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يشهد العالم ثورة حقيقية في المعلومياو واسيتمدام التقتيياو العلميية الحديثية في شيت المجياالو

العلمية واالجتماعية واالقتصادية ،األمر الذى كان له األثر المباشر ف ظهور اإلدارة العامة اإللكتروتية،

واتتشار مشاريع الحكومة اإللكتروتية  ،وهو ما دفع المشرع الفلسطيت ف قاتون الشراء العام الجديد لتبت

الوسائل اإللكتروتية ف مجال إبرام العقود اإلدارية.

والعقد اإلداري اإللكتروت يتميز بطبيعة ماصة عل عكس العقد اإللكتروت  ،فيجب أن يشتمل

عل مصائص العقد اإللكتروت ومصائص العقد اإلداري.

ولق ييد قمت ييا باس ييتعرال ماهي يية العق ييد اإلداري اإللكتروتي ي م ييع بي ييان مع ييايير تميي ييز ع يين العق ييود

الماصيية اإللكتروتييية  ،وعيين العقييود اإلدارييية مييع بيييان أسيياليب إب ارمييه س يواء األسيياليب التقليدييية ،المتمثليية
بالمتاقصاو واستدراج عرول األسعار والممارسة واالتفيا المباشير أم األسيلوب الحيديل والمتمثيل في

الم ازيييدة اإللكتروتييية العكسييية  ،وتتاولييو الد ارسيية المبيياد الت ي تحكييم هييذ األسيياليب والتي تتمثييل في مبييدأ
المتافسة الحرة ،والمساواة والعالتية.

وتوص ييلو الد ارس يية إلي ي العدي ييد م يين التت ييائر والتوص ييياو  ،وأكثره ييا أهمي يية أن الق يياتون ال ييذي يحك ييم

المشييترياو الحكومييية المطب ي ف ي قطيياع يزة لييم يتييبن الوسييائل اإللكتروتييية ف ي عملييياو التعاقييد اإلداري ،

بيتما حرص المشرع عليها ف قاتون الشراء العام الجديد المطب ف الضفة الغربية ،واقد أوص الباحيل
المشييرع الفلسييطيت بالعديييد ميين المقترحيياو أهمهييا ضييرورة تطبي ي قيياتون الش يراء العييام والتظييام الميياص بييه
عل جتاح الوطن وال سيما أته توع أساليب التعاقد اإلداري وتص عل الوسائل اإللكتروتية ،كما توصي

بضرورة تشكيل المجلس األعلي لسياسياو الشيراء العيام  ،وتوصي المشيرع الفلسيطيت بيتن ييتم تبتي تظيام

العالتييية الكامليية والقائميية عل ي التشيير ف ي وسييائل اإلعييالن الممتلفيية بمييا فيهييا الوسييائل اإللكتروتييية لجميييع

ال عين العالتيية القائمية علي تظيام اليدعواو الشمصيية لمجافياة هيذا األسيلوب
أساليب التعاقد االحتياطية بد ً
لمبدأ الشفافية ولمبدأ المتافسة .

http://www.alazhar.edu.ps
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Abstract
There is a real revolution in the world, especially in information and
the use of modern scientific techniques in scientific, social and economic
fields, which had a direct impact on the emergence of electronic public
administration and the spread of e-government projects because of the use of
Internet in the management of public utilities. This made the Palestinian
Legislators to adopt electronic means in the field of administrative contracts.
The electronic contract is characterized by a special nature, unlike the
electronic contract, which must include the characteristics of both the
electronic contract and the characteristics of the administrative contract.
We have reviewed the properties of the administrative contract
electronic to clarify the differences between it and the electronic and
managerial contracts in the light of traditional methods such as tenders and
luring quotes, and the modern method such as electronic reverse bidding.
The study addressed the principles of administrative contracting
methods, which are safeguards to ensure of its integrity and characterized
by the principles of free competition, equality, and publicity. The study found
several findings and offered a number of recommendations.
المقدمة

يش ييهد الع ييالم ث ييورة حقيقي يية في ي المعلوم يياو واس ييتمدام التقتي يياو العلمي يية الحديث يية في ي ش ييت

المجاالو العلمية واالجتماعية واالقتصادية ،فاتتشار تظيم المعالجية اإللكتروتيية للمعلومياو في الوقيو

الراهن جعيل العيالم يمير بمرحلية اتتقاليية بيين التعاميل اليورق والتعاميل اإللكتروتي  ،فيتحن أميام تهضية
علمية جديدة ،وثورة ف مجال االتصاالو والفضائياو والحاسباو وتبادل المعلوماو.

لقد عرف اإلتسان متذ القدم التعاقد بين يائبين ،وكاتيو تتقيل إرادتهميا عبير رسيول ومين ثيم

عبيير الرسييائل س يواء عبيير الحمييام ال ازجييل أم عبيير وسييائل البريييد العادييية ،وعتييدما تييم امت يراع التلغ يراف

 Telegraphوالتلكس  Telexبدأ اإلتسان يمطو مطواو واسعة ف التجارة عبر المماطبة عن بعد،
وعتدما امترع الفاكس أصبح اإليجياب والقبيول ييتم تقليه بالصييغة التي كتيب بهيا وميع ظهيور الحاسيب

اآلل ي  Computerأصييبحو ثييورة ف ي مجييال االتصيياالو وتشييت مييا يسييم بعلييوم االتصييال عيين بعييد

 Telecommunicationsوم يين ث ييم أص ييبحو أجهي يزة الحاس ييب اآللي ي أداة رئيس يية للمع ييامالو سي يواء
للمتشتة الصغيرة أم الكبيرة.

وقد ظهر هذا التحول بوضوح ف مجال التبادل التجياري والعالقياو االقتصيادية بيين اليدول

الكبييرى فف ي عصيير التكتولوجيييا والكمبيييوتر واإلتترتييو وثييورة المعلوميياو أصييبحو الحاجيية لييدى التيياس
والدول ف شت أتحاء المعمورة للتعامل مع هذ األجهزة والتي أصيبحو تيتحكم في جمييع المعيامالو
لقضاء حاجياتهم ،فشيبكة المعلومياو واالتصياالو الدوليية أصيبحو تسيهم في تقيل المعلومياو وتبادلهيا
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فييو اًر بالصييوو والصييورة والبياتيياو عبيير أتحيياء العييالم ،األميير الييذى كييان لييه األثيير المباشيير في ظهييور
اإلدارة العامة اإللكتروتيية ،واتتشيار مشياريع الحكومية اإللكتروتيية بسيبب اسيتعمال اإلتترتيو في تسييير

الم ارف ي ي العامي يية ووادارتهي ييا وتتظيمهي ييا ،وال سي يييما ف ي ي ظي ييل اتفاقيي يية األمي ييم المتحي ييدة الماصي يية بالتجي ييارة

اإللكتروتييية ،ودعييوة متظميية التجييارة العالمييية الييدول األعضيياء إل ي توحيييد تش يريعاتها ف ي مجييال العقييود
اإلداريي يية ،األمي يير الي ييذي دفي ييع البيي يية المشي ييرعين األوربيي ييين إل ي ي الي ييتص عل ي ي إب ي يرام العقي ييود اإلداريي يية

اإللكتروتية.

والعقد اإللكتروت " هو اتفا يتم من مالل وسائل االتصال اإللكتروتية ودون تواجيد ميادي

متزامن لطرف العقد سواء من مالل االتترتو أم الفاكس أم التلكس أم التلغراف".

إن العقد اإلداري اإللكتروت يتميز بطبيعة ماصة ،فيجب أن يشتمل عل مصيائص العقيد

اإللكتروت ومصائص العقد اإلداري .

وعليه سوف تقوم باستعرال ماهية العقيد اإلداري اإللكتروتي ميع بييان معيايير تميييز عين

العقييود الماصيية اإللكتروتييية وعيين والعقييود اإلدارييية مييع بيييان أسيياليب إب ارمييه س يواء األسيياليب التقليدييية،

المتمثلة بالمتاقصاو واستدراج عرول األسيعار والممارسية واالتفيا المباشير أم األسيلوب الحيديل

والمتمثل ف المزايدة اإللكتروتية العكسية .
أولا -أهمية الدراسة

تتمثل أهمية الدراسة ف أن شبكة اإلتترتيو أصيبحو مجياالً مصيباً إلبيرام العقيود الماصية

ب ييل والعق ييود اإلداري يية في ي أوروب ييا والوالي يياو المتح ييدة األمريكي يية وبع ييل ال ييدول العربي يية ،األم يير ال ييذي

يسييتوجب د ارسيية العقييود اإلدارييية اإللكتروتييية ميين أجييل طييرح الحلييول التش يريعية والقضييائية والفقهييية

المقارتيية ،والتي قييد تسيياعد المشييرع الييوطت علي وضييع تتظيييم دقيي يتماشي والتطييوراو القاتوتييية في

كيفييية إدارة الحكوم يية اإللكتروتي يية ميين م ييالل تظري يية العق ييد اإلداري اإللكتروت ي  ،وتك ييون مي يير ع ييون
للقاض ي ف ي الوقييوف عل ي التطييوراو الحديثيية الت ي لحقييو بالتظرييية ،وكمييا تظهيير للمتعاقييدين – جهيية

اإلدارة والمتعاقي ييد معهي ييا -الحلي ييول القاتوتيي يية للمشي ييكالو الت ي ي تصي ييادفهما أثتي يياء إب ي يرام العقي ييد اإلداري

اإللكتروت .

ثاني ا -موضوع الدراسة وحدودها:

موضييوع البحييل يقتصيير عل ي ماهييية العقييد اإلداري اإللكتروت ي وأسيياليب إب ارمييه فقييط دون

المييول في مرحليية تتفيييذ العقييد اإلداري اإللكتروتي والتي تسييتوجب إفيراد د ارسيية ماصيية بهييا ،كمييا أن
مجال الدارسة يقتصر عل تلك العقود اإلدارية الت تبرم مين ميالل شيبكة اإلتترتيو وميدماتها كالبرييد

اإللكتروتي وشييبكة الويييب ،فالبحييل ال يشييتمل علي جميييع الوسييائل اإللكتروتييية األمييرى مثييل الفيياكس

والتلفون والتلكس أو الميتاتل.
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ثالث ا -مشكلة الدراسة:

تكم يين مش ييكلة الد ارس يية في ي بح ييل م ييدى اتس ييجام التتظ يييم التشي يريع ألس يياليب إبي يرام العق ييود

اإلدارية ف فلسطين مع التطوراو العالمية الت لحقو بهذ األساليب ،األمر الذي يستوجب دراسة
مصوصية العقد اإلداري اإللكتروت

من مالل بيان الذاتية المستقلة ليه والمتمييزة عين عقيود القياتون

الماص و عن العقود اإلدارية التقليديية ،وبييان ميدى تيتثير التعاقيد مين ميالل اإلتترتيو علي المبياد

الت تظلل العقود اإلدارية وأساليب إبرامها.
رابع ا -منهج الدراسة:

للبحل متاهر يسير وفقها ،ويمر بها ،واستمدم الباحل المتاهر التالية

 -0المتهر المقارن :حيل سيتم طرح جواتيب البحيل ضيمن إطيار التظيام القياتوت الحيال

في ي ك ييل م يين فرتس ييا وفلس ييطين م ييع اإلش ييارة إلي ي الق يياتون المص ييري وبع ييل القي يواتين

األوروبية

 -2المييتهر التحليلي  :حيييل قييام الباحييل بتحليييل التصييوص التشيريعية واالجتهيياد القضييائ

واآلراء الفقهي يية في ي األتظم يية القاتوتيي يية مح ييل المقارت يية ف ي ي س ييبيل الوص ييول للحقي ييائ

القاتوتية الجزئية لموضوع البحل.
خامس ا -خطه الدراسة:

سيقوم الباحل بتقسيم هذ الدراسة إل مبحثين ،وذلك عل التحو التال :

المبحل األول :ماهية العقد اإلداري اإللكتروت .

المبحل الثات  :أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروت .
المبحث األول

ماهية العقد اإلداري اإللكتروني

يع ييد العق ييد األداة الرئيس يية للتب ييادل التج يياري ،كم ييا يع ييد إح ييدى الوس ييائل األساس ييية للتتظ يييم

االجتميياع ( ،)1وكثيي ي اًر م ييا تتج ييه اإلدارة إلي ي األس ييلوب التعاق ييدي لتحقيي ي أه ييدافها ،وتب ييرم جه يية اإلدارة
طائفتين من العقود الطائفة األول تتمثيل في العقيود التي تبرمهيا وفقياً ألسيلوب القياتون المياص وفيهيا
تتزل اإلدارة متزلية األفيراد في تصيرفاتهم ،ومين ثيم تمضيع ألحكيام القياتون المياص ،ويميتص القضياء
العييادي بالفصييل ف ي المتازعيياو التاشييئة عتهييا ،والطائفيية الثاتييية والت ي تتمثييل ف ي العقييود الت ي تبرمهييا

M. H. Sinkondo, La nation de contrat administratife: acte unilateral ou contrat
civil de l’administration. R.T.D.C, 1993 , P.254.
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اإلدارة بوصفها سلطة عامة ،وتهدف إل تتظيم مرف عام وتسيير وهي التي تمضيع ألحكيام القياتون
()1

العام ،ويمتص القضاء اإلداري ف المتازعاو الت قد تتشت عتها

فشييبكة المعلوميياو واالتصيياالو الدولييية أصييبحو تسييهم ف ي تقييل المعلوميياو وتبادلهييا فييو اًر

بالصوو والصورة والبياتاو عبر أتحاء العالم ،األمير اليذى كيان ليه األثير المباشير في ظهيور اإلدارة

العامة اإللكتروتية ،فشبكة اإلتترتو أصبحو مجاالً مصباً إلبيرام العقيود الماصية بيل والعقيود اإلداريية
واتتشييار مشيياريع الحكوميية اإللكتروتييية بسييبب اسييتعمال اإلتترتييو ف ي تسيييير الم ارف ي العاميية ووادارتهييا

وتتظيمها ،وال سيما ف ظل اتفاقية األمم المتحدة الماصة بالتجارة اإللكتروتية ،ودعيوة متظمية التجيارة
العالمية الدول األعضاء إل توحيد تشريعاتها ف مجال العقود اإلدارية.

ولمييا كييان ميين شييتن التمييييز بييين تييوع العقييود قصيير امتصيياص القيياتون اإلداري والقضيياء

اإلداري عل العقود اإلدارية ،كيان البيد مين البحيل عين ضيابط دقيي أو معييار ممييز للعقيود اإلداريية

عن يرها من عقود اإلدارة.
والقاعييدة هي ي

مض ييوع أسيياليب التعاق ييد اإلداري – باس ييتثتاء االتفييا المباش يير – لمجموع يية

مباد تعد ضماتاو تكفل صحتها وسالمتها ،وتتمثل ف مبدأ المتافسة الحرة ،والمساواة والعالتية.
وبتاء عل ما سب تم تقسيم هذا المبحل إل مطلبين عل التحو التال :
المطلب األول :مفهوم العقد اإلداري اإللكتروت ومعيار تمييز .

المطلب الثات  :المباد الت تحكم أساليب التعاقد اإلداري اإللكتروت .
المطلب األول

مفهوم العقد اإلداري اإللكتروني ومعيار تمييزه.

تم تقسيم هذا المطلب إل فرعين تتتاول ف الفرع األول مفهيوم العقيد اإلداري اإللكتروتي ،

بيتما تمصص الفرع الثات لدراسة المعيار المميز للعقد اإلداري اإللكتروت .

الفرع األول :مفهوم العقد اإلداري اإللكتروت

يعييرف العقييد ف ي القيياتون بصييفة عاميية عل ي "أتييه تواف ي إرادتييين عل ي إحييدال أثيير قيياتوت

معين ،سواء كان هذا األثر هو إتشاء التزام أو تقله أو تعديله أو إتهاؤ "(.)2
()1

()2

أ.د .محمد سعيد حسين أمين ،مبادئ القانون االداري ،مصر ،دار الثقافة الجامعية ،7991 ،ص .5د .ثورية
لعيوني ،معيار العقد اإلداري ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة عين شمس ،7991 ،ص .02د.
حمد محمد حمد الشلماني ،امتيازات السلطة العامة في العقد اإلداري ،دار المطبوعات الجامعية،
 ،0221ص .72ود .جورج فودال وبيار دلفولفيه ،القانون اإلداري ،الجزء األول ،ترجمة منصور
القاضي ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،0222 ،ص.177
أ.د .عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،نظرية االلتزام بوجه عام مصادر
االلتزام ،الجزء األول ،تنقيح المستشار ،أحمد مدحت المراغي ،طبعة لجنة الشريعة اإلسالمية بالنقابة
العامة للمحامين ،0221 ،ص .779وأ.د .سليمان مرقس ،شرح القانون المدني في االلتزامات ،المطبعة
َّ
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والعقد اإلداري شتته شتن العقد الميدت مين حييل العتاصير األساسيية لتكويتيه ،وال يعيدو أن

يك ييون توافي ي إرادت ييين علي ي إح ييدال أث يير ق يياتوت مع ييين ،ف ييالعقود أيي ياً ك ييان توعه ييا تتفي ي في ي جوهره ييا
وأركاتها(.)1

وقضو المحكمة اإلدارية العليا بتن " العقد اإلداري شتن سائر العقيود التي تمضيع ألحكيام

القاتون الماص يتم بتواف إرادتيين تتجهيان إلي إحيدال أثير قياتوت معيين هيو إتشياء التيزام أو تعديليه،

وليس عمالً شرطياً يتضمن إستاد مراكز قاتوتية عامة موضوعية إل أشماص بذواتهم"(.)2

لقد استقر الفقه والقضاء عل تعريف العقد اإلداري بتته العقد اليذي يبرميه شيمص معتيوي

من أشماص القاتون العام ،بقصد إدارة مرف عام ،أو بمتاسبة تسييير  ،وأن تظهير فييه تيية اإلدارة في

األمذ بتسيلوب القياتون العيام ،وذليك بتضيمين العقيد شيرطاً أو شيروطاً اسيتثتائية يير متلوفية في عقيود

القاتون الماص( .)3ويمكن تعريف العقد اإلداري بتتيه " :توافي إرادتيين علي إحيدال أثير قياتوت معيين

العالمية ،7992 ،ص .01وأ.د .أحمد حشمت أبو استيت ،نظرية االلتزام في القانون المدني الجديد،
الكتاب األول ،ط ،0مطبعة مصر ،7952 ،ص.19
))1
A. de Laubadére, P. Delvolvé, F. Moderne, Traité des contrats administratifs,
L.G.D.J., Paris, T.1, 1983, p.533.
G. Vedel et P. Delvolvé, Droit administratif, P.U.F, Paris, 1993, 12e éd, p.399.
L. Richer, Les contrats administratifs , Dalloz , Paris, 1991, p.35.
M.A. Flamme , Traité théorique et pratique des marchés publics , Bruxelles , 1969,
p.4
J. Ch. Brnére, Le concensaulisme dans les contrats administratifs , R.D.P, 1996, p.
1717.
G. Bayle, L’enrichissement sans cause, en driot administrative, these, L.G.D.J. paris,
1973, p.54.
أ.د .سليمان الطماوي ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،مطبعة جامعة عين شمس ،ط ،7997 ،5ص .229وأ.د.
ماجد راغب الحلو ،العقود اإلدارية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،0229 ،ص .9وفي ذات المعنى
حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم  2757لسنة 19ق ،جلسة  ،0222/9/2مجموعة السنة ،29
القاعدة رقم  ،779ص.951
( )2حكم المحكمة اإلدارية العليا بمصر في الطعن رقم  7202لسنة  9ق جلسة  9أبريل  ،7991الموسوعة
اإلدارية الحديثة لمبادئ المحكمة اإلدارية العليا وفتاوي الجمعية العمومية منذ العام  7929وحتى العام
 ،7995الجزء الثامن عشر ،ط ،7991-7999 ،7تجميع المستشارين د .نعيم عطية وحسن الفكهاني،
إصدار الدار العربية للموسوعات ،قاعدة رقم  ،222ص.997
( )3أ.د .سليمان الطماوي ،األسس العامة ،مرجع سابق ،ص 59وما بعدها .أ.د .محمد أنس قاسم جعفر ،العقود
اإلدارية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،0222 ،ص .71أ.د .سعاد الشرقاوي ،العقود اإلدارية ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،0221 ،ص .5أ.د .جابر جاد نصار ،العقود اإلدارية ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،ط ،0225 ،0ص .09وراجع حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم  519لسنة 77ق،
جلسة  ،7991/70/12ملف رقم  ،159/29/71مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة
اإلدارية العليا في العقود اإلدارية في أربعين عاماً ،من أول أكتوبر  7955إلى آخر سبتمبر ،7995
بمناسبة اليوبيل الذهبي لمجلس الدولة ،المكتب الفني لمجلس الدولة ،ص .97وحكمها في الطعن رقم
 5522لسنة 29ق ،جلسة  ،0229/7/71لم ينشر بعد .وحكمها في الطعن رقم  71911لسنة  52ق،
َّ
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علي أن تكييون إحييداهما علي األقييل صييادرة عيين شييمص معتييوي عييام يتصييرف بوصييفه سييلطة عاميية،

بهدف إدارة أو تسيير مرف عام "
أولا -تعريف العقد اإللكتروني:

عرفييو المييادة الثاتييية ميين التوجيييه األوروب ي المتعل ي بحماييية المسييتهلك ف ي العقييود المبرميية

عبيير طري ي االتصيياالو اإللكتروتييية عيين بعييد بتتهييا " أييية وسيييلة تسييتمدم ف ي التعاقييد مييا بييين المييورد

والمستهلك بدون التواجد المادي المتزامن لهما ،وذلك حت إتمام التعاقد بين األطراف"(.)1
()2

وذهب جاتب من الفقه

بتن العقد اإللكتروت " هيو اتفيا ييتم مين ميالل وسيائل االتصيال

اإللكتروتية ودون تواجد مادي متزامن لطرف العقد سواء من ميالل االتترتيو أم الفياكس أم اليتلكس أم

التلغراف ".

كما عرفيه اليبعل بتتيه " تتفييذ أو إبيرام كيل المعيامالو التجاريية في السيلع والميدماو التي

تي ييتم بي ييين مشي ييروع تجي يياري وومي يير أو بي ييين تي يياجر ومسي ييتهلك و ذلي ييك باسي ييتمدام تكتولوجيي ييا المعلومي يياو

واالتصاالو(.)3

ثاني ا -تعريف العقد اإلداري اإللكتروني:

إن العقد اإلداري اإللكتروت يتميز بطبيعة ماصة عل عكس العقد اإللكتروتي  ،فيجيب أن

يشييتمل علي مصييائص العقييد اإللكتروتي ومصييائص العقييد اإلداري ،ولييم يتطيير القضيياء اإلداري في

فرتسييا أو مصيير لتحديييد ماهييية العقييد اإلداري اإللكتروت ي  ،إال أن الفقييه تتاولييه بالشييرح ،فييذهب بعييل

الفقييه إلي أتييه " ذلييك العقييد الييذي تبرمييه الدوليية مييع دول أمييرى أو شييمص معتييوي عييام أو شييمص ميين
أشماص القاتون الماص أصالة أو عن طري تفويل صريح أو ضمت من أشماص القاتون العيام،

بقصييد إدارة وتسيييير وتتظيييم المرف ي العييام عيين طري ي شييبكة اإلتترتييو ،وذلييك بتضييمين العقييد شييروطاً
استثتائية ير متلوفة ف المعامالو اإللكتروتية ف القاتون الماص"(.)4

وبعد استعرال تعريف العقد اإللكتروت وتعريف العقد اإلداري لتيا أن تعيرف العقيد اإلداري

اإللكتروتي بتتييه اتفييا يييتم إب ارمييه أو تتفيييذ أو كليهمييا معياً عيين بعييد بوسيياطة الوسييائل اإللكتروتييية بييين
أحييد أشييماص القيياتون العييام وشييمص وميير عييام أو ميياص يتعهييد بمقتضييا هييذا األمييير بييادارة مرف ي

جلسة  ،0229/2/75لم ينشر بعد..
( )1التوجيه األوروبي رقم  1/91الصادر بتاريخ . 7991/5/02
( )2رحيمة الصغير ساعد نمديلي ،العقد اإلداري اإللكتروني ،دار الجامعة الجديدة ،0221 ،ص .22وفي ذات
المعنى أ.د .ماجد راغب الحلو ،العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.775
( )3د .صالح المنزالوي ،القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكترونية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،0225ص.77
( )4رحيمة الصغير ساعد نمديلي ،مرجع سابق ،ص . 52
َّ
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عام ،أو تسيير أو المساهمة ف

تسيير  ،أو تتفيذ مهاميه مقابيل ثمين معيين أو قابيل للتعييين علي أن

تلجت اإلدارة العامة إل استمدام وسائل القاتون العام ف إبرام العقد ،وذلك بتضيميته شيرطاً أو شيروطاً
استثتائية ير متلوفة ف المعامالو اإللكتروتية ف القاتون الماص.

