيب �أولوية العطاءات على �ضوء
ما ي�سفر عنه تقييم الت�سهيالت االئتمانية المقترنة بالعطاء �أو �إ�ضافة قيمة الفائدة �إلى
القيمة الرقمية للعطاءات المقترنة ب�شرط الدفع المقدم وذلك للو�صول �إلى �صاحب العطاء
الأقل �سعرا وهذا الم�سلك من الم�شرع ي�ؤكد �ضرورة عدم االكتفاء بالقيمة الرقمية للعطاء بل
ي�ضاف �إليها قيمة التحفظات المالية تو�صال لتحديد �صاحب العطاء الأقل و�أكدت الجمعية
العمومية هذا الر�أى فى فتواها بجل�سة (1993/3/28ملف رقم  . )260/1/54و�أ�ضافت
الجمعية العمومية فى فتواها الأخيرة �إنما ما انتهت �إليه هو �صحيح الر�أى و�صائب الإفتاء
ومن �ش�أنه �إعالء الم�ساواة بين المتناق�صين والمفا�ضلة بينهم على �أ�س�س مو�ضوعية فال تكون
الأولوية التى يجرى ترتيب العطاءات على �أ�سا�سها محل �أولوية خادعة ت�ستند �إلى قيمة ال تعبر
عن حقيقة الحقوق المالية المطلوبة للتعاقد  ,وانما يبتغى كل متناق�ص من ورائها �أن يظفر
بمزية التفاو�ض مع جهة الإدارة باعتباره �صاحب العطاء الأقل �سعرا من حيث القيمة الرقمية
ثم ينزل بعد ذلك عن تحفظاته ذات القيمة المالية �أثناء التفاو�ض �أو يتم�سك بها  ,تبعا لما
يكت�شف له من موقف بقية المتناف�صين  ,وقد فطن الم�شرع �إلى ذلك ف�أورد فى الالئحة
التنفيذية لقانون المناق�صات والمزايدات بع�ض التحفظات ذات القيمة المالية التى ت�ؤخذ
فى االعتبار عند تحديد �أولوية العطاءات  ,ولم يكن يمكنه �أن يحيط بجميع هذه التحفظات
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ويوردها فى ت�شريعاته  ,فاختار �أن يذكر التحفظات ذات القيمة المالية التى ك�شف العمل
عن �شيوعها و�أوجب االعتداد بها عند ترتيب �أولوية العطاءات و�أف�صح بذلك عن القاعدة
التى تتبع فى هذا ال�ش�أن �سواء بالن�سبة غلى التحفظات ذات القيمة المالية التى ذكرها �أو
غيرها وهو ما انتهت �إليه الجمعية العمومية فى �سابق افتائها والذى لم يطر�أ من الموجبات
ما يقت�ضى العدول عنه وانتهت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع الى االعتداد
بالتحفظات وال�شروط الخا�صة بالعطاءات والتى يمكن تقييمها ماليا فى مجال المقارنة بنية
تحديد �صاحب العطاء الأقل ت�أكيدا للإفتاء ال�سابق للجمعية فى هذا ال�ش�أن .

ثانيا :هل التقييم ين�صب على التحفظات التى يمكن قبولها دون تلك التى تخالف
ال�شروط الجوهرية للمناق�صة ؟
قررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع �أن ال�شروط التي تخالف القواعد
الأ�سا�سية والأحكام الجوهرية ل�شروط المناق�صة فال يمكن قبولها واعتبارها
من قبيل التحفظات التي يجب التفاو�ض ب�ش�أنها بقولها «�أن الم�شرع بموجب قانون

المناق�صات والمزايدات ال�صادر بالقانون رقم  9ل�سنة  , 1983و�ضع �أ�صال عام ًا م�ؤداه �أن
يكون التعاقد على �شراء منقوالت وتقديم الخدمات ومقاوالت الأعمال عن طريق مناق�صة
عامة يعلن عنها  ,على �أن يكون البت فيها عن طريق لجنتين تقوم �أحداهما بفتح المظاريف
والأخرى بالبت في المناق�صة  ,وناط الم�شرع بلجان البت في المناق�صة العامة درا�سة
النواحي المالية والفنية في العطاءات المقدمة ومدي مطابقتها لل�شروط المعلنة والتحقق
من توافر �شروط الكفاية المالية والمقدرة الفنية وح�سن ال�سمعة لدي مقدمي العطاءات ,
كما حظر عليها مفاو�ضة �أي من مقدمي العطاءات بعد فتح المظاريف لتعديل عطائه � .إال
�أنه �أجاز �إجراء المفاو�ضة – في هذه الحالة – �إذا كان العطاء هو الأقل �سعر ًا رغم اقترانه
بتحفظات وذلك بغية النزول عنها �أو بع�ضها بما يجعل عطاءه متفق ًا مع �شروط المناق�صة
بقدر الإمكان  ,ثم ترفع لجنة البت تو�صياتها ب�ش�أن المناق�صة  -في �ضوء ا�ستيفاء الإجراءات
ال�سابقة – �إلى ال�سلطة المخت�صة العتماد ما انتهت �إليه من �إر�ساء المناق�صة على �صاحب
العطاء الأف�ضل �شروط ًا والأقل �سعر ًا بهدف تحقيق الم�صلحة المالية لجهة الإدارة في �ضوء
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موا�صفات فنية دقيقة ومف�صلة .ومتى كان الثابت �أن �شركة  ....تقدمت في المناق�صة الم�شار
�إليها و�ضمنت عطاءها العديد من ال�شروط المخالفة لل�شروط والموا�صفات الفنية
المطروحة ,مما �أدي بلجنة البت المخت�صة �إلى ا�ستبعادها من المناق�صة لهذه الأ�سباب
والتي تعد �سند ًا كافي ًا ال�ستبعاد هذا العطاء من المناق�صة لمخالفة ال�شروط والموا�صفات
المطلوبة وذلك بغ�ض النظر عن �صحة باقي الأ�سباب التي ا�ستندت �إليها اللجنة في ا�ستبعاد
العطاء المذكور والمتمثلة في عدم توافر �شرط ح�سن ال�سمعة و�صورية العطاء  ,ومن ثم
يكون ما انتهت �إليه اللجنة في هذا الخ�صو�ص قد قام على �سند �صحيح من القانون .وال يخل
بما تقدم اعترا�ض الجهاز المركزي للمحا�سبات في هذا ال�ش�أن على عدم قيام لجنة البت
بمفاو�ضة ال�شركة �أوال للتنازل عن �شروطها وتحفظاتها بما يجعل عطاءها متفق ًا مع �شروط
المناق�صة  .حيث �أن ما ورد بالعطاء في الحالة المعرو�ضة ال يمكن اعتباره من قبيل

التحفظات الجائز التفاو�ض ب�ش�أنها  ,و�إنما هي �شروط وموا�صفات مخالفة لل�شروط
والموا�صفات الفنية المطلوبة والتي يتم االختيار بين المتناق�صين على �أ�سا�س منها,
ذلك �أن الأ�صل �أن من يوجه الإيجاب في المناق�صة �إنما يوجهه على �أ�سا�س ال�شروط العامة
المعلن عنها والتي ت�ستقل الإدارة بو�ضعها ولي�س لمن يريد التعاقد �إال �أن يقبل هذه ال�شروط
�أو يرف�ضها ف�إذا �أراد الخروج في عطائه على هذه ال�شروط ف�إن الأ�صل �أن ي�ستبعد هذا العطاء
�إال �أن يكون الخروج مق�صور ًا على بع�ض التحفظات التي ال ت�ؤثر على ال�شروط الجوهرية
المعلنة ففي هذه الحالة يجوز للإدارة �أن تتفاو�ض مع �صاحب العطاء الأقل للنزول عن كل
�أو بع�ض تحفظاته �أما ال�شروط التي تخالف القواعد الأ�سا�سية والأحكام الجوهرية ل�شروط
()319
المناق�صة فال يمكن قبولها واعتبارها من قبيل التحفظات التي يجب التفاو�ض ب�ش�أنها».
وقررت �إدارة الفتوى لوزارة الأ�شغال العامة والموارد المائية بمجل�س الدولة فى فتواها
رقم  945بتاريخ � 1988/9/11أن ال�شروط ذات القيمة المالية التى يجب �إ�ضافتها �إلى

القيمة الرقمية للعطاء �إنما تن�صرف �إلى ال�شروط التى يمكن قبولها بعد مفاو�ضة
�صاحب العطاء والتى تتفق بقدر الإمكان مع �شروط المناق�صة وفقا لما ن�صت عليه
( )319فتوى بجل�سة  2002/3/20ملف رقم 54/2/78
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المادة  16من القانون رقم  9ل�سنة  1983بتنظيم المناق�صات والمزايدات � ,أما التحفظات
التى تخالف القواعد الأ�سا�سية والأحكام الجوهرية ل�شروط المناق�صة ال يمكن
قبولها فى جميع الأحوال �سواء كانت قابلة للتقييم ماليا �أو غير قابلة للتقييم (ملف
رقم . )145/2/8
وكان قد عر�ض على هذه االدارة �أن �أحد مقدمى العطاءات فى مناق�صة عامة ا�شترط
�أن يرد الت�أمين النهائى بعد عمل الح�ساب الختامى ور�أت لجنة البت تقييم هذا ال�شرط
على �أ�سا�س �أن ت�ضاف قيمة الت�أمين النهائى (بواقع  %5من قيمة العطاء مقاولة �أعمال)
�إلى قيمة العطاء ف�أ�صبح ترتيب هذا العطاء «الثانى « بعد �أن كان الأول وقررت لجنة البت
دعوة �صاحب عطاء �آخر �إلى المفاو�ضة واعتر�ضت ال�سلطة المخت�صة على �أ�سا�س �أن �شرط
الت�أمين يخالف ن�صو�ص القانون رقم  9ل�سنة  1983والئحته التنفيذية وطلبت مفاو�ضة
�صاحب العطاء المقترن بهذا ال�شرط للتنازل عنه ,و�أعيد المو�ضوع �إلى لجنة البت فاختلفت
فى الر�أى وطلبت ا�ستطالع ر�أى ادارة الفتوى بمجل�س الدولة  .وا�ستندت فى فتواها المتقدمة
�إلى « �أن الم�شرع ق�صد بالت�أمين النهائى �أن يكون �ضمانا لجهة الإدارة ي�ؤمنها الأخطاء التى
قد ت�صدر من المتعاقد معها حين يبا�شر تنفيذ �شروط العقد االدارى  .كما ي�ضمن مالءة
المتعاقد معها عند مواجهة الم�سئوليات التى قد يتعر�ض لها من جراء �إخالله بتنفيذ �أحكام
العقد االدارى  ,فال يمكن لجهة الإدارة �أن تتجاوز عن الت�أمين حر�صا على م�صلحة المرفق
العام وانتظام �سيره ومن هذا ال�ضمان تح�صل الإدارة غرامات الت�أخير والتعوي�ضات والمبالغ
الم�ستحقة على المتعاقد( .يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا جل�سة  1965/1/2فى
الطعن رقم  1289ل�سنة  8ق)  .فالت�أمين النهائى �إذن هو فى حقيقته �ضمان لتنفيذ الأعمال .
ونتيجة لذلك �أوجب الم�شرع على �صاحب العطاء المقبول �إيداعه خالل فترة ع�شرة �أيام من
تاريخ �إخطاره بقبول عطائه  ,ورتب على الإخالل بهذا االلتزام �آثار خطيرة منها �إلغاء العقد
وم�صادرة الت�أمين الم�ؤقت �أو �أن تنفذ الجهة الإدارية العقد على ح�سابه وذلك ف�ضال عن
الرجوع عليه بالتعوي�ضات وت�أكيدا لكون هذا الت�أمين النهائى �ضمانا لتنفيذ الأعمال �أوجب
الم�شرع م�صادرته فى حاالت ف�سخ العقد �أو �سحب الأعمال وتنفيذها على ح�ساب المقاول,
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كما �أجاز لجهة الإدارة �أن تخ�صم منه ما قد يكون م�ستحقا لها من غرامات �أو �أية مبالغ
�أخرى تكون م�ستحقة لها � ,إذ �أن هذا الت�أمين يمثل الحد الأدنى للتعوي�ض الذى يحق للإدارة
اقت�ضا�ؤه وترتيبا على ما �سلف �أوجب الم�شرع على جهة الإدارة االحتفاظ بالت�أمين النهائى
�إلى �أن يتم تنفيذ العقد ب�صفة نهائية بعد انتهاء مدة ال�ضمان وت�سوية الح�ساب النهائى ,
وحينئذ فقط يدفع للمقاول باقى م�ستحقاته ويرد �إليه الت�أمين النهائى � ,أما مرحلة ت�سلم
الأعمال م�ؤقتا ف�إنه يتم فيها �إعداد ك�شوف الح�ساب الختامى وال ي�صرف بموجبها للمقاول
�إال المبالغ التى تمثل قيمة جميع الأعمال التى تمت فعال بعد خ�صم المبالغ التى �سبق �صرفها
على الح�ساب �أو �أية مبالغ �أخرى م�ستحقة عليه وم�ؤدى ما تقدم ونتيجة له �أن الت�أمين النهائى
هو التزام من االلتزامات الجوهرية المقررة ل�صالح المرفق العام وانتظام �سيره  ,ومن
ثم فال يجوز للمقاول وال للإدارة االتفاق على التجاوز عنه �أو تخفي�ضه – �إال فى الحدود
التى �أجازها القانون – �أو رده للمقاول �إال بعد فوات مدة ال�ضمان والت�سليم النهائى على
النحو الذى حدده القانون  .ولهذا ف�إنه �إذا ت�ضمنت التحفظات الواردة �ضمن العطاء �أى

تحفظ ب�ش�أن الت�أمين النهائى يخالف الأحكام المتقدم ذكرها ف�إنه يتعين مفاو�ضته
للتنازل عنه و�إال وجب ا�ستبعاده لمخالفة هذا ال�شرط للقواعد الجوهرية فى �إجراء
المناق�صات والمزايدات و�إبرام العقود الإدارية  .وينبنى على ما تقدم بالن�سبة للمو�ضوع
الماثل �أنه ال وجه لما قامت به لجنة البت من تقييم ال�شرط الذى ت�ضمنه العطاء المقدم
ب�ش�أن رد الت�أمين النهائى بعد عمل الختامى  ,وما يترتب على هذا من �أنه �أ�صبح العطاء
الثانى  ,و�إنما كان يتعين عليها مفاو�ضته للتنازل عن هذا ال�شرط  ,ف�إن قبل التنازل و�أ�صبح
عطا�ؤه �أف�ضل العطاءات ماليا وفنيا وجب �إ�سناد العملية له � ,أما �إن لم يقبل التنازل وجب
ا�ستبعاد العطاء لمخالفته للقواعد المتقدم ذكرها ومن ثم ف�إنه ال محل لتقييم هذا ال�شرط
فى جميع الأحوال  ,لأن معنى هذا �أنه �إذا ظل ترتيب هذا العطاء هو الأول ولم تختلف �أولويته
نتيجة تقييم اللجنة لل�شرط المتعلق بالت�أمين النهائى � ,أن تقوم ب�إ�سناد العملية �إليه مع قبولها
تحفظه برد الت�أمين النهائى فور عمل الختامى وبعد ا�ستالم الأعمال م�ؤقتا  ,وهو الأمر الذى
يخالف ما تقدم �إي�ضاحه من �أحكام».
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ونرى �أنه يجب تقييم جميع التحفظات المقترنة بالعطاء – على �ضوء �إفتاء الجمعية
العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع – �سواء تلك التى تقبلها الجهة االدارية �أم تلك التى
تخالف ال�شروط الجوهرية للمناق�صة ما دامت هذه التحفظات ذات قيمة مالية بما من
�ش�أنه تحديد قيمة العطاء عند مقارنته بالعطاءات الأخرى �إذ �أن التقييم هو مرحلة �سابقة
على المفاو�ضة وي�ستهدف تحديد العطاء الأقل �صاحب المفاو�ضة ف�إذا �أ�سفرت المفاو�ضة
بعد ذلك عن تم�سك �صاحب العطاء بتحفظات تخالف ال�شروط الجوهرية للمناق�صة وجب
ا�ستبعاده دون التر�سية عليه  ,وانه فى الحالة التى عر�ضت على �إدارة الفتوى ف�إن �شرط « رد
الت�أمين النهائى بعد عمل الح�ساب الختامى «لي�س �شرطا ماليا يمكن تقييمه و�إنما ينطوى
على االنتقا�ص من ال�ضمانات التى كفلها الم�شرع للإدارة  .بحيث ال يجد وعاء تخ�صم منه ما
قد ي�ستحق لها بعد الت�سليم االبتدائي ف�إذا تم�سك به �صاحب العطاء وجب ا�ستبعاده.

ثالثا  :عدم االعتداد بالتنازل عن التحفظات �إذا تم بعد فتح المظاريف من غير
�صاحب الحق فى المفاو�ضة:
�أن التنازل عن التحفظات �إذا تم بعد فتح المظاريف ف�إنه يكون قد جاء فى مرحلة تالية
لتحديد �أولوية العطاء للو�صول �إلى �صاحب �أقل العطاءات �سعرا و�أف�ضلها �شروطا  ,فال يعتد
به وال يلتفت �إليه  ,ويجب تقييم هذه التحفظات – المتنازل عنها – و�إ�ضافة قيمتها �إلى
القيمة الرقمية للعطاء وذلك عند مقارنته بغيره من العطاءات الأخرى (فتوى ادارة الفتوى
لوزارة الأ�شغال العامة والموارد المائية بمجل�س الدولة رقم  574بتاريخ  1989/6/11ملف
رقم . )477/2/3
فقد عر�ض على ادارة الفتوى كيفية ترتيب العطاءات المقدمة فى المناق�صة العامة
ب�ش�أن عملية  ......حيث قدم فيها ثالثة عطاءات الأول  3/1قيمته الرقمية 169036‚375
واقترن ببع�ض التحفظات بعد تقييمها �أ�صبحت قيمته  208239‚217وقد تنازل عن جميع
تحفظاته بعد فتح المظاريف والعطاء الثانى  3/2قيمته الرقمية  175635وغير مقترن ب�أية
ا�شتراطات ,والعطاء الثالث  3/1قيمته الرقمية  , 216562‚227وقد �أو�صت لجنة البت
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بالتر�سية على �صاحب العطاء رقم  3/1باعتباره �صاحب العطاء الأقل بعد تنازله عن كافة
اال�شتراطات المقترنة بعطائه وذلك دون تقييم تلك اال�شتراطات ماليا  ,واعتر�ضت ال�سلطة
المخت�صة باالعتماد وطلبت تقييم التحفظات المقترنة بهذا العطاء وعدم االعتداد بالتنازل
الذى تم بعد فتح المظاريف فتم�سكت لجنة البت بر�أيها ور�أت ال�سلطة المخت�صة مفاو�ضة
�صاحب العطاء رقم  3/2فى �أ�سعاره للنزول بها لكى تتنا�سب مع الأ�سعار ال�سوقية طبقا للمادة
 16من القانون رقم  9ل�سنة  1983فتمت المفاو�ضة وتم�سك مقدم العطاء رقم  2/2ب�أ�سعاره
 ,و�أ�شارت لجنة البت �إلى الأخذ بتو�صيتها ال�سابقة ب�إ�سناد العملية �إلى �صاحب العطاء رقم
 3/1بح�سبانه العطاء الأقل بعد التنازل الذى تم بعد فتح المظاريف عن كافة �شروطه .
وقد ا�ستعر�ضت ادارة الفتوى فتوى الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بجل�سة
 1987/12/9التى خل�صت �إلى �أن التحفظات التى لها قيمة مالية تدخل فى التقدير عند
تحديد �أولويات العطاء للو�صول �إلى العطاء الأقل و�أ�ضافت �أنه « ومن حيث �أنه متى كان الأمر
كذلك ح�سبما تقدم جمعيه وكان الثابت من ا�ستعرا�ض الوقائع �أنه بعد تقييم التحفظات ذات
الأثر المالى التى وردت بالعطاء رقم � 3/1أ�صبحت قيمة عطائه مبلغ  169036 ‚375الذى
يمثل قيمته الرقمية قبل تقييم التحفظات المقترنة به فمن ثم ال ي�ضحى هذا العطاء والحال
كذلك هو �أقل العطاءات المقدمة فى العملية وي�صبح العطاء رقم  3/2والغير مقترن ب�أية
تحفظات هو العطاء الأقل قيمة بحيث ي�أتى هذا العطاء فى الترتيب �سابقا على العطاء رقم
 . 3/1وال يغير من ذلك تنازل الأخير عن ال�شروط الخا�صة والتحفظات المقترنة بعطائه
�إذ �أن المقاول المذكور قد تنازل عن �شروطه الخا�صة بتاريخ � 1989/1/25أى بعد فتح
المظاريف الحا�صل فى  1989/1/18وبهذه المثابة فقد جاء تنازله فى مرحلة تالية لتحديد
�أولوية العطاءات للو�صول �إلى �صاحب �أقل العطاءات �سعرا و�أف�ضلها �شروطا».
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المطلب الثالث
المفاو�ضة
الن�صو�ص القانونية:
تن�ص المادة  48من القانون رقم  26ل�سنة  2005المعدلة بالقانون رقم  22ل�سنة 2008
على ان «ال يجوز للجنة المناق�صات المخت�صة � ،أن تفاو�ض مقدمي العطاءات ب�ش�أن تعديل
عطاءاتهم بعد ف�ض المظاريف � ،إال في الحالتين التاليتين:
� -1إذا انتهت مدة �سريان العطاءات ب�سبب ظروف ا�ستثنائية ،وذلك من �أجل مد هذه المدة.
-2مفاو�ضة �صاحب العطاء الأقل �سعر ًا المقترن بتحفظات للتنازل عن تحفظاته �أو
النزول ب�سعره �إلى م�ستوى �أ�سعار ال�سوق ،و�إذا رف�ض �صاحب العطاء الأقل �سعر ًا التنازل
عن تحفظاته �أو النزول ب�سعره �إلى �أ�سعار ال�سوق جاز للجنة التفاو�ض مع �صاحب ال�سعر
الذي يليه.
�«-3أي حاالت �أخرى ترى اللجنة فيها �ضرورة االت�صال بمقدمي العطاءات بعد ف�ضها ،ويجب
�أن يكون قرار اللجنة في هذا ال�ش�أن ب�إجماع �أ�صوات الأع�ضاء».
حدد الم�شرع حاالت المفاو�ضة واالت�صال بمقدمى العطاءات بعد ف�ض المظاريف فى
ثالث حاالت هى :

الحالة االولى :
تمديد مدة �سريان العطاء:
تن�ص المادة  10/26من القانون رقم  26ل�سنة  2005على ان «مدة �سريان العطاء وتكون
ت�سعين يوما على االقل من تاريخ ف�ض المظاريف» وتن�ص المادة  35على ان « تبقى العطاءات
المقدمة �سارية المفعول خالل مدة ال�سريان المحددة بالإعالن عن المناق�صة  ،وال يجوز
لمقدميها الرجوع فيها خالل تلك المدة ».وتن�ص المادة  37على ان « يجب رد الت�أمينات
الم�ؤقتة لأ�صحاب العطاءات غير المقبولة  ،دون توقف على طلب منهم  ،فور انتهاء المدة
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المحددة ل�سريان العطاء � ،أو قبل ذلك �إذا تم تح�صيل الت�أمين النهائي من �صاحب العطاء
المقبول  ».وتن�ص المادة  1/44على ان « تجتمع لجنة المناق�صات المخت�صة قبل انتهاء
الموعد المحدد ل�سريان العطاءات بوقت كاف لإبداء تو�صياتها ب�ش�أن المناق�صة ».
والتقدم بالعطاء باعتباره �إيجاب ًا �صادر ًا من مقدم العطاء لجهة الإدارة يكون ملزم ًا
لمقدمه ونافذ المفعول اعتبارا من تاريخ ت�صديره حتى نهاية مدة �سريانه بحيث ال تقل هذه
المدة على  90يوم ًا  ،اى ان المناق�ص يظل ملتزم ًا بعطائه من وقت تقديمه �إلى نهاية مدة
�سريانه فال يجوز لمقدم العطاء الرجوع فيه قبل انتهاء هذه المدة  .ف�إذا انق�ضت هذه المدة
دون �أن يقترن به قبول الإدارة  -والقبول بو�صفه تعبير ًا عن الإرادة ال ينتج �أثره �إال �إذا ات�صل
بعلم من وجه �إليه – ف�إن ل�صاحب العطاء �أن يعدل عنه ل�سقوط عطائه بفوات مدة الت�سعين
يوما المحددة ل�سريانه وهذا يعد تطبيقا للقواعد العامة فى القانون المدنى الذي تن�ص
المادة  70منه على ان «  -1للموجب خيار الرجوع فى ايجابه  ،طالما لم يقترن به قبول-2 .
ومع ذلك �إذا حدد الموجب ميعادا للقبول  ....بقى االيجاب قائما طوال هذا الميعاد و�سقط
بفواته.
وفى هذا ال�صدد قررت �إدارة الفتوى والت�شريع بدولة الكويت «من حيث �إن �شركة  .....قد
قدمت عطاءها فى  1978/2/5وطبق ًا للبند ( )10من الوثيقة  « 1الإعالن عن المناق�صة
« ف�إن العطاء يبقى �سارى المفعول لمدة ( )90ت�سعين يوم ًا اعتبارا من تاريخ فتح العطاء ،
وقد قامت لجنة المناق�صات المركزية بالنظر فى عرو�ض المناق�صة يوم  1978/2/6لذلك
ف�إن هذا العطاء يكون ملزم ًا لل�شركة لمدة ت�سعين يوم ًا تبد�أ من  1978/2/6وتنتهى فى
 ، 1978/5/6و�إذ انق�ضت هذه المدة دون �أن تخطر لجنة المناق�صات ال�شركة خاللها بر�سو
العطاء عليهـا ف�إن الإيجاب يكون قد �سقط ما لم توافق ال�شركة مقدمة العطاء علـى مد مدة
()320
�سريانه ».
كما عر�ض �أي�ضا على �إدارة الفتوى والت�شريع بدولة الكويت ابداء الر�أى فى مو�ضوع تخل�ص
وقائعه فى �أن �إحدى الوزارات طلبت فى تو�صيتها المقدمة عن مناق�صة عامة طرحت لتنفيـذ
( )320فتوى رقم  2946/2فى 1978/5/23
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�أعمال �إن�شائيـة �إلغاء المناق�صة ب�سبب ارتفاع الأ�سعار الإجمالية الواردة بجميـع العطاءات
المقدمة فيها .وعند عر�ض المناق�صة على لجنة المناق�صات المركزية للبت فيها  ،وجدت �أن
مدد �سريان جميع العطاءات قد انتهت بحيث ال ي�صلح �أى من هذه العطاءات �أن يكون مح ًال
لقرار التر�سية و�أنه من غير المقبول فى مفهوم القانون ان تطلب اللجنة من مجل�س الوزراء
الغاء المناق�صة ب�سبب ارتفاع ا�سعار عطاءات انتهت مدة �سريانها و�أ�صبحت غير �صالحة لأن
تكون مح ًال لقرار المجل�س بالإلغاء لأن المناق�صة انتهت بقوة القانون  .وحتى تتخذ اللجنة
مبد�أ فى هذا ال�ش�أن للحاالت الممائلة التى قد تعر�ض عليها م�ستقب ًال ر�أت ا�ستطالع ر�أى
الإدارة فى هذا الخ�صو�ص .فقررت �إدارة الفتوى «وحيث �إن ذلك يرجع �إلى الن�ص الوارد فى
ال�شروط الحقوقية ل�سريان مدة العطاء ف�إن كانت المدة الواردة ل�سريان العطاء خالية من �أى
قيد �أو �شرط ف�إنه بانتهاء المدة ي�سقط ايجاب المناق�ص مقدم العطاء� .أما �إذا كان هناك
قيد �أو �شرط بالن�سبة ل�سريان مدة العطاء ك�أن يلتزم المناق�ص حتى ولو انق�ضت المدة لحين
البت فى العطاء �أو �أن الإيجاب يظل قائم ًا رغم انق�ضاء المدة �إال �إذا �أخطر المناق�ص اللجنة
ب�سحب ايجابه �أو �أن اللجنة �أخطرته بمد المدة و�أجاب بالإيجاب ف�إنه فى مثل هذه الأحوال
تكون العطاءات قائمة ويتعين �إعمال ن�ص المادة  47من قانون المناق�صات العامة بعر�ضها
()321
على مجل�س الوزراء لإلغاء العطاء».
ومتى ترتب على انق�ضاء مدة �سريان العطاء �سقوط العطاء وتحلل مقدم العطاء من
عطائه ويمتنع على جهة الإدارة �أن تلزمه به دون قبول �صريح من جانبه  ،مما حدا بالم�شرع
�إلى جعل هذه الحالة من حاالت المفاو�ضة لتمديد مدة �سريان العطاء .

ولكن ما الحكم �إذا تمت التر�سية بعد انق�ضاء مدة �سريان العطاء وقبل �صاحب
العطاء بقرار التر�سية؟
اجابت على هذا الت�سا�ؤل محكمة التمييز الكويتية بقولها «الن�ص فى عجز المادة 15
من قانون المناق�صات العامة على �أن « تحدد لجنة المناق�صات المركزية �أقل مدة ممكنة
( )321فتوى رقم  4175/2فى 1981/5/28

532

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

ل�سريان العطاءات بعد فتحها بحيث ال تزيد هذه المدة على ت�سعين يوم ًا « يدل على �أن المدة
الم�شار �إليها بالن�ص هى مقررة ل�صالح مقدم العطاء ف�إذا انق�ضت تحلل من عطائه
وال يجوز للإدارة �أن تلزمه به دون قبول �صريح من جانبه  ،ولما كانت الطاعنتان ال
تنازعان فى تم�سك ال�شركة الأخيرة ب�إر�ساء العطاء عليها رغم فوات المدة �سالفة البيان ،
()322
ومن ثم فال يقبل من الطاعنتين التحدى بانق�ضائها  ،ويكون النعى بالتالى فى غير محله.
وقررت المحكمة الإدارية العليا الم�صرية ان ترك المتعهد الت�أمين الم�ؤقت بعد انق�ضاء
مدة �سريان عطائه يعتبر قرينة قانونية على قبوله ا�ستمرار ارتباطه بعطائه  ,بيد �أن هذه
القرينة ال ت�سد ال�سبيل فى وجه المتعهد بغير مخرج  ,و�إنما ترتفع �إذا انتفى االفترا�ض القائمة
عليه � ,أى �إذا تقدم المتعهد ال�سترداد الت�أمين الم�ؤقت  ,وم�ؤدى ذلك �أن �إيجاب المتعهد ال
ي�سقط بمجرد انق�ضاء مدة �سريان العطاء ولكنه يبقى قائما �إلى �أن ي�صل �إلى علم الجهة
االدارية طلبه �سحب الت�أمين الم�ؤقت ( )323و(. )324
ومتى اعتبر العطاء قائما قانونا ف�إنه يجوز التر�سية عليه  ,و�إن كان من الأف�ضل �أن تطلب
لجنة البت من مقدم العطاء مدة �سريان مفعوله  ,حتى ال يفاجئها مقدم العطاء بطلب
ا�سترداد الت�أمين قبل اخطاره ب�إر�ساء المناق�صة عليه فمن الم�سلمات �أن القيول الذى يتم به
العقد يجب �أن يكون له وجود قانونى وهو يتحقق من وقت ات�صاله بعلم من وجه �إليه  ,ويجب
�أن يت�صل القبول بالإيجاب قبل تحلل مقدم العطاء من عطائه وطلبه �سحب الت�أمين الم�ؤقت
()325
و�إال فال ي�صادف القبول ايجابا  ,ومن ثم ال ينعقد العقد .
( )322حكم التمييز الطعن رقم  84/205تجارى – جل�سة 1985/6/5
()323تق�ضى الفقرة الثانية من المادة ( )58من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  9ل�سنة  1983بتنظيم المناق�صات والمزايدات
الم�صرى (الملغى) ب�أنه «وعند انق�ضاء مدة �سريان العطاء يجوز لمقدمه ا�سترداد الت�أمين الم�ؤقت وفى هذه الحالة ي�صبح
العطاء ملغيا وغير نافذ المفعول ف�إذا لم يطلب ذلك اعتبر قابال ا�ستمرار االرتباط بعطائه �إلى �أن ي�صل لجهة االدارة
�أخطار منه ب�سحب الت�أمين الم�ؤقت وعدوله عنه».
( )324حكم المحكمة االدارية العليا فى الطعن رقم  239ل�سنة  11ق جل�سة 1969/6/14
()325فى هذا المعنى الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بجل�سة  1961/2/21مجموعة العقود االدارية فى  15عاما
المبد�أ � 51ص 143
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الحالة الثانية :
المفاو�ضة فى التحفظات المقترنة بالعطاء والمفاو�ضة فى اال�سعار �إذا كانت
�أ�سعار العطاء الأقل تزيد على �أ�سعار ال�سوق :
ق�صر الم�شرع �أجازة المفاو�ضة فى هذه الحالة على مقدم العطاء الأقل فقط باعتباره
�صاحب المركز القانونى الأول فى المناق�صة  .وفى هذا تقول المحكمة االدارية العليا
الم�صرية «ان ال�شارع ر�أى رغبة منه فى تمكين االدارة من الح�صول على �أ�صلح العطاءات
لخير المرفق و�صيانة لأموال الدولة – �أجازة المفاو�ضة – بعد فتح المظاريف مع �صاحب
العطاء الأقل �إذا كان مقترنا بتحفظ �أو تحفظات وكانت القيمة الرقمية لأقل عطاء غير
المقترن ب�شىء من ذلك تزيد كثيرا على العطاء المقترن بتحفظات  ,وذلك لكى ينزل عن كل
تحفظاته �أو بع�ضها بما يوفق بين عطائه و�شروط المناق�صة قدر اال�ستطاعة  ,ويجعله �أ�صلح
من العطاء الأقل غير المقترن ب�أى تحفظ  ,ف�إذا رف�ض جاز التفاو�ض مع من يليه ,ذلك لأن
�صاحب �أقل عطاء  -ما لم ي�ستبعد  -هو فى الأ�صل �صاحب الحق فى ار�ساء المناق�صة عليه
�إذا كان عطا�ؤه منا�سبا  ,ولأن تعديل عطائه �إلى ما هو �أقل �أو �إلى ما يجعله متم�شيا

مع موا�صفات المناق�صة و�شروطها ال �ضير منه على �أى من �أ�صحاب العطاءات
الأخرى  ,وال يخل بقاعدة الم�ساواة الواجبة بالن�سبة اليهم � ,سواء كيف هذا االجراء
ب�أنه ت�صفية لإجراءات المناق�صة � ,أو ب�أنه ممار�سة على �أ�سا�س ما تمخ�ضت عنه المناق�صة ,
ومرجع الأمر فى هذا �إلى لجنة البت فى العطاءات  ,باعتبارها �أقدر من �أية هيئة �أخرى على
اال�ضطالع بهذه المهمة ,وهى تتولى اجراءات المناق�صة وتبت فيها وال يجوز بعد البت فى
طلبات اال�ستبعاد لجميع الموا�صفات وال�شروط �أو كانت المفاو�ضة قد �أ�سفرت عن �صيرورته
�أ�صلح العطاءات(.)326
وقررت محكمة اال�ستئناف  -الدائرة الإدارية بدولة قطر بعد ان ا�ستعر�ضت المادة 48
�سالفة الذكر « ان اال�صل ان من يوجه االيجاب في العقد االداري انما يوجهه على ا�سا�س
ال�شروط العامة المعلن عنها والتي ت�ستقل االدارة بو�ضعها دون ان يكون للطرف االخر حق
( )326الطعن رقم  338ل�سنة  4ق جل�سة 1959/5/9
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اال�شتراك في ذلك ولي�س لمن يريد التعاقد �إال ان يقبل هذه ال�شروط �أو يرف�ضها ف�إذا اراد
الخروج في عطائه على هذه ال�شروط فان الأ�صل �أن ي�ستبعد هذا العطاء اال ان يكون الخروج
مق�صور ًا على بع�ض التحفظات التي ال ت�ؤثر على ال�شروط الجوهرية المعلنة ففي هذه الحالة
االخيرة �أجيز للإدارة ان تتفاو�ض مع �صاحب العطاء للنزول عن كل �أو بع�ض تحفظاته

لي�صبح �أ�صلح العطاءات  ،فاذا ما �أ�سفر التفاو�ض عن تم�سكه ببع�ض التحفظات وقبلت
االدارة هذا التم�سك � ،أو لم تقم جهة االدارة باجراء مفاو�ضات مع مقدم العطاء للنزول عن
تحفظاته  ،فان قبول التحفظ �صراحة �أو �ضمناً يجعل هذا التحفظ جزءاً من العقد
المبرم بين الطرفين ويعتبر تعدي ً
ال لما يخالف التحفظ من ال�شروط العامة �أو
الخا�صة ون�سخاً لما ت�ضمنته من حكم يعار�ض ماجاء بالتحفظ  .ولما كان الثابت من
نموذج المزايدة «عطاء ال�شركة « في المزايدة رقم ....ان القيمة االجمالية للعر�ض المقدم
من ال�شركة �شام ًال جميع الم�صروفات فقط خم�سمائة وواحد وت�سعون الف ريال قطري ال
غير «لمدة �سنتين « فقد تحفظت ال�شركة بما جاء في عطائها على مدة العقد التي حددتها
ال�شروط العامة «بثالث �سنوات» حين ذكرت ان هذه القيمة االجمالية لمدة �سنتين وهو
اي�ض ًا ما رددته ال�شركة في الجدول الوارد بنهاية نموذج العطاء ( م�ستند رقم  6من حافظة
م�ستندات ال�شركة الم�ست�أنفة الم�شار �إليها) وقررت لجنة المناق�صات والمزايدات بالوزارة
في مح�ضر البت الم�ؤرخ  2005/11/21تر�سية المزايدة على ال�شركة بالمبلغ المذكور عن
مدة العقد �سنتين ميالديتين وبذلك تكون جهة االدارة قد قبلت تحفظ �صاحب العطاء
وتطابق القبول مع االيجاب المقدم من ال�شركة وذكرت هذه المدة «�سنتين « في العقد الموقع
من الطرفين لت�صبح مدة العقد �سنتين ولي�ست ثالث �سنوات ومن ثم فان زعم ال�شركة ان
هناك تعدي ًال منفرد ًا من جانب مدير ادارة ال�شئون الفنية بالوزارة لمدة العقد من ثالث
�سنوات �إلى �سنتين و�إجبار ال�شركة على ذلك هذا الزعم يكون عاري ًا من ال�صحة ويخالف
تحفظ ال�شركة على �شرط المدة والذي قبلته جهة االدارة مما يكون معه دفع ال�شركة في �ش�أن
()327
مدة العقد غير �سديد حري ًا بااللتفات عنه.
( )327اال�ستئناف رقم  2008/35جل�سة 2008/11/25
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وقررت محكمة التمييز الكويتية ان «الأ�صل العام المقرر فى المناق�صات وهو ما يعرف
بمبد�أ �آلية المناق�صة تكون فيه �سلطة الإدارة مقيدة ب�إر�ساء المناق�صة على العطاء المتفق
و�شروط المناق�صة الأقل �سعر ًا  ،باعتبار �أن القواعد التى ينظمها القانون رقم  37ل�سنة 1964
فى �ش�أن المناق�صات العامة  ،لي�ست قواعد م�صلحية وداخلية للإدارة �إن �شاءت تم�سكت بها
و�إن �شاءت تنازلت عنها  ،ولكنها قواعد و�ضعت ل�صالح الإدارة والأفراد على ال�سواء وق�صد
بها كفالة احترام مبد�أ الم�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص بين المناق�صين �أو جميع ًا  ،و�إذا ت�ضمن

العطاء الأقل �سعراً فى المناق�صة �شروطاً وتحفظات ال تتفق و�شروط المناق�صة ،
ف�إنه يتعين على جهة الإدارة قبل �أن تن�صرف عنه �إلى من يليه من العطاءات �أن
تفاو�ض مقدمه فى التنازل عن تحفظاته كلها �أو بع�ضها بما يجعله �أ�صلح العطاءات
– مثال – يتعين على جهة الإدارة �أن تفاو�ض مقدم العطاء الأول ال�ستيفاء بياناته غير
()328
المحددة قبل �أن تتخطاه فى التر�سية ».

والمفاو�ضة ال تجوز �إال مع �صاحب العطاء الأقل بعد تقييم التحفظات المقترنة بعطائه
ماليا على النحو ال�سالف بيانه فى المطلب ال�سابق من هذا الف�صل .
وال تجرى المفاو�ضة �إال مع من لديه تفوي�ض عن الجهة المطلوب مفاو�ضتها موقع من
�صاحب ال�صفة  ,حتى تنتج المفاو�ضة �أثرها ويعتد بالتعديالت التى تتم فى العطاء (�شروطا
�أو �أ�سعار) .

الحالة الثالثة:
�أي حاالت �أخرى ترى لجنة المناق�صات المخت�صة فيها �ضرورة االت�صال بمقدمي
العطاءات بعد ف�ضها ،ويجب �أن يكون قرار اللجنة في هذا ال�ش�أن ب�إجماع �أ�صوات الأع�ضاء.

( )328حكم التمييز فى الطعن رقم  92/81تجارى جل�سة 1993/2/28
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المطلب الرابع
تر�سية المناق�صة
الأ�صل العام المقرر فى المناق�صات وهو ما يعرف بمبد�أ �آلية المناق�صة تكون فيه �سلطة
الإدارة مقيدة ب�إر�ساء المناق�صة على العطاء الأقل فى ال�سعر االجمالى المتفق و�شروط
المناق�صة وهذا الأ�صل ترد عليه بع�ض اال�ستثناءات.
ونفرد للنقاط التالية فرعا م�ستقال :
الفرع االول  :التر�سية على �صاحب العطاء الأقل فى ال�سعر االجمالى
الفرع الثانى  :اال�ستثناءات التى ترد على قاعدة التر�سية على �صاحب العطاء الأقل فى
ال�سعر االجمالى

الفرع الأول
التر�سية على الأقل فى ال�سعر االجمالى
-1الأ�صل العام المقرر فى المناق�صات وهو ما يعرف بمبد�أ �آلية المناق�صة تكون فيه �سلطة
الإدارة مقيدة ب�إر�ساء المناق�صة على العطاء الأقل فى ال�سعر االجمالى المتفق و�شروط
المناق�صة ب�أن تقوم اللجنة المخت�صة بعد ا�ستبعاد العطاءات غير الم�ستوفية ل�شروط
المناق�صة �أو موا�صفاتها الفنية بترتيب العطاءات الم�ستوفية لل�شروط والموا�صفات ترتيبا
ماليا ت�صاعديا  ,وتختار العطاء الأف�ضل �شروطا الأقل فى ال�سعر االجمالى للتر�سية عليه
 ,وهذا الأ�صل ن�صت عليه الفقرة الأولى من المادة  45من القانون رقم  26ل�سنة 2005
قائلة « يجب على لجنة المناق�صات المخت�صة �أن تو�صي ب�إر�ساء المناق�صة على العطاء
الذي قدم �أقل �سعر �إجمالي � ،إذا كان م�ستوفي ًا لجميع ال�شروط ومطابق ًا للموا�صفات
الفنية المطلوبة  ،وذلك بعد توحيد �أ�س�س المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي
الفنية والمالية.».

 -2اال�ستر�شاد ب�سعر ال�سوق والأثمان الأخيرة ال�سابق التعامل بها :
ويجب عند التر�سية �أن ت�ستر�شد اللجنة بالأثمان الأخيرة ال�سابق التعامل بها محليا �أو
خارجيا  ,ويجب بيان هذه الأثمان مع ذكر تاريخ التعامل فى مح�ضر اعمال اللجنة,
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وعليها اال�ستر�شاد �أي�ضا ب�أ�سعار ال�سوق وتقع م�س�ؤولية الح�صول على هذه اال�سعار على
ادارة الم�شتريات وذلك �صدعا بحكم المادة  49من القانون رقم  16ل�سنة  2005التى
تن�ص على ان « يجب على لجنة المناق�صات المخت�صة �أن ت�ستر�شد ب�آخر الأ�سعار التي
تم التعامل بها محلي ًا �أو خارجي ًا وب�أ�سعار ال�سوق  ،ف�إذا كانت تو�صيتها �إلغاء المناق�صة
الرتفاع الأ�سعار  ،وجب عليها �أن تثبت في مح�ضرها تفا�صيل ما اتخذته من �إجراءات
للوقوف على �أ�سعار ال�سوق».
وقد قررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع « �أن لجنة البت فى العطاءات تلتزم
باال�ستر�شاد بالأ�سعار ال�سابقة وب�أ�سعار ال�سوق ف�إن هى �أغفلت هذا االجراء كانت قرارتها
مخافة لأحكام القانون  ,وي�شترك فى هذه المخالفة جميع �أع�ضاء اللجنة بغير �أى ا�ستثناء,
لأن الم�شرع قد �ألقى عبء هذا االجراء على اللجنة ولم يق�صره على بع�ض �أع�ضائها دون
البع�ض الآخر  .ومن حيث �إنه و�إن كان الأمر كذلك بالن�سبة للم�س�ؤولية االدارية �إال �أن
الم�س�ؤولية المدنية تتقيد بقيد �آخر �أورده قانون نظام العاملين المدنيين هو �أن العامل ال
ي�س�أل مدنيا �إال عن الخط�أ ال�شخ�صى  .ومن حيث �أن الخط�أ يعتبر �شخ�صيا �إذا كان العمل
ال�ضار م�صطبغا بطابع �شخ�صى � ,أما �إذا كان العمل ال�ضار غير م�صطبغ بطابع �شخ�صى
 ,وينم عن موظف معر�ض للخط�أ وال�صواب ف�إن الخط�أ فى هذه الحالة يكون م�صلحيا
فالعبرة بالق�صد الذى ينطوى عليه الموظف وهو ي�ؤدى واجبات وظيفته فكلما ق�صد
النكاية �أو الأ�ضرار �أو تغيا منفعته الذاتية كان خط�ؤه �شخ�صيا يتحمل هو نتائجه وكذلك
كلما كان الخط�أ ج�سيما وفقا لما ق�ضت به المحكمة االدارية العليا فى حكمها ال�صادر
بجل�سة  . 59/6/6ومتى كان يبين من ا�ستظهار وقائع المو�ضوع �أنه و�إن كان هناك خط�أ
من جانب �أع�ضاء اللجنة من �أ�ساتذة الكلية �إال �أن هذا الخط�أ ال يرقى �إلى مرتبة الخط�أ
ال�شخ�صى بل هو خط�أ م�صلحى �إذ لم يثبت من الظروف التى ترتكب فيها الخط�أ ومن
التحقيق الذى اجرته النيابة االدارية �أن �أحد منهم ق�صد اال�ضرار �أو تغيا منفعة ذاتية
لنف�سه �أو لغيره بل ثبت �أن خط�أهم �إنما هو خط�أ عامل معر�ض للخط�أ وال�صواب  ,ومن
ثم تبعة هذا الخط�أ المدنية ال تقع عليهم وال ي�س�ألون عنه فى مالهم الخا�ص .وانتهى ر�أى
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الجمعية العمومية �إلى �أن خط�أ �أع�ضاء لجنة البت فى عدم اال�ستر�شاد بالأ�سعار التى تم
()329
التعامل بها قبل ذلك �أو ب�أ�سعار ال�سوق هو خط�أ مرفقى ال ي�س�ألون عنه مدنيا .

 -3مدى تقيد اللجنة ب�أ�سعار المقاي�سة (القيمة التقديرية للمناق�صة ) عند التر�سية.
تقوم جهة االدارة قبل االعالن عن المناق�صة ب�إعداد مقاي�سة تقديرية ب�أ�سعار الأ�صناف �أو
الأعمال المزمع طرحها فيها (القيمة التقديرية للمناق�صة ) ,وقد ت�أتى �أ�سعار العطاءات
زائدة على ما جاء بهذه المقاي�سة مما يثير الت�سا�ؤل عن مدى تقيد لجنة البت عند ا�سناد
المناق�صة ب�أ�سعار هذه المقاي�سة .