الفرع الثات  :المعيار المميز للعقد اإلداري االلكتروت .

يعييد القضيياء اإلداري الفرتسي ي المصييدر األص يييل لتظرييية العقييود اإلداري يية والت ي اس ييتلهمها

القضاء المصري والفلسطيت وطبقها ف أحكامه

وقييد مييرو تظرييية العقييد اإلداري بتطييور وعلي م ارحييل زمتييية متعاقبيية ،بييدأو بمحاوليية تمييييز

توع من عقود اإلدارة بارادة المشرع الفرتس ذاته ،وه مرحلة العقود اإلدارية بتحديد القاتون أو بيتص

القيياتون ،وعقبهييا مرحليية ثاتييية وضييع فيهييا القضيياء اإلداري معيييا اًر عامياً مييز بهييا العقييود اإلدارييية ،ولقييد

تطور المعيار القضائ حت وصل إل درجة كبيرة من الوضوح ف الوقو الراهن( .)1وتجيدر اإلشيارة

إل ي أن القواعييد العاميية ف ي تمييييز العقييد اإلداري ه ي ذاتهييا الممي يزة للعقييد اإلداري االلكتروت ي  ،ولكيين
بشرط أن يتم إبرامه أو تتفيذ أو كليهما بالوسائل االلكتروتية.

ياء عل ي مييا سييب  ،فييان العقييود اإلدارييية ف ي الوقييو الحاضيير تتتم ي إل ي طييائفتين وهمييا،
وبتي ً
الطائفة األول  :العقود اإلدارية بتحديد القاتون ،أما الطائفية الثاتيية :فهي العقيود اإلداريية وفقياً للمعييار

القضائ .

أولا :العقود اإلدارية بتحديد القانون

تتحدد فكرة العقود اإلدارية بتحديد القاتون إل إستاد المشيرع االمتصياص بمتازعياو بعيل

العقييود إل ي القضيياء اإلداري دون التظيير لطبيعتهييا الذاتييية( .)2ولقييد أطل ي عليهييا بعييل الفقييه بالمعيييار

الش ييرع ( ،)3وهك ييذا ف ييان العق ييود تص ييطبا بالص ييفة اإلداري يية م يين م ييالل التحدي ييد ال ييذي ي ييتم م يين م ييالل

القاتون(.)4

ومين أهيم أمثلية العقيود اإلداريية بتحدييد القياتون ميا تيص علييه المشيرع الفرتسي

()5

وتتاوليه الفقيه

بالشييرح عقييود األشييغال العاميية ( ،)1وألح ي ولييو بصييفة ثاتوييية أو تبعييية المتصيياص القضيياء اإلداري

( )1أ.د .سليمان الطماوي ،األسس العامة ،مرجع سابق ،ص .51د .ثورية لعيوني ،مرجع سابق ،ص.15
( )2أ.د .سليمان الطماوي ،األسس العامة ،مرجع سابق ،ص .55و د .عاطف سعدي محمد ،عقد التوريد
اإلداري بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة عين شمس،
 ،0225ص .00و د .ثورية لعيوني ،مرجع سابق ،ص.21
()3
Ch. Debbasch, Droit adminisrtatif, 6e éd., Economica, 2002, p.522.
د .ثورية لعيوني ،مرجع سابق ،ص.15
)(4
Ch. Debbasch, Droit adminisrtatif, 6e éd., op.cit, p.522.
( )5أ.د .سليمان الطماوي ،مرجع سابق ص .19د .ثورية لعيوني ،مرجع سابق ،ص .92د .عزيزة الشريف،
القانون اإلداري ،دار النهضة العربية ،7997 ،ص.017
َّ
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 وعقيود تورييد، عقيود المسياهمة في مشيروع عيام: ومير مثال ذليك،)2(العقود المرتبطة باألشغال العامة
 وكيذلك العقيود التي، وعقيود تشيغيل المسيياجين،  وعقييود التيزام تتظييف الطيير، والمييا والغياز،الكهربياء

.)3(تتضمن شغل جزء من الدومين العام وعقود بيع أمالك الدولة

 يوتييو02  كميا اعتبير المرسيوم بقياتون الصيادر بتياريخ،)4( وعقود القرول العامة الت تبرمهيا الدولية

 وعلي ذليك اسيتقرو أحكيام مجليس الدولية،)5( عقود الدومين العام عقوداً إداريية بتحدييد القياتون0991
 علي0991  يولييو2  من القياتون الصيادر في22  كما وتص المشرع الفرتس ف المادة.)6( الفرتس
.)1(أن العقود المبرمة بين البريد أو فرتس تيليكوم والمتتفعين بتتها من ضمن عقود القاتون العام

G. Vedel, Remarques sur la notion de clause exorbitante, Mélanges Mestre, p.527.P. Weil, Le critère du contrat administratif en crise, Mélanges Waline, 1974,
p.831. – Le renouveau de la théorie des contrats administratifs et ses
difficultés, Mélanges Stassinopoulos, 1974, p.217.- J. Lamarque, Le déclin du
critère de la clause exorbitante, Mélanges Waline, T.2 1974. - R. Rouquette,
Contribution à la classification des contrats synallagmatiques de
l,administration, A.J.D.A., 1995, p.483.- Les contats emplois- jeunes de la loi
97-940 du 16 octobre 1997 et les critères jurisprudentiels des contras de
l,administration, Seydou Traoré, R.D.P., 1998, p.225.- L. Richer, Le droit des
contrats administratifs, L.G.D.J., 1999.
C.E., 11 mai 1990, Bureau d,aide sociale de Blénod-lès-Pont-à-Mousson, A.J.D.A.,
1990, p.614, note F. Colly.
 بلفوز السنة الثامنة للثورة09 ) قانون1(
Ch. Debbasch, Droit adminisrtatif, 6e éd., op.cit, p.523.
J. Rivero, J. Waline, Droit administratif, 19e éd., Dalloz, 2002, p.114.
A. de Laubadère, J.-Cl. Venezia, Y. Gaudemet, Droit administrative,17e éd.,
L.G.D.J., 2003, p.264
) اعتبر المجلس قيام البلدية بترميم منازل آيلة للسقوط مملوكة لألفراد وعلى حسابهم من قبيل أعمال األشغال2(
.العامة
C.E: 12 Avr. 1957 , Mimouni , Rec. P. 262 , concl Tricot.
)3(
Ch. Debbasch, Droit adminisrtatif, 6e éd., op.cit, p.523.
)4(
Ch. Debbasch, Droit adminisrtatif, 6e éd., op.cit, p.523.
)5(
A. de Laubadère, J.-Cl. Venezia, Y. Gaudemet, Droit administratif, op.cit, p.264
Ch. Debbasch, Droit adminisrtatif, 6e éd., op.cit, p.523.
(6)
CE. 13 juill. 1961, Ville de Toulouse, Rec. 513; AJ 1961.467, chr. Galabert et
Gentot.
CE Ass. 11 mai 1959, Dauphin, Rec. 294; S.1959.117, concl. Mayras; D.
1959.314, concl. Mayras; JCP 1959 II.11269, note de Lanversin; AJ
1959.II.113, chr. Combarnous et Galabert; AJ 1959.II.228, note Dufau.
CE Sect. 5 févr. 1965, Société lyonnaise des transports, Rec. 76; RD
publ.1965.493, concl. Galmot; CJEG 196.31, not A.C.
CE 24 janv. 1973, Spiteri et époux Krehl, Rec. 64; AJ 1973.496, not Dufau.
TC 17 nov. 1975, Gamba, Rec. 800; AJ 1976.82, chr. Boyon et Nauwelaers.
َّ
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()2

ولم يتمذ المشرع المصري بفكرة العقود اإلدارية بتص القاتون

أم ييا في ي فلس ييطين فق ييد مص ييص المش ييرع للمتازع يياو اإلداري يية دائي يرة ماص يية ب ييين ال ييدوائر

الموجودة ف المحكمة العليا والت تعتبر أعل محكمة ف سلم القضاء التظام ف فلسطين( .)3وهذ

الدائرة تسيم محكمية العيدل العلييا وتقتصير واليتهيا علي إلغياء القيرار اإلداري يير المشيروع فقيط(،)4

أمييا العقييود س يواء أكاتييو عقييوداً ماصيية أم إدارييية فاتهييا تييدمل ضييمن امتصيياص القضيياء المييدت ف ي
الضفة الغربية ،كما أتها كاتو ضمن واليية القضياء الميدت

في قطياع يزة حتي وقيو قرييب( ،)5إال

CE Sect. 17 mars 1967, Ranchon, Rec. 131; D. 1968.247, note Leclercq; RD
publ. 1968.180, note M. Waline; AJ 1967.415, note Dufau.
ومن أحكام المجلس الذي طبقها على أموال المؤسسات العامة حكمه:
CE 21 mars 1984, Mansuy, Rec. 616; RFDA 1984.54, note A.A.; D. 1984.510, note
Moderne; JCP 1985.II.20393, note Hervouet; RD publ. 1984.1059, note Y.
Gaudemet; CJEG 1984.J.258, note Sablière et p. 274, concl. Dondoux.
()1
Ch. Debbasch, Droit adminisrtatif, 6e éd., op.cit, p.523.
( )2د .محمد على أبو عمارة ،القانون اإلداري ،الجزء األول ،7999-7995 ،ص ،.9د .مطيع علي محمد
جبير ،العقد اإلداري بين التشريع والقضاء دراسة مقارنة بين النظام الفرنسي والمصري واليمني ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،0229 ،ص . 19ود .عاطف سعدي محمد ،مرجع سابق ،ص .11
( )3لقد ذهب بعض ا لفقه إلى أن إنشاء قضاء إداري داخل نطاق القضاء العادي وتخويل هذا القضاء بصريح
النص حق إلغاء القرارات اإلدارية التي حددها القانون مع عدم تحديد القانون الذي يطبق على هذه
المنازعات اإلدارية يدل داللة قاطعة على حق دوائر القضاء اإلداري في تطبيق مبادئ وأحكام القانون
اإلداري .أ.د .محمد فؤاد مهنا ،القانون اإلداري ،دار المعارف ،القاهرة ،7919 ،ص.797
( )4قررت محكمة العدل العليا في فلسططين بسطلطتها فطي النظطر بطالطعن بطالقرارات اإلداريطة ومطن ذلط قرارهطا
رقططم  ،7995/01جلسططة  ،7995/9/00وقرارهططا رقططم  ،7995/19جلسططة  ،7999/1/77وقرارهططا رقططم
 ،7991/70جلسططططة  ،7999/1/79وقرارهططططا رقطططططم  ،7999/95جلسططططة  ،7999/9/01وقرارهططططا رقطططططم
 ،0222/01جلسططططة  ،0227/1/75وقرارهططططا رقططططم  ،0221/799جلسططططة  ،0222/0/77وقرارهططططا رقططططم
 ،0222/712جلسططة  ،0229/5/12جميططع هططذه القططرارات وغيرهططا منشططور عنططد :نططا م محمططد عويضططة،
مجموعة مختارة من مبطادئ العطدل العليطا مطن  ،0225 -7995بطدون دار نشطر ،ص 09ومطا بعطدها .وفطي
بعض قراراتها الحديثطة قطررت " الطعطن بطريطق اإللغطاء فطي األسطباب التطي يبنطى عليهطا القطرار اإلداري،
إنمططا هططو مططن صططميم اختصططاص محكمططة العططدل العليططا عمططال ً بالمططادتين 12-11مططن قططانون تشططكيل المحططاكم
النظاميططة رقططم  5لسططنة0227م "قرارهططا فططي الطلططب رقططم  ،0272/99جلسططة  0272/ 77/ 9واردة فططي،
مبادئ محكمة العدل العليا من  0271- 0229للمستشار أشرف نصرهللا و المحامي نضال جمال جرادة،
الطبعة األولى  0275غزة ،ص .71
( )5استقرت قرارات محكمة العدل العليا في فلسطين (بمثابة محكمة للقضاء اإلداري) على عدم اختصاصها في
منازعططات العقططود عمومطا ً بمططا فيهططا العقططود اإلداريططة ومططن ثططم تططدخل فططي اختصططاص القضططاء المططدني حيط
قررت محكمة العدل العليا بانه "متى كان الثابت أن النزاع قائم بين الطرفين على عقد ،فإن االختصطاص
في نظره ال ينعقطد لهطذه المحكمطة وإنمطا إلطى المحكمطة المختصطة طبقطا ً للقطانون" قرارهطا رقطم،7999/797
جلسططة  ،0222/1/9وقرارهططا رقططم  ،7999/729جلسططة  ،7999/1/9وقرارهططا رقططم  ،7999/771جلسططة
 ،7991/5/2جميع هذه القرارات وغيرها منشور عند :نا م محمد عويضة ،مرجطع سطابق ،ص 92ومطا
بعدها .كما و قررت في أحكامها الحديثة ذات المبدأ حي تقول " المنازعات المتعلقة بالعقود عامة هطي
مما يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا كمطا ورد فطي المطادتين 11و 12مطن قطانون تشطكيل المحطاكم
النظاميططة رقططم  5لسططنة ........0227وهططو لططذل يخططرج عططن اختصططاص محكمططة العططدل العليططا ويططدخل فططي
اختصطططاص محطططاكم الحقطططوق " قرارهطططا رقطططم  ،0271/ 09جلسطططة  " 0271/2/79وحطططول نفطططس المعنطططى
َّ
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أته مع صدور قاتون الفصل ف المتازعاو اإلدارية رقم  9لستة  2102والساري المفعيول في قطياع
()1

زة فقط

والذي تص عل استحدال المحكمة اإلدارية فان متازعاو العقيود اإلداريية تيدمل ضيمن

واليتهييا ،حيييل تييتص المييادة  9ميين قيياتون الفصييل ف ي المتازعيياو اإلدارييية الجديييد عل ي أن "تمييتص

المحكميية اإلدارييية بييالتظر فيم ييا يل ي  -2:متازعيياو العقييود اإلداري يية "..ويتضييح ميين هييذا ال ييتص أن

امتصاص المحكمة اإلدارية ف متازعاو العقود اإلدارية

ير مقصور علي عيدد محيدد مين العقيود

اإلدارية ،بل يتطوي عل كافة العقود اإلدارية ويشتمل عل كافة المتازعاو التاشئة عتها ،وهيذا يعتي

أن العقود اإلدارية ف فلسطين ه عقود إدارية بطبيعتها ويمتص بهيا القضياء اإلداري – في قطياع
زة فقط  -استتاداً إل مصائصها الذاتية وطبيعتها اإلدارية وليس استتاداً إلي تيص المشيرع ،وعلييه

لم يتمذ المشرع الفلسطيت

بفكرة العقود اإلدارية بتص القاتون.

ثانيا -المعيار القضائي في تمييز العقود اإلدارية اللكترونية:

ياء ه ييو العق ييد ال ييذي يبرم ييه ش ييمص معت ييوي م يين
العق ييد اإلداري كم ييا ه ييو مس ييتقر فقهي ياً وقض ي ً
أشييماص القيياتون العييام ،بقصييد إدارة مرف ي عييام أو بمتاسييبة تسيييير  ،وأن يظهيير تيتييه ف ي هييذا العقييد

باألمذ بتسلوب القاتون العام وأحكامه ،وذلك بتضمين العقد شروطاً اسيتثتائية يير متلوفية في القياتون
الماص(.)2ولقد أكيدو محكمية العيدل العلييا في فلسيطين المبيدأ ذاتيه حييل أوجبيو تيوافر ثالثية شيروط
حت ي يعتبيير العقييد إداري وه ي أن تكييون جهيية اإلدارة طرف ياً ف ي العقييد ،وأن يتعل ي العقييد بتسيييير مرف ي

عيام ،وأن يكييون امتيييار جهيية اإلدارة لوسيائل القيياتون العييام لييدى اتعقيياد هيذا العقييد بييتن تضييمته شييروطاً

استثتائية ير متلوفة ف القاتون المدت (.)3

وعلي ي ض ييوء م ييا تق ييدم ف ييان المعي ييار القض ييائ لتميي ييز العق ييود اإلداري يية يس ييتلزم تي يوافر ثالث يية

عتاصيير ،فييان تيوافرو هييذ العتاصيير وأبييرم العقييد أو تييم تتفيييذ بالوسييائل اإللكتروتييية فييتحن بصييدد أحييد

العقود اإلدارية اإللكتروتية وهذ العتاصر ه :

قرارها رقم  ،0271/11جلسة 0271/1/02م ،هذه القرارات واردة في ،مبادئ محكمطة العطدل العليطا مطن
 0271- 0229للمستشططار أشططرف نصططرهللا و المحططامي نضططال جمططال جططرادة ،مرجططع سططابق ،ص 00ومططا
بعدها .وكما قررت في بأن "موضوعات العقود والبيوع أساسا ً هطي ممطا يخطرج عطن اختصطاص محكمطة
العدل العليا "قرارها فطي الطلطب رقطم  ،0272/ 19جلسطة  0277/ 1/ 07وارد فطي المرجطع السطابق ،ص
75
( )1نشر هذا القانون في الوقائع الفلسطينية  ،العدد الثال والتسعون  ،نيسان (إبريل) 0279م .
( )2حكم محكمة القضاء اإلداري المصري في الدعوى رقم  725لسنة  77ق جلسة  ،7997/9/2سابق اإلشارة
إليه .وحكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية في الطعن رقم  519جلسة  ،7991/70/12سابق اإلشارة
إليه .وحكمها في الطعن رقم  5522لسنة 29ق ،جلسة  ،0229/7/71سابق اإلشارة إليه .وحكمها في
الطعن رقم  71911لسنة 52ق ،جلسة  ،0229/2/75سابق اإلشارة إليه.
( )3قرار محكمة العدل العليا بغزة في الطلب رقم  7992/91جلسة  ،7995/7/5غير منشور.
َّ
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هاني عبدالرحمن غانم

 -1أن يكون أحد طرفي العقد من أشخاص القانون العام:

ال يمكيين أن يكييون العقييد إداري ياً إال إذا كييان أحييد الف يريقين المتعاقييدين عل ي األقييل شمص ياً

()1
عامياً  ،وعليييه فالعقييد الييذي ال تكييون اإلدارة أحييد أط ارفييه ال يجييوز بحييال ميين األحيوال أن يعتبيير عقييداً

إداري ياً( ،)2إتييه المبييدأ التقليييدي المطب ي دائم ياً ،ذلييك أن قواعييد القيياتون العييام إتمييا وضييعو لييتحكم تشيياط
اإلدارة ال تشاط األفراد والهيئاو الماصة(.)3

ولقد استقرو أحكام القضاء الفرتس عل هذا المبدأ( ،)4وقد قضو المحكمة اإلدارية العلييا

متذ بواكير أحكامها بضرورة توافر اإلدارة طرفاً ف العقد حت يعتبر عقداً إدارياً(.)5

حيييل ذهبييو المحكميية اإلدارييية العليييا إل ي ضييرورة أن تتعاقييد اإلدارة بصييفتها شييمص ميين

أشماص القاتون العام فان تعاقدو باعتبارها مميثالً لشيمص مين أشيماص القياتون المياص فيان العقيد

()1

يستثني القضاء في الفرنسي من ذلط العقطد الطذي يبرمطه أشطخاص القطانون الخطاص لحسطاب أحطد األشطخاص
المعنوية العامة ،حي يعتبر العقد إداريا ً ،وتتلخص األسس التي يعتمد عليها للقول بأن الشخص الخطاص
كان يعمل لحساب الدولة أو أحد األشخاص العامة من خالل أوضاع العمل وصفة الشخص الخطاص إزاء
الدولة إما للوكالة أو التكليف أو بالرجوع إلى موضوع العقد .
TC 8 juill. 1963, Société Entreprise Peyrot, Rec. 787, (D. 1963.534, concl. Lasry,
note Josse; RD publ. 1963.776, concl. Lasry; S. 1963.273, concl. Lasry; AJ
1963.463, chr. Gentot et Fourré; AJ 1966.474, chr. Colin; Gaz. Pal. 1964.2.58,
note Blaevoet JCP 1963.II.13375, note J.-M. Auby; RD Publ. 1964.767, note
Fabre et Morin).

Ch. Debbasch, Droit adminisrtatif, 6e éd., op.cit, p.524.
A. de Laubadère, J.-Cl. Venezia, Y. Gaudemet, Droit administratif, op.cit, p.264 ets.
J. Rivero, J. Waline, Droti administratif, 19e éd, op.cit, p.115.
Recours pour excès de pouvoir et contrat administratif (www.valhalla.fr).
)(2
Ch. Debbasch, Droit adminisrtatif, 6e éd., op.cit, p.524.
( )3د .عزيزة الشريف ،مرجع سابق ،ص .091وحول نفس المعنى راجع حكم المحكمة اإلدارية العليا في
الطعن رقم  1709لسنة 15ق ،جلسة  ،7995/7/02المجموعة السنة  ،22القاعدة  ،721ص7277
)(4
TC 8 juill. 1963, Société Entreprise Peyrot, Rec. 787
EC, 13 déc. 1963,Syndicat des praticiensde l,art dentaire du département du Nord,
D. 1964, 55, concl. Braibant.
V. pour les sociétés d,économie mixte, 10 nov. 1972 Société des grand travaux
alpins, AJDA, 1973, 47, note Moderne
( )5حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية في الطعن رقم  7999لسنة  9ق – جلسة  ،7990/1/17الموسوعة
اإلدارية الحديثة ،الجزء  ،79ص .910وحكمها في الطعن رقم  ،559لسنة  77ق – جلسة
 ،7999/0/02مجموعة العقود اإلدارية في أربعين عاماً ،مرجع سابق ،ص .97وحكمها في الطعن رقم
 0792لسنة  – 09جلسة  ،7991/0/07المرجع السابق ،ص .92وحكمها في الطعن رقم  5522لسنة
29ق ،جلسة  ،0229/7/71سابق اإلشارة إليه .وحكمها في الطعن رقم  71911لسنة 52ق ،جلسة
 ،0229/2/75سابق اإلشارة إليه.
َّ
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ال يكون عقداً إدارياً بل عقداً مدتياً ،ومن امتصاص المحاكم المدتية ويطب عليه القاتون المدت (.)1

إن مفهوم اإلدارة الذي يستلزم أن تكيون طرفياً في العقيد اإلداري يشيمل األشيماص المعتويية

العامة ،وأبرز األشيماص المعتويية العامية هي الدولية ،وهي تمثيل وحيدها طائفية قاتوتيية متمييزة داميل

إطار األشيماص المعتويية العامية ،مين حييل تفردهيا بامتيداد تفوذهيا وسييطرتها علي كيل إقلييم الدولية،

وعل جميع مظياهر التشياط فيهيا( ،)2وواضيافة إلي الدولية يمييز الفقيه عيادة بيين تيوعين مين األشيماص
المعتويي يية العامي يية ،وهمي ييا األشي ييماص العامي يية اإلقليميي يية أو المحليي يية مثي ييل البلي ييدياو واألقي يياليم والمي ييدن
والمحافظاو ،واألشماص العامة المصلحية أو المرفقية مثل الهيئاو والمؤسساو العامة (.)3

 -2اتصال العقد بنشاط مرفق عام:

الفقه والقضياء يتطليب تيوافر المعييار الميزدوج باإلضيافة إلي المعييار العضيوي ،وهميا تعلي

العق ييد بتش يياط مرفي ي ع ييام والش ييروط ي يير المتلوف يية في ي الق يياتون الم يياص ووان كات ييو المح يياكم اإلداري يية
المصيرية مسيتقرة متييذ بيواكير أحكامهيا حتي يومتيا هيذا علي ضيرورة تيوافر جميييع الشيروط السييابقة أي
()4

المعيار العضوي والمعيار المزدوج بشقيه

إال أن مجلس الدولة الفرتسي والفقيه الفرتسي أميذ بمفهيوم

ممتلف فيما يتعل بالمعيار المزدوج مفاد  ،أن العقد الذي يبرمه شمص عام ال يكيون عقيداً إداريياً إال
إذا ارتييبط بتتفيييذ مرفي عييام ،أو إذا مييا احتييوى علي شييروط اسييتثتائية و ييير متلوفيية في تطييا القيياتون
الميياص بمعتي يكف ي تيوافر أحييد عتصييري المعيييار المييزدوج إل ي جيوار المعيييار العضييوي حتي يعتبيير

العقد إدارياً ف فرتسا(.)5

( )1حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية في الطعن رقم  ،0792لسنة  09ق بتاريخ  .7991/0/07مجموعة
العقود اإلدارية في أربعين عاما ً ،ص 92وما بعدها.
( )2أ.د .محمد رفعت عبد الوهاب ،القانون اإلداري ،دار الجامعة الجديدة ،0272 ،ص 99ومابعدها .وذهب
جانب من الفقه إلى أن الدولة تندرج ضمن األشخاص العامة اإلقليمية .لمزيد من اإليضاح راجع
B. Delcros, L’unité de la personnalité juridique de l’état: Etude sur les services nonpersonnalité de l’état, L.G.D.J, paris, 1976, p.1 et s.
ومصطفى أبو زيد فهمي ،الوسيط في القانون اإلداري ،الجزء األول ،تنظيم اإلدارة العامة ،دار المطبوعات
الجامعية ،الطبعة األولى ،7995 ،ص.99
( )3أ.د .أنور أحمد رسالن ،وجيز القانون اإلداري ،ط ،1بدون دار نشر ،0222 ،ص.712 ،729
( )4حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية في الطعن  599لسنة  77ق ،جلسة  ،7999/0/02مجموعة العقود
في أربعين عاماً ،ص .90وحكمها في الطعن رقم  7019لسنة 09ق ،جلسة  ،7992/0/77سابق
اإلشارة إليه .وحكمها في الطعن رقم  1709لسنة 15ق ،جلسة  ،7955/7/02سابق اإلشارة إليه.
وحكمها في الطعن رقم  71911لسنة  52ق – جلسة  ،0229/2/75لم ينشر بعد.
)(5
Ch. Debbasch, Droit adminisrtatif, 6e éd., op.cit, p.526.
J. Rivero, J. Waline, Droit administratif, 19e éd, op.cit, p.115.
فالعقد يصطبغ بالصفة اإلدارية أيا ً كانت الشروط التي يشتمل عليها ،متى كان موضوعه يدور حول المشاركة
المباشرة من جانب المتعاقد في ت نفيذ مهام مرفق عام وهذه الفكرة قط طبقت في البداية على عقود امتياز
المرافق العامة ،والتي تقوم على المرافق العامة الصناعية والتجارية ،ثم ما لب أن تم مد نطاق هذه
الفكرة إلى كافة أنواع المرافق العامة.
َّ
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ذهييب الفقييه الفرتس ي

()1

ف ي تحليلييه ألحكييام القضيياء إل ي طييرح تميياذج ثالثيية لصييور اتصييال

العقد بالمرف العيام مين حييل المبيدأ ،حييل يكفي كيل واحيد متهيا إلضيفاء الصيفة اإلداريية علي العقيد
دون التظر الشتمال العقد عل شروط استثتائية يير متلوفية في القياتون المياص ،وبيذلك يكيون العقيد

إدارياً إذا كان موضوعه متصالً بالمرف العام عل أي صورة من الصور التالية:

أ -العقود الت تعهد فيها اإلدارة للمتعاقد بمهمة تسيير المرف العام ،ومن أمثلة هذ العقود عقد التيزام
المراف العامة والت تعهد فيه اإلدارة إل فرد أو شركة ماصة بادارة مرف عام تحو إشرافها ورقابتها

وتوجيهها.

ب-العقد الذي يكون موضوعه أو هدفه إشراك المتعاقد مع اإلدارة ف تسيير مرفي عيام ،حييل يكيون
اشتراك المتعاقد ف تسيير المرف ف جزء مته وليس ف كافة جواتبه مثل عقد التوريد اإلداري ،وعقد

إيجار المدماو ،فهذ العقود تمدم المرف بطري

ير مباشر(.)2

و -العقد الذي يكون موضوعه تتفيذ مرف عام يكتسب العقد الصفة اإلدارية أيياً كاتيو الشيروط التي

يشمله ا ،متي كيان موضيوعه ييدور حيول المشياركة المباشيرة مين جاتيب المتعاقيد في تتفييذ مهيام مرفي
عام(.)3

 -3اتباع اإلدارة أسلوب القانون العام:

ال يكف ي العتبييار العقييد إداري ياً أن تكييون اإلدارة طرف ياً فيييه ،وال يكف ي – كقاعييدة عاميية – أن

يتصل موضوعه بمرف عام ،لك يضف عل العقد تلك الصفة وال سيما ف مصر وفلسيطين ،ولكين

يلزم أن تتمذ اإلدارة ف تعاقدها بوسائل القاتون العام(.)4

فاإلدارة قد تكون طرفياً في العقيد واليذي يهيدف لتسييير مرفي عيام لكتهيا قيد تسيتعمل وسيائل

القاتون المياص( ،)5ليذلك يسيتلزم الفقيه والقضياء بيتن تتميذ اإلدارة بتسيلوب القياتون العيام ،لكي يكتسيب
اء أكاتيو تليك
العقد الصفة اإلدارية ،وذلك بتضمين العقد شروطاً ير متلوفة ف القاتون الماص ،سو ً

A. de Laubadére, Traité Théorique et Pratique des Contrats Administratifs, op.cit,
p.265.
)(1
R.Chapus, Droit administratif général ,T.l, 9e éd, Montchrestien, Paris, 1995 ,
P.500
L. Richer, Droit contrats administratifs , L.G.D.J,Paris, 1995, P.88.
( )2د .جمال عباس أحمد عثمان ،العقد اإلداري وقضاء اإللغاء ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة
اإلسكندرية ،بدون تاريخ ،ص.99
)(3
J. Rivero, J. Waline, Droit administratif, 19e éd,op.cit, p.117.
( )4أ.د .سليمان الطماوي ،األسس العامة ،مرجع سابق ،ص،99
( )5حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم  7929لسنة 19ق ،جلسة  ،0229/1/1سابق اإلشارة إليه .وفي
ذات المعنى حكمها في الطعن رقم  252لسنة 29ق ،جلسة  ،0221/1/02سابق اإلشارة إليه.
َّ
المحكم
مجلة جامعة األزهر -غزة ،المجلد  ،99عدد خاص بمؤتمر كلية الحقوق الخامس
()454

أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروني في التشريع الفلسطيني

الشييروط لمصييلحة اإلدارة أم المتعاقييد معهييا ،بمعتي أن قييررو تلييك الشييروط امتيييازاو لي دارة ال يتمتييع

بها المتعاقد معها ،أو قررو حقوقاً استثتائية للمتعاقد معها(.)1

ييير أتييه ال يلييزم ف ي الشييروط االسييتثتائية أن تييرد ضييمن بتييود العقييد ذاتييه ،ولكيين ميين إحاليية

العقيد إلي تظييام ييير ميتلوف مسييتفاد ميين تصييوص أميرى ،وماصيية ك ارسيياو االشييتراطاو الماصيية أو

الشروط العامة الت وضعتها اإلدارة أو أن تكون مقررة بمقتض القواتين واللوائح(.)2

ذهبييو المحكميية اإلدارييية العليييا المص يرية ف ي تمييزهييا مييا بييين العقييد اإلداري والعقييد المييدت

بقولها " ...بيد أته يتميز بتن اإلدارة تعمل ف إبرامها له بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقو وامتييازاو

ال يتمتع بمثلها المتعاقد معها وذلك بقصد تحقي تفع عام أو مصيلحة مرفي مين الم ارفي العامية ،كميا

أته يفتر عن العقد المدت كون الشمص المعتوي العام يعتمد ف إبرامه وتتفيذ عل أساليب القاتون

العام ووسائله إما بتضميته شروطاً استثتائية ير متلوفية في عقيود القياتون المياص سيواء أكاتيو هيذ

الشييروط واردة ف ي ذاو العقييد أو مقييررة بمقتض ي الق يواتين والل يوائح .أو بمييتح المتعاقييد مييع اإلدارة فيييه

حقوقاً ال مقابل لها ف روابط القاتون الماص بسبب كوته ال يعمل لمصلحة فردية بل يعاون السلطة

اإلدارية ويشترك معها ف إدارة المرف العام أو تسيير أو استغالله تحقيقاً للتفع العام".

()3

وعلي ي ال يير م م يين إجم يياع الفق ييه والقض يياء سي يواء في ي فرتس ييا أم مص يير علي ي فكي يرة الش ييروط
()4

االسيتثتائية كضييابط – تمييييري في فرتسييا

وتكييامل في مصير و فلسييطين لتمييييز العقييد اإلداري ،إال

أن الفقه والقضاء سواء ف فرتسا أم مصر لم يتفقا عل تعريف محدد للشروط االستثتائية.

( )1أ.د .محمود عاطف البنا ،مرجع سابق ،ص .25وحكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم  ،7259لسنة
1ق ،جلسة  ،7991/5/05مجموعة العقود اإلدارية في أربعين عاماً ،مرجع سابق ،ص.021
( )2المرجع السابق ،ص.12 ،11والرأي الراجح في الفقه أن مجرد اإلحالة إلى كراسة الشروط أو النموذج الذي
تعده اإلدارة مقدما ً ألنواع مختلفة من العقود ال تعد بمثابة شرط استثناء يضفي الصفة اإلدارية على العقد
إذ لم تكن كراسة الشروط المحال إليها متضمنة شروطا ً استثنائية .أ.د .محمود عاطف البنا ،مرجع
سابق ،ص .21وتأكيداً لذل قررت المحكمة اإلدارية العليا بأن "العقد اإلداري يفترق عن العقد المدني
في كون الشخص المعنوي العام يعتمد في إبرام العقد أو في تنفيذه على أساليب القانون العام ووسائله،
إما بتضمينه شروطا ً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص سواء كانت هذه الشروط واردة في
ذات العقد أو مقررة بمقتضى القوانين واللوائح ."...حكمها في الطعن رقم  2757لسنة 19ق ،جلسة
 ،0222/9/2سابق اإلشارة إليه.
( )3حكمها في الطعن رقم  7259لسنة  1ق – جلسة  ،7991/5/05مجموعة األربعين عاما ً في العقود اإلدارية،
ص .721ولقد قررت محكمة النقض بأن "العقود التي تبرمها اإلدارة مع األفراد ال تعتبر عقوداً إدارية
إال إذا تعلقت بتسيير مرفق عام وأ هرت اإلدارة نيتها في األخذ في شأنها بأسلوب القانون العام بأن
تضمن عقدها شروطا ً استثنائية وغير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها اإلدارة
على اللوائح الخاصة بها" حكم محكمة النقض بتاريخ  ،7992/1/1السنة  ،75موسوعة العقود اإلدارية
والدولية ،المستشار د .حمدي ياسين عكاشة ،موسوعة العقود اإلدارية والدولية ،العقود اإلدارية في
التطبيق العملي ،المبادئ واألسس العامة ،منشأة المعارف ،االسكندرية ،ص.21
(4) Ch. Debbasch, Droit adminisrtatif, 6e éd,op.cit, p. 562
J. Rivero, J. Waline, Droti administratif, 19e éd, op.cit, p.115
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فمفهييوم الشييرط ييير المييتلوف ليييس كامييل الوضييوح ،فييبعل األحكييام تييرى فيييه شييرطاً ييير

معتيياد االسييتعمال " "usuelleف ي العالقيياو بييين األف يراد( ،)1وتعرفييه أحكييام أمييرى بتتييه شييرط أثيير مييتح

الطرفين حقوقياً أو تحميلهميا الت ازمياو أجتبيية بطبيعتهيا عين تليك التي يمكين أن يقبلهيا برضياً حير ،أي

من كان ف إطار القواتين المدتية والتجارية(.)2

ولقييد عرف ييو محكم يية التتي يازع الفرتس ييية مفه ييوم الشييروط االس ييتثتائية بتته ييا "تل ييك البت ييود التي ي

تمتلف بطبيعتها عن تلك الت يمكن أن يتص عليها ف عقد مماثل ف القاتون الماص"(.)3

وقررو المحكمة اإلدارية العليا المصرية بتن العقد يكون إدارياً عتدما تتمذ اإلدارة بوسيائل

القاتون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقو وامتيازاو ال يتمتع بمثلها المتعاقد معها(.)4

وف ي فلسييطين ،عرفييو محكميية العييدل العليييا الشييروط االسييتثتائية بتتهييا تلييك الشييروط ييير

المتلوفة ف القاتون المدت والت تمرج عن مبدأ المساواة بين المتعاقدين(.)5

L. Richer, Les contrats administratifs, 1991, op.cit, p. 25
A. de Laubadère, J.-Cl. Venezia, Y. Gaudemet, Droit administratif, op.cit, p.265
CE. 31 juill. 1912, Société Des Granits Porphyroïdes Des Vosges, précité.
C.E., Ass., 5mars 1999, Président de l,Assemblée natioale, A.J.D.A., 1999, Chron.
Jur.p.409.
CE, 23 mai 1924, Sté les affréteurs réunis, S., 1926, III, p.10, concl. Rivet, et TC,
16 fév. 1967, Préfet de la Seine, AJ, 1967, p.288.
15 févr. 1935, Société française de constructions mécaniques, Rec., 201.
Cass. Civ., 18 nov. 1992, Commune de Patin, JCP, 1992, éd. G., IV, n. 235, Bull.
civ., I, n.286.
28 mai 1962, Société immoblière et thermale pour le développement des stations
françaises, Rec., 818.
)(1
TC 14 nov. 1960, Société agricole de stockage de la region d’Ablis, Rec. 867; AJ
1961.89, note A. de L.
)(2
CE. Sect. 20 octobre 1950, Stein, Rec. 505, et 26 févr. 1958, Compagnie des
mines de Falimé-Gambie, Rec. 128.
وقد ردد القضاء الفرنسي نفس الصيغة في بعض األحكام منها:
T.C. Mars 1955 , E.D.F. , R.P.D.A. , 1955 , n˚. 254.
C.E. 29 Juin , Sté miniére du Cap Corse , Rec. P. 383.
C.E. 4 Juin , Etable. Dutrut , Rec. P. 292.
)(3
“ T.C. 19/6/1952 , ste des combustibles et carburants nationaux , R.D.P. , P.628
des clauses différentes par leur naturede celles que peuvent étre irscrites dans
“ un contrat analogue de droit privé
( )4حكمها في الطعن رقم  5522لسنة 29ق ،جلسة  ،0229/7/71سابق اإلشارة إليه .وفي ذات المعنى حكمها
في الطعن رقم  0252لسنة 29ق ،جلسة  ،0221/1/02لم ينشر بعد.
( )5قرار محكمة العدل العليا رقم  ،7992/91جلسة  ،7995/7/05لم ينشر بعد.
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وتحيين ميين جاتبتييا تعييرف الشييروط االسييتثتائية بتتهييا تلييك الشييروط المسييتمدة ميين امتيييازاو

الس ييلطة العام يية وقواع ييد الق يياتون الع ييام ،والتي ي تم ييتح أح ييد المتعاق ييدين أو كليهم ييا حقوقي ياً أو امتي ييازاو
استثتائية و ير متلوفة ف تطا عقود القاتون الماص ،من أجل تحقي هدف العقيد اإلداري والمتمثيل

ف ي السييير المتييتظم للم ارف ي العاميية وميين ثييم تحقي ي المتفعيية العاميية .وميين ثييم فه ي تلييك الشييروط ييير

المتلوفة ف تطا عقود القاتون الماص.

ومن أكثر الشروط االسيتثتائية ظهيو اًر في الحيياة العمليية حي اإلدارة في توقييع الجيزاءاو

عل المتعاقد معها ف حالة إمالله بالتزاماته التعاقدية دون الحاجة إل االلتجاء إل القضاء(.)1

كمييا وتظهيير هييذ االمتيييازاو ف ي ح ي اإلدارة ف ي مراقبيية تتفيييذ العقييد وتوجيييه أعمييال التتفيييذ

وامتيييار طريقتييه ،وح ي تعييديل شييروطه المتعلقيية بسييير المرف ي وتتظيمييه والمدميية الت ي يؤديهييا ،وذلييك

بارادتها المتفردة(.)2

المطلب الثاني

المبادئ العامة التي تخضع لها أساليب التعاقد اإلداري اإللكتروني

تمضع أساليب التعاقد اإلداري بما ف ذليك أسياليب التعاقيد اإلداري اإللكتروتي – باسيتثتاء

االتفا المباشر – لمجموعة مباد تعد كضماتاو تكفل صحتها وسيالمتها ،وتتمثيل هيذ األحكيام في
()3

مبدأ المتافسة الحرة ،والمساواة والعالتية

( )1ذهبت المحكمة اإلدارية الع ليا إلى أن حق اإلدارة توقيع العقوبات على المتعاقد معها في حالة إخالله
بالتزاماته هو ضمن الشروط االستثنائية وهو جائز قانونا ً .حكمها في الطعن رقم  90لسنة  0ق جلسة
 ،7997/5/71مجموعة األربعين عاما ً في العقود اإلدارية ،ص .727كما ذهبت المحكمة بأن حق
اإلدارة في توقيع غرامة يومية عن اإلخالل بالعقد يعد من الشروط االستثنائية غير المألوفة ،حكم
المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم  7999لسنة  9ق – جلسة  ،7991/1/17الموسوعة اإلدارية
والدولية ،ص.25
( )2أ.د .محمود عاطف البنا ،مرجع سابق ،ص .29وحكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم  1709لسنة
15ق ،جلسة  ،7995/7/02سابق اإلشارة إليه
J. Rivero, J. Waline, Droit administratif, 19e éd, op.cit, p.125 et s.
L. Richer ; Droit des contrats administratifs, 3e éd.,L.G.D.J.,2002, p.218
M. de Villiers, Droit public général, Litec, 2003, 676 et s.
Prérogatives de l,administration dans l,exécution du contrat administratif
http://fr.jurispedia.org
C.E. 6 Mai. 1985, Ricard, Rec. p. 144, R.F.D.A., 1985, p. 697.
C.E.,6 mai 1985 Association Eurolat.
)(3
A. de Laubadére, Traité élémentaire de droit Administratif, op.cit, p. 426.
وقد أبرزت محكمة القضاء اإلداري المصرية هذه المبادئ في حكمها الصطادر بجلسطة  7951/2/07فطي القضطية
رقم  0929لسنة 1ق والذي قرت فيه" :من المبادئ األساسية التي تخضع لها المناقصطة العامطة اإلعطالن
وحرية المنافسة والمساواة بين المتنافسين"...
َّ
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الفرع األول :المنافســة الحـــرة

" حرييية المتافسيية تعت ي حرييية دمييول المتاقصيية الت ي تعليين عتهييا اإلدارة وف ي الحييدود الت ي
()2

يحددها القاتون"( ،)1بمعت فتح باب التزاحم الشريف أمام كل من يود االشتراك فيها

والمتافسة الحرة

بهذا المعت تقتض أن يعاميل كيل المتتافسيين علي قيدم المسياواة ،فيال يجيوز إعطياء مييزة ألحيدهم ليم
تعييط ألق ارتييه ،أو عل ي حسييابهم ،وهييذا يعت ي أن الشييروط المطلوبيية لالشييتراك ف ي المتاقصيية يجييب أن

تكون واحدة للجميع( ،)3كما أن اإلدارة ال تستطيع أن تمتيع أحيد األفيراد أو المشيروعاو مين التقيدم إلي

المتاقصة الت أعلتو عتها مادام أن المتقدم قد اسيتوف الشيروط التي يتطلبهيا القياتون ،كميا أن اتجيا

اإلدارة لتفضييل أحييد المتقييدمين علي حسيياب اآلميرين ييؤدي إلي بطييالن هيذا اإلجيراء إال إذا كييان هييذا
ِ
يستوف تلك الشروط(.)5
التفضيل مستتداً عل أساس قاتوت ( .)4كما أتها ملزمة باستبعاد كل من لم
ولقد أوجب قاتون اللوازم العامة عل جهة اإلدارة اعتماد مبدأ المتافسة ف جميع عملياو الشراء(.)6
كما تتص مادة ( )2من القرار بقاتون رقم ( )1لستة 2102م بشتن الشراء العام عل

يهدف هذا القرار بقاتون إل

تحقي

أن"

اآلت  .2 :تعزيز مبدأ المتافسة العادلة وتشجيع المشاركة ف

إجراءاو الشراء العام من جاتب الموردين والمقاولين والمستشارين المؤهلين .2 .إتاحة فرص متكافئة
دون تمييز وتوفير معاملة عادلة ومتساوية لجميع المتاقصين والمستشارين .2 .ضمان تحقي

الشفافية والتزاهة ف إجراءاو وسير عملياو الشراء العام".

ولق ييد اس ييتقر القض يياء اإلداري علي ي ذل ييك مت ييذ زم يين طوي ييل ،حي ييل ق ييررو محكم يية القض يياء

اإلداري أتييه " :ميين المبيياد األساسييية الت ي تمضييع لهييا المتاقصيية العاميية ،اإلعييالن وحرييية المتافسيية
والمساواة بين المتتافسين ،والمقصود بحرية المتافسة هيو حي األفيراد في التقيدم للمتاقصية العامية دون

متع اإلدارة ألحد متهم أو حرماته من حقه ف التتافس للوصول إل إرساء العطاء عليه ،باجراء سواء

أكان عاماً أم ماصاً.)7("...