قررت �إدارة الفتوى بدولة قطر انه ال يجوز �إبرام عقد �أو �إ�صدار �أوامر �شراء �إذا زادت
القيمة الإجمالية الفعلية للمناق�صة على القيمة التقديرية قبل الرجوع �إلى
الجهة المخت�صة لرفع االعتماد المالي للمناق�صة �إلى القيمة الفعلية التي ر�ست
عليها المناق�صة .بقولها «من حيث �إنه ال يجوز للجنة المناق�صات متى تبين لها بعد
فتح المظاريف وقراءة الأ�سعار �أن �أ�سعار جميع العطاءات تزيد كثيرا عن �أ�سعار ال�سوق
�إلغاء المناق�صة و�إعادة طرحها من جديد  ،بل عليها في مثل هذه الحالة التفاو�ض مع
المتناق�صين ب�ش�أن تعديل عطاءاتهم  ،ف�إذا لم تحقق المفاو�ضات النتائج المرجوة يتوجب
على اللجنة رفع تو�صية للمدير العام للم�ؤ�س�سة ب�إلغاء المناق�صة مع طرحها من جديد،
وحيث �إن مفاو�ضة لجنة المناق�صات مع مقدمي العطاءات �أمر جوازي فلها العدول عن
هذه المفاو�ضة �إذا ر�أت م�سوغا لذلك �.أما التر�سية بقيمة �إجمالية تزيد على القيمة
التقديرية للمناق�صة فهو ال يجوز �إال بالرجوع للجهة المخت�صة لرفع االعتماد المالي
()330
للمناق�صة �إلى القيمة الفعلية التي ر�ست عليها المناق�صة ».
وقررت ادارة الفتوى لوزارة الأ�شغال العامة والموارد المائية بم�صر « �أنه متى كان الثابت
من الوقائع �سالفة الذكر �أنه بتاريخ....انعقدت لجنة البت لمفاو�ضة �صاحب العطاء
الأقل وقيمته.....للنزول ب�أ�سعاره لكى تتنا�سب مع قيمة المقاي�سة التقديرية  ,و�أ�سفرت
( )329جل�سة ( 1967/6/14ملف رقم )225/123/21
( )330الفتوى رقم ف.ت  1036/60/8الم�ؤرخة 1996/4/21
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المفاو�ضة عن تم�سك المقاول بالأ�سعار الواردة بعطائه ورف�ضه النزول عنها وكان الثابت
�أي�ضا �أن المقاول المذكور كفء من الناحيتين الفنية والمالية و�إن ن�سبة الزيادة فى قيمة
عطائه عن قيمة المقاي�سة التقديرية يمكن قبولها فمن ثم ي�ضحى من الجائز قانونا
ا�سناد العملية اليه متى قدرت االدارة واطم�أنت �إلى �أن �أ�سعار ذلك العطاء تتنا�سب مع
()331
�أ�سعار ال�سوق عند التو�صية ب�إ�سناد العملية له».
-4ويجوز للجنة المناق�صات المركزية �أو من تنتدبه من الفنيين تعديل الأ�سعار الفردية
غير المعقولة مع المناق�ص الفائز �شريطة �أال يجاوز ال�سعر الإجمالى للعطاء على �أن يتم
ذلك قبل تر�سية المناق�صة النه بتر�سية المناق�صة تكون اللجنة قد ا�ستنفدت �سلطتها فى
تعديل الأ�سعار الفردية وفى ذلك تقول �إدارة الفتوى والت�شريع �أنه تن�ص المادة ()46
من القانون رقم  37ل�سنة  1964فى �ش�أن المناق�صات العامة على �أنه « �إذا وجد عند
التدقيق �أن بع�ض الأ�سعار الفردية غير معقولة قامت اللجنة � -أو من تنتدبه من الفنيين
 بتعديلها مع المناق�ص الفائز قبل تر�سية المناق�صة عليه فى حدود ال�سعر الإجمالىللمناق�صة  ».والم�ستفاد من هذا الن�ص �أنه �إذا تبين عند التدقيق �أن العطاء الفائز توجد
به بع�ض الأ�سعار الفردية غير معقولة بع�ضها بالزيادة والبع�ض الآخر بالنق�صان ف�إنه
يجوز للجنة المناق�صات المركزية �أو من تنتدبه من الفنيين تعديلها مع المناق�ص الفائز
�شريطة �أال يجاوز ال�سعر الإجمالى للعطاء وذلك حتى يكون العطاء نهائي ًا فى بياناته مع
متطلبات الوثائق وال�شروط العامة والخا�صة وحتى ال ت�ؤثر زيادة الأ�سعار الفردية على
�أولوية العطاء  ،على �أن يتم ذلك قبل تر�سية المناق�صة ف�إذا كانت لجنة المناق�صات
المركزية قد قامت بتر�سية المناق�صة على مناق�ص بعينه باعتباره متقدم ًا ب�أقل �سعر
�إجمالى على الرغم من وجود �أ�سعار مرتفعة للبنود الم�ؤكد تنفيذها والتى يحتمل زيادة
كمياتها الأمر الذى ي�ؤدى �إلى زيادة قيمة العقد فى نهاية مدة التنفيذ عن قيمة العطاء
التالى له �إذا �صدرت �أوامر تغييرية ت�ضمنت زيادة فى حجم الأعمال المتفق عليها ،
ف�إن لجنة المناق�صات بتر�سية المناق�صة تكون قد ا�ستنفدت �سلطتها فى تعديل الأ�سعار
( )331فتوى رقم  574بتاريخ ( 1989/6/11ملف رقم )477/2/3
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الفردية فى العطاء المقدم من المناق�ص �إعما ًال لحكم المادة �سالفة الذكر التى ت�شترط
�إجراء هذا التعديل قبل تر�سية المناق�صة � ،إال �أن الم�شرع فى المواد  52 ، 47 ، 44من
قانون المناق�صات رقم  37ل�سنة  1964قد ا�سند لمجل�س الوزراء �سلطة تف�ضيل مناق�ص
ب�سعر �أكبر �إذا وجدت مبررات تدعو لذلك وله الحق فى الغاء المناق�صة �أو العدول عن
التر�سية بعد ابالغ المناق�ص بها وذلك وفق ًا لمقت�ضيات ال�صالح العام (فتوى رقم 1830
بتاريخ  2001/6/13مرجع رقم ) 2001/98/2

الفرع الثانى
اال�ستثناءات التى ترد على قاعدة
التر�سية على اقل �سعر اجمالى
اال�ستثناءات التى ترد على قاعدة التر�سية على �صاحب العطاء الأقل فى ال�سعر االجمالى
هى :
�-1إذا كان اقل العطاءات فى �سعره االجمالى منخف�ض ًا ب�صورة غير معقولة ال يطمئن معها
على ح�سن �سير العمل.
 -2التر�سية على مناق�ص تقدم ب�سعر �أكبر بقرار من وزير المالية
-3اعطاء المنتجات الوطنية اف�ضلية على مثيالتها من المنتجات االجنبية بن�سبة  %10وعلى
مثيالتها من المنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى بن�سبة %5
 -4التر�سية على اكثر من مناق�ص عند الت�ساوى فى اال�سعار فى مناق�صات التوريد

الغ�صن االول
�إذا كان اقل العطاءات فى �سعره االجمالى منخف�ضاً ب�صورة غير معقولة
ال يطمئن معها على ح�سن �سير العم ــل
تن�ص المادة  45فى فقرتها الثانية من القانون رقم  26ل�سنة  2005القطرى على ان «
ف�إذا كانت �أ�سعار �أقل العطاءات منخف�ضة ب�صورة غير مقبولة وال تدعو �إلى االطمئنان �إلى
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�شراء الأ�صناف �أو تنفيذ الأعمال �أو �أداء الخدمات على الوجه المطلوب ،جاز للجنة �أن تو�صي
ب�إر�ساء المناق�صة على العطاء الأعلى في ال�سعر مبا�شرة  ،ويجب �أن تكون تو�صيتها في هذا
()332
ال�ش�أن م�سببة».
وقررت �إدارة الفتوى والت�شريع بدولة الكويت ان «مفاد هذا الن�ص �أن الأ�صل فى المناق�صة
�أن تر�سى على من قدم �أقل العطاءات �سعر ًا متى كان عطا�ؤه م�ستكم ًال ل�شروط المناق�صة
وموا�صفاتها ،بيد �أنه ا�ستثنا ًء من هذا الأ�صل يجوز ا�ستبعاد هذا العطاء �إذا كان �سعره

منخف�ضاً ب�صورة غير معقولة ال يطم�أن معها على ح�سن �سير العمل ومن ثم ف�إن
ا�ستبعاد هذا العطاء رهين بتوافر هذا ال�شرط ويدور معه وجوداً وعدماً  ،وغنى عن

البيان ان ا�ستظهار مدى توافر هذا ال�شرط �أو تخلفه �إنما هو من الأمور الفنية التى ت�ستقل
بالف�صل فيها جهة الإدارة المعنية �أو لجنة المناق�صات المركزية ح�سب الأحوال وال معقب
عليها متى كان قرارها فى هذا ال�ش�أن مبرء ًا من عيب ا�ستعمال ال�سلطة  .ومن حيث �إن
البادى من الأوراق ان لجنة المناق�صات المركزية قد قررت تر�سية الممار�سة الماثلة على
ال�شركة  ...ا�ستناد ًا على ما ا�ستبان لها من ان عطاءها �أقل العطاءات المقدمة فى الممار�سة
�سعر ًا وانه قد ا�ستوفى كافة �شروط الممار�سة وموا�صفاتها ولما تحقق لها من ان ال�شركة
الم�شار �إليها قادرة على تنفيذ الأعمال فنياً وملتزمة مالياً ب�أ�سعارها الأمر الذى يدعو
�إلى االطمئنان لعر�ضها ومن ثم لم تجد �سبي ًال �إلى ا�ستبعاد عطائها �إعما ًال لحكم المادة
 43من القانون رقم  37ل�سنة  1964الم�شار �إليها .ومن حيث �إنه متى كان الأمر ما تقدم
وكان ما تو�صلت �إليه لجنة المناق�صات المركزية فى �ش�أن ال�شركة … ..على الوجه المتقدم
قد ا�ستخل�ص ا�ستخال�ص ًا �سائغ ًا من عيون الأوراق فمن ثم يكون قرار هذه اللجنة بتر�سية
الممار�سة فى الحالة المعرو�ضة على ال�شركة المنوه عنها قد جاء لما قام عليه من �أ�سباب
()333
متفق ًا مع �صحيح القانون وبالتالى فال وجه للطعن عليه ».
()332تن�ص المادة  43من القانون رقم  37ل�سنة  1964فى �ش�أن المناق�صات العامة الكويتى على ان « تر�سى لجنة المناق�صات
المركزية على المناق�ص الذى قدم �أقل �سعر �إجمالى �إذا كان عطا�ؤه متم�شي ًا مع متطلبات وثائق المناق�صة  ،ومع ذلك يجوز
للجنة �إر�ساء المناق�صة على مناق�ص تقدم ب�سعر �أكبر �إذا كانت �أ�سعار �أقل المناق�صين منخف�ضة ب�صورة غير معقولة ال
تدعو �إلى االطمئنان على �سير العمل …»
( )333فتوى رقم  1873فى  99/8/2مرجع رقم 99/93/2

542

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

الغ�صن الثانى
التر�سية على مناق�ص تقدم ب�سعــر �أكبـر
بقرار من وزير المالية
تن�ص المادة  47من القانون رقم  26ل�سنة  2005القطرى على ان « �إذا ر�أت لجنة
المناق�صات المخت�صة � ،أن هناك ما يدعو �إلى تف�ضيل مناق�ص قدم �سعر ًا �أعلى من �سعر �أقل
العطاءات لغير ال�سبب المن�صو�ص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( )45من هذا القانون
 ،رفعت الأمر �إلى وزير المالية لي�صدر فيه قراره  ،وذلك مع عدم الإخالل بحكم المادة
( )51من هذا القانون ».وتن�ص الفقرة الثانية من المادة  45على ان « ف�إذا كانت �أ�سعار �أقل
العطاءات منخف�ضة ب�صورة غير مقبولة وال تدعو �إلى االطمئنان �إلى �شراء الأ�صناف �أو تنفيذ
الأعمال �أو �أداء الخدمات على الوجه المطلوب ،جاز للجنة �أن تو�صي ب�إر�ساء المناق�صة على
العطاء الأعلى في ال�سعر مبا�شرة  ،ويجب �أن تكون تو�صيتها في هذا ال�ش�أن م�سببة ».وتن�ص
المادة  51على ان « مع مراعاة مدة �سريان العطاءات تعتمد تو�صيات لجنة المناق�صات
المركزية من وزير االقت�صاد والمالية �أو من يفو�ضه  ،ف�إذا لم يعتمدها �أو يبد اعترا�ض ًا عليها
خالل ثالثين يوم ًا على الأكثر من تاريخ رفعها �إليه  ،تعتبر التو�صية ال�صادرة من اللجنة قرار ًا
بتر�سية المناق�صة .ف�إذا زادت قيمة المناق�صة على ( )50.000.000خم�سين مليون ريال،
()334
وجب اعتمادها من رئي�س مجل�س الوزراء بناء على عر�ض وزير االقت�صاد والمالية»...
قررت �إدارة الفتوى والت�شريع بدولة الكويت ان»الأ�صل طبق ًا لقانون المناق�صات العامة
�أن تتولى لجنة المناق�صات المركزية البت فى المناق�صات المطروحة  ،وذلك على �أ�سا�س
مبد�أ �آلية المناق�صة بالتر�سية على �أقل العطاءات �سعر ًا  ،وا�ستثنا ًء من ذلك �أجاز الم�شرع
للجنة المذكورة عدم التقيد بهذا المبد�أ فى �صورتين الأولى � :إذا قدرت �أن انخفا�ض
�سعر العطاء الأقل ال يدعوها للإطمئنان على ح�سن التنفيذ �أو تمام التنفيذ  ،لأنه منخف�ض
ب�صورة كبيرة الثانية � :إذا كان ال�سعر الإجمالى للعطاء المقدم عن منتج محلى بن�سبة ال
()334تن�ص المادة  44من القانون رقم  37ل�سنة  1964الكويتى تن�ص على �أنه « �إذا ر�أت لجنة المناق�صات المركزية �أن هناك
مبرر ًا قوي ًا يدعو لتف�ضيل مناق�ص تقدم ب�سعر �أكبر  ،ولم تتوافر �شروط المادة ال�سابقة  ،رفعت الأمر �إلى مجل�س الوزراء
لي�صدر فيه قراره «
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تتجاوز  %10عن �أرخ�ص العطاءات المقدم عـن منتجات �أجنبية مماثلة ال�سالف بيانهما  .وفى
غير الأحوال المتقدمة ف�إن المادة  44من القانون رقم  37ل�سنة  1964تن�ص على �أنه «�إذا ر�أت
لجنة المناق�صات المركزية �أن هناك مبرر ًا قوي ًا يدعو لتف�ضيل مناق�ص تقدم ب�سعر �أكبر ،
ولم تتوافر �شروط المادة ال�سابقة  ،رفعت الأمر �إلى مجل�س الوزراء لي�صدر فيه قراره» .فقد

�أوجب الم�شرع فى الن�ص المذكور على لجنة المناق�صات المركزية �إذا ما ارت�أت �أن
هناك مبرراً قوياً يدعو لتف�ضيل مناق�ص تقدم ب�سعر �أكبر رغم �أن العطاء الأقل �سعراً
متفق مع متطلبات وثائق المناق�صة � ،أن ترفع الأمر لمجل�س الوزراء الذى يملك
�سلطة البت فى هذه الحالة .وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعرو�ضة ف�إنه لما كان الثابت
�أنه على الرغم من �أن العطاء المقدم من �شركة  ...فى المناق�صة رقم  ....هو �أقل العطاءات
�سعر ًا  ،وان عطاءه متم�شي ًا مع متطلبات وثائق المناق�صة  ،بيد �أن �شركة  – ..الجهة طالبة
المناق�صة – طلبت من لجنة المناق�صات المركزية تر�سية المناق�صة المذكورة على �شركة
(�أ) التالى �سعر ًا ل�شركة (ب) ...بنا ًء على ما ن�ص عليه البند  7من تعليمات خا�صة �إلى
المناق�صين فى المناق�صة المذكورة  ،ولما كان ممار�سة لجنة المناق�صات المركزية

ل�سلطتها فى عدم التر�سية على �أقل العطاءات �سعراً  ،يتعين �أن يكون فى �إحدى
ال�صورتين ال�سالف بيانهما والمن�صو�ص عليهما فى المادة  43من القانون رقم 37
ل�سنة  ، 1964وكانت الحالة المعرو�ضة ال تندرج فى �أى من ال�صورتين المذكورتين
 ،فمن ثم ف�إن تقرير تر�سية المناق�صة المذكورة على �شركة  ...ينعقد االخت�صا�ص
فيه لمجل�س الوزراء ومن ثم يتعين على لجنة المناق�صات المركزية فى هذه الحالة عر�ض
المو�ضوع على مجل�س الوزراء ليقرر ما يراه فى هذا الخ�صو�ص �إعما ًال للمادة � 44سالفة
()335
الذكر ».

وقررت هذه الإدارة ان «التر�سية على مناق�ص تقدم ب�سعر �أكبر يكون بقرار من مجل�س
الوزراء ذلك �أن المادة  43من القانون قد �أجازت للجنة المناق�صات المركزية �إر�ساء
المناق�صة على مناق�ص تقدم ب�سعر �أكبر �إذا كانت �أ�سعار �أقل المناق�صين �سعر ًا منخف�ضة
( )335فتوى رقم  332بتاريخ  1994/2/14مرجع 94/18/2
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ب�صورة غير معقولة ال تدعو �إلى االطمئنان على ح�سن �سير العمل  .ف�إذا لم تتوفر هذه
ال�شروط ور�أت لجنة المناق�صات المركزية �أن هناك مبرر ًا قوي ًا لتف�ضيل مناق�ص تقدم ب�سعر
�أكبر فقد �أجازت لها المادة  44من القانون �أن ترفع الأمر �إلى مجل�س الوزراء ليبت فى الأمر ،
وفى هذه الحالة ال يلتزم مجل�س الوزراء ب�أقل الأ�سعار وال بالتو�صيات الفنية دون حاجة لإبداء
الأ�سباب لذلك ف�إن لمجل�س الوزراء �أن ير�سى المناق�صة على مناق�ص تقدم بعطاء

�أكبر �إذا رفع الأمر �إليه من لجنة المناق�صات وكان لذلك مبرر قوى ولي�س المجل�س
()336
بحاجة �إلى �إبداء �أية �أ�سباب لقراره .
كما قررت تلك الإدارة ان الأ�صل تر�سية المناق�صة على العطاء الأقل قيمة – ا�ستثنـاء
جواز تر�سية المناق�صة على عطاء �أعلى لأ�سباب ت�ستهدف ال�صالح العام بقولها « فى
المو�ضوع الذى توجز وقائعه فى �أنه تقدمت للمناق�صة  ...ع�شر �شركات تم ت�أهيلها وبتاريخ
 1982/5/24قامت لجنة العقود بالم�ؤ�س�سة بفتح مظاريف العطاءات وبعد درا�سة العرو�ض
من قبل لجنة فنية ر�أت الإدارة ح�صر الموافقة على قبول العرو�ض المقدمة من الثالث
�شركات الأولى .وبدرا�سة عر�ض ال�شركة الأولى وبعد مداوالت تف�صيلية معها ال�ستيفاء بع�ض
البنود الناق�صة وافقت ال�شركة المذكورة على جميع ال�شروط التى حددتها الم�ؤ�س�سة والتى لم
تكن م�ستوفاة عند تقديم العطاء كما وافقت على �شروط الم�ؤ�س�سة بالن�سبة لدفع م�ستحقاتها
عند تنفيذ الأعمال و�أثناء ذلك كانت ال�شركة الثالثة  ...تتابع المو�ضوع مع الم�ؤ�س�سة وبتاريخ
 1982/8/24تقدمت بعر�ض لتنفيذ الم�شروع طبق ًا ل�شروط وموا�صفات المناق�صة بمبلغ
�إجمالى قدره  225000د.ك وات�ضح من الم�ستندات ان هذه ال�شركة �أكثر كفاءة فى النواحى
الفنية والخبرة فى مجال �أعمال الرافعات الج�سرية من ال�شركة الأولى وثار الت�سا�ؤل حول ما
�إذا كان من الجائز تف�ضيل ال�شركة الثالثة وتر�سية المناق�صة عليها بالرغم من �أنها خف�ضت
�أ�سعارها بعد فتح المظاريف � .أنه من المقرر فى الفقه والق�ضاء الإدارى �أن التعاقد بطريق
المناق�صة العامة يخ�ضع العتبارات تتعلق بم�صلحة المرفق المالية التى تتمثل فى �إر�ساء
المناق�صة على �صاحب العطاء الأقل دون �إغفالها للكفاية الفنية وفى ترجيح �أى من هذين
( )336فتوى رقم  1066/2فى 1969/9/11
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االعتبارين تتمتع الإدارة ب�سلطة تقديرية تمار�سها بما يحقق الم�صلحة العامة  .و�إعما ًال لهذا
المبد�أ فقد ن�صت المادة  72من المر�سوم ال�صادر بالالئحة الداخلية للم�ؤ�س�سة على �أن «
تر�سى لجنة العقود على المناق�ص الذى قدم �أقل �سعر �إجمالى �إذا كان عطا�ؤه متم�شي ًا مع
متطلبات وثائق المناق�صة ومع ذلك يجوز للجنة تف�ضيل مناق�ص متقدم ب�سعر �أكبر �أو تجزئة
المناق�صة دون تغيير بالأ�سعار �أو �إلغا�ؤها مع تو�ضيح �أ�سباب ذلك بمذكرة داخلية « ويقت�ضى
تطبيق هذا الن�ص فى �ضوء المبادىء التى ا�ستقر عليها الفقه والق�ضاء الإدارى �سالفة البيان
وفى نطاق وقائع المو�ضوع �أن تكون المفا�ضلة بين العطاء المقدم من ال�شركة الأولى  ...وبين
ال�شركة الثالثة  ...قائم ًا على �أ�س�س ثابتة ووا�ضحة بما ال يدع مجا ًال لل�شك لالختالف ب�ش�أنها
مع مراعاة ما يلى :
-1ان الأ�صل فى نظام المناق�صة العامة �أن تكون التر�سية على �أقل العطاءات قيمة متى
ا�ستوفت ال�شروط والموا�صفات بح�سب ما�أ�سفرت عنه �إجراءات البت فى المناق�صة
-2انه فى مرحلة المفا�ضلة بين العطاءات  -ولي�ست  -مرحلة التعاقد النهائى –
ينبغى النظر �إلى قيمة هذه العطاءات وفق ًا للأ�سعار التى تقدمت بها ال�شركات وهى
مبلغ  .....د.ك بالن�سبة لل�شركة الأولى  .....ومبلغ  .....بالن�سبة لل�شركة الثالثة
 ...وذلك دون اعتداد ب�أى تخفي�ض قدم بعد فتح المظاريف عند المفا�ضلة بينهما
وذلك لبطالن مثل هذا التخفي�ض طبق ًا للقواعد العامة وعم ًال بحكم المادة  64من
المر�سوم ال�صادر بالالئحة الداخلية للم�ؤ�س�سة ومن ثم يتعين فى اجراء المقارنة
بين عطاء ال�شركة الأولى وعطاء ال�شركة الثالثة الموازنة بين فرق الكفاية من ناحية
والفرق بين قيمة كل من العطاءين قبل اجراء �أى تخفي�ض بحيث ال ي�ضحى بالفرق
بين القيمتين �إذا لم يكن الفرق فى الكفاية يبلغ الحد الذى ي�ست�أهل الم�صلحة المالية
للم�ؤ�س�سة خ�صو�ص ًا وان قرارها باالر�ساء على العطاء الأكبر فى قيمته المالية ال بد
وان يكون م�سبب ًا طبق ًا للمادة  72من المر�سوم بالئحة النظام الداخلية �سالفة البيان
و�أن هذه اال�سباب تخ�ضع لرقابة الق�ضاء  (.فتوى رقم  82/329/2فى )1982/9/22
و�إذا ما ر�أت الجهة الإدارية ولجنة المناق�صات المركزية �إبرام العقد مع ثالث �أقل
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الأ�سعار المقدمة لمطابقته لل�شروط والموا�صفات وا�ستبعاد ثانى و�أرخ�ص العرو�ض
المقدمة لمخالفة ال�شروط والموا�صفات بالإ�ضافة النخفا�ض ال�سعر ب�صورة غير
معقولة ال تدعو �إلى االطمئنان على �سير العمل .و�إذ �أ�صر ديوان المحا�سبة على ر�أيه
بعدم الموافقة على ما انتهت �إليه الجهة الإدارية ولجنة المناق�صات المركزية ف�إنه
يتعين عر�ض الأمر على مجل�س الوزراء وذلك �إعما ًال لن�ص المادة  13من القانون رقم
()337
 30ل�سنة ».1964

الغ�صن الثالث
اعطاء المنتجات الوطنية اف�ضلية
على مثيالتها من المنتجات االجنبية بن�سبة %10
وعلى مثيالتها من المنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى بن�سبة %5
رغبة من الم�شرع فى ت�شجيع االنتاج الوطنى  ،فقد اعطاه ميزة فى مجال المفا�ضلة بينه
وبين المنتج االجنبى المثيل  ،والمنتج ذا المن�ش�أ الوطنى  ،فى مناق�صات التوريد �إذا كان
ال�سعر الإجمالى للعطاء المقدم عن منتج وطنى بن�سبة ال تتجاوز  %10عن �أرخ�ص العطاءات
المقدم عـن منتجات �أجنبية مماثلة  ،وبن�سبة ال تتجاوز  %5عن �أرخ�ص العطاءات المقدم
عـن منتجات ذات المن�ش�أ الوطنى �صدعا بحكم المادة  2من القانون رقم  6ل�سنة  1987ب�ش�أن
القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية فى الم�شتريات الحكومية للمنتجات الوطنية �أو المنتجات
ذات المن�ش�أ الوطنى بدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية بان ن�صت على ان « �أ -تعطى
المنتجات الوطنية �أف�ضلية فى اال�سعار على مثيالتها من المنتجات االجنبية بن�سبة  ، %10وعلى
مثيالتها من المنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى بن�سبة  . %5وفى حالة عدم توافر المنتج الوطنى
تعطى المنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى اف�ضلية  %10على مثيالتها من المنتجات االجنبية .
ب -فى حالة عدم كفاية كمية المنتجات الوطنية لتلبية احتياجات االجهزة الحكومية كاملة
من منتج معين  ،تقوم هذه االجهزة بتلبية باقى احتياجاتها من المنتجات ذات المن�ش�أ
الوطنى  ،ثم بعد ذلك من المنتجات االجنبية وذلك مع مراعاة احكام الفقرة �أ من هذه
( )337فتوى رقم  2429بتاريخ  2000/8/12مرجع رقم 2000/131/2
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المادة و�شرطى الجودة والت�سليم .ج – تحت�سب اال�سعار لأغرا�ض االف�ضلية المن�صو�ص عليها
فى الفقرة �أ من هذه المادة على ا�سا�س ا�سعار ت�سليم م�ستودعات االجهزة الحكومية .وفى
الحاالت التى تعفى فيها المنتجات االجنبية من الر�سوم الجمركية �أو غيرها من االعفاءات
ت�ضاف قيمتها عند احت�ساب اال�سعار لغر�ض المقارنة .د -ي�شترط فى المنتجات الوطنية
والمنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى والمنتجات االجنبية مطابقتها لموا�صفات هيئة الموا�صفات
والمقايي�س لدول مجل�س التعاون المعتمدة فى دولة قطر �أو للموا�صفات المعمول بها فى دولة
قطر ان وجدت  ،فان لم يوجد اى منهما  ،يعمل بالموا�صفات العالمية».

وقد ع َرفت المادة �/1أ من هذا القانون المنتجات الوطنية بقولها «�أ -المنتجات
الوطنية :يق�صد بها كل منتج تم �إنتاجه فى دولة قطر  ،واعتبر منتجا وطنيا �أو محليا
بموجب القوانين القطرية ».وع َرفت المادة /1ب من هذا القانون المنتجات ذات المن�ش�أ
الوطنى بن�صها على ان « المنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى :يق�صد بها كل منتج ال تقل ن�سبة
القيمة الم�ضافة النا�شئة عن �إنتاجه فى �إحدى الدول الأع�ضاء فى مجل�س التعاون عن %40
من قيمته النهائية عند �إتمام الإنتاج  ،وال تقل ن�سبة مواطنى دول المجل�س فى المن�ش�أة
المنتجة له عن  %51وفق �شهادة المن�ش�أ».
وهو اي�ضا ما قرره الم�شرع بدولة الكويت حيث تن�ص المادة  43من القانون رقم 37
ل�سنة  1964فى �ش�أن المناق�صات العامة على �أن « تر�سى لجنة المناق�صات المركزية على
المناق�ص الذى قدم �أقل �سعر �إجمالى �إذا عطا�ؤه متم�شي ًا مع متطلبات وثائق المناق�صة .
ومع ذلك يجوز للجنة �إر�ساء المناق�صة على مناق�ص تقدم ب�سعر �أكبر �إذا كانت �أ�سعار �أقل
المناق�صين منخف�ضة ب�صورة غير معقولة ال تدعو �إلى الإطمئنان على �سير العمل  .كما يجوز
للجنة فى مناق�صات التوريد �إعطاء الأولوية فى الإر�ساء لأرخ�ص عطاء مقدم عن منتجات
محلية � ،إذا كان متم�شي ًا مع متطلبات وثائق المناق�صة ولم يزد فى �سعره على �أقل العطاءات
المقدمة عن منتجات مماثلة م�ستوردة من الخارج بن�سبة تجاوز  %10من �سعر هذا العطاء»..
وهو اي�ضا ما قرره الم�شرع الم�صرى بن�صه فى الفقرة االخيرة من المادة ( )16من قانون
تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  89ل�سنة  1998على �أنه «ويعتبر العطاء المقدم عن
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توريدات من الإنتاج المحلى �أو عن �أعمال �أو خدمات تقوم بها جهات م�صرية �أقل �سعرا �إذا
لم تتجاوز الزيادة فيها ( )%15من قيمة �أقل عطاء �أجنبى « .وجاء بتقرير اللجنة الم�شتركة
من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لحنتى ال�شئون الد�ستورية والت�شريعية والحكم المحلى
والتنظيمات ال�شعبية عن الفقرة المقابلة لها بالمادة  18من قانون المناق�صات الملغى رقم 9
ل�سنة  1983انه «وقد قامت اللجنة بهذا التعديل ت�شجيعا لالنتاج المحلى ولالعمال التى تقوم
بها جهات وطنية ,فيكون لها ميزة فى مجال المفا�ضلة بينها وبين العطاءات الأجنبية من
حيث ال�سعر  ,ولما كان الأ�صل هو ار�ساء المناق�صة على �أف�ضل العطاءات �شروطا و�أقلها �سعرا
 ,فقد ر�أت اللجنة �أن يعتبر العطاء المقدم عن توريدات من االنتاج المحلى �أو عن �أعمال �أو
خدمات تقوم بها جهات م�صرية �أقل �سعرا �إذا لم تتجاوز الزيادة فيه عن  %15من قيمة �أقل
عطاء �أجنبى  ,مع عدم جواز الخروج على هذا الحكم �إال فى حاالت ال�ضرورة الق�صوى التى
تقت�ضيها الم�صلحة العامة وبموافقة وزير المالية  ,ومن البديهى �أن هذه المفا�ضلة تقت�صر
على ال�سعر وحده �إذا ت�ساوت ال�شروط الأخرى للمناق�صة» .وقد عرفت المادة  23من هذا
القانون المنتج الم�صرى ب�أنه « يعتبر منتجا م�صريا كل انتاج ال تقل فيه ن�سبة التكاليف
الم�ضافة عن طريق الت�صنيع فى م�صر عن  %25من تكاليفه النهائية .

الغ�صن الرابع
التر�سية على اكثر من مناق�ص �إذا ت�ساوت اال�سعار
فى مناق�صة �شراء اال�صناف
 تجزئة تر�سية المناق�صة �إذا ت�ساوت الأثمان :�إذا كانت القاعدة هى ار�ساء المناق�صة على �صاحب العطاء الأقل فقد يحدث �أن يتحد
�أكثر من عطاء فى ال�سعر فى مناق�صة �شراء اال�صناف مما يثور معه الت�سا�ؤل عن كيفية ا�سناد
المناق�صة فى هذه الحالة .
اجازت المادة  46من قانون المناق�صات القطرى رقم  26ل�سنة  2005التر�سية على
اكثر من عطاء من المت�ساوين فى ال�سعر بتجزئة الكميات المطروحة بينهم بمراعاة
ال�ضوابط الواردة بالن�ص بقولها « �إذا ت�ساوت الأ�سعار بين عطاءين �أو �أكثر في مناق�صات
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�شراء الأ�صناف  ،جاز تجزئة المقادير المطلوبة بين هذه العطاءات  ،وذلك دون الإخالل
بالموا�صفات والمواعيد المحددة للتوريد  .وفي جميع الأحوال يجوز تجزئة مناق�صة �شراء
الأ�صناف  ،و�إر�سا�ؤها على �أكثر من مناق�ص بح�سب �أقل الأ�سعار  ،مع مراعاة عدم الإخالل
بالموا�صفات وترابط مواد المناق�صة».
وتن�ص المادة ( )68من الالئحة التنفيذية لقانون المناق�صات الم�صرى رقم  89ل�سنة
 1998على انه «�إذا ت�ساوت الأثمان بين عطاءين �أو �أكثر يجوز تجزئة المقادير المعلن عنها
بين مقدميها �إذا كان ذلك فى �صالح العمل ويجوز ذلك � ً
أي�ضا �إذا كان مقدم العطاء الأقل
�سع ًرا ي�شترط مددًا بعيدة للتوريد ال تتنا�سب وحالة العمل بالجهة الإدارية وذلك بالتعاقد
مع �صاحب �أن�سب العطاءات التالية على �أقل كمية تلزم لتموين المخازن فى الفترة الواقعة
بين تاريخى التوريد ومع �صاحب العطاء الأقل عن باقى الكميات  -وعلى لجنة البت فى
هذه الحالة �أن تثبت فى تقريرها الباقى من ال�صنف بالمخزن ومتو�سط اال�ستهالك  ».فقد
�أجازت تجزئة المقادير المعلن عنها �أى تر�سيتها على �أكثر من عطاء فى حالتين الأولى :
�إذا ت�ساوت الأثمان بين عطائين �أو �أكثر  ,وكانت طبيعة المناق�صة تفتر�ض قابلية العملية
�أو الأ�صناف للتجزئة وكانت هذه التجزئة فى �صالح العمل ف�إذا ثبت عدم قابلية المقادير
�أو العملية للتجزئة �أو كانت التجزئة فى غير �صالح العمل ففى هذه الحالة يقع على اللجنة
اختيار �أ�صلح المتناق�صين على �أ�سا�س معايير مو�ضوعية مثل �سابقة التعامل  ,المركز المالى
للمتناق�ص  ,ويرى العميد �أ.د �سليمان الطماوى �أنه �إذا عجزت اللجنة عن التمييز بينهم فال
منا�ص من االلتجاء �إلى القرعة �إعماال للم�ساواة التامة بين المتناق�صين  338.الثانية � :إذا
كان مقدم العطاء الأقل �سعرا ي�شترط مددا بعيدة للتوريد ال تتنا�سب وحالة العمل بالجهة
االدارية ففى هذه الحالة تجوز التر�سية على �صاحب �أن�سب العطاءات التالية على �أقل كمية
تلزم لتموين المخازن فى الفترة الواقعة بين تاريخى التوريد وذلك بعد �أن تثبت اللجنة فى
تقريرها الباقى من ال�صنف بالمخزن ومتو�سط اال�ستهالك  ,وتتم التر�سية على �صاحب
العطاء الأقل عن باقى الكميات .
( )338اال�س�س العامة للعقود الإدارية درا�سة مقارنة طبعة � 1984ص 267
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المطلب الخام�س
�إلغاء المناق�صة
تن�ص المادة  50من قانون المناق�صات القطرى رقم  26ل�سنة  2005على ان « يجوز
بقرار م�سبب من وزير االقت�صاد والمالية  ،بنا ًء على اقتراح لجنة المناق�صات المخت�صة،
�إلغاء المناق�صة بعد الإعالن عنها ،وقبل �إبداء التو�صية ب�ش�أنها ،وذلك �إذا ا�ستغنى عنها
نهائي ًا �أو اقت�ضت الم�صلحة العامة ذلك.
كما يجوز للجنة التو�صية ب�إلغاء المناق�صة ،و�إعادة طرحها من جديد في �إحدى الحاالت
التالية:
�-1إذا ورد عطاء وحيد عن بع�ض �أو كل الأ�صناف �أو الأعمال �أو الخدمات  ،ويعتبر العطاء
وحيد ًا �إذا كانت العطاءات الأخرى المقدمة لذات المناق�صة غير م�ستوفية لل�شروط
 ،ف�إذا كانت حاجة العمل ال ت�سمح ب�إعادة طرح المناق�صة جاز للجنة التو�صية بقبول
العطاء الوحيد  ،على �أن تكون تو�صيتها بمذكرة م�سببة.
� -2إذا كانت قيمة العطاء الأف�ضل فني ًا تزيد كثير ًا على �أ�سعار ال�سوق.
� -3إذا اقترنت العطاءات كلها �أو �أكثرها بتحفظات».
وتن�ص المادة  54على ان « في حالة ان�سحاب المناق�ص الذي ر�ست عليه المناق�صة �أو
امتناعه عن توقيع العقد بناء على �أ�سباب تقبلها لجنة المناق�صات المخت�صة  ،فيجوز
لها بنا ًء على طلب الجهة الحكومية المعنية التو�صية ب�إلغاء المناق�صة �أو �إر�سائها على
المناق�ص التالي له في ال�سعر � ،أو �إعادة طرحها من جديد وفق ًا لأحكام هذا القانون».
نعر�ض فى هذا المطلب للنقاط الآتية :
الفرع الأول  :حاالت الغاء المناق�صة :
�أوال :حاالت االلغاء المقررة بن�ص فى القانون :
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 -1اال�ستغناء عن المناق�صة نهائيا .
 -2العطاء الوحيد .
 -3اقتران العطاءات كلها �أو �أكثرها بتحفظات .
 -4زيادة �أ�سعار العطاء الأقل على �سعر ال�سوق.
 - 5ان�سحاب المناق�ص الذي ر�ست عليه المناق�صة �أو امتناعه عن توقيع العقد
ثانيا :حاالت االلغاء غير المقررة بن�ص فى القانون .
 -1بطالن االجراءات .
 -2عند تحويل المناق�صة �إلى ممار�سة.
 -3الخط�أ فى الموا�صفات الفنية
الفرع الثانى  :االثار المترتبة على �إلغاء المناق�صة
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الفرع الأول
حاالت الغاء المناق�صة
الغ�صن االول
حاالت الغاء المناق�صة المقررة بن�ص فى القانون
�أن الم�شرع �أجاز الغاء المناق�صة فى جميع الأحوال �سواء قبل البت فيها �أو بعد ذلك �إال
�أنه فى حالة االلغاء قبل البت فى المناق�صة يجب �أن يكون �سبب االلغاء هو اال�ستغناء نهائيا
عن المناق�صة �أو اقت�ضت الم�صلحة االمة ذلك  .و�أن يح�صل االلغاء بقرار م�سبب من وزير
االقت�صاد والمالية بناء على تو�صية لجنة المناق�صات المخت�صة .
�أما �إذا كان قد تم بعد البت فى المناق�صة ف�إن االلغاء فى هذه الحالة جوازى ويكون فى
احدى الحاالت الم�شار اليها فى المادتين المذكورتين  ،وظاهر �أن هدف الم�شرع من تقرير
حق االدارة على هذا النحو مق�صود به تغليب الم�صلحة العامة ورعاية خزانة الدولة ف�إذا ما
تغيت جهة االدارة هذه الغاية وحققت هذا الهدف كان قرارها فى هذا ال�ش�أن �سليما مطابقا
()339
للقانون .
والأ�صل �أن االلغاء يكون بقرار م�سبب من وزير االقت�صاد والمالية ويكون هذا االلغاء بناء
على تو�صية لجنة المناق�صات المخت�صة ,
ونعر�ض لكل �سبب من �أ�سباب االلغاء على حده .

�أوال  :اال�ستغناء عن المناق�صة نهائيا �أو للم�صلحة العامة
�إن عبارة « �إذا ا�ستغنى عنها « لجواز الغاء المناق�صات ال تن�صرف فقط �إلى اال�ستغناء
عن المادة المطروحة فى المناق�صة العامة �إذ قد يكون المق�صود باال�ستغناء �أما تبين عدم
الحاجة �إلى المواد �أو اال�ستغناء عن المناق�صة العامة كو�سيلة للح�صول عليها لأن غير هذه
الو�سيلة قد يكون �أ�صلح من وجهة الم�صلحة العامة وقررت المحكمة الإدارية العليا انه «وي�ؤكد
ذلك ما ن�صت عليه المذكرة االي�ضاحية فى هذا الخ�صو�ص وقد جاء فيها وقد تناولت المادة
( )339حكم المحكمة االدارية العليا فى الطعن رقم  213ل�سنة  4ق جل�سة 1960/2/13
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ال�سابعة الأحوال التى يجوز فيها الغاء المناق�صة بعد الن�شر عنها وقبل البت فيها وجعلت
لرئي�س الم�صلحة وحدة �سلطة الغائها �إذا ا�ستغنى عنها نهائيا لإلغاء االعتماد المخ�ص�ص لها
مثال �أو لأى �سبب �آخـر م�شابه» (.)340
ومما تقدم يبين �أن اال�ستغناء عن المناق�صة يتحقق فى �صورتين الأولى  -:اال�ستغناء
عن المادة المطروحة فى المناق�صة �إذا تبين عدم الحاجة اليها والثانية  -:اال�ستغناء عن
المناق�صة كو�سيلة للح�صول على المواد المطروحة �إذا ما تبين �أن �أى و�سيلة �أخرى بخالف
المناق�صة قد تكون �أ�صلح فى الو�صول �إلى �أف�ضل العطاءات �شروطا و�أقلها �سعرا .

ثانيا  :العطاء الوحيد
ق�ضت الفقرة �أ) من الفقرة الثانية من المادة ( )50من القانون رقم  26ل�سنة 2005
بالغاء المناق�صة �إذا ورد عطاء وحيد عن بع�ض �أو كل اال�صناف �أو االعمال �أو الخدمات
�أو لم يتبق بعد العطاءات الم�ستبعدة غير الم�ستوفية ل�شروط المناق�صة �إال عطاء واحد .
وقد �أجازت هذه المادة قبول العطاء الوحيد وعدم �إلغاء المناق�صة �إذا كانت حاجة العمل
ال ت�سمح ب�إعادة طرح المناق�صة �أو ال تكون ثمة فائدة ترجى من �إعادتها  .وبدهى �أن يكون
العطاء الوحيد مطابقا لل�شروط ومنا�سبا من حيث ال�سعر  .ويكون قبول العطاء الوحيد
بتو�صية م�سببة من لجنة المناق�صات المخت�صة .
والأ�صل �أن تلغى المناق�صة فى حالة العطاء الوحيد لإعادة طرحها من جديد لأن
المناق�صة تقوم على مبد�أ حرية المناف�سة والإعالن عنها يق�صد به توجيه الدعوة �إلى جميع
الم�شتغلين بالأ�صناف �أو الأعمال المطروحة فى المناق�صة للتقدم بعطاءاتهم ف�إذا لم ت�سفر
�إال عن عطاء وحيد فقد ا�ضطرب حبل المناف�سة وهو جوهر المناق�صة وقد �أجاز الم�شرع
ا�ستثناء قبول العطاء الوحيد بال�شروط �سالفة الذكر والقاعدة �أن اال�ستثناء يجب �إعماله فى
�أ�ضيق الحدود وال يتو�سع فيه وال يقا�س عليه .
وقررت المحكمة الإدارية العليا �أنه �إذا �أ�سفرت �إجراءات المناق�صة عن عطاء وحيد ف�إن
�إلغاءها �أمر جوازى لرئي�س الم�صلحة  ,وفى حالة عدم الإلغاء ال يوجد ثمة مانع من قبول
( )340حكم المحكمة االدارية العليا فى الطعن رقم  213ل�سنة 4ق جل�سة . 1960/2/13
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العطاء الوحيد �إذا توافرت ال�شروط التى تطلبها الم�شرع لذلك و�أن قبول العطاء الوحيد فى
()341
حد ذاته ال يكون مخالفة ت�أديبية ت�ستوجب الم�ساءلة .

ثالثا  :اقتران العطاءات كلها �أو �أكثرها بتحفظات
ق�ضى البند  3من الفقرة الثانية من المادة  50من القانون رقم  26ل�سنة  2005بالغاء
المناق�صة �إذا اقترنت العطاءات كلها �أو �أكثرها بتحفظات ولما كان الم�شرع قد �أجاز للجنة
فى المادة  48من هذا القانون مفاو�ضة مقدم العطاء الأقل المقترن بتحفظ �أو تحفظات
للنزول عن كل تحفظاته �أو بع�ضها بما يجعل عطاءه متفقا مع �شروط المناق�صة بقدر
االمكان  ,وهذه االجازة هى من قبيل ال�سلطة التقديرية للجنة التى يكون لها الحق فى تقرير
المفاو�ضة من عدمها.
�إال �أننا نرى �أنه يجب على لجنة البت فى هذه الحالة اجراء المفاو�ضة قبل �أن ت�صدر
قرارها بالإلغاء فقد ت�سفر المفاو�ضة عن التنازل عن التحفظات جميعها �أو معظمها بما
يجنب االدارة �إعادة اجراءات الطرح من جديد التى ت�ستغرق وقتا طويال وجهدا كبيرا من
القائمين على �شئونها ف�ضال عن توفير نفقات الن�شر عن المناق�صة وما ع�ساه قد يحدث من
ارتفاع الأ�سعار عند اعادة الطرح .

رابعا  :زيادة �أ�سعار العطاء الأقل على �سعر ال�سوق
ق�ضى البند  2من الفقرة الثانية من المادة  50من القانون رقم  26ل�سنة  2005بالغاء
المناق�صة �إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة ال�سوقية (�سعر ال�سوق)  .واوجبت
المادة  49على لجنة المناق�صات ان تثبت فى مح�ضرها ما اتخذته من اجراءات للوقوف على
ا�سعار ال�سوق اذا ما ر�أت التو�صية ب�إلغاء المناق�صة الرتفاع اال�سعار.
ونرى �أنه يجب على اللجنة فى هذه الحالة اجراء المفاو�ضة قبل �أن ت�صدر قرارها
بالإلغاء فقد ت�سفر المفاو�ضة عن تخفي�ض الأ�سعار لم�ستوى �أ�سعار ال�سوق بما يجنب االدارة
اعادة اجراءات الطرح من جديد التى ت�ستغرق وقتا طويال وجهدا كبيرا من القائمين على
( )341الطعن رقم  556ل�سنة 31ق جل�سة . 1986/3/1
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�شئونها ف�ضال عن توفير نفقات الن�شر عن المناق�صة وما ع�ساه قد يحدث من ارتفاع الأ�سعار
عند اعادة الطرح.

هل يجوز الغاء المناق�صة �إذا كان العطاء الأقل �سعرا يقل عن القيمة ال�سوقية
بكثير:
�إذا كان العطاء الأقل �سعرا �أقل من القيمة ال�سوقية بكثير نتيجة للم�ضاربة بين المقاولين
مما ي�ضفى عليه ظالل من عدم الجدية ويخ�شى معه �إذا �أ�سندت اليهم الأعمال �أن
يتوقفوا عن العمل �أثناء التنفيذ  .وما قد يترتب على ذلك من الأ�ضرار التى تلحق بالجهة
وم�شروعاتها  ,لي�س ثمة ما يمنع من الغاء المناق�صة فى هذه الحالة  .وهو ما ق�ضت به
المحكمة االدارية العليا بقولها « فيما يتعلق بمو�ضوع الغاء المناق�صة العامة المعلن عنها
لنقل الموا�شى والأغنام الحية من مناطق اال�ستالم �إلى حظائر ال�شركة بالقاهرة والجيزة
والمن�صورة والزقازيق ف�إن البين من العر�ض ال�سابق لوقائع المو�ضوع �أن ما اتخذه مجل�س
االدارة فى �ش�أنها يتفق و�صحيح �أحكام الالئحة المالية لل�شركة المعتمدة فى 1987/3/4
التى تق�ضى فى المادة  55منها بجواز الغاء المناق�صة بعد الن�شر وقبل البت فيها �إذا اقترنت
العطاءات �أو �أكثرها بتحفظات ولم ت�سفر مفاو�ضات لجنة البت مع مقدمى العطاءات عن
قبولهم التنازل عن تلك التحفظات خا�صة �إذا ما �أخذ فى االعتبار �أن العطاءات التى قدمت
على المناق�صة الملغاة قد اقترن بع�ضها ب�شروط وتحفظات وبطرق ي�صعب معها مقارنتها
بالعطاءات الأخرى  ,كما �أن بع�ضها كان �أقل من القيمة ال�سوقية بكثير وذلك نتيجة الم�ضاربة
بين المقاولين مما ي�ضفى عليها ظالال من عدم الجدية الأمر الذى كان يخ�شى معه – �إذا
ما ا�سندت اليهم الأعمال – �أن يتوقفوا عن العمل �أثناء التنفيذ وما قد يترتب على ذلك من
الأ�ضرار التى تلحق بال�شركة وخطتها وم�شروعاتها و�أهدافها فى تغيير الح�ص�ص من اللحوم
لل�سوق المحلية  ,و�إذ قرر مجل�س االدارة فى �ضوء هذه الظروف الغاء المناق�صة المعلن عنها
ف�إنه يكون قد ا�ستعمل حقا خوله له القانون فى الالئحة المالية لل�شركة » (.)342
( )342جل�سة  - 1987/4/21الطعن رقم  3534/3531ل�سنة  32ق
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مدى جواز �إلغاء المناق�صة للح�صول على �سعر اقل ؟
ق�ضت المحكمة االدارية العليا ب�أنه « و�إذا لم تقم بالمزايدة �إحدى الحاالت التى تجيز
الغا�ؤها وفقا لأحكام القانون ف�إنه ما كان يجوز الغا�ؤها وعدم االعتداد بنتيجتها تمهيدا
لإعادة المزايدة بق�صد الو�صول �إلى ثمن �أعلى بل كان يتعين وفقا لأحكام هذا القانون والئحة
المناق�صات والمزايدات اعتماد ار�سائها على المدعى ما دام قد تقدم ب�أف�ضل العطاءات
وقام بالتزامه ب�إكمال الت�أمين المقدم منه �إلى  %20من قيمة عطائه ويكون القرار ال�صادر
ب�إعادة المزايدة وما ترتب عليه من اجراءات انتهت ب�إر�سائها على غير المدعى – مخالفا
للقانون – وال ريب �أن هذا القرار غير الم�شروع قد �ألحق �ضررا بالمدعى يتمثل فيما تكبده
من نفقات لال�شتراك فى المزايدة وما اقت�ضاه ذلك من قيامه ب�إيداع ت�أمين وما فاته من
فر�صة الح�صول على الربح الذى كان ي�أمل فى تحقيقه فيما لو تم التعاقد معه والذى قام
الدليل على رجحانه بر�سو المزايدة على غيره بما يزيد على قيمة عطائه وتقدر المحكمة
التعوي�ض الم�ستحق له بمبلغ ثالثمائة جنيه » (.)343
و�إعماال للمبد�أ المتقدم فى مجال المناق�صة ف�إنه ال يجوز الغاء المناق�صة بق�صد الو�صول
�إلى ثمن �أقل متى كان العطاء الأقل هو �أف�ضل العطاءات ولم تقم بالمناق�صة �إحدى الحاالت
التى تجيز الغا�ؤها وفقا لأحكام القانون .

خام�سا :ان�سحاب المناق�ص الذي ر�ست عليه المناق�صة �أو امتناعه عن توقيع العقد:
اال�صل ان العطاء وهو االيجاب يظل قائما وملزما لمقدمه طوال مدة �سريان العطاء وال
ينتج طلب �سحب العطاء خالل مدة �سريانه اثره �إال بموافقة جهة الإدارة  ،فيكون لها االلتفات
عن طلب ال�سحب وتر�سية المناق�صة و�إخطار هذا المناق�ص بقبول عطائه فيلتقى االيجاب
مع القبول مما ينعقد معه العقد  ،ومع ذلك اجازت المادة  54من القانون رقم  26ل�سنة 2005
للجنة المناق�صات التو�صية بناء على طلب الجهة الحكومية المعنية بالغاء المناق�صة فى
حالة ان�سحاب المناق�ص الذي ر�ست عليه المناق�صة �أو امتناعه عن توقيع العقد  ،واالن�سحاب
( )343الطعن رقم  812ل�سنة  13ق بجل�سة 1969/2/1
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من المناق�صة كما يكون �صريحا قد يكون �ضمنيا وهو ما عبرت عنه المادة  52بقولها «
تطلب الجهة الحكومية من المناق�ص الذي ر�ست عليه المناق�صة الح�ضور لتقديم الت�أمين
النهائى خالل ع�شرة �أيام من تاريخ اليوم التالى لإخطاره بقبول عطائه وتوقيع العقد خالل
المدة التى تحددها له  ،ف�إذا لم يح�ضر فى الموعد المحدد اعتبر من�سحبا ».ويتعر�ض
هذا المناق�ص فى حالة ان�سحابه لتوقيع جزاء �أو اكثر من الجزاءات المن�صو�ص عليها فى
المادة  53من القانون الم�شار �إليه (-1االنذار  –2م�صادرة الت�أمين الم�ؤقت  -3م�صادرة
الت�أمين النهائى -4تخفي�ض الفئة -5ال�شطب من ال�سجل لمدة معينة �أو ب�صفة دائمة) وذلك
بعد �سماع اقواله امام لجنة المناق�صات وي�صدر بتوقيع الجزاءات قرار من وزير االقت�صاد
والمالية.وذلك بالإ�ضافة الى حق الجهة الحكومية المعنية فى مطالبة المناق�ص المن�سحب
باى حقوق لها لديه.

الغ�صن الثانى
حاالت الغاء المناق�صة غير المقررة بن�ص فى القانون
�أوال :حالة بطالن االجراءات
�إذا كانت المادتان  50و 54من القانون رقم  26ل�سنة  2005قد حددت حاالت بعينها يجوز
فيها الغاء المناق�صة  ,ف�إن ذلك ال يغل يد لجنة المناق�صات عن تقرير الغاء المناق�صة
فى غير هذه الحاالت فقد ي�شوب اجراءات المناق�صة بطالنا ي�ستوجب الغا�ؤها وعلى �سبيل
المثال ما �سبق �أن ذكرناه من ا�ستقرار افتاء مجل�س الدولة على �أن بع�ض اجراءات و�ضوابط
الن�شر للإعالن عن المناق�صات العامة تعد من ال�شكليات الجوهرية المقررة ل�صالح االدارة
والأفراد معا ق�صد منها كفالة احترام المبادئ الأ�سا�سية التى تخ�ضع لها المناق�صة لعامة
وهى العالنية والم�ساواة وحرية المناف�سة بين المتناق�صين للو�صول �إلى �أن�سب العرو�ض
والأ�سعار بحيث يترتب على اغفال جهة االدارة لهذه ال�شكليات الجوهرية بطالن االعالن
بدون حاجة �إلى ن�ص �صريح يق�ضى بذلك منها الن�شر عن المناق�صة ولعدد معين من المرات
وتحديد مهلة كافية لتقديم العطاءات من تاريخ �أول اعالن عن المناق�صة  ،ومن ثم ف�إن
اهمال االدارة الن�شر عن المناق�صة العامة فى الجرايد �أو اغفالها عدد مرات الن�شر ي�ؤدى
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�إلى حرمان عدد غير محدد من الأ�شخا�ص من اال�شتراك فى المناف�سة وبالتالى بطالن
()344
االعالن.
ومن هذا القبيل �أي�ضا �إذا ر�أت جهة االدارة ت�أجيل انعقاد لجنة ف�ض المظاريف عن الميعاد
المحدد فى االعالن المن�شور عن المناق�صة واقت�صرت على �أخطار من قام ب�شراء كرا�سة
ال�شروط والموا�صفات وقت االرجاء دون اعادة االعالن عن ت�أجيل ميعاد ف�ض المظاريف �أو
�إذا تبين من الموا�صفات الفنية التى طرحت على �أ�سا�سها المناق�صة انها �أ�شارت �إلى النوع �أو
ال�صنف �أو الرقم الوارد فى قوائم الموردين �أو ذكرت عالمة معينة �أو موا�صفات تنطبق على
نماذج خا�صة �أو عدم ذكرها �أى موا�صفات للأ�صناف المطلوبة.....الخ .

ثانيا  :عند تحويل المناق�صة �إلى ممار�سة يلزم الغاء المناق�صة:
حظرت المادة  8من قانون المناق�صات القطرى رقم  26ل�سنة  2005تحويل المناق�صة
�إلى ممار�سة �أو اتفاق مبا�شر بن�صها على انه « ال يجوز بعد الإعالن عن المناق�صة والتقدم
بالعطاءات تحويل المناق�صة �إلى ممار�سة �أو اتفاق مبا�شر».

ولكن هل يجوز للجنة المناق�صات ممار�سة �أ�صحاب العطاءات المقبولة فنيا
للو�صول �إلى �أقل الأ�سعار و�أف�ضل ال�شروط فى نطاق المناق�صة ؟
قررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع �أن الم�ستفاد من �أحكام قانون تنظيم
المناق�صات والمزايدات �أن الم�شرع حدد ح�صرا �أ�ساليب التعاقد وهى المناق�صة العامة
والمناق�صة المحدودة والمناق�صة المحلية والممار�سة والأمر المبا�شر ور�سم لكل �أ�سلوب
منها حدوده وبين حاالته والإجراءات التى يقت�ضيها الأخذ به ومن خالله ومن ثم يكون لكل
من هذه اال�ساليب مجال �أعماله الذى ال يجوز �أن يختلط خالله بغيره من اال�ساليب ومتى
كانت القاعدة فى المناق�صة العامة هى قيامها على �أ�سا�س من مبادئ العالنية والم�ساواة
وحرية المناف�سة ف�إنه مما يتعار�ض مع هذه المبادئ اجبار المتناق�صين على الدخول فى
الممار�سة بعد �أن تعلقت حقوقهم بالمناق�صة التى يجب �أن تكون اال�سا�س فى اختيار العطاء
( )344فى هذا المعنى فتوى اللجنة الثانية بمجل�س الدولة بجل�سة  1988/1/31ملف فتوى اال�سكان رقم . 860/29/31
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الأف�ضل �شروطا والأقل �سعرا  .ومن حيث �أنه لما كان ذلك وكان البادى من �أحكام قانون
المناق�صات والمزايدات والئحته التنفيذية �أنه ولئن كانت للممار�سة حاالتها ولي�س من بينها
تحويل المناق�صة العامة �إلى ممار�سة و�أنه بفتح المظاريف المقدمة فى المناق�صات العامة
يحظر الدخول فى مفاو�ضات مع �أحد مقدمى العطاءات فى �ش�أن تعديل عطائه �إال فى الحدود
المقررة للجنة البت والتى ال تجاوز مفاو�ضة مقدم العطاء الأقل المقترن بتحفظ �أو تحفظات
للنزول عنها كلها �أو بع�ضها ومفاو�ضة �صاحب العطاء الأقل غير المقترن بتحفظات للو�صول
�إلى م�ستوى �أ�سعار ال�سوق و�إن الغاء المناق�صة له حاالته الثالث الواردة بن�ص المادة 17
من هذا القانون ويتم هذا االلغاء بقرار م�سبب من ال�سلطة المخت�صة بناء على تو�صية لجنة
البت و�أن طرح العملية فى ممار�سة يتم بقرار من �سلطة االعتماد المخت�صة  .وبناء على
ذلك ف�إنه ال يجوز للجنة البت وال لل�سلطة المخت�صة باالعتماد �أن تحول المناق�صة العامة �إلى
ممار�سة وكل ما يمكن اتباعه �إذا ما تبين �أن اال�ستمرار فى المناق�صة يتعار�ض مع ال�صالح
العام �أن تو�صى لجنة البت بالغاء المناق�صة بعد التثبت من قيام احدى الدواعى المبررة
للإلغاء ويعقب ذلك �صدور قرار م�سبب من ال�سلطة المخت�صة  .ف�إذا ما حدث ذلك �أمكن
لل�سلطة المخت�صة طرح العملية فى ممار�سة متى تحققت احدى الحاالت التى يجوز اجراء
الممار�سة فيها طبقا لن�ص المادة ( )5من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات  .وانتهى
ر�أى الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع �إلى �أوال  :عدم جواز تحويل المناق�صة العامة
�إلى ممار�سة فى الحالة المعرو�ضة  .ثانيا :يجوز ال�سلطة المخت�صة فى هذه الحالة �أن تلغى
()345
المناق�صة ثم تعيد طرح العملية فى ممار�سة �إذا توافرت ال�شروط التى يتطلبها القانون .

وقررت الدائرة الإدارية بمحكمة اال�ستئناف بدولة الكويت انه ال يجوز لجهة الإدارة
بعد الإعالن عن المناق�صة �أو الممار�سة بمظاريف مغلقة وظهور نتيجتها تحويلها
من تلقاء نف�سها �إلى ممار�سة علنية للو�صول �إلى �سعر �أقل لمخالفة ذلك لمبد�أ �آلية
قرار ار�ساء المناق�صة �أو الممار�سة التى تتم بمظاريف مغلقة بقولها «م�ؤدى مبد�أ �آلية ار�ساء
المناق�صة – وت�أخذ حكمها الممار�سة بمظاريف مغلقة  -ان جهة الإدارة المخت�صة ال تملك
( )345جل�سة  1990/3/21ملف رقم ()280/1/54
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�إال �أن تتعاقد مع �أقل العطاءات �سعر ًا طالما ا�ستوفى ال�شروط والموا�صفات الفنية المطلوبة،
و�إن كان ذلك ال يحول دون حق جهة الإدارة فى �إلغاء المناق�صة �أو الممار�سة المنوه عنها
فى الحاالت التى اجاز لها القانون ذلك  ،وطرح الأعمال فى مناق�صة �أو ممار�سة جديدة ،
و�إذ الثابت �أن الجهة الإدارية المخت�صة لم ت�سلك هذا ال�سبيل و�إنما قامت – بعد �أن ف�ضت
المظاريف المغلقة وك�شفت عن �سرية العطاءات المقدمة من ال�شركات المتخ�ص�صة –
ب�إجراء ممار�سة علنية لثالثة من �أ�صحاب العطاءات المقدمة وذلك بق�صد الو�صول �إلى
ثمن �أقل ف�إنها تكون قد خالفت �أحكام القانون �إذ كان يتعين عليها �إر�ساء الم�شروع على
�صاحب �أف�ضل العطاءات والم�ستوفى للموا�صفات الفنية �أو �إلغاء الممار�سة وطرح الأعمال
فى مناق�صة �أو ممار�سة جديدة ومن ثم ف�إن الإجراء الذى �سلكته جهة الإدارة ينطوى على
مخالفة لأحكام القانون لخروجه على مبد�أ �آلية قرار ار�ساء المناق�صة �أو الممار�سة التى
تتم بمظاريف مغلقة  ،وحيث �إن القرار غير الم�شروع الذى اتخذته جهة الإدارة – بالتعاقد
مع �أقل العطاءات فى الممار�سة العلنية التى �أجرتها بعد ف�ض المظاريف – تاركة �أف�ضل
العطاءات فى الممار�سة الأولى والذى �أقرت جهة الإدارة ب�أنه مطابق لل�شروط والموا�صفات
الفنية قد الحق به �ضرر ًا يتمثل فيما تكبده من نفقات اال�شتراك فى هذه الممار�سة وفيما
فاته من فر�صة الح�صول على الربح الذى كان ي�أمل فى تحقيقه فيما لو تم التعاقد معه مما
()346
ي�ستوجب التعوي�ض ».