( )1أ.د .جابر جاد نصار ،المناقصات العامة ،دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والقانون النموذجي
لألمم المتحدة "اليونيسترال" ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،بدون تاريخ نشر ،ص.71
( )2د .مهند مختار نوح ،اإليجاب والقبول في العقد اإلداري ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة عين شمس،
 ،0227ص.199
( )3حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية ،في الطعن رقم  099لسنة  2ق بتاريخ  ،7959/5/9السنة الرابعة،
المبدأ  ،729ص7050
L. Richer, Les contrats administratifs, 1991, op.cit, p.11
( )4أ.د .جابر جاد نصار ،المناقصات العامة ،مرجع سابق ،ص.71
( )5د .عاطف سعدي محمد ،مرجع سابق ،ص.797
( )6المادة ( )1من قانون اللوازم العامة رقم ( )9لسنة  ،7999ولم يرد مثل هذا النص – اعتماد مبدأ المنافسة
الحرة -في نظام توريد الموارد وتنفيذ األعمال في الهيئات المحلية رقم  7لسنة  ،7999وهذا نقص حبذا
لو تم تفاديه.
( )7محكمة القضاء اإلداري ،حكمها في القضية رقم  0929لسنة  1ق تاريخ  ،7951/2/07سبق اإلشارة إليه.
َّ
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األصييل أن تكييون المتافسيية حيرة ،وال سيييما في أسيياليب التعاقييد األصييلية المفتوحيية ،ييير أن

جه يية اإلدارة تم ييارس س ييلطة مهم يية في ي ه ييذا المص ييوص ،وهي ي س ييلطة حرم ييان بع ييل األش ييماص أو

المشروعاو من الدمول ف المتافسة ،وذلك إما كجيزاء بسيبب إميالل بالت ازمياو سيابقة وهيو ميا يسيم

بالحرمان الجزائ ( ،)1وواما بهدف تهيئة الجو المتاسب للمتافسة ،وهو الحرمان الوقائ (.)2

وعييالوة عل ي سييلطة اإلدارة ف ي حرمييان األف يراد والمشييروعاو ميين ولييوج بيياب التتييافس ،فييان

القاتون قد يتص ف حاالو محددة عل الحرمان كعقوبة تبعية(.)3

( )1تنص المادة ( )52من التعليمات الخاصة بقانون اللوازم العامة على أنطه "للجنطة العططاءات الحطق فطي اسطتبعاد
عطرض المنططاقص الطذي يخططل بالتزاماتططه قبطل إتمططام التعاقطد ،أو بططالعقود المبرمططة معطه ،أو ال يلتططزم بشططروط
العقد أو يماططل فطي تنفيطذه أو يغطل وعلطى أن تكطون المخالفطات قطد وقعطت فطي أكثطر مطن عقطد أو أكثطر مطن
مرتين في عقد واحد ،ولها أن تحرمه مطن االشطتراف فطي العططاءات للمطدة التطي تحطددها" .كمطا تطنص مطادة
( )92من القطرار بقطانون رقطم ( )9لسطنة 0272م بشطأن الشطراء العطام علطى أن "" .7يجطب علطى المنطاقص
االلتطططزام بمطططا يطططأتي :أ .الوفطططاء بااللتزامطططات المفروضطططة عليطططه بموجطططب هطططذا القطططانون واألنظمطططة الصطططادرة
بمقتضططاه .ب .تجنططب تضططارب المصططالح عنططد قيامططه بواجباتططه .ج .عططدم التواطططؤ أو التططأمر أو ممارسططة أي
شكل من أشكال الفساد والخطداع والغطل أو التحطريض ،بمطا فطي ذلط تقطديم اإلغطراءات أو عرضطها سطواء
بطريق مباشر أو غير مباشر للتأثير على عمليطة الشطراء أو علطى تنفيطذ العقطد .د .عطدم التواططؤ أو التطأمر،
قبل أو بعد تقديم العطاء ،بهدف توزيع عقود الشطراء بطين المناقصطين أو تحديطد أسطعار العططاءات بصطورة
غير تنافسية أو خالف ذل لحرمان الجهة المشترية من منطافع المنافسطة العامطة المفتوحطة .0 .يتعطين علطى
الجهة المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائطرة العططاءات المركزيطة أن تطرفض أي عططاء إذا ثبطت مخالفطة
المناقص ألي من األحكام الواردة في هذه المادة ،وعليهم إبالغ المجلس وغيره من سطلطات إنفطاذ القطانون
ذات الصلة .1 .دون اإلخالل بأية عقوبة واردة في القوانين األخرى السارية ،يخضطع المنطاقص المخطالف
آلي من أحكام هذه المادة للمساءلة القانونية بموجب هذا القرار بقانون .2 .إضافة إلى أيطة عقوبطة أخطرى،
يتم وضع المناقص المخالف ألحكام هذه المادة على القائمطة السطوداء للمطدة التطي يقررهطا المجلطس ،وتضطم
هذه القائمة كافة المناقصطين الطذين صطدر قطرار بحرمطانهم مطن االشطتراف فطي عمليطات الشطراء وفطق أحكطام
المادة ( )11من هذا القرار بقانون".
( )2المستشار د .حمدي حسن الحلفاوي ،ركن الخطأ في مسؤولية اإلدارة الناشئة عن العقد اإلداري ،رسالة
دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،0227 ،ص." .721ومن أمثلة الحرمان الوقائي في فلسطين
تنص المادة ( )0/92من القانون األساسي الفلسطيني المعدل على أنه "ال يجوز لرئيس الوزراء أو ألي
وزير من الوزراء أن يشتري أو يستأجر شيئا ً من أمالف الدولة ،أو أحد األشخاص المعنوية العامة ،أو
أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو اإلدارية ."...،كما
أوجبت المادة ( )99من النظام الداخلي للقانون األساسي في ثانياً الفقرة الثالثة على عضو المجلس
التشريعي "أال يشتري أو يستأجر شيا ً من أموال الدولة ،أو يؤجرها أو يبيعها شيئا ً من أمواله أو يقاضيها
أو يبرم عقداً معها بوصفه ملتزما ً أو مورداً أو مقاوالً إال إذا تم التعاقد طبقا ً لقواعد عامة تسري على
الكافة ،وفي جميع األحوال عليه أال يستغل صفته في الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق".
ويهيب الباح بالمشرع الفلسطيني إعادة النظر في نص المادة ( )99السابقة بحي يمنع أعضاء
المجلس التشريعي من الدخول في جميع التعاقدات مع الدولة حتى التعاقدات التي تكون ذات قواعد عامة
تسري على الكافة ،وذل للبعد بهم عن موطن الريبة وحظرها كليا ً وعلى أي صورة كانت بثمن المثل
أو القيمة الحقيقية إبعاداً لهم عن الشبهة وتنزيها ً عن الظن ،ومنعهم من الدخول في تعاقدات مع اإلدارة
لضمان حسن القيام باألعمال المعهودة إليهم ولتأكيد الدور الرقابي الذي يمارسونه وصيانة لسمعتهم
وكرامتهم الشخصية ودرئا ً الستغالل النفوذ وتأثيره في حرية التعاقد الضرورية لسالمة األعمال
التعاقدية ،وإن في ذل لتوطيداً للثقة العامة بهم .
( )3أ.د .سليمان الطماوي ،األسس العامة ،مرجع سابق ،ص .092توجب المادة ( )2/05قانون العقوبات
َّ
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هاني عبدالرحمن غانم

ومن تاحية أمرى ،فان ل دارة الح ف اسيتبعاد العطياءاو يير المطابقية للشيروط المقيررة
()1

ف كراسة الشروط والمواصفاو

.

وتتكيداً لذلك تتص الفقرة (/2أ) مين الميادة ( )92مين القيرار بقياتون رقيم ( )1لسيتة 2102م

بشييتن الش يراء العييام عل ي أن " للجهيية المشييترية أو دائ يرة الل يوازم العاميية أو دائ يرة العطيياءاو المركزييية
اس ييتبعاد أي متق ييدم للتتهي ييل المس ييب أو أي مت يياقص في ي أي م يين الح يياالو اآلتي يية :أ .إذا ق ييام بتق ييديم

معلوماو ميزورة او بياتياو كاذبية بشيتن مؤهالتيه .ب .إذا ليم يقيم باسيتكمال البياتياو الالزمية المطلوبية

ف حال طلبو مته الحقاً"..

وف كل األحيوال يترتيب علي قيرار اإلدارة بالحرميان ،عيدم قبيول العطياءاو التي يتقيدم بهيا

الشمص المحروم ،حت لو كاتو هذ العطاءاو مستوفية لكافية الشيروط التي تطلبتهيا اإلدارة ،ويبقي

مبدأ المتافسة الحرة قائماً ومتتجاً آلثار ف مارج سلطة اإلدارة ف الحرمان واالستبعاد(.)2
الفرع الثاني  :مبدأ العالنية

يعييد مبييدأ العالتييية أحييد المبيياد الحاكميية ألسيياليب التعاقييد – مييع الييتحفظ ألسييلوب االتفييا

المباشيير – والعالتييية تضييع المتافسيية الح يرة موضييع التطبي ي الفعل ي  ،ألتهييا ه ي الت ي تييؤدي إل ي إثييارة
المتافسيية ضييمن متيياا المسيياواة و الشييفافية( ،)3فبييدون اإلع يالن ال يوجييد مجييال حقيق ي للمتافسيية بييين

ال ار بين ف التعاقد مع اإلدارة( ،)4ويقصد بمبدأ العالتية أن تتم جميع عملياو الشيراء العيام في تطيا

علت ابتداء من اإلعالن عتها ،وبالطرائ المحددة قاتوتاً ،مرو اًر باتعقاد جلساو اللجان الممتصة في

المصري على أن" :كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما ً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا
اآلتية :أوالً – القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفته متعهداً أو ملتزما ً أيا ً كانت أهمية
الخدمة."...
( )1المستشار د .حمدي حسن الحلفاوي ،مرجع سابق ،ص  .721وتوجد فروق جوهرية بين الحرمان
واالستبعاد ،فالحرمان إجراء شخصي ينصب على شخص معين بالذات – طبيعي أو معنوي -على
عكس االستبعاد ،فهو إجراء موضوعي يلحق عطا ًء معينا ً وليس شخصا ً من األشخاص ،ومن جهة
أخرى فالحرمان قرار عام وقد يكون مؤقتا ً وقد يكون غير محدد المدة ،كما قد يكون في حدود مالية
معينة أو بغير حدود ،وقد يكون مانعا ً للشخص من التقدم إلى جميع المناقصات والمزايدات العامة التي
تجريها اإلدارة ،وقد يقتصر على بعضها ،أما االستبعاد فهو إجراء فردي يصدر في كل حالة على حدة،
وبمناسبة مناقصة أو ممارسة واحدة ومعينة بالذات ،ويكون محله استبعاد أحد العطاءات المقدمة
لمخالفته للشروط المقررة كإجراء وقائي راجع في ذل د .أحمد عثمان عياد ،مظاهر السلطة العامة في
العقود اإلدارية ،رسالة دكتوراه ،دار النهضة العربية ،7951 ،ص 757وما بعدها ،ود .عاطف سعدي
محمد ،مرجع سابق ،هامل ص ،791وراجع  :حكم محكمة القضاء اإلداري الصادر في
7959/1/12م ،المجموعة ،السنة  72رقم  ،092ص 017والذي أجاز أن يكون الحرمان بالنسبة لنوع
معين من المناقصات والممارسات ،أو بالنسبة للمناقصات والممارسات التي ال تقل عن مبلغ معين.
( )2د .أحمد عثمان عياد ،مرجع سابق ،ص.757
)(3
R. Chapus, Driot administratif général, T.1, 9e éd, op.cit, p.1049.
- R. Bonnard, La passation des marchés publics, R.D.P, 1943, p.159.
( )4أ.د سليمان الطماوى ،األسس العامة ،ط ،5مرجع سابق ،ص.029
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المكان والزمان المحددين لها ،وبشكل علت  ،وكذلك إتاحية الفرصية أميام كافية المرشيحين في حضيور
جلسيياو تلييك اللجييان والسيييما لجييان فييتح المظيياريف وقيراءة العطيياءاو وترتيبهييا( ،)1والتيزام اإلدارة بتشيير

كافة الق ارراو المتعلقة بالعمليية التعاقديية في المكيان والزميان المحيددين ليذلك( ،)2والتزامهيا كيذلك ببييان
.

أسباب كافة الق ارراو الصادرة عتها بشتن تلك العملية

وتظ اًر ألهمية اإلعالن عن الر بة ف التعاقيد ،فيان قيواتين الشيراء العيام دائمياً ميا تحيرص علي

ال ييتص علي ييه صي يراحة ،وعلي ي ال ييتهر تفس ييه س ييار المش ييرع الفلس ييطيت حي ييل ت ييتص الم ييادة (/2أ) م يين

التعليميياو الماصيية بقيياتون الل يوازم العام ية رقييم  9لسييتة  0991عل ي مييا يل ي " :يعليين مييدير عييام دائ يرة

اللوازم العامة أو وكيل و ازرة المالية عن طرح العطاء بترقام متسلسلة ستوياً بميا ال يقيل عين صيحيفتين

محليتين."...

كمييا تييتص مييادة ( )22ميين القيرار بقيياتون رقييم ( )1لسييتة 2102م بشييتن الشيراء العييام علي أتييه

" .0تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءاو المركزية باإلعالن عن المتاقصاو
العام يية في ي ص ييحيفتين ي ييوميتين واس ييعت االتتش ييار علي ي ي ييومين متت يياليين علي ي األق ييل ،وعلي ي الموق ييع

اإللكتروت أحادي البوابة لتظام الشراء"... .

لق ييد أحس يين المش ييرع الفلس ييطيت ب ييالتص م ييادة ( )22م يين القي يرار بق يياتون رق ييم ( )1لس ييتة

 2102م بش ييتن الشي يراء الع ييام علي ي ض ييرورة التش يير فيم ييا ال يق ييل ع يين ص ييحيفتين ي ييوميتين واس ييعت

االتتشييار ،وبييذلك تجتييب القصييور ال يوارد ف ي قيياتون الل يوازم العاميية حيييل يتجتييب التشيير ف ي صييحيفتين
تي ييوزع عل ي ي مسي ييتوى المديتي يية أو المحافظي يية ،ومي يين جاتي ييب ومي يير تبت ي ي العالتيي يية مي يين مي ييالل الوسي ييائل

اإللكتروتية.

وتتكيداً عل العالتية و تبت األساليب اإللكتروتية ف عملياو الشيراء العيام في فلسيطين،

فييان قيياتون الش يراء العييام الصييادر بييالقرار بقيياتون رقييم ( )1لسييتة 2102م تييص عل ي إتشيياء مجلييس

يسم «المجليس األعلي لسياسياو الشيراء العيام»( ،)3ولقيد أوجبيو الميادة ( )1مين قياتون الشيراء العيام

عل أن " يمارس المجلس ف سبيل تحقي أهدافه الصالحياو اآلتية .2 :جمع البياتاو عن عملياو
الشي يراء وتحليله ييا ود ارس ييتها واس ييتمالص التوص ييياو الالزم يية لتحس ييين األداء ،وتمك ييين الجمه ييور م يين

( )1د .عاطف سعدي محمد ،مرجع سابق ،ص.022
( )2تططنص المططادة ( )11مططن نظططام الشططراء العططام الصططادر بقططرار مجلططس الططوزراء رقططم ( )5لس طنة0272علططى أن
"تتضططمن الططدعوة للمناقصططة المعلومططات اآلتيططة .7 :اسططم الجهططة المشططترية وعنوانهططا .0 .طبيعططة اللططوازم أو
األشطغال أو الخططدمات المطراد توريططدها ومكانهطا .1 .بيططان بالضطمانات الالزمططة لطدخول المناقصططة أو إقططرار
ضمان العطاء .2 .مدة سريان المناقصة .5 .سطعر وثطائق المناقصطة .9 .طريقطة تقطديم العططاءات والمكطان
والموعد النهائي للتقديم .1 .مكان وزمان فتح المناقصة  .9أية أمور أخرى ينص عليها النظام "
( )3مادة ( )9من القرار بقانون رقم ( )9لسنة 0272م بشأن الشراء العام.
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الوصييول إل ي قاعييدة البياتيياو بشييكل تفيياعل عبيير اإلتترتييو .1 .إتشيياء ووادارة موقييع الكتروت ي أحييادي
البوابيية ميياص بعملييياو الش يراء ف ي فلسييطين .9 .تطييوير اإلج يراءاو الت ي تهييدف إل ي تحسييين تظييام

الشراء العام بما فيها إقرار االستمدام التدريج لتكتولوجيا المعلوماو واالتصاالو"...

()1

وتجدر االشارة إل أن المجلس األعل لسياساو الشراء العام لم يتم تشكيله حت إعداد هيذ الد ارسية،
األمر اليذي يشيكل عقبية أميام العميل بقياتون الشيراء العيام الجدييد ،ليذلك تهييب بمجليس اليوزراء تفعييل

القاتون وتشكيل المجلس.

وتتكيداً عل أهمية العالتية تتص المادة ( )09من قاتون الشيراء العيام علي أن " تميارس

دائرة اللوازم العامة المهام والصيالحياو اآلتيية .2 :إعيداد مطية الشيراء السيتوية لكافية عمليياو الشيراء

التي سييتقوم بتتفيييذ إجراءاتهييا لصييالح الجهيياو المشييترية الممتلفيية وفقياً لقيياتون الموازتيية العاميية السييتوي،

ووادمال التعديالو الدورية عل هذ المطة"...
ولقد أوجب تظام الشيراء العيام الصيادر بقيرار مجليس اليوزراء رقيم ( )2لسيتة ( )2102علي

تقييوم الجهيية المشييترية مييع بداييية السييتة المالييية وبعييد صييدور الموازتيية العاميية عل ي تشيير مطيية الش يراء

الستوية الماصة بعملياو الشراء الت ستتفذها عل الموقع اإللكتروت أحادي البوابة لتظام الشراء(.)2

( )1تنص المادة ( )791من نظام الشراء العام الصادر بقرار مجلطس الطوزراء رقطم ( )5لسطنة0272علطى أنطه ".7
يتم إدخال استخدام تكنولوجيطا المعلومطات واالتصطاالت علطى نحطو تطدريجي ومططرد بحسطب تقطدم اسطتعداد
الجهة المشطترية لتطبيطق هطذه اإلجطراءات .0 .اسطتناداً إلطى الفقطرة ( )9مطن المطادة ( )9مطن القطرار بقطانون،
يقوم المجلس بفحص طرق استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات وغيرهطا مطن التجديطدات الفنيطة علطى
الشراء العام وتطبيقها على مراحل مناسبة .1 .على الجهات المشترية أن تبتكطر وتطبطق اإلجطراءات التطي
تهطططدف إلطططى تو يطططف تكنولوجيطططا المعلومطططات واالتصطططاالت فطططي إجطططراءات عمليطططة الشطططراء ،وينبغطططي رفطططع
المقترحات بهذا الخصوص إلى المجلس للمصادقة عليها قبل تنفيطذها ،ويتوقطف اعتمطاد المجلطس لهطا علطى
االسططتنتاج بططأن اإلجططراء المقتططرح سيفضططي إلططى تعزيططز مبططادئ االقتصططاد والكفايططة والتنططافس وانفتططاح نظططام
الشراء على قدر أكبر من المشاركة والشفافية والمساءلة".
( )2تنص المادة ( )09من نظام الشطراء العطام الصطادر بقطرار مجلطس الطوزراء رقطم ( )5لسطنة0272علطى أنطه ".7
تقوم الجهة المشترية قبل بدء السنة المالية وبالتزامن مع إعدادها لموازنتها السنوية ،بإعداد خططة الشطراء
السططنوية الخاصططة بهططا .0 .تشططتمل الخطططة علططى اآلتططي :أ .عمليططات الشططراء المتوقططع تنفيططذها خططالل العططام
وأنواعها وكلفها التقديرية ،مع اإلشارة إلى البند المخصص لهذه العملية في الموازنة العامطة .ب .الجطدول
الزمني لتنفيذ عمليات الشراء والعقود التي ستنفذ بموجبها .ج .أسلوب الشراء الخاص بكطل عمليطة شطراء.
د .أية معلومات أو بيانطات أخطرى يطلبهطا المجلطس أو دائطرة اللطوازم العامطة أو دائطرة العططاءات المركزيطة
كطل فيمططا يخصطه .1 .تعمططل الجهطة المشططترية علطى تحططدي ومراجعطة خطططة الشطراء السططنوية بصطفة دوريططة
وتعديلها حسب الحاجة الفعلية وإعالم دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية ،كطل فيمطا يخصطها
بططذل  .2 .تقططوم الجهططة المشططترية مططع بدايططة السططنة الماليططة وبعططد صططدور الموازنططة العامططة علططى نشططر خطططة
الشططراء السططنوية الخاصططة بعمليططات الشططراء التططي سططتنفذها علططى الموقططع اإللكترونططي أحططادي البوابططة لنظططام
الشراء .5 .تقوم دائرة اللوازم وبالتشاور مع الجهات المشترية بتجميع اللوازم المتطابقة أو المتشطابهة فطي
عملية شراء واحدة .9 .عند حدوث حالة طارئة لشراء أية لوزام خاصة أو عامة أو أشطغال أو خطدمات لطم
تطرد فططي خطططة شطراء الجهططة المشططترية ،يططتم البطدء بططإجراءات الشططراء بعططد الحصطول علططى االعتمططاد المططالي
المطلوب للشراء مطن دائطرة الموازنطة المختصطة ،أو مصطدر تمويطل مالئطم آخطر ،ويطتم تضطمينها فطي خططة
الشراء المعدلة".
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ولقييد أحسيين المشييرع عتييدما تييص عل ي تشيير مطيية الش يراء السييتوية بعييد تقييدير االحتياجيياو

الفعلي يية والض ييرورية ورص ييد الممصص يياو المالي يية لعملي يياو الشي يراء الع ييام في ي الموازت يية العام يية للجه يية

المشييترية بهييدف إعييالم القطيياع الميياص بتتشييطة الش يراء المقبليية وهييو مييا يمكيين أن يسيياعد الشييركاو

التجارية وبماصة الصغيرة والمحلية عل تمطييط مشياركتهم في إجيراءاو عمليياو الشيراء العيام ،مميا
يييؤدي إلي تتمييية هييذ الشييركاو وتعزيييز المتافسيية والتتمييية االقتصييادية بشييكل عييام ،وهييو هييدف تسييع
الدوليية لتحقيقييه وذلييك يزيييد ميين العييرول المقدميية ل ي دارة بعييد اإلعييالن عيين التعاقييد ممييا يسيياعد عل ي

تحقي الفائدة القصوى للمال العيام ،كميا يسياعد علي تحقيي الشيفافية في اإلجيراءاو المتعلقية بالشيراء
وتعزي ييز ت ازه يية عملي يية الشي يراء وع ييدالتها وثق يية الجمه ييور فيه ييا وت ييوفير معامل يية عادل يية ومتص ييفة لجمي ييع

الموردين.

الفرع الثالث :مبدأ المساواة

تقييوم أسيياليب التعاقييد اإلداري ف ي مييارج مييا تفرضييه طبيعتهييا ميين قي يود عل ي أسيياس عييام هييو

المساواة بين المتتافسين(.)1

ومفيياد هييذا الشييرط أن تسيياوي اإلدارة بييين المتقييدمين للتعاقييد ،وميين ثييم ال يجييوز لهييا أن تملي توعياً ميين
التمييييز بيييتهم ،كييتن تمييتح بعييل المتقييدمين امتيييازاو معيتيية دون الييبعل اآلميير أو أن تضييع عقبيياو

أمام بعل المتتافسين سواء أكاتو عقباو قاتوتية أم مادية ،مثيل إعفياء أحيد المتقيدمين للمتاقصية مين
دفع التتمين أو إعطائيه الحي في عيدم تقيديم األو ار والمسيتتداو المطلوبية في ك ارسية الشيروط أو أن

تقصيير اإلدارة ف ي اإلعييالن عيين المتاقصيية بطريقيية عمدييية يكييون الهييدف متهييا وضييع أحييد األف يراد أو

إحدى الشركاو ف وضع أفضل من ير (.)2

ذهب بعل الفقه الفرتس – وبح – إل أن مبدأ المسياواة قيد وضيع في مدمية المتافسية ،حييل

يؤدي عدم المساواة إل اإلمالل بمبدأ مهم أال وهو حرية المتافسة(.)3

في فلسيطين ،فلقيد ميال كيل مين قيياتون الليوازم العامية والتعليمياو الماصية بيه مين تصييوص

توجييب المسيياواة ب يين المرشييحين للتعاقييد ،وهييذا تقييص حبييذا أن يييتم تفاديييه ميين قبييل المشييرع ،علم ياً بتتييه
أوجب ذلك ف قاتون العطاءاو لألشغال الحكومية رقم  2لستة  0999حيل تطلب المساواة بيين كيل
ال ار بين ف التعاقد مع اإلدارة ضمن شروط كراسة العطاء( ،)4كما تيتص ميادة ( )2مين القيرار بقياتون

( )1أ.د سليمان الطماوى ،األسس العامة ،مرجع سابق ،ص.052
( )2د .عبد هللا حنفي ،العقود اإلدارية ،الكتاب األول ،ماهية العقد اإلداري وأحكام إبرامه  ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،7999 ،ص.027
)(3
Ch. Bréchon-Moulénes, Choix des procédures, choix dans les procedures,
A.J.D.A, 1998, p.754.
( )4نصت المادة ( )7/2من قانون العطاءات لألشغال الحكومية رقم  9لسنة  7999العطاءات العامة هي " التي
َّ
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رقم ( )1لستة 2102م بشتن الشراء العام عل أن " يهيدف هيذا القيرار بقياتون إلي تحقيي اآلتي .-2:
إتاحة فرص متكافئة دون تمييز وتيوفير معاملية عادلية ومتسياوية لجمييع المتاقصيين والمستشيارين.2 .

ضمان تحقي الشفافية والتزاهة ف إجراءاو وسير عملياو الشراء العام".
المبحث الثاني
أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروني

رسييم المشييرع لجهيية اإلدارة أسيياليب محييددة عل ي سييبيل الحصيير وه ي بصييدد إب يرام العقييود الت ي

تكون طرفاً فيها يتبغ عليها أن تسلكها ،وتعد قيداً عل حرية اإلدارة ف مجال إبيرام عقودهيا وامتييار
()1

المتعاقي ييد معهي ييا

س ي يواء أكاتي ييو عقي ييوداً إداريي يية أم مدتيي يية ،وس ي يواء تي ييم إبرامهي ييا بالوسي ييائل التقليديي يية أم

اإللكتروتية ،فان اإلدارة ال تتمتع بالحرية ف امتيار الشمص الذي تر ب ف التعاقد معه ،وبذلك فان

الرض ييائية في ي تط ييا العق ييد اإلداري ال يمك يين أن تم ييارس إال ض ييمن تط ييا مع ييد مس ييبقاً م يين جات ييب

المشرع(.)2

ويرجييع الهيدف ميين هييذا التقيييد التشيريع إلي إلي إدراك هييدفين :األول تحقيي أكبيير وفيير مييال

للم ازتيية العاميية ،وهييذا يسييتلزم بداهيية الت يزام جهيية اإلدارة بامتيييار المتعاقييد الييذي يقييدم أفضييل الشييروط

والضماتاو المالية ،والثيات م ارعياة المصيلحة اإلداريية ،وذليك يتطليب تبعياً تمكيين جهية اإلدارة مين أن

تمتار أكفت المتقدمين ألداء المدمة الت تحرص عل تحقيقها "(.)3

برم العقد االداري ف ظل التظم القاتوتية القائمة ف كيل مين فرتسيا ومصير
وتتحصر أساليب إ ا

وفلسييطين ،ف ي أسيياليب أصييلية وأسيياليب احتياطييية .ففي ي فرتسييا يعتبيير كييل ميين الم ازيييدة االلكتروتي يية

العكسية وطلب العرول من األساليب األصلية ،كما تص المشرع الفرتس علي أسياليب احتياطيية
وه الممارسة واالتفا المباشر وأسلوب التحاور التتافس وأسلوب المسابقاو.

تأخذ مبدأ العالنية والمساواة وحرية المنافسة وهى أما محلية أو دولية ".
( )1د .منصور محمد أحمد ،مرجع سابق ،ص 012وحول نفسي المعنى راجع حكم المحكمة اإلدارية العليا في
الطعني رقمي  ،102 ،059لسنة 71ق ،بتاريخ  ،7915/2/5مجموعة المحكمة في  75سنة – ج،0
ص .7921و حكمها في الطعن رقم  7929لسنة 19ق ،جلسة  ،0229/1/1لم ينشر بعد.
)(2
M. Guibal, De la liberté des personnes publiques de choisir la technique de choix
de leurs cocontractants, J.C.P, ed E, 1987, No 27, p.9.
( )3د .محمد أنس قاسم جعفر ،العقود اإلدارية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،0222 ،ص .99وبذات المعنى
حكم محكمة القضاء اإلداري في القضية رقم  1201لسنة 9ق بتاريخ  72إبريل  – 7950مشار إليه
عند أ.د سليمان الطماوي األسس العامة ،مرجع سابق ،ص .015وفي ذات المعنى حكم المحكمة
اإلدارية العليا في الطعن رقم  099لسنة  2ق جلسة  7959/5/9المجموعة ،السنة الرابعة ،ص.7050
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اء أصييالً
أما المشرع المصري فلقيد اعتبير كيالً مين المتاقصية العامية والممارسية العامية إجير ً
ف ي إب يرام العقييد اإلداري واعتب ير كييل ميين المتاقصيية المحييدودة والمحلييية والممارسيية المحييدودة واالتفييا
()1

المباشر من األساليب االحتياطية

.

وف فلسطين تصو المادة ( )02من قاتون اللوازم العامة عل أن " تتم عملية شراء اللوازم

بطرح عطاء عل أته يجوز شراء اللوازم باحدى الطيريقتين التياليتين (أ) اسيتدراج عيرول األسيعار...

(ب) الشراء المباشر للوازم بالتفاول" ...

ولقد قيد المشرع الفلسطيت ف قاتون اللوازم العامة رقم  9لستة 0991الحاالو الت

يتم فيهيا

التعاقد بمالف أسلوب المتاقصة العامة – العطياءاو  -بضيرورة وجيود حالية اسيتعجال أو ضيرورة أو

ف حدود مالية معيتة يفهم متها بتتها طرائ استثتائية إلبرام العقود اإلدارية

كما تتص مادة ( )21من القرار بقاتون رقم ( )1لستة 2102م بشتن الشراء العام في فلسيطين

عل أن "  .0تتم عملياو شراء اللوازم واألشيغال والميدماو يير االستشيارية وفقياً لألسيقف الماليية أو

الحاالو المحددة ف التظام باحدى األساليب اآلتية :أ .المتاقصة العامة ،والت تشيمل أيياً مين اآلتي :

 -0المتاقصة المحليية -2 .المتاقصية علي ميرحلتين -9المتاقصية الدوليية .ب .المتاقصية المحيدودة.
ج .اس ييتدراج ع ييرول األس ييعار .د .اتفاقي يياو اإلط ييار .ه .الشي يراء المباش يير .و .التتفي ييذ المباش يير.2 .
تعط األفضلية ف الشراء للمتاقصة العامية .9 .تلتيزم الجهية المشيترية بعيدم تجزئية الليوازم العامية أو
األشييغال أو المييدماو بغييرل التحايييل لتجتييب األسييقف المالييية ألسيياليب الش يراء المحييددة في التظييام".

اء أصيييالً ف ي إب يرام العقييد اإلداري ،وذلييك بمييالف
ويتضييح ميين هييذا الييتص بييتن المتاقصيية العاميية إج ير ً
أساليب التعاقد األمرى.

وف ي حقيقيية األميير أن المشييرع الفلسييطيت لييم يتبت ي أسييلوب الممارسيية العاميية ممالف ياً بييذلك
()3

تظييير الفرتس ي والمصييري( ،)2كمييا أن التتفيييذ المباشيير

و اتفاقييياو اإلطييار( .)1ليسييا ميين أسيياليب

( )1المادة األولى من قانون المناقصات والمزايدات المصري رقم  99لسنة 7999
( )2يقصططد بالممارسططة " قيططام اإلدارة بالتفططاوض مططع المتنافسططين مططن أصططحاب عططروض التعاقططد ،فططي جلسططة علنيططة
للوصول إلى أفضل الشروط وأقل األسعار التي يقبلهطا أحطدهم فتبطرم العقطد معطه" أ.د ماجطد راغطب الحلطو،
العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.99
( )3تنص المادة ( )09من القرار بقانون رقم ( )9لسنة 0272م بشأن الشطراء العطام علطى أن ".7لمجلطس الطوزراء
أن يعهططد إلططى وزارة األشططغال العامططة واإلسططكان تنفيططذ أيططة أشططغال لمصططلحة أيططة جهططة مشططترية ،إذا كانططت
إمكانيات الوزارة الفنيطة واآلليطة تسطمح بطذل  ،وفقطا ً لمطا يحطدده النظطام .0 .يسطتخدم أسطلوب التنفيطذ المباشطر
وفقطا ً للشططروط اآلتيططة :أ .إذا لطم يكططن باإلمكططان تحديطد حجططم العمططل المطلطوب مسططبقا ً .ب .إذا كانططت األشططغال
صغيرة ومتفرقة أو فطي منطاطق نائيطة ،ومطن غيطر المتوقطع أن تقطدم شطركات المقطاوالت المؤهلطة عططاءات
بأسعار معقولطة .ج .إذا كطان مطن األفضطل أن تتحمطل الجهطة المشطترية مخطاطر انقططاع العمطل الطذي يتعطذر
تجنبه بدالً من أن يتحمله المقاول .د .فطي الحطاالت الطارئطة التطي ال تحتمطل التطأخير ".ويضطح مطن ذلط أن
التنفيذ المباشر يكون من خالل مو في السلطة اإلدارية وعلى مسؤوليتها ،فهو ليس أسلوب تعاقد .
َّ
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التعاقد لذلك اقتصرو الدراسة عل د ارسية المتاقصية العامية بصيورها المتعيددة والمتاقصية المحيدودة و
استدراج عرول األسعار و الشراء المباشر ،كما سيوف تتتياول بالد ارسية أسيلوب الم ازييدة اإللكتروتيية

العكسية كتسلوب حديل من أساليب التعاقد اإلداري اإللكتروت
وتجدر اإلشارة إل أن قواتين الشراء العام السارية ف

زة لم تتص عل استمدام الوسائل اإللكتروتية

ضمن أساليب التعاقد ،وهذا بمالف موقيف المشيرع في قياتون الشيراء العيام والتظيام المياص بيه حييل

أفرد هذا األميير الفصيل الحيادي عشير لتكتلوجييا المعلومياو ضيمن وسيائل إبيرام العقيد اإلداري( ،)2بيل

إن المشرع تص استمدام السو اإللكتروتية لشراء السيلع القياسيية( .)3وعلييه تقسيم هيذا المبحيل علي

التحو التال :

( )1عرفت المادة ( )7مطن القطرار بقطانون رقطم ( )9لسطنة 0272م بشطأن الشطراء العطام فطي فلسططين اتفاقيطة اإلططار
بأنهططا " :اتفاقيططة سططارية المفعططول لمططدة معينططة مططن الططزمن ،بططين جهططة مشططترية أو أكثططر ،وواحططد أو أكثططر مططن
الموردين أو المقاولين أو المستشارين أو مزودي الخدمات ،تتضمن الشروط التي تحكم شراء اللطوازم أو
األشغال أو الخدمات ،خاصة الشروط المتعلقة باألسعار ،والكميات حيثما كان ذل مناسطبا ً ".ويتضطح مطن
ذل بأن اتفاقية اإلطار عقد من عقطود اإلدارة بينمطا نحطن بصطدد دراسطة أسطاليب التعاقطد بمعنطى أننطا بصطدد
اإلجراءات التي تهدف للتعاقد .ولقد بينت المادة ( )12من نظام الشراء هطذا المفهطوم عنطدما أجطازت إبطرام
اتفاقيات اإلطار من خالل الشراء المباشر أو المناقصات .
( )2تنص المادة ( )799مطن نظطام الشطراء العطام الصطادر بقطرار مجلطس الطوزراء رقطم ( )5لسطنة0272علطى أنطه "
يمكن السماح باستخدام الوسائل اإللكترونية ،بما في ذل قبول التوقيعات اإللكترونية استناداً إلطى القطوانين
السططارية ذات العالقططة أو القواعططد التنظميططة الخاصططة باسططتخدام مثططل هططذه الوسططائل وبمراعططاة أحكططام المططادة
( )12من القرار بقانون وبعد موافقة المجلس طالما أن هطذه القواعطد تضطمن مطا يلطي .7 :األمطان المناسطب
لضمان صحة وسالمة وسرية المعلومات المعنية ،بما في ذل آليات لمنع الوصول غير المسموح به إلطى
إجططراءات المناقصططة وإلططى عمليططات الموافقططة علططى العطططاء وإحالتططه ،وضططمان سططالمة طلبططات المشططاركة
والعططاءات ،وإنشطاء وقطت تلقطي المراسطالت .0 .االسططتعادة الدقيقطة أو التحويطل الطدقيق للشطكل اإللكترونططي
لهذه المعلومطات إلطى وسطيلة تسطمح بفحصطها ونسطخها .1 .التأكطد مطن أن عمليطة الشطراء تطتم باسطتخدام نظطم
تكنولوجيططا معلومططات وبرمجيططات)بمططا فططي ذل ط تل ط المتعلقططة بمصططادقة وتشططفير المعلومططات(تضططمن عططدم
التمييططز ،وأن تكططون هططذه الططنظم والتكنولوجيططا متاحططة لجميططع المناقصططين وقابلططة للتشططغيل المتبططادل مططع نظططم
تكنولوجيا المعلومات المتاحة عموماً ،وأن ال تحطد مطن مشطاركة المناقصطين فطي إجطراءات عمليطة الشطراء.
 .2استخدام الوسائل التي تضمن المشاركة الكاملة والمتزامنة لكافة المناقصين في االجتماعات التي تعقطد
أثناء إجراءات عملية الشراء".
( )3تنص المادة ( )799من نظام الشراء العام الصطادر بقطرار مجلطس الطوزراء رقطم ( )5لسطنة0272علطى أنطه " .
تسططتطيع الجهططات المشططترية اسططتخدام السططوق اإللكترونيططة لشططراء السططلع القياسططية .0 .يجططب تشططغيل السططوق
اإللكترونية بوصفها عملية إلكترونية بحتة ،ويجطب أن تكطون مفتوحطة دائمطا ً ططوال فتطرة صطالحية السطوق
أي مططن المناقصططين الططذين يلبططون معططايير االختيططار ويتقططدمون بعرضططهم لتلبيططة معططايير
وفططي أي وقططت إلططى ل
االختيططار والمتطلبططات الموجططودة فططي إعططالن طلططب المشططاركة فططي السططوق اإللكترونيططة .1 .علططى الجهططة
المشترية المسؤولة عن السوق اإللكترونيطة إعطالم المناقصطين فطي أقصطر وقطت ممكطن ،وبفتطرة ال تتجطاوز
( )72أيام بعد استالم طلب القبول ،إذا تم قبول طلبه أو ال .2 .يجب أن تكطون جميطع االتصطاالت الخاصطة
بالسوق اإللكترونية من خالل الوسائل اإللكترونية وفقا ً ألحكام المادة ( )12من القطرار بقطانون .5 .يتطولى
المجلس وضع األنظمة والتعليمات المتعلقة باستخدام السوق اإللكترونيطة مطن قبطل الجهطات المشطترية ،بمطا
فططي ذلط علططى سططبيل المثططال ال الحصططر إمكانيططة إنشططاء سططوق إلكترونيططة لنظططام الشططراء العططام فططي فلسطططين،
والقواعد المتعلقة بالدعوة للعطاءات ومحتوياتها ،والقواعد الخاصة بالمنافسة لمنح العقطود ،والكشطف عطن
َّ
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أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروني في التشريع الفلسطيني

المطلب األول
إبرام العقد اإلداري اإللكتروني بأسلوب المناقصات

لمييا كاتييو المتاقصيية العاميية تقييوم عل ي مبييدأ ولييية اإلرسيياء عل ي السييعر األقييل ،ممييا يييؤدى إل ي

تقييييد حرييية اإلدارة في االمتيييار إلي أقصي حييد ،فقييد تكشييف العمييل عيين عيييوب المغيياالة في التقييييد،

األمر الذي دفع المشرع الفرتس إلي إلغياء أسيلوب المتاقصياو مين وسيائل التعاقيد اإلداري في قياتون
الش يراء العييام الحييال و ممييا دفييع المشييرع ف ي فلسييطين و بعييل الق يواتين المقارتيية للييتص عل ي صييور

أميرى بميالف المتاقصية العامية أو المفتوحية في صييورتها التقليديية بقصيد ميتح اإلدارة قيد اًر أكبير ميين
الحري يية ،وتتمثي ييل ه ييذ الصي ييور في ي مصي يير بالمتاقص يية المحي ييدودة والمحلي يية( ،)1وكمي ييا أم ييذ المشي ييرع

الفلسطيت بتسلوب المتاقصية المحليية والمتاقصية الدوليية والمتاقصية علي ميرحلتين واعتبرهيا المشيرع

ياء علي مييا سيب سيوف تقييوم
مين صيور المتاقصية العاميية ،كميا تبتي أسيلوب المتاقصيية المحيدودة .وبت ً
بدراسة هذ الصور وذلك عل التحو التال :

الفرع االول :المتاقصة العامة أو المتاقصة المفتوحة
المتاقصة العامة ه

طريقة بمقتضاها تلتزم اإلدارة بامتيار أفضل من يتقدمون للتعاقد
()2

معها شروطاً ،سواء من التاحية المالية أم من تاحية المدمة المطلوب أداؤها  ،وقد ظهر أسلوب
المتاقصة العامة بشكل واضح للمرة األول ف فرتسا ف ظل ملكية تموز – يوليو تبعاً لعدة قضايا

المعايير التي ستطبق في أي منافسة من هذا القبيل ،واسطتخدام اتفاقيطات اإلططار والكتالوجطات اإللكترونيطة
في السوق ،ورفعها لمجلس الوزراء إلقرارها".
( )1أ.د جابر جاد نصار ،المناقصات العامة ،مرجع سابق ،ص 797وما بعدها .وراجع المادة األولى من قانون
المناقصات والمزايدات المصري رقم  99لسنة 7999
( )2أ.د سليمان الطماوى ،األسس العامة ،مرجع سابق ،ص . 019وقد عرفها بعض الفقه المصري على أنها
"مجموعة من اإلجراءات التي تهدف اإلدارة من ورائها دعوة الجمهور لالشتراف في العملية التي
تطرحها ،بقصد الوصول إلى المناقص الذي يتقدم بأرخص األسعار وبأفضل الشروط الفنية للتعاقد معه
" .أ.د جابر جاد نصار ،المناقصات العامة ،مرجع سابق ،ص 71كما عرفها البعض بأنها مجموعة من
اإلجراءات التي تتخذها اإلدارة وفقا ً ألحكام القانون بهدف التعاقد مع صاحب العطاء األقل من حي
القيمة في إطار من العالنية والمنافسة الحرة ،والمساواة ،د .عاطف سعدي محمد ،مرجع سابق،
ص ،792وبإيجاز يحمل نفس المفهوم عرفها البعض بأنها مجموعة اإلجراءات التي تلتزم اإلدارة
بمقتضاها باختيار أفضل المتقدمين شروطا ً وأقلهم سعراً إلنجاز األعمال المطلوبة  .المستشار د .رفيق
محمد سالمة ،الموسوعة العلمية ألحكام قانون المناقصات والمزايدات الجديد والئحته التنفيذية ،دار
النهضة العربية ،0220 ،ص 91وعرفها آخرون بأنها " إطار إجرائي لتبادل اإليجاب والقبول في العقد
اإلداري ،تقوم على مبادئ المنافسة المفتوحة ،والعالنية ،واإلسناد التلقائي على أقل سعر ،وتنهض
بعبء عملياتها سلطة مختصة هي لجنة المناقصة ،على أن تبقى نتائج اإلرساء الذي توصلت إليه لجنة
المناقصة موقوفا ً على اعتماد أو توقيع السلطة المختصة بإبرام العقد " .د .مهند مختار نوح ،مرجع
سابق ،ص. 192
َّ
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فساد كاتو تعلقو بعقود توريداو حربية ،حيل صدر أم ار  2ديسمبر و 02توفمبر  0192حيل تم

اعتماد المتاقصة العامة كطري أصيل إلستاد تعاقداو األشماص العامة(.)1

ولقد كاتو المتاقصة العامة ه األسلوب األساس الوحيد إلبرام العقود اإلدارية ف فرتسا،

وتمضع لمبدأ اإلستاد التلقائ عل السعر األقل دون التظر إل الطبيعة الفتية لموضوع التعاقد(،)2

األمر الذي دفع الفقه الفرتس إل اعتماد هذا المبدأ ف تعريفهم للمتاقصة( ،)3بل إن مبدأ اإلستاد

التلقائ دفع المشرع الفرتس إللغاء المتاقصة من أساليب التعاقد اإلداري تهائياً .
ف

فلسطين فالمتاقصة العامة ما زالو ه
()4

القائم ،ممالفاً بذلك القاتون الفرتس والمصري
ف قاتون اللوازم العامة مصطلح العطاءاو.