ثالثا �:إلغاء المناق�صة قبل تر�سيتها لخط�أ فى الموا�صفات الفنية :
قررت �إدارة الفتوى والت�شريع بدولة الكويت فى المو�ضوع الذى تجمل وقائعه فى �أن لجنة
المناق�صات قد قامت بطرح المناق�صة المذكورة لح�ساب �شركة نفط الكويت وعقب ف�ض
المظاريف وتحديد المراكز القانونية للمناق�صين بالإعالن عن الأ�سعار �أحيلت العطاءات
المقبولة لل�شركة للدرا�سة و�إبداء التو�صية الفنية �أفادت ال�شركة ب�أن بع�ض الموا�صفات

الفنية قد �سقطت منها �سهواً عند تحريرها فى وثائق المناق�صة مما يتعذر معه
تقييم العطاءات ودرا�ستها الدرا�سة المنتجة .وطلبت ال�شركة �إلغاء هذه المناق�صة
( )346حكم محكمة الأ�ستئناف – الدائرة الإدارية – فى الطعن رقم � 98/137إدارى جل�سة . 1998/11/23
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لإعادة طرحها بموا�صفات وا�ضحة ودقيقة .وطلب الإفادة بالر�أى عن مدى �سلطة لجنة
المناق�صات المركزية فى �إلغاء هذه المناق�صة  .ف�أفادت ب�أن �إلغاء المناق�صة فى الحالة
المعرو�ضة يدخل فى اخت�صا�ص لجنة المناق�صات �إذا اقتنعت بالأ�سباب التى ت�ستند �إليها
الجهة �صاحبة الم�شروع فى طلب �إلغاء المناق�صة وذلك بمراعاة �أمرين  :الأول � :أن ي�صدر
قرار الإلغاء مقترن ًا بذكر �أ�سبابه التى بنى عليها متمث ًال فى المبررات التى �أبدتها �شركة نفط
الكويت وذلك حر�صاً على عدم زعزعة ثقة المتناق�صين فى جدية المناق�صات التى
تطرحها اللجنة .الثانى  :ان تتوخى �شركة نفط الكويت التزام الدقة والحيطة فى �إعداد
موا�صفات ما تطلب الإعالن عنه من مناق�صات حر�ص ًا على عدم �إهدار وقت اللجنة فى
مناق�صات �سرعان ما تلغى قبل البت فيها  ،وهو ما ينبغى معه على ال�شركة اتخاذ ما يلزم
()347
من �إجراءات تفادي ًا لتكرار طلبات الإلغاء المماثلة .

رابعا� :إلغاء المناق�صة ب�سبب عدم توفر االعتمادات المالية الالزمة لها»
توجب الفقرة الثانية من المادة  44من قانون المناق�صات القطرى على لجنة المناق�صات
المخت�صة قبل ابداء التو�صية ب�إر�ساء المناق�صة الت�أكد من توفر االعتمادات المالية الالزمة
لها.
ف�إذا تبين للجنة قبل التر�سية �إلغاء االعتمادات المالية �أو نق�ص هذه االعتمادات بما
يجعل اقل المناق�صين �سعرا يتجاوز االعتمادات المخ�ص�صة فى الميزانية وعجزت عن
تدبير الفرق فال منا�ص من �إلغاء المناق�صة.
وفى ذلك تقول �إدارة الفتوى والت�شريع بدولة الكويت « من حيث �إن البين من ا�ستعرا�ض
احكام القانون رقم  37ل�سنة  1964فى �ش�أن المناق�صات العامة �أنه قد ناط بلجنة المناق�صات
المركزية االخت�صا�ص بتلقى العطاءات والبت فيها و�إر�ساء المناق�صة على �أف�ضل العطاءات
وفق ًا للإجراءات التى بينها هذا القانون والتى تمار�سها هذه اللجنة بالم�شاركة مع الجهة
الإدارية �صاحبة الم�شروع  ،و�إذ كانت لجنة المناق�صات المركزية هى المخت�صة ب�إ�صدار
( )347فتوى رقم  82/234/2فى 1982/6/1
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قرار البت فى المناق�صة وفق ًا لحكم المادة  43من القانون المذكور والتى يجرى ن�صها
كالآتى « تر�سى لجنة المناق�صات المركزية على المناق�ص الذى قدم �أقل �سعر �إجمالى �إذا
كان عطا�ؤه متم�شي ًا مع متطلبات المناق�صة  ....وفى جميع الأحوال على اللجنة قبل ار�ساء
المناق�صة الت�أكد من توفير االعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة ال�سعر الذى
تر�سى به المناق�صة « ف�إن هذا القرار ي�صدر بالم�شاركة مع الجهة الحكومية التى تخت�ص
بدرا�سة العطاءات وتقديم التو�صية ب�ش�أنها ( م )38ف�إذا لم ي�صدر قرار اللجنة بالتر�سية لأى
�سبب ف�إن المناق�صة تظل فى حوزه اللجنة حيث تمار�س اخت�صا�صها فى �إلغاء المناق�صة
()348
�أو �إعادة طرحها كل ذلك بناء على طلب واختيار الجهة الحكومية ( م ». ) 56

الفرع الثانى
االثار المترتبة على �إلغاء المناق�صة
الغ�صن الأول
التعوي�ض
�إذا تمت �إجراءات المناق�صة �سليمة ولم ت�شبها �أية �شائبة  ،ف�إن �إلغاءها بعد فتح المظاريف
ثم اللجوء �إلى التعاقد عن ذات العملية بطريق الممار�سة بين ال�شركات التى ا�شتركت فى
المناق�صة �أو بع�ضها يحمل مظنة الرغبة فى الإخالل بمبد�أ الم�ساواة بين المتناق�صين
وتفويت الفر�صة على ال�شركة التى تقدمت ب�أقل عطاء  ،قرار الإلغاء يكون م�شوباً بعيب

�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة ويرتب الم�سئولية عن تعوي�ض الم�ضرور عما �أ�صابه من
�ضرر من جراء هذا الإلغاء .
وفى ذلك تقول �إدارة الفتوى والت�شريع انه « نفيد ب�أنه لما كانت وقائع المو�ضوع توجز فى
�أنه تقدمت للمناق�صة الم�شار �إليها ع�شر �شركات تم ت�أهيلها وبتاريخ  1983/5/24قامت
لجنة العقود بالم�ؤ�س�سة بفتح مظاريف العطاءات وبعد درا�سة العرو�ض من قبل لجنة فنية
ر�أت الإدارة ح�صر الموافقة على قبول العرو�ض المقدمة من الثالث �شركات الأولى وهى:
كوريه ( )1ايطالية ( ، )2ايطالية (. )3وبدرا�سة عر�ض ال�شركة الأولى وبعد مداوالت
( )348فتوى رقم  697بتاريخ  1999/3/24مرجع رقم ()98/272/2
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تف�صيلية معها ال�ستيفاء بع�ض البنود الناق�صة وافقت ال�شركة المذكورة على جميع ال�شروط
التى حددتها الم�ؤ�س�سة والتى لم تكن م�ستوفاة عند تقديم العطاء كما وافقت على �شروط
الم�ؤ�س�سة بالن�سبة لدفع م�ستحقاتها عند تنفيذ الأعمال و�أثناء ذلك كانت ال�شركة الثالثة
 ....تتابع المو�ضوع مع الم�ؤ�س�سة وبتاريخ  1982/8/24تقدمت بعر�ض لتنفيذ الم�شروع طبق ًا
ل�شروط وموا�صفات المناق�صة بمبلغ �إجمالى قدره  225000د.ك وات�ضح من الم�ستندات �أن
هذه ال�شركة �أكثر كفاءة فى النواحى الفنية والخبرة فى مجال �أعمال الرافعات الج�سرية من
ال�شركة الأولى « الكورية « وقد ثار الت�سا�ؤل حول ما �إذا كان من الجائز قانون ًا مفاتحة الم�ؤ�س�سة
لل�شركات الع�شر التى تقدمت للمناق�صة وممار�ستها فى الأ�سعار �أم تجرى الم�ؤ�س�سة الممار�سة
بين ال�شركات الثالث الأولى �سالفة الذكر باعتبارها ال�شركات التى �أتمت درا�سة عرو�ضها
بالتف�صيل وعما �إذا كان من الجائز تف�ضيل ال�شركة الثالثة  .......وتر�سية المناق�صة عليها
بالرغم من �أنها خف�ضت �أ�سعارها بعد فتح المظاريف  .ومن حيث �إنه بالن�سبة للت�سا�ؤل الأول
ف�إنه ولئن ن�صت المادة  84مـن المر�سوم ال�صادر بالالئحة الداخلية للم�ؤ�س�سة العامة للموانى
على �أنه « يجوز للم�ؤ�س�سة فى �أى وقت وقبل توقيع العقد الغاء المناق�صة ولو بعد البت فيها
و�إر�ساء العطاء وال يترتب على �إر�ساء المناق�صة و�إبالغ �صاحب العطاء الذى ر�ست عليه بذلك
�أى حق قبل الم�ؤ�س�سة « �إال �أن حق الم�ؤ�س�سة فى �إلغاء المناق�صة المقرر بمقت�ضى هذا الن�ص
منوط ب�أن ت�ستهدف الم�ؤ�س�سة من �إلغاء المناق�صة الم�صلحة العامة ف�إذا تغيت غير هذه
الم�صلحة ب�أن ق�صدت الإخالل بمبد�أ الم�ساواة بين المتناق�صين ف�إن قرارها يكون م�شوباً

بعيب �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة مما يرتب م�سئولية الم�ؤ�س�سة عن تعوي�ض الم�ضرور
عما �أ�صابه من �ضرر من جراء هذا الإلغاء  .وحيث �إنه يبدو وا�ضح ًا مما تقدم �سرده

من وقائع ان �إجراءات المناق�صة لم ت�شبها �أية �شائبة وتمت �سليمة وفق ًا لأحكام الالئحة
الداخلية للم�ؤ�س�سة ومن ثم ف�إن �إلغاءها بعد فتح المظاريف ثم لجوء الم�ؤ�س�سة للتعاقد عن
ذات العملية بطريق الممار�سة بين ال�شركات التى ا�شتركت فى المناق�صة �أو بع�ضها يحمل
مظنة الرغبة فى الإخالل بمبد�أ الم�ساواة بين المتناق�صين وتفويت الفر�صة على ال�شركة
التى تقدمت ب�أقل عطاء مما ي�صم قرار الإلغاء بعيب االنحراف بال�سلطة و�إ�ساءة ا�ستعمالها.
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وحيث �إنه بالن�سبة للت�سا�ؤل الثانى ف�إن المقرر فى الفقه والق�ضاء الإدارى ان التعاقد بطريق
المناق�صة العامة يخ�ضع العتبارات تتعلق بم�صلحة المرفق المالية التى تتمثل فى �إر�ساء
المناق�صة على �صاحب العطاء الأقل دون �إغفالها للكفاية الفنية وفى ترجيح �أى من هذين
االعتبارين تتمتع الإدارة ب�سلطة تقديرية تمار�سها بما يحقق الم�صلحة العامة  .و�إعما ًال لهذا
المبد�أ فقد ن�صت المادة  72من المر�سوم ال�صادر بالالئحة الداخلية للم�ؤ�س�سة على �أن «
تر�سى لجنة العقود على المناق�ص الذى قدم �أقل �سعر �إجمالى �إذا كان عطا�ؤه متم�شي ًا مع
متطلبات وثائق المناق�صة دون تغيير بالأ�سعار �أو �إلغا�ؤها مع تو�ضيح �أ�سباب ذلك بمذكرة
داخلية « ويقت�ضى تطبيق هذا الن�ص فى �ضوء المبادىء التى ا�ستقر عليها الفقه والق�ضاء
الإدارى �سالفة البيان وفى نطاق وقائع المو�ضوع �أن تكون المفا�ضلة بين العطاء المقدم من
ال�شركة الأولى « الكورية « وبين ال�شركة الثالثة  .....قائم ًا على �أ�س�س ثابتة ووا�ضحة بما ال
يدع مجا ًال لل�شك لالختالف ب�ش�أنها مع مراعاة ما يلى :
�-1أن الأ�صل فى نظام المناق�صة العامة �أن تكون التر�سية على �أقل العطاءات قيمة متى
ا�ستوفت ال�شروط والموا�صفات بح�سب ما �أ�سفرت عنه اجراءات البت فى المناق�صة .
-2انه فى مرحلة المفا�ضلة بين العطاءات – ولي�ست – مرحلة التعاقد النهائى –
ينبغى النظر �إلى قيمة هذه العطاءات وفق ًا للأ�سعار التى تقدمت بها ال�شركات ....
وذلك دون اعتداد ب�أى تخفي�ض قدم بعد فتح المظاريف عند المفا�ضلة بينهما وذلك
لبطالن مثل هذا التخفي�ض طبق ًا للقواعد العامة وعم ًال بحكم المادة  64من المر�سوم
ال�صادر بالالئحة الداخلية للم�ؤ�س�سة ومن ثم يتعين فى �إجراء المقارنة بين عطاء
ال�شركة الأولى وعطاء ال�شركة الثالثة الموازنة بين فرق الكفاية من ناحية والفرق بين
قيمة كل من العطاءين قبل �إجراء �أى تخفي�ض بحيث ال ي�ضحى بالفرق بين القيمتين
�إذا لم يكن الفرق فى الكفاية يبلغ الحد الذى ي�ستاهل الم�صلحة المالية للم�ؤ�س�سة
خ�صو�ص ًا وان قرارها بالإر�ساء على العطاء الأكبر فى قيمته المالية ال بد وان يكون
م�سبب ًا طبق ًا للمادة  72من المر�سوم ال�صادر بالئحة النظام الداخلية �سالفة البيان
()349
وان هذه الأ�سباب تخ�ضع لرقابة الق�ضاء.
( )349فتوى رقم  82/329/2فى 1982/9/22
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وقررت محكمة التمييز الكويتية حق المناق�ص الفائز فى التعوي�ض فى حالة
العدول عن التر�سية عند توافر الخط�أ من جانب جهة الإدارة  .ف�إذا الب�س �إجراءات
التر�سية والعدول عنها خط�أ من جانب الجهة الإدارية رتب �ضرراً بالمناق�ص  ،قامت
م�سئوليتها التق�صيرية وفى ذلك تقول « من حيث �إن الطعن �أقيم على �سببين تنعى الطاعنة
بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخط�أ فى تطبيقه والق�صور فى الت�سبيب
وفى بيان ذلك تقول ان الحكم ذهب �إلى تقرير م�سئولية الم�ؤ�س�سة ت�أ�سي�س ًا على �أنها �أ�صدرت
كتاب ًا م�ؤرخ ًا � 85/10/16إلى المطعون �ضدها عقب �إر�ساء المناق�صة عليها تخطرها فيه
بر�سو العطاء عليها وتدعوها �إلى الح�ضور فى موعد معين ونبهت فيه �إلى التزامها بتوفير
الزى المميز للعمال والمعدات وتقديم الكفالة و�أنه بعد �أن قامت بتلبية ما جاء بهذا الكتاب
عادت ف�أبلغتها بقرار �إلغاء التر�سية وا�ستخل�ص الحكم من ذلك توافر الخط�أ فى جانبها ،
وحق المطعون �ضدها فى التعوي�ض  ،وهذا الذى �أورده الحكم ال يبين منه �صدور خط�أ من
جانب الطاعنة  .كما �أن ما ا�ستهدفته من الكتاب الم�ؤرخ  85/10/16هو �أعالم المطعون
�ضدها بر�سو المزاد عليها وتذكيرها بالعطاء المقدم منها وبااللتزامات المترتبة عليه وال
يت�ضمن تكليفها بعمل ما  ،ومن ثم جاء معيب ًا بما ي�ستوجب تمييزه .

وحيث �إن النعى بهذين ال�سببين فى غير محله ذلك �أن الم�شرع و�إن خول لجنة العقود
بالم�ؤ�س�سة العامة للموانى بمقت�ضى ن�ص المادة  73من المر�سوم ال�صادر فى 80/9/22
بالالئحة الداخلية لتلك الم�ؤ�س�سة الحق فى �إلغاء المناق�صة مع تو�ضيح ذلك فى مذكرة
داخلية  ،وق�ضى فى المادة  78من الالئحة ب�أنه ال يترتب على قرار التر�سية �أى حق للمناق�ص
الفائز قبل الم�ؤ�س�سة فى حالة العدول عن التر�سية � ،إال �أنه �إذا الب�س �إجراءات التر�سية

والعدول عنها خط�أ من جانب الجهة الإدارية رتب �ضرراً بالمناق�ص  ،قامت
م�سئوليتها التق�صيرية طبقاً للأ�صل المقرر فى المادة  227من القانون المدنى �أما
ما جاء بالمادة  78من عدم قيام حق للمناق�ص الفائز فى حالة العدول عن التر�سية فال يعنى
حرمان المناق�ص من التعوي�ض عند توافر الخط�أ الم�شار �إليه والمق�صود من الن�ص هو عدم
ترتيب �أى حق تعاقدى للمناق�ص المذكور عند العدول عن التر�سية �أخذ ًا بالمبد�أ المقرر من
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�أن الرابطة العقدية بين المناق�ص وجهة الإدارة ال تقوم �إال بالتوقيع على العقد ،ومن المقرر
�أن ا�ستخال�ص الخط�أ الموجب للم�سئولية من م�سائل الواقع التى تدخل فى �سلطة محكمة
المو�ضوع بغير معقب ما دام ا�ستخال�صها �سائغ ًا وم�ستند ًا �إلى ما هو ثابت بالأوراق  ،لما
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد �أقام ق�ضاءه على ما ورد به من �أن الثابت من وقائع
المنازعة الماثلة �أن ثمة خط�أً تق�صيري ًا وقعت فيه الم�ؤ�س�سة الم�ست�أنف عليها « الطاعنة « �إذ
�أنها بعد �أن �أر�ست المناق�صة على الم�ست�أنفة « المطعون �ضدها « رغم �أن عطاءها ال يعتبر �أقل
العطاءات �سعر ًا بالمخالفة للأ�صل المن�صو�ص عليه فى المادة  73من الالئحة الداخلية لها
 ،وقامت بابالغ الم�ست�أنفة بقرار التر�سيـة بكتابهــا الم�ؤرخ  85/10/16الذى دعتها فيه �إلى
الح�ضور فى موعد غايته �أ�سبوعين من تاريخه لتوقيع العقد وتقديم الكفالة النهائية المقررة
ونبهتها �إلى التزامها بتوفير الزى المميز للعمال والمعدات وكافة ما ورد بوثائق المناق�صة
 ،وبعد �أن قامت الم�ست�أنفه تلبية لما جاء بهذا الكتاب با�ست�صدار خطاب ال�ضمان رقم
 ....من بنك  ......بمبلغ  25619دينار ًا ت�أمينـ ًا للعمليـة و�أر�سلته للم�ؤ�س�سة فى 85/10/27
وبد�أت فى تجهيز و�شراء الزى المميز للعمال الذين �أعدتهم للعمل فى تنفيذ العملية الم�سندة
�إليها بعد ذلك كله عادت الم�ؤ�س�سة ف�أبلغتها بكتابها الم�ؤرخ  85/12/4بقرارها ب�إلغاء تر�سية
المناق�صة عليها ل�سبب يرجع �إلى �أن عطاءها لم يكن هو الأقل مما ترتب عليه �أن تكبدت
الم�ست�أنفة نتيجة ذلك الخط�أ خ�سائر و�أ�ضرار ف�صلها تقرير الخبيـر الذى ندبته محكمة �أول
درجة  ،ومن ثم تكون الم�ؤ�س�سة م�سئولة عن تعوي�ض الم�ست�أنفة عما �أ�صابها من �أ�ضرار نتيجة
ذلك الخط�أ الذى وقعت فيه لي�س على �أ�سا�س الم�سئولية العقدية لعدم انعقاد عقد بينها وبين
الم�ست�أنفـة و�إنمـا علـى �أ�سـا�س �أحكام وقواعد الم�سئولية التق�صيرية  ،وهى �أ�سباب �سائغة
تكفى لحمل ق�ضاء الحكم وال مخالفة فيها للقانون ومن ثم ف�إن النعى بهذين ال�سببين يكون
()350
فى غير محله.
( )350حكم التمييز فى الطعن رقم  89/259تجارى جل�سة 1990/2/11
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الغ�صن الثانى
تعديل القيمة التقديرية للمناق�صة (المقاي�سة)
بعد الغاء المناق�صة لدى اعادة طرحها
فى حالة الغاء المناق�صة و�إعادة طرحها مدة �أخرى ف�إنه ال جناح على جهة االدارة وال
تثريب عليها �إن هى قامت بتعديل قيمة المقاي�سة التقديرية عن العملية م�ستر�شدة فى ذلك
بالأ�سعار ال�سوقية وقت طرح العملية فى المناق�صة الجديدة ويقع على عاتق ادارة الم�شتريات
()351
م�س�ؤولية الح�صول على هذه الأ�سعار.
«�إذا طر�أ عند اعادة طرح المناق�صة الملغاة تعديل جوهرى فى �شروط تنفيذ الأعمال
بما يتالئم والو�ضع الجديد الذى يجرى فيه ذلك التنفيذ وهو الأمر الذى ي�ؤثر وال ريب فى
الدرا�سات والتقديرات التى �سبق لجهة الدارة �أن اجرتها من قبل عند طرح الأعمال فى
المناق�صة الملغاة على �أ�سا�سها  ,فمن ثم ي�سوغ لجهة االدارة والحالة هذه اعادة النظر فى
المقاي�سة التقديرية (القيمة التقديرية) التى �سبق لها �أن �أعدتها من قبل عند طرح الأعمال
فى المناق�صة الملغاة و�إجراء مقاي�سة �أخرى لتنفيذ تلك الأعمال فى �ضوء الظروف الجديدة
()352
التى تالب�س ذلك التنفيذ و�إعادة طرح العملية فى المناق�صة على هذا الأ�سا�س .

المبحث الثالث
اعتماد تو�صيات لجنة المناق�صات المخت�صة
الن�صو�ص القانونية:
تن�ص المادة  51من قانون المناق�صات القطرى رقم  26ل�سنة  2005المعدلة بالقانون رقم
 14ل�سنة  2010على انه «مع مراعاة مدة �سريان العطاءات تعتمد تو�صيات لجنة المناق�صات
المركزية من وزير االقت�صاد والمالية �أو من يفو�ضه  ،ف�إذا لم يعتمدها �أو يبد اعترا�ض ًا عليها
()351ادارة الفتوى لوزارة الأ�شغال العامة والموارد المائية بمجل�س الدولة فى فتواها رقم  547بتاريخ ( 1989/6/11ملف رقم
)477/2/3
()352ادارة الفتوى لوزارة الأ�شغال العامة والموارد المائية بمجل�س الدولة فى فتواها رقم  280بتايخ ( 1989/3/12ملف رقم
)468/2/3
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خالل ثالثين يوم ًا على الأكثر من تاريخ رفعها �إليه  ،تعتبر التو�صية ال�صادرة من اللجنة
قرار ًا بتر�سية المناق�صة.
ف�إذا زادت قيمة المناق�صة على ( )50.000.000خم�سين مليون ريال ،وجب اعتمادها
من رئي�س مجل�س الوزراء بناء على عر�ض وزير االقت�صاد والمالية.
وفي جميع الأحوال ُيخطر المناق�ص ب�إر�ساء المناق�صة عليه بموجب كتاب م�سجل خالل
�أ�سبوع على الأكثر من تاريخ تر�سية المناق�صة مع مراعاة مدة �سريان العطاء».

المطلب الأول
ال�سلطة المخت�صة
باعتماد تو�صيات لجنة المناق�صات المخت�صة
والبين من ن�ص المادة � 51سالفة الذكر ان ال�سلطة المخت�صة باعتماد تو�صيات لجنة
المناق�صات المخت�صة هى:
-1وزير االقت�صاد والمالية فيما ال تزيد قيمته على خم�سين مليون ريال .وعليه
مبا�شرة هذا االخت�صا�ص باالعتماد خالل ثالثين يوم ًا على الأكثر من تاريخ رفع تو�صيات
اللجنة بالتر�سية ،ف�إذا انق�ضت هذه المهلة ولم يعتمدها �أو يبدى اعترا�ضا عليها تحولت
تو�صية التر�سية �إلى قرار نهائى بالتر�سية.
ويجوز للوزير تفوي�ض االخت�صا�ص باالعتماد دون تقييد هذا التفوي�ض بم�ستوى وظيفى
معين يقف عنده الوزير فله ان يفو�ض من ي�شاء من موظفى الوزارة فى مبا�شرة �سلطاته
فى اعتماد تو�صيات لجنة المناق�صات ،فى ظل غياب ت�شريع عام ينظم التفوي�ض فى
االخت�صا�صات  ،واطالق الن�ص ل�سلطة الوزير فى التفوي�ض.
-2رئي�س مجل�س الوزراء فيما تزيد قيمته على خم�سين مليون ريال بناء على عر�ض
وزير االقت�صاد والمالية  ،وكانت الفقرة الثانية من تلك المادة قبل تعديلها بالقانون رقم
 14ل�سنة  2010تجعل �سلطة االعتماد فيما يزيد على خم�سين مليون مخولة ل�صاحب
ال�سمو �أمير البالد .
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وال ريب في انه ينبغي الف�صل بين �سلطات االعتماد لقرارت لجنة المناق�صات
والمزايدات وبين �سلطة توقيع العقد فهذه االخيرة منوطة بالممثل القانوني للجهة
امام الغير و�أمام الق�ضاء وهو الوزير في نطاق وزارته ورئي�س مجل�س ادارة الهيئة العامة
�أو الم�ؤ�س�سة العامة في نطاقهما  ....و�أية ذلك ان المادة ( )50من القانون رقم  26ل�سنة
 2006الم�شار اليه ن�صت في فقرتها الثانية على انه « ف�إذا زادت قيمة المناق�صة على
 50.000.000/خم�سين مليون ريال وجب اعتمادها من االمير بناء على عر�ض وزيرالمالية « وان المادة  52منه تق�ضي بان « تطلب الجهة الحكومية المعنية من المناق�ص
الذي ر�ست عليه المناق�صة الح�ضور ..وتوقيع العقد خالل المدة التي تحددها له  »..مما
()353
يعني الف�صل بين �سلطات االعتماد  ،و�سلطة توقيع العقد.

المطلب الثانى
مدى التزام �سلطة االعتماد بقرار لجنة المناق�صات بالتر�سية
فى هذا ال�صدد ق�ضت المحكمة الإدارية العليا ب�أن « قرار لجنة البت ب�إر�ساء المناق�صة
على �أحد المتقدمين لي�س الخطوة الأخيرة فى التعاقد  ,بل لي�س �إال �إجراء تمهيديا فى عملية
العقد الإدارى المركبة  ,ثم بعد ذلك ي�أتى دور الجهة المخت�صة ب�إبرام العقد ف�إذا ر�أت �أن
تبرمه ف�إنها تلتزم ب�إبرامه مع المناق�ص الذى عينته لجنة البت واخت�صا�صها فى هذه الحالة
اخت�صا�ص مقيد حيث تلتزم باالمتناع عن التعاقد مع غير هذا المناق�ص  .وال ت�ستبدل غيره
به � .إال �أنه يقابل هذا االخت�صا�ص المقيد �سلطة تقديرية هى حق هذه الجهة فى عدم �إتمام
()354
العقد وفى العدول عنه �إذا ثبت مالئمة ذلك لأ�سباب تتعلق بالم�صلحة العامة.
و�أكدت المحكمة هذا المبد�أ فى حكمها ال�صادر بجل�سة  1975/4/5قائلة �إن « لجنة
البت �سواء فى المناق�صة �أو المزايدة �إنما تخت�ص باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتعيين
�أف�ضل المتناق�صين �أو المتزايدين وفقا لما ر�سمه القانون وذلك حتى يت�سنى لل�سلطة الإدارية
المنوط بها �إبرام العقد مبا�شرة اخت�صا�صها فى هذا ال�ش�أن  ,ولي�س من �شك فى �أن قرار
( )353الدائرة االدارية اال�ستئنافية بدولة قطر -اال�ستئناف رقم  2008/35جل�سة 2008/11/25
( )354الطعن رقم  313ل�سنة  4ق جل�سة 1960/2/13
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لجنة البت ب�إر�ساء المناق�صة �أو المزايدة �إنما هو فى طبيعته على ما �سلف البيان قرار �إدارى
نهائى  ...ولي�س �أبلغ فى الداللة على �صدق هذا النظر من �أن جهة التعاقد �إنما تلتزم حال
ان�صراف �إرادتها �إلى �إبرام العقد بالتعاقد مع المناق�ص �أو المزايد الذى عينته لجنة البت
ولي�س لها �أن ت�ستبدل به غيره ( . ,الطعنان رقما  320/456ل�سنة 17ق) .

المطلب الثالث
االثر المترتب على عدم االعتماد لتو�صيات اللجنة
�إذا تمت التر�سية وتم اخطار المناق�ص الفائز بالتر�سية ووقعت معه جهة
الإدارة العقد دون اعتماد تو�صيات لجنة المناق�صات بالتر�سية من �سلطات االعتماد
المخت�صة  ،هل يبطل العقد؟
قررت الدائرة الإدارية بمحكمة اال�ستئناف عدم بطالن العقد فى هذه الحالة وينعقد
�صحيحا وينتج �آثاره متى تم من �سلطة االبرام حتى ولو لم يكن قد تم اعتماد تو�صيات
لجنة المناق�صات المركزية بقولها « ومن حيث انه فيما يتعلق بعدم ح�صول قطر للبترول
على موافقة �صاحب ال�سمو �أمير البالد ووزير المالية قبل ابرام العقد .فانه لما كان العقد
محل النزاع قد تم ابرامه فى عام  ،2002و�صدر قرار قطر للبترول ب�إنهاء العقد بتاريخ
 ، 2005/4/4وكان قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات ال�صادر بالقانون رقم  26ل�سنة
 2005الذى الغى قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  8ل�سنة  1976وتعديالته قد �صدر
فى تاريخ  2005/6/2ون�شر فى الجريدة الر�سمية العدد الحادى ع�شر بتاريخ 2005/10/9
وعمل ب�أحكامه من  ، 2005/11/9ومن ثم ي�سرى فى �ش�أن العقد احكام القانون المعمول
به وقت ابرامه وتنفيذه وهو القانون رقم  8ل�سنة  1976وتعديالته .ولما كان الم�شرع فى
المادة ( )1من قانون المناق�صات الملغى رقم  8ل�سنة  1976ي�ستثنى الم�ؤ�س�سة القطرية
العامة للبترول من �سريان �أحكامه بالن�سبة ل�صناعة البترول في قطر والخارج في جميع
مراحل هذه ال�صناعة بما في ذلك البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من
المواد الهيدروكربونية  ،و�إنتاج هذه المواد وم�شتقاتها وم�ستح�ضراتها ومنتجاتها الفرعية
�أو ت�صفيتها �أو نقلها �أو تخزينها  ،وكذلك االتجار فيها وبيعها وت�صديرها  ،وفق ًا للمر�سوم
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بقانون رقم ( )10ل�سنة  1974الم�شار �إليه  ،وطبق ًا للنظم واللوائح المالية والإدارية والقواعد
التنظيمية ال�ضابطة في هذا ال�ش�أن والتي ت�صدر بقرار من مجل�س الوزراء بنا ًء على اقتراح
مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة  .وذلك على نحو يغاير اال�ستثناء الوارد بالمادة الأولى من قانون
الإ�صدار للقانون الجديد رقم  26ل�سنة  2005والذى جاء مطلقا بالن�سبة لقطر للبترول فلم
يعد اال�ستثناء مق�صورا على �صناعة البترول بل امتد لي�شمل كل المناق�صات والمزايدات التى
تطرحها قطر للبترول ايا ما كانت الأ�صناف �أو الأعمال مو�ضوع المناق�صة �أو المزايدة .ومن
حيث ان البين من ن�صو�ص القانون رقم  8ل�سنة  1976ان المادة  41منه تن�ص على انه « مع
مراعاة مدة �سريان العر�ض ،تعتمد تو�صيات لجنة المناق�صات المركزية من وزير المالية
والبترول  ،ف�إذا زادت قيمة المناق�صة على ( )50مليون ريال وجب اعتمادها من الأمير بنا ًء
على اقتراح وزير المالية والبترول  .وفي جميع الأحوال  ،يخطر المناق�ص الذي �أر�سيت عليه
المناق�صة بكتاب م�سجل �أو ب�أي و�سيلة �إعالن �أخرى م�ضمونة وذلك خالل �أ�سبوع على الأكثر
من تاريخ اعتماد المناق�صة  ،مع مراعاة مدة �سريان العر�ض  ،ويطلب منه دفع الت�أمين
النهائي ».وتن�ص المادة  43على ان « تطلب الجهة الحكومية �صاحبة الم�شروع  ،بكتاب م�سجل
�أو ب�أي و�سيلة �إعالن �أخرى م�ضمونه  ،من المناق�ص الذي ر�ست عليه المناق�صة الح�ضور
�إليها لدفع الت�أمين النهائي وتوقيع العقد خالل المدة التي تحددها له  .ف�إذا لم يح�ضر في
الموعد المحدد � ،أعتبر من�سحب ًا  .وال يعتبر المناق�ص متعاقد ًا �إال من تاريخ التوقيع على
العقد  ،وال يجوز التوقيع على العقد �إال بعد موافقة وزير المالية والبترول « .وكان البين من
هذين الن�صين ان الم�شرع حظر التوقيع على العقد �إال بعد موافقة وزير المالية واعتماده
تو�صيات لجنة المناق�صات المركزية بالتر�سية متى كانت قيمة المناق�صة خم�سين مليون
ريال فاقل  ،ف�إذا زادت قيمة المناق�صة على خم�سين مليون ريال وجب اعتمادها من �صاحب
ال�سمو �أمير البالد بناء على اقتراح وزير المالية  ،ومتى كان الم�شرع قد جعل �سلطة

توقيع العقد مختلفة عن �سلطات اعتماد تو�صيات لجنة المناق�صات المركزية ,فان
توقيع العقد الذى تبرمه الإدارة مع الغير – كعقد من عقود الأ�شغال العامة �أو
التوريد  –...ينعقد �صحيحا وينتج �آثاره متى تم من �سلطة االبرام حتى ولو لم
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يكن قد تم اعتماد تو�صيات لجنة المناق�صات المركزية على النحو �سالف البيان .
فمثل هذه المخالفات – لو وجدت من جانب الإدارة – ال تم�س �صحة العقد وال
نفاذه و�إنما ت�ستوجب الم�س�ؤولية الت�أديبية للمخالف  .ذلك �أن هذه العقود الإدارية
التى تبرمها الإدارة مع الغير هى روابط فردية ذاتية  ,ولي�ست مراكز تنظيمية عامة  .فيجب
حماية هذا الغير  ,وعدم زعزعة الثقة فى الإدارة  ,فلي�س فى مقدور الفرد الذى
يتعاقد معها �أن يعرف مقدما ما �إذا كان قد قامت اللجنة بمراجعة العقد بديوان
المحا�سبة في نطاق الرقابة الم�سبقة �أو ب�إدارة الفتوى والت�شريع  ,وما �إذا كان قد
تمت موافقة وزير المالية �أو �صاحب ال�سمو امير البالد على اعتماد التو�صيات في
حدود الن�صاب الم�شار �إليه  ,فكل �أولئك من الدقائق التى يتعذر على الفرد العادى
بل الحري�ص التعرف عليها  .ولو جاز جعل �صحة العقود الإدارية �أو نفاذها رهنا بذلك ,
لما جازف �أحد بالتعاقد مع الإدارة  .ولتعطل �سير المرافق العامة .وبناء عليه يكون الدفع
()355
ببطالن العقد في غير محله .

المبحث الرابع
الطبيعة القانونية لقرارات لجنة المناق�صات
ينبغي التمييز في مقام التكييف بين العقد الذي تبرمه الإدارة وبين الإجراءات التي تمهد
بها لإبرام هذا العقد �أو تهيئ لمولده ذلك انه بقطع النظر عن كونه العقد مدنيا �أو �إداريا فان
من هذه الإجراءات ما يتم بقرار من ال�سلطة الإدارية المخت�صة له خ�صائ�ص القرار الإداري
ومقوماته من حيث كونه �إف�صاحا عن �إرادتها الملزمة بناء على �سلطتها العامة بمقت�ضى
القوانين واللوائح بق�صد �أحداث �أثر قانوني تحقيقا لم�صلحة عامة يتغياها القانون  ،ومثل
هذه القرارات و�إن كانت ت�سهم في تكوين العقد وت�ستهدف �إتمامه ف�إنها تنفرد في طبيعتها
عن العقد مدنيا كان �أو �إداريا وتنف�صل عنه  ،ومن ثم يجوز لذي �ش�أن الطعن فيها بالإلغاء
ا�ستقالال (.)356
( )355جل�سة  2013/6/30فى اال�ستئنافين رقمي 2008/16+8
( )356حكم المحكمة الإدارية العليا الم�صرية فى الطعن رقم  456/320ل�سنة  17ق جل�سة 1975/4/5
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وال ريب فى ان الطعن فى القرارات الإدارية المنف�صلة يتم بدعوى الإلغاء طبقا للقانون
رقم  7ل�سنة  2007ب�ش�أن الف�صل فى المنازعات الإدارية وفى ذلك تقول الدائرة الإدارية
بمحكمة اال�ستئناف بدولة قطر 357انه ينبغي في �ضوء هذا التنظيم لعملية العقد الإداري
المركبة التفرقة بين نوعين من القرارات التي ت�صدرها الجهة الإدارية في �ش�أن العقود
الإدارية  .النوع الأول  ،وهو القرارات التي ت�صدرها �أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد وقبل
�إبرام العقد وهذه ت�سمى القرارات المنف�صلة الم�ستقلة  ،ومن هذا القبيل القرار ال�صادر
بطرح العمل في مناق�صة والقرار ال�صادر با�ستبعاد �أحد المتناق�صين والقرار ال�صادر ب�إلغاء
المناق�صة �أو ب�إر�سائها على �شخ�ص معين  ،فهذه القرارات هي قرارات �إدارية نهائية �ش�أنها
�ش�أن �أي قرار �إداري نهائي وتنطبق عليها جميع الأحكام الخا�صة بالقرارات الإدارية النهائية
بمعناها المفهوم في القانون من حيث كونها �إف�صاحا للإدارة في ال�شكل الذي يتطلبه
القانون عن �إرادة ملزمة بما لها من �سلطة بمقت�ضي القوانين واللوائح بق�صد �إحداث قانوني
معين يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء م�صلحة عامة ،ومن ثم ف�إنها تخ�ضع لما تخ�ضع
له القرارات الإدارية النهائية من �أحكام في �ش�أن طلب وقف تنفيذها �أو �إلغائها من خالل
دعوى الإلغاء والنوع الثاني  ،وينتظم القرارات التي ت�صدرها الجهة الإدارية تنفيذا لعقد من
العقود الإدارية وا�ستنادا �إلي ن�ص من ن�صو�صه كالقرار ال�صادر ب�سحب العمل ممن تعاقد
معها والقرار ال�صادر بم�صادرة الت�أمين �أو ب�إلغاء العقد ذاته  ،فهذا القرار ال�صادر من
جهة الإدارة ا�ستنادا �إلي ن�صو�ص العقد الإداري وتنفيذا له ال يعد قرارا �إداريا و�إنما ينبثق
عن رابطة عقدية ويدخل في منطقة العقد وبالتالي ال يرد عليه طلب الإلغاء �أو طلب وقف
التنفيذ و�إنما يعد من قبيل المنازعات الحقوقية التي تعر�ض على قا�ض العقد وت�ستنه�ض له
والية الق�ضاء الكامل دون والية الإلغاء وتخ�ضع للتقادم الطويل  ،فيخت�ص الق�ضاء الإداري
بنظر المنازعات التي تثور ب�ش�أنها ال على �أ�سا�س اخت�صا�صه بنظر القرارات الإدارية النهائية
و�إنما على �أ�سا�س اعتباره المحكمة ذات الوالية الكاملة بنظر المنازعات النا�شئة عن العقود
الإدارية بالتطبيق للبند ( )5من المادة ( )3من القانون رقم  7ل�سنة  2007ب�ش�أن الف�صل
( )357حكم الدائرة الإدارية بمحكمة اال�ستئناف بدولة قطر في اال�ستئنافين رقمى  8و 12ل�سنة  2010بجل�سة 2010/12/28
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فى المنازعات االدارية والذي يق�ضى باخت�صا�ص الدائرة الإدارية بالمحكمة االبتدائية دون
غيرها بالف�صل في المنازعات الخا�صة بالعقود الإدارية على اعتبار �أن الق�ضاء الإداري هو
وحده دون غيره قا�ضي العقد االدارى.
بيد انه بالن�سبة الخت�صا�ص المحاكم المدنية بنظر القرارات الإدارية المرتبطة بالعقود
الإدارية وهى القرارات الإدارية المنف�صلة  ،والقرارات التي ت�صدرها جهة الإدارة تنفيذا
لعقد من العقود قبل العمل بقانون الف�صل فى المنازعات الإدارية رقم  7ل�سنة 2007
تقول الدائرة الإدارية بمحكمة اال�ستئناف بدولة قطر «  ...عهدت المادة ( )4من قانون
المرافعات رقم  13ل�سنة � 1990إلى المحاكم المدنية والية الف�صل في بع�ض المنازعات
الإدارية على �سبيل الح�صر وهى منازعات عقود االلتزام والأ�شغال العامة والتوريد و�أي عقد
�إدارى �آخر  ،وطبقا لالخت�صا�ص القيمى بين المحاكم الجزئية والمحاكم الكلية المن�صو�ص
عليه في المادتين  24 ، 22من قانون المرافعات تخت�ص المحاكم الجزئية بنظر منازعات
العقود الإدارية التي ال تزيد قيمتها على مائة �ألف ريال  ،والمحاكم الكلية فيما يجاوز هذا
الن�صاب وهذا االخت�صا�ص كان مق�صور ًا على القرارات التي ت�صدرها جهة الإدارة تنفيذا
لعقد من العقود وا�ستنادا �إلى ن�ص من ن�صو�صه كالقرار ال�صادر ب�سحب العمل من المتعاقد
المق�صر والتنفيذ على ح�سابه �أو بتوقيع غرامة الت�أخير �أو م�صادرة الت�أمين النهائي �أو
�إلغاء العقد ذاته  ،فهذه القرارات ال تعد من قبيل القرارات الإدارية  ،وتخت�ص بها المحاكم
المدنية على �أ�سا�س اعتبارها المحكمة ذات الوالية الكاملة بنظر المنازعات النا�شئة عن
العقود الإدارية  ،ولم يكن اخت�صا�ص هذه المحاكم يت�سع لي�شمل القرارات التي ت�صدرها
جهة الإدارة �أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد وقبل �إبرام العقد والم�سماة بالقرارات الإدارية
المنف�صلة  ،كالقرار ال�صادر بطرح العمل في مناق�صة  ،وا�ستبعاد �أحد المتناق�صين  ،و�إلغاء
المناق�صة �أو تر�سيتها على �شخ�ص بعينه � ،إذ ينبغي التمييز في مقام التكييف بين العقد
الذي تبرمه الإدارة وبين الإجراءات التي تمهد بها لإبرام هذا العقد �أو تهيئ لمولده  ،فمن
هذه الإجراءات ما يتم بقرار من ال�سلطة الإدارية المخت�صة له خ�صائ�ص القرار الإداري
ومقوماته من حيث كونه �إف�صاحا عن �إرادتها الملزمة بناء على �سلطتها العامة بمقت�ضي
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القوانين واللوائح بق�صد �أحداث �أثر قانوني معين تحقيق ًا لم�صلحة عامة يتغياها القانون،
فمثل هذه القرارات وان كانت ت�سهم في تكوين العقد وت�ستهدف �إتمامه ف�إنها تنفرد في
طبيعتها عن العقد وتنف�صل عنه وتخرج عن اخت�صا�ص المحاكم المدنية».
وقررت محكمة التمييز بدولة قطر( )358فى باكورة �أحكامها فى ق�ضية تتعلق بالتعوي�ض عن
قرار ا�ستبعاد احد المناق�صين من الم�شاركة فى مناق�صة عامة قبل العمل ب�أحكام القانون
رقم  7ل�سنة  2007الم�شار �إليه بقولها �إن الطلبات في الدعوى ال�صادر فيها الحكم المطعون
فيه تدور حول طلب الطاعنة تعوي�ضها عن الأ�ضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من
جراء �صدور قرار من اللجنة المركزية للمناق�صات با�ستبعادها من الم�شاركة في جميع
المناق�صات التي يجري الإعالن عنها ،وكان القرار �آنف الذكر بح�سب طبيعته قد �أف�صحت
به جهة الإدارة عن �إرادتها في ا�ستبعاد الطاعنة وذلك بما لها من �سلطة في هذا الخ�صو�ص
وعلى النحو الوارد في القانون رقم  8ل�سنة  1976ب�ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات
المعدل وذلك بق�صد �إحداث �أثر قانوني معين هو تقرير عدم �أحقية الطاعنة في الم�شاركة
في جميع المناق�صات والمزايدات التي يجري الإعداد لها والدعوة �إليها ومن ثم يكون النزاع
المطروح في الدعوى والحالة هذه هو طلب التعوي�ض عن القرار الإداري �آنف الذكر ،ومن
ثم يكون هذا النزاع من بين المنازعات الإدارية التي ال يخت�ص الق�ضاء العادي بنظرها.
و�أ�ضافت المحكمة �أن جهة الق�ضاء هي �صاحبة الوالية العامة واالخت�صا�ص الأ�صيل في
نظر كافة المنازعات �أي ًا كان نوعها ،وال يخرج عن هذا الأ�صل العام �إال ما ا�ستثنى بن�ص
خا�ص في الد�ستور �أو القانون ،وهو ا�ستثناء يقع  -بح�سب الأ�صل  -لعلة �أو لأخرى ولي�ست
العبرة في هذه الحالة بثبوت العلة �أو الوقوف عليها و�إنما المعول عليه في هذا ال�ش�أن هو
وجود الن�ص الذي ي�ستثنـي منازعـات بعينها من اخت�صا�ص جهة الق�ضاء .ولما كان ذلك
وبالبناء عليه وكان الم�شرع وعلى نحو ما ت�ضمنته المادة  138من الد�ستور الدائم قد عمد
�إلى �إخراج المنازعات الإدارية من نطاق االخت�صا�ص العام والأ�صيل لجهة الق�ضاء العادي
وناط �أمر االخت�صا�ص بنظرها والف�صل فيها وكيفية ممار�ستها �إلى قانون ي�صدر في هذا
( )358محكمة التمييز بدولة قطر – الطعن رقم  1ل�سنة  2005تمييز مدنى جل�سة 2005/12/6
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ال�ش�أن الحق ًا ،وهو ما يك�شف عن اتجاه الم�شرع �إلى ق�صر اخت�صا�ص الق�ضاء العادي في
نظر بع�ض المنازعات الإدارية على نحو ما �أورده وحدده في المادة الرابعة من القانون رقم
 13ل�سنة  1990المعدلة .كما قررت محكمة التمييز ( )359ان طلبات الإلغاء والتعوي�ض كانت
مو�صدة قبل العمل بقانون الف�صل فى المنازعات الإدارية رقم  7ل�سنة  2007بقولها « �أنه
طبق ًا للأ�صل المقرر من �أن �أحكام القوانين ال ت�سري �إال على ما يقع من تاريخ العمل بها ف�إن
�سبيل الطعن في القرارات الإدارية التي �صدرت في تاريخ �سابق على العمل بذلك القانون
في � 2007/10/1أو طلب التعوي�ض عنها يبقى مو�صد ًا دون من �صدر القرار لغير �صالحه،
ما دام �أن القرار قد ولد من بادئ الأمر مح�صن ًا غير قابل للطعن عليه باعتباره �صادر ًا قبل
�إن�شاء ق�ضاء الإلغاء والتعوي�ض ،فالعبرة هي بالتاريخ الذي �صدر فيه القرار المطلوب �إلغا�ؤه
�أو التعوي�ض عنه»...
وهذا ما جرت به احكام محكمة التمييز الكويتية بقولها « من المقرر �إنه و�أن كان للق�ضاء
الإدارى والية الق�ضاء الكامل بالن�سبة للعقود الإدارية قبل نفاذ القانون رقم  61ل�سنة 1984
� ،إال �أن القرارات الإدارية التى ت�ستهدف التمهيد لإبرام هذه العقود �أو ال�سماح ب�إبرامها �أو
تحول دون �إبرامها هى قرارات منف�صلة عنها وال يجوز الطعن فيها بالإلغاء �إال �إذا كانت
()360
�صدرت بعد �سريان القانون الأخير.

( )359محكمة التمييز بدولة قطر– الطعن رقم  48ل�سنة  2009تمييز مدنى جل�سة 2009/5/26
( )360حكم التمييز الطعن رقم  84/205تجارى – جل�سة 1985/6/5
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الف�صل التا�سع
دعوة المناق�ص الفائز بعد تر�سية المناق�صة عليه
لتقديم الت�أمين النهائى وللتعاقد

بعد اعتماد تو�صيات لجنة المناق�صات المخت�صة بار�ساء المناق�صة فانه وفقا لحكم
المادة  52من قانون مناق�صات قطر تطلب الجهة الحكومية المعنية من المناق�ص الذي
ر�ست عليه المناق�صة الح�ضور لتقديم الت�أمين النهائي خالل ع�شرة �أيام من تاريخ اليوم
التالي لإخطاره بقبول عطائه  ،وتوقيع العقد خالل المدة التي تحددها له  ،ف�إذا لم يح�ضر
في الموعد المحدد اعتبر من�سحب ًا.
ونعر�ض �أوال لأحكام الت�أمين النهائى ثم لإبرام العقد.

المبحث الأول
دعوة المناق�ص الفائز بعد تر�سية المناق�صة عليه
لتقديم الت�أمين النهائى
�أوال  :مبلغ الت�أمين النهائى :
يكون الت�أمين النهائى (كفالة االداء �أو االنجاز) بمبلغ ال يقل عن  %10من قيمة العقد،
ور�سمت المادة  38من القانون الم�شار �إليه الكيفية التى ي�ؤدى بها الت�أمين النهائى وهى
خطاب �ضمان م�صرفى مقبول من م�صرف محلى غير مقترن ب�أى قيد �أو �شرط و�صالح
()361
للأداء ب�أكمله وغير قابل للرجوع فيه.

ويحق للحكومة طلب �ضمانات �أكبر لتنفيذ العقد �إذا ات�ضح �أن ال�شركة التي �أر�سيت
عليها المناق�صة مرهونة بالكامل وفى ذلك تقول �إدارة الفتوى بدولة قطر انه « لما كان
الرهن ينق�ص ال�ضمان العام  ,ذلك �أن الدائن المرتهن يمتاز ويتقدم على الدائنين العاديين
عند المزاحمة  ,فيبدو لنا طلب وزارة الكهرباء والماء ب�ضمانات الحقائق الم�ستجدة التي
( )361راجع احكام خطابات ال�ضمان في الغ�صن الثانى من الفرع االول من المطلب الثانى من الف�صل الخام�س من هذا الكتاب
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لم تكن معلومة للوزارة عند ت�أهيل ال�شركة المذكورة  ,ودعوتها للمناق�صة  0ويجوز لها طلب
زيادة مقدار كفالة الأداء �أو با�شتراط �أن تحتجز الوزارة ن�سبة مئوية من الدفعات �أو من جملة
المبلغ المتعاقد عليه يفرج عنه بعد �إكمال اعمل �إذا ر�أت الوزارة مبرر ًا لذلك ووافقت ال�شركة
التي �أر�سيت عليها المناق�صة على ذلك علم ًا ب�أن هذه ال�ضمانات وال�شروط الجديدة تعتبر
�شروط ًا مالية كان يجب �أن ت�ضمن غي �شروط المناق�صة  ,حتى يح�سب ح�سابها المتناق�صون
قبل التقدم بعطاءاتهم � ,أما الكفالة المقدمة من مجموعة ...المرهونة �أي�ض ًا لذات البنك
فال توفر ال�ضمان الكافي وتلقى ذات االعترا�ض الم�شار �إليه بالن�سبة لل�شركة التي �أر�سيت
عليها المناق�صة .ولهذا نف�ضل �أن تقدم الكفالة من كفيل مت�ضامن يكون مقيم ًا في قطر كما
تتطلب بع�ض الت�شريعات العربية  ,وذلك ل�سهولة الرجوع عليه �إذا ما �أخذت ال�شركة المتعاقدة
بتنفيذ التزامها التعاقدي  ,ويجوز �أن يكفل المت�ضامن المقيم في قطر ال�شركة التي �أر�سيت
عليها المناق�صة مبا�شر ًة �أو يكفل المجموعة المقدمة للكفالة ويكون بذلك م�سئو ًال م�سئولية
()362
كفيل الكفيل.

وال�شراء بالأمر المبا�شر ال يوجب �إلزام المتعاقد بتقديم كفالة �أداء (ت�أمين
نهائي) �أو محجوز �ضمان  .وفى ذلك تقول �إدارة الفتوى بدولة قطر «�إن �إجراءات ال�شراء

المبا�شر التي تتم وفقا للمادة ( )51من قانون المناق�صات رقم ( )8ل�سنة  ، 1976تجيز
للجهات المخت�صة  ،بعد موافقة لجنة المناق�صات المركزية  ،التعاقد مبا�شرة على �شراء
الأ�صناف التي ال تزيد قيمتها عن حد معين  ،لأن �ض�آلة قيمة العقود  ،ال يبرر نفقات
المناق�صة و�إجراءاتها .ولما كانت قيمة �أمر التوريد المعرو�ض هي (� )46.800ألف ريال،
ومدة التوريد خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم �أمر التوريد  ،ف�إن �ض�آلة المبلغ وق�صر مدة
التوريد ال تبرر تقديم كفالة �أداء  ،و�أن ا�ستثناء هذه الأوامر من �إجراءات المناق�صات ي�شمل
اال�ستثناء من تقديم كفالة الأداء  ،كما �أننا نرى �أن في �شروط العقد المراد �إبرامه �ضمانة
كافية لحماية حق الإدارة المتعاقدة  ،خا�صة ما جاء في المادة ( )8من م�شروع العقد والتي
تجعل المورد م�سئوال عن �أية عيوب تظهر في المواد الموردة بعد ت�سليمها �إذا كان المورد قد
()363
�أخفاها عن ق�صد .
(� )362ش  0ق  1409/10/22 - 540 – 29/8هـ  1989/5/27 -م
(� )363ش.ق  -1471-29/8و1409/3/8-1471-11/3هـ 1988/10/18م
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ثانيا :الغاية من تقديم الت�أمين النهائى:
يق�صد بالت�أمين النهائي �أن يكون �ضمانا لجهة الإدارة ي�ؤمنها الأخطاء التي قد ت�صدر من
المتعاقد معها حين يبا�شر تنفيذ �شروط العقد الإداري  ,كما ي�ضمن مالءة المتعاقد معها
عند مواجهة الم�سئوليات التي قد يتعر�ض لها من جراء �إخالله بتنفيذ �أحكام العقد الإداري.
فال يمكن لجهة الإدارة �أن تتجاوز عن الت�أمين حر�صا علي م�صلحة المرفق العام وانتظام
�سيره  .ومن هذا ال�ضمان تح�صيل الإدارة غرامات الت�أخير  ,والتعوي�ضات والمبالغ الم�ستحقة
على المتعاقد ,فالت�أمين في حقيقته هو �ضمان لتنفيذ العقد الإداري على النحو المذكور ,
فال يمكن ت�صور قيام ال�ضمان  ,ما لم يكن للإدارة حق م�صادرة الت�أمين �أي اقت�ضاء قيمته
بطريق التنفيذ المبا�شر ودون حاجة �إلى االلتجاء �إلى الق�ضاء  ,في حالة عدم التنفيذ � ,سواء
ن�ص �أم لم ين�ص في ال�شروط على هذا الحق  ,و�إال لما كان هناك محل �أ�صال ال�شتراط �إيداع
الت�أمين مع العطاء  ,و�إذ كان الت�أمين �ضمانا لجهة الإدارة �شرع لم�صلحتها  ,و�سن لحمايتها
 ,فال يت�صور منطقا �أن يكون الت�أمين قيدا عليها � ,أو �ضارا بحقوقها � ,أو معوقا لجبرها
ومانعا لها من المطالبة بالتعوي�ضات المقابلة للأ�ضرار الأخرى التي تكون لحقتها من جراء
المتعاقد بتنفيذ �شروط العقد الإداري  ,خا�صة �إذا كان الت�أمين المودع ال يكفي لجبر كافة
الأ�ضرار جبرا �شامال وافيا  .والقول بغير هذا النظر ي�ؤدي �إلى �شذوذ في تطبيق �أحكام
العقد الإداري �إذ من الم�سلم �أن لجهة الإدارة الحق في توقيع غرامات ت�أخير على المتعهد
الذي يت�أخر في تنفيذ التزاماته في المواعيد  ,ومن الم�سلم �أي�ضا �أن لها الحق في م�صادرة
الت�أمين عند وقوع الإخالل  ,وذلك دون حاجة لإثبات ركن ال�ضرر وال لأن هذا الركن غير
م�شترط �أ�صال � ,إنما لأنه ركن يفتر�ض في عقد �إداري بفر�ض غير قابل لإثبات العك�س – فال
يجوز للمتعاقد مع جهة الإدارة �أن يثبت �أن ال�ضرر الذي لحق الإدارة يقل عن الت�أمين – ومن
ثم ال يت�صور  ,والأمر كذلك  ,و�أن ال يكون للإدارة الحق في الرجوع على المتعهد المق�صر
 ,بالتعوي�ض الذي يعادل قيمة الأ�ضرار في الحالة التي تجاوز فيها هذه القيمة مبلغ الت�أمين
المودع  .بل يحق لجهة الإدارة بغير �شك �أن تطالب المتعاقد معها بتكملة ما يزيد على مبلغ
الت�أمين الذي ال يفي بالتعوي�ضات الالزمة عما �أ�صاب جهة الإدارة من �أ�ضرار حقيقية وفعلية,

582

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

ذلك �أن الت�أمين يمثل الحد الأدنى للتعوي�ض الذي يحق للإدارة اقت�ضا�ؤه ولكنه ,يقنيا ,ال يمثل
()364
الحد الأق�صى لما قد يطلب من تعوي�ض.

ثالثا :التفرقة بين الت�أمين النهائى ومحجوز ال�ضمان:
ان محجوز ال�ضمان يعد جزءا من قيمة الأعمال التى قام المقاول بتنفيذها ومن ثم
فهو من م�ستحقات المقاول واجبة الدفع �إليه عن �أعمال منجزة � ،إال انه يخ�صم من قيمة كل
�شهادة دفع م�ؤقتة بالن�سبة المن�صو�ص عليها تعاقديا حتى يبلغ الحجز حده الأق�صى المتفق
عليه وهو  %10من قيمة المقاولة الراهنة  ،وهو يحجز عليه في �شهادات الدفع الم�ؤقتة
ل�صالح المتعاقد مع المقاول ،ويفرج عن ن�صفه اى  %5ب�إ�صدار �شهادة اال�ستالم الم�ؤقت
�سواء كان اال�ستالم كليا �أو جزئيا  ،على ان يفرج عن باقى محجوز ال�ضمان بانتهاء فترة
ال�صيانة  ،وبو�صفه من م�ستحقات المقاول عن �أعمال منجزة ال ترد عليه م�صادرة في حالة
�إنهاء العقد ب�سبب �إخالل المقاول بالتزاماته التعاقدية الموجبة للإنهاء  ،و�إنما تن�صب
الم�صادرة على الت�أمين النهائى فهذا الت�أمين ال يعدو �أن يكون �ضمانا للجهة المتعاقدة
ي�ؤمنها من الأخطاء التي قد ت�صدر من المتعاقد معها حين يبا�شر تنفيذ العقد  ،كما ي�ضمن
مالءة المتعاقد معها عند مواجهة الم�سئوليات التي قد يتعر�ض لها من جراء �إخالله بتنفيذ
()365
�أحكام العقد.
وقررت �إدارة الفتوى بدولة قطر «�إننا ال نعتر�ض على مبد�أ محجوز ال�ضمان لمقابلة �إلتزام
المتعاقد ب�صيانة العمل المتعاقد عليه خالل فترة ال�صيانة  ,خا�صة و�أن وجود هذا المحجوز
يمكن الإدارة المتعاقدة من التنفيذ على ح�ساب المتعاقد المق�صر دون اللجوء �إلى �إجراءات
ق�ضائية مطولة  ,ال �سيما و�أن بع�ض �إجراءات ال�صيانة تتطلب ت�صرف ًا �سريع ًا و�إال نتج عن
الت�أخير �ضرر �أكبر بالم�صلحة العامة  ,ولقد ا�ستقر في فقه القانون الإداري مبد�أ التنفيذ
المبا�شر على ح�ساب المتعاقد  ,وال �شك �أن وجود محجوز ال�ضمان ي�ساعد الإدارة المتعاقدة
في تنفيذ القرار الذي تتخذه لحماية الم�صلحة العامة  0ولما كانت حماية الم�صلحة العامة
( )364المحكمة الإدارية العليا الم�صرية  -حكم 313/34/10 )1965/1/2 ( – 1289
( )365الدائرة الإدارية اال�ستئنافية بدولة قطر جل�سة  2012/12/25اال�ستئناف رقم 2008/9
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يجب �أال تكون على ح�ساب الم�صلحة الخا�صة  ,ف�إنه يبدو لنا �أن ن�سبة محجوز �ضمان بمقدار
 % 10من قيمة كل �شهادة دفع تعتبر ن�سبة عالية ت�ضر بم�صالح المتعاقد مع الإدارة  ,ولذا
نو�صي بتخفي�ضها  ,والإفراج عن ن�صفها بعد الت�سليم االبتدائي مقابل �ضمان م�صرفي ,
وذلك بالن�سبة لل�شركات الأجنبية � ,أما بالن�سبة لل�شركات الوطنية ¸ ف�إننا نرى الإفراج عن
كل محجوز ال�ضمان بعد الت�سليم االبتدائي للم�شروع  ,وبعد �أن يقدم المتعاقد �ضمان ًا م�صرفي ًا
()366
بقيمة المبلغ المفرج عنه يكون �ساري المفعول حتى انتهاء فترة ال�صيانة».

رابعا :وجوب �صدور الت�أمين النهائى من بنك ولي�س من �شركات ت�أمين:
ومتى كانت المادة  38من القانون رقم  26ل�سنة  2005قد اوجبت ان يكون الت�أمين
النهائي �صادر ًا من بنك فانه ال يجوز ال�ضمان ال�صادر من �شركة ت�أمين وفى ذلك تقول
�إدارة الفتوى والت�شريع بدولة قطر «ن�صت الفقرة الثانية من المادة ( )25من القانون رقم
( )8ل�سنة  1976ب�ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات على �أن الت�أمين يجب �أن يكون مكفو ًال
�إما ب�شيك م�صرفي مقبول الدفع �أو بموجب خطاب �ضمان م�صرفي مقبول وغير مقيد ب�أي
قيد �أو �شرط .بمعنى �أن يكون الت�أمين �صادر ًا من بنك ولي�س �شركة ت�أمين  .ولذلك ف�إن ن�ص
المادة ( )10من �شروط العقد الذي ترك لمقدمي العطاءات الخيار في �أن يح�صلوا على
كفالة بنكية �أو كفالة من �إحدى �شركات الت�أمين يكون مخالف ًا للقانون  .على �أن البند المذكور
 ,قد منح الحكومة حق رف�ض الكفالة ال�صادرة من بنك �أو �شركة ت�أمين معينة ,ولذلك فيحق
()367
لإدارة الم�شروع رف�ض قبول الكفالة المقدمة من �شركة الت�أمين.

وذلك على خالف الو�ضع بدولة الكويت حيث �إن �شروط عقود الأ�شغال العامة
تجيز تقديم الت�أمين النهائى بكفالة �صادرة من �شركة ت�أمين كويتية معتمدة
ومرخ�ص لها بالعمل فى الكويت  .كما �أن المواد  24، 23، 21من ال�شروط تق�ضى بوجوب
الت�أمين من الأخطار وحوادث العمل لدى �إحدى �شركات الت�أمين الكويتيـة ب�شرط �أن يح�صل
المقاول على موافقة رب العمل ( الوزارة) على الم�ؤمن ( �شركة الت�أمين ) و�شروط الت�أمين.
(� )366ش  0ق  1409/10/6 - 459 – 11/3هـ  1989/5/11 -م
(� )367ش  0ق  1405/11/15- 962 – 11/3هـ  1985/8/1 -م
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وين�ص المر�سوم بالقانون رقم  56ل�سنة  1979بمعاملة رعايا دولة قطر معاملة الكويتيين
على �أن يعامل رعايا دولة قطر معاملة الكويتيين فى الحدود وبال�شروط المن�صو�ص عليها
فى القانون رقم  33ل�سنة  1975بمعاملة رعايا المملكة العربية ال�سعودية ودولتى البحرين
والإمارات العربية المتحدة معاملة الكويتيين وهذا القانون (  33ل�سنة  ) 1975ين�ص على ما
ي�أتى (مادة  « ) 1يعامل رعايا كل من المملكة العربية ال�سعودية ودولتى البحرين والإمارات
العربية المتحدة من الأ�شخا�ص الطبيعيين �أو الأ�شخا�ص االعتباريين العامة �أو الخا�صة
التى يكون جميع �أع�ضائها �أو الم�ساهمين �أ�شخا�صا طبيعيين متمتعين بجن�سية هذه الدولة
معاملة الكويتيين فيما يتعلق بالتجارة وال�صناعة وت�أ�سي�س ال�شركات التجارية واال�شتراك
فيها وممار�سة المهن الحرة وتملك العقارات وذلك ب�شرط المعاملة بالمثل « .وبناء على ذلك
ف�إنه �إذا كانت ال�شركة الكويتية البحرينية للت�أمين م�ستوفية لل�شروط المبينة فى هذه المادة
وكانت حا�صلة على ترخي�ص للعمل فى حقل الت�أمين بالكويت وفى نوع الت�أمين المطلوب
بموجب عقود الوزارة  ،ف�إنه يجوز قبولها �أ�سوة بال�شركات الكويتية .على �أنه لي�س معنى ذلك
�أن الوزارة ملزمة بقبول هذه ال�شركة � ،إذ �أنه مع توافر ال�شروط يبقى �شرط هام وهو موافقة
الوزارة على قبول وثائق الت�أمين ال�صادرة منها وفق ًا لما تراه محقق ًا لل�ضمانات التى تتطلبها،
�أى �أن للوزارة الخيار بين قبول هذه ال�شركة �أو عدم قبولها وال يعد عدم قبولها مخالفة
للقانون  56ل�سنة � 1979سالف الذكر  ،لأن الوزارة لها هذا الخيار حتى بالن�سبة �إلى �شركات
()368
الت�أمين الكويتية .

خام�سا :تعديل قيمة الت�أمين النهائى نتيجة زيادة قيمة العقد اثناء تنفيذه :
قررت �إدارة الفتوى والت�شريع بدولة الكويت ان زيادة قيمة الت�أمين النهائى (كفالة
الإنجاز) بما يتنا�سب مع قيمة العقد بعد تعديله ب�أوامر تغييرية �أمر جوازى للوزارة تجريه
فى نطاق �سلطتها التقديرية �إذا ما توافرت مبرراته وقامت دواعيه بقولها “ تن�ص المادة
 54من قانون المناق�صات العامة رقم  37ل�سنة  1964على �أن « يطلب من المناق�ص الفائز
 قبل توقيع العقد – �أن يقدم �إلى الجهة الحكومية المخت�صة الكفالة النهائية  ،ف�إذا لم( )368فتوى �إدارة الفتوى والت�شريع بدولة الكويت رقم  4282/2فى 1981/8/22
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يقدمها �أعتبر من�سحب ًا  ،ويجب �أن تكون الكفالة النهائية �صالحة طوال مدة تنفيذ العقد .
وتقدر لجنة المناق�صات قيمة الكفالة النهائية الواجب تقديمها  « .ومن الم�سلم به �أن تقدير
قيمة الت�أمين النهائى ( كفالة الإنجاز ) هو �أمر ت�ستقل به جهة الإدارة فى كل حالة على حده
و�أنها تملك تعديله ب�إرادتها المنفردة فى التزامات المتعاقد معها فى العقد �سواء فيما يتعلق
بالأعمال المراد �إنجازها فى العقد �أو ال�شروط المتفق عليها �أو مدى التنفيذ  ،ومن ثم كان
حق ًا لجهة الإدارة �أن تعيد النظر فى قيمة الت�أمين النهائى �أثناء تنفيذ العقد وذلك بما يحفظ
التنا�سب بين هذه القيمة وما طر�أ من زيادة فى �أعمال العقد وما ي�ستتبعه من زيادة فى
قيمته بالقدر الذى يحقق الغاية التى �شرع هذا الت�أمين من �أجلها – وهى �ضمان تنفيذ العقد
الإدارى على الوجه المتفق عليه وت�أمين ًا لما قد يرتبه هذا العقد من حقوق لجهة الإدارة قبل
المتعاقد معها – ويوفر لجهة الإدارة فىالوقت ذاته ال�ضمان الأوفى لتنفيذ ما تم من تغيير
فى محل العقد  .وترتيب ًا على ذلك ف�إنه يجوز للوزارة زيادة قيمة الت�أمين النهائى « كفالة
الإنجاز « بالقدر الذى يتالئم مع قيمة الأعمال الإ�ضافية �أو التى �صدرت بها �أوامر تغييرية
اقت�ضاها �صالح المرفق الذى �أبرم العقد فى �ش�أنه و�إعمال هذه ال�سلطة لي�س طليق ًا من كل
()369
قيد و�إنما هو رهين بتوافر مبرراتها وقيام دواعيها .
كما عر�ض على تلك الإدارة �أن التطبيق العملى ك�شف عن وجود بع�ض ال�صعوبات عند
تعدد الأوامر التغييرية وقلة قيمتها فى بع�ض الأحوال الأمر الذى ي�ؤدى �إلى تكرار طلب تعديل
قيمة الكفالة عند كل تغيير �أيا كانت قيمته وا�ضطرار المتعاقد �إلى اللجوء �إلى البنك م�صدر
الكفالة عند كل تغيير  ،الأمر الذى يتالئم مع الغاية التى �شرع الت�أمين من �أجلها وهو �ضمان
تنفيذ العقد على الوجه المتفق عليه .وان الوزارة ترغب فى تعديل �شروط العقد ب�إ�ضافة حكم
�إلى ال�شروط العامة لعقود الأ�شغال ين�ص على �أن يتم تعديل قيمة الكفالة النهائية �إذا طر�أ
تغيير يعادل  %5من قيمة العقد  .فقررت «�إن الكفالة النهائية انما �شرعت �ضمان ًا لتنفيذ العقد
الإدارى على الوجه المتفق عليه  ،وت�أمين ًا لما قد يرتبه هذا العقد من حقوق لجهة الإدارة قبل
المتعاقد معها  ،ومن المقرر �أن تقدير قيمة هذا الت�أمين �أمر ت�ستقل به جهة الإدارة فى كل
( )369فتوى رقم  366بتاريخ  96/2/11مرجع رقم 95/297/2
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حالة على حده وذلك بمراعاة �أهمية الأعمال محل العقد ومدى كفاية المتعاقد فني ًا ووفق ًا
العتبارات الم�صلحة العامة  ،وعلى ذلك ف�إنه يجوز للوزارة �إذا دعت ظروف الحال ووفق ًا
ل�سلطتها التقديرية �أن تق�صر تعديل قيمة الكفالة النهائية على حالة ما �إذا طر�أ تغيير يعادل
 %5من قيمة العقد وذلك بالنظر �إلى كل حالة على حده فى �ضوء ما تراه لجنة المناق�صات
المركزية وانتهى الر�أى �إلى الإبقاء على الن�ص اال�صلى لل�شرط الخا�ص بالكفالة النهائية فى
عقود الأ�شغال العامة مع �إ�ضافة فقرة جديدة �إلى هذا الن�ص تجيز للوزارة �إذا ما ر�أت مبرر ًا
ق�صر تعديل الكفالة النهائيـة على حالة ما �إذا طر�أ تغيير فى الأعمال يعادل  %5من قيمة
ً ()370
العقد وذلك على الأ�سا�س المبين �آنفا .

�ساد�سا :عدم جواز �سداد م�ستحقات مقاولى الباطن خ�صماً من خطاب ال�ضمان
المقدم من المقاول كت�أمين نهائى (كفالة للإنجاز):
وفى ذلك تقول �إدارة الفتوى بدولة الكويت �أن المبالغ التى يمثلها خطاب ال�ضمان تعتبر
�أموا ًال مملوكة للبنك وبالتالى ال تدخل فى ذمة العميل وال تمثل حق ًا للعميل لدى الم�ستفيد
لأن البنك لم يتعهد ب�أدائها له و�إنما ب�ضمانه فى حدودها  ،ومن ثم ف�إن العميل ال ي�ستطيع
المطالبة بها  ،وال تدخل ذمة الم�ستفيد المالية �إال �إذا طلبها هو �شخ�صي ًا فى حدود التزام
البنك ووفق ًا لل�شروط المبينة فى الخطاب وعلى ذلك فال يجوز للوزارة مطالبة البنك ب�صرف
()371
قيمة الكفالة المقدمة من المقاول الأ�صلى ل�سداد م�ستحقات المقاول من الباطن .
وقررت محكمة التمييز الكويتية ان «الن�ص فى المادة  382من قانون التجارة على
�أن «خطاب ال�ضمان تعهد ي�صدر من بنك بنا ًء على طلب عميل له ( الآمر ) بدفع مبلغ معين
�أو قابل للتعيين ل�شخ�ص �آخر (الم�ستفيد) دون قيد �أو �شرط �إذا طلب منه ذلك خالل المدة
المعينة فى الخطاب  ،ويو�ضح فى خطاب ال�ضمان الغر�ض الذى �صدر من �أجله « يدل على
�أن خطاب ال�ضمان هو تعهد �شخ�صى ونهائى ين�شىء بذاته فى ذمة البنك التزام ًا �أ�صلي ًا
مجرد ًا ومبا�شر ًا ب�أداء قيمته للم�ستفيد متى طلب ذلك خالل المدة المبينة فيه وهو التزام
( )370فتوى رقم  1838فى  1996/7/16مرجع رقم 96/141/2
( ( )371فتوى رقم  49بتاريخ  1999/1/9مرجع رقم ) 98/136/2
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يقوم على ا�ستقالل عن كل من العالقة بين البنك والعميل وتلك التى بين الأخير والم�ستفيد
و�صدور خطاب ال�ضمان بناء على طلب العميل ال ين�شىء له حق ًا على قيمته لأن البنك لم
يتعهد ب�أدائها له و�إنما ب�ضمانه فى حدودها كما ال تمثل حق ًا للعميل لدى الم�ستفيد بما تعتبر
معه المبالغ التى يمثلها الخطاب �أموا ًال مملوكة للبنك �إلى �أن يتم �صرفها للم�ستفيد ومن ثم
ف�إن العميل ال ي�ستطيع المطالبة بها وال يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك �أو
لدى الم�ستفيد وال تدخل ذمة الأخير المالية �إال �إذا طلبها هو �شخ�صي ًا فى حدود التزام البنك
و�شروطه المبينة فى الخطاب  ،لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خل�ص �إلى �أن
خطابى ال�ضمان هما من ا�ستحقاقات المطعون �ضدها الأولى ورتب على ذلك �صحة الحجز
التحفظى الموقع عليهما من المطعون �ضدها الأولى ف�إنه يكون قد خالف �صحيح القانون بما
()372
يوجب تمييزه فى هذا الخ�صو�ص بما يترتب عليه من �إلغاء ال�شق المذكور من الحكم .
ا�ضافت محكمة التمييز الكويتية انه « ...وكان خطاب ال�ضمان هو تعهد �شخ�صى ونهائى
ين�شىء بذاته فى ذمة البنك التزام ًا �أ�صلي ًا مجرد ًا ومبا�شر ًا ب�أداء قيمته للم�ستفيد متى طلب
ذلك خالل المدة المبينة فيه  ،وهو التزام يقوم على ا�ستقالل عن كل من العالقة بين البنك
والعميل وتلك التى بين الأخير والم�ستفيد  ،و�صدور خطاب ال�ضمان بناء على طلب العميل
الذى ال ين�شىء له حق ًا على قيمته  ،لأن البنك لم يتعهد ب�أدائها له و�إنما ب�ضمانه فى حدودها،
كما ال تمثل حق ًا للعميل لدى الم�ستفيد  ،بما تعتبر معها المبالغ التى يمثلها الخطاب �أموا ًال
مملوكة للبنك �إلى �أن يتم �صرفها للم�ستفيد  ،ومن ثم ف�إن العميل ال ي�ستطيع المطالبة بها
وال يجوز لدائنيه توقيع الحجز تحت يد البنك �أو لدى الم�ستفيد  ،وال تدخل فى ذمة الأخير
المالية � ،إال �إذا طلبها هو �شخ�صي ًا فى حدود التزام البنك و�شروطه المبينة فى الخطاب ،
وكان الحكم المطعون فيه قد عر�ض لما �أثاره الطاعن فى دفاعه من وجوب �أن ي�ؤدى �إليه
المطعون �ضده الأول قيمة خطاب ال�ضمان المقدم �إليه من المطعون �ضده الثانى بعد �أن تعمد
�إغفال ذكره فى تقريره بما فى ذمته و�إطراحه على �سند من �أن قيمة هذا الخطاب ال تمثل
دين ًا فى ذمة المطعون �ضده الأول ل�صالح المطعون �ضده الثانى يجوز الحجز عليها ومن ثم
( ( )372حكم التمييز الطعن رقم  89/215تجارى بجل�سه )1990/1/28
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فال يتعين على المطعون �ضده الأول �إدراجه فى تقريره بما فى ذمته للأخير  ،وكان هذا الذى
انتهى �إليه الحكم المطعون فيه يتفق و�صحيح القانون ف�إن النعى عليه فى هذا الخ�صو�ص
()373
يكون على غير �أ�سا�س.

�سابعا :االثر المترتب على امتناع المناق�ص الفائز عن �سداد الت�أمين النهائى:
قررت المادة  52من قانون مناق�صات قطر اعتبار المناق�ص الذي ر�ست عليه المناق�صة
من�سحبا �إذا رف�ض الح�ضور لدفع الت�أمين النهائى خالل ع�شرة �أيام من اليوم التالى الخطاره
بقبول عطائه .وفى هذه الحالة تطبق عليه جزاء �أو اكثر من الجزاءات المن�صو�ص عليها فى
المادة  53من هذا القانون.ويمكن التر�سية على �صاحب العطاء التالى له فى ال�سعر �أو �إلغاء
المناق�صة واعادة طرحها من جديد طبقا لما ن�صت عليه المادة  54من القانون ذاته.

المبحث الثانى
ابرام العقد
المطلب االول
متى يعتبر العقد قد تم �إبرامه
تن�ص المادة  76من القانون المدنى القطرى على ان « �إذا ارتبط االيجاب بالقبول انعقد
العقد  ،ما لم يتفق على غير ذلك � ،أو يق�ضى القانون �أو العرف بخالفه».
وتن�ص المادة  77على ان « يعتبر التعاقد بالمرا�سلة قد تم فى الزمان والمكان اللذين
يت�صل فيهما القبول بعلم الموجب  ،ما لم يتفق على غير ذلك �أو يق�ضى القانون �أو العرف
بخالفه».
وكانت المادة  43من قانون المناق�صات الملغى  8ل�سنة  1976تن�ص فى فقرتها الثانية
على ان «وال يعتبر المناق�ص متعاقداً �إال من تاريخ التوقيع على العقد  ،وال يجوز
التوقيع على العقد �إال بعد موافقة وزير المالية والبترول».
( )373حكم التمييز فى الطعن رقم 94/211تجارى جل�سة 1995/1/3
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وعلى الرغم من ان قانون المناق�صات الحالى قد خال من ن�ص مماثل � ،إال ان بع�ض
الجهات تطرح مناق�صاتها فى ظل القانون الحالى مت�ضمنة فى �شروط الطرح الن�ص على �إال
يعتبر العقد منعقدا اال من تاريخ التوقيع عليه  ،ومن هنا تبدو اهمية التعر�ض لهذه الم�س�ألة .

وال ريب في انه ينبغي الف�صل بين �سلطات االعتماد لقرارت لجنة المناق�صات
والمزايدات وبين �سلطة توقيع العقد فهذه االخيرة منوطة بالممثل القانوني للجهة امام
الغير و�أمام الق�ضاء وهو الوزير في نطاق وزارته ورئي�س مجل�س ادارة الهيئة العامة �أو الم�ؤ�س�سة
العامة في نطاقهما  ....و�أية ذلك ان المادة ( )50من القانون رقم  26ل�سنة  2006الم�شار
اليه ن�صت في فقرتها الثانية على انه « ف�إذا زادت قيمة المناق�صة على –50.000.000/
خم�سين مليون ريال وجب اعتمادها من االمير بناء على عر�ض وزير المالية « وان المادة 52
منه تق�ضي بان « تطلب الجهة الحكومية المعنية من المناق�ص الذي ر�ست عليه المناق�صة
الح�ضور  ...وتوقيع العقد خالل المدة التي تحددها له  »..مما يعني الف�صل بين �سلطات
()374
االعتماد  ،و�سلطة توقيع العقد.

الفرع الأول
ابرام العقد فى ظل قانون المناق�صات الملغى
قررت الدائرة الإدارية بمحكمة اال�ستئناف بدولة قطر انه « وعلى الرغم من ان ن�ص
قانون المناق�صات والمزايدات الجديد يك�شف عن عدول الم�شرع عن قاعدة �أن
المناق�ص �أو المزايد ال يعتبر متعاقداً �إال من تاريخ التوقيع على العقد فان ال�شروط
العامة للعقد محل التداعي جاءت مقننة لتلك القاعدة الملغاة بن�صها في البند 11
منها على ان « تطلب وزارة ال�شئون البلدية والزراعة بكتاب م�سجل �أو ب�أي و�سيلة �إعالن اخرى
م�ضمونه من المتزايد الذي ر�ست عليه المزايدة الح�ضور اليها لدفع القيمة وتوقيع العقد
خالل المدة التي تحددها له ف�إذا لم يح�ضر في الموعد اعتبر من�سحب ًا وال يعتبر المتزايد
متعاقداً اال من تاريخ التوقيع على العقد ».ومن المقرر ان القوانين واللوائح التي يتم
التعاقد في ظلها تخاطب الكافة وعلمهم بمحتواها مفرو�ض فان اقبلوا – حال قيامها على
( )374الدائرة االدارية اال�ستئنافية بدولة قطر -اال�ستئناف رقم  2008/35جل�سة 2008/11/25
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التعاقد مع االدارة فالمفرو�ض �أنهم قد ارت�ضوا كل ما ورد بها من احكام وحينئذ تندمج في
�شروط عقودهم وت�صير جزء ًا ال يتجز�أ منها حيث ال فكاك من االلتزام بها ما لم ين�ص العقد
�صراحة على ا�ستبعاد احكامها كلها �أو بع�ضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام ف�إذا تناولت
ال�شروط العامة �أو الخا�صة �أو العقد تنظيم م�س�ألة ما على نحو يخالف ما جاء بالقانون �أو
الالئحة فيما ال يتعلق بالنظام العام ف�إنها تكون هي الواجبة التطبيق دون الن�ص الالئحي
�أو القانوني فال�شروط العامة والخا�صة هي قانون التعاقد الذي يلزم طرفيه  .ومن ثم فال
منا�ص من النزول على قاعدة �أن العقد ال يعتبر منعقد ًا اال بالتوقيع عليه مما يكون ما دفعت
به ادارة ق�ضايا الدولة من اعتبار العقد منعقد ًا بمجرد اخطار مقدم العطاء بقبول عطائه
غير �سديد و�إذ قررت ال�شركة في �صحيفة دعواها امام محكمة �أول درجة انها وقعت العقد
بتاريخ  2006/1/1و�سلمته للمكتب الفني بالوزارة لتوقيعها عليه فقد انعقد العقد من تاريخ
()375
التوقيع عليه في ».2006/1/1
وقررت الدائرة الإدارية بمحكمة اال�ستئناف بدولة قطر انه « قد ن�سخ قانون تنظيم
المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة  2005ما قبله من قوانين �أو لوائح كانت �سارية فى
�ش�أن ما تناوله بالتنظيم �إال انه لما كانت الممار�ستان محل المنازعة وتنفيذهما فى عام
� 2003أى قبل العمل ب�أحكام هذا القانون ومن ثم ال ت�سرى على �إبرامه قواعد هذا القانون
ويخ�ضع لأحكام القانون رقم  8ل�سنة  1976ب�ش�أن المناق�صات والمزايدات ال�سابق والذى
طرحت �إجراءات الممار�ستين فى ظله والذى ق�ضت المادة ( )43منه على انه « تطلب الجهة
الحكومية �صاحبة الم�شروع  ،بكتاب م�سجل او باي و�سيلة اعالن اخرى م�ضمونه من المناق�ص
الذي ر�ست عليه المناق�صة الح�ضور اليها لدفع التامين النهائي وتوقيع العقد  ...وال يعتبر
المناق�ص متعاقد ًا �إال من تاريخ التوقيع على العقد . »...ولئن كان من الم�سلمات �أن العقد
ينعقد ب�إيجاب وقبول متطابقين .ويتحقق هذا التطابق ب�أن يتفق القبول مع الإيجاب
فى كل الم�سائل التى تناولها الإيجاب و�إال �أُعتبر �إيجاب ًا جديد ًا .و�إعالن جهة الإدارة عن
�إجراء مناق�صة �أو ممار�سة لتوريد بع�ض الأ�صناف �أو القيام ببع�ض الأعمال عن طريق التقدم
( )375اال�ستئناف رقم  35ل�سنة  2008جل�سة 2008/11/25
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بعطاءات لي�س �إال دعوة �إلى التعاقد و�أن التقدم بالعطاء وفق ًا للموا�صفات واال�شتراطات المعلن
عنها هو الإيجاب الذى يلتقى عنده قبول الإدارة ويلزم فى هذا القبول �أن يتطابق مع الإيجاب
و�إال �أعتبر �إيجابا جديد ًا .و�أن القبول بو�صفه تعبير ًا عن الإرادة ال يتحقق وجوده القانونى
وال ينتج �أثره �إال �إذا ات�صل بعلم من وجه �إليه وبالتالى ال يعتبر التعاقد تاماً �إال �إذا علم

الموجب بقبول �إيجابه باعتبار ان التعاقد فى المناق�صات هو تعاقد بين غائبين.
كل ذلك يكون واجب الإعمال �إذا خال قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات من ن�ص
ينظم �آلية انعقاد العقد و�إذ �أورد الم�شرع حكما �صريحا فى المادة � 43سالفة الذكر بانه ال
يعتبر المناق�ص متعاقد ًا �إال من تاريخ التوقيع على العقد »...فان العقد الإدارى الذى يبرم
عن طريق المناق�صة العامة �أو الممار�سة ال ينعقد �إال بالتوقيع عليه من طرفيه ،
و�إخطار المناق�ص �أو الممار�س الفائز بقبول عطائه وبر�سو المناق�صة �أو الممار�سة
عليه ال يعدو �أن يكون من الإجراءات التمهيدية لإبرام ذلك العقد  ،ومن ثم فال
منا�ص من النزول على قاعدة ان العقد ال يعتبر منعقداً �إال بالتوقيع عليه مما يكون
معه قول الحكم الم�ست�أنف ان الجهة المدعى عليها لم تقم ب�إخطار المدعية بقبول عطائها في
الممار�ستين الم�شار �إليهما  ،وبالتالي ال يكون ثمة عقد �إداري قد انعقد بين المدعية والجهة
االدارية بخ�صو�ص الأعمال مو�ضوع هذه المنازعة هذا القول باعتبار العقد منعقد ًا بمجرد
�إخطار مقدم العطاء بقبول عطائه غير �سديد  .ومن ثم ال عبرة بالمباحثات والمفاو�ضات
التى تدور خالل المراحل التح�ضيرية التى ت�سبق توقيع العقد �إذ �أن هذا التبادل لوجهات
النظر بين الطرفين ال ّيولد فى حد ذاته رابطة عقدية  ،و�إذ خلت الأوراق مما يفيد توقيع عقد
()376
مع ال�شركة الم�ست�أنفة مما ينفى وجود رابطة عقدية».
وهو ما �أكدته الدائرة الإدارية بمحكمة اال�ستئناف بدولة قطر بقوله « �إنه من المقرر بن�ص
المادة � 43سالفة الذكر �أن العقد الإدارى الذى يبرم عن طريق المناق�صة العامة ال ينعقد
�إال بالتوقيع عليه من طرفيه � ،أما �إخطار المناق�ص الفائز بقبول عطائه وبر�سو المناق�صة
عليه فال يعدو �أن يكون من الإجراءات التمهيدية لإبرام ذلك العقد  ،ومن ثم تتحدد حقوق
( )376اال�ستئناف رقم  18ل�سنة  2009جل�سة 2009/3/26
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المتعاقد والتزاماته مع جهة الإدارة طبقـ ًا لن�صو�ص العقد الذى يربطه بجهة الإدارة  ،وال
عبرة بالمباحثات والمفاو�ضات التى تدور خالل المرحل التح�ضيرية التى ت�سبق �إبرام العقد
�إذ �أن هذا التبادل لوجهات النظر بين الطرفين ال ّيولد فى حد ذاته رابطة عقدية  ،ومن
ثم فان تر�سية المناق�صة و�إبالغ المناق�ص بها ال يعتبر المرحلة الأخيرة فى عملية

العقد الإدارى وال يعدو �أن يكون �أجرا ًء تمهيدياً للتعاقد الذى ال يتم �إال من تاريخ
التوقيع على العقـد .ومتى كان ذلك  ،وكان العقد محل النزاع ال خالف بين طرفيه انه تم
توقيعه بتاريخ  ، 2002/6/3ومن ثم فانه يجب ح�ساب مدة تنفيذ العقد وما طر�أ عليها من
()377
اوامر تمديد اعتبارا من هذا التاريخ».

الفرع الثانى
ابرام العقد فى ظل قانون المناق�صات الحالى
يثور الت�سا�ؤل عما �إذا كان العقد يعتبر قائما من وقت �صدور القبول من ال�سلطة الإدارية
المخت�صة �أم من تاريخ �إخطار مقدم العطاء بقبول عطائه  .حيث تن�ص الفقرة االخيرة
من المادة  51من قانون المناق�صات القطرى الحالى على ان «وفى جميع الأحوال يخطر
المناق�ص بار�ساء المناق�صة عليه بموجب كتاب م�سجل خالل ا�سبوع على االكثر من تاريخ
تر�سية المناق�صة مع مراعاة مدة �سريان العطاء.
وتن�ص المادة  103من القانون المدنى القطرى فى فقرتها الثالثة على ان «ويتم العقد
ب�إر�ساء المزاد .ومع ذلك �إذا كان من مقت�ضى �شروط المزاد وجوب الم�صادقة على ار�سائه،
لزم �إجراء الم�صادقة لقيام العقد  ،ويعتبر العقد عندئذ منعقدا من تاريخ ر�سو المزاد.
وذلك كله ما لم ين�ص القانون على خالفه �أو يت�ضح غيره من ق�صد المتعاقدين».
وقررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بمجل�س الدولة الم�صرى بجل�ستها
المنعقدة فى  21من فبراير �سنة � , 1961أن المادة  99من التقنين المدنى فيما ن�صت
عليه من �أن التعاقد فى المزايدات يتم بر�سو المزاد  ,قد و�ضعت لتعالج حالة خا�صة من
( )377اال�ستئنافان رقما  2008/16+8جل�سة 2013/6/30
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حاالت القبول فى مجاالت القانون الخا�ص  ,ومن ثم فهى الزمة التطبيق ِب�ش�أن تحديد
وقت �إبرام العقد فى مجاالت القانون العام ما دام �أنه لي�س ثمة ن�ص خا�ص يوجب ذلك,
ومتى كان التنظيم الإدارى المقرر للتعاقد بطريق الممار�سة يقت�ضى اعتماد قرار لجنة
الممار�سة من ال�سلطة المخت�صة ب�إبرام العقد (المادة الثامنة من القانون رقم  236ل�سنة
 1954بتنظيم المناق�صات والمزايدات ) فال يمكن القول ب�أن العقد يتم ب�صدور القرار
من لجنة الممار�سة� ,إذ �أن هذه اللجنة لي�ست مخت�صة �أ�صال ب�شيء يدخل فى نطاق قبول،
ف�ضال عن �أن اختالف التنظيم الإدارى للتعاقد بطريق المناق�صة عنه فى مجال القانون
الخا�ص  ,ف�إن �أمرا ملحوظا عند المناق�شة فى م�شروع القانون المدنى بمجل�س ال�شيوخ فقد
ت�ساءل بع�ض ح�ضرات الأع�ضاء عن حكم المزايدات الحكومية التى تحتاج �إلى ت�صديق طبقا
للقواعد المالية  ,ف�أجاب مقرر اللجنة ب�أنه ال يمكن �إر�ساء المزاد �إال بعد الت�صديق عليه � ,إذ
الت�صديق هو القبول بالإر�ساء ممن يملكه  .كما �أن ن�ص المادة � 99سالفة الذكر تفتر�ض
�أن المتعاقدين ي�ضمهما مجل�س واحد  ,بينما �أن التعاقد بطريق المناق�صة �أو المزايدة فى
مجال القانون العام يمر قبل �إبرامه بمراحل �إدارية متعددة لي�س لزاما على �صاحب العر�ض
�أو العطاء �أن يح�ضرها ويتعذر عليه فى الغالب �أن يتتبعها وبالتالى تنطبق ب�ش�أنه قواعد
التعاقد بين غائبين  ,وال يكون العقد مبرما �إال �إذا تم التوافق بين �إرادة الموجب و�إرادة
القابل  .ومن القواعد الأ�صولية �أن القبول – باعتباره عمال �إراديا – ال ينتهى �أثره �إال من
وقت ات�صاله بعلم من وجه �إليه  .وقد ك�سبت هذه القاعدة �أن�صارا كثيرين فى الفقه والق�ضاء
المدنيين حتى قبل ت�ضمينها ن�ص المادة  99من التقنين المدنى الجديد � ,إذ �أنه ال يكفى
لتمام العقد �صدور �إرادتين و�إنما يتعين توافق هاتين الإرادتين  ,وتطبيقا لذلك ن�صت المادة
 97من هذا التقنين على �أن التعاقد ما بين غائبين يعتبر تاما فى المكان والزمان اللذين
يعلم فيهما الموجب بالقبول  .وينطبق هذا المبد�أ كذلك ب�ش�أن تحديد الوقت الذى فيه
�إبرام العقد الإدارى � ,إذ �أن الترا�ضى يجب فيه التمييز بين وجود التعبير عن الإرادة وجودا
فعليا ووجوده وجودا قانونيا  .فالتعبير يكون له وجود فعلى بمجرد �صدوره من �صاحبه ,ولكن
ال يكون له وجود قانونى �إال �إذا و�صل �إلى علم من وجه �إليه  .والعبرة فى القبول الذى يتم به
العقد بوجوده القانونى  ,لأن هذا الوجود وحده هو الذى تترتب عليه الآثار القانونية للتعبير,
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وهذا هو المعنى المق�صود من �إنتاج التعبير لأثره  ,فالعلم الذى يعتد به فى هذا ال�ش�أن هو
الذى يتم طبقا للقانون �أو التفاق الطرفين وهو فى العقود الإدارية يتم ب�إبالغ هذا القبول
كتابة �صاحب العطاء مت�ضمنا اعتماد عطائه وتكليفه بالتنفيذ ,وهو ما ن�ص عليه البند
التا�سع والع�شرون من المادة  137من الئحة المخازن من �أنه «بمجرد �إخطار مقدم العطاء
بقبول عطائه ي�صبح التعاقد تاما بينه وبين الوزارة �أو الم�صلحة  ...وتعتبر مدة التوريد
من تاريخ اليوم التالى لإخطار المتعهد بقبول عطائه «  .و�أكدته الفقرة الأخيرة من المادة
 31من الئحة المناق�صات الجديدة حيث تقرر  ...ويجب البت فى المناق�صة والإخطار فى
حالة القبول قبل انتهاء مدة �سريان العطاء»� .إذ من المفهوم �أن الإخطار ال يتحقق له �صفة
كونه �إخطارا �إال �إذا علم به من هو موجه �إليه وغنى عن البيان �أن اعتبار العقد قائما من
وقت �صدور القبول من ال�سلطة الإدارية المخت�صة يتعار�ض مع الحكم الوارد بالمادة ال�سابعة
من قانون المناق�صات والمزايدات الذى �أثبت لها حق �إلغاء المناق�صة �إذا قامت دواعى
هذا الإلغاء و�أ�سبابه حيث يحتج عليها ب�أن الإلغاء يعتبر ف�سخا للعقد الذى تم  ,وهو �أمر ال
يمكن الت�سليم به ويتعار�ض مع حكم القانون  .وفى خ�صو�صية المو�ضوع المعرو�ض فالثابت
�أن المتعهد قد حدد ل�سريان مفعول عر�ضه موعدا ينتهى يوم  1960/6/20كما قرر بكتابه
الم�ؤرخ فى نف�س هذا التاريخ والذى ورد للإدارة بتاريخ � 1960/6/23أنه ال يوافق على �سريان
مفعول عر�ضه بعد يوم  1960/6/20فقد كان يتعين – حتى يتم التوافق بين �إرادة الجهة
الإدارية و�إرادة �صاحب العر�ض – �أن يعلم بقبولها قبل تحلله من االرتباط بعطائه  .ومن ثم
ف�إنه متى ثبت �أنه لم يت�سلم كتاب الجهة الإدارية الذى ت�ضمن �إخطاره بقبول عر�ضه �إال فى
يوم  1960/6/26بعد تحلله من االرتباط بعطائه ف�إنه ال ينعقد العقد .
وفى هذا ال�صدد ق�ضت المحكمة الإدارية العليا ب�أنه قد ا�ستقر ق�ضا�ؤها على « �أن العقد
يعتبر منعقدا بين جهة الإدارة ومقدم العطاء بمجرد �إخطاره بقبول عطائه و�أن �صدور قرار
الجهة الإدارية بالعدول عن التعاقد بعد انعقاد العقد ا�ستنادا �إلى اعتبارات الم�صلحة العامة
المتمثلة فى تحويل االعتمادات المالية الخا�صة بالم�شروع �إلى م�شروعات �أخرى يجعل من
()378
حق ال�شركة المطالبة بالتعوي�ض المتمثل فى ما لحقها من خ�سارة وما فاتها من ك�سب.
( )378الطعن رقم  1073ل�سنة 31ق جل�سة 1990/1/16
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وق�ضت المحكمة الإدارية العليا ب�أن « الأ�صل �أن القبول بو�صفه تعبيرا عن الإرادة ال
يتحقق وجوده القانونى وال ينتج �أثره �إال �إذا ات�صل بعلم من وجه �إليه  ,وبالتالى ف�إن التعاقد ال
يعتبر تاما �إال �إذا علم الموجب بقبوله  .ولما كان الم�ستفاد من ا�ستقراء الأوراق على ما �سلف
البيان �أن جهة الإدارة و�إن كانت قد قبلت عطاء المدعى عليه فعال بالرغم من �أنه لم يكن
م�صحوبا بالت�أمين االبتدائى مع تكليفه ب�أداء الت�أمين النهائى �إال �أن القبول على هذا النحو
لم يت�صل بعلم المدعى عليه � ,إذ �أخطره المجل�س القروى بكتاب ك�شف فيه بجالء �أنه لم
يبت فى العطاء المقدم منه لعدم �أدائه الت�أمين النهائى ح�سب �شروط المناق�صة ومطالبته
ب�أداء الت�أمين النهائى ال مكان البت فى الطلب المقدم منه وبناء على ذلك ف�إن قبول المجل�س
القروى للعطاء لم يت�صل بعلم المدعى عليه على وجه ينعقد به العقد قانونا  ,وال يجدى
اال�ستناد �إلى ما �أورده الكتاب الم�شار �إليه فى عجزه  ,عن مطالبة المدعى عليه ب�سرعة �أداء
الت�أمين النهائى ال مكان �إعطائه �أمر التوريد للتدليل على قبول جهة الإدارة للعطاء ,وال يجدى
ذلك لتعار�ضه مع �صراحة وو�ضوح ما ت�ضمنه وو�ضوح ما ت�ضمنه هذا الكتاب من عدم البت
فى عطاء المدعى عليه ب�سبب تقديمه غير م�صحوب بالت�أمين االبتدائي و�إذ تنازل المدعى
عليه عن العر�ض الذى تقدم به بناء على طلب المجل�س القروى دون �إخطاره بقبول عطائه
ف�إنه ال يجوز التحدى فى مواجهة المدعى عليه بانعقاد العقد  ,ويمتنع تبعا لذلك �إعمال
�إثارة واال�ستناد �إلى �أحكامه لل�شراء على ح�ساب المدعى عليه ومطالبته بالآثار المترتبة على
ذلك(.)379
وق�ضت ب�أنه « ال �شبهة فى انعقاد العقد بين البلدية والمدعى بمجرد �إخطاره فى  14من
يونيه �سنة �سنة  1959بقبول عطائه � ..أما واقعة تراخى المدعى فى تكملة الت�أمين النهائى
حتى 14من �سبتمبر �سنة  1959فال ت�ؤثر على �صحة انعقاد العقد من تاريخ الإخطار الم�شار
�إليه  ,ذلك �أنه – و�إن كان عدم الإيداع هذا الت�أمين فى الميعاد المحدد  ,وهو ع�شرة �أيام
( )379المحكمة االدارية العليا  -الطعن رقم  535ل�سنة 10ق جل�سة 1969/3/8
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من تاريخ الإخطار  ,يجيز للبلدية طبقا ل�شروط العقد  ,وطبقا لن�ص المادة  53من الئحة
المناق�صات والمزايدات �سحب قبول العطاء وم�صادرة الت�أمين الم�ؤقت كما يجيز لها �أن
ت�شترى على ح�سابه كل �أو بع�ض الكمية التى ر�ست عليه و�أن ت�سترد منه التعوي�ضات والخ�سائر
التى لحقتها و�أن تخ�صم ذلك من �أية مبالغ تكون م�ستحقة له – �إال �أن المادة  71من تلك
الالئحة قد �أجازت لرئي�س الم�صلحة قبول الت�أمين النهائى �إذا ت�أخر المتعهد عن �إيداعه
مدة خم�سة �أيام كما �أجازت لل�سيد وكيل الوزارة �إطالة المدة فترة �أخرى  ..والثابت من
الأوراق �أن البلدية لم تر ا�ستعمال حقها فى �إلغاء العقد وم�صادرة الت�أمين ب�سبب ت�أخير
المدعى فى �إيداع الت�أمين النهائى حتى  14من �سبتمبر �سنة  1959بل �إنها قد تجاوزت عن
هذا الت�أخير ف�صدر من ال�سيد الوزير فى  26من مار�س �سنة  1960قرار بالموافقة على قرار
الهيئة الإدارية لبلدية القاهرة ال�صادر فى  16من ذات ال�شهر بالتجاوز عن ت�أخير المدعى
فى الوفاء بقيمة الت�أمين النهائى وبقبوله منه وهذا يقطع ب�أن البلدية قد �أبقت على العقد
()380
الذى انعقد مع المدعى ب�إخطاره بقبول عطائه رغم تراخيه فى دفع الت�أمين .
وق�ضت ب�أن «الأ�صل �أن القبول بو�صفه تعبيرا عن الإرادة ال يتحقق وجوده القانونى وال
ينتج �أثره �إال �إذا ات�صل بعلم من وجه �إليه  ,وبالتالى ال يعتبر التعاقد تاما �إال �إذا علم الموجب
بقبوله ,ولما كان الم�ستفاد من ا�ستقراء الأوراق على ما �سلف البيان �أن جهة الإدارة و�إن كانت
قد قبلت العطاء ين المن�سوب �صدورهما �إلى المدعى عليه – على فر�ض �أنه قد تقدم بهما
فعال – �إال �أن القبول على التف�صيل ال�سابق لم يت�صل بعلم المدعى عليه ومن ثم ف�إنه ال يجوز
التحدى فى مواجهة المدعى عليه بانعقاد العقد ويمتنع تبعا لذلك �إعمال �آثاره واال�ستناد �إلى
()381
�أحكامه لطرح العمليتين على ح�ساب المدعى عليه ومطالبته بالآثار المترتبة على ذلك.

المطلب الثانى
�شرط الكتابة فى العقد الإدارى
ت�شير ن�صو�ص المواد  52و 53و 54من قانون المناق�صات القطرى �إلى عبارة «توقيع
العقد « مما م�ؤداه اختيار الم�شرع �أ�سلوب العقد المكتوب .
( )380المحكمة االدارية العليا  -الطعن رقم رقم  138ل�سنة 11ق جل�سة 1968/4/27
( )381المحكمة االدارية العليا  -الطعن رقم  688ل�سنة  14ق جل�سة 1973/11/24
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وق�ضت الدائرة الإدارية اال�ستئنافية بدولة قطر «ومن حيث انه متى كان ذلك و�إذ لم
تقدم المدعية �أ�صول �أمري العمل الم�شار �إليهما  ،ومن ثم فال يجوز لها االحتجاج ب�صور
�ضوئية غير م�ستوفاة للتوقيعات كذريعة للقول بان ثمة عقد �إداري قد ابرم بينها وبين الجهة
المدعى عليها بخ�صو�ص الأعمال – محل المنازعة .ومن حيث انه ال ينال مما تقدم �أي�ضا ما
تذرعت به المدعية بمذكرات دفاعها من ان العقد الإداري قد يكون �شفوي ًا وغير مكتوب ذلك
انه ولئن كان العقد غير المكتوب و�سيلة غير م�ألوفة في المجال الإداري ب�سبب جنوح

الإدارة عادة الى �إثبات روابطها العقدية بالكتابة �إال انه ال يزال ي�ؤدي دوراً مكم ً
ال
لبع�ض �أنواع العقود االدارية  ،وفي معظم هذه الحاالت تت�ضمن خطوات التعاقد
وثائق مكتوبة حتى ولو لم يفرغ العقد في النهاية في وثيقة مكتوبة ،وي�ستند الق�ضاء
�إلى هذه الوثائق المتبادلة بين الإدارة والأفراد للقول بقيام الروابط التعاقدية  ،و�إذ

خلت الأوراق تمام ًا من وجود �أية مكاتبات متبادلة بين طرفي الدعوى بخ�صو�ص الأعمال
محل هذه المنازعة ومن ثم فال يكون ثمة عقد �إداري قد انعقد بين المدعية والجهة االدارية
المدعى عليها بخ�صو�ص تلك الأعمال  ،وبالتالي فال يجوز ترتيب �أية �آثار مالية على
()382
ذلك».

وقررت �إدارة الفتوى بدولة قطر انه «ينبغي �إبرام عقد مكتوب ي�شتمل بو�ضوح على
�شروط التعاقد الجوهرية ومدة العقد وتحديد بدايته ونهايته  ،وذلك وفق ًا لأحكام
القانون رقم ( )8ل�سنة  1976بتنظيم المناق�صات والمزايدات  ،ولكن نظراً لعدم وجود
عقد مكتوب  ،فال منا�ص من اعتبار �شروط المناق�صة والمكاتبات المتبادلة بين
الطرفين بمثابة عقد ا�ستناداً �إلى القواعد العامة التي تق�ضي ب�أن (العقد هو ارتباط
الإيجاب ال�صادر من �أحد العاقدين بقول الآخر على وجه يثبت �أثره في المعقود عليه) وفق ًا
لن�ص المادة ( )7من قانون المواد المدنية والتجارية القطري ال�صادر بالقانون رقم ()16
ل�سنة  . 1971ومن حيث �إنَّ المبادئ المقررة في الفقه الإداري �أن العقد بعتبر منعقد ًا بين جهة
الإدارة ومقدم العطاء بمجرد �إخطاره بقبول عطائه  ،و�أن التراخي في تكملة الت�أمين النهائي

( )382رقم اال�ستئناف رقم  2009/18جل�سة 2009/10/27
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ال ي�ؤثر في �صحة انعقاد العقد من تاريخ الإخطار  ،ف�إذا ت�ضمن الإخطار �أمر ًا بالتنفيذ بد�أت
مدة العقد من اليوم التالي لهذا الأمر  .وا�ضافت ان اخت�صا�ص موظف الم�شتريات بالجهة
الإدارية ال يتعدى الظروف المادية والواقعية الخا�صة بتنفيذ العقد وفق ًا لل�شروط المتفق
عليها  ،وال ي�شمل البت في م�سائل قانونية تخرج عن اخ�صا�صه  ،وقد تكفلت المبادئ العامة
بتحديد بداية العقد ونهايته على النحو المتقدم  ،وعلى ذلك ف�إذا جاء في �أحد مكاتبات هذا
الموظف تحديد بداية للعقد غير ما تقدم  ،ف�إنها تكون قد وردت على غير محل وال قيمة لها،
()383
�إذ �أنَّ من الأمور البديهية �أن العقد ال يبد�أ مرتين ».
وق�ضت المحكمة الإدارية العليا ب�أن «العقد غير المكتوب ولئن كان غير م�ألوف فى المجال
الإدارى ب�سبب جنوح الإدارة عادة �إلى �إثبات روابطها التعاقدية بالكتابة �إال �أنه ال يزال ي�ؤدى
دورا مكمال لبع�ض �أنواع العقود الإدارية  ,فقد تركن �إليه مع بع�ض المتعاقدين �إذا اتفقت
معهم على تكميل �أغرا�ض التعاقد الأ�صلى من ناحية من النواحى التى ان�صب عليها وهذا
الأ�سلوب التعاقدى يخلق م�شكلة التعرف على طبيعة هذا العقد �إذا �أعوزه بع�ض الخ�صائ�ص
التى يت�سم بها العقد الإدارى كعن�صر ال�شروط اال�ستثنائية مثال  ,ولقد قطع الق�ضاء الإدارى
فى فرن�سا فى هذا ال�صدد بان هذا العقد المكمل تن�صرف �إليه طبيعة العقد الأ�صلى بحكم
()384
ارتباطه وتعويله عليه و�إذن فال حاجة البتة �إلى �إ�ستظهار �أركان العقد الإدارى فيه ».