الوسيلة األصيلة الوحيدة ف

ظل القاتون

بهذا المصوص ،و أطل عليها المشرع الفلسطيت

)(1

G. Jèze , Les Principes généraux du droit administratif, T4, Paris, 1936, p.67.
- L. Aucoc, Conférence l’administration et le droit administrative, T2, Paris, 1886,
p317 et s.
)(2
A. de Laubadére, Traité élémentaire de droit Administratif, op.cit, p. 425.
( )3عرفها األستاذ  " Bonnardالمناقصة هي تصرف مخصص إلبرام عقود الشراء العام ،وتقوم آليته على
أساس اإلرساء على المرشح الذي يقترح السعر األكثر تخفيضاً ،وذل في سبيل أن تبرم اإلدارة العقد
مع هذا المتنافس ،دون اختيار حر منها لهذا األخير".
R. Bonnard, La passation des marchés publics, R.D.P, 1943, p.154.
أما األستاذ لوبادير فقد عرفها " إجراء يتميز بحماية المصالح المالية لإلدارة ،بحي يجيز لها أن تبرم العقد مع
الشخص الذي يتقدم بالشروط السعرية األكثر مالءمة ،وذل على أساس قيامه بشكل جوهري على نظام
المنافسة والعالنية ،مع موازنة االسناد التلقائي للمناقصة بالسلطة التقديرية الممنوحة للسلطة اإلدارية
المختصة باعتماد العقد".
A. de Laubadére, P. Delvolvé, F. Moderne, Traité des contrats administratifs, T.1,
op.cit, p.591 et s.
A. de Laubadére, Traité élémentaire de droit Administratif, op.cit, p. 425.
وعرفها األستاذان جورج فيدل وبيار دلفولفيه بأنها " هو إجراء يقود إلى عقد الصفقة مع الشري في التعاقد
الذي يقدم بعد إجراء عام للمنافسة أدنى األسعار".
أ.د .جورج فيدل وبيار دلفولفيه ،القانون اإلداري ،ترجمة منصور القاضي ،مرجع سابق ،ص119
في حين عرفها األستاذ  " Guibalالمناقصة هي إجراء قائم على أرضية المنافسة ،واإلرساء غير المفاوض
لعقود الشراء العام ،والذي يستند في نفس الوقت على معيار وحيد لالختيار هو السعر . Le prix
M. Guibal, Mémento des marchés publics, Moniteur, Paris, 1998, p. 22.
وعرفها األستاذ  Bénoitبأنها " إجراء يشكل أسلوبا ً إلبرام العقود ،والغاية منه إلزام اإلدارة بأن تتعاقد مع
الشخص الذي قدم أقل سعر ممكن".
( )4في مصر كانت طريقة المناقصة العامة هي األصل العام في تعاقدات اإلدارة ،إال أن المشرع المصري في
القانون رقم  99لسنة  7999بشأن المناقصات والمزايدات جعلها والممارسة العامة هي األصل العام في
إبرام العقد اإلداري
َّ
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أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروني في التشريع الفلسطيني

ولقد تبت المشرع الفلسطيت ف المادة ( )22مين القيرار بقياتون رقيم ( )1لسيتة 2102م بشيتن الشيراء
العيام ثــالث صــور للمناقصــة العامــة وهــي المناقصــة المحليــة والمناقصــة الدوليــة والمناقصــة علـ
مرحلتين لقد اعتبرها المشرع األصل العام ف إبرام العقد اإلداري.

أولا -المناقصة المحلية:

لم يتمذ التظام القاتوت القائم ف

زة ف قياتون الليوازم العامية رقيم  9لسيتة  0991وال في

قيياتون العطيياءاو لألشييغال الحكومييية رقييم  2لسييتة  0999بتسييلوب المتاقصيية المحلييية( ،)1وهييذا تقييص
يجييب تداركييه ميين قبييل المشييرع الفلسييطيت  ،بيتمييا أمييذ بييه المشييرع المصييري ف ي قيياتون المتاقصيياو

والمزايداو ولكن ضمن مفهوم ممالف لموقف المشرع الفلسطيت (.)2
حيل تبت المشرع الفلسطيت ف

قاتون الشراء العام الصادر بالقرار بقاتون رقم ( )1لستة

2102م هذا األسلوب من المتاقصاو علي اعتبيار أتهيا إحيدى صيور المتاقصياو العامية والتي يعلين
عتهييا ضييمن حييدود فلسييطين بمعت ي أن المتاقصيية المحلييية وف ي التشيريع الفلسييطيت ميرادف لمصييطلح

المتاقصة الداملية

فالمتاقصيية العاميية إمييا داملييية يعليين عتهييا في الييدامل ووامييا مارجييية يعليين عتهييا في الييدامل
والمييارج( .)3وتجييدر اإلشييارة إل ي أن مفهييوم المتاقصيية العاميية الداملييية ال يعت ي حصيير المشيياركة فيهييا
()4

عل المقيمين دامل الدولة ،بل يمكن التقدم لها من أشماص مقيمين ف المارج

.

ثاني ا -المناقصة عل مرحلتين:

أسييلوب المتاقصيية عل ي مييرحلتين هييو شييكل جديييد للمتاقصيياو لييم يييرد أي تييص بشييتته ف ي

التظام القاتوت القائم ف فرتسا – مع اليتحفظ ألسيلوب الحيوار التتافسي اليدامل

()1

 -أو مصير ،كميا

( )1لقططد تبنططى نظططام توريططد المططواد وتنفيططذ األعمططال فططي الهيئططات المحليططة الفلسطططينية رقططم  7لسططنة  ،7999أسططلوب
تنص المادة ( )11منه على أنه " إذا تبين للمجلطس أن المطواد التطي يرغطب فطي
المناقصة المحلية حي
توريدها ،أو األعمال التي ينوى تنفيذها ،يمكن الحصول عليها بذات المواصفات الفنية – محليا ً – عندئط لذ
يجري طرح عطاء الحصطول عليهطا ،أو تنفيطذها بطريقطة المناقصطة المحليطة بطالظرف المختطوم ،وفطى مثطل
هذه الحالة يسري على المناقصة المحلية كافة األحكام التي وردت فطي هطذا النظطام ،وال يسطتثنى مطن ذلط
إال اإلعططالن عططن المناقصططة فططي الصططحف ،حيط يكتفططى بططإجراء اإلعططالن فططي صططحيفتين يططوميتين وباللغططة
العربية ".
( )2جوهر المناقصة المحلية وفق القانون المصري يتمثل في قصر االشتراف فيها على الموردين أو المقاولين
المشتغلين بنوع النشاط موضوع هذه المناقصة ممن يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم تنفيذ العقد
داخل حدودها الجغرافية ،ومن ثم فهي نوع من المناقصات المحدودة ،حي ينصب التحديد فيها على
نطاق جغرافى معين دون النظر لموضوع التعاقد .عاطف سعدي محمد ،مرجع سابق ،ص.072
( )3تنص المادة ( )0من القانون رقم  99لسنة  7999على أن " تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة
العامة لمبادئ العالنية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة ،وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها في
مصر أو خارجية يعلن عنها في مصر وفى الخارج ." ...
( )4د .عاطف سعدي محمد ،مرجع سابق ،ص. 791
َّ
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لييم يتييبن المشييرع الفلسييطيت هييذا األسييلوب ف ي قيياتون الل يوازم العاميية وف ي قيياتون العطيياءاو لألشييغال
الحكومية الساريان في

يزة ،بيتميا يتميذ بيه قياتون الشيراء العيام الصيادر بيالقرار بقياتون رقيم ( )1لسيتة

2102م ،ويوجيد مثيل هيذا اإلجيراء في القياتون التميوذج "اليوتسيترال " ،وفي إرشياداو البتيك الييدول ،
وقييد أمييذو التسييمة األمي يرة ميين توجيهيياو االتحيياد األوروب ي الماصيية بالش يراء بهييذا اإلج يراء ،ويمكيين

االسييتفادة ميين هييذا التييوع ميين المتاقصيياو حييين تر ييب الجهيية المشييترية ف ي أن تتييدارس وتتيياق

مييع

المتاقصييين مييالل المرحليية األول ي العطيياءاو التمهيدييية الت ي تحتييوي عل ي عييدة حلييول فتييية وتعاقدييية

لعملية شراء معقدة فتياً وتقتياً ،وعتد تهاية المرحلة األول تصوغ الجهية المشيترية المواصيفاو صييا ة
تهائي يية وتباش يير إجي يراءاو المتاقص يية االعتيادي يية (العام يية) في ي المرحل يية الثاتي يية ب ييين المتاقص ييين ال ييذين

اجتازوا إجراءاو المرحلة األول .

ولقد حددو المادة ( )29من قاتون الشراء العام الفلسطيت حاالو اللجيوء للمتاقصية علي

مييرحلتين حيييل تييتص علي أن .0" :للجهيية المشييترية اتبيياع أسييلوب المتاقصيية علي مييرحلتين إذا تعييذر

عملياً تحديد المواصفاو الفتية والشروط التعاقدية التهائية تحديداً كيامالً ودقيقياً بسيبب الطبيعية المعقيدة
والتمصصية لبعل العقود (كعقود التصميم والتوريد والتركيب أو عقيود األشيغال الكبييرة ذاو الطبيعية
الماصيية أو عقييود تكتولوجيييا المعلوميياو واالتصيياالو المعقييدة أو يرهييا ميين العقييود المشييابهة) وحت ي

يؤمذ باالعتبار البدائل أو المياراو الت يمكن أن يطرحهيا المتاقصيون ومتاقشيتها معهيم ،ولتجتيب أيية

اتحرافاو عن المواصفاو أثتاء تتفيذ العقد .2 .يحدد التظام اإلجيراءاو المتبعية في أسيلوب المتاقصية

عل مرحلتين".

ضوابط واجراءات المناقصة عل مرحلتين:

المشرع الفلسطيت حددو ف المواد ( )11،99،011من تظام قاتون الشيراء العيام ضيوابط

وواجراءاو المتاقصة عل مرحلتين وه عل التحو التال :

( )1تجدر اإلشارة إلى أن المشرع الفرنسي في قانون المشتريات العامة رقم  0229/915أخذ بأسلوب قريب جداً
من أسلوب المناقصة على مرحلتين أال وهو إجراء الحوار التنافسي الداخلي ولقد عرفت المادة ()19
من قانون المشتريات العامة الفرنسي المقصود بالحوار التنافسي الداخلي على أنه إجراء بموجبه
تستطيع السلطة المتعاقدة من أن تجري حواراً مع المرشحين المقبولين في المشاركة في تحديد أو تطوير
واحد أو أكثر من الحلول التي تلبي احتياجاتها على أساس منها أو منه بحي ال يدعى إلى تقديم العرض
إال المرشحون المشاركون في الحوار
Art.36: “La procédure de dialogue compétitif est une procédure dans laquelle le
pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à y
participer en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de
nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les
participants au dialogue seront invités à remettre une offre…”.
()455
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المرحلــة األولـــ  :تحييدد وثييائ العطيياء الغييرل ميين التعاقييد والتتفيييذ المتوقييع والمواصييفاو

الرئيسيية و يرهييا ميين المالمييح العريضيية ،وتييدعو وث يائ العطيياء المييوردين أو المقيياولين إل ي أن يتقييدموا
بعطاءاو أولية تتضمن اقت ارحياتهم حيول المصيائص الفتيية والتوعيية لموضيوع التعاقيد دون بييان سيعر

العطيياء ،وبعييد التقييدم إلي هييذ المتاقصيية وقبييول الجهيية المشييترية االقت ارحيياو بالعطيياءاو يكييون للجهيية

المشترية أن تيدمل في مفاوضياو ميع أي ميورد أو مقياول تقيدم باقت ارحيه في المتاقصية علي ميرحلتين
ولييم يييرفل عطيياؤ  ،ومحييور هييذ المفاوضيياو حييول المواصييفاو الفتييية والتقتييية التي قييدمها المييورد أو

المقاول ف عطائه ،والت قد يتجم عتها إضافة اشتراطاو جديدة أو تجزئة االقتراحاو بالعطاء وقبول

بعضييه ورفييل الييبعل اآلميير ،وذلييك تمهيييداً للييدمول ف ي المرحليية الثاتييية( ،)1وتهييدف هييذ الممارسيية

(المفاوضيياو) إل ي إتاحيية الفرصيية للجهيية المشييترية لد ارسيية ممتلييف الحلييول الفتييية والتعاقدييية الممكتيية
لحاجاتها للشراء .قبل وضع المواصفاو في صييغتها التهائيية ،ال يطليب تقيديم كفالية دميول المتاقصية

من المتاقصين ف المرحلة األول

()2

وبعد اتتهاء المرحلة األول

.

يمكن للجهة المشترية أن تعدل وثائ

المواصفاو الفتية ومعايير التقييم وشروط العقد) ومن ثم تبدأ المرحلة الثاتية .

العطاء (من حيل

المرحلة الثانية :في هذ المرحلة تدعو الجهة المشترية الموردين أو المقاولين الذين لم

ترفل عطاءاتهم إل
المعمول بها ف

تقديم عطاءاو تهائية تشمل األسعار ،وهذ المرحلة تسير وفقاً ل جراءاو

المتاقصة العامة باستثتاء توجيه الدعوى ،حيل توجه إل
()3

الذين تقدموا بعطاءاتهم األولية وحازو عل القبول

الموردين أو المقاولين

والدمول ف هذ المرحلة يعتبر امتيارياً للموردين أو المقاولين الموجه إليهم الدعوة والمتقدمين

مسبقاً بعطاءاو أولية حازو عل

القبول ،فالمورد أو المقاول ال يلتزم بتي حال أن يستمر ف

( )1أ.د جابر جاد نصار ،المناقصات العامة ،مرجع سابق ،ص.719
( )2المادة ( )99من نظام الشراء العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( )5لسنة0272
( )3تنص المادة ( )722من نظام الشراء العام الصادر بقرار مجلطس الطوزراء رقطم ( )5لسطنة0272علطى أن " .7
بعططد انتهططاء المرحلططة األولططى تقططوم الجهططة المشططترية بإعططداد وثططائق المناقصططة الفنيططة الجديططدة المتفططق عليهططا،
وتحضير الوثائق النهائية التي تشمل المواصفات الفنية ومعايير التقيطيم ،وشطروط العقطد بمطا يحقطق أقصطى
قطططدر مطططن المنافسطططة ،وعليهطططا تحديطططد منهجيطططة التقيطططيم المناسطططبة لتقيطططيم ومقارنطططة الخيطططارات التطططي يطرحهطططا
المناقصططون .0 .يططتم دعططوة المناقصططين أصططحاب العطططاءات المسططتجيبة مططن المرحلططة األولططى إلططى تقططديم
عروضطهم الفنيطة والماليطة النهائيطة وفقطا ً لمتطلبطات وثيقطة المناقصطة للمرحلطة الثانيطة ،ومحاضطر التعططديالت
الفرديططة الصططادرة لكططل منططاقص .1 .علططى الجهططة المشططترية أو دائططرة اللططوازم العامططة أو دائططرة العطططاءات
المركزية طلطب تقطديم كفالطة دخطول المناقصطة أو إقطرار ضطمان العططاء فطي هطذه المرحلطة .2 .تقطوم الجهطة
المشططترية أو دائططرة اللططوازم العامططة أو دائططرة العطططاءات المركزيططة فططي إجططراءات المرحلططة الثانيططة مططن هططذه
المناقصة باتباع إجراءات المناقصة العامة الواردة فطي القطرار بقطانون وهطذا النظطام مطن حيط تقطديم وفطتح
وتقييم العطاءات وإحالة العقد".
َّ
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إجراءاو المرحلة الثاتية وذلك تتسيساً عل أن المواصفاو الواردة ف كراسة الشروط التهائية تتجو
()1

عن المفاوضة وليسو عن اقتراحه بالعطاء

.

ثالثا -المناقصة الدولية:

المتاقصيية العاميية إمييا داملييية يعليين عتهييا ف ي الييدامل ووامييا مارجييية يعليين عتهييا ف ي الييدامل

والمارج .وتجدر اإلشيارة إلي أن مفهيوم المتاقصية العامية الدوليية ال يعتي حصير المشياركة فيهيا علي
المقيمين مارج الدولة ،بل يمكن التقدم لها من أشماص مقيمين ف الدامل بيل إن المشيرع الفلسيطيت
جعل األولوية للعطاءاو المقدمة من الفلسطيتيين(.)2

ولقييد حييددو مييادة ( )22ميين الق يرار بقيياتون رقييم ( )1لسييتة 2102م بشييتن الش يراء العييام

ض يوابط وشييروط اللجييوء للمتاقصيية الدولييية حيييل تييتص عل ي أن " .0تقييوم الجهيية المشييترية أو دائ يرة

اللوازم العامة أو دائرة العطاءاو المركزية باجراء المتاقصة الدولية ف أي من الحاالو اآلتية:

أ .ف حاالو الشراء ذاو الطبيعة الماصة أو المعقدة ،ووفقاً لما تحدد الجهة المشترية.

ب .عتدما ال تتوفر اللوازم واألشغال والمدماو محلياً بتسعار تتافسية وبالجودة المطلوبة.

ج .إذا لم يتم التقدم بعطاءاو من قبل متاقصين محليين بعد استتفاذ كافة أساليب الشراء التي يجيزهيا

القاتون.

 .2تقوم الجهة المشترية أو دائيرة الليوازم العامية أو دائيرة العطياءاو المركزيية بياإلعالن عين المتاقصية
الدولية باللغتين العربية واإلتجليزية ف صحيفتين يوميتين واسعت االتتشار لمدة يومين متتاليين وعل

الموقع اإللكتروت أحادي البوابة لتظام الشراء".
الفرع الثاني :المناقصة المحدودة

تظ اًر ألن طريقة المتاقصة بصورتها الكالسييكية قيد القيو تقيداً ،فقيد صيدرو عيدة تشيريعاو

أدمل ييو تط ييو اًر علي ي أس ييلوب المتاقص يية ذات ييه وك ييان م يين تتائج ييه أن أص ييبح للمتاقص يية ص ييورتان هم ييا
المتاقصيية المفتوحيية والمتاقصيية المقيييدة( ،)3ذهييب بعييل الفقييه الفرتسي إلي أن المتاقصيية المحييدودة أو
المقيييدة ه ي صييورة ميين صييور المتاقصيياو ،تعتمييد عل ي اإلرسيياء التلقييائ عل ي السييعر األقييل ،ولكيين

( )1أ.د جابر جاد نصار ،المناقصات العامة ،مرجع سابق ،ص. 719
( )2حي تنص مادة ( )9من القرار بقانون رقم ( )9لسنة 0272م بشأن الشراء العام علطى أن " يمطارس المجلطس
فطي سططبيل تحقيططق أهدافطه الصططالحيات اآلتيططة .7 :رسطم وإعططداد السياسططات الوطنيطة الخاصططة بالشططراء العططام
ورفعها لمجلس الوزراء لغايات إقرارها ،وبما يحقق األهداف اآلتية :أ .إعطاء األفضلية للمنتج والمقطاول
والمستشار الفلسطيني المحلي ،شريطة مراعاة متطلبات الجودة الفنيطة .ب .اعتمطاد نسطبة أفضطلية ألسطعار
المنتجين والمقاولين الفلسططينيين فطي المناقصطات الدوليطة أثنطاء تقيطيم العططاءات .ج .اعتمطاد مبطدأ األولويطة
الستخدام العمالة الفلسطينية في مناقصات األشغال لخلق فرص عمل".. .
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أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروني في التشريع الفلسطيني

المتافسة فيها تكون مقيدة بحييل ال ييدملها إال المرشيحون اليذين امتيارتهم اإلدارة تظي اًر لكفياءتهم الفتيية
والمالية ف موضوع التعاقد ،وذلك ألن محل العقيد يكيون ذا طبيعية تقتيية ماصية( .)1وهيذا يعتميد علي

تصتيف الشركة ومقدراتها.

ولقد أمذ بهيذا األسيلوب القياتون المصيري ،و ليم يتميذ بيه المشيرع الفلسيطيت في قياتون الليوازم

العامية رقيم  9لسيتة  ،0991وال في قياتون العطياءاو لألشيغال الحكوميية رقيم  2لسيتة  ،0999بيتميا
تبتي قيياتون الشيراء العييام الفلسييطيت هييذا األسييلوب ميين المتاقصيياو ولكيين ضييمن حيياالو تمتلييف عمييا

كان سائداً ف قواتين الشيراء العيام في فرتسيا ومصير حييل كاتيو الطبيعية التقتيية لموضيوع العقيد هي

الدافع التباع المتاقصة المحدودة ،بيتما استمدم المشيرع الفلسيطيت هيذا األسيلوب في حياالو الظيرف
االستثتائية وقلة المرشحين المحتملين للتعاقد ،حيل تتص مادة ( )22من القرار بقاتون رقيم ( )1لسيتة

2102م بشييتن الش يراء العييام عل ي أن " 0للجهيية المشييترية أو دائ يرة الل يوازم العاميية أو دائ يرة العطيياءاو
المركزية إجراء المتاقصة المحدودة ف أي من الحاالو اآلتية:

أ .إذا كاتييو الل يوازم أو األشييغال أو المييدماو المطلوبيية متييوفرة لييدى عييدد محييدود ال يزيييد عيين عش يرة
متاقصين ،واتتفو الجيدوى مين اإلعيالن في الصيحف ،علي أن تقيوم الجهية المشيترية أو دائيرة الليوازم

العامة أو دائرة العطاءاو المركزية باعداد قائمة بتسماء المتاقصين.

ب .إذا وجد ظرف استثتائ يبرر عدم استمدام إجراءاو المتاقصة العامة.

 .2تطب ي إج يراءاو المتاقصيية العاميية عل ي المتاقصيية المحييدودة ،باسييتثتاء اإلعييالن ف ي الصييحف،

بحيل توجه الدعوة مباشرة لكافة المتاقصين ف القائمة المشار إليها ف الفقرة األول من هيذ الميادة،

باإلضافة ل عالن عل الموقع اإللكتروت أحادي البوابة لتظام الشراء.

 .9إذا تبين وجود متاقص مؤهل ،وأبدى اهتمامه بالمشاركة في القائمية ،تفيتح ليه الجهية المشيترية أو

دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءاو المركزية باب المشاركة".
إن مسلك المشرع الفلسطيت

ف

األمذ بتسلوب الدعوة الشمصية لتقديم العطاءاو ف

المتاقصة المحدودة متتقد لمجافاة هذا األسلوب لمبدأ الشفافية الذي حرص عليه المشرع ف القاتون

الحال  ،وللحد من السلطة التقديرية لجهة اإلدارة ف تحديد المشتغلين بتوع التشاط ،مما قد يؤدى ذلك
إل محاباة البعل عل حساب البعل اآلمر تحو مظلة السلطة التقديرية .ومن جاتب ومر كان

عل المشرع أن يحيط التعاقد عن طري المتاقصة المحدودة بضماتة مهمة ه ضرورة أن يصدر

بسلوك هذا األسلوب من التعاقداو قرار مسبب من السلطة الممتصة باعتبارها استثتاء من أصل

)(1

R. Bonnard, Précis de droit administratif,4e éd, P.609.
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عام ،حيل يتعين عل

للمتاقصة المحدودة .

السلطة الممتصة قبل إصدارها لهذا القرار التتكد من توافر مبرراو اللجوء

ولقد أحسن المشرع الفلسطيت عتدما أوجب تدوير فرصة المشاركة ف إجراءاو عملية الشيراء
()1

باتصاف بين جميع المتاقصين المدرجة أسمائهم ف قائمة الموردين والمقاولين المحتملين
المطلب الثاني
طلب العروض

تتم ييذ العدي ييد م يين ال ييدول بتس ييلوب طل ييب الع ييرول – اس ييتدراج ع ييرول األس ييعار – كتح ييد

أسيياليب التعاقييد اإلداري فيتمييذ بييه القيياتون الفرتس ي والفلسييطيت والمغرب ي واألردت ي واللبتييات والقيياتون

التموذج "اليوتسترال" مع امتالف جوهري بين هذ القواتين حول صور وواجراءاته وأته طريي أصيل
أم استثتائ من طر التعاقد ،وال تجد تظيي اًر لهيذا األسيلوب في
التظم السابقة عليه بشتن المتاقصاو والمزايداو.

التظيام القياتوت القيائم في

مصير أو

أولا -تعريف طلب العروض:

عييرف المشييرع الفرتس ي ف ي المييادة ( )99ميين قيياتون المشييترياو العاميية رقييم 2112-922

طلييب العييرول بتتييه إجيراء يييتم بموجبييه للسييلطة المتعاقييدة امتيييار الفييائز ودون تفيياول ،وعلي أسيياس

معايير موضوعية مسبقة وضعو لجلب اتتبا المرشحين(.)2

عييرف بعييل الفقييه طلييب العييرول بتتييه "أسييلوب ميين أسيياليب إب يرام العقييود اإلدارييية ،يسييتتد

علي المتافسيية والعالتييية ،ويعطي لي دارة مسيياحة واسيعة ميين السييلطة التقديرييية ،ألن اإلرسيياء فيهييا يييتم

ياء عل ي عييدد ميين المعييايير ال يمضييع لحصيير ،عل ي مييالف أسييلوب المتاقصيية الييذي يمضييع إل ي
بتي ً
()3
معيار السعر فقط" .