هل يجوز الإعفاء من تحرير عقود فى حاالت التوريد الفورى �أو الدفع عند اال�ستالم:
نظرا لأن القاعدة العامة التى نهجها الم�شرع عند �إ�صدار قانون تنظيم المناق�صات
والمزايدات والئحته التنفيذية هى �ضرورة تحرير عقد بين جهة الإدارة و�صاحب العطاء
المقبول يت�ضمن كافة ال�شروط وااللتزامات التى تحدد حقوق والتزامات الطرفين تف�صيليا
ل�ضمان تنفيذ االلتزام بطريقة وا�ضحة ومحددة حتى يمكن لجهة الإدارة اقت�ضاء حقوقها
قبل المتعاقد �إذا عنً له �أن ينكل عن تنفيذ ما �ألقى على عاتقه من التزامات ولم يفرق
الم�شرع بين حاالت التوريد الفورى وغيرها بل ا�شترط تحرير عقد فى كل حالة تبلغ فيها
قيمة الأ�صناف �أو الأعمال �ألفى جنيه – لذلك ف�إنه يتعين االلتزام ب�أحكام المادة ( )35من
(� )383ش.ق  1404/10/24 ، 470-11/3هـ  1984/7/23 -م
( )384المحكمة االدارية العليا  -الطعن رقم  1004ل�سنة  12ق جل�سة 1986/5/18
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الالئحة التنفيذية القانون رقم  9ل�سنة  1983والتى �أوجبت تحرير عقد عن توريد الأ�صناف
�أو تنفيذ الأعمال �أو النقل �أو الخدمات متى بلغ مجموع قيمة ما ر�سا توريده �أو تنفيذه �ألفى
جنيه � .أما فيما يقل عن ذلك فيمكن االكتفاء ب�أخذ �إقرار مكتوب �شامال كافة ال�ضمانات
الالزمة لتنفيذ التعاقد مع تح�صيل الت�أمين النهائى – خا�صة و�أن هذه الأحكام قد تقررت
لم�صلحة جهة الإدارة ويتعين ل�ضمان تنفيذها �إيرادها �أو الإ�شارة �إليها فى عقد محرر مع
�صاحب العطاء المقبول حيث تتطلب مقت�ضيات الإدارة من الجهات �أن تفرغ معامالتها فى
محررات ووثائق مكتوبة  ».وقررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع �أن « �إلزام جهة
الإدارة بتحرير عقد توريد �أو تنفيذ �أعمال �أو غيره مما ن�ص عليه فى المادة  35من الالئحة
التنفيذية للقانون رقم  9ل�سنة  1983مق�صور على الحاالت التى يعلن عنها بمناق�صة عامة
والتى تزيد قيمتها على �ألفى جنيه �أما فى غير هذه الحاالت فقد قنع الم�شرع فى �شانها ب�أخذ
�إقرار مكتوب على المتعاقد �شامال جميع ال�ضمانات الالزمة لتنفيذ العقود « ( فتوى رقم
 1007بتاريخ  1992/11/11ملف رقم  315/1/54جل�سة .)1992/11/1
وان َفقد ملف العقد لدى جهة االدارة وان ك�شف ق�صور ًا في التنظيم االداري بالمرفق قد
ي�ستدعي الم�ساءلة الت�أديبية عن هذا االهمال الج�سيم اال انه لي�س من �ش�أن فقد هذا العقد ان
يترتب عليه �ضياع الحقوق النا�شئة عن هذا العقد �أو تحلل �أي من طرفيه من التزاماته متى
كان ذلك يمكن تداركه من خالل ال�صور ال�ضوئية لل�شروط العامة والخا�صة للعقد و�صورة
العطاء والتر�سية �سيما وان �صور هذه الم�ستندات قد توجد لدى ديوان المحا�سبة بمنا�سبة
مبا�شرة اخت�صا�صه باالذن الم�سبق بالتعاقد ولدى ادارة الفتوى والعقود بوزارة العدل
بمنا�سبة مراجعة العقد طبق ًا لأحكام وقد تداركت جهة االدارة ذلك بالفعل حين حررت بدل
()385
فاقد للعقد ت�ضمن ذات احكام العقد المفقود.

كتابة العقد االدارى باللغة العربية :
قررت �إدارة الفتوى بدولة قطر انه «ن�صت المادة ( )1من النظام الأ�سا�سي الم�ؤقت
المعدل على �أنَّ (قطر دولة عربية م�ستقلة ذات �سيادة  ،دينها الإ�سالم  ،وال�شريعة الإ�سالمية
( )385الدائرة الإدارية اال�ستئنافية بدولة قطر – اال�ستئناف  2008/35جل�سة 2008/11/25
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هي الم�صدر الرئي�سي لت�شريعها  ،ونظامها ديمقراطي  ،ولغتها الر�سمية هي اللغة العربية،
و�شعب قطر جزء من الأمة العربية) .ومفاد هذا الن�ص هو �أن اللغة العربية هي اللغة الر�سمية
لدولة قطر  ،و�أ�سا�س ذلك �أن اللغة هي مظهر من مظاهر �سيادة الدولة  ،ولي�س خافيا �أن
ازدهارها رهين بما تكفله الدولة لها من �ضروب الحماية حتى ال تطغى عليها اللغات الأجنبية
التي �ألف النا�س والهيئات ا�ستعمالها في المعامالت  ،وال زالت اللغة القومية تت�صدر غيرها
من اللغات في كل دولة �أدركت ما للغة القومية من �أثر في التوجيه والتعبير عن �سيادتها على
�إقليمها .لذلك نرى �ضرورة تحرير جميع العقود التي تكون الدولة �أو �أحد �أجهزتها

طرفا فيها  ،وكذلك تحرير كافة المكاتبات ال�صادرة من مختلف �أجهزة الدولة
باللغة العربية ,و�إذا اقت�ضى الأمر �إعداد ترجمة بلغة �أجنبية للعقد �أو المحرر فال
()386
مانع من ذلك  ،على �أن تكون العبرة عند الخالف �أو المنازعة للن�ص العربي .
المطلب الثالث
اخطار ال�ضرائب بالعقود بعد توقيعها
�إخطار �إدارة الإيرادات العامة وال�ضرائب بوزارة االقت�صاد والمالية بالعقود
واالتفاقات وال�صفقات التي تبرمها:
اوجب القانون على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة
�إخطار �إدارة الإيرادات العامة وال�ضرائب بوزارة االقت�صاد والمالية بالعقود واالتفاقات
وال�صفقات التي تبرمها خالل ثالثين يوما من تاريخ طلب الإدارة �أو من تاريخ �إبرام العقد
�أو االتفاق �أو ال�صفقة بح�سب الأحوال  ،وهذا االخطار يتم بالن�سبة للعقود المبرمة مع غير
المقيمين الذين لي�س لهم من�ش�أة دائمة( )387في الدولة �أيا كانت قيمة العقود ،وبالن�سبة العقود
المبرمة مع المقيمين� ،أو مع غير المقيمين الذين لهم من�ش�أة دائمة في الدولة ،اذا بلغت قيمة
(� )386ش.ق  1401/9/21 398-11/3هـ  1981/7/22م
()387يق�صد بالمن�ش�أة الدائمة  :مكان ثابت ي�ؤدي المكلف من خالله كل �أو بع�ض �أعماله  ،بما في ذلـك  ،على �سبيل المثال ،
الفرع � ،أو المكتب � ،أو الم�صنع � ،أو الور�شة � ،أو المنجم � ،أو بئر البترول �أو الغاز � ،أو المحجر � ،أو موقع البناء � ،أو م�شروع
التجميع � ،أو مكان ال�ستك�شاف �أو ا�ستخراج �أو ا�ستغالل موارد الثروة الطبيعية .وت�شمل المن�ش�أة الدائمة الن�شاط الذي يقوم
به المكلف من خالل �شخ�ص يت�صرف با�سمه �أو لم�صلحته  ،من غير الوكيل ذي الو�ضع الم�ستقل (.المادة 1من قانون
ال�ضريبة على الدخل)
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العقد ( )٢٠٠.٠٠٠مائتي الف ريال او ما يعادلها بالن�سبة لعقود الخدمات و ()٥٠٠.٠٠٠
خم�سمائة الف ريال او ما يعادلها بالن�سبة لعقود المقاوالت وعقود التوريد والخدمات،)388( .
ويكون االخطار بوا�سطة ك�شف يت�ضمن بيانات المتعاقدين وطبيعة االعمال المتعاقد عليها
ومدة العقد وقيمته ،مرفقا به ن�سخة من العقد او الجزء من العقد الذي يت�ضمن المعلومات
المدرجة بالك�شف .على ان يكتفى بالك�شف الم�شار �إليه بالن�سبة الى العقود المبرمة مع غير
المقيمين الذين لي�س لهم من�ش�أة دائمة في الدولة والتي ال تتجاوز قيمتها ( )١٠٠.٠٠٠مائة
�ألف ريال �أو ما يعادلها �إذا لم تر الإدارة طلب ن�سخة من العقد .ويكون االخطار خالل ثالثين
يوما من تاريخ طلب الإدارة �أو من تاريخ �إبرام العقد �أو االتفاق �أو ال�صفقة بح�سب الأحوال.
وفى ذلك تن�ص المادة ( )21من قانون ال�ضريبة على الدخل ال�صادر بالقانون رقم
( )21ل�سنة  2009على ان « على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والم�ؤ�س�سات
العامة وال�شركات �إخطار الإدارة بالعقود واالتفاقات وال�صفقات التي تبرمها �إذا تجاوزت
قيمتها الحدود التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع مراعاة �أحكام الفقرة ال�ساد�سة من المادة ( )38من هذا القانون تقوم الهيئات
والم�ؤ�س�سات العامة وال�شركات والجمعيات والمن�ش�آت الفردية و�أي كيان �آخر تحدده الالئحة
التنفيذية لهذا القانون ،ب�إخطار الإدارة متى طلبت ذلك ،ب�أي معلومات تتعلق بربط ال�ضريبة
الم�ستحقة على المكلف الذي تكون له معامالت مع تلك الجهات.
ويتم الإخطار المن�صو�ص عليه في الفقرتين ال�سابقتين خالل ثالثين يوما من تاريخ طلب
الإدارة �أو من تاريخ �إبرام العقد �أو االتفاق �أو ال�صفقة بح�سب الأحوال».
( )388يق�صد بالمقيم � -1 :شخ�ص طبيعي تتوفر فيه �إحدى الحاالت الآتية :
( �أ ) �إذا كان له م�سكن دائم في الدولة .
(ب) �إذا �أقام في الدولة مدة تزيد على مائة وثالثة وثمانين يوم ًا مت�صلة �أو متقطعة خالل (� )12أثنى ع�شر �شهر ًا
(ج) �إذا كان مركز م�صالحة الحيوية في الدولة .
� -2شخ�ص معنوي تتوفر فيه �إحدى الحاالت الآتية :
( �أ ) �إذا كان قد ت�أ�س�س وفق ًا للت�شريعات القطرية .
(ب) �أن يكون مقره الرئي�سي في الدولة .
(ج) �إذا كان مركز �إدارته الرئي�سي �أو الفعلي في الدولة (.المادة 1من قانون ال�ضريبة على الدخل)
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وتن�ص المادة  38من الالئحة التنفيذية لقانون ال�ضريبة على الدخل ال�صادرة بقرار
وزير االقت�صاد والمالية رقم ( )10ل�سنة  2011على ان :
ُ - ١تحدد العقود التي يتعين على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والم�ؤ�س�سات
العامة وال�شركات اخطار االدارة بها ،وفقا لأحكام المادة ( )٢١من القانون ،على النحو
الآتي:
( �أ )العقود المبرمة مع غير المقيمين الذين لي�س لهم من�ش�أة دائمة في الدولة �أيا كانت
قيمتها.
(ب)العقود المبرمة مع المقيمين� ،أو مع غير المقيمين الذين لهم من�ش�أة دائمة في
الدولة ،اذا بلغت قيمة العقد ( )٢٠٠.٠٠٠مائتي الف ريال او ما يعادلها بالن�سبة
لعقود الخدمات و ( )٥٠٠.٠٠٠خم�سمائة الف ريال او ما يعادلها بالن�سبة لعقود
المقاوالت وعقود التوريد والخدمات.
- 2يكون االخطار المن�صو�ص عليه في البند ال�سابق بوا�سطة ك�شف يت�ضمن بيانات
المتعاقدين وطبيعة االعمال المتعاقد عليها ومدة العقد وقيمته ،مرفقا به ن�سخة من
العقد او الجزء من العقد الذي يت�ضمن المعلومات المدرجة بالك�شف.
ويكتفي بالك�شف الم�شار �إليه بالن�سبة الى العقود المبرمة مع غير المقيمين الذين لي�س
لهم من�ش�أة دائمة في الدولة والتي ال تتجاوز قيمتها ( )١٠٠.٠٠٠مائة �ألف ريال �أو ما
يعادلها.
وفي جميع الأحوال للإدارة ان تطلب ن�سخة من العقد اذا ر�أت ذلك.
-٣للإدارة الحق في مخاطبة اي من الجهات والكيانات التي كان لها تعامالت مع المكلف
للح�صول على معلومات تتعلق بربط ال�ضريبة عليه ،ولها كذلك الح�صول على �أي معلومات
يتم طلبها بموجب اتفاقية �ضريبية دولية.

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

603

المطلب الرابع
الأثر المترتب على تغيير ا�سم �أو تبعية �أحد �أطراف العقد
الفرع الأول
تغيير ا�سم احد اطراف العقد
قد يحدث �أن يطر�أ تغيير على ا�سم ال�شركة مقدمة العطاء �سواء قبل �إبرام العقد �أو �أثناء
تنفيذه وهنا يثور الت�سا�ؤل عن مدى قانونية ا�ستمرار التعامل مع ال�شركة باال�سم الجديد لها ؟
ق�ضت به محكمة التمييز القطرية ب�أنه «لما كان من المقرر -في ق�ضاء هذه المحكمة-

�أن تغيير ا�سم ال�شركة التي اكت�سبت ال�شخ�صية المعنوية �إلى �أ�سم �آخر ال يزيل عنها
هذه ال�شخ�صية وال يعد �إن�شاء ل�شخ�صية معنوية جديدة خالف الأولى ،وكان تغيير
�أ�سم ال�شركة الطاعنة في الطعن رقم  157ل�سنة  - 2011وعلى ما هو ثابت من ال�شهادة
المقدمة من الطاعن من �شركة � ...إلى �شركة  .....للهند�سة والمقاوالت والمقيدة بذات
()389
ال�سجل وال�شركاء -ال ي�ؤثر على الخ�صومة المرددة بينها وبين الطاعن ».....
وقررت �إدارة الفتوى لوزارة الأ�شغال والموارد المائية بمجل�س الدولة الم�صرى فى �إلى
�أنه «بات من المتعين على جهة الإدارة – وقد غيرت �شركة � .....إحدى �شركات االتحاد
المتعاقد معه على تنفيذ العملية ا�سمها المتعاقد به والم�أخوذ فى االعتبار عند التعاقد �إلى
م�سمى  .....بات من المتعين على جهة الإدارة والحالة هذه حتى يت�سنى لها االعتداد بهذا
التغيير �أن تت�أكد من �أن اال�سم الأ�صلى الذى تم التعاقد على �أ�سا�سه والأ�سم الجديد

الذى �أتى به التغيير الم�شار �إليه هما م�سميان ل�شخ�ص اعتبارى واحد هو ذات ال�شركة
المتعاقد معها ومن �أنه لم يترتب �أو ين�ش�أ نتيجة ذلك التغيير �أدنى م�سا�س ب�صفة
جوهرية فى ال�شركة قبل تغيير ا�سمها مما كان محل اعتبار الإدارة عند الإقدام على
التعاقد معها �ضمن مجموع �شركات االتحاد المتعاقد معه  .و�أنه حتى ير�سخ اليقين لدى
الإدارة فى �أن تغيير ا�سم ال�شركة لم ي�ؤثر على �أدنى �صفة جوهرية معتبرة لل�شركة المذكورة
عند التعاقد وال ي�ؤثر بالتالى فى كفاءة تنفيذ االلتزامات التى يرتبها العقد قبل تلك ال�شركة
( )389الطعنان رقما 150و 2011/ 157تمييز مدني جل�سة 2011/12/13
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مع غيرها من �شركات االتحاد المتعاقد معها – ف�إنه يلزم �أن تح�صل جهة الإدارة المتعاقدة
من ذلك االتحاد ب�شركاته المتعددة ومن �ضامنيها على �إقرار موثق ين�ص فيه �صراحة على �أن
تغيير ا�سم تلك ال�شركة لي�س له �أدنى �أثر على �شىء من هذا القبيل كما ين�ص �أي�ضا فى ذلك
الإجراء �صراحة على ت�أكيد تلك ال�شركات جميعها الوفاء بالتزاماتها فى �ضوء الو�ضع الجديد
ال�سم ال�شركة بح�سب ال�شروط وطبقا للأو�ضاع المن�صو�ص عليها فى عقد العملية �سالفة
الذكر  .ومتى تم الت�أكد من �أمر التغيير الم�شار �إليه على النحو ال�سالف بيانه – ف�إنه يتعين
فى هذه الحالة �إعداد ملحق للعقد الأ�صلى يوقع عليه من جميع ال�شركات المتعاقدة ومن
وزارة الأ�شغال العامة والموارد المائية (الطرف الآخر فى العقد ) وكذا من وزارة الكهرباء
المت�صلة بعقد العملية المذكورة – بما يفيد ما ورد بالإقرار الم�شار �إليه فى البند ال�سابق .مع
مراعاة �أخذ ذلك التعديل فى االعتبار عند �إعداد اتفاقيات تمويل العمليات مو�ضوع التعاقد
 .و�أن تراعى الوزارة وجوب قيام ال�شركات المتعاقد معها  -باتخاذ الإجراءات القانونية
التى فر�ضها القانون الم�صرى على ال�شركات الأجنبية التى تزاول ن�شاطا فى م�صر وعلى
وجه الخ�صو�ص ما تق�ضى به المواد  3,09وما بعدها من الالئحة التنفيذية لقانون �شركات
الم�ساهمة و�شركات التو�صية بالأ�سهم وال�شركات ذات الم�سئولية المحدودة (تحت عنوان
فروع ال�شركات الأجنبية)  .وكذا مراعاة تعديل ما ع�ساه تكون قد ح�صلت عليه تلك ال�شركات
()390
من موافقات وتراخي�ص للعمل فى م�صر ».

الفرع الثانى
تغير �صفة �أو تبعية �أحد �أطراف العقد
 -1تغير �صفة المتعاقد :
�إذا ن�ش�أ العقد �إدارياً ثم تغيرت �صفة المتعاقد ب�أن �صار �شخ�صاً من �أ�شخا�ص
القانون الخا�ص تحول العقد �إلى عقد مدنى من عقود القانون الخا�ص وهو ما

ق�ضت به محكمة التمييز القطرية بقولها «ان العقد يعتبر �إداري ًا �إذا كان �أحد طرفيه من
�أ�شخا�ص القانون العام ومتعلق ًا بت�سيير مرفق عام ومت�ضمن ًا �شروط ًا ا�ستثنائية غير م�ألوفة
( )390فتوى رقم  1351بتاريخ ( 1989/12/4ملف رقم )500/2/3
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في نطاق القانون الخا�ص ،و�إذا فقد العقد �شرط ًا من ال�شروط التي يتحقق بتوافرها مناط
العقد الإداري كان العقد من عقود القانون الخا�ص ،و�أنه �إذا ن�ش�أ العقد �إداري ًا ثم تغيرت
�صفة المتعاقد ب�أن �صار �شخ�ص ًا من �أ�شخا�ص القانون الخا�ص ف�أن من �ش�أن ذلك �أن ي�ضحى
االخت�صا�ص بنظر المنازعة خارج ًا عن اخت�صا�ص الدائرة الإدارية ،و�أن الن�ص في المادة
الثانية من القانون رقم ( )27ل�سنة  2004على �أن « يجوز لمجل�س الوزراء �أن يعهد لأي جهة
متخ�ص�صة في �إدارة وت�شغيل المطارات مبا�شرة االخت�صا�صات التالية -1 :ت�شغيل مبنى
الركاب ومواقف ال�سيارات ومبنى الب�ضائع  ». . .ثم �صدر قرار رئي�س مجل�س الوزراء رقم
( )1ل�سنة  2003الذي ن�ص في مادته الأولى على �أن «يعهد ل�شركة الخطوط الجوية القطرية
بمبا�شرة االخت�صا�صات المن�صو�ص عليها في المادة ( )2من المر�سوم بقانون رقم ()27
ل�سنة  .2002لما كان ذلك  ،وكان العقد مثار النزاع يتعلق ب�أحد �أن�شطة مبنى الركاب التي
�آلت للطاعنة ويندرج فيها االلتزام بتنفيذ العقد بعد �أن �أ�صبح طرفاه من �أ�شخا�ص القانون
الخا�ص مفتقد ًا لأحد عنا�صر العقود الإدارية ف�أن المنازعة ال تخت�ص بنظرها الدائرة
الإدارية بمحكمة اال�ستئناف ،و�إنما تخت�ص بالف�صل فيها الدائرة المدنية ،و�أ�صبحت الطاعنة
ذات �صفة في الخ�صومة بعد �أن �آل �إليها التزام تمكين المطعون �ضدها الأولى من ا�ستغالل
()391
عربات نقل �أمتعة الم�سافرين حتى نهاية مدة العقد»

 -2حلول جهة محل جهة :
قررت محكمة التمييز القطرية « �إن الن�ص في المادة الثانية من القانون رقم ( )1ل�سنة
 2004على �أن« :تن�ش�أ هيئة عامة ت�سمى هيئة الأ�شغال العامة تكون لها �شخ�صية اعتبارية» ...
وفي المادة التا�سعة من ذات القانون على �أن« :يمثل رئي�س المجل�س الهيئة �أمام الق�ضاء وفي
عالقاتها مع الغير »...وفي المادة الثانية والع�شرين منه على �أن« :ت�ؤول �إلى الهيئة جميع حقوق
والتزامات وزارة ال�شئون البلدية والزراعة النا�شئة عن الم�شروعات العامة التي تخت�ص بها
الهيئة» م�ؤداه انتقال كافة حقوق والتزامات وزارة ال�شئون البلدية والزراعة النا�شئة

عن تعاقداتها ال�سابقة المتعلقة بالم�شروعات العامة �إلى هيئة الأ�شغال العامة التي
( )391الطعن رقم  2008/49تمييز مدني جل�سة 2008/6/17
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اخت�صت بتلك العقود بمقت�ضى هذا القانون ،ويكون للهيئة بذلك  -وقد منحها القانون
ال�شخ�صية االعتبارية الم�ستقلة  -المطالبة بما ن�ش�أ �أو قد ين�ش�أ للوزارة الطاعنة في الم�ستقبل
من حقوق وتتحمل بما عليها من التزامات ناتجة عن تلك التعاقدات .لما كان ذلك وكان
مقت�ضى الأثر الفوري للقانون �أنه ي�سري على كل واقعة تعر�ض فور نفاذه ولو كانت نا�شئة عن
مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ ،وكان القانون رقم ( )1ل�سنة  2004ب�إن�شاء هيئة الأ�شغال
العامة الم�شار �إليه قد عمل به اعتبارا من  ،2004/3/28وكان العقد الم�ؤرخ 1999/10/15
محل المنازعة هو عق ٌد ب�ش�أن توفير وتركيب م�صدات حوادث على طريق ال�شمال البديل ،
ومن ثم يكون متعلق ًا بواحد من الم�شروعات العامة التي اخت�صت بها هيئة الأ�شغال العامة
بمقت�ضى القانون �سالف البيان وكانت الدعوى الماثلة قد �أقيمت من الم�ست�أنف �ضدها قبل
وزارة البلدية والزراعة بتاريخ  2005/12/26بعد العمل ب�أحكام هذا القانون للمطالبة
بالتزامات نا�شئة عن العقد المذكور ف�إنه ال ي�صح �أن توجه تلك الدعوى �إلى الوزارة المذكورة
()392
بعد �أن انتفت �صفتها في هذا ال�ش�أن.
وقررت �إدارة الفتوى بدولة قطر �أحقية الم�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء والماء في
المبلغ الناتج عن الت�سوية النهائية للعقد المبرم بين وزارة الكهرباء والماء (�سابق ًا) و�شركة
�إيطالية باعتبارها خلف ًا عام ًا للوزارة بقولها «يبين من ن�صو�ص المواد �أرقام ()10 ،2 ،1
من القانون رقم ( )10ل�سنة  2000ب�إ�صدار قانون �إن�شاء الم�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء
والماء �أن الم�شرع قد �ألغى القانون رقم ( )6ل�سنة  1992الخا�ص بتنظيم وزارة الكهرباء
والماء ،وحلت محلها الم�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء والماء ون�صت المادة الثانية من
مواد �إ�صدار القانون على �أن ت�ؤول �إلى الم�ؤ�س�سة من تاريخ العمل بهذا القانون جميع حقوق
وزارة الكهرباء والماء ،و�أن تحل الم�ؤ�س�سة محل الوزارة في الحقوق النا�شئة عن العقود
واالتفاقيات التي تكون الوزارة طرف ًا فيها� ،أما االلتزامات التي على الوزارة فقد حدد الن�ص
�أن الملتزم بها وزارة المالية ولي�ست الم�ؤ�س�سة الجديدة.ولما كانت الم�ؤ�س�سات العامة هي
()392الطعن رقم  27ل�سنة  2007تمييز مدني الدائرة الأولى جل�سة  ، 2007/6/19وحكم الدائرة الإدارية اال�ستئنافية بجل�سة
 – 2010/6/28اال�ستئناف رقم 2009/43
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ح�سب تعريفها القانوني كيان م�ستقل يدار على �أ�س�س تجارية ولها �شخ�صية اعتبارية وموازنة
م�ستقلة .ولما كان الم�ستقر عليه فقه ًا وق�ضاء �أن الخلف العام ي�ؤول �إليه جميع الحقوق التي
لل�سلف باعتباره كذلك ،ومن ثم ف�إن حلول جهة حكومية محل �أخرى يترتب عليه
بحكم القانون �أن يخلفه في جميع الحقوق وااللتزامات .ومن حيث �إن المادة الثانية
من القانون ال�صادر ب�إن�شاء الم�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء قد عبرت عن الهدف من
�إلغاء وزارة خدمية وا�ستبدالها بم�ؤ�س�سة عامة تدار ب�أ�سلوب تجاري وهو تحويلها �إلى مرفق
تجاري يدار ب�أ�سلوب القطاع الخا�ص لذلك فقد راعى الم�شرع �أن تخ ُلف الم�ؤ�س�سة الوزارة
في حقوقها فقط بينما �أحال االلتزامات التي عليها لوزارة المالية .ومن حيث �إن الثابت من
الأوراق �أن هناك عقد ًا كان قد �أبرم بين وزارة الكهرباء والماء (�سابق ًا) وبين �شركة �إيطالية
مو�ضوعه توريد وتركيب وحدات تحلية المياه الإ�ضافية رقم ( )8800/3و�أن خالف ًا قد ن�ش�أ
بين الطرفين تم �إحالته للجهة المخت�صة هي لجنة المطالبات والتعوي�ضات بوزارة المالية،
والتي انتهت �إلى �أحقية الوزارة في مبلغ  5,250,000دوالر �أمريكي وقد قامت ال�شركة ب�سداده
لح�ساب الدولة الموحد لدى بنك قطر الوطني .ومن حيث �إن المادة الثانية من القانون ن�صت
على �أيلولة جميع حقوق وزارة الكهرباء والماء للم�ؤ�س�سة و�أن تحل الم�ؤ�س�سة محل الوزارة في
الحقوق النا�شئة عن العقود واالتفاقيات التي تكون الوزارة طرف ًا فيها من تاريخ العمل بهذا
القانون في  2000/7/12و�أن �أحقية الوزارة في هذا العقد ثبتت بالفعل في يوليو  2005وهو
تاريخ الحق لتاريخ العمل بالقانون رقم ( )10ل�سنة  ،2000مما يترتب عليه �أن ي�ؤول هذا
()393
المبلغ لح�ساب الم�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء والماء».
وفى ذات ال�صدد قررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع « �أن جامعة حلوان �إذ
تعاقدت فى  1989/5/5مع  ....للمقاوالت على �إن�شاء حمام �سباحة لكلية التربية الريا�ضية
ب�أبى قير بالإ�سكندرية �إال �أنه  -وقد ُ�ضمت هذه الكلية � -ضمن باقى كليات فرع الجامعة
بالإ�سكندرية – �إلى جامعة الإ�سكندرية �أ�ضحت هذه الأخيرة دون جامعة حلوان ملتزمة
ب�سائر الحقوق وااللتزامات المتولدة عن هذا العقد �سواء ما تعلق منها با�ستكمال
الإجراءات الخا�صة بالم�شروع �أو اعتماد ما طر�أ عليها من زيادات �إ�ضافة �إلى اعتماد ال�شروط
( )393ادارة الفتوى والعقودف.ع  - 1890 -11/3تاريخ 2008/2/26
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التكميلية  ,نزوال عند �صريح ن�ص المادة الأولى من قرار وزير التعليم رقم  1029ل�سنة 1989
()394
ال�صادر تنفيذا لقرار رئي�س الجمهورية رقم  361ل�سنة ».1989

� -3إندماج ال�شركات :
وفى حالة تر�سية المناق�صة على �شركة قبل �إندماجها في �شركة ثانية  ،يكون للجهة
الإدارية �سلطة تقديرية في الإ�ستمرار بالتعاقد مع ال�شركة المندمج فيها وفى ذلك تقول
�إدارة الفتوى بدولة قطر ان « �إندماج �شركة في �أخرى يعتبر ح ًال لل�شركة المندمجة بالإتفاق,
ولكنه مجرد حل �شكلي ال ي�ؤدي �إلى الت�صفية والق�سمة  ,وذلك ب�سبب تحويل الأموال �إلى
ال�شركة الجديدة  ,ومن المقرر وفق ًا للقواعد العامة � ,أن ال�شركة المندمج فيها تعتبر خلف ًا
عام ًا لل�شركة المندمجة  ,وتحل محلها حلو ًال قانوني ًا فيما لها وما عليها وذلك في حدود ما
تفق عليه في عقد الإندماج  .ومن حيث ان الثابت من الأوراق �أنه تمت تر�سية المناق�صة
على ال�شركة المندمجة قبل �إندماجها في ال�شركة الثانية  ,وبالتالي ف�إنه يجوز الإ�ستمرار

في �إجراءات التعاقد و�إبرام العقد النهائي مع ال�شركة المندمج فيها على �أ�سا�س �إنها
خلف عام لل�شركة الأولى  ,وذلك �إذا ر�أت جهة الإدارة �أن ال�شركة المندمج فيها تتمتع
بالكفاءة المالية والفنية الالزمة لتنفيذ الم�شروع على �أكمل وجه  ,ف�إذا لم تكن جهة
الإدارة على ثقة تامة في كفاءة ال�شركة الجديدة  ,ف�إنها ت�ستطيع �أن ت�ستند �إلى �أحكام القانون
رقم ( )8ل�سنة  1967بتنظيم المناق�صات والمزايدات الذي ن�ص في المادة ( )43منه على
�أن المناق�ص ال يعتبر متعاقد ًا �إال من تاريخ التوقيع على العقد  ,و�إذا لم يتم عقد نهائي مع
ال�شركة المندمجة فالإدارة في حل من الإ�ستمرار في �إجراءات التعاقد بعد �إندماج ال�شركة
في �أخرى  ,ولها عندئذ �أن تقرر �إعادة طرح العملية في مناق�صة جديدة وتتمتع الإدارة في
هذا المجال ب�سلطة تقديرية ب�إعتبارها القوامة على ح�سن �سير و�إنتظام المرفق العام الذي
()396( )395
يت�صل به العقد المزمع �إبرامه والأمينة على الم�صلحة العامة  .و
( )394جل�سة ( 1992/12/20ملف رقم ) 2186/2/32
(� )395ش  0ق 1405/3/19 893- 11/3هـ 1984/12/11م
()396تن�ص المادة  277من قانون ال�شركات التجارية رقم  5ل�سنة  2002على ان « تنتقل جميع حقوق والتزامات ال�شركة المندمجة
�إلى ال�شركة التي تم االندماج فيها �أو ال�شركة النا�شئة عن االندماج حكم ًا بعد انتهاء �إجراءات الدمج وت�سجيل ال�شركة وفق ًا
لأحكام هذا القانون .وتعتبر ال�شركة التي تم االندماج فيها �أو النا�شئة عن االندماج خلف ًا قانوني ًا لل�شركات المندمجة ،وتحل
محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.
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 -4انق�ضاء ال�شركة :
�إن الن�ص على ا�ستمرار �شركة الت�ضامن رغم وفاة �أحد ال�شركاء ( ,مادة  ) 4/19من
قانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالقانون رقم ( )11ل�سنة  397, 1981ال يت�صور �إال �إذا
كان عدد ال�شركاء يزيد على اثنين  ,ف�إذا مات �أحدهم �أمكن �إعمال الحكم القائل با�ستمرار
ال�شركة بين الباقي من ال�شركاء � ,أما �إذا كانت �شركة الت�ضامن مكونة من �شريكين فقط ,
فعندئذ يتعين القول بانتهاء ال�شركة بموت �أحد ال�شريكين  ,فال يحل ورثته محله فيها لأن
�شخ�صية ال�شريك محل اعتبار في �شركات الأ�شخا�ص  ,وعلى ذلك تنحل ال�شركة وت�صفى
وتق�سم بين ال�شريك الباقي وورثة ال�شريك المتوفى  ,فيح�صل ه�ؤالء الورثة على ح�صة
مورثهم فيها  ,وقد ق�ضى ب�أن انق�ضاء ال�شركة بموت ال�شريك يقع بقوة القانون منذ ح�صول
الوفاة دون انتظار انتهاء �أجلها � ,إذا كان لها مدة محددة في العقد .وهذا ال يمنع بداه ًة من
قيام ال�شريك القطري باالتفاق من جديد مع ورثة المتوفى ك�شركاء �أ�صالء مما يعتبر عقد ًا
بت�أ�سي�س �شركة جديدة وبالتالي يخ�ضع لأحكام القانون رقم ( )20ل�سنة  1963ب�ش�أن تنظيم
ا�شتغال الأجانب بالتجارة �أو ال�صناعة في قطر  ,وغيره من التعليمات والقواعد ال�سارية
()398
ب�ش�أن م�شاركة ر�أ�س المال الأجنبي في الن�شاط التجاري »
()397تقابل المادة  285من قانون ال�شركات التجارية رقم  5ل�سنة  2002التى تن�ص على ان « تنق�ضي �شركة الت�ضامن �أو التو�صية
الب�سيطة �أو المحا�صة ،بوفاة �أحد ال�شركاء �أو الحجر عليه �أو ب�إ�شهار �إفال�سه �أو �إع�ساره �أو بان�سحابه من ال�شركة ،ومع ذلك
يجوز الن�ص في عقد ال�شركة على �أنه �إذا توفي �أحد ال�شركاء ،ت�ستمر ال�شركة مع ورثته ولو كانوا ق�صرا.و�إذا كان ان�سحاب
ال�شريك ب�سوء نية �أو في وقت غير مالئم ،جاز الحكم على ال�شريك باال�ستمرار في ال�شركة ف�ضال عن التعوي�ضات عند
االقت�ضاء».
وتن�ص المـادة ( )286على ان «�إذا لم يرد بعقد �شركة الت�ضامن �أو التو�صية الب�سيطة �أو المحا�صة ،ن�ص على ا�ستمرارها
في حالة ان�سحاب �أحد ال�شركاء �أو وفاته �أو �صدور حكم بالحجر عليه �أو ب�إ�شهار �إفال�سه �أو ب�إع�ساره ،جاز لل�شركاء

خالل �ستين يوما من تاريخ وقوع �أي من الحاالت المذكورة� ،أن يقرروا بالإجماع ا�ستمرار ال�شركة فيما بينهم

وال يجوز االحتجاج بهذا االتفاق على الغير �إال من تاريخ �إ�شهاره بالقيد في ال�سجل التجاري بالن�سبة ل�شركتي الت�ضامن
والتو�صية الب�سيطة.
وفي جميع �أحوال ا�ستمرار ال�شركة مع باقي ال�شركاء الباقين ،يقدر ن�صيب ال�شريك الذي خرج من ال�شركة وفقا لأخر جرد،
ما لم ين�ص عقد ال�شركة على طريقة �أخرى للتقدير .وال يكون لهذا ال�شريك �أو لورثته ن�صيب فيما ي�ستجد من حقوق ال�شركة
�إال بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات �سابقة على خروجه من ال�شركة».
(� )398ش ق  1401/4/19 63 -/11/3هـ  1984/1/22م
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 -5مدى جواز انتقال ملكية �شركة ذات م�سئولية محدودة قطرية ل�شركة م�شتركة:
قررت �إدارة الفتوى بدولة قطر انه “لما كان انتقال ملكية ال�شركة القطرية �إلى �شركة
م�شتركة ال يغير من الو�ضع القانوني لل�شركة الأخيرة وال يعدو �أن يكون زيادة في حقوقها
وعنا�صر ملكيتها وبالتالي ف�إنه ال يوجد ثمة ما يدعو �إلى �إعادة ح�صول ال�شريك الأجنبي على
ترخي�ص من وزير المالية واالقت�صاد والتجارة لمبا�شرة الن�شاط  ،طالما �أن ن�سبة م�ساهمة
هذا ال�شريك الأجنبي في ر�أ�س مال ال�شركة الم�شتركة لم يتغير عما كانت عليه ولم تزد عن
 ، %49و�أن ملكيتهم الجديدة في ال�شركة الجديدة ال تزيد عن  %49من ر�أ�س مالها �أي�ضا  ،و�أن
م�ساهمة العن�صر القطري لم تنق�ص عن  %51من ر�أ�س مالها  ،و�أنها تعمل في ذات الن�شاط
()399
ال�سابق المرخ�ص به .

( )399الفتوى رقم ف.ت  2489-11/3الم�ؤرخة . 1996/10/9
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الباب الثانى
التعاقد عن غير طريق المناق�صة العامة

الأ�صل طبقا لأحكام قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة  2005هو �أن
تلج�أ الإدارة �إلى �أ�سلوب المناق�صة (العامة �أو المحدودة �أو المحلية ) ال�ستيفاء احتياجاتها
من �شراء اال�صناف ومقاوالت الأعمال �أو الخدمات ومقاوالت النقل  ,و�أجاز الم�شرع ا�ستثناء
من هذا الأ�صل �أن ت�سلك الإدارة �أ�ساليب �أخرى للتعاقد وهى الممار�سة  ,واالتفاق المبا�شر,
ور�سم الم�شرع لكل �أ�سلوب منها حدوده  ,وبين حاالته والإجراءات التى يقت�ضيها الأخذ به
ومن خالله  ,ولكل �أ�سلوب منها مجال �أعماله الذى ال يختلط خالله بغيره من الأ�ساليب ,
وبعبارة اخرى جعل القانون المناق�صة هى الأ�صل فى التعاقد �أما باقى طرق التعاقد فهى
جوازية  ,كما ا�ستحدث ال�ضوابط التى تحكم كل طريقة منها».
و�إذ تناولنا في الباب االول احكام المناق�صة العامة فاننا نتناول في الباب الثانى باقى
احكام التعاقد بطريق المناق�صة وهى المناق�صة المحدودة  ,المناق�صة المحلية  ،ثم نعالج
باقى طرق التعاقد اال�ستثنائية وهى الممار�سة واالتفاق المبا�شر ونفرد لكل �أ�سلوب منها
ف�صال م�ستقال.

الفصل األول
المناقصة المحدودة
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الف�صل الأول
المناق�صة المحدودة

الن�صو�ص القانونية:
تن�ص المادة  2من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة  2005على ان «
المناق�صة �إما �أن تكون عامة �أو محدودة �أو محلية .وتخ�ضع المناق�صة العامة والمحلية
لمبادئ العالنية في الإجراءات والم�ساواة وحرية المناف�سة.
وتن�ص المادة ( )4على ان «يكون التعاقد بطريق المناق�صة المحدودة في الحاالت
التي تتطلب طبيعتها ق�صر اال�شتراك فيها على موردين �أو مقاولين �أو ا�ست�شاريين �أو فنيين
معينين بذواتهم من المقيدين في القوائم التي تعدها الجهة الحكومية المعنية لهذا الغر�ض
وتعتمدها لجنة المناق�صات المركزية ،ب�شرط �أن يتوفر فيهم الكفاية الفنية والمالية وح�سن
ال�سمعة.
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد و�ضوابط الت�أهيل الذي يتم على �أ�سا�سه
�إعداد القوائم الم�شار �إليها.
وتتولى لجنة المناق�صات المخت�صة توجيه الدعوة لال�شتراك في المناق�صة المحدودة،
ويكون توجيه الدعوة بالو�سيلة التي تراها اللجنة منا�سبة ،على �أن تت�ضمن البيانات الواجب
ت�ضمينها الإعالن عن المناق�صة العامة.
وفيما عـدا ذلك ت�سري على المناق�صة المحدودة � ،سواء كانت داخلية �أم خارجية جميع
الأحكام المنظمة للمناق�صة العامة.
ومن جماع هذه الن�صو�ص يبين قواعد و�أحكام المناق�صة المحدودة وهى:
�أوال :تخ�ضع المناق�صة المحدودة �سواء كانت داخلية �أو خارجية لكافة القواعد والأحكام
والإجراءات وال�شروط التى تخ�ضع لها المناق�صة العامة عدا ما ورد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فى
القانون رقم  26ل�سنة .2005
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ثانيا :حاالت التعاقد بطريق المناق�صة المحدودة :
يكون التعاقد بطريق المناق�صة المحدودة فى الحاالت التى تتطلب بح�سب طبيعتها
ق�صر اال�شتراك فيها على موردين �أو مقاولين �أو ا�ست�شاريين �أو فنيين معينين بذواتهم �سواء
فى داخل دولة قطر �أو فى خارجها ممن ثبتت كفايتهم فى النواحى الفنية والمالية وتتوافر
ب�ش�أنهم �شروط ح�سن ال�سمعة  ،وهو ما يقت�ضى ان يذكر في مذكرة العر�ض على ال�سلطة
المخت�صة توافر ما يقت�ضى اللجوء �إلى المناق�صة المحدودة.

ثالثا �:إجراءات الدعوة لتقديم العطاءات فى المناق�صة المحدودة :
 اال�صل ان الجهة الحكومية طالبة الطرح بالمناق�صة المحدودة لديها قوائم م�سجلفيها الموردين �أو المقاولين �أو اال�ست�شاريين �أو الفنيين المعينين بذواتهم  ،وتكون هذه
القوائم معتمدة من لجنة المناق�صات المركزية  ،وتعد هذه القوائم عن طريق االعالن عن
بيوت الخبرة وال�شركات المتخ�ص�صة في الن�شاط المزمع طرحه فيما بعد ليقدموا �سابقة
خبرتهم واعمالهم في الداخل والخارج  ،وو�ضعهم المالى.
وتوجه الدعوة �إلى �أكبر عدد من الم�شتغلين بنوع الن�شاط الخا�ص بمو�ضوع المناق�صة من
بين المقيدين بتلك القوائم التى تم�سكها الجهة الإدارية وذلك بالو�سائل التى تراها اللجنة
منا�سبة �سواء بالو�سائل االلكترونية �أو بموجب كتب مو�صى عليها بعلم الو�صول �أو باليد ،
ويجب ان تت�ضمن الدعوة �إلى المناق�صة المحدودة البيانات الواجب ت�ضمينها في المناق�صة
العامة والمحددة بالمادة  26من القانون وقد �سلف بيانها في الف�صل الثالث من الباب االول .

هل يجوز توجيه الدعوة �إلى غير المقيدين بالقائمة ؟
ال يجوز توجيه الدعوة فى المناق�صة المحدودة �إلى غير المقيدين بالقائمة �سالفة الذكر
�إذ هى بطبيعتها ال تقبل ذلك لذا جعلها الم�شرع فى المادة  4مق�صورة على الحاالت التى
تتطلب ق�صر اال�شتراك فيها على موردين �أو مقاولين �أو  ...ممن ثبتت كفايتهم فى النواحى
الفنية والمالية وح�سن ال�سمعة  ,و�أن ذلك يتطلب لدى قيدهم فى القائمة التحقق من توافر
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�شروط قيدهم الم�شار �إليها � .إ�ضافة �إلى ذلك ف�إن المادة  2قد ا�ستثنت المناق�صة المحدودة
من العالنية في االجراءات على خالف المناق�صة العامة  ,والمناق�صة المحلية.
ومتى كانت الدعوة فى المناق�صة المحدودة موجهة �إلى من ثبتت كفايتهم فى النواحى
الفنية والمالية فهل يمتنع على لجنة المناق�صات المخت�صة ا�ستبعاد �أى عطاء ب�سبب

الكفاية الفنية ؟
فى هذا ال�صدد ق�ضت محكمة الق�ضاء الإدارى الم�صرية ب�أنه « ال يجدى المدعى فى
هذا ال�ش�أن ما ذهب �إليه من �أن مجرد دعوته لال�شتراك فى المناق�صة �أمر يحمل فى طياته
معنى الت�سليم من جهة الإدارة بكفايته الفنية وهو ما يتعار�ض مع قرار لجنة البت با�ستبعاده
من المناق�صة وذلك باعتبار �أن المناق�صة المحدودة هى نوع من المناق�صات العامة يق�صر
اال�شتراك فيها على بيوت مالية �أو م�ؤ�س�سات معتمدة �أ�سما�ؤها فى ك�شوف و�سجالت تقرها
الجهة المخت�صة بالوزارة �أو الم�صلحة بعد التحرى عنها المتيازها فى النواحى المالية
والفنية  ,ال يجدى المدعى ذلك لأن الدعوى �إلى اال�شتراك فى المناق�صة المحدودة �إجراء
يقت�ضيه مبد�أ الم�ساواة بين جميع البيوت المدرجة ا�سما�ؤهم فى �سجالت الجهة الإدارية
كمر�شحين للتقدم فى المناق�صات المحدودة بوجه عام � ,أما ا�ستبعاد عطاء معين بمعرفة
لجنة البت فهو �إجراء تمار�سه تلك اللجنة باعتبارها الجهة التى يناط بها بحث العطاءات
وفح�صها والمقارنة بينها على �ضوء العنا�صر الواجب توافرها بوجه خا�ص فى الم�شروع �أو
العملية مو�ضوع المناق�صة ومدى الأهمية الن�سبية لكل عن�صر من هذه العنا�صر وفى عملية
الفح�ص والموازنة تتمتع اللجنة ب�سلطة تقديرية تمار�سها فى �ضوء االعتبارات المت�صلة
ب�صالح المرفق العام  ,وبناء على ذلك ال يكون ثمة تعار�ض بين دعوة المدعى �إلى

المناق�صة المحدودة وبين ا�ستبعاد عطائه من بين العطاءات المقدمة فيها ك�إجراء
()400
وقائى تمليه الرغبة فى �ضمان �سالمة تنفيذ العملية مو�ضوع المناق�صة ».
()400الق�ضية رقم  1506ل�سنة  14ق جل�سة  1968/3/17مجموعة المبادىء التى قررتها محكمة الق�ضاء الإدارى فى ثالث
�سنوات �أكتوبر � -1966سبتمبر � 1969ص .273

الفصل الثانى
المناقصة المحلية
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الف�صل الثانى
المناق�صة المحلية

تخ�ضع المناق�صة المحلية لكافة القواعد والأحكام والإجراءات وال�شروط التى تخ�ضع
لها المناق�صة العامة عدا ما ورد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص بها فى القانون رقم  26ل�سنة . 2005
ونتعر�ض للأحكام الخا�صة بالمناق�صة المحلية والتى ورد ب�ش�أنها ن�ص خا�ص وهى حاالت
التعاقد بهذا اال�سلوب  ،وت�شكيل لجنة المناق�صات المحلية  ،ون�صاب �صحة اجتماعاتها
وقراراتها و�سلطة اعتمادها.

المبحث االول
حاالت التعاقد بالمناق�صة المحلية
تن�ص المادة  5من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة  2005المعدلة
بالقانون رقم  14ل�سنة  2010على ان « يكون التعاقد بطريق المناق�صة المحلية بالن�سبة
ل�شراء الأ�صناف �أو مقاوالت الأعمال �أو الخدمات التي ال تزيد قيمتها على ()5.000.000
خم�سة ماليين ريال ،و ُيق�صر اال�شتراك فيها على الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات
المحليين المقيدين في ال�سجل التجاري ،وفيما عدا ذلك ت�سري على المناق�صة المحلية
جميع الأحكام المنظمة للمناق�صة العامة».
وتن�ص المادة  61على ان « �إذا تبين للجنة المناق�صات المحلية بعد ف�ض المظاريف
�أن الأ�سعار تزيد على ( )5.000.000خم�سة ماليين ريال وجب عليها �إحالة م�ستندات
المناق�صة بمظروف موقع عليه من رئي�س اللجنة �إلى لجنة المناق�صات المركزية  ،وذلك
التخاذ الإجراءات المقررة قانون ًا في �ش�أنها» .

ن�صاب المناق�صة المحلية:
يكون التعاقد بطريق المناق�صة المحلية وذلك فى الحاالت التى يق�صر اال�شتراك فيها على
الموردين والمقاولين المحليين المقيدين في ال�سجل التجارى فيما ال تزيد قيمته التقديرية
على ( )5.000.000خم�سة ماليين ريال ف�إذا جاوزت قيمتها التقديرية هذا الن�صاب وجب
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الطرح فى مناق�صة عامة  .و�إذا تك�شف من ف�ض المظاريف ان احد العطاءات تزيد قيمته
على هذا الن�صاب وجب على لجنة المناق�صات المحلية احالة م�ستندات المناق�صة من
عطاءات ومح�ضر ف�ض المظاريف �إلى لجنة المناق�صات المركزية.
وفى ذلك تقول ادارة الفتوى بدولة قطر في ظل قانون المناق�صات ال�سابق « �إنَّ اخت�صا�ص
اللجنة المحلية يحدد �أ�سا�س ًا بالقيمة التقديرية للمناق�صة طبق ًا لأحكام المواد �أرقام (،)47
( )49( ، )48من القانون رقم ( )8ل�سنة  1976ب�ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات ،
فطالما �أن هذه القيمة التقديرية مليون ريال �أو �أقل  ،اخت�صت اللجنة المحلية مبدئي ًا باتخاذ
�إجراءات دعوة المناق�صين �إلى المناق�صة وتلقي العرو�ض والعطاءات  ،ف�إذا تبين بعد

فتح المظاريف مبا�شرة �أن الأ�سعار المقدمة في العطاءات �أعلى من مليون ريال –
خم�سة ماليين ريال فى القانون الحالى ،-تعين �إحالتها �إلى اللجنة المركزية وذلك
قبل �إجراء �أي تخفي�ض في الكميات �أو �إجراء �أي مفاو�ضة مع مقدمي العطاءات في
الحاالت التي يجوز فيها ذلك � ،إذ �أن كل هذه الإجراءات تتوالها اللجنة المركزية
بعد �إحالة المناق�صة �إليها  ،وعلى ذلك فالعبرة في االخت�صا�ص النهائي هي بالأ�سعار التي

تت�ضح بعد فتح المظاريف مبا�شرة  ،وقبل اتخاذ �أي �إجراء �آخر  ،ف�إذا تبين �أن �أقل الأ�سعار
المقدمة �أعلى من مليون ريال � ،أ�صبحت اللجنة المركزية هي �صاحبة االخت�صا�ص النهائي
في النظر في هذه المناق�صة .وال ي�صح االجتهاد في هذا ال�ش�أن لأن ن�ص القانون وا�ضح وال
يحتمل الت�أويل  ،والقاعدة �أنه ال اجتهاد مع �صراحة الن�ص  ،وحيث �إن �أقل العطاءات �سعر ًا
في المناق�صة الم�شار �إليها �أعلى من المليون ريال لذلك ف�إن االخت�صا�ص بالبت فيها يكون
()401
للجنة المناق�صات المركزية ».

المبحث الثانى
ت�شكيل لجنة المناق�صات المحلية
ون�صاب �صحة اجتماعاتها وتو�صياتها و�سلطة اعتمادها
يتولى البت في المناق�صة التى ال تجاوز قيمتها خم�سة ماليين ريال لجنة المناق�صات
المحلية  ،فهذه اللجنة هى المخت�صة بمبا�شرة �إجراءات طرح المناق�صات التي ال تزيد

(( )401الفتوى رقم ف  .ت  3162-4/3بتاريخ . )1997/12/9
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قيمتها على هذا الن�صاب وتلقي العطاءات وف�ض المظاريف المت�ضمنة لها ودرا�ستها و�إبداء
التو�صية ب�ش�أن �إر�ساء المناق�صة على �أف�ضل عطاء .
وتن�ص المادة  60من القانون رقم  26ل�سنة  2005على ان « تن�ش�أ لجنة ت�سمى «لجنة
المناق�صات المحلية» تخت�ص بمبا�شرة �إجراءات طرح المناق�صات المحلية وتلقي وف�ض
ودرا�سة عطاءاتها  ،و�إبداء التو�صية ب�ش�أن �إر�سائها على �أف�ضل عطاء  ،وت�شكل بقرار من وزير
االقت�صاد والمالية على النحو التالي:
 -1نائب رئي�س لجنة المناق�صات المركزية رئي�س ًا.
 -2نائب للرئي�س و�أربعة �أع�ضاء ،ير�شحهم رئي�س لجنة المناق�صات المركزية.
ويجب �أن يح�ضر اجتماعات اللجنة ممثل عن الجهة الحكومية المعنية ،وممثل عن ديوان
المحا�سبة.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر لجنة المناق�صات المركزية  ،وي�شترط ل�صحة انعقادها
ح�ضور �أغلبية �أع�ضائها على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه.
وت�صدر اللجنة قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء الحا�ضرين  ،وعند ت�ساوي الأ�صوات
ُيرجح الجانب الذي منه الرئي�س  ،وترفع اللجنة تو�صياتها �إلى وزير االقت�صاد والمالية �أو
من يفو�ضه العتمادها.
ويكون للجنة �أمين �سر يعاونه عدد من الموظفين ،ي�صدر بتعيينهم وتحديد اخت�صا�صاتهم
ومكاف�آتهم  ،قرار من وزير االقت�صاد والمالية».

وينبغى التمييز بين ن�صاب �صحة الح�ضور الم�شار اليه وبين ن�صاب �صحة القرار
الذى ت�صدره اللجنة  ،ذلك ان ن�صاب �صحة الح�ضور هو ح�ضور اغلبية اع�ضاء اللجنة
اى ما يجاوز ن�صف عدد االع�ضاء اى ح�ضور خم�سة من بينهم الرئي�س �أو نائبه .وفى حالة
عدم توافر الن�صاب القانونى ل�صحة انعقاد اللجنة فال يجوز للجنة مبا�شرة اخت�صا�صاتها
وي�ؤجل اجتماعها �إلى �أقرب ميعاد ممكن.
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اما ن�صاب �صحة قرارات لجنة المناق�صات المحلية فالأ�صل ان ت�صدر قراراتها ب�أغلبية
االع�ضاء الحا�ضرين  ،ما لم ين�ص القانون على خالف ذلك  .وقد حدد القانون اغلبية
خا�صة فى الحاالت الآتية :
-1يجب ان ي�صدر قرار اللجنة المخالف لتو�صيات الجهات الفنية التالية ب�أغلبية ثلثى
الأع�ضاء الذين تت�ألف منهم اللجنة – ال ثلثى الحا�ضرين -وهى التو�صيات التى يقوم
بها الفنيون بالجهة الحكومية المخت�صة � ،أو اللجنة الفنية الخا�صة التى ت�شكلها لجنة
المناق�صات المركزية لدرا�سة العطاءات �أو الخبراء �أو الفنيين �أو اال�ست�شاريين (المادة .)43
-2يجب ان ي�صدر ب�إجماع الحا�ضرين قرار عدم ا�ستبعاد العطاء الذى �شابه خط�أ ح�سابى
تجاوزت ن�سبته  %5من قيمة ال�سعر االجمالى الوارد بنموذج العطاء (المادة /32فقرة .)4
-3يجب ان ي�صدر ب�إجماع ا�صوات االع�ضاء قرار االت�صال بمقدمى العطاءات بعد ف�ض
مظاريفها في اية حالة ترى فيها اللجنة ذلك (البند  3من المادة  48الم�ضافة بالقانون
رقم  22ل�سنة  )2008فيما عدا التفاو�ض مع مقدمى العطاءات في الحالتين المن�صو�ص
عليهما في هذه المادة وهما �أ� -إذا انتهت مدة �سريان العطاءات ب�سبب ظروف ا�ستثنائية،
وذلك من �أجل مد هذه المدة .ب -مفاو�ضة �صاحب العطاء الأقل �سعر ًا المقترن بتحفظات
للتنازل عن تحفظاته �أو النزول ب�سعره �إلى م�ستوى �أ�سعار ال�سوق ،و�إذا رف�ض �صاحب
العطاء الأقل �سعر ًا التنازل عن تحفظاته �أو النزول ب�سعره �إلى �أ�سعار ال�سوق جاز للجنة
التفاو�ض مع �صاحب ال�سعر الذي يليه.
وتعتمد تو�صيات لجنة المناق�صات المحلية من وزير االقت�صاد والمالية �أو من
يفو�ضه.

الفصل الثالث
طرق التعاقد االستثنائية
الممارسة واالتفاق المباشر
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الف�صل الثالث
طرق التعاقد اال�ستثنائية
الممار�سة واالتفاق المبا�شر

الن�صو�ص القانونية:
تن�ص المادة  6من القانون رقم  26ل�سنة  2005المعدلة بالقانون رقم  22ل�سنة 2008
على ان « يكون التعاقد بطريق الممار�سة في الحاالت التي ال تحتمل �إجراء المناق�صة،
وذلك لالختيار من بين ثالثة على الأقل من الموردين �أو المقاولين �أو مقدمي الخدمات
المقيدين في ال�سجل التجاري ،ممن تتوفر لديهم الأ�صناف المطلوب �شرا�ؤها� ،أو �إمكانية
تنفيذ الأعمال �أو �أداء الخدمات المطلوب القيام بها ».
وتن�ص المادة  7على ان « يكون التعاقد بطريق االتفاق المبا�شر مع مورد �أو مقاول �أو
مقدم خدمة معين  ،ل�شراء �أ�صناف �أو تنفيذ �أعمال �أو �أداء خدمات محددة  ،نظرا لطبيعة
وخ�صو�صية هذه الأ�صناف �أو الأعمال �أو الخدمات».
وتن�ص المادة  8على ان «ال يجوز بعد الإعالن عن المناق�صة والتقدم بالعطاءات تحويل
المناق�صة �إلى ممار�سة �أو اتفاق مبا�شر».
وتن�ص المادة  62المعدلة بالقانون رقم  22ل�سنة  2008على ان  -1« :مع مراعاة �أحكام
المادتين ( )7( ، )6من هذا القانون ،يجوز للجهة الحكومية المعنية التعاقد بطريق
الممار�سة �أو االتفاق المبا�شر على �شراء الأ�صناف �أو مقاوالت الأعمال �أو �أداء الخدمات
بالقيمة التي ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء  ،بنا ًء على عر�ض وزير االقت�صاد
والمالية.
وال يجوز تق�سيم ال�صفقة الواحدة �إلى �صفقات خالل ال�سنة المالية الواحدة ،بحيث تكون
قيمة كل منها في حدود القيمة التي ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء.
ويتولى الوزير �أو رئي�س الجهاز الحكومي المخت�ص تحديد من يتولى مهمة �إجراء الممار�سة
�أو االتفاق المبا�شر ،وذلك طبق ًا لأحكام هذا القانون.
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-2يجب على الجهة الحكومية المعنية� ،إذا ر�أت �أن الم�صلحة العامة تقت�ضي التعاقد
بالممار�سة �أو االتفاق المبا�شر ،فيما يجاوز الحدود المالية التي ي�صدر بتحديدها قرار
من مجل�س الوزراء� ،أن تعر�ض الأمر على لجنة المناق�صات المركزية للموافقة على
الإجراءات الخا�صة التي يتعين عليها �إتباعها  ،وفق ًا للأ�س�س وال�ضوابط التي تحددها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
-3ا�ستثنا ًء من �أحكام البندين ال�سابقين ،يجوز للجهة الحكومية المعنية ،بعد موافقة الأمير
التعاقد باالتفاق المبا�شر على �أداء الأعمال اال�ست�شارية و�إعداد الدرا�سات ذات الطبيعة
الخا�صة».
وقد �صدر قرار مجل�س الوزراء رقم ( )39ل�سنة  2009بتحديد قيمة التعاقد بطريق
الممار�سة �أو االتفاق المبا�شر نا�صا في مادته االولى على ان «تحدد قيمة �شراء الأ�صناف
�أو مقاوالت الأعمال �أو �أداء الخدمات التي يجوز للجهات الحكومية المعنية التعاقد عليها
بطريق الممار�سة �أو االتفاق المبا�شر بمبلغ ال يجاوز ( )200.000مائتي �ألف ريال».
ونعر�ض للأحكام الم�شتركة بين الممار�سة واالتفاق المبا�شر ثم االحكام الخا�صة بكل
ا�سلوب منهما ونفرد لكل منها مبحثا م�ستقال.

المبحث االول
االحكام الم�شتركة في الممار�سة واالتفاق المبا�شر
المطلب االول
حاالت التعاقد بطريق الممار�سة واالتفاق المبا�شر
(ن�صاب الممار�سة واالتفاق المبا�شر)
يتقيد التعاقد بطريق الممار�سة واالتفاق المبا�شر بقيدين :
االول  :يتعلق بن�صاب الممار�سة واالتفاق المبا�شر فيجب �أال تزيد القيمة التقديرية
للأ�صناف �أو مقاوالت االعمال �أو الخدمات على مائتى الف ريال( 200000ريال).
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و�إذا ر�أت الجهة الحكومية المعنية ان الم�صلحة العامة تقت�ضى التعاقد بالممار�سة
�أو االتفاق المبا�شر فيما يزيد على مائتى الف ريال وجب عليها الح�صول على موافقة
م�سبقة بالإذن بالتعاقد بالممار�سة �أو االتفاق المبا�شر والإجراءات الواجب اتباعها.
ف�إذا لم تح�صل على الموافقة الم�سبقة فقد ر�أت ادارة الفتوى بدولة قطر بطالن العقد
بقولها « ن�ص القانون رقم ( )8ل�سنة  1976ب�ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات  ,على
وجوب �إبرام عقود توريد الأ�صناف و�شرائها عن طريق المناق�صات  ,ولم يجز للأجهزة
الحكومية التي ت�سري عليها �أحكامه اللجوء �إلى التعاقد عن طريق ال�شراء المبا�شر �إال في
حاالت محددة وردت في المادة ( )51منه  ,حيث تن�ص المادة المذكورة على �أنه يجوز
للجنة المخت�صة  ,بعد موافقة لجنة المناق�صات المركزية التعاقد بطريق الممار�سة �أو
ال�شراء المبا�شر على مقاوالت الأعمال التي ال تزيد قيمتها على 000/-ر 15ريال وعلى
الأ�صناف التي ال تجاوز قيمتها 000/-ر 50ريال  ,وذلك في الأحوال الآتية  ...وفي جميع
الأحوال  ,ال يجوز تق�سيم ال�صفقة الواحدة �إلى �صفقات بحيث تكون قيمة كل منها في حدود
المبلغين الم�شار �إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة  0ول�سنا في حاجة �إلى تقرير ما �إذا
كانت الكتب التي تم التعاقد ب�ش�أنها تقع �ضمن الحاالت الم�شار �إليها �أم ال ؟ � .إذ ان الثابت �أن
الجهة الإدارية لم تح�صل على الموافقة الم�سبقة للجنة المناق�صات المركزية كما
�أن قيمة الكتب تتجاوز المبلغ الذي حددته المادة الم�شار �إليها .ولما كانت القواعد المقررة

بالقانون رقم ( )8ل�سنة  1976الم�شار �إليها هي قواعد �آمرة ال تجوز مخالفتها ب�أي
حال من الأحوال  ,و�أنها تعد لذلك قواعد متعلقة بالنظام العام ف�إن �أي عقد يتم
بالمخالفة لهذه القواعد يعتبر عقداً باط ً
ال ال تترتب عليه �أية التزامات على الإدارة

المتعاقدة  0وقد �أو�صت الفتوى ت�سوية المو�ضوع ودي ًا».

()402

وعلى خالف الر�أى المتقدم قررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بمجل�س
الدولة �أن مخالفة التعاقد الذى تم بالأمر المبا�شر لأحكام القانون لي�س من �ش�أن هذه
()403
المخالفة �أن ت�ؤثر على �صحة العقد �أو ت�ؤدى �إلى بطالن.
(� )402ش  0ق1411/9/10-515-11/8هـ 1991/3/26 -م
( )403فتوى رقم  808بتاريخ  1985/7/18ملف رقم  308/6/86جل�سة 1985/6/26
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و�أكدت ذلك ادارة الفتوى للإ�سكان بمجل�س الدولة فى المو�ضوع الذى تتح�صل وقائعه
فى �أن مديرية.....ا�سندت بالأمر المبا�شر �إلى المقاول....عملية ان�شاء ور�شة كهرباء
بقيمة اجمالية  3948جنيها وتم تنفيذ العملية بزيادة  4متر مكعب خر�سانة م�سلحة.....
وتم اعداد ختامى العملية بدون ا�ضافة هذه الزيادات وقدرها  984جنيها لأنها لو �أ�ضيفت
للختامى لزادت القيمة على  4000جنيه الحد الأق�صى للأمر المبا�شر فقررت ادارة الفتوى
�أنه ال يبين من الأوراق وجود حالة ا�ستعجال تبرر اتباع طريق الأمر المبا�شر مما

يعد مخالفة للقانون ,كما جاوزت االدارة الحدود المقررة للإ�سناد بالأمر المبا�شر
بالمخالفة للمادة  39من القانون رقم  9ل�سنة � , 1983إال �أنه �أزاء ثبوت قيام المقاول بتنفيذ
الأعمال الزائدة عن الحد الأق�صى مما ي�ستلزم ت�سوية م�ستحقاته و�صرفها � ,إذ تعلقت حقوقه
()404
بالعقد و�أ�صبحت الم�ستحقات واجبة ال�صرف .

وقررت ادارة الفتوى والت�شريع بدولة الكويت ان لجنة المناق�صات المركزية لها رقابة
م�سبقة على �إ�صدار االذن بالممار�سة ويتوقف دورها عند �صدور الإذن وما يلى االذن
من �إجراءات الممار�سة يعتبر من �صميم �سلطة جهة الإدارة وتتحمل م�سئوليته
كاملة ولي�س للجنة المناق�صات �أن تتدخل فى �إجراءات الممار�سة بعد �صدور االذن
منها بذلك بقولها «تن�ص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم  37ل�سنة 1964
ب�ش�أن المناق�صات العامة والمعدلة بالقانون رقم  81ل�سنة  1977على �أنه « ويجوز للجنة
المناق�صات المركزية فيما زاد على الحدود المبينة فى الفقرة ال�سابقة �أن ت�أذن للجهة
الحكومية �أن تقوم با�ستيراد �أ�صناف �أو بالتكليف ب�إجراء �أعمال بالممار�سة �إذا ر�أت �أن من
الم�صلحة ذلك ب�سبب نوع الأ�صناف �أو الأعمال المطلوبة �أو ظروف اال�ستعجال �أو غير ذلك
 .وتقوم لجنة المناق�صات كذلك بالإذن للجهة الحكومية �أن ت�شترى بالممار�سات المنتجات
المحلية  ،على �شرط الت�أكد من �صالحية موا�صفاتها و�أن ال تزيد تكاليفها عن  %10من �أقل
التكاليف للمنتجات الم�شابهة الم�ستوردة وي�صدر االذن بناء على مذكرة م�سببة من الجهة
الحكومية التى تطلبه  « .ويبين من هذا الن�ص �أن �إجراءات اال�ستيراد �أو الممار�سة تبد�أ
( )404فتوى رقم  26بتاريخ  1992/1/4ملف رقم 440/24/31
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بمذكرة م�سببة من الجهة طالبة االذن بالممار�سة تبين فيها الأ�سباب ودواعى طلب هذا الإذن
وبعد تقديم هذه المذكرة تقوم لجنة المناق�صات بالتحقق �أن من الم�صلحة العامة ذلك
ب�سبب نوع الأ�صناف �أو الأعمال المطلوبة �أو ظروف اال�ستعجال �أو غير ذلك من الأ�سباب ف�إذا
ما ثبت لها ذلك �أ�صدرت االذن للجهة الحكومية ب�إجراء الممار�سة  ،وترتيب ًا على ما تقدم ف�إن
لجنة المناق�صات لها رقابة م�سبقة على �إ�صدار االذن بالممار�سة ويتوقف دورها عند �صدور
االذن �أما ما يلى ذلك من �إجراءات الممار�سة ف�إنه من �صميم �سلطة الجهة الإدارية طالبة
االذن وتتحمل م�سئوليته كاملة ولي�س للجنة المناق�صات �أن تتدخل فى �إجراءات الممار�سة
()405
بعد �صدور االذن منها بذلك».

حكم خا�ص باالتفاق المبا�شر:
ويجوز التعاقد باالتفاق المبا�شر دون التقيد بالحد االق�صى لالتفاق المبا�شر
و�أيا كانت القيمة التقديرية  ،وذلك لأداء االعمال اال�ست�شارية و�إعداد الدرا�سات ذات
الطبيعة الخا�صة ب�شرط الح�صول على الموافقة الم�سبقة من �صاحب ال�سمو �أمير البالد .
وقد قررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع بجل�سة ( 1985/6/26ملف رقم
� )308/6/86إن �أعمال الت�صميمات واال�شراف على التنفيذ تدخل فى مفهوم الأعمال
اال�ست�شارية �أو الفنية التى تطلب بح�سب طبيعتها �إجراءها بمعرفة فنيين �أو �أخ�صائيين .

عدم جواز تجزئة ال�صفقة الواحدة �إلى �صفقات قيمة كل واحدة منها فى حدود
الن�صاب ( 200000ريال):
ال يجوز اللجوء �إلى تجزئة الم�شتريات �أو الأعمال �أو الخدمات بق�صد التحايل لتفادى
االجراءات �أو ال�ضوابط �أو ال�ضمانات �أو ال�شروط المقررة ب�أحكام هذا القانون ومنها االذن
الم�سبق للجنة المناق�صات المركزية .
وفى هذا ال�صدد قررت ادارة الفتوى والت�شريع بدولة الكويت ان «البين من �سياق ن�ص
المادة الثالثة من القانون رقم  37ل�سنة � 1964أنه قد �أجاز للجهة الحكومية ا�ستيراد �أ�صناف
( )405فتوى رقم  4177/2فى 1981/6/16
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�أو �إجراء �أعمال بالممار�سة �أو المناق�صة دون الح�صول على �أذن م�سبق من لجنة المناق�صات
المركزية �إذا كانت قيمة الأ�صناف �أو الأعمال فى حدود خم�سة �آالف دينار كل ذلك �شريطة
�أال يتم التعاقد على هذا الوجه عن نف�س اال�صناف �أو الأعمال خالل ال�شهر الواحد �أكثر من
مرة �أو يتم تجزئة ال�صفقة الواحدة �إلى �صفقات �شهرية قيمة كل واحدة منها فى حدود
الن�صاب الم�شار �إليه �إذ �أن التعاقد على هذا الوجه �إجراء ا�ستثنائى ال يجوز التو�سع فيه
خالف ًا للأ�صل المقرر فى المادة المذكورة وحتى ال يكون التعاقد بهذا الطريق و�سيلة

للإخالل برقابة لجنة المناق�صات المركزية .ومن حيث �إن المق�صود بال�صفقة
الواحدة فى مفهوم هذه المادة هو التعاقد عن الأ�صناف المرتبطة والمكملة بع�ضها
البع�ض وتجمعها وحدة التماثل �أو التجان�س فيها كالأدوات المكتبية �أو الكهربائية �أو
الأثاث وما �شابه ذلك �أما �إذا كانت اال�صناف مختلفة ال تجان�س بينها وال ارتباط ف�إن
كل منها يعد �صنفاً م�ستق ً
ال بذاته فى مفهوم المادة الثالثة من قانون المناق�صات العامة
�سالفة البيان وعلى ذلك ف�إن مكونات االثاث من مكاتب وكرا�سى وخزائن و�سجاد و�ستائر
وغيرها تعد �صنف ًا واحد ًا وال يجوز اعتبار كل من هذه المكونات �صنف ًا م�ستق ًال فى مفهوم
المادة الثالثة �سالفة الذكر ومن ثم ال يجوز التعاقد على كل منها ا�ستقال ًال بغير اذن لجنة
المناق�صات المركزية �إذا كانت قيمة االثاث بمكوناته المختلفة على الوجه المتقدم تجاوز
()406
فى مجموعها المبلغ المن�صو�ص عليه فى المادة المذكورة ».
وغنى عن البيان �أنه �إذا تكررت ذات عملية ال�شراء �أو الخدمة او مقاولة الأعمال �أو النقل
وكان مجموع هذه العمليات ال يجاوز الحدود الق�صوى الواردة ( 200000ريال) ف�إنه فى هذه
الحالة تنتفى مظنة التحايل لتفادى االجراءات �أو ال�شروط المقررة قانونا متى كان يمكن
لل�سلطة المخت�صة �أن تقوم بال�شراء مرة واحدة فى حدود الحد الأق�صى  .وعلى �سبيل المثال
فلو �صدر �أمر مبا�شر ب�شراء �سلعة معينة بمبلغ ع�شرين الف ريال ثم تكرر ال�شراء لذات
ال�سلعة حتى ع�شر مرات ف�إن مجموع ما تم �شرا�ؤه  200000ريال وكانت ال�سلطة المخت�صة
تملك �أن ت�صدر �أمرا مبا�شرا فى حدود المبلغ االخير ( 200000ريال) مرة واحدة مما
( )406فتوى رقم  215بتاريخ  1990/2/2مرجع 3291/2
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يك�شف عن �أن التجزئة اقت�ضتها ال�ضرورة ولم تكن بق�صد التحايل  .وذلك �أن ما ا�ستهدفه
الم�شرع هو �أال تتم تجزئة الم�شتريات بق�صد تفادى اجراءات المناق�صة العامة �أو المحلية.
القيد الثانى  :بالن�سبة للممار�سة يتعلق بتوافر حالة من الحاالت التى ال تحتمل اجراء
المناق�صة ،مثل حالة ال�ضرورة واال�ستعجال(.مادة )6

وقد قررت المحكمة االدارية العليا �أن معيار اال�ستعجال هو معيار مو�ضوعى تقدره
جهة االدارة تحت رقابة الق�ضاء فى مراعاة مدى توافر ظرف اال�ستعجال من عدمه بحث
الظروف المحيطة بعملية التعاقد وما يبرر اال�سراع فى ابرام العقد وما يترتب من �ضرر على
ت�أخر ابرامه �إلى الأجل الذى ت�ستلزمه اجراءات المناق�صة و�أن الظروف التى �ساقها الطاعن
ال�ست�شعاره حالة اال�ستعجال عند اجراء التعاقد متمثلة فى محاولة توفير م�ستلزمات م�شروع
الدواجن....فى �أ�سرع وقت ممكن حتى يتمكن الم�شروع من االنتاج فى الوقت الذى تحل فيه
�أق�ساط القر�ض الكبير الذى ح�صلت عليه الوحدة المحلية وفوائده  ,هذه الظروف ال �شك
كان لها فى تقدير الطاعن وفى اطار م�س�ؤوليته عن اقت�صاديات الم�شروع ما يبرر ا�ستعجال
()407
التعاقد ومن ثم يجيز التجاءه �إلى طريق الممار�سة.
وبالن�سبة لالتفاق المبا�شر يتعلق بطبيعة وخ�صو�صية اال�صناف �أو االعمال �أو الخدمات
(مادة .)7

 مدى جواز �شراء ال�سيارات مبا�شرة من المنتج الوحيد لها:قررت �إدارة الفتوى لرئا�سة الجمهورية والمحافظات فى فتواها رقم  1625بتاريخ
( 1992/12/14ملف رقم � 50/17/93سجل رقم � ») 1992/50أن المادة ( )5من القانون
رقم  9ل�سنة  1983تق�ضى ب�أن يكون التعاقد عن طريق الممار�سة فى الأ�شياء المحتكر �صنعها
�أو ا�ستيرادها والأ�شياء التى ال توجد �إال لدى �شخ�ص بذاته لذلك ف�إنه لما كان المطلوب هو
�شراء �سبع �سيارات ريجاتا  ..و�أن ال�شركة المذكورة هى المنتج الوحيد ل�سيارات الركوب
المحلية  ,ومن ثم يكون ال�شراء والتعاقد فى هذه الحالة عن طريق الممار�سة ولي�س عن طريق
الأمر المبا�شر .
( )407الطعن رقم  813ل�سنة  34ق جل�سة 1989/12/9
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مدى جواز االلتجاء لأ�سلوب االتفاق المبا�شر فى قيام وكالة  ....للإعالنبتجميل �شارع  ....مقابل ا�ستغالله �إعالنيا لفترة معينة :
قررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع �أن العالقة فى هذه الحالة عقدية
مركبة تتم بين محافظة  ....ووكالة  ....و�أن �أحد وجهى هذه العالقة الخا�صة بتجميل �شارع
 ...يقوم بح�سبانه من �أعمال المقاوالت العامة التى تخ�ضع لأحكام القانون رقم  9ل�سنة
 1983وتقوم الم�ؤ�س�سة بو�صفها المقاول بالأعمال تجميل ال�شارع مقابل �أجر ت�ؤديه المحافظة
ويتمثل فى الترخي�ص للم�ؤ�س�سة فى ا�ستغالل ال�شارع �إعالنيا لمدة معينة و�أنه لي�س ثمة ما
يمنع قانونا من �أن يكون الأجر فى عقد المقاولة مقابال غير نقدى يمكن تقويمه بالمال و�أن
العقد فى هذه الحالة هو من عقود مقاوالت الأعمال تنتفى ب�ش�أنه �أو�ضاع االلتجاء �إلى �أ�سلوب
االتفاق المبا�شر المن�صو�ص عليه فى المادة  7من القانون رقم  9ل�سنة  1983وكان يتعين
على الجهة الإدارية �أن ت�سلك �سبيل المناق�صة العامة وفقا للأ�صل العام الذى قرره الم�شرع
()408
بالمادة  1من هذا القانون.

المطلب الثانى
ت�شكيل لجنة الممار�سة �أو االتفاق المبا�شر و�سلطة االعتماد
ترك القانون طريقة ت�شكيل لجنة الممار�سة �أو االتفاق المبا�شر �أو من يتولى هذه المهمة
�إلى الوزير �أو رئي�س الجهاز الحكومى المخت�ص  ،وعند اختيار اللجنة يراعى ان تكون من
موظفين م�س�ؤولين تتنا�سب وظائفهم وخبراتهم الفنية والمالية والقانونية مع �أهمية ال�صفقة
ونوعها.
وترفع لجنة الممار�سة �أو االتفاق المبا�شر تو�صياتها بالتر�سية �أو بالإلغاء �إلى �سلطة
االعتماد المخت�صة (الوزير �أو رئي�س الجهاز الحكومى المخت�ص) وذلك �إلى ت�صدر الالئحة
التنفيذية لقانون المناق�صات والمزايدات تت�ضمن تحديد �سلطة االعتماد و�إجراءات
الممار�سة واالتفاق المبا�شر وكيفية الدعوة �إليها...الخ.
( )408فتوى رقم  956بتاريخ  1993/11/27ملف رقم  312/1/54جل�سة 1993/11/17
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وعن مدى حواز قيام رئي�س الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون بتفوي�ض
الإدارات المخت�صة بالهيئة في �إجراء التعاقد بطريق الممار�سة �أو الأمر المبا�شر ،
والقيمة المحددة لذلك .
قررت ادارة الفتوى بدولة قطر �إنه يجوز لرئي�س الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون
تفوي�ض الإدارات المخت�صة بالهيئة في �إجراء التعاقد بطريق الممار�سة �أو الأمر المبا�شر ،
بالقيمة المحددة لكل حالة على حده بقولها «من حيث �إن الم�شرع قد �أوجب العمل ب�أحكام
الئحة المناق�صات والمزايدات العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون ال�صادرة بقرار مجل�س
الإدارة رقم ( )4ل�سنة  2006و�أحال فيما لم يرد ب�ش�أنه ن�ص فيها �إلى �أحكام قانون تنظيم
المناق�صات والمزايدات ال�صادر بالقانون رقم ( )26ل�سنة  ، 2005كما �أوجب الم�شرع –
ك�أ�صل عام – �أن يكون التعاقد على �شراء الأ�صناف �أو مقاوالت الأعمال �أو تقديم الخدمات
والدرا�سات اال�ست�شارية والأعمال الفنية عن طريق مناق�صات عامة  ،وا�ستثناء من هذا
الأ�صل �أجاز بموافقة رئي�س مجل�س �إدارة الهيئة التعاقد بطريقي الممار�سة والأمر المبا�شر
في الحدود ووفقا لل�شروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذه الالئحة  .وقرر الم�شرع �أن
يكون التعاقد بطريق الممار�سة بين عدد من الموردين �أو المقاولين ال يقل عن ثالثة ممن
تتوفر لديهم الأ�صناف �أو القدرة على تنفيذ الأعمال المطلوبة التي ال تقل قيمتها التقديرية
عن � 25ألف ريال وال تزيد على مائة �ألف ريال  ،كما قرر الم�شرع �أن يكون التعاقد بالأمر
المبا�شر بمعرفة الإدارة المخت�صة بالهيئة على �شراء الأ�صناف �أو تنفيذ الأعمال التي تقل
قيمتها التقديرية عن خم�سة وع�شرين �ألف ريال  .كما �أجازت الالئحة تو�صية المدير العام
وموافقة مجل�س �إدارة الهيئة التعاقد على الأعمال �أو �شراء الأ�صناف الالزمة للهيئة بطريق
الممار�سة مهما بلغت قيمتها في الحاالت المحددة ح�ضرا في المادة ( )45من الالئحة  ،كنا
�أجاز في المادة ( )50بناء على موافقة المدير العام ال�شراء بالأمر المبا�شر بما ال يجاوز
( )500.000ريال في الحالة الواردة في هذه المادة على �سبيل الح�صر  .ومن حيث �إنه يبين
مما تقدم �أنه يجوز بموافقة رئي�س مجل�س �إدارة الهيئة التعاقد ا�ستثناء عن طريق الممار�سة
والأمر المبا�شر في الحدود المبينة بالمادتين ( )9( ، )8من الئحة المناق�صات والمزايدات
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للهيئة  .وهو اخت�صا�ص �أ�صيل له بما يجوز معه قيامه بتفوي�ض الإدارات المخت�صة بالهيئة في
�إجراء التعاقد عن طريق الممار�سة والأمر المبا�شر بهذه الحدود  ،و�أنه طبقا لحكم المادة
( )45من ذات الالئحة يجوز بناء على تو�صية المدير العام وموافقة مجل�س �إدارة الهيئة
التعاقد عن طريق الممار�سة مهما بلغت قيمتها في الحاالت المحددة بهذه المادة  .كما �أنه
وفقا لحكم المادة ( )50من الالئحة المذكورة يجوز بناء على موافقة المدير العام ال�شراء
بالأمر المبا�شر بما ال يجاوز ( )500.000ريال في الحاالت الواردة بهذه المادة مما يجوز
معه �أي�ضا لرئي�س مجل�س �إدارة الهيئة  ،بعد موافقة المجل�س  ،تفوي�ض الإدارات المخت�صة
بالهيئة في �إجراء التعاقد عن طريق الممار�سة مهما بلغت قيمتها  ،وكذلك تفوي�ضها في
�إجراء التعاقد بطريق الأمر المبا�شر بما ال يجاوز ( )500.000ريال بعد موافقة المدير
()409
العام للهيئة ».

المبحث الثانى
الممار�سة
�أوال  :خلت ن�صو�ص قانون المناق�صات القطرى من الن�ص على �إنه ت�سرى على الممار�سة
الأحكام الخا�صة بالمناق�صات فيما لم يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص بها فى هذا القانون على
نحو يغاير ما اتبعه الم�شرع في المناق�صة المحدودة والمحلية � ,إال ان ذلك ال يعنى عدم

التقيد باال�شتراطات العامة للمناق�صة و�أحكام الت�أمين االبتدائى والنهائى وبقاعدة
التر�سية على العطاء الأف�ضل �شروطا والأقل �سعرا التى تخ�ضع لها المناق�صة ,
و�إنما ين�صرف �إلى عدم خ�ضوع الممار�سة لإجراءات المناق�صة التى تتعار�ض بطبيعتها مع
�إجراءات الممار�سة التى ال يت�صور �إخ�ضاعها لإجراءات الن�شر والإعالن وفتح المظاريف
وغير ذلك من الإجراءات التى تتطلب زمنا طويال ال يتفق مع ما تقوم عليه الممار�سة من
�سرعة ومرونة فى الإجراءات وحرية تامة لجهة الإدارة فى اختيار المتعاقد معها.
وقررت ادارة الفتوى بدولة قطر الزام الممار�س بتقديم الت�أمين النهائى بقولها
« �إن ن�ص الفقرة (هـ) من البند ( )1من المادة ( )63من ال�شروط العامة للعقود ال يوجب
( )409الفتوى ف.ع  3951 – 11/3الم�ؤرخة 2007/5/30
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على الحكومة اتباع �أ�سلوب معين لتعيين مقاول �آخر لإكمال الأعمال  ،و�إنما ترك الأمر لل�سلطة
التقديرية للحكومة تمار�سها ح�سب الأحوال  ،فلها �أن تلج�أ للجنة المناق�صات المركزية �أو
لجنة المقاوالت المحلية  ،ولها �أال تلج�أ �إلى �أي منها وذلك وفقا لتقديرها للطريقة المالئمة
لإكمال الأعمال  ،ولقد ا�ستقر ر�أي الإدارة على ذلك  ،غير �أنه يجب مالحظة � ،أنه �إذا ر�أت
الحكومة تعيين مقاول �آخر لإكمال العمل ف�إن �إكمال الأعمال �سوف يتم بتكلفة جديدة وعلى
ح�ساب المقاول الذي طرد من الموقع  ،ولهذا ف�إن العدالة تتطلب �أن تجري ممار�سة

بين ثالثة من المقاولين  ،ويعين لإكمال الأعمال المقاول الذي يقدم �أقل �سعر �إذا
توافرت ال�شروط الأخرى  .وعلى المقاول الذي تم تعيينه �أن يقدم ت�أمينا نهائيا
يعادل  %10من قيمة الأعمال التي كلف ب�إكمالها  ،وعلى �أن يظل الت�أمين النهائي المقدم
من المقاول الذي طرد �سار �إلى ما بعد انتهاء فترة ال�صيانة بالن�سبة للأعمال التي نفذها ،
كما يتعين �إبرام عقد مع المقاول المعين لإكمال الأعمال ُيلحق بالعقد الأول ويلتزم المقاول
()410
ب�إكمال الأعمال وفقا ل�شروط وموا�صفات العقد الأول ».
وقررت محكمة التمييز الكويتية وجوب ايداع الممار�س مع عطائه الت�أمين الأولى  ،و�أن
يكون هذا الت�أمين �صالح ًا لمدة �سريان العطاء .وان تخلف الممار�س الفائز عن توقيع العقد
خالل مدة �سريان العطاء  ،وقيامه ب�سحب الت�أمين الأولى خالل هذه المدة يعد ان�سحاب ًا من
الممار�سة دون عذر مقبول .ويحق للجهة الإدارية م�صادرة الت�أمين الأولى فى حالة ان�سحاب
الممار�س الفائز وان انتهـاء مدة �سريان خطاب ال�ضمان بالت�أمين الأولى  ،ال يحول دون حق
()411
الجهة الإدارية فى مطالبة الممار�س الفائز بقيمة ذلك الت�أمين.

وقررت المحكمة الإدارية العليا الم�صرية �أن مبد�أ التعاقد فى مجال العقد الإدارى
عن طريق الممار�سة �أو االتفاق المبا�شر يخ�ضع لقاعدة حرية الإدارة فى اختيار
المتعاقد و�إن كانت هذه الحرية فى االختيار ال يتنافى معها �إخ�ضاع عملية الممار�سة
لتنظيم قانونى معين  .وقد التقى الق�ضاء والفقه الإدارى على �أنه مهما كانت دقة النظام
( )410الفتوى رقم ف.ت  358-4/3الم�ؤرخة 1996/2/3
( )411حكم التمييز الطعن رقم  96/519تجارى جل�سة 1998/3/9
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المقرر لإحدى طرق التعاقد عن طريق الممار�سة ف�إنه لي�س من طريقة واحدة تلزم جهة
الإدارة على اختيار متعاقد معين  ,بهذه الحقيقة تتميز طرق التعاقد عن طريق الممار�سة
عن طرق التعاقد عن طريق المناق�صات العامة  . )412(».كما قررت المحكمة الإدارية العليا
انه �إذا كانت الالئحة قد �أجازت �شراء الأ�صناف �أو االتفاق على تنفيذ الأعمال �أو الخدمات
عن طريق الممار�سة فى الحاالت التى تق�ضى حالة اال�ستعجال الطارئة �أو الظروف غير
المتوقعة بعدم �إمكان تحمل �إجراءات المناق�صات �إذا كانت تلك المادة قد �أجازت االلتجاء
�إلى الممار�سة فى هذه الحالة دون قيد �أو �شرط �إال �أن يتحقق موجبها وهو حالة اال�ستعجال
الذى ال يحتمل �إجراءات المناق�صة  ...فقد �أجازت تلك المادة عند ال�ضرورة �أن يتم التعاقد
بطريق الممار�سة ولم توجب على الإدارة فى هذه الحالة �إال �أن تتولى الممار�سة لجنة ي�شترك
فى ع�ضويتها من ينيبه وزير الخزانة فيما تزيد قيمته على  5000جنيه  ..و�أن الزم الأخذ
بوجهة نظر الحكم المطعون فيه هو اتباع جميع �إجراءات المناق�صة فى الحاالت
الم�شار �إليها فى المادة  124من الالئحة وهذه الإجراءات تتعار�ض بطبيعتها مع �إجراءات

الممار�سة التى ال يت�صور �إخ�ضاعها لإجراءات الن�شر والإعالن وفتح المظاريف وغير
ذلك من الإجراءات التى تتطلب زمنا طويال ال يتفق مع ما تقوم عليه الممار�سة
من �سرعة ومرونة فى الإجراءات وحرية تامة لجهة الإدارة فى اختيار المتعاقد
معها ومن ثم ف�إنه �إذا و�ضح تماما �أن التف�سير الذى ذهبت �إليه المحكمة للمادة  124من
الالئحة للقول ب�إخ�ضاع الممار�سة فى الحاالت المو�ضحة بها لأحكام المناق�صات العامة  ..ال
ي�ستقيم مع القاعدة الأ�سا�سية التى يقوم عليها هذا النوع من و�سائل تعاقد الإدارة ويتعار�ض
مع طبيعة هذا النوع وما يتطلبه من ا�ستقالل بالإجراءات التى توافقه ف�إنه يتعين ا�ستبعاد
هذا التف�سير وعلى ذلك يقت�ضى القول ب�أن كل ما ق�صدت �إليه تلك المادة �أخذا ب�صريح
�صياغتها وعلى مقت�ضى المبادئ ال�سليمة فى التطبيق والتف�سير وبمراعاة المبادئ الأ�سا�سية
التى تحكم ال�صور المختلفة لو�سائل تعاقد الإدارة هو �إتباع اال�شتراطات العامة الواردة فى
الباب الثانى من الق�سم الأول من الالئحة الخا�ص بالمناق�صات العامة بل �إنها ق�صدت �إلى
�أن تتبع من هذه اال�شتراطات ما يتوافق وال يتعار�ض مع طبيعة الممار�سة ولي�س فى هذه
( )412الطعن رقم  1654ل�سنة 6ق جل�سة  ، 1962/12/22والطعن رقم  161ل�سنة 9ق 1967/3/18
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اال�شتراطات ما يلزم جهة الإدارة ب�إتباع �إجراءات المناق�صة العامة فى الحاالت الواردة
بها �أو ما ي�ضع قيدا على حريتها فى اختيار المتعاقد معها ويكون ق�صارى ما تطلبته هذه
المادة �إذن هو �إتباع اال�شتراطات العامة الواردة فى الف�صلين الأول والثانى من هذا الباب
وهى بالذات اال�شتراطات المتعلقة بالت�أمينات الواردة فى الف�صل الثانى منه �ضمانا
لجدية العطاء وتنفيذا للعقد على �أح�سن وجه  .يقطع فى هذا �أن الفقرة الأخيرة من
تلك المادة قد ن�صت على �أنه « �إذا كانت الفترة (المحددة للت�سليم) تقل عن ع�شرة فيقت�ضى
�أخذ تعهد على المتعهد ي�ضمن فيه تنفيذ التزامه فى الفترة المحددة وتحتفظ الم�صلحة
بحقها فى الرجوع عليه بالتعوي�ضات مما قد يلحقها من الأ�ضرار « وهذه الفقرة وا�ضحة
الداللة على �أن المق�صود من ن�ص المادة  124المذكورة هو �إتباع ا�شتراطات الت�أمين فالن�ص
لم ي�ضع �إذن قيدا على حرية الإدارة فى اختيار المتعاقد معها فى الممار�سة خروجا على
الأ�صل العام المقرر و�إن �أكد �ضمانة �أ�صلية مقررة للم�صلحة العامة لكفالة تنفيذ العقد على
()413
الوجه الأكمل.

ثانيا  :اجراءات الدعوة لتقديم العرو�ض فى الممار�سة :
-1الأ�صل �أن توجه الدعوة �إلى �أكبر عدد ممكن من الم�شتغلين بنوع الن�شاط مو�ضوع
الممار�سة من المقيدين ب�سجل الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات والمقيدين
بال�سجل التجارى .وتطلبت المادة  6من قانون المناق�صات والمزايدات اال يقل عدد من
توجه اليهم الدعوة عن ثالثة.
-2ويجب �أن يت�ضمن كتاب الدعوة تحديد ميعاد اجتماع للجنة الممار�سة ليح�ضره الموردون
والمقاولون �أو مندوبوهم  ,والجهة التى تقدم اليها العطاءات  .وال�صنف �أو العمل
المطلوب وقيمة الت�أمين االبتدائى والنهائى وثمن الن�سخة من وثائق الممار�سة  ,وتر�سل
الدعوة �إلى الموردين �أو المقاولين �أو مقدمى الخدمات الم�شتغلين بالن�شاط مو�ضوع
الممار�سة بالو�سائل المنا�سبة �سواء بالو�سائل االلكترونية �أو بموجب كتب مو�صى عليها
بعلم الو�صول �أو باليد .
( )413الطعن رقم  161ل�سنة  9فجل�سة 1967 3/17
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ثالثا :اجراء الممار�سة :
الأ�صل �أن تجرى اللجنة الممار�سة فى مقر الجهة االدارية المحدد بالدعوة �أو االعالن
وذلك فى جل�سة علنية مفتوحة للموردين والمقاولين �أو مندوبيهم الم�ستوفين لل�شروط
المحددة بالدعوة وكرا�سة ال�شروط والموا�صفات .وا�ستثناء من هذا الأ�صل يجوز انتقال
لجنة الممار�سة �إلى مقار الموردين �أو المقاولين �أو مقدمى الخدمة لممار�ستهم والح�صول
منهم على عرو�ض م�ستوفاة لأحكام هذه الالئحة وي�شترط ل�صحة الممار�سة فى هذه الحالة
توافر حالة ال�ضرورة واال�ستعجال التى تبرر انتقال اللجنة �إلى مقار الموردين والمقاولين ،
و�أن تكفل اللجنة عالنية العرو�ض لجميع الم�شتركين فى الممار�سة  ,وهذا يتحقق ب�إطالع
كل مورد �أو مقاول �أو مقدم خدمة على ما �أ�سفرت عنه الممار�سة مع الآخرين و�إذا ما ر�أى
التخفي�ض فيجب على اللجنة اعادة عر�ض هذا التخفي�ض على الم�شتركين فى الممار�سة
�إلى �أن يكف الجميع يدهم على �ضوء علمهم ب�آخر الأ�سعار المقدمة من المتمار�سين  .وعلى
اللجنة �أن تثبت كافة ما اتخذته من اجراءات ومناق�شات فى مح�ضر تو�صياتها وموقع عليه
من جميع �أع�ضائها  ,ويجب على اللجنة الح�صول على توقيع كل مورد �أو مقاول على �أ�سعاره
النهائية بعد الممار�سة .

ولكن ما الحكم �إذا تخلف مقدم العطاء عن التوقيع على �أ�سعاره النهائية؟
قررت ادارة الفتوى لوزارة ال�صحة بمجل�س الدولة �أن ما جاء بمح�ضر الممار�سة من
اثبات تعديالت الأ�سعار فى عطاء المتعهد يعتبر حجة عليه  ,وقبول هذا العطاء ينعقد به
العقد �صحيحا بقولها «�أنه يبين بجالء �أن الم�شرع �أوجب على لجنة الممار�سة �أن تثبت كافة
ما اتخذته من اجراءات ومناق�شات مع الموردين �أو المقاولين وتو�صياتها فى مح�ضر يوقع
عليه من جميع �أع�ضائها  .والأ�صل طبقا للمادة  53من تلك الالئحة �أن تقدم العطاءات
موقعة من �أ�صحابها على نموذج العطاء »....و�أنه وفقا للمادة  54بند �أ (.....ويجب �أن تكون
قائمة الأ�سعار م�ؤرخة وموقعة من مقدم العطاء «  .وذلك حتى يحتج على مقدم العطاء ب�أن
العطاء �صادر عنه وتعبير عن ارادته واثبات ما انعقدت عليه ارادته ف�إذا تخلف عن التوقيع
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على تعديالت �أ�سعار العطاء بعد الممار�سة ف�إن مح�ضر لجنة الممار�سة محرر وموقع من
موظفين عموميين مكلفين بتحريره بمقت�ضى وظائفهم ويعتبر بهذه المثابة من المحررات
الر�سمية المن�صو�ص عليها بالمادة ( )10من قانون االثبات فى المواد المدنية والتجارية
رقم  25ل�سنة  1968التى تن�ص على �أن « المحررات الر�سمية هى التى يثبت فيها موظف عام
�أو �شخ�ص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه وما تلقاه من ذوى ال�ش�أن وذلك طبقا للأو�ضاع
القانونية وفى حدود �سلطته واخت�صا�صه »....وتعتبر الورقة الر�سمية حجة على النا�س كافة
بما دون فيها من �أمور قام بها محررها فى حدود مهمته طبقا للمادة ( )11من هذا القانون
واثبات لجنة الممار�سة التعديالت فى �أ�سعار العطاءات المقدمة فى الممار�سة يعتبر حجة
على مقدمى هذه العطاءات فيما قرروه من تخفي�ضات فى الأ�سعار ولو تخلفوا عن التوقيع على
المح�ضر بعد �أن ات�صل ب�سمع اللجنة واثبات ذلك بالمح�ضر ويتعين النزول على مقت�ضاه �إلى
�أن يطعن على المح�ضر بالتزوير .ومن حيث �أنه �صادف االيجاب المقدم من....بعد تعديل
�أ�سعاره على النحو المبين بمح�ضر الممار�سة ويك�شف تدرج الأ�سعار المرفق به – قبول جهة
االدارة وانعقد به العقد و�صدر �أمر التوريد لتنفيذ هذا العقد  ,ف�إنه ال يحق للمتعهد رف�ض
التنفيذ و�إال وجب �أعمال حكم المادة  92من الئحة المناق�صات والمزايدات فى �ش�أنها والتى
تن�ص على �أنه « �إذا ت�أخر المتعهد فى توريد كل الكميات المطلوبة �أو جزء منها فى الميعاد
المحدد بالعقد ويدخل فى ذلك الأ�صناف المرفو�ضة فيجوز لل�سلطة المخت�صة باالعتماد
�إذا اقت�ضت الم�صلحة العامة اعطاءه مهلة ا�ضافية للتوريد على �أن توقع عليه غرامة.....
وفى حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد فى الميعاد المحدد بالعقد �أو خالل المهمة اال�ضافية
فيكون لجهة االدارة �أن تتخذ �أحد االجرائين التاليين وفقا لما تقت�ضيه م�صلحة العمل � -:أ-
�شراء الأ�صناف التى لم يقم المتعهد بتوريدها بنف�س ال�شروط والموا�صفات المعلن عنها �أو
()414
المتعاقد عليها. »........
ولعل ابرز ما تتميز به الممار�سة عن المناق�صة هو طريقة اختيار الفائز بالممار�سة
حيث تجرى الممار�سة في ا�سعار العرو�ض المقدمة في الممار�سة علنية بين جميع المتمار�سين
( )414فتوى رقم  774بتاريخ ( 1992/9/8ملف رقم )54/1/67
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�إلى ان يكف كل متمار�س يده عند ال�سعر النهائى الذى ال يقبل اى تخفي�ض اخر  ،ويوقع عليه
في مح�ضر جل�سة الممار�سة  ،بينما تخ�ضع المناق�صة لمبد�أ �آلية التر�سية ب�إ�سنادها �إلى
�صاحب اقل عطاء م�ستوف ل�شروط المناق�صة بعد ف�ض المظاريف وال يجوز التفاو�ض في
ال�شروط والأ�سعار �إال مع �صاحب �أقل عطاء مقدم في مظاريف المناق�صة.
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المبحث الثالث
االتفاق المبا�شر
�أوال  :خلت ن�صو�ص قانون المناق�صات القطرى من الن�ص على �إنه ت�سرى على االتفاق
المبا�شر الأحكام الخا�صة بالمناق�صات فيما لم يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص بها فى هذا القانون
على نحو يغاير ما اتبعه الم�شرع في المناق�صة المحدودة والمحلية � ,إال ان ذلك ال يعنى

عدم التقيد بقاعدة التر�سية على العطاء الأف�ضل �شروطا والأقل �سعرا التى تخ�ضع
لها المناق�صة  ,و�إنما ين�صرف �إلى عدم خ�ضوع االتفاق المبا�شر لإجراءات المناق�صة التى
تتعار�ض بطبيعتها مع �إجراءات االتفاق المبا�شر التى ال يت�صور �إخ�ضاعها لإجراءات الن�شر
والإعالن وفتح المظاريف وت�أمين ابتدائى ونهائى وغير ذلك من الإجراءات التى تتطلب زمنا
طويال ال يتفق مع ما يقوم عليه االتفاق المبا�شر من �سرعة ومرونة فى الإجراءات وحرية تامة
لجهة الإدارة فى اختيار المتعاقد معها.

وفى هذا ال�صدد قررت ادارة الفتوى بدولة قطر ان ال�شراء بالأمر المبا�شر ال يوجب
�إلزام المتعاقد بتقديم كفالة �أداء (ت�أمين نهائي) �أو محجوز �ضمان لأن �ض�آلة قيمة
العقود  ،ال يبرر نفقات المناق�صة و�إجراءاتها بقولها «�إن �إجراءات ال�شراء المبا�شر التي
تتم وفقا للمادة ( )51من قانون المناق�صات رقم ( )8ل�سنة  ، 1976تجيز للجهات المخت�صة
 ،بعد موافقة لجنة المناق�صات المركزية  ،التعاقد مبا�شرة على �شراء الأ�صناف التي ال تزيد
قيمتها عن حد معين  ،لأن �ض�آلة قيمة العقود  ،ال يبرر نفقات المناق�صة و�إجراءاتها .ولما
كانت قيمة �أمر التوريد المعرو�ض هي (� )46.800ألف ريال  ،ومدة التوريد خم�سة �أيام من
تاريخ ا�ستالم �أمر التوريد  ،ف�إن �ض�آلة المبلغ وق�صر مدة التوريد ال تبرر تقديم كفالة �أداء ،
و�أن ا�ستثناء هذه الأوامر من �إجراءات المناق�صات ي�شمل اال�ستثناء من تقديم كفالة الأداء ،
كما �أننا نرى �أن في �شروط العقد المراد �إبرامه �ضمانة كافية لحماية حق الإدارة المتعاقدة
 ،خا�صة ما جاء في المادة ( )8من م�شروع العقد والتي تجعل المورد م�سئوال عن �أية عيوب
()415
تظهر في المواد الموردة بعد ت�سليمها �إذا كان المورد قد �أخفاها عن ق�صد».
(� )415ش.ق  -1471-29/8و1409/3/8-1471-11/3هـ 1988/10/18م

646

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

ثانيا :الطبيعة القانونية للتعاقد بالأمر المبا�شر :
ق�ضت محكمة الق�ضاء االدارى بجل�سة ( 1963/4/21الق�ضية رقم  329ل�سنة  14ق) �أن
التعاقد بالطريق المبا�شر يعتبر قرارا اداريا من حيث كونه �أذنا بالتعاقد والقرار ال�صادر
ب�إبرام العقد يعد من غير �شك قرارا �إداريا وهو بهذه المثابة كالقرار ال�صادر بار�ساء
المناق�صة �أو المزايدة من حيث انف�صاله عن العملية العقدية ذاتها ومن ثم يكون الطعن فى
القرار ال�صادر بابرام العقد �أمرا جائزا قانونا لأن �إبرام العقد والمرحلة ال�سابقة عليه تعتبر
قرارات ادارية ت�ستند �إلى ال�سلطة العامة لجهة االدارة �أما القرارات الالحقة لإبرام العقد
ف�إنها تكون م�ستندة �إلى ال�سلطة العقدية ويراعى فى هذه القرارات �أنها جميعا ت�صدر �أثناء
تنفيذ العقد وهذه وحدها هى التى تدخل فى منطقة النزاع العقدى وال يرد عليه طلب االلغاء.

الكتاب الثانى
التعاقد على بيع األصناف
وتأجير العقارات والمنقوالت وغيرها
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الكتاب الثانى
التعاقد على بيع الأ�صناف
وت�أجير العقارات والمنقوالت وغيرها
تن�ص المادة  63من قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات القطرى رقم  26ل�سنة 2005
على ان « يكون بيع الأ�صناف وت�أجير العقارات والمنقوالت وغيرها بموافقة وزير االقت�صاد
والمالية  ،وعن طريق المزاد العلني �أو المظاريف المغلقة المختومة».
و�إذ ح�صر الم�شرع �أ�ساليب بيع المنقوالت  ,وت�أجير العقارات والمنقوالت وغيرها وهى
المزايدة العلنية  ،والمزايدة بمظاريف مغلقة ،ور�سم لكل �أ�سلوب منها حدوده وبين حاالته
والإجراءات التى يقت�ضيها الأخذ به.مما يقت�ضى التعر�ض لكل ا�سلوب فى ف�صل م�ستقل.على
ان ي�سبقها تمهيد يت�ضمن بيانا بالأحكام العامة.
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تمهيد
ان عمليات البيع بالمزاد للمنقوالت � ،سواء اكان ق�ضائيا �أو �إداريا ال يفارق فى طبيعته،
غيره من البيوع � ،إال انه لما كانت البيوع ق�ضائيا �أو �إداريا ال يكون للقائمين على �إجرائها
م�صلحة مبا�شرة فى اقت�ضاء ثمن عادل لها  ،فقد ر�سم الم�شرع القطرى فى قانون تنظيم
المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة  2005احكاما خا�صة ببيع الجهات الحكومية للأ�صناف
غير ال�صالحة لال�ستعمال والتى يخ�شى عليها من التلف والتى بطل ا�ستعمالها والزائدة على
الحاجة وذلك عن طريق المزاد العلنى �أو المظاريف المغلقة.

هل تخ�ضع مزايدات بيع الأ�صناف الحكومية لأحكام قانون التجارة رقم  27ل�سنة
 2006؟
ان قانون التجارة رقم  27ل�سنة  2006قد ت�ضمن تنظيما لأحكام البيع التجارى والبيع
بالمزاد العلنى وق�ضي فى المادة  15منه ب�أن ت�سري �أحكامه على المعامالت التجارية التى
تقوم بها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة �إال ما ا�ستثنى
بن�ص خا�ص �إال ان �أحكام البيع بالمزاد العلنى المن�صو�ص عليها فى المادة  131من هذا
القانون تخ�ص المحال التجارية وبمنا�سبة ت�صفيتها  ..وبالتالى ال ت�سرى على البيوع الحكومية
 ،اما ما عداها من احكام البيع التجارى الواردة فى المواد من � 88إلى  124فهى احكام لبيع
المنقوالت دون تمييز بين الحكومية منها وغير الحكومية وت�سرى على المزايدات الحكومية
فيما لم يرد ب�ش�أنه ن�ص فى قانون المناق�صات والمزايدات.

مدى �سريان قانون المناق�صات والمزايدات القطرى على بيوع العقارات :
ان �أحكام قانون المناق�صات والمزايدات ال�صادر بالقانون رقم  26ل�سنة  2005تنب�سط
فت�سرى على �شراء اال�صناف �أو مقاوالت الأعمال �أو الخدمات �أو االعمال الفنية �أو بيع
اال�صناف وت�أجير العقارات والمنقوالت وغيرها دون �شراء وبيع العقارات بح�سبان �أن بيع
العقارات و�شراءها �إنما يخ�ضع للقواعد العامة الواردة بالقانون المدني باعتباره ال�شريعة
العامة فى هذا الم�ضمار  .ومن ثم ف�إن ما ورد فى قانون المناق�صات والمزايدات والئحته
التنفيذية من �أحكام ال ي�سرى على بيع العقارات.
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مدى خ�ضوع بيع الب�ضائع والمواد التى ا�صبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم
الم�صادرة �أو ت�سوية �صلحية �أو لم ت�سحب من الجمارك خالل المهلة القانونية
لأحكام قانون المناق�صات والمزايدات :
�سبق القول ان قانون الجمارك رقم  40ل�سنة  2002نظم �أحكاما خا�صة فى المواد -161
 167لبيع تلك الب�ضائع بالمزاد العلنى  ،ومن ثم ال ت�سرى احكام المزاد العلنى الواردة فى
()416
قانون المناق�صات والمزايدات على البيوع التى تتم اعماال لقانون الجمارك.