( )1تنص المادة ( )91من نظام الشطراء العطام الصطادر بقطرار مجلطس الطوزراء رقطم ( )5لسطنة0272علطى أنطه ".7
بنا ًء على المادة ( )05من القطرار بقطانون فطإن كطل اإلجطراءات التطي تنطبطق علطى المناقصطة العامطة تنطبطق
أيضطا ً علطى المناقصطة المحطدودة باسطتثناء اإلعطالن الطذي يطتم فقطط علطى الموقطع اإللكترونطي أحطادي البوابطة
لنظام الشطراء ،ويطتم اسطتدراج العططاءات مباشطرة مطن القائمطة المحطدودة بأسطماء المطوردين والمقطاولين.0 .
حططين تلجططأ الجهططة المشططترية إلططى اسططتخدام قائمططة المناقصططين لغططرض تحديططد المناقصططين الططذين سططيتم توجيططه
الدعوة إليهم للمشاركة في المناقصة في الظرف االستثنائي الذي يبطرر عطدم اسطتخدام اجطراءات المناقصطة
العامطة ،فإنططه ال يجطوز لهططا اسطتخدام أيططة قطوائم غيططر تلط الطواردة فططي المطادة ( )95مططن هطذا النظططام .ويجططب
تدوير فرصة المشاركة في إجراءات عملية الشراء بإنصاف بين جميع المناقصطين المدرجطة أسطمائهم فطي
القائمة".
)(2
Art. 33: " L'appel d'offres est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur
choisit l'attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs
préalablement portés à la connaissance des candidats.".
)(3
M. Guibal, Mémento des marchés publics , op.cit, p.32.
- R. Chapus, Droit administratif général, T1, 9e éd, op.cit, p.1051.
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وهذا التعريف محل تظر  -ف تقديرتا  -فاته ووان كان يصلح لتعريف طلب العرول ف
القاتون الفرتس والمغرب عل أساس أن تقتية طلب العرول تقتية أصلية تمضع لعدد من المعايير

الت

ال حصر لها

()1

إال أته ال يمكن التسليم بهذا التعريف ضمن التظام القاتوت القائم ف فلسطين

أو المملكة األردتية الهاشمية أو ف

القاتون التموذج

"اليوتسترال" ،ومرد ذلك أن تقتية طلب

العرول ف هذ القواتين ه تقتية استثتائية وتمضع لمعايير محدودة وف حاالو وردو عل سبيل

الحصر ،وبالتسبة لمشترياو ذاو قيمة مالية معيتة( ،)2مما يعت اتحصار السلطة التقديرية الممتوحة

ل دارة ضمن تطا هذ المعايير فقط وذلك عل مالف ما هو مستقر ف القاتون الفرتس الحال

للمشترياو العامة(.)3

ما سب

يمكن تعريف طلب العرول بتته  :أسلوب من أساليب إبرام العقود

وبتاء عل
ً
اإلدارية يعط ل دارة حرية امتيار المتعاقد معها دون االلتزام بمبدأ ولية إرساء العطاء المعروف ف
المتاقصة العامة مع مراعاة اعتباراو الصالح العام واحترام القواعد الت

عملية التعاقد.

أعلتو عتها اإلدارة لتتظيم

- A. de Laubadére, J. Cl. Venezia, Y. Gaudemet, Manuél de dirot administratif, L. G.
D. J, Paris, 15e éd, 1995, p.246.
- X. Philippe, Droit administratif général, 2e éd, Paris, 1996 , p.168.
- Forge, op.cit, p.79.
- J. Rivero, J. Waline, Droit administratif, 19e éd, op.cit, p.107.
وفي عبارات قريبة من التعريف السابق عرفها األستاذان جورج فودال وبيار دلفولفيه بأنها " إجراء أكثر
مرونة من إجراءات المناقصة وهو يتضمن كالمناقصة دعوة عامة للمنافسة إال أن استدراج العروض
بخالف المناقصة ال يتم إرساء الصفقة من خالله على المتعهد أو المورد الذي قدم أدنى األسعار،
فاإلدارة قد تأخذ في الحسبان عند اختيارها للمتعاقد معها عوامل أخرى مثل الضمانات المهنية والمالية
للمرشحين والقيمة الفنية لمحل العقد ،مهلة التنفيذ...الخ" .د .جورج فودال وبيار دلفولفيه ،القانون
اإلداري ،مرجع سابق ،ص.122
( )1انظر المواد ( )92 ،91 ،90 ،97 ،92 ،59 ،51 ،51 ،50من قانون المشتريات العامة الفرنسي رقم
 ،0229/915وانظر المرسوم رقم  0-99/290الصادر في  12ديسمبر سنة  7999في شأن تحديد
شروط وأشكال إبرام عقود الدولة وكيفية مراقبتها في المملكة المغربية.
( )2المادة (/70أ) من قانون اللوازم العامة الفلسطيني رقم  9لسنة  7999والمادة ( )2من قانون العطاءات
لألشغال الحكومية في فلسطين رقم  9لسنة  7999والمادة (/75أ) من نظام رقم  10لسنة  7991بشأن
كيفية ابتياع اللوازم العامة في المملكة األردنية الهاشمية والمواد ( )52 ،79من القانون النموذجي
"اليونسترال" .
( )3ينص البند األول من المادة ( )51من قانون المشتريات العامة الفرنسي رقم  0229/915على العديد من
المعايير التي يحدد بنا ًء عليها العرض الفائز فهي غير تمييزية وتتعلق بالجودة والسعر والجدارة الفنية
والجمالية والو يفية وأدائها المميز في مجال حماية البيئة ،وتعزيز فرص العمل للسكان الذين يواجهون
صعوبات ،والتكلفة االجمالية لموضوع العقد ،ومقدار أرباح المتعاقد ،ونوع الخدمة المقدمة وحداثة
االبتكار ،والمساعدات التقنية المقدمة مع العرض في فترة ما بعد إبرام العقد وتنفيذه ،وتاريخ التسليم،
ووقت التسليم والتنفيذ ،كما نصت المادة المشار إليها على إمكانية توافر معايير أخرى إذا كان لها ما
يبررها في التعاقد
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أمذ القاتون الفلسطيتي بتسلوب الدعوة للتقدم بعرول األسعار وهو يعتبر أسلوباً بسيطاً وأقيل رسيمية
وشيكلية ميين أسييلوب المتاقصيية ،وذليك في حيياالو محييددة وبماصيية عتييد الحاجيية لمشييترياو ذاو قيميية

متمفضة .ويوفر هذا األسلوب عمالً روتيتياً قليل التكلفة بالمقارتية بياإلجراءاو والشيكلياو المتبعية في
المتاقصاو بصورة عامة .وسوف تقيوم بتحدييد حاالتيه ومضيموته في

التحو التال :

القياتون الفلسيطيت وذليك علي

أولا -استدراج العروض في قانون اللوازم العامة:

المشرع الفلسطيت الذي تبت أسلوب طلب العرول في الميادة (/02أ) مين قياتون الليوازم

العاميية ،لييم يتييبن هييذ التقتييية اإلجرائييية عل ي أسيياس أتهييا تقتييية رئيسيية شييتتها ف ي ذلييك شييتن المتاقصيية

العامة بل استبان من متطو المادة ( )02المشار إليها وتفاً أن المتاقصة ه التقتيية األساسيية إلبيرام
عقيود الشيراء العييام ولقييد حييدد المشيرع في المييادة ذاتهييا حيياالو اللجيوء إلي طلييب العييرول وهي علي

التحو التال (:)1

 -0إذا كاتييو قيميية الل يوازم المي يراد ش يراؤها ال تزيييد عل ي ممس يية والف دوالر أمريك ي أو مييا يعادله ييا
بالعملة المتداولة قاتوتاً.

 -2إذا لم يتقيدم للعطياء المطيروح عيدد كياف أو متاسيب مين العيرول واقتتعيو الجهية التي طرحيو
العطاء أن الضرورة تقض بشراء اللوازم عن طري استدراج عرول.

ويتضييح ميين المييادة (/02أ) المييذكورة أن اإلدارة ال يمكتهييا أن تلجييت إل ي أسييلوب طلييب العييرول

مارج هذ الحاالو وواال اعتبر ذلك اإلجراء ملطماً لمشروعية إبرام العقد.
ال يح للجهة اإلدارية ال ار بية في الشيراء تجياوز القيمية التقديريية للمشيترياو مبليا ممسية

والف دوالر وعيدم تجزئيية العطياءاو بهييدف التحاييل علي القيياتون للوصيول إلي هيذ القيميية وواال وصييم
التعاقييد بتتييه ييير مشييروع ،إال أتييه يج يوز اسييتمدام تقتييية اسييتدراج طلييب العييرول مهمييا بلغييو القيميية

المالية للوازم موضوع التعاقد ،وذلك ف حالة طرح عطاء لم تقدم فيه عرول أو لم يمكن التعاقيد ميع
أي ميين العييرول المقدميية بشييتته وذلييك ف ي حييال إمفييا إج يراءاو المتاقصيية ،ويلييزم ضييرورة أن تقتييع

الجهيية الت ي طرحييو العطيياء بييتن الضييرورة تقض ي بش يراء الل يوازم عيين طري ي تقتييية اسييتدراج عييرول،
وهذ الجهة قد تكيون اليوزير المميتص في حيال أن العطياء اليذي أمفي في حيدود ماليية ال تزييد علي

( )1تنص المادة ( )70من قانون اللوازم العامة رقم  9لسنة  7999على أنه " وفقا ً ألحكام هذا القانون تتم
عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء على انه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين :أ -استدراج
عروض وذل في أي من الحاالت التالية."......،
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ممسة عشر ألف دوالر أمريك  ،أما ف حال ما إذا زادو قيمة العطاء عل ممسة عشير أليف دوالر

أمريك فان جهة طرح العطاء ه لجتة العطاءاو المركزية(.)1

ولم يحدد قاتون اللوازم العامة وال التعليماو الماصة به كيفية اإلعالن عن طلب العرول ف

هذ الحالة وكيفية تصيدير العطياءاو وهيل مين الضيروري أن تيرد داميل مظياريف مغلقية أم ال وهيل

يلزم إرفا الضماتاو الماليية لهيذ العيرول

وهيذا تقيص حبيذا ليو تيم تفادييه ،ولقيد قمتيا بتتبيع العدييد

ميين التعاقييداو الت ي قامييو بهييا لجتيية العطيياءاو المركزييية وذلييك باتبيياع أسييلوب اسييتدراج الع ييرول،

واتضح لتا ما يل :

 -0األصل في هيذ التقتيية أن ييتم اإلعيالن عتهيا مين وقيائع الكشيوف المعيدة داميل الوحيدة اإلداريية
وذلييك بييتن يييتم توجيييه الييدعوة إل ي عييدد ميين المييوردين ال يقييل عيين ثالثيية مميين يشييتغلون بيياللوازم

موضوع التعاقد.

 -2ال يلزم تقيديم تيتمين ابتيدائ إال إذا تصيو دعيوة التقيدم بيالعرول علي ميالف ذليك إال أتيه يليزم
تقديم تتمين حسن التتفيذ وجميع الضماتاو الت

تكفل تتفيذ موضوع التعاقد.

ثانيا -استدراج العروض في قانون الش ارء العام:

تتص مادة ( )22من القيرار بقياتون رقيم ( )1لسيتة 2102م بشيتن الشيراء العيام السياري في

الضفة الغربية عل أن " .0للجهة المشترية اتبياع أسيلوب اسيتدراج عيرول األسيعار لشيراء الليوازم أو

األشغال أو المدماو وفقاً لألسقف والشروط والمعايير المحددة ف التظام.

 .2تقوم الجهة المشترية باستدراج ما ال يقل عن ثالثة عيرول أسيعار مين المتاقصيين الميؤهلين مين

مالل توجيه دعوة مطية لهم ،عل أن تتضمن الدعوة اآلت :

أ .اسييم الجهيية المشييترية وعتواتهييا .ب .وصييف وكمييية السييلع أو المييدماو أو األشييغال الميراد توريييدها.
ج .مكان التسليم أو موقع العميل في حالية األشيغال .د .المواصيفاو الفتيية .ه .ميدة سيريان العيرل.
و .طريقة تقديم العرول والمكان والموعد التهائ للتقديم .ز .أية أمور أمرى يتص عليها التظام.

 .9ف حال تعذر الحصيول علي ثالثية عيرول أسيعار ،للجهية المشيترية فيتح العيرل أو العرضيين

إذا لم يكن هتاك جدوى من إعادة الدعوة إل االستدراج.

 .2يقبل العرل األقل سع اًر المطاب للمواصفاو ولشروط استدراج العرول ،إذا كان السعر متاسباً.
 .2يحدد التظام اإلجراءاو المتبعة ف استدراج عرول األسعار".

( )1راجع نص المادة ( )71من قانون اللوازم العامة رقم  9لسنة 7999
َّ
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ولقد حدد تظام الشراء العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( )2لستة 2102الشروط و اإلجراءاو

المتبعيية في اسييتدراج عييرول األسييعار لليوازم والمييدماو واألشييغال العاميية حيييل تييتص المييادة ()010

مته عل أته :

 .0تفييرل الجهيية المشييترية رقابيية صييارمة عل ي اسييتمدام اسييتدراج عييرول األسييعار لضييمان تكييافؤ
الفرص.

 .2يمضع استمدام أسلوب استدراج عرول األسعار لألسقف المالية اليواردة في الملحي (أ) مين هيذا
التظام.

 .9يجب أن يواف المسؤول الممتص مطياً عل قرار استمدام استدراج عرول األسعار.
 .2عتد القيام باستدراج عرول األسعار ف الشراء العام يجب مراعاة األمور اآلتية:

أ .ال يجوز للجهة المشترية استمدام استدراج عرول األسعار فقط كوسيلة لتجاوز أسلوب المتاقصة

العام يية ع يين طريي ي تجزئ يية عملي يياو الشي يراء المحتمل يية إلي ي عملي يياو أص ييغر ،للس ييماح باس ييتمدام ه ييذا

األسلوب.

ب .مع مراعاة أحكام المادة ( )012من هذا التظام ،ال يتطلب استدراج عرول األسعار استعمال

وثائ المتاقصة القياسية أو جميع إجراءاو المتاقصة".

()1

لقد حدد الملح (أ) بتظام الشراء العام الصادر عن مجلس الوزراء األسقف المالية إلجراء عملية

استدراج عرول األسعار إذا كاتو القيمة التقديرية لموضوع الشراء بما ال تتجاوز ()$21111

بالتسبة للوازم العامة ،وبما ال تتجاوز ( )$21111بالتسبة لألشغال العامة وبما ال تتجاوز

( )$01111بالتسبة للمدماو ير االستشارية .

وتحن من جاتبتا تتتقد موقف المشرع الفلسطيت سواء ف قاتون الشراء العام أم ف التظام الماص به

وذلك لألسباب التالية :

 -0استمدام أسلوب الدعواو الشمصية وليس اإلعالن ف الصحف ،وعدم إلزامية اإلعالن ف
الموقع اإللكتروت أحادي البوابة لتظام الشراء.

()2

( )1تنص المادة ( )720من نظام الشراء العام الصادر بقرار مجلطس الطوزراء رقطم ( )5لسطنة0272علطى أنطه ".7
باإلضطافة إلطى مطا ورد فططي المطادة ( )09مطن القططرار بقطانون ،يجطب أن تتضططمن وثطائق اسطتدراج العططروض
اآلتي :أ .شروط الدفع وشروط العقد االساسية االخرى .ب .المتطلبات الخاصطة برخصطة المهطن والسطجل
التجاري .ج .معايير التقيطيم .د .المتطلبطات الخاصطة بشطهادة تصطنيف المقطاولين .0 .علطى الجهطة المشطترية
اسططتخدام وثيقططة اسططتدراج عططروض األسططعار النموذجيططة التططي يصططدرها المجلططس .1 .ال يطلططب تقططديم كفالططة
دخول المناقصة عندما يستخدم أسلوب استدراج العروض".
( )2تنص المادة ( )721من نظام الشراء العام الصادر بقرار مجلطس الطوزراء رقطم ( )5لسطنة0272علطى أنطه ".7
تدعو الجهة المشترية الموردين أو المقاولين خطيا ً عن طريق البريد ،الفاكس أو البريطد اإللكترونطي تقطديم
عططروض االسططعار ،وتوضططح الططدعوة التططاريخ الططذي يجططب أن تقططدم بططه العططروض .0 .ال يحتططاج اسططتدراج
َّ
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 -2عدم استمدام الوسائل اإللكتروتية ف تسليم العرول من قبل المتاقص للجهة المشترية

()1

 -9أعطو الفقرة ( )9من المادة  22من قاتون الشراء الح للجهة المشترية ف حال تعذر

الحصول عل ثالثة عرول أسعار ،فتح العرل أو العرضين إذا لم يكن هتاك جدوى من

إعادة الدعوة إل االستدراج ،وتحن تهيب بالمشرع العدول عن موقفه بتن يستبدل أسلوب

استدراج العرول ف مثل هذ الحالة بتسلوب الشراء المباشر عل اعتبار أن الشراء المباشر
()2

يقوم عل التفاول وهو االمر ير المسموح به ف استدراج عرول االسعار
المطلب الثالث
التفاق المباشر

االتفا المباشر هو تعاقد جهة اإلدارة بصورة مباشرة مع المتعاقد الذي وقع امتيارها علييه،

ودوتمييا متاقصيية أو م ازيييدة أو ممارسيية ،فيياألمر المباشيير أو االتفييا المباشيير تسييلك فيييه جهيية اإلدارة

سبيل التعاقد مباشرة متحللة من الضوابط واألحكيام والقواعيد لطريي المتاقصية بصيورها اليثالل العامية

والمحدودة والمحلية وطري الممارسة لما تمضع له من قيود"(.)3

ويتبيين ميين التعرييف السيياب أن االتفيا المباشيير تتحليل فيييه جهية اإلدارة ميين اتمياذ اإلجيراءاو

الت ي رسييمها المشييرع لهييا المتيييار ميين تتعاقييد معييه ،وميين ثييم فييال يييرمص بييه القيياتون إال عل ي سييبيل
االسييتثتاء وف ي حيياالو معيتيية وبالتعاقييد مباش يرة مييع ميين تر ييب ميين المييوردين أو المقيياولين دون التقيييد

عروض األسعار إلى اإلعالن عنه في الصحف ،ولكن من الممكطن اإلعطالن عنطه فطي الموقطع اإللكترونطي
أحططادي البوابططة لنظططام الشططراء .1 .ال تتقاضططى الجهططة المشططترية أيططة رسططوم علططى وثيقططة اسططتدراج عططروض
األسعار .2 .يجب أن تكون الفترة بين الدعوة الستدراج العروض واستالم العطروض مطن ( 72-1يومطا ً).
كاف من العروض المستجيبة ،تطلطب الجهطة المشطترية
 .5من أجل تقليل مخاطر عدم الحصول على عد لد
ل
من جميع المدعوّين التأكيد على مطا إذا كطانوا سطيقدمون عطروض األسطعار ،وذلط مطن أجطل دعطوة آخطرين
ليحلططوا محططل أولئ ط الططذين لططن يقططدموا عرض طا ً .9 .يسططمح لكططل مططن تططدعوه الجهططة المشططترية إلططى اسططتدراج
العروض بتقديم عرض واحد فقط ،وال يخضع هذا العرض للمفاوضات".
( )1تنص المادة ( )722من نظام الشراء العام الصادر بقرار مجلطس الطوزراء رقطم ( )5لسطنة0272علطى أنطه ".7
يجب أن تكون عروض األسعار المقدمة خطية وموقعة حسب األصول وفطي مظطاريف مختومطة ومغلقطة.
 .0ترسططل العططروض إلططى العنططوان الططذي تحططدده الجهططة المشططترية قبططل الموعططد النهططائي المحططدد فططي دعططوة
االستدراج وتوضع في الصندوق المعد لذل "...
( )2تنص المادة ( )721من نظام الشراء العام الصادر بقرار مجلطس الطوزراء رقطم ( )5لسطنة0272علطى أنطه ".7
 .9 ....يسططمح لكططل مططن تططدعوه الجهططة المشططترية إلططى اسططتدراج العططروض بتقططديم عططرض واحططد فقططط ،وال
يخضع هذا العرض للمفاوضات".
( )3تعريف للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لالتفاق المباشر رقم  729بتاريخ  – 7999/0/75ملف
رقم  ،122/7/52المجموعة من يناير  7999حتى مارس  ،7999الجزء الثاني ،ص 07وفى ذات
المعنى إفتاء إدارة الفتوى لوزارة الموارد المائية والري -ملف رقم  ،195/0/1بتاريخ – 0225/5/79
لم ينشر بعد .ولقد عرف بعض الفقه االتفاق المباشر بأنه " تقنية استثنائية لتبادل اإليجاب والقبول في
العقد اإلداري ،تقوم على التفاوض ،شأنها في ذل شأن الممارسة بخالف أن االتفاق المباشر ال يتم من
خالل العالنية والمنافسة " .د .مهند مختار نوح ،مرجع سابق ،ص.591
َّ
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بيياجراءاو المتاقصيياو والممارسيياو بتتواعه ييا ،وتتمتييع اإلدارة ف ي هييذا األس ييلوب ميين أسيياليب التعاق ييد

بحرييية كامليية في

امتيييار المتعاقييد معهييا( .)1حيييل قييررو إدارة الفتييوى والتشيريع لييو ازرة المواصييالو أن

"التعاقد عن طري االتفا المباشر يتميز بحرية اإلدارة التامة في التعاقيد ،فياإلدارة فييه تسياوم وتمتيار
من تتعاقد معه بتفس الحرية الت يتمتع بها األفراد ف تطا القاتون الماص"(.)2

أولا -حالت الشراء المباشر وفق قانون اللوازم العامة:

أمييذ المشييرع الفلسييطيت بتسييلوب الشيراء المباشيير وذلييك في حييدود وحيياالو معيتيية وفي ظييل الظييروف
االسييتثتائية وحيياالو الط يوار  ،ولقييد توسييع القيياتون الفلسييطيت ف ي إمكاتييية اللجييوء إل ي طريقيية الش يراء

المباشر بالمقارتة باإلطار القاتوت القائم حالياً ف

مصر.

أجاز قاتون اللوازم العامة إمكان اللجوء إل الشيراء المباشير وذليك في الحياالو اليواردة في

المييادة (/02ب) متييه والت ي تييتص عل ي أن يكييون " الش يراء المباشيير لل يوازم بالتفيياول مييع بييائعين أو
متتجين أو موردين ف أي من الحاالو التالية:

 -0إذا كاتو الليوازم مطلوبية لمواجهية حالية عامية طارئية ال تسيمح بالقييام بياجراءاو طيرح عطياء أو

بتاء عل طلب من الوزير الممتص وموافقة مجلس الوزراء.
استدراج عرول ،وذلك ً
 -2إذا كاتييو الل يوازم الم يراد ش يراؤها قطع ياً تبديلييية أو أج يزاء مكمليية ال تت يوافر لييدى أكثيير ميين مصييدر
بتاء عل تقرير فت من ذوي االمتصاص والمبرة.
واحد ً
 -9شراء مواد علمية كاألفالم والممطوطاو وما يماثلها.