مدى خ�ضوع المزايدات التى تتم طبقا لقانون المرافعات لأحكام قانون
المناق�صات والمزايدات:
�سبق القول ان قانون المرافعات رقم  13ل�سنة  1990نظم �أحكاما خا�صة لمزايدات بيع
العقارات والمنقوالت المحجوز عليها توطئة للوفاء بحقوق الدائنين فى المواد ، 495-473
ومن ثم ال ت�سرى احكام المزاد العلنى الواردة فى قانون المناق�صات والمزايدات على البيوع
()417
التى تتم اعماال لقانون المرافعات.
وقررت محكمة التمييز بدولة قطر ان « الن�ص في المادة ( )2/991من القانون المدني
على �أن «تباع منقوالت التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفق ًا للأجراءات وفي المواعيد
المحدده للبيوع الجبرية في قانون المرافعات �إال �إذا اتفق جميع الورثة على �إن يتم البيع
بطريقة �أخرى »...والن�ص في المادة ( )4/485من قانون المرافعات المدنية والتجارية
على �أن « ف�إذا لم يتقدم م�شتر في الجل�سة الثانية بالثمن الأ�سا�سي� ،أجل القا�ضي البيع لليوم
التالي مع انقا�ص الثمن بن�سبة  %5ثم لجل�سة التالية  ،وهكذا مع انقا�ص الثمن  %5في كل مره
حتى ي�صل النق�ص �إلى  %25من الثمن الأ�سا�سي» ومفاد ذلك �أن الم�شرع �أوجب على القائم
ب�إجراء مزاد بيع عقارات التركة �إن يلتزم بالقواعد المحددة في قانون المرافعات مالم يتفق
الورثة على غير ذلك ،كما �أوجب في المادة ( )485مرافعات �إلتزام القائم باجراء المزاد
( )416راجع المطلب الرابع بيع الواردات من الجمارك �ص .....
( )417راجع المطلب الثالث المزايدات التى تتم طبقا لقانون المرافعات �ص ....
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باتباع حكم القانون في قدر تنقي�ص الثمن ،وبالن�سبة المحددة في كل مره ،وبالتالي ف�إن
مخالفة ذلك يجعل لذوي ال�ش�أن حق طلب بطالن �إجراءات البيع ( .الطعن رقم 2012/21
تمييز مدنى جل�سة .)2012/6/19

مدى جواز قيام احدى الجهات الحكومية �أو الهيئات �أو الم�ؤ�س�سات العامة بت�أجير
مبنى مملوك لها :
قررت الجمعية العمومية لق�سمى الفتوى والت�شريع جل�سة بتاريخ « 1991/1/23ان
اكاديمية ال�سادات للعلوم االدارية هيئة عامة لها ال�شخ�صية االعتبارية تمار�س ن�شاطا علميا
هو تنمية االدارة فى جميع المجاالت وعلى جميع الم�ستويات بالجمهورية جاء تف�صيله فيما
�أورده القرار رقم  127ل�سنة  1981فى �ش�أن ان�شاء االكاديمية فى ن�ص المادة الثالثة من
بيان لما تقوم به االكاديمية من �أعمال لتحقيق الغر�ض الذى �أن�شئت من اجله طبقا لمبد�أ
تخ�ص�ص مثل هذه الم�ؤ�س�سة العلمية تكون مقيدة فيما تمار�سه من ن�شاط واعمال ب�أن يكون
ذلك بما يحقق اغرا�ضها ويتفق مع طبيعتها والمهمة التى تتوالها ،ال تجاوزه الى غيره مما
هو بعيد عنها ولي�س من �ش�أنها ،وان المن�ش�آت التى لها ملكيتها هى من االموال العامة

المخ�ص�صة لما �أقيمت من اجله وانها لذلك ت�ستخدم فى الغر�ض المعين لها ومنها
مبنى ال�ضيافة (دار) فلي�س لالكاديمية ان ت�ستثمرها اال فيما اقيمت الجله وتتولى
ب�أجهزتها ادارتها ،وما يكون تبعا لذلك من ح�صيلة مالية لذلك مما ي�ؤديه من ينتفع باالقامة
فيها من الدار�سين والمبعوثين والمتدربين والموفدين اليها من داخل م�صر او الخارج هو
بع�ض مواردها المالية ولي�س لها ان ت�ؤجره �إلى �شركة ال�ستخدامه كفندق .مما هو
مو�ضوع العقد المزمع ابرامه معها الن فى ذلك ا�ستغالل له فيما لم يخ�ص�ص له من
المنفعة العامة المتمثلة فيما ذكر قرار ان�شائها الى ا�ستعمالها قد انتهت �أو �أنها ت�ضاءلت
لأن مقت�ضى ذلك �أن تخ�صي�ص هذا المال العام لغر�ضها ال موجب له مما يلزم عنه ان
تعيدها �إلى الدولة لت�ستخدمها فى وجه �آخر من وجوه المنفعة العامة ما دام التخ�صي�ص لما
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ر�صدت له لم يعد قائما بالفعل وهو ما ال تذهب اليه وال تق�صد نتيجته االكاديمية �أما مجرد
ال�سعى �إلى زيادة مواردها المالية بتخ�صي�صها بالإيجار ولمثل هذه المدة واليها �أو غيرها
بعد انتهائها هو مما يبرر الخروج على مبد�أ تخ�صي�ص االكاديمية لما �أن�شئت من �أجله ولمبد�أ
ا�ستعمال االموال العامة فيما خ�ص�صت له وال لمبد�أ ا�ستخدام االكاديمية لأموالها ومرافقها
و�إدارتها فيما ر�صدت له من غر�ض وهى من اال�صول العامة التى يتعين على االكاديمية
ومجل�س ادارتها اتباعها ومراعاة مقت�ضاها فيما تقوم به نم ن�شاط علمى .وانتهت الجمعية
العمومية لق�سمى الفتى والت�شريع �إلى عدم جواز ت�أجير اكاديمية ال�سادات للعلوم االدارية دار
()418
ال�ضيافة التابع لها لإحدى ال�شركات ال�ستغالله كفندق».

جواز االنتفاع ب�أمالك الدولة الخا�صة طبقاً للقواعد العامة عن طريق الإيجار:
قررت �إدارة الفتوى بدولة قطر انه «ن�صت المادة ( )13من القانون رقم ( )10ل�سنة
 1987ب�ش�أن �أمالك الدولة العامة والخا�صة على �أنه « ال يجوز ب�أية �صفة كانت لأي �شخ�ص
طبيعي �أو اعتباري �أن يملك �أو يحوز �أو ي�ضع اليد على الأموال المملوكة ملكية خا�صة للدولة
�أو لأحد الأ�شخا�ص االعتبارية العامة � ,إال بت�صرف يتم من الجهة المخت�صة وفق ًا لأحكام
المواد التالية .وا�ستثنا ًء من هذه الأحكام  ,يجوز الترخي�ص باالنتفاع بالأموال الم�شار �إليها ,
وذلك بموجب مر�سوم يت�ضمن ا�سم المرخ�ص له ونوع االنتفاع و�شروط والتزامات المنتفع».
وقد ت�ضمنت المادة ( )14من هذا القانون وما بعدها القواعد التي تتبع في بيع و�إيجار هذه
الأموال .ومفاد ما تقدم �أن االنتفاع بالأموال المملوكة ملكية خا�صة للدولة  ,وفقاً

للأحكام والتي ت�ضمنها المواد ( )14وما بعدها من القانون رقم ( )10ل�سنة 1987
الم�شار �إليه � ,أنما يكون عن طريق عقد �إيجار طبقاً للقواعد المقررة في القوانين
ال�سارية  ,ف�إذا قامت �ضرورة �أو اقت�ضت الم�صلحة العامة الخروج على هذه الأحكام
ففي هذه الحالة يجوز مخالفتها عن طريق ا�ست�صدار مر�سوم باالنتفاع ب�أمالك
الدولة الخا�صة � ,أما �إذا لم تكن هناك �أية �ضرورة �أو م�صلحة عامة تقت�ضي مخالفة تلك
( )418جل�سة  1991/5/22ملف رقم .287/1/54
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الأحكام وكانت جهة الإدارة تعمل في حدود ال�شروط والأو�ضاع المن�صو�ص عليها في المواد
()419
الم�شار �إليها تعين على الإدارة �أن تتبع �أ�سلوب عقد الإيجار».

يكون االخت�صا�ص بت�أجير المقا�صف الحكومية للجهة الإدارية التي يدخل العقار
في اخت�صا�صها:
قررت �إدارة الفتوى بدولة قطر انه «يت�ضح بجالء من ن�صو�ص القانون رقم ( )10ل�سنة
 1987ب�ش�أن �أمالك الدولة العامة والخا�صة � ,أن �إدارة عقارات الدولة الخا�صة تكون من
اخت�صا�ص �إدارة الرا�ضي  ,با�ستثناء تلك العقارات التي ين�ص القانون على �إ�سناد �إداراتها
�إلى جهة معينة  ,والعقارات التي تخ�ص�ص لأغرا�ض وزارة �أو �إدارة حكومية �أو هيئة �أو م�ؤ�س�سة
عامة فيكون لهذه الجهات �إدارة ما خ�ص�ص لها وذلك تطبيق ًا لن�ص المادة ( )11منه ,
وهو ما �أكدته المادتان ( )16و ( )17من القانون الم�شار �إليه  ,حيث �أ�شارتا �إلى �أنه يجوز
لمدير �إدارة الأرا�ضي �أو الوزير الذي تتبعه الجهة التي خ�ص�صت هذه الأرا�ضي لأغرا�ضها
الت�صرف فيها بالبيع �أو الإيجار � 000إلخ 0لهذا نرى �أحقية وزارة الداخلية في �إدارة وا�ستغالل
أرا�ض مخ�ص�صة لها  ,وال اخت�صا�ص لوزارة ال�ش�ؤون البلدية والزراعة
المقا�صف الواقعة في � ٍ
()420
في ذلك.

�إيجار المق�صف وعقد تقديم الخدمات للمرافق العامة:
ق�ضت المحكمة االدارية العليا ب�أنه ولئن و�صف العقد المبرم بين م�صلحة  ...والمطعون
عليه ب�أنه عقد �إيجار المق�صف �إال �أنه ال جدال فى �أنه عقد تقديم خدمات لمرفق من المرافق
العامة  ...بال�شروط المرفقة بالعقد وبموجبها يلتزم المطعون عليه بتهيئة المق�صف
بم�صاريف من طرفه ،بجميع �أدوات اال�ستعمال من �صوانى و�أطباق وثالجات بالمقادير
( )419ف0ت 1413/5/23- 1911-11/3هـ 1992/11/18 -م
�ش0ق 1410/10/21- 533 – 2/3هـ 1992/11/22 -م
ف0ت 1413/5/27-1946-11/3هـ 1992/11/22-م
( )420ف0ت  1412/9/1- 341 – 11/3هـ 1992/3/4 -م

656

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

الكافية لموظفى وم�ستخدمى الم�صلحة ،ومن الم�أكوالت والم�شروبات المو�ضحة بالقائمة
الملحقة بتلك ال�شروط لعامة .وان يبيعها بالأثمان المحددة �أمام كل �صنف منها ،ويكون
المتعهد مرتبطا بالأ�سعار الواردة بالقائمة ويجب ان يكون لدى المتعهد عدد من العمال كاف
لإجابة طلبات الموظفين والم�ستخدمين لكى يتي�سر لهم �أخذ ما يلزم من الفترات الق�صيرة
المعينة لهم ،ويجب �أن يكون اولئك العمال ح�سنى االخالق ،وان يرتدوا مالب�س بي�ضاء نظيفة
ما داموا فى الم�صلحة .وعلى المتعهد �أن يبذل اق�صى العناية بنظافة المق�صف وما يعر�ض
فيه للمبيع الذى يجب �أن يكون من الأنواع الجيدة الطازجة ولتحقيق هذا الغر�ض �سي�صير
التفتي�ش على المق�صف وما به ،من وقت لآخر بمعرفة طبيب الم�صلحة وكل ما يوجد معرو�ض
للبيع بحالة غير مقبولة ي�صادر ويعدم فى الحال دون �أن يكون للمتعهد الحق فى المطالبة
بثمنه وكذلك ن�ص فى العقد وفى ال�شروط العامة على حق الم�صلحة فى ف�سخ العقد والإخالء
وم�صادرة الت�أمين دون حاجة �إلى تنبيه �أو �إنذار وكل اولئك �شروط غير م�ألوفة فى عقود
القانون الخا�ص المماثلة ،فهو عقد ات�سم بالطابع المميز للعقود االدارية من حيث ات�صاله
بمرفق عام و�أخذه ب�أ�سلوب القانون العام فيما ت�ضمنته من �شروط غير م�ألوفة فى مجال
()421
القانون الخا�ص.

اثر خلو عقد ا�ستغالل كافيتريا الوزارة من الن�ص على حكم التعوي�ض عن
المن�ش�آت الثابتة التى يقيمها المزايد:
قررت �إدارة الفتوى والت�شريع بالكويت انه «ومن الم�ستقر عليه فقه ًا وق�ضا ًء �أن العقود
مدنية كانت �أو �إدارية تخ�ضع لأ�صل عام من �أ�صول القانون مفاده �أن يتم تنفيذها بطريقة
تتفق مع ما يوجبه ح�سن النية وما ينبغى �أن يتوافر من �أمانة وثقة بين المتعاقدين  ،ولما
كان الثابت من �شروط العقد المبرم مع ال�شركة المتعاقدة فى �ش�أن ا�ستغالل كافيتريا مبنى
الوزارة �أنها قد خلت من ن�ص يبين حكم التعوي�ض عن المن�ش�آت الثابتة التى �أقامتها ال�شركة
خالل فترة التعاقد ومن ثم يتعين الرجوع �إلى القواعد المن�صو�ص عليها فى القانون المدنى
( )421الطعن رقم  1289ل�سنة 8ق جل�سة 65/1/2
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الذى ينظم الأ�صـول العامة فى االلتزامات  .والم�ستفاد من ن�ص المادة  598 ، 596من القانون
المدنى ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم  67ل�سنة � 1980أن الم�ست�أجر يلتزم عند انتهاء الإيجار
ك�أ�صل عام برد العين الم�ؤجرة بالحالة التى ت�سلمها عليها ف�إذا كان الم�ست�أجر قد �أحدث فى
الم�أجور بنا ًء �أو غرا�س ًا �أو �أيه تح�سينات �أخرى تزيد من قيمته كان له عند انق�ضاء االيجار
�أن يتركها �أو يزيلها على نفقته �إذا لم يكن فى ذلك �إ�ضرار ًا بالم�أجور ف�إذا لم يقم الم�ست�أجر
ب�إزالة هذه الزيادات ف�إن للم�ؤجر �أن يطالبه ب�إزالتها كما �أن له �أن ي�ستبقيها م�ستحقة الإزالة
وذلك دون اخالل بحقه فى التعوي�ض عما ت�سببه االزالة من �ضرر �إذا كانت الزيادات قد
�أ�ضيفت بغير اذن منه – ومتى كان الثابت �أن ال�شركه المتعاقدة قد �أقامت بع�ض المن�ش�أت
الثابتة بالكافيتريا على نفقتها وترى الوزارة االبقاء على هذه المن�ش�آت فمن ثم يكون للوزارة
()422
�أن ت�ستبقيها على �أن تعو�ض ال�شركة عن هذه المن�ش�آت بح�سب قيمتها م�ستحقة الإزالة.

( )422فتوى رقم  1948فى  1996/7/27مرجع رقم 96/67/2

الفصل األول
البيع للمنقوالت أو التأجير للعقارات
والمنقوالت عن طريق المزايدة العلنية
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الف�صل الأول
البيع للمنقوالت �أو الت�أجير للعقارات
والمنقوالت عن طريق المزايدة العلنية

المزايدة هى مجموعة االجراءات التى ر�سمها القانون بق�صد الو�صول �إلى �أعلى عطاء.
وتخ�ضع لمبادئ العالنية فى الإجراءات والم�ساواة وحرية المناف�سة.
وقد ر�سم الم�شرع القطرى فى قانون تنظيم المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة 2005
احكاما خا�صة ببيع الجهات الحكومية للأ�صناف غير ال�صالحة لال�ستعمال والتى يخ�شى
عليها من التلف والتى بطل ا�ستعمالها والزائدة على الحاجة وذلك عن طريق المزاد العلنى
�أو المظاريف المغلقة.
ولعل ابرز ما تتميز به المزايدة العلنية عن المناق�صة :
-1انه ي�ستبدل بالقيمة التقديرية للمناق�صة الثمن اال�سا�سى وهو عبارة عن تثمين اال�صناف
المرغوب في بيعها ويكون هذا الثمن �سريا  ،وي�ستر�شد في تحديده ب�أثمان البيع ال�سابق
وب�سعر ال�سوق مع مراعاة حالة اال�صناف وعمرها اال�ستعمالى والن�سب المقررة لإهالكها
وغيرها من عنا�صر تقدير الثمن  ،وفى حالة الت�أجير يو�ضع حد ادنى لإيجار المكان
المطلوب ت�أجيره بمراعاة اخر قيمة ايجارية و�إيجار المثل وغيره من العنا�صر الم�ؤثرة.
-2طريقة اختيار الفائز بالمزايدة حيث تجرى المزايدة في ا�سعار العطاءات المقدمة في
المزايدة العلنية بين جميع المتزايدين  ،ويوقع عليه في مح�ضر جل�سة المزايدة  ،وتتم
التر�سية على العطاء االعلى �سعرا ،بينما تتم التر�سية في المناق�صة على �صاحب اقل
عطاء م�ستوف ل�شروط المناق�صة بعد ف�ض المظاريف وال يجوز التفاو�ض في ال�شروط
والأ�سعار �إال مع �صاحب �أقل عطاء مقدم في مظاريف المناق�صة .وتخ�ضع المزايدة
بالمظاريف المغلقة لمبد�أ �آلية المزايدة كمبد�أ �آلية المناق�صة.
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ويمر البيع �أو الت�أجير عن طريق المزايدة العلنية بمراحل متعددة نقت�صر منها على
الم�سائل التالية بح�سبان ان بع�ضها يتماثل مع اجراءات المناق�صات التى �سلف بيانها
فى الق�سم االول :
 ت�صنيف اال�صناف والمنقوالت المراد بيعها �أو ت�أجيرها ،والعقارات المزمع ت�أجيرها تثمين الأ�صناف والمنقوالت المزمع بيعها �أو ت�أجيرها وتحديد القيمة االيجاريةللعقارات .
 ال�شروط الخا�صة بالبيع �أو االيجار. الإعالن عن المزايدة . البت فى المزايدة .(�إر�ساء المزايدة واعتمادها � -إلغاء المزايدة )
و�سوف نعر�ض لكل مرحلة فى مبحث م�ستقل.

المبحث الأول
ت�صنيف اال�صناف والمنقوالت المراد بيعها �أو ت�أجيرها
وتحديد العقارات المزمع ت�أجيرها
�-1إذا ما رغبت الجهة الإدارية فى بيع بع�ض الأ�صناف �أو المهمات �أو المنقوالت ف�إنه يجب
ت�صنيف المهمات والأ�صناف المرغوب فى بيعها �إلى �صفقات من مجموعات متجان�سة
(عملية التلطيط) و�أن يكون حجم كل مجموعة (لوط) منا�سب ًا بحيث يمكن لأكبر عدد
من المتزايدين المناف�سة فى ال�شراء ويحول دون قيام احتكارات.
كما يجب و�ضع موا�صفات كافية عن كل �صفقة (لوط) بما يمنع التالعب فى تق�سيم
ال�صفقات �أو ت�صنيفها.
ويجب �أن يبين موقع وم�ساحة العقار المطلوب بيعه �أو ت�أجيره  ،وبيان بموا�صفات العقار
المعرو�ض وما ي�شتمل عليه من تجهيزات والغر�ض من ا�ستخدامه .
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ويتم الت�صنيف بوا�سطة لجنة ت�ضم موظفين من �إدارة المخازن والح�سابات ومن ترى
الجهة الراغبة فى البيع �ضمه من الخبراء فى هذا ال�ش�أن  ،وتقوم هذه اللجنة بعملية
الت�صنيف الم�شار �إليها وتعد مح�ضر ًا يت�ضمن بيانات الت�صنيف والموا�صفات الكافية عن
الأ�صناف ت�سلمه �إلى لجنة المعاينة والتثمين.

المبحث الثانى
تثمين الأ�صناف والمنقوالت المزمع بيعها �أو ت�أجيرها
وتحديد القيمة االيجارية للعقارات
�أو ًال :ت�شكيل لجنة المعاينة والتثمين:
ت�شكل لجنة المعاينة والتثمين بقرار من وزير االقت�صاد والمالية بنا ًء على اقتراح رئي�س
لجنة المناق�صات المركزية وفقا لأحكام المادة  65من قانون المناق�صات والمزايدات
رقم  26ل�سنة  2005المعدلة بالقانون رقم  22ل�سنة  2008التى تن�ص على ان تن�ش�أ لجنة
ت�سمى «لجنة المعاينة والتثمين» تخت�ص بمعاينة وتثمين الأ�صناف وتحديد القيمة الإيجارية
للعقارات والمنقوالت المزمع بيعها �أو ت�أجيرها قبل عر�ضها للبيع �أو الإيجار.
وت�شكل اللجنة بقرار من وزير االقت�صاد والمالية ،بنا ًء على اقتراح رئي�س لجنة المناق�صات
المركزية  ،من رئي�س ونائب للرئي�س وثالثة �أع�ضاء يكون من بينهم ع�ضو من وزارة االقت�صاد
والمالية ،ويجب �أن يح�ضر اجتماعات اللجنة ممثل عن الجهة الحكومية المعنية وممثل عن
ديوان المحا�سبة ،وللجنة �أن ت�ستعين بمن ترى اال�ستعانة بهم من الخبراء والفنيين في مجال
اخت�صا�صاتها «
ويكون للجنة �أمين �سر يعاونه عدد من الموظفين ي�صدر بتعيينهم وتحديد اخت�صا�صاتهم
ومكاف�آتهم قرار من وزير االقت�صاد والمالية».

ثانياً :المعايير وال�ضوابط التى يحدد على �أ�سا�سها التثمين (الثمن الأ�سا�سي) :
حددت المادة  66من القانون بيان المعايير وال�ضوابط التى يتم على �أ�سا�سها تقدير
ثمن الأ�صناف المراد بيعها (الثمن الأ�سا�سي) بما يحقق الم�صلحة المالية للدولة ،وهذه
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المعايير وال�ضوابط هى �سعر ال�سوق  ،و�سعر البيع ال�سابق ،وغير ذلك من العنا�صر الم�ؤثرة
مثل حالة الأ�صناف المراد بيعها ،وتكلفة الح�صول عليها وعمرها اال�ستعمالى والن�سب
المقررة لإهالكها وغيرها من عنا�صر تقدير الثمن ،والتقدير الذى ت�صل �إليه اللجنة
يطلق عليه «الثمن الأ�سا�سي»  .ويتم و�ضع القيمة الأ�سا�سية فى حالة ت�أجير العقارات
والم�شروعات التى لي�س لها ال�شخ�صية االعتبارية �أو الترخي�ص باالنتفاع �أو با�ستغالل
العقارات بما فى ذلك المن�ش�آت ال�سياحية والمقا�صف بمراعاة �أهمية وتميز موقع محل
التعاقد وم�ساحته وحالته وعمره وتكلفة �إن�شائه وا�ستهالكاته وا�سم ال�شهرة ( �إن وجد) وقيمة
التجهيزات والمحتويات والعائد الذى ُيدره ت�شغيله �أو ا�ستغالله وغيرها من العنا�صر الم�ؤثرة
فى تحديد القيمة وذلك بما يتم�شى مع طبيعة محل التعاقد بح�سب الأحوال �.إذ تن�ص المادة
 66على ان» ت�ستر�شد لجنة المعاينة والتثمين في تقدير �أو تثمين الأ�صناف �أو تحديد القيمة
الإيجارية للعقارات والمنقوالت المزمع بيعها �أو ت�أجيرها ب�سعر ال�سوق وب�سعر البيع �أو الت�أجير
ال�سابق وغير ذلك من العنا�صر الم�ؤثرة  ،و ُيعتبر هذا التقدير ثمن ًا �أ�سا�سي ًا ويجب �أن يظل
�سري ًا .وترفع اللجنة الثمن الأ�سا�سي في مظروف مغلق و�سري �إلى رئي�س لجنة المناق�صات
المخت�صة قبل الموعد المحدد لإجراء المزايدة».
ويتم تخفي�ض الثمن اال�سا�سى الذي قدرته لجنة المعاينة والتثمين بن�سبة ال تزيد على
� ، %20إذا لم ت�صل نتيجة المزايدة �إلى هذا الثمن اال�سا�سى.

ثالثاً :المحافظة على �سرية الثمن الأ�سا�سي:
ويعتبر تقدير لجنة المعاينة والتثمين للأ�صناف المراد بيعها ثمن ًا �أ�سا�سي ًا نهائيا ال يتطلب
اعتماده من �سلطة �أخرى.
و�أوجبت المادة � 66سالفة الذكر فى فقرتها الثانية �أن يكون الثمن الأ�سا�سي �سري ًا ،وكفالة
لهذه ال�سرية فقد الزمت هذه المادة لجنة المعاينة والتثمين بو�ضع الثمن اال�سا�سى داخل
مظروف مغلق و�سرى  -ويف�ضل ان يكون مب�صوما بخاتم جهة االدارة مع توقيع رئي�س اللجنة
بجواره -وي�سلم المظروف المقفل لرئي�س المناق�صات المركزية.
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ون�شير �إلى ان الن�ص فى المادة  68على اللجنة التى تتولى البيع وهى لجنة المناق�صات
المركزية فيما تبلغ قيمته  500000ريال خم�سمائة الف ريال ف�أكثر  ،ولجنة المناق�صات
المحلية فيما يقل عن ذلك  ،قد يعطى للمتزايدين م�ؤ�شرا مبدئيا عن الثمن اال�سا�سى وما �إذا
كان يقل �أو يزيد عن المبلغ المذكور مما يعد انتهاكا لمبد�أ ال�سرية.

المبحث الثالث
ال�شروط الخا�صة بالبيع
حددت المواد من  74 -70من القانون رقم  26ل�سنه  2005ما يجب �أن ين�ص عليه فى
ال�شروط الخا�صة بالبيع وهى :
-1ان يدفع المتزايدون قبل الدخول فى المزاد العلني ت�أمينا م�ؤقتا تحدده لجنة المناق�صات
المركزية �أو المحلية ب�شيك م�صرفى مقبول الدفع �أو بموجب خطاب �ضمان م�صرفى
مقبول من م�صرف محلى  ،غير مقترن ب�أى قيد �أو �شرط( )423(.مادة )70
-2علي المتزايد القيام بمعاينة اللوطات التى يرغب فى المزايدة عليها ويعتبر ا�شتراكه فى
المزايدة �إقرار ًا منه ب�إتمام المعاينة التامة النافية لكل جهالة .
-3ال يجوز �أن تزيد مدة الت�أجير في المرة الواحدة على ثالث �سنوات مع بيان طريقة �سداد
القيمة الإيجارية �أو مقابل االنتفاع �أو اال�ستغالل بمراعاة �أن يتم ال�سداد على دفعات دورية
كل �ستة �أ�شهر مقدما اعتبارا من اليوم التالى الخطاره بر�سو المزاد عليه بكتاب م�سجل.
-4يجب على من ر�سا عليه المزاد �أداء قيمة اال�صناف كاملة خالل �سبعة �أيام من تاريخ
اليوم التالى لإخطاره بر�سو المزاد عليه بكتاب م�سجل .فاذا ت�أخر عن الدفع دون عذر
مقبول يتم �إلغاء التر�سية وم�صادرة الت�أمين المدفوع منه دون حاجة �إلى اتخاذ اجراءات
ق�ضائية .وتتم التر�سية على من يليه �أو تطرح ال�صفقة للبيع مرة ثانية وفقا لما تقدره
لجنة المناق�صات المخت�صة.
( )423راجع احكام الت�أمين الم�ؤقت �ص 452
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�-5إذا ت�أخر من ر�سا عليه المزاد فى ت�سلم الأ�صناف خالل خم�سة ع�شر يوما من اليوم
التالى لدفع الثمن  ،دون عذر مقبول  ،فيح�صل منه م�صروفات تخزين بواقع  %1عن كل
يوم ت�أخير وبحد اق�صى مقداره خم�سة ع�شر يوما تتخذ بعدها اجراءات بيع الأ�صناف
بالمزايدة على ح�سابه وفى هذه الحالة يتم تحميله بالنق�ص فى الثمن وم�صروفات
التخزين عن مدة بقاء الأ�صناف لحين االنتهاء من اجراءات بيعها وم�صروفات ادارية
بواقع  %10من ثمن البيع الجديد وال يرد �إليه �أية زيادة تكون قد تحققت فى ثمن البيع.
(مادة )74
� -6أن الكميات المعرو�ضة للبيع تحت العجز والزيادة ح�سب ما ي�سفر عنه الت�سليم الفعلى.

المبحث الرابع
الإعالن عن المزايدة
�أوجبت المادة  69من قانون المناق�صات والمزايدات الإعالن عن المزايدة العامة بنف�س
طريقة االعالن عن المناق�صة العامة  ،ويتم هذا الإعالن وفقا للأحكام المن�صو�ص عليها
بالمادة  25من هذا القانون بالن�شر فى �صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على االقل ،
يف�صل بينهما مدة ال تقل عن �سبعة �أيام وال تزيد على اربعة ع�شر يوما وكذلك فى لوحة
االعالنات مع مراعاة �أن يت�ضمن االعالن بيانا موجزا عن الأ�صناف المزمع بيعها �أو ت�أجيرها
�أو العقارات المراد ت�أجيرها وتاريخ ومكان �إجراء المزايدة  ،ورقم المزايدة ومو�ضوعها،
والت�أمين الم�ؤقت ومدة �سريانه  ،ومدة �سريان العر�ض (العطاء) .

الطبيعة القانونية لقرار طرح العين الم�ؤجرة فى المزاد العلنى:
ق�ضت المحكمة الد�ستورية العليا الم�صرية ب�أنه «متى كان المدعى ي�ستند فى حيازته
لعين النزاع الى عقد �إيجار حرر بينه وبين كل من الهيئة العامة للإ�صالح الزراعى والإدارة
العامة لأمالك الدولة الخا�صة ،وكانت المنازعة الإدارية التى �أقامها تت�ضمن طلبا من

جهته بوقف تنفيذ و�إلغاء القرار الإدارى ال�صادر بطرح عين النزاع فى المزاد العلنى
تمهيدا لإعادة ت�أجيرها لغيره ،لما قدرته الجهة الأدارية من �أنه يعتبر مغت�صبا لعين النزاع
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معتديا عليها ،وهو ما ينطوى على �إنكار من جانبها ل�صحة العقد المبرم فى �ش�أنها ونفاذ،
ومن ثم يكون هذا العقد هو مدار النزاع ،والخ�صومة المرددة فى �ش�أن �صحته �أو بطالنه هى
التي تتحقق بها وحدة المو�ضوع فى الواقعة المتنازع عليها ،وال يعدو طلب المدعى وقف تنفيذ
و�إلغاء قرار طرح عين النزاع فى المزاد العلنى� ،إال نتيجة رتبها على نفاذ العقد المبرم فى
�ش�أنها وا�ستمراره ،وعلى تقدير �أن هذا القرار ينطوى على تعر�ض من الجهة االدارية لحيازته
القانونية الثابتة .ومتى كان القرار بطرح عين النزاع فى المزاد العلنى قد �صدر

من جهة ادارية اعماال لل�سلطة المخولة لها وفقا للقوانين واللوائح ،وا�ستهدفت
ب�إ�صداره �إحداث مركز قانونى معين يكون ممكنا وجائزا قانونا ،وكانت غايتها من
�إ�صداره تحقيق م�صلحة عامة ف�إنه – بهذه المثابة – يعد عمال قانونيا توافرت
له خ�صائ�ص القرارات االدارية ومقوماتها متى كان ذلك ،وكان ما ق�صد اليه المدعى
وتوخاه فى حقيقة الأمر ،يتمثل فى دفع تعر�ض الجهة االدارية لحيازته لعين النزاع ،وهو
تعر�ض مبناه قرار �صادر منها على ما تقدم ،فان االخت�صا�ص بالف�صل فى �ش�أن م�شروعيته
()424
�أو مخالفته للقانون ينعقد لجهة الق�ضاء الإدارى دون غيرها».

المبحث الخام�س
البت فى المزايدة العلنية
المطلب الأول
�إر�ساء المزايدة واعتمادها
�أو ًال :لجنة البيع �أو الت�أجير:
ن�صت المادة  68من القانون رقم  26ل�سنة  2005على ان « يتم البيع �أو الت�أجير الذي تقدر
قيمته بمبلغ ( )500.000خم�سمائة �ألف ريال �أو �أكثر بوا�سطة لجنة المناق�صات المركزية،
والذي تقل قيمته عن ذلك يكون بوا�سطة لجنة المناق�صات المحلية  ،وذلك وفق ًا لأحكام هذا
القانون )425(».وبناء عليه تتولى اجراءات البيع �أو الت�أجير:
( )424جل�سة  1993/2/6فى الق�ضية رقم  3ل�سنة 11ق تنازع
( )425راجع احكام ت�شكيل هذه اللجان �ص ..............
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لجنة المناق�صات المركزية  :فى البيع �أو الإيجار الذي تقدر قيمته بمبلغ ()500.000
خم�سمائة �ألف ريال ف�أكثر
لجنة المناق�صات المحلية  :فى البيع �أو الإيجار الذي تقدر قيمته بمبلغ يقل عن
( )500.000خم�سمائة �ألف ريال

ثانياً :اخت�صا�صات اللجنة :
�-1أن تذكر للمتزايدين وزن ال�صفقة �أو عددها �أو مقا�سها وموا�صفاتها تف�صي ًال ح�سبما
هو وارد بمح�ضر لجنة الت�صنيف – كل �صنف على حده  .وموقع العقار محل التعاقد
وم�ساحته وحالته وعمره وتكلفة �إن�شائه وا�ستهالكاته وا�سم ال�شهرة ( �إن وجد) وقيمة
التجهيزات والمحتويات والعائد الذى ُيدره ت�شغيله �أو ا�ستغالله وغيرها من العنا�صر
الم�ؤثرة فى تحديد القيمة .وبعبارة �أخرى �أن تذكر للمتزايدين البيانات والموا�صفات
الكافية عن مو�ضوع البيع �أو الت�أجير �أو الترخي�ص  -دون ذكر الثمن الأ�سا�سى.
� -2إثبات قيمة الت�أمين الم�ؤدى من كل من المتزايدين.
 -3تدوين مفردات البيع �أو الإيجار على الك�شف المعد لذلك.
 -4ار�ساء المزايدة على مقدم �أعلى �سعر م�ستوف لل�شروط ب�شرط �أال يقل عن الثمن الأ�سا�سى.
-5تحرر مح�ضر ب�إجراءاتها تبين فيه قيمة الت�أمينات الم�ؤقتة الم�ؤداه من المتزايدين وما
تم رده وما تم م�صادرته ويتم التوقيع من جميع �أع�ضاء اللجنة ورئي�سها على المح�ضر.
ومن المتزايدين قرين ا�سعارهم النهائية.

مدى حق الجهة الإدارية فى االمتناع عن اعتماد نتيجة المزاد تمهيداً لإعادة
المزايدة بق�صد الو�صول �إلى ثمن �أعلى؟
ق�ضت المحكمة االدارية العليا فى بادئ االمر ب�أنه و�إذ لم تقم بالمزايدة احدى الحاالت
التى تجيز الغاءها وفقا لأحكام القانون فانه ما كان يجوز الغا�ؤها وعدم االعتداد بنتيجتها
تمهيد ًا لإعادة المزايدة بق�صد الو�صول �إلى ثمن �أعلى بل كان يتعين وفق ًا لأحكام هذا القانون
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والئحة المناق�صات والمزايدات اعتماد ار�سائها على المدعى ما دام �أنه قد تقدم ب�أف�ضل
العطاءات وقام بالتزامه ب�إكمال الت�أمين المقدم منه �إلى  %20من قيمة عطائه ويكون القرار
ال�صادر ب�إعادة المزايدة وما ترتب عليه من اجراءات انتهت ب�إر�سائها على غير المدعى –
مخالف ًا للقانون – وال �شك فى �أن هذا القرار غير الم�شروع قد �ألحق �ضرر ًا بالمدعى يتمثل
فيما تكبده من نفقات لال�شتراك فى المزايدة وما اقت�ضاه ذلك من قيامه ب�إيداع ت�أمين
وفيما فاته من فر�صة الح�صول على الربح الذى كان ي�أمل فى تحقيقه فيما لو �أتم التعاقد
معه والذى قام الدليل على رجحانه بر�سو المزايدة على غيره بثمن يزيد على قيمة عطائه –
()426
وتقدر المحكمة التعوي�ض الم�ستحق بمبلغ...
�إال �أن المحكمة الإدارية العليا قد اتجهت اتجاها مخالفا قائلة ب�أن قانون المناق�صات
والمزايدات اجاز بناء على ر�أى لجنة البت فى العطاءات �إلغاء المناق�صة او المزايدة �إذا
كانت قيمة العطاء الأقل فى المناق�صة تزيد على القيمة ال�سوقية وفى المزايدة قل عن القيمة
المذكورة وظاهر �أن الق�صد من ذلك يفيد الم�صلحة العامة للدولة بتوفير الزائد فى القيمة
لخزائنها ،فاذا ما �صدر قرارها على هذا الوجه كان مطابق ًا لحكم القانون ،فاذا كان الثابت
من الأوراق �أن المزايدة الأولى تمت طبق ًا للمراحل والإجراءات التى �أوجبها القانون للبت فى
العطاءات حتى ك�شفت لجنة البت عن �أعلى العطاءات المطابقة �سعرا بعد ا�ستبعاد العطاءات
التى قدمت بعد الميعاد والمت�ضمنة �أ�سعارا تعلو الأ�سعار المقدمة فى الميعاد و�إذ �أثبتت

لجنة البت من مجموع هذه العطاءات �أن القيمة ال�سوقية ال�ستغالل الكازينو محل
المزايدة تزيد على قيمة �أعلى عطاء قدم فى الميعاد مما ر�أت معه الغاء المزايدة
تحقيقاً لم�صلحة الخزانة فيما يعود عليها من الفرق بين قيمة اعلى عطاء والقيمة
ال�سوقية ،وقد اعتمد ذلك ال�سلطة المخت�صة فان قرارها فى هذا ال�ش�أن يكون قد
�صدر مطابقاً لحكم القانون من مخت�ص باداره بناء على ر�أى لجنة البت فى العطاءات
بق�صد تحقيق م�صلحة عامة.

()427

( )426الطعن رقم  312ل�سنة  13جل�سة 1969/2/1
()427الطعن رقم  1539 ،1505ل�سنة 29ق جل�سة  1986/11/29مجموعة المكتب الفنى ل�سنة  32الجزء االولى المبد�أ � 45ص .286
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وح�سما لهذا الخالف ق�ضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بان المادة
( )7من القانون رقم  236ل�سنة  1954تنظيم المناق�صات والمزايدات تن�ص على �أن «تلغى
المناق�صة بقرار م�سبب من رئي�س الم�صلحة بعد الن�شر عنها وقبل البت فيها �إذا ا�ستغنى
عنها نهائي ًا» �أما فى غير هذه الحالة فيجوز لرئي�س الم�صلحة �إلغاء المناق�صة فى �إحدى
الحاالت الآتية� -1 :إذا تقدم عطاء وحيد �أولم يبق بعد العطاءات الم�ستبعدة �إال عطاء واحد.
� -2إذا اقترنت العطاءات كلها �أو �أكثرها بتحفظات� -3 .إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد
على القيمة ال�سوقية.ويكون الإلغاء فى هذه الحاالت بقرار من رئي�س الم�صلحة بناء على
ر�أى لجنة البت فى العطاءات .وتن�ص المادة ( )11من القانون المذكور على �أن «ت�سرى
لأحكام المتقدمة على مزادات بيع الأ�صناف والمهمات التى يتقرر الت�صرف فيها ،كما ت�سرى
�أي�ضا على مقاوالت الأعمال ومقاوالت الف�صل  »......وتن�ص المادة ( )13من ذات القانون
على �أن «ينظم بقرار من وزير المالية واالقت�صاد ما لم ينظمه هذا القانون من �أحكام
و�إجراءات» .وقد ن�صت المادة ( )67من الئحة المناق�صات والمزايدات ال�صادرة بقرار
وزير المالية واالقت�صاد رقم  542ل�سنة  1957على �أن « ...........ترفع اللجنة «لجنة البت»
تو�صياتها موقعة من جميع �أع�ضائها ومن رئي�سها �إلى رئي�س الم�صلحة �أو مدير ال�سالح لكى
يتولى اعتماد تو�صيات اللجنة  »........ومن حيث �إن المادة ( )7من قانون المناق�صات
والمزايدات �سالفة البيان قد �أجازت ل�سلطة االعتماد بناء على ر�أى لجنة البت فى العطاءات
�إلغاء المناق�صة �أو المزايدة ،بعد البت فيها� ،إذا كانت قيمة العطاء الأقل فى المناق�صة
تزيد على القيمة ال�سوقية وفى المزايدة تقل عن تلك القيمة ،ومن ثم ف�إذا ما �صدر قرار

ال�سلطة المخت�صة ،االعتماد ب�إلغاء المزايدة لما ثبت لها من �أن الثمن الذى ر�ست
به المزايدة يقل كثيرا عن القيمة ال�سوقية  -وحتى لو جاوز الثمن الأ�سا�سى المحدد
بمعرفة لجنة التثمين  -وكان ذلك ابتغاء م�صلحة عامة تكمن فى الح�صول على
�أكبر ثمن ممكن لممتلكاتها  -ف�إن قرارها ال�صادر فى هذا ال�ش�أن يكون متفقا و�أحكام
القانون  -ذلك �أنه ولئن كانت لجنة البت فى المزاد تنوب عن الجهة الإدارية فى اتخاذ
�إجراءات البيع ويكون ال�سعر الأ�سا�سى المقدر بمعرفة لجنة التثمين �سعرا ا�ستر�شاديا
فح�سب تلتزم بعدم ر�سو المزاد ب�سعر يقل عن هذا ال�سعر� ،إال �أنه يجب عليها عند
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اتخاذ قرارها �أن يكون �سعر البيع منا�سبا للأ�سعار المتعامل بها عند ر�سو المزاد،
ومرد ذلك �أن ال�سعر المحدد بمعرفة لجنة التثمين قد يكون منا�سبا وقد ال يكون منا�سبا،
و�أن البيع فى المزايدات الحكومية يقوم على فكرة البيع ب�أعلى �سعر منا�سب لأ�سعار ال�سوق،
و�أ�سعار ال�سوق يترك تقديرها ل�سلطة التعاقد من ظروف البيوع المماثلة ،وهى ظروف ال
تتوافر للجنة التثمين باعتبار �أن التقدير يكون فى وقت �سابق على �إجراءات البيع وظروفه.
ومن حيث �إنه ف�ضال عما تقدم ف�إن لجنة البت �سواء فى المناق�صة �أو المزايدة يقت�صر دورها
على تعيين اف�ضل المتناق�صين �أو المتزايدين وفقا لما ر�سمه القانون ب�إر�سال المناق�صة
�أو المزايدة عليه ولي�س الخطوة الأخيرة فى التعاقد ،بل لي�س �إال �إجراء تمهيديا فى عملية
التعاقد المركبة ،ثم ي�أتى بعد ذلك دور الجهة المخت�صة ب�إبرام العقد ف�إذا ما ر�أت �أن تبرمه
ف�إنها تلتزم ب�إبرامه مع المزايد �أو المناق�ص الذى عينته لجنة البت واخت�صا�صها فى هذا
ال�ش�أن اخت�صا�ص مقيد حيث تلتزم باالمتناع عن التعاقد مع غير هذا ال�شخ�ص وال ت�ستبدل
غيره به� ،إال �أنه يقابل هذا االخت�صا�ص المقيد �سلطة تقديرية هى حق هذه الجهة فى عدم
�إتمام التعاقد وفى العدول عنه �إذا ثبتت مالءمة ذلك لأ�سباب تتعلق بالم�صلحة العامة ،وذلك
�أمر بديهى لأن التقدم بالعطاء ولو كان يزيد على غيره من العطاءات لي�س �إال �إيجابا من
�صاحب هذا العطاء ،وال بد النعقاد العقد من �أن ي�صادفه قبول ب�إر�ساء المزايدة عليه ممن
يملكه ،بحيث �إذا لم ي�صدر هذا القبول من الإدارة ويخطر به الرا�سى عليه المزاد ف�إن
عقدا ما ال يكون قد انعقد بينهما.ومن حيث ولئن كان من حقه الجهة الإدارية  -ح�سبما

�سلف البيان  -االمتناع عن اعتماد نتيجة المزايدة تمهيدا لإعادتها بق�صد الو�صول
�إلى ثمن �أعلى ،و�إن قرارها ال�صادر فى هذا ال�ش�أن يكون متفقا و�أحكام القانون� ،إال
�أنه غنى عن البيان �أنه يتعين على جهة الإدارة �أن ت�صدر قرارها ب�إلغاء المزايدة فى
وقت منا�سب طبقا لظروف كل حالة و�إال كانت ملتزمة بتعوي�ض ما ع�سى �أن يكون قد
لحق �صاحب ال�ش�أن من �أ�ضرار نتيجة التراخى فى �إ�صدار قرار الإلغاء طبقا للقواعد العامة
()428
المقررة فى الم�سئولية التق�صيرية.
( )428الطعنان رقما  1266و  1286ل�سنة  33ق جل�سة 1995/8/3
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وقررت اللجنة الأولى لق�سم الفتوى بمجل�س الدولة �أن لجنة البيع تنوب عن الجهة االدارية
فى اتخاذ اجراءات البيع وهى تتكون غالب ًا من عنا�صر فنية ومالية وقانونية ،ويكون ال�سعر

الأ�سا�سي المقدر بمعرفة لجنة التثمين �سعراً ا�ستر�شاديا فقط تلتزم بعدم ر�سو المزاد
ب�سعر يقل عن الثمن المحدد بمعرفة لجنة التثمين الأ�سا�سي ولكن يجب عليها عند
اتخاذ قرارها �أن يكون �سعر البيع منا�سباً للأ�سعار المتعامل بها عند ر�سو المزاد.
وال�سعر والثمن المحدد بمعرفة لجنة التثمين قد يكون منا�سب ًا وقد ال يكون ،و�أن البيع فى
المزايدات الحكومية يقوم على فكرة البيع ب�أعلى �سعر منا�سب لأ�سعار ال�سوق ،و�أ�سعار
ال�سوق يترك للجنة البيع تقديرها من ظروف البيع �أو بيع المحالت المماثلة فى ذات الجل�سة
�أو فى جل�سة �أخرى م�شابهة وهى ظروف ال تتوافر للجنة التثمين باعتبار �أن التقدير يكون فى
وقت �سابق على اجراءات البيع وظروفه هذا ف�ض ًال على �أن لجنة البت �سواء فى المناق�صة
�أو المزايدة تخت�ص دون غيرها باتخاذ ما يلزم من االجراءات لتعيين �أف�ضل المتناق�صين
�أو المزايدين وفقا لما ر�سمه القانون حتى يت�سنى لل�سلطة االدارية المنوط بها ابرام العقد
مبا�شرة اخت�صا�صها فى هذا ال�صدد ،وهذه ال�سلطة تلتزم بابرام العقد مع المزايد الذى
حددته اللجنة دون �سواه وبهذا االعتماد حال �صدوره يتعلق للمزايد حق ابرام العقد وانتهى
ر�أى اللجنة �إلى �أنه يجوز للجنة المزاد فى الحالة المعرو�ضة رف�ض ر�سو المزاد على �أعلى
الأ�سعار المقدمة للمحل التجارى على الرغم من زيادته عن ال�سعر الأ�سا�سي  ،فهذا ال�سعر ال
()429
ينظر �إليه كحد �أدنى لجواز التو�صية بر�سو المزاد.

هل تلتزم لجنة البيع بقاعدة �سقوط عطاء المتزايد بعطاء اف�ضل؟
تن�ص المادة  103من القانون المدنى القطرى على انه في المزايدات يبقى المتزايد
ملتزما بعطائه �إلى ان يتقدم متزايد اخر بعطاء اف�ضل �أو �إلى ان يقفل المزاد دون ر�سو على
احد .وال يمنع من �سقوط العطاء بعطاء اف�ضل ان يقع االخير باطال �أو ان يرف�ض .ويتم العقد
بار�ساء المزاد  .ومع ذلك �إذا كان من مقت�ضى �شروط المزاد وجوب الم�صادقة على ار�سائه،
لزم �إجراء الم�صادقة لقيام العقد  ،ويعتبر العقد عندئذ منعقدا من تاريخ ر�سو المزاد.
( )429جل�سة  - 1988/5/8ملف �إدارة الفتوى لرئا�سة الجمهورية والمحافظات رقم � 1223/10/93سجل رقم 1987/84
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وذلك كله ما لم ين�ص القانون على خالفه �أو يت�ضح غيره من ق�صد المتعاقدين « .وتن�ص
المادة  104من هذا القانون على انه «ا�ستثناء من �أحكام المادة ال�سابقة ال ي�سقط عطاء
المتزايد بعطاء اف�ضل في المزايدات التى تجرى داخل مظاريف  ،ويكون للداعى �إلى المزاد
ان يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه �أ�صلح ،وذلك ما لم ين�ص القانون على خالفه �أو
()430
يت�ضح غيره من ق�صد المتعاقدين».
و�إذا كانت احكام القانون المدنى في المزايدة العلنية قررت �سقوط عطاء المتزايد بعطاء
اف�ضل  ،ما لم يرد ن�ص خا�ص على خالف ذلك  ،وقد ورد ن�ص الفقرة الثانية من المادة 71
من قانون المناق�صات والمزايدات القطرى مت�ضمنا حكما على خالف القانون المدنى حين
اجازت ار�ساء المزايدة على من يلى فى ال�سعر المزايد الذي ر�ست عليه المزايدة �إذا تخلف
عن دفع قيمة اال�صناف وهو ما يعنى بقاء �سعر العر�ض االدنى ملزما ل�صاحبه و�إمكانية
التر�سية عليه وعدم بطالنه رغم وجود متزايد اف�ضل ر�ست عليه المزايدة ،مما م�ؤداه عدم

اعمال قاعدة �سقوط عطاء المتزايد بعطاء اف�ضل الواردة بالقانون المدنى على
المزايدات التى تجرى وفقا لأحكام قانون المناق�صات والمزايدات.
-6ت�أجيل المزايدة �إلى جل�سة �أخرى تحددها اللجنة �إذا لم ت�صل نتيجة المزايدة �إلى
الثمن الأ�سا�سي الذي حددته لجنة المعاينة والتثمين�،أو لم تقدم فيها �أي عرو�ض وكانت
الأ�صناف المعرو�ضة للبيع ال تتلف بمرور الوقت ،مع جواز �إنقا�ص الثمن الأ�سا�سي بما ال
يجاوز ( .)%20ف�إذا لم ت�صل نتيجة المزايدة �إلى الثمن المخف�ض في الجل�سة التالية �أو
لم يتقدم لها �أحد بعر�ض ،ترفع لجنة المناق�صات المخت�صة الأمر �إلى وزير االقت�صاد
()430تق�ضى المادة  99من القانون المدنى الم�صرى ب�أنه «ال يتم العقد فى المزايدات �إال بر�سو المزاد وي�سقط العطاء بعطاء
يزيد عليه ولو كان باط ًال وجاء فى المذكرة الإي�ضاحية للم�شروع التمهيدي فى هذا ال�صدد ما ي�أتى« :ينطبق هذا الن�ص
على جميع عقود المزايدات بوجه خا�ص البيوع وااليجارات التى تجرى بطرق المزايدة ،وهو يح�سم خالف ًا طال عهد
الفقه به فافتتاح المزايدة على الثمن لي�س فى منطق الن�ص �إال دعوة للتقدم بالعطاءات .والتقدم بالعطاء هو االيجاب.
اما القبول فال يتم اال بر�سو المزاد  ...ويراعى �أن العطاء الذى تلحق به �صفة القبول ،وفقا لحكم الن�ص ،ي�سقط بعطاء
يزيد عليه حتى لو كان هذا العطاء باط ًال �أو قاب ًال للبطالن ،بل ولو رف�ض فيما بعد ( .....مجموعة الأعمال التح�ضيرية 2
�ص� – 64ص 65د .عبدالرزاق ال�سنهورى فى الو�سيط فى �شرح القانون المدنى – المجلد الأول العقد دار النه�ضة العربية
طبعة � 1981ص.)292
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والمالية م�شفوع ًا بمقترحاتها التخاذ ما يراه منا�سب ًا في هذا ال�ش�أن( .المادة  72من
القانون رقم  26ل�سنة ) 2005
�-7إعداد مح�ضر ب�إجراءاتها تبين فيه قيمة الت�أمين الم�ؤدى من كل من المتزايدين ،وما رد
لأربابه ،ثم تدون مفردات البيع �أو الت�أجير على اال�ستمارة المعدة لذلك وترافقها اي�صال
التح�صيل.

ال �أثر للمخالفة فى �إجراءات المزايدة على �صحة العقد:
ق�ضت المحكمة االدارية العليا ب�أنه �إذا كانت الئحة المناق�صات والمزايدات قد ا�ستلزمت
اتباع �إجراءات معينة قبل طرح اال�صناف الغير �صالحة لال�ستعمال �أو التى يخ�شى عليها من
التلف �أو التى بطل ا�ستعمالها �أو الزيادة عن الحاجة فى المزاد ،مثل الح�صول على موافقة
ببيع هذه الأ�صناف وت�شكيل لجنة لمعاينتها وتثمينها و�إخطار وزارات الحكومة وم�صالحها
بالأ�صناف المراد بيعها وكمياتها لالفادة عما اذا كانت الئحة المناق�صات والمزايدات قد
ا�ستلزمت اتباع مثل هذه الإجراءات قبل طرح اال�صناف فى المزاد ،فالمفرو�ض �أن تكون
الجهة االدارية قد اتبعت هذه الإجراءات فع ًال قبل طرح هذه الأ�صناف للبيع فى المزاد
وتر�سيتها على المتزايدين .بحث ال ي�ست�ساغ بعد �أن يجرى المزاد ويخطر المتزايدون بقبول
عطاءاتهم ويتم التعاقد بالتقاء ايجابهم بقبول الجهة الإدارية التذرع فى مقابل التن�صل من
التعاقد الذى تم فى �ش�أن بيع هذه الأ�صناف كلها �أو بع�ضها  ،ب�أن هذه االجراءات �أو بع�ضها
لم يتبع قبل اجراء المزاد �أو �أن الجهة االدارية قد تبينت بعد تمام التعاقد انها فى حاجة �إلى
()431
كل �أو بع�ض اال�صناف التى جرى بيعها.

المطلب الثانى
الغاء المزايدة
ن�صت المادة  71من القانون رقم  26ل�سنة  2005على ان « يجب على من تر�سو عليه
المزايدة �أن يقوم بدفع قيمة الأ�صناف كاملة خالل �سبعة �أيام  ،ودفع القيمة الإيجارية على
( )431الطعن رقم  954ل�سنة  12ق جل�سة 1970/4/11
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دفعات دورية كل �ستة �أ�شهر مقدما وذلك اعتبارا من اليوم التالي لإخطاره بر�سو المزايدة
عليه بكتاب م�سجل.

ف�إذا ت�أخر عن الدفع دون عذر مقبول ،جاز للجنة المناق�صات المخت�صة �إلغاء
التر�سية عليه وم�صادرة الت�أمين».....
ون�صت المادة  72على ان « �إذا لم ت�صل نتيجة المزايدة �إلى الثمن الأ�سا�سي الذي
حددته لجنة المعاينة والتثمين�،أولم تقدم فيها �أي عرو�ض وكانت الأ�صناف المعرو�ضة للبيع
ال تتلف بمرور الوقت� ،أجلت المزايدة �إلى جل�سة �أخرى يعلن عنها فيما بعد  ،مع جواز �إنقا�ص
الثمن الأ�سا�سي بما ال يجاوز ( .)%20ف�إذا لم ت�صل نتيجة المزايدة �إلى الثمن المخف�ض في
الجل�سة التالية �أو لم يتقدم لها �أحد بعر�ض ،ترفع لجنة المناق�صات المخت�صة الأمر �إلى
وزير االقت�صاد والمالية م�شفوع ًا بمقترحاتها التخاذ ما يراه منا�سب ًا في هذا ال�ش�أن».
ومن ذلك يبين ان حاالت �إلغاء المزايدة
 -1اذا لم يتقدم احد للمزايدة
 -2اذا لم ت�صل نتيجة المزايدة �إلى الثمن الأ�سا�سى ولم ت�صل �إلى الثمن المخف�ض.
�-3إذا تخلف دون عذر مقبول الرا�سى عليه المزايدة عن دفع قيمة الأ�صناف كاملة خالل
�سبعة �أيام  ،ودفع القيمة الإيجارية على دفعات دورية كل �ستة �أ�شهر مقدما وذلك اعتبارا
من اليوم التالي لإخطاره بر�سو المزايدة عليه بكتاب م�سجل.
كما يمكن �أن تلغى المزايدة بعد الن�شر عنها �أو الدعوة اليها وقبل البت فيها اذا ا�ستغنى
عن البيع �أو الت�أجير نهائي ًا �أو اذا اقت�ضت الم�صلحة العامة ذلك ،ا�سوة بالحكم المقرر
فى �ش�أن المناق�صة العامة .ويكون �إلغاء المزايدة بقرار من لجنة المناق�صات المخت�صة.
وق�ضت المحكمة الإدارية العليا بان �إجراءات البيع بالمزاد تتوالها لجنة ت�شكل على النحو
المقرر بالن�سبة للجان فتح المظاريف والبت  ,على �أن تقوم هذه اللجنة ب�إر�ساء المزايدة
على �أعلي �سعر مقدم م�ستوف لل�شروط المقررة للمزايدة ب�شرط �أال يقل عن الثمن
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الأ�سا�سي المحدد �سلفا لكل �صنف  ,وحدد الم�شرع الحاالت التى يجوز فيها الغاء
المزايدة ومن بين هذه الحاالت حالة عدم و�صول نتيجة المزايدة الي الثمن
الأ�سا�سي  ,والزم لجنة المزايدة بتحرير مح�ضر ب�إجراءات المزايدة تدون فيه قيمة
الت�أمين المدفوع من كل المتزايدين ومفردات البيع على الإ�ستمارة المعدة لذلك .

()432

وق�ضت بان المزايدة تلغى وجوب ًا بعد الن�شر عنها وقبل البت فيها في حالتين (� )1إذا
ا�ستغنى عن البيع �أو الت�أجير نهائي ًا (� )2إذا اقت�ضت الم�صلحة العامة ذلك ،يجوز لل�سلطة
المخت�صة �إلغا�ؤها في حالتين (� )1إذا لم يتقدم في المزايدة �سوى عر�ض وحيد م�ستوف
لل�شروط (� )2إذا لم ت�صل نتيجة المزايدة �إلى الثمن الأ�سا�سي  .وبالن�سبة لحالتي الإلغاء
الوجوبى ف�إن الحالة الأولى تعتبر نتيجة طبيعية وحتمية لعدول جهة الإدارة وا�ستغنائها عن
البيع �أو الت�أجير� ،أما بالن�سبة للحالة الثانية فقد وردت عامة و�شاملة لأن �إلغاء المزايدة
لمقت�ضيات الم�صلحة العامة يت�سع لي�شمل كافة الحاالت المتوقعة ومن بينها حالة الإلغاء
الجوازى  .الم�شرع ا�ستثنى هاتين الحالتين من حكم الإلغاء الوجوبى لما افتر�ضه من �إتمام
البيع واعتماد نتيجة المزايدة من ال�سلطة المخت�صة رغم وجود عر�ض وحيد �أو بزعم �أن
نتيجة المزايدة لم ت�صل للثمن الأ�سا�سى قد ال يعتبر متعار�ض ًا مع الم�صلحة العامة بل يجئ
موافق ًا العتباراتها ومحقق ًا لها في �ضوء ظروف ومالب�سات الحال – في المقابل – لل�سلطة
المخت�صة الحق في �إلغاء المزايدة �إذا ما قدرت �أن الموافقة عليها تتعار�ض مع مقت�ضيات
الم�صلحة العامة  -من قبيل ذلك – �إذا ما تبين لها وجود عيب جوهرى �أو مخالفة ج�سيمة
للقانون �شابت �إجراءات المزايدة �أو الإجراءات ال�سابقة عليها بما يترتب عليه الت�أثير �سلب ًا
()433
في الم�صلحة المالية للدولة.
وق�ضت بان تق�ضي الم�صلحة العامة �إلغاء المزايدة بعد الن�شر عنها �أو الدعوة �إليها
وقبل البت فيها وتدخل ال�سلطة المخت�صة بالجهة الإدارية واتخاذ قرار الإلغاء يكون �أمر ًا
( )432طعن رقم  3842ل�سنة  45ق.ع  -جل�سة 2006/4/4
( )433طعن رقم  5476ل�سنة  41ق.ع جل�سة 1998/6/12
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واجب ًا عليها بحيث ال تترخ�ص في الأقدام عليه �أو تملك غ�ض الطرف عن القيام به – �سواء
قررت �إلغاء المزايدة – في هذه الحالة – �أو �أحجمت عن �إ�صدار قرار بذلك ف�إن موقفها في
الحالين يكون خا�ضع ًا لرقابة الق�ضاء الإداري متى طرح عليه في منازعة من �صاحب ال�ش�أن
فيقوم برده �إلي حكم القانون للت�أكد من م�شروعيته ومن الوجود المادي للوقائع المكونة لركن
ال�سبب فيه و�إن لها �أ�صل ثابت بالأوراق و�أن من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إلي النتيجة التي خل�ص �إليها
()434
ت�صرف الإدارة والت�أكيد من �أنها ا�ستهدفت به وجه الم�صلحة العامة دون غيرها.

( )434طعن رقم  10663ل�سنة  47ق.ع  -جل�سة 2007/5/29

الفصل َّ
الثانى
البيع أو التأجير بطريق المزايدة بمظاريف مغلقة
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الف�صل ال َّثانى
البيع �أو الت�أجير بطريق المزايدة بمظاريف مغلقة
اكتفى الم�شرع بالإ�شارة فى المادة  63من قانون المناق�صات والمزايدات رقم  26ل�سنة
� 2005إلى البيع �أو الت�أجير بطريق المظاريف المغلقة المختومة دون تنظيم اجراءات هذه
المزايدة  ،لعله تاركا ذلك �إلى الالئحة التنفيذية للقانون وهى لم ت�صدر حتى االن.
وتن�ص المادة  104من القانون المدنى على انه «ا�ستثناء من �أحكام المادة ال�سابقة
ال ي�سقط عطاء المتزايد بعطاء اف�ضل في المزايدات التى تجرى داخل مظاريف  ،ويكون
للداعى �إلى المزاد ان يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه �أ�صلح ،وذلك ما لم ين�ص
القانون على خالفه �أو يت�ضح غيره من ق�صد المتعاقدين».
وتطبق فى هذه الحالة قواعد و�إجراءات ال�شراء بالمزايدة العلنية �سالفة البيان �سواء
فيما يتعلق بالثمن اال�سا�سى ولجنة المناق�صات المركزية �أو المحلية تتولى اجراءات الطرح
والبت فى العرو�ض والتر�سية �أو �إلغاء المزايدة  ،مع التقيد بقاعدة �آلية المزايدة ا�سوة
ب�آلية المناق�صة العامة وذلك وهى التر�سية على عر�ض المتزايد الأعلى �سعرا الم�ستوفى
لل�شروط دون دخول فى مناق�شة الثمن مع باقى المتزايدين  .على خالف طريقة اختيار
الفائز بالمزايدة العلنية حيث تجرى المزايدة في ا�سعار العطاءات المقدمة في المزايدة
العلنية بين جميع المتزايدين  ،ويوقع عليه في مح�ضر جل�سة المزايدة  ،وتتم التر�سية على
العطاء االعلى �سعرا ،بعد ان يكف كل متزايد عن زيادة ا�سعاره .
وفى ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا ان الم�شرع في قانون تنظيم المناق�صات
والمزايدات الم�شار �إليه � ،أتخذ من المزايدة العلنية  ...والمظاريف المغلقة �سبي ًال �أ�صل ًيا
لبيع وت�أجير العقارات المملوكة للجهات الخا�ضعة لأحكام هذا القانون ،بح�سبان �أن المزايدة
 عامة كانت �أو محلية  -والمظاريف المتعلقة تقومان علي الم�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ،ف�ض ًالعن تحقيق الم�صلحة العامة ،حيث يطرح العقار المطلوب بيعه �أو ت�أجيره علي الكافة،
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ومن ثم يتقدم الراغبون في ال�شراء �أو اال�ستئجار بعرو�ضهم ،وفي �سبيل الفوز به يتناف�س
المتناف�سون ،فتحل ال�شفافية محل ال�ضبابية ،وتجري المزايدة ويتم فتح المظاريف المغلقة
علي ر�ؤو�س الأ�شهاد ،ويتم االختيار لأف�ضل ال�شروط والأ�سعار ،ومن ثم تجني الم�صلحة
العامة ثمرة ذلك بالو�صول �إلي �أعلي الأ�سعار.و�إن ما فر�ضه و�أوجبه الم�شرع علي هذا النحو
�إنما هو �أ�صل الإدارة الر�شيدة لأموال الدولة ،وتفر�ضه ال�صفة التمثيلية للقائمين علي �أمر
()435
هذه الأموال وبيعها.

( )435طعن رقم  30952و  31314ل�سنة  56ق.ع جل�سة 2010/9 /14
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و�صيانتها ثم �أيلولتها �إلى الدولة بعد م�ضـى مدة محـددة وذلك العتبــارات معينة اقت�صادية
�أو اجتماعية �أو غيرها
-6مدى جواز التعاقد فى حدود القيمة الإجمالية لم�شروع من الم�شروعات طويلة المدى مع �أن
المبلغ المعتمد لل�صرف منه على الم�شروع خالل ال�سنة المالية الحالية ال يجاوز  %20من قيمته ؟
-7مدي جواز اعتبار ما يرد بالعطاء من �أن يتم تنفيذ العملية في حدود االعتمادات المالية
المتاحة بكل �سنة مالية تحفظ ًا ي�ستوجب ا�ستبعاد العطاء
المبحث الثانى  :موافقة ديوان المحا�سبة
المطلب الأول :الرقابة الم�سبقة على العقود التى بلغت قيمتها خم�سمائة الف ريال ف�أكثر
�أوال :اخ�ضاع االتفاقيات والعقود التى تبرمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات
والم�ؤ�س�سات العامة للرقابة الم�سبقة �إذا بلغت خم�سمائة �ألف ريال ف�أكثر �أي ًا كانت الطريقة التي
يتم بها اختيار المتعاقد مع الدولة
عدم جواز تجزئة العقد �أو االتفاق الواحد بق�صد �إنقا�ص قيمته �إلى الحد الذي يخرجه عنرقابة الديوان الم�سبقة .
 -مدى خ�ضوع الأوامر التغييريه و�أوامر التمديد للرقابة الم�سبقة
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ثانيا :وجوب موافقة الديوان قبل �إبرام العقد �أو االتفاق  ،وعر�ض م�ستندات المناق�صة على
الديوان قبل طرحها لإبداء الر�أي ب�ش�أنها ما لم يكن الطرح وفقا لنموذج العقد المعتمد م�سبق ًا
من الديوان .
ثالثا  :طرح المناق�صة �أو �إبرام العقد �أو االتفاق دون انتظار ر�أى الديوان -حاالته
رابعا -ما الحكم �إذا ابدى الديوان ر�أيه في م�شروع العقد �أو االتفاق �أو المناق�صة وكان ر�أيه
مخالفا لر�أى الجهة الخا�ضعة للرقابة الم�سبقة .
المطلب الثانى :الجهات الخا�ضعة للرقابة الم�سبقة
�أوال :الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة
 مدى خ�ضوع �أعمال ح�سابات �سوق الدوحة للأوراق المالية لرقابة ديوان المحا�سبةمدى خ�ضوع ال�شركة المرخ�ص لها با�ستغالل و�إدارة مرفق من المرافق العامة للرقابة الم�سبقةلديوان المحا�سبة ب�أن�شطتها المت�صلة باالمتياز.
 كيفية الرقابة على الم�ؤ�س�سات العامةثانيا:الجهات الم�ستثناة من الخ�ضوع للرقابة الم�سبقة
المطلب الثالث  :طبيعة الرقابة الم�سبقة
الرقابة الم�سبقة على وثائق المناق�صة �أو االتفاق �أو العقد لي�ست رقابة فنية و�إنما هي رقابة مالية
المطلب الرابع  :م�شاركة ممثل الديوان فى ت�شكيل لجنة المناق�صات
 دور ممثل ديوان المحا�سبة والفرق بين الدور الرقابى وبين ع�ضويته فى اللجنة اثر عدم ح�ضور ممثل الديوان اجتماعات اللجنةالمبحث الثالث  :مراجعة وثائق المناق�صة والعقد ب�إدارة الفتوى
المطلب الأول  :ن�صاب المراجعة
المطلب الثانى:نطاق المراجعة
-1الرقابة القانونية التى تتوالها �إدارة الفتوى �إنما هى رقابة لمطابقة م�شروع العقد للقوانين
دون �أن تتطرق �إلى م�سائل .
المالئمة والتقدير
 -1مدى جواز مراجعة العقد فى حالة توقيعه من طرفيه
 -2مدى جواز مراجعة العقد بعد �إبرامه وانق�ضائه بتمام تنفيذه
المطلب الثالث  :الجزاء المترتب على عدم المراجعة
المطلب الرابع  :الجهات الخا�ضعة عقودها للمراجعة
الف�صل الثالث  :الإعالن عن المناق�صة
المبحث الأول  :اجراءات الن�شر
االعالن لي�س �إال دعوة �إلى التعاقد و�أن التقدم بالعطاء هو الإيجاب
المطلب الأول  :االعالن عن المناق�صة الداخلية
 الحد الأدنى لعدد مرات الن�شر -بيانات الإعالن
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المطلب الثانى:االعالن عن المناق�صة الخارجية
 الإعالن فى الخارج فانه يتم بوا�سطة �سفارات الدولة ترجمة وثائق المناق�صة والقوائم والموا�صفاتالمبحث الثانى  :اثر مخالفات الن�شر على المناق�صة
�-1إذا لم يتم الإعالن عن المناق�صات العامة فى ال�صحف اليومية ,بعدد المرات المقررة قانونا
وبمراعاة المدد الفا�صلة بين الإعالنين ورغم ذلك تم �إر�سا�ؤها  .ف�إن قرار التر�سية يعد
باطال.
�إال �أنه ال ي�ؤثر على �صحة العقد الذى تم بناء عليه
 عدم بطالن �إجراءات المناق�صة فى حالة تحقق الغاية من الن�شر -2الإعالن عن ت�أجيل الموعد المحدد لفتح المظاريف �أو �أى بيانات �أخرى
الف�صل الرابع � :إعداد العطاء
المبحث الأول  :و�ضع الأ�سعار
المطلب الأول  :ال�سعر االجمالى للمناق�صة
الفرع الأول  :وجوب ا�شتمال العطاء على ا�سعار اجمالية ثابتة
المق�صود بثبات الأ�سعارهل يعتبر العطاء م�شتمال على �أ�سعار ثابتة �إذا ت�ضمن اختالفات فنية عن الموا�صفات الفنيةالمطلوبة
الفرع الثانى  :ت�سعير العطاء بالعملة المحلية
هل ا�شتراط الوفاء بعملة اجنبية يترتب عليه بطالن
المطلب الثانى :و�ضع اال�سعار عن اال�صناف المزمع توريدها من الخارج
 -1اذا كان ت�سليم الأ�صناف بميناء ال�شحن على ظهر المركب « فوب »FOB
� -2إذا كان الت�سليم � C&fأو� Cifأو بميناء الو�صول
� -3إذا كان الت�سليم بمخازن جهة الإدارة
المطلب الثالث :العرو�ض البديلة
 المق�صود بالعر�ض البديلال تعتبر عرو�ض ًا بديلة العرو�ض ال�صادرة عن �شركات مختلفة و�إن كان يمثلها نف�س ال�شخ�ص �أوالوكيل �أو الموزع المتقدم بهذه العطاءات �أو العرو�ض نيابة عنها.
المبحث الثانى  :و�ضع التحفظات
اوال :مدلول التحفظات �أو اال�شتراطات الخا�صة
ثانيا -هل يجوز التحفظ بزيادة مدة العملية
الف�صل الخام�س  :تقديم العطاء
المبحث الأول  :ال�شروط الواجب توافرها فى مقدم العطاء
المطلب الأول � :أال يكون ممنوعا من التعامل
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الفرع الأول  :الممنوعون من التعامل بن�ص القانون
الغ�صن االول :المحكوم عليه بعقوبة جناية
الغ�صن الثانى  :المحكوم عليه بالإفال�س �أو التجريد
الغ�صن الثالث  :غير القطرى ممن لي�س من مواطنى دول مجل�س التعاون
�أوال� :أحكام التقدم بالعطاء من غير القطرى ممن لي�س من مواطنى دول مجل�س التعاون.
لم يجز الم�شرع  -ك�أ�صل عام -لغير القطري منفرد ًا ب�أي ن�شاط اقت�صادي في قطر  -جزاءالمخالفة هو البطالن المطلق
 الحرف الب�سيطة والتجارة ال�صغيرةثانيا� :أحكام التقدم بالعطاء من غير القطرى من مواطنى دول مجل�س التعاون
المعاملة الخا�صة لمواطنى دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية من الأ�شخا�ص الطبيعيةواالعتبارية
يحق لل�شركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجل�س التعاون التقدم مبا�شرة للجنةالمناق�صات الحكومية دون وكيل محلي
مدى قانونية ت�سجيل �شركة عمانية و�إ�صدار �سجل مقاولين لها بناء على �ضوء القوانين القطرية مدى معاملة م�ؤ�س�سة الخليج لال�ستثمار معاملة الم�ؤ�س�سات الوطنيةالغ�صن الرابع � :أع�ضاء لجنة المناق�صات المخت�صة
 الغاية من هذا الحظرً
عدم جواز قبول ال�شركة كمناق�ص طالما �أن رئي�س لجنة المناق�صات ع�ضوا فى مجل�س �إدارةال�شركة ممث ًال للحكومة بهذا المجل�س
الغ�صن الخام�س  :الموظفون بالجهاز االدارى للدولة والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة ولجنة
المناق�صات المركزية
 الغاية من هذا الحظرالحظر ينطبق على الموظف �سواء كان �أ�صي ًال �أو ممث ًال لمناق�ص قا�صر ب�صفته ولي ًا طبيعي ًاعليه
ال يجوز قبول عطاءات من �شركات يكون من بين �أع�ضـاء مجل�س �إدارتها ع�ضو فى مجل�س �إدارةالهيئة العامة طالبة المناق�صة
 اثر مخالفة الحظر – ال بطالنالغ�صن ال�ساد�س� :أع�ضاء المجل�س البلدى المركزى
الغ�صن ال�سابع  :رئي�س ديوان المحا�سبة ونائبه
الغ�صن الثامن� :أع�ضاء مجل�س ال�شورى
الغ�صن التا�سع  :الوزراء
الفرع الثانى :الممنوعون من التعامل بقرار ادارى
الغ�صن الأول :حاالت �صدور قرار ب�شطب المناق�ص �أو منعه من التعامل
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ال�صفحة

�أوال  :ال�شطب في قانون المناق�صات
ثانيا :ال�شطب لمخالفة �أحكام القانون رقم  11ل�سنة 1979
ثالثا� :صدور قرار بالمنع من التعامل طبقا للقانون رقم  6ل�سنة 1987
رابعا :العجز فى تنفيذ التزام �سابق
الغ�صن الثانى :االثار المترتبة على قرار �شطب المناق�ص
�أوال � :أثر ال�شطب على التعاقد المبرم قبل �صدور قرار ال�شطب
ثانيا  :هل يجوز لل�شركة التى ت�ساهم فيها �شركة م�شطوبة التقدم �إلى المناق�صة
ثالثا� :أثر تخلى المتعاقد مع الإدارة عن التزامه وحقوقه للمحروم من دخول المناق�صة
الغ�صن الثالث  :الطعن في قرار �شطب المناق�ص ال يتقيد بميعاد
المطلب الثانى:الكفاية الفنية والمالية وح�سن ال�سمعه
 ورود هذا ال�شرط فى المناق�صة المحدودة – اثره مدى جواز ا�ستبعاد العطاء لتخلف �شرط ح�سن ال�سمعهحق ا�ستبعاد �أى عطاء ولو كان الأقل �سعرا �إذا لم تطمئن �إلى كفايته الفنية �أو �سابقة خبرته فى�أعمال مماثلة لأعمالها
 مدى �أحقية �شركة غير متخ�ص�صة في التقدم �إلى المناق�صةالمطلب الثالث:القيد فى ال�سجالت
الفرع الأول :القيد فى �سجل ت�صنيف المقاولين لدى لجنة المناق�صات المركزية
الفرع الثانى :القيد فى �سجل المقاولين لدى وزارة التجارة
الفرع الثالث  :القيد فى �سجل المكاتب اال�ست�شارية
الفرع الرابع  :القيد فى ال�سجل التجارى
الفرع الخام�س  :القيد فى �سجل الوكالء التجاريين
الفرع ال�ساد�س:القيد فى ال�سجل ال�صناعى
المبحث الثانى :كيفية تقديم العطاء ومرفقاته
المطلب الأول  :كيفية تقديم العطاء واالثر المترتب على تقديمه
 هل يجوز �إر�سال العطاء بالو�سائل االلكترونية الحديثة ؟مجرد ت�صدير العطاء ينتج �أثره القانونى بااللتزام به مدة العطاء بالن�سبة للعملية المقدم فيهابغ�ض النظر عن ميعاد ا�ستالمه
المطلب الثانى:الت�أمين الأبتدائى
الفرع الأول �:صور �أداء الت�أمين الم�ؤقت
الغ�صن الأول  :ال�شيكات الم�صرفية مقبولة الدفع
 وجوب ا�ستخدام عبارة �شيك م�صرفى معتمد بدال من �شيك مقبول الدفع وجوب مراعاة مواعيد تقديم ال�شيك للوفاء تجنبا للتقادما�ستبعاد �صاحب العطاء لتقديمه الت�أمين الأولى فى �شكل �شيك غير م�صدق عليه من البنكالمخت�ص
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ال يجوز لمن قدم عطاء فى مناق�صة �أو مزايدة �أن يتحلل من التزامه بمقولة �أنه لم يتقدمبالت�أمين الم�ؤقت فى ال�شكل المقرر قانونا مع العطاء
الغ�صن الثانى  :خطاب ال�ضمان
 الت�أمين يجب �أن يكون �صادر ًا من بنك وال يجوز ال�ضمان ال�صادر من �شركة ت�أمينعالقة البنك بالم�ستفيد الذى �صدر خطاب ال�ضمان ل�صالحه هى عالقة منف�صلة عن عالقتهبالعميل (المناق�ص)
ال ي�سقط التزام البنك بالوفاء �إال �إذا طالب الم�ستفيد البنك �أثناء مدة �سريان الخطاب بالوفاء�أو المد من �أجل ال�ضمان
 حاالت اعتبار خطاب ال�ضمان م�شروطا هل يجوز حذف ال�شرط الوارد بخطاب ال�ضمان بعد ف�ض المظاريف ت�صويب الأخطاء المادية فى خطاب ال�ضمانالفرع الثانى :مدة �سريان الت�أمين االبتدائى
 وجوب �أن يظل الت�أمين الأولى �صالح ًا لل�صرف طوال مدة �سريان العطاءالفرع الثالث :الجزاء على تقديم العطاء غير م�صحوب بالت�أمين
الفرع الرابع :م�صادرة الت�أمين االبتدائى
المطلب الثالث  :العينات
يجب فح�ص العينة للتحقق من مطابقتها للموا�صفات المطروحة ب�شروط المناق�صة وا�ستبعادالعطاء المخالف لل�شروط وذلك قبل الجل�سة المحددة للبت فى المناق�صة
يجوز مخاطبة جميع المناق�صين لتقديم الكتالوجات الخا�صة ببع�ض الأجهزة المطروحة فىالمناق�صة رغم عدم الن�ص على طلبها في الإعالن �أو كرا�سة ال�شروط  ،وا�ستبعاد عطاء من
يمتنع عن تقديمها .
 مدى �سريان �أحكام البيع بالعينة على العقود الإدارية التوريد على �أ�سا�س عينات الجهة الإدارية دون تحفظ – �أثره تحليل العيناتالف�صل ال�ساد�س  :ف�ض المظاريف
المبحث الأول  :تحديد لجنة ف�ض المظاريف وت�شكيلها
المبحث الثانى  :اخت�صا�صات لجنة فتح المظاريف
المبحث الثالث  :الآثار المترتبة على ف�ض المظاريف
المطلب الأول :ا�ستبعاد العطاءات المت�أخرة
المطلب الثانى -عدم االعتداد ب�أى تخفي�ض فى الأ�سعار يقدم بعد فتح المظاريف
المطلب الثالث :عدم جواز تحويل المناق�صة �إلى ممار�سة
المطلب الرابع  :احالة م�ستندات المناق�صة المحلية �إلى لجنة المناق�صات المركزية �إذا زادت
على خم�سة ماليين ريال
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المطلب الخام�س  :مدى جواز ا�ستيفاء م�ستندات بعد ف�ض المظاريف
الف�صل ال�سابع  :التدقيق الح�سابى للعطاءات
المبحث الأول  :االعتداد بال�سعر االجمالى االقل
المطلب االول :االعتداد بال�سعر الإجمالي الأقل في حالة اختالف ال�سعر الإجمالي الوارد في
نموذج العطاء عن مجموع �أ�سعار القوائم
المطلب الثانى :الخط�أ الح�سابى في المناق�صات القابلة للتجزئة
المطلب الثالث �:سريان حكم المادة  32على كافة المناق�صات دون تمييز بين المناق�صات
المحددة بمبلغ اجمالى ثابت ( )LUMP SUMوالمناق�صات المعادة القيا�س ()REMUSURE
المطلب الرابع :االعتداد بالخ�صم على المبلغ الإجمالى للعطاء الوارد في كتاب م�ستقل � ،إذا
كان المركز القانونى لمقدم العطاء ح�سـب ما جاء ب�صيغته �أقل الأ�سعار� ،أى مركزه الأول قبل
االعتداد بهذا الخ�صم
المبحث الثانى  :التمييز بين الخط�أ الح�سابى والخط�أ المادى
 -1تعريف الخط�أ الح�سابى والخط�أ المادى
-2تقرير الخط�أ المادى في العطاء من عدمه يخ�ضع لتقدير لجنة المناق�صات المخت�صة في كل
حالة على حده � -أمثلة
-3قيـام �أحـد المتقدمين فـى المناق�صة المحـدودة بت�سعيـر البنود التى تقــرر حذفهـا واحت�سابها
�ضمن ال�سعر الإجمالي لعطائـه يكون مـن قبيـل الخط�أ المادى الوارد على غير محل وال �أثر له
قانون ًا لعدم اتفاقه مع الإرادة الظاهـرة والحقيقية للطرفين .
 -4ت�صحيح الخط�أ المادى عند و�ضع الأ�سعار دون الخط�أ في تقدير ال�سعر
-5مجال تطبيق المادة  32من قانون المناق�صات هو بالن�سبة لل�سعر الإجمالى للعطاء �إذا اختلف
فيه المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف فعلى اللجنة �أن ت�أخذ بالأقل  ،وال
ي�سرى ذلك في حالة الخط�أ المادى في �سعر البند.
المبحث الثالث  :وقت ت�صحيح الخط�أ المادى
المبحث الرابع  :حكم اال�صناف الم�سكوت عن ت�سعيرها
الف�صل الثامن  :البت فى المناق�صة
المبحث الأول  :ت�شكيل لجنة المناق�صات المخت�صة بالبت
المطلب الأول :ت�شكيل لجنة المناق�صات المركزية ون�صاب �صحة اجتماعاتها وقراراتها
المطلب الثانى :ت�شكيل لجنة المناق�صات المحلية
المطلب الثالث :ت�شكيل اللجنة التى تقوم مقام لجنة المناق�صات المركزية ولجنة المناق�صات
المحلية
المطلب الرابع  :مدى ا�ستمرار اللجان الم�شكلة قبل العمل بقانون المناق�صات الحالى
المبحث الثانى  :اخت�صا�صات لجنة المناق�صات المخت�صة بالبت
المطلب الأول  :ا�ستبعاد العطاءات
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المو�ضوع
الفرع الأول :ا�ستبعاد العطاء الذى لم ي�شتر مقدمه وثائق المناق�صة
الفرع الثانى:تقديم العطاء من �أحد الأ�شخا�ص الممنوعين من التعامل
الفرع الثالث :تقديم العطاء غير م�صحوب بالت�أمين االبتدائى
الفرع الرابع� :إذا لم ي�شتمل العطاء على ا�سعار اجمالية ثابتة
الفرع الخام�س� :إذا كان العطاء غير مطابق للموا�صفات الفنية المطروحة
الفرع ال�ساد�س :ا�ستبعاد العطاء في حالة �سكوت مقدم العطاء عن تحديد �سعر لبع�ض الأ�صناف
�أو البنود .
الفرع ال�سابع�:إذا ثبت �أن �صاحب العطاء لي�س له �سابقة خبرة
الفرع الثامن�:إذا فقد مقدم العطاء �شرط ح�سن ال�سمعة
الفرع التا�سع:ا�ستبعاد العطاء الذى عجز مقدمه عن تنفيذ التزام �سابق
المطلب الثانى  :التقييم المالى للتحفظات المقترنة بالعطاءات
�أوال :هل يتم تقييم التحفظات المقترنة بالعطاءات قبل المفاو�ضة �أم بعد المفاو�ضة
ثانيا  :هل التقييم ين�صب على التحفظات التى يمكن قبولها دون تلك التى تخالف ال�شروط
الجوهرية للمناق�صة ؟
ثالثا  :عدم االعتداد بالتنازل عن التحفظات �إذا تم بعد فتح المظاريف من غير �صاحب الحق
فى المفاو�ضة
المطلب الثالث  :المفاو�ضه
حاالت المفاو�ضة
 الحالة االولى  :تمديد مدة �سريان العطاءما الحكم �إذا تمت التر�سية بعد انق�ضاء مدة �سريان العطاء وقبل �صاحب العطاء بقرار التر�سية؟
الحالة الثانية :المفاو�ضة فى التحفظات المقترنة بالعطاء والمفاو�ضة فى اال�سعار �إذا كانت�أ�سعار العطاء الأقل تزيد على �أ�سعار ال�سوق
الحالة الثالثة�:أي حاالت �أخرى ترى لجنة المناق�صات المخت�صة فيها �ضرورة االت�صالبمقدمي العطاءات بعد ف�ضها
المطلب الرابع  :تر�سية المناق�صة
الفرع الأول  :التر�سية على االقل فى ال�سعر االجمالى
 مبد�أ �آلية المناق�صة اال�ستر�شاد ب�سعر ال�سوق والأثمان الأخيرة ال�سابق التعامل بها مدى تقيد اللجنة ب�أ�سعار المقاي�سة (القيمة التقديرية للمناق�صة ) عند التر�سيةالفرع الثانى  :اال�ستثناءات على قاعدة التر�سية على العطاء الأقل
ً
الغ�صن الأول �:إذا كان اقل العطاءات فى �سعره االجمالى منخف�ضا ب�صورة غير معقولة ال يطمئن
معها على ح�سن �سير العمل.
الغ�صن الثانى :التر�سية على مناق�ص تقدم ب�سعر �أكبر بقرار من وزير المالية
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المو�ضوع
الغ�صن الثالث :اعطاء المنتجات الوطنية اف�ضلية على مثيالتها من المنتجات االجنبية بن�سبة
 %10وعلى مثيالتها من المنتجات ذات المن�ش�أ الوطنى بن�سبة %5
الغ�صن الرابع :التر�سية على اكثر من مناق�ص عند الت�ساوى فى اال�سعار فى مناق�صة �شراء
اال�صناف
المطلب الخام�س � :إلغاء المناق�صة
الفرع الأول  :حاالت �إلغاء المناق�صة
الغ�صن الأول :حاالت االلغاء المقررة بن�ص فى القانون �أوال :اال�ستغناء عن المناق�صة نهائيا �أو
للم�صلحة العامة.
ثانيا  :العطاء الوحيد
ثالثا :اقتران العطاءات كلها �أو �أكثرها بتحفظات
رابعا  :زيادة �أ�سعار العطاء الأقل على �سعر ال�سوق
 هل يجوز الغاء المناق�صة �إذا كان العطاء الأقل �سعرا يقل عن القيمة ال�سوقية بكثير مدى جواز �إلغاء المناق�صة للح�صول على �سعر اقل ؟خام�سا :ان�سحاب المناق�ص الذي ر�ست عليه المناق�صة �أو امتناعه عن توقيع العقد
الغ�صن الثانى :حاالت االلغاء غير المقررة بن�ص فى القانون .
�أوال  :بطالن االجراءات
ثانيا  :عند تحويل المناق�صة �إلى ممار�سة
 هل يجوز للجنة المناق�صات ممار�سة �أ�صحاب العطاءات المقبولة فنيا للو�صول �إلى �أقل الأ�سعارو�أف�ضل ال�شروط فى نطاق المناق�صة ؟
ثالثا :الخط�أ فى الموا�صفات الفنية
رابعا� :إلغاء المناق�صة ب�سبب عدم توفر االعتمادات المالية الالزمة لها
الفرع الثانى  :االثار المترتبة على �إلغاء المناق�صة
الغ�صن الأول  :التعوي�ض
الغ�صن الثانى :تعديل القيمة التقديرية للمناق�صة (المقاي�سة) بعد الغاء المناق�صة لدى اعادة
طرحها
المبحث الثالث  :اعتماد تو�صيات اللجنة
المطلب الأول  :ال�سلطة المخت�صة باعتماد تو�صيات لجنة المناق�صات المخت�صة
المطلب الثانى  :مدى التزام �سلطة االعتماد بقرار لجنة
المناق�صات بالتر�سية
المطلب الثالث  :االثر المترتب على عدم االعتماد لتو�صيات اللجنة
�إذا تمت التر�سية وتم اخطار المناق�ص الفائز بالتر�سية ووقعت معه جهة الإدارة العقد دوناعتماد تو�صيات لجنة المناق�صات بالتر�سية من �سلطات االعتماد المخت�صة  ،هل يبطل العقد؟
المبحث الرابع  :طبيعة قرارات لجنة المناق�صات
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المو�ضوع
الف�صل التا�سع  :دعوة المناق�ص الفائز لتقديم الت�أمين النهائى وتوقيع العقد
المبحث الأول  :الت�أمين النهائى
�أوال  :مبلغ الت�أمين النهائى
يحق للحكومة طلب �ضمانات �أكبر لتنفيذ العقد �إذا ات�ضح �أن ال�شركة التي �أر�سيت عليهاالمناق�صة مرهونة بالكامل
ال�شراء بالأمر المبا�شر ال يوجب �إلزام المتعاقد بتقديم كفالة �أداء (ت�أمين نهائي) �أو محجوز�ضمان
ثانيا :الغاية من تقديم الت�أمين النهائى
ثالثا :التفرقة بين الت�أمين النهائى ومحجوز ال�ضمان
رابعا :وجوب �صدور الت�أمين النهائى من بنك ولي�س من �شركات ت�أمين
خام�سا :تعديل قيمة الت�أمين النهائى نتيجة زيادة قيمة العقد اثناء تنفيذه
�ساد�سا :عدم جواز �سداد م�ستحقات مقاولى الباطن خ�صم ًا من خطاب ال�ضمان المقدم من
المقاول كت�أمين نهائى (كفالة للإنجاز)
�سابعا :االثر المترتب على امتناع المناق�ص الفائز عن �سداد الت�أمين النهائى
المبحث الثانى  :ابرام العقد
المطلب الأول  :متى يعتبر العقد قد تم �إبرامه
 الف�صل بين �سلطات االعتماد لقرارت لجنة المناق�صات وبين �سلطة توقيع العقد.الفرع الأول :ابرام العقد فى ظل قانون المناق�صات الملغى
الفرع الثانى :ابرام العقد فى ظل قانون المناق�صات الحالى
المطلب الثانى � :شرط الكتابة فى العقد االدارى
المطلب الثالث :اخطار ال�ضرائب بالعقود بعد توقيعها
المطلب الرابع  :االثر المترتب على تغيير ا�سم �أو تبعية �أحد اطراف العقد
الفرع الأول  :تغيير ا�سم احد اطراف العقد
�إذا طر�أ تغيير على ا�سم ال�شركة مقدمة العطاء �سواء قبل �إبرام العقد �أو �أثناء تنفيذه فما مدى
قانونية ا�ستمرار التعامل مع ال�شركة باال�سم الجديد لها ؟
الفرع الثانى  :تغير �صفة �أو تبعية �أحد �أطراف العقد
 -1تغير �صفة المتعاقد
ً
�إذا ن�ش�أ العقد �إداري ًا ثم تغيرت �صفة المتعاقد ب�أن �صار �شخ�صا من �أ�شخا�ص القانون الخا�صتحول العقد �إلى عقد مدنى من عقود القانون الخا�ص .
 -2حلول جهة محل جهة
 -3اندماج ال�شركات
 -4انق�ضاء ال�شركة
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المو�ضوع
-5مدى جواز انتقال ملكية �شركة ذات م�سئولية محدودة قطرية ل�شركة م�شتركة
الباب الثانى  :التعاقد عن غير طريق المناق�صة العامة
الف�صل الأول  :المناق�صة المحدودة
�أوال  :خ�ضوعها الحكام المناق�صة العامة
ثانيا :حاالت التعاقد بطريق المناق�صة المحدودة
ثالثا �:إجراءات الدعوة لتقديم العطاءات فى المناق�صة المحدودة
 هل يجوز توجيه الدعوة �إلى غير المقيدين بالقائمة ؟هل يمتنع على لجنة المناق�صات المخت�صة ا�ستبعاد �أى عطاء ب�سبب الكفاية الفنية فيالمناق�صة المحدودة؟
الف�صل الثانى  :المناق�صة المحلية
المبحث االول :حاالت التعاقد بالمناق�صة المحلية
 ن�صاب المناق�صة المحليةالمبحث الثانى  :ت�شكيل لجنة المناق�صات المحلية ون�صاب �صحة اجتماعاتها وتو�صياتها و�سلطة
اعتمادها
الف�صل الثالث  :طرق التعاقد اال�ستثنائية الممار�سة واالتفاق المبا�شر
المبحث االول :االحكام الم�شتركة في الممار�سة واالتفاق المبا�شر
المطلب االول :حاالت التعاقد بطريق الممار�سة واالتفاق المبا�شر (ن�صاب الممار�سة واالتفاق
المبا�شر)
 يتقيد التعاقد بطريق الممار�سة واالتفاق المبا�شر بقيدينالقيد االول :يتعلق بالن�صاب
القيد الثانى  :يتعلق بتوافر حالة ال�ضرورة واال�سعجال
المطلب الثانى :ت�شكيل لجنة الممار�سة �أو االتفاق المبا�شر و�سلطة االعتماد
المبحث الثانى  :الممار�سة
اوال :عدم الن�ص على �سريا ن قانون المناق�صات على الممار�سة اثره
 الزام الممار�س بتقديم الت�أمين النهائىثانيا  :اجراءات الدعوة لتقديم العرو�ض فى الممار�سة
ثالثا  :اجراء الممار�سة
 ما الحكم �إذا تخلف مقدم العطاء عن التوقيع على �أ�سعاره النهائية؟ ابرز ما تتميز به الممار�سة عن المناق�صةالمبحث الثالث :االتفاق المبا�شر
اوال :عدم الن�ص على �سريا ن قانون المناق�صات على االتفاق المبا�شر  -اثره
ثانيا  :الطبيعة القانونية للتعاقد بالأمر المبا�شر
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المو�ضوع
الكتاب الثانى
التعاقد على بيع اال�صناف وت�أجير العقارات والمنقوالت وغيرها
تمهيد
الف�صل الأول  :البيع للمنقوالت �أو الت�أجير للعقارات والمنقوالت عن طريق المزايدة العلنية
المبحث الأول  :ت�صنيف اال�صناف والمنقوالت المراد بيعها �أو ت�أجيرها وتحديد العقارات
المزمع ت�أجيرها
المبحث الثانى :تثمين الأ�صناف والمنقوالت المزمع بيعها �أو ت�أجيرها وتحديد القيمة االيجارية
للعقارات
�أو ًال :ت�شكيل لجنة المعاينة والتثمين:
ثاني ًا :المعايير وال�ضوابط التى يحدد على �أ�سا�سها التثمين ( الثمن الأ�سا�سي )
ثالث ًا :المحافظة على �سرية الثمن الأ�سا�سي
المبحث الثالث  :ال�شروط الخا�صة بالبيع
المبحث الرابع  :االعالن عن المزايدة
 الطبيعة القانونية لقرار طرح العين الم�ؤجرة فى المزاد العلنىالمبحث الخام�س  :البت فى المزايدة العلنية
المطلب الأول � :إر�ساء المزايدة واعتمادها
�أو ًال :لجنة البيع �أو الت�أجير
ثاني ًا :اخت�صا�صات اللجنة
مدى حق الجهة الإدارية فى االمتناع عن اعتماد نتيجة المزاد تمهيد ًا لإعادة المزايدة بق�صد
الو�صول �إلى ثمن �أعلى؟
هل تلتزم لجنة البيع بقاعدة �سقوط عطاء المتزايد بعطاء اف�ضل؟
ال �أثر للمخالفة فى �إجراءات المزايدة على �صحة العقد
المطلب الثانى  :الغاء المزايدة
الف�صل الثانى :البيع للمنقوالت �أو الت�أجير للعقارات والمنقوالت عن طريق المزايدة
بمظاريف مغلقة

ال�صفحة
647
651
659
662

663
663
663
664
665
666
666
667
667
667
668
668
672
674
674
679

699

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات
�إ�صدارات وزارة الثقافة والفنون والتراث
�إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية

م

الإ�صدارات

الم�ؤلف

ال�سنة

1

البدء من جديد

ح�صة العو�ضي

2000

2

بداية �أخرى

فاطمة الكواري

2000

3

�أ�صوات من الق�صة الق�صيرة في قطر

د .ح�سن ر�شيد

2000

4

دنيانا  ....مهرجان الأيام والليالي

دالل خليفة

2000

5

قالت �ست�أتي

جا�سم �صفر

2000

6

غنج الأميرة النائمة

فاروق يو�سف

2001

7

وريثة ال�صحراء

�سعاد الكواري

2001

8

ويخ�ضر غ�صن الأمل

�أحمد ال�صديقي

2001

9

ب�ستان ال�شعر

حمد مح�سن النعيمي

2001

10

رومانوف وجوليت

ترجمة /النور عثمان

2001

11

الأدب المقارن من العالمية �إلى العولمة

د .ح�سام الخطيب

2001

12

الح�ضن البارد

د .ح�سن ر�شيد

2001

13

�سحابة �صيف �شتوية

خالد عبيدان

2001

14

�سيرة الوجع

�أمير تاج ال�سر

2001

15

وجوه خلف �أ�شرعة الزمن

ح�صة العو�ضي

2001

16

حافة المو�سيقى

غازي الذيبة

2001

17

ق�ص�ص �أطفال

د .هيا الكواري

2001

18

�أوراق ن�سائية

د� .أحمد عبد الملك

2001

19

الفريج

�إ�سماعيل ثامر

2001

20

الأعمال ال�شعرية الكاملة ج - 1ج2

د� .أحمد الدو�سري

2002

21

علمني كيف �أحبك

معروف رفيق

2002

22

ق�ص�ص وحكايات �شعبية

خليفة ال�سيد

2002

23

رحلة �أيامي

�صدى الحرمان

2002

24

جرح وملح

عبد الرحيم ال�صديقي

2002

25

خلف كل طالق حكاية

وداد الكواري

2002
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26

درا�سات في الإعالم والثقافة والتربية

د� .أحمد عبد الملك

2002

27

النثر العربي القديم

د .عبد اهلل �إبراهيم

2002

28

ك�أن الأ�شياء لم تكن

جا�سم �صفر

2002

29

نعا�س المغني

عبد ال�سالم جاد اهلل

2002

30

مدى

د .زكية مال اهلل

2002

31

قال المعنى

خليل الفزيع

2002

32

الم�سرح الألماني المعا�صر

د .عوني كرومي

2002

33

الم�سرح في بريطانيا

محمد ريا�ض ع�صمت

2002

34

�إبراهيم ناجي  -الأعمال ال�شعرية المختارة

ح�سن توفيق

2002

35

م�سرح ال�صورة بين النظرية والتطبيق

د� .صالح الق�صب

2003

36

النوافذ ال�سبع

�صيتة العذبة

2003

37

الرحيل والميالد

جمال فايز

2003

38

�أوراق ثقافية

د .كلثم جبر

2003

39

بدائع ال�شعر ال�شعبي القطري

علي الفيا�ض /علي المناعي

2003

40

�شبابيك المدينة

ظافر الهاجري

2003

41

ح�ضارة الع�صر الحديث

د� .شعاع اليو�سف

2003

42

المترا�شقون «م�سرحية»

غانم ال�سليطي

2003

43

معاناة الداء والعذاب في �أ�شعار ال�سياب

د .حجر �أحمد حجر

2003

44

�سحائب الروح

�سنان الم�سلماني

2003

45

�أ�صوات قطرية في الق�صة الق�صيرة

د .عبد اهلل �إبراهيم

2003

46

ذاكرة الإن�سان والمكان

خالد البغدادي

2003

47

�إبراهيم العري�ض �شاعر ًا

عبد اهلل فرج المرزوقي

2003

48

ال�صحافة العربية في قطر

�إبراهيم �إ�سماعيل

2004

49

�أم الفواجع

علي ميرزا

2004

50

�صباح الخير �أيها الحب

51

ال�صحافة العربية في قطر «مترجم �إلى الإنجليزية»

وداد عبداللطيف الكواري
�إبراهيم �إ�سماعيل
ترجمة  /النور عثمان

2004
2004
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52

لآلئ قطرية

علي عبد اهلل الفيا�ض

2005

53

الأعمال ال�شعرية الكاملة

مبارك بن �سيف �آل ثاني

2005

54

التفاحة ت�صرخ ..الخبز يتعرى

دالل خليفة

2005

55

�إدارة التغيير

عبد العزيز الع�سيري

2005

56

ال�شعر الحديث في قطر

د .عبد اهلل فرج المرزوقي

2005

57

ال�شرح المخت�صر في �أمثال قطر

خليفة ال�سيد

2005

58

ل�ؤل�ؤ الخليج ذاكرة القرن الع�شرين

خالد زيارة

2005

59

على رمل الخليج

60

�إبداعات خليجية

61

الأدب المقارن و�صبوة العالمية

محمد �إبراهيم ال�سادة
(م�سابقة الق�صة الق�صيرة لدول
مجل�س التعاون)
د .ح�سام الخطيب

2005

2005

62

مهارات الإر�شاد النف�سي وتطبيقاته

د .موزة المالكي

2005

63

تجريبية عبد الرحمن منيف في مدن الملح
المعري يعود ب�صير ًا

نورة محمد �آل �سعد

2005

د� .أحمد عبد الملك

2005

65

وردة الإ�شراق

ح�سن توفيق

2005

66

مجاديفي

ح�صة العو�ضي

2005

67

الأعمال ال�شعرية الكاملة ج1

68

�أ�سباب لالنتماء

69

تباريح النوار�س

د .زكية مال اهلل
رانجيت هو�سكوتي
ترجمة :ظبية خمي�س
ب�شرى نا�صر

2005

2005

70

المر�أة في الم�سرح الخليجي

د .ح�سن ر�شيد

2005

71

�أبو حيان  ..ورقة حب من�سية

حمد الرميحي

2005

72

تطور الت�أليف في علمي العرو�ض والقوافي

د� .أنور �أبو �سويلم
د .مريم النعيمي

2005

73

�أحزان كبيرة

�أمير تاج ال�سر

2005

74

الديوان ال�شعبي

عيد بن �صلهام الكبي�سي

2005

75

ذاكرة الذخيرة

علي بن خمي�س المهندي

2006

76

تجليات الق�ص «مع درا�سة تطبيقية في الق�صة القطرية»

با�سم عبود اليا�سري

2006

64

2005

2005
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77

�سمط الدهر «قراءة في �ضوء نظرية النظم»

د� .أحمد �سعد

2006

78

كان يا ما كان

خولة المناعي

2006

79

الظل والهجير «ن�صو�ص م�سرحية»

د .ح�سن ر�شيد

2006

80

الرواية والتاريخ

مجموعة م�ؤلفين

2006

81

وجوه مت�شابهة «ق�ص�ص ق�صيرة»

خليفة عبد اهلل الهزاع

2006

82

الم�سرح والمدينة

د .يون�س لوليدي

2006

83

الأعمال ال�شعرية الكاملة ج2

د .زكية مال اهلل

2006

84

الدفتر الملون الأوراق

ح�صة العو�ضي

2006

85

الظل و�أنا

ن�سرين قفة

2006

86

حقيبة �سفر

�صفاء العبد

2006

87

م�سرحيات قطرية (�أمجاد يا عرب  -هلو )Gulf

غانم ال�سليطي

2006

88

العالم وتحوالته ( التاريخ  -الهوية  -العولمة)

د� .إ�سماعيل الربيعي

2006

89

موال الفرح والحزن والفيلة «ن�صان م�سرحيان»

حمد الرميحي

2006

90

حكاية جدتي

مريم النعيمي

2006

91

�صورة المر�أة في م�سرح عبدالرحمن المناعي

�إمام م�صطفى

2006

92

ديوان ابن فرحان

ح�سن حمد الفرحان

2007

93

موال الفرح والحزن والفيلة «مترجم �إلى الفرن�سية»

حمد الرميحي

2007

94

الفن الت�شكيلي القطري ..تتابع الأجيال

خالد البغدادي

2007

95

درا�سة في ال�شعر النبطي

حمد الفرحان النعيمي

2007

96

بداية �أخرى «مترجم �إلى الإنجليزية»

فاطمة الكواري

2007

97

وجع امر�أة عربية «مترجم �إلى الإنجليزية»

د .كلثم جبر

2007

98

الخيل ..ريا�ضة الآباء والأجداد

�صالح الجيدة

2007

99

النقد بين الفن والأخالق ،حتى نهاية القرن الرابع الهجري

د .مريم النعيمي

2008

100

وداع الع�شاق

ح�سين �أبو بكر المح�ضار

2008

101

الوزة الك�سولة

د .لطيفة ال�سليطي

2008

102

المهن والحرف وال�صناعات ال�شعبية في قطر

خليفة ال�سيد محمد المالكي

2008

103

الع�شر الأوائل ..رائدات الفن الت�شكيلي في قطر

خولة المناعي

2008
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104

الرواية العربية ..رحلة بحث عن المعنى

عماد البليك

2008

105

درا�سات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعا�صر

د .عبد القادر حمود القحطاني

2008

106

ال�سالحف البحرية في دولة قطر

د .جا�سم عبد اهلل الخياط
د .مح�سن عبد اهلل العن�سي

2008

107

تجليات اللون في ال�شعر العربي الحديث
في الن�صف الثاني من القرن الع�شرين

د .ماجد فار�س قاروط

2008

108

المو�سوعة ال�صيدالنية

د .زكية مال اهلل

2009

109

المدار�س الم�سرحية
منذ ع�صر الإغريق حتى الع�صر الحا�ضر

�أ .د .جمعة �أحمد قاجة

2009

110

من �أفواه الرواة

علي عبد اهلل الفيا�ض

2009

111

�صورة الأ�سرة العربية في الدراما التلفزيونية

112

دور الدراما القطرية في معالجة م�شكالت المجتمع

113

ديوان الغربة

د� .إبراهيم �إ�سماعيل
د .ربيعة الكواري
د� .سمية متولي عرفات
�إ�سماعيل تامر

2009

2009

114

الحب والعبودية في م�سرح حمد الرميحي

خالد �سالم الكلباني

2009

115

ق�صة حب طبل وطارة «مترجم �إلى الإنجليزية»

حمد الرميحي

2010

116

التراث وال�سرد

د .ح�سن المخلف

2010

117

ديوان الأع�شى (جز�آن)

تحقيق :د .محمود الر�ضواني

2010

118

توظيف التراث في �شعر �سميح القا�سم
�إ�ساءة الوالدين �إلى الأبناء
وفاعلية برنامج �إر�شادي لعالجها
�شحنات المكان

لولوة ح�سن العبداهلل

2010

�أمل الم�سلماني

2010

يا�سين الن�صير

2010

121

من �أدب الزنوج الأمريكان

عبدالكريم قا�سم حرب

2010

122

�أزهار ذابلة وق�صائد مجهولة لل�سياب
و�ضاح اليمن
درا�سة في موروثه ال�شعري
قطر الندى

ح�سن توفيق

2010

د .با�سم عبود اليا�سري

2010

ندى لطفي الحاج ح�سين

2011

125

الوحي الثائر «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

ف�ضل الحاج علي

2011

126

�شيء من التقوى «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

الجيلي �صالح الدين

2011

119
120

123
124

2009
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127

في مرايا الحقول «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

محمد عثمان كجراي

2011

128

المغاني «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

م�صطفى طيب الأ�سماء

2011

129

على �شاطئ ال�سراب «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

�أبو القا�سم عثمان

2011

130

ديوان �أم القرى «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

ال�شيخ عثمان محمد �أون�سة

2011

131

في ميزان قيم الرجال «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

محمد عثمان عبدالرحيم

2011

132

من وادي عبقر «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

د� .سعد الدين فوزي

2011

133

�ش ّبابتي «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

ح�سين محمد حمدنا اهلل

2011

134

غارة وغروب «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

محمد المهدي المجذوب

2011

135

من التراب «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

د .محيي الدين �صابر

2011

136

المجموعة ال�شعرية الكاملة «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

محمد محمد علي

2011

137

النظام الد�ستوري في دولة قطر

�أ .د .رعد ناجي الجده

2012

138

الفريج (رواية)  -الطبعة الثانية

�إ�سماعيل تامر

2012

139

ال�سردية ال�شفاهية

محمد �إبراهيم ال�سادة

2013

140

حادي العي�س

خليل الفزيع

2013

141

هموم في الإدارة

د .هند المفتاح

2013

142

هال�شكل يا زعفران (م�سرحيتان باللهجة العامية)

عبدالرحمن المناعي

2013

143

مقامات ابن بحر

عبدالرحمن المناعي

2013

144

القد�س في عيون ال�شعراء

محمد قجة

2013

145

الم�صورون في قطر

ح�سين الجابر

2013

146

عناكب الروح
الخليج العربي
درا�سات في الأ�صول التاريخية والتطور ال�سيا�سي

ب�شرى نا�صر

2013

د .م�صطفى عقيل الخطيب

2013

148

فنّ الر�سم عند الأطفال:
جمال ّياته ومراحل تطوره

�سو�سن ع�صفور

2013

149

واحات وظالل

�أحمد محمد ال�صديق

2013

150

حلم يتفتح في �صخر

ح�سن توفيق

2014

151

انا�شيد البالبل

محمد ابراهيم ال�سادة

2014

152

عيوب ال�شعر

عبد اهلل ال�سالم

2014

147