 -2إذا طرح عطاء أو تم استدراج عيرول وليم يكين بالمسيتطاع الحصيول مين ميالل أي متهيا علي

عرول متاسبة أو لم تكن األسعار معقولة أو عتد عدم الحصول عل كاميل الكميية مين الليوازم

المراد شراؤها "(.)3

وتجيدر اإلشييارة إلي أن المشييرع الفلسيطيتي لييم يكين موفقياً في تحديييد حياالو الشيراء وواجراءاتييه

المباشيرة ،وقييد يياب عيين ذهتييه أن االتفييا المباشيير هييو أسييلوب اسييتثتائ ميين أسيياليب التعاقييد اإلداري

وهو بحسب األصل أمر ير مر وب فيه.

( )1د .عادل السعيد أبو الخير ،القانون اإلداري ،بدون دار النشر ،،0227 ،ص 001وأد جابر جاد نصار،
العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.072
( )2فتوى اللجنة الثالثة بالقسم االستشاري لمجلس الدولة المصري ،جلسة  71نوفمبر  ،7997إدارة الفتوى
والتشريع لوزارة المواصالت ،فتوى رقم  0299بتاريخ  79نوفمبر  ،7997مجموعة مبادئ الجمعية
منذ نشأتها عام  7929وحتى عام  ،0225المبدأ رقم  ،129ص.7752
( )3وتنص المادة ( )90من التعليمات الخاصة بقانون اللوازم العامة على أنه " إذا كانت اللوازم المراد شراؤها
ال تتوافر إال لدى مصدر واحد ،يجب أن يعزز طلب الشراء بتقرير فني يؤكد ذل  ،وأن ترفق الدائرة
التقرير الفني بكتاب رسمي ".
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ثاني ا -حالت الشراء المباشر وفق قانون الشراء العام:

تتص المادة ( )21من القرار بقاتون رقم ( )1لستة 2102م بشتن الشيراء العيام السياري في

الضفة الغربية عل أن " .0ميع م ارعياة الضيوابط المحيددة في التظيام للجهية المشيترية أو دائيرة الليوازم
العامة أو دائرة العطاءاو المركزية اتباع أسلوب الشراء المباشر ف أي من الحاالو اآلتية:

أ .إذا لم تتوافر اللوازم أو األشغال أو المدماو المطلوبة إال لدى متاقص واحد ،وبشيرط أن ال تكيون

المواصفاو الت تضعها الجهة المشترية موجهة لتتطب عل ذلك المتاقص.

اء أو مدماو مكملة أو توسعاً ف األشغال ال
ب .إذا كاتو المشترياو المطلوبة قطعاً تبديلية أو أجز ً
تتوافر إال لدى المورد أو المقاول األصل .
ج .إذا وج ييدو الجه يية المش ييترية بع ييد أن قام ييو بشي يراء بع ييل الس ييلع أو المع ييداو أو التكتولوجي ييا أو

المدماو من أحد الموردين أن هتاك بعل اللوازم أو المدماو يجب شراؤها مين ذليك الميورد ألسيباب

تتعلي بالتوحيييد القياسي أو التوافي مييع الموجييود ميين السييلع أو المييدماو ،مييع م ارعيياة محدودييية عملييية

الشراء المقترحة مقارتة بعملية الشراء األصلية ،ومعقولية السعر وعدم مالءمة البدائل.

د .ف حاالو الضرورة القصوى أو الكوارل الطبيعية.

ه .إذا كاتو الكلفة التقديرية للوازم أو األشغال أو المدماو صغيرة جداً وفقاً لما يحدد التظام.
و .ف حالة شراء المواد العلمية أو الثقافية كاألفالم والممطوطاو وما يماثلها.

 .2تقييوم الجهيية المشييترية أو دائ يرة الل يوازم العاميية أو دائ يرة العطيياءاو المركزييية بارسييال كتيياب مط ي

يتض ييمن وص ييفاً باحتياجاته ييا ،وأي يية ش ييروط ماص يية تتعلي ي بالتوعي يية والكمي يية والتكلف يية وموع ييد التس ييليم
وشروطه ،وتقوم بالتفاول مع المتاقص للحصول عل السعر األفضل.

 .9يتم الشراء بموجب عقد مكتوب أو من مالل أمر شراء مط .

 .2يفحص المجليس مبيرر الشيراء المباشير ميع م ارعياة مصيلحة الجهية المشيترية ،وضيمان مسيؤوليتها

ف تحقي االقتصاد والكفاءة وواتاحة الفرص المتساوية لكل المتاقصين المؤهلين”.
ويتضح من هذ
ضوابط واجراءات الشراء المباشر

ح ييددو الم ييادة ( )012م يين تظ ييام الشي يراء الع ييام الص ييادر بقي يرار مجل ييس ال ييوزراء رق ييم ()2

لستة 2102ضوابط الشراء المباشر( ،)1كما حددت المادة ( ) 101من ذات النظام إجـراءات الشـراء
()1

المباشر

( )1تنص المادة ( )725من نظام الشراء العام الصادر بقرار مجلطس الطوزراء رقطم ( )5لسطنة0272علطى أنطه ".7
ال يجوز للجهة المشترية أو دائطرة اللطوازم العامطة أو دائطرة العططاءات المركزيطة اسطتخدام أسطلوب الشطراء
المباشططر إال فططي الحططاالت التططي وردت فططي المططادة ( )09مططن القططرار بقططانون .0 .ال يمكططن تبريططر الشططراء
َّ
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لقييد حييدد الملح ي (أ) بتظييام الش يراء العييام الصييادر عيين مجلييس الييوزراء األسييقف المالييية

إلجراء عملية الشراء المباشر بما ال تتجاوز ممسة والف دوالر أمريك .

وتجييدر اإلشييارة إل ي أن المشييرع الفلسييطيتي كييان موفق ياً ف ي تحديييد حيياالو الش يراء المباشيير وواجراءاتييه
وكييان حاض ي اًر ف ي

ذهتييه أن االتفييا المباشيير هييو أسييلوب اسييتثتائ ميين أسيياليب التعاقييد اإلداري وهييو

بحسب األصل أمر ير مر وب فييه ،وبماصية أتيه أجياز هيذا األسيلوب عتيد الحاجية لمشيترياو ذاو
قيمة متمفضة

إال أته أ فل الشراء المباشر ف حاالو الضرورة القصوى أو الكيوارل الطبيعيية ،فتقيييد عمليية الشيراء

في ي ح ييدود ه ييذا المبل ييا البي ياً ال يلبي ي المص ييلحة العام يية في ي ح يياالو الض ييرورة القص ييوى أو الكي يوارل

الطبيعية .لذلك تهيب بالمشرع استثتاء القيد المال ف مثل هذ الحاالو عل أن يصيدر قيرار مسيبب

من مجلس الوزراء بذلك ف كل عملية شراء عل حدة.

المباشططر دون منافسططة بططدعوى أنططه ال يوجططد سططوى منططاقص واحططد يتمتططع بالقططدرة أو بططالحق الحصططري فططي
تصنيع أو إنتاج اللوازم أو تنفيذ األشغال أو الخدمات ،إن كانت هناف لطوازم أو أشطغال أو خطدمات تعادلهطا
مططن الناحيططة الو يفيططة وتفططي باحتياجططات الجهططة المشططترية .1 .فططي حالططة الشططراء المباشططر بسططبب الضططرورة
القصوى أو الكوارث الطبيعية المشار إليها في المادة (/7/09د) من القرار بقانون تعمل الجهطة المشطترية
على قصر عملية الشراء على الكمية والمطدة الزمنيطة الالزمطة للتعامطل مطع الظطروف الطارئطة فحسطب.2 .
عند اللجوء إلى الشراء المباشر يتعين على الجهة المشترية أن تقطوم بتحضطير سطعر تقطديري دقيطق لعمليطة
الشراء طبقا ً للمادة ( )97من هذا النظام لتتأكد من أن السعر الطذي سطيدفع هطو سطعر معقطول ومنصطف.5 .
عنططد القيططام بالتفططاوض تعططد الجهططة المشططترية أو دائططرة اللططوازم العامططة أو دائططرة العطططاءات المركزيططة خطططة
تفاوضية تحدد فيها القضايا التي تود التفاوض بشأنها كما تحدد اهدافها ومدى النتائج المقبولة لديها".
( )1تنص المادة ( )729من نظام الشراء العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقطم ( )5لسطنة0272علطى أنطه " .7
تقوم الجهة المشترية أو دائطرة اللطوازم العامطة أو دائطرة العططاءات المركزيطة بطدعوة المنطاقص الوحيطد مطن
خالل كتاب خطي لتقديم عطائه ،وتتضمن الطدعوة وصطفا ً باحتياجاتهطا ،وأيطة شطروط خاصطة بالمواصطفات
والكميططة والتكلفططة ،وموعططد التسططليم وشططروطه ،وسططائر شططروط العقططد األخططرى .0 .ال يطلططب مططن المنططاقص
تقديم كفالة دخول مناقصة في حالة الشراء المباشر .1 .يقدم المناقص عطاءه بنطا ًء علطى الشطروط الطواردة
في الدعوة ،ويقوم بتسليم العطاء في المكان والوقت المحددين في الدعوة .2 .تقوم لجنة الشراء في الجهطة
المشترية او لجنة العطاءات في دائرة اللوازم العامطة أو دائطرة العططاءات المركزيطة بإحالطة العططاء المقطدم
بعد فتحه إلى لجنة تقييم يتم تشكيلها من قبل المسؤول المختص أو الوزير المختص .5 .تقوم لجنطة التقيطيم
بالدراسة والتحليل الفنطي والمطالي للعططاء المقطدم والتأكطد مطن :أ .أن المنطاقص يتمتطع بطالمؤهالت المطلوبطة
لتنفيططذ عقططد الشططراء .ب .أن نوعيططة العططرض المقططدم وجوانبططه الفنيططة تفططي بشططروط الجهططة المشططترية .ج .أن
السططعر الططذي سططيدفع للمنططاقص هططو سططعر معقططول ومنصططف .9 .للجنططة التقيططيم وبعططد الموافقططة الخطيططة مططن
المسؤول المختص أو الوزير المختص مفاوضة المناقص بنا ًء على الخطة التفاوضية التي أعطدتها الجهطة
المشططترية أو دائططرة اللططوازم العامططة أو دائططرة العطططاءات المركزيططة .1 .تقططدم لجنططة التقيططيم تقريططراً يتضططمن
توصططياتها للجنططة الشططراء أو للجنططة العطططاءات المختصططة التخططاذ قططرار اإلحالططة ،الططذي يخضططع لمصططادقة
المسططؤول المخططتص أو الططوزير المخططتص  .9 .يطلططب مططن المنططاقص تقططديم كفالططة حسططن التنفيططذ إن كانططت
مطلوبة .9 .يوقع العقد من قبل المسؤول المختص .72 .على الجهة المشطترية أو دائطرة اللطوازم العامطة أو
دائرة العطاءات المركزية أن توثق عملية الشطراء المباشطر ،وأن يشطتمل ملطف عمليطة الشطراء علطى تقريطر
يوضح األسباب الموجبة للجوء إلى أسلوب الشراء المباشر ،وتوثيقا ً خطيا ً للمفاوضات مع المناقص".
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أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروني في التشريع الفلسطيني

المطلب الرابع
إبرام العقد اإلداري بأسلوب المزايدة اإللكترونية

أمذ المشرع الفرتس بتسلوب المزايدة اإللكتروتية العكسية كتسلوب جديد من أساليب إبرام

العقد اإلداري لم تتمذ به التظم القاتوتية القائمة ف كل من فلسطين ومصر ،ولقد ظهر هذا التوع من

المزايداو اإللكتروتية ألول مرة ف هولتدا ،حيل يتقدم ال ار بون ف التعاقد بعطاءاتهم ف مظاريف

مغلقة وبطريقة سرية إل السلطة المتعاقدة ،ويقوم محافظ البيع بالمزاد العلت باإلعالن عن بدء المزاد

عن طري اإلتترتو ،ثم يبدأ التتافس بيتهم حت التوصل إل الثمن األقل ورسو المزاد عليه ووابرام

العقد(.)1

وتصو المادة  02من التوجيه األوروب

رقم  2112/01عل

استمدام هذا األسلوب
()2

وحددو المواد  02 ،02مته إجراءاو إبرام عقود التوريد والمدماو واألشغال  ،ولقد تبت التوجيه
األوروب هذا األسلوب ف صور أمرى من العقود مثل عقود الميا والتقل والطاقة(.)3
وعل

مالف الوضع ف

أوروبا فان المزايدة اإللكتروتية وف

قاتون المشترياو العامة

الفرتس رقم  2112-922قصرو هذا األسلوب عل عقود التوريد فقط ،واعتبرته أسلوباً أصيالً وف

حدود مالية تتجاوز الحدود المالية المطبقة عل أساليب التعاقد األمرى ،ويظهر ذلك جلياً من تص

المادة ( )22من قاتون المشترياو العامة الحال  ،حيل تصو ف الفقرة الثاتية متها( ،)4عل جواز

اللجوء إل أسلوب المزاد اإللكتروت بمصوص عقود التوريد الت تتجاوز قيمتها الحدود المتصوص

عليها ف

البتد ( )2من المادة ( ،)5()22كما ال يجوز لها اللجوء إل

المزاد اإللكتروت

بطريقة

( )1رحيمة الصغير ساعد نمديلي ،مرجع سابق ،ص.775
Article 14du directive 2004/18 “ A cet effet, il convient de prévus que ces
enchères électroniques, ne portent que sur des marchés des travaux, fournitures
et services pour lesquels les spécifications peuvent être établies de manière
precise”.
( )3التوجيه األوروبي رقم  0222/71الخاص بإجراءات عقود المياه والنقل والطاقة .
)(4
Art. 54: “II. - Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à l'enchère électronique
que pour les marchés de fournitures d'un montant supérieur aux seuils fixés au
II de l'article 26.
Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à l'enchère électronique de façon abusive
ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence ou de manière
à modifier l'objet du marché.”.
( )5تنص الفقرة الثالثة من المادة ( )09من قانون المشتريات العامة على حدود مالية تنطبق على أساليب التعاقد
األخرى – باستثناء االتفاق المباشر – مثل طلب العروض المفتوح والمقيد والممارسة – التفاوض القائم
على العالنية والحوارات التنافسية ،والمسابقات ،ونظم الشراء الديناميكية وعليه يستخدم أسلوب المزايدة
االلكترونية في حال زادت قيمة العقود المزمع إبرامها على تل الحدود وهي على النحو التالي بالنسبة
لمشتريات الدولة من اللوازم والخدمات  705ألف يورو وللسلطات المحلية  791ألف يورو واللوازم
َّ
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تعسفية أو عل التحو الذي يحول دون التتافس أو يقيد أو يزيفه أو بطريقة تغيير أو تعديل من

.موضوع العقد

:تعريف المزايدة اإللكترونية

2112-922  من قاتون المشترياو العامة الفرتس رقم22 عرفو الفقرة األول من المادة

المزاد اإللكتروت بتته إجراء المتيار العرول يتم بالطري اإللكتروت ويسمح للمرشحين – مقدم

العرول – باعادة التظر ف األسعار المقدمة متهم تحو االتمفال وتعديل قيمة بعل العتاصر
 أو،المعايير األمرى القابلة للتقدير

 وعل،الثمن

عل

.)1(لعرضهم والقابلة للتقدير

 يتصب المزاد اإللكتروت،وعليه

عل الثمن والمعايير األمرى القابلة للتقدير ف وقو واحد – ف ون معاً – ويتم المزاد اإللكتروت

أساس المعالجة

الكامل للعطاءاو بما يسمح بامكاتية تصتيفها عل

عقب التقييم األول

.)2(اإللكتروتية

 األحكام المتعلقة2112-922 ) من قاتون المشترياو العامة رقم22( لقد حددو المادة

. بالمزاد اإللكتروت وه عل التحو التال

 ألف يورو وللحصول على الخدمات والبح العلمي والتطوير والتي791 الخاصة بمجال الدفاع
 ألف يورو791 ستستحوذ السلطة العامة على ملكيتها الحصرية للنتائج واألموال المتولدة عنها
 ألف يورو925  مليون و2 ومشتريات حزب التحرير
Art. 26 : “ II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une
procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le
montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
1° 125 000 € HT pour les fournitures et les services de l'Etat ;
2° 193 000 € HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales ;
3° 193 000 € HT pour les fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs
opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste
établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre
chargé de la défense ;
4° 193 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour
lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et
qu'il finance entièrement ;
5° 4 845 € HT (1) pour les travaux.”.
(1)
Art. 54 : “I. - Une enchère électronique est une procédure de sélection des offres
réalisée par voie électronique et permettant aux candidats de réviser leurs prix
à la baisse et de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de
leur offre.”.
(2)
Art. 54 : “III. - L'enchère électronique porte sur le prix, sur d'autres critères
quantifiables ou à la fois sur le prix et d'autres critères quantifiables.
Elle intervient après une première évaluation complète des offres permettant que
leur classement puisse être effectué sur la base d'un traitement automatisé.”.
َّ
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أولا -مضمون اإلعالن عن المزاد اإللكتروت  ،حددو الفقرة ( )2من المادة ( )22مضمون
اإلعالن
-

()1

وهو عل التحو التال :

مت لجتو السلطة المتعاقدة إل استمدام أسلوب المزاد اإللكتروت فاتها تلتزم

بالتص عل ذلك ف اإلشعار العام للمتافسة ويجب أن تشتمل وثائ التشاور

عل األقل عل المعلوماو اآلتية:



العتاصر الكمية للعرل ،والت يرتكز عليها المزاد اإللكتروت .

تحديد الحد األدت للتتوع ف مثل هذ العتاصر إذا كان ذلك متاسباً.



طبيعة المعلوماو الت يمكن للمرشحين االطالع عليها مالل المزاد اإللكتروت



المعلوماو المالئمة الماصة بسير المزاد اإللكتروت وعل وجه المصوص شروط الزاد ،والحدود



المعلوماو المالئمة الماصة بالمتظومة اإللكتروتية المستمدمة والطر األمرى الفتية لالتصال.

مالله ذلك.

والزمن الذي يتم

الدوتية للفرو المسموح بها وال تؤثر عل السلع المطلوبة.



زمن المزاد ،بمعت تحديد المدة الزمتية لتقديم العرول.

ثاني ا -إجراءاو تقييم العرول ف إجراءاو المزايدة اإللكتروتية:
 -0يبدأ المزاد اإللكتروت

عقب تقييم العرول ،بالتظر إل

المعايير الت

ال تعتبر موضوع

للمزايدة ،حيل أوجب المشرع أن يتم دعوة جميع المرشحين الذين قدموا عروضاً  -ولم يتم
استبعاد عروضهم بسبب عدم المالءمة أو عدم المشروعية أو عدم القابلية للقبول – ف ذاو
الوقو وبالطر اإلكتروتية للمشاركة ف المزاد ومن مالل عرل وتقديم أسعار جديدة أو قيم

جديدة ألسعارهم ،وحيتما ال تستتد الميزة أو الماصية المتعلقة بالعقد عل معيار الثمن كمعيار

وحيد ،فان الدعوة الموجهة لكل المرشحين تكون مصحوبة بتتيجة تقييم عرضه وفقاً للفقرة

)(1

Art. 4 : “IV. - Le pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à une enchère
électronique en fait mention dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Les documents de la consultation comportent, au moins, les informations suivantes :
; 1° Les éléments quantifiés des offres sur lesquels porte l'enchère électronique
; 2° Le cas échéant, la variation minimale de ces éléments
3° La nature des informations qui seront communiquées aux candidats au cours de
; l'enchère électronique et le moment où elles le seront
4° Les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique,
notamment les conditions dans lesquelles les candidats pourront enchérir et les
; écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés
5° Les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les
; modalités et spécifications techniques de connexion
6° La durée de l'enchère.”.
َّ
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ال تعتبر موضوع للمزايدة مثل معيار الجودة و يرها من

تحدد مالل المزاد

 أي وفقاً للمعايير الت، األول

 كما يجب أن تتو هذ الدعوة عن الصيغة الحسابية الت،المعايير

 وهذا،اإللكتروت التصتيفاو اإللكتروتية بالتظر إل األثمان الجديدة أو القيم الجديدة المقدمة
الدعوة العامة للمتافسة أو ف

األسلوب يجب أن يتضمن موازتة كافة المعايير المحددة ف

 وف حالة وجود تتوع مسموح،وثائ التشاور لتحديد العرل األفضل من التاحية االقتصادية

.)1( فف هذ الحالة يتم وضع صيا لكل حالة متتوعة بصورة متفصلة عن الحاالو األمرى،به

 وال يجوز، يجوز للمزاد اإللكتروت أن يتم عل مراحل وفقاً للشروط المحددة ف وثائ التشاور-2
.)2(أن يبدأ مالل فترة أقل من يومين عمل بعد تاريخ إرسال الدعواو

العرول عن تصتيفهم وبصورة فورية وكذلك تتيجة العرل
 والقيم من قبل مرشحين،المزايدة

 يتم إمطار المرشحين مقدم-9

األفضل ومن الممكن كذلك إمطارهم بعدد المرشحين ف

 وف جميع األحوال ال يجوز.ومرين إن كان هتاك تص صريح ف وثائ التشاور يسمح بذلك

.)3(الكشف عن هوية المرشحين ف أي مرحلة من مراحل المزايدة

(1)

Art. 54 : “V. - L'enchère électronique commence après que les offres ont été
évaluées au regard des critères ne faisant pas l'objet de l'enchère.
Tous les candidats ayant présenté des offres qui n'ont pas été écartées au motif
qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont invités
simultanément par voie électronique à participer à l'enchère en présentant de
nouveaux prix ou de nouvelles valeurs.
Lorsque le choix de l'attributaire du marché n'est pas fondé sur le seul critère du
prix, l'invitation adressée à chaque candidat est accompagnée du résultat de
l'évaluation de son offre réalisée en application du premier alinéa.
L'invitation mentionne également la formule mathématique qui déterminera lors de
l'enchère électronique les reclassements automatiques en fonction des
nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la
pondération de tous les critères fixés dans l'avis d'appel public à la concurrence
ou dans les documents de la consultation pour déterminer l'offre
économiquement la plus avantageuse.
Dans le cas où des variantes sont autorisées, des formules sont fournies séparément
pour chaque variante.”.
(2)
Art. 54 : “VI. - L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases dans
des conditions précisées dans les documents de la consultation. Elle ne peut
débuter moins de deux jours ouvrables après la date d'envoi des invitations.”.
(3)
Art. 54 : “VII. - Les candidats sont informés instantanément de leur classement ou
du résultat de la meilleure offre. Ils peuvent également être informés du
nombre de candidats à l'enchère et, si les documents de la consultation le
prévoient, des prix et valeurs proposés par les autres candidats. Cependant, en
aucun cas, l'identité des candidats ne peut être divulguée pendant le
َّ
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أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروني في التشريع الفلسطيني

 -2تغل السلطة المتعاقدة المزاد اإللكتروت وفقاً إلحدى الطر التالية:
أ-

ف التاريخ والساعة المحددين ف الدعوة العامة للمشاركة عل المزاد.

ب -حيتما لم يعد هتاك مجال الستالم عرول جديدة وفقاً للشروط المحددة ف الدعوة العامة
للمشاركة ف المزاد.

و -عتدما يتم إتجاز جميع مراحل المزايدة ،وفقاً لما هو متصوص عليه ف
للمشاركة ف المزاد.

الدعوة العامة

 -2بعد إ ال باب المزايدة اإللكتروتية ومتح العقد وفقاً للبتد األول من المادة ( )29وفقاً لتتائر
المزاد اإللكتروت  ،مع األمذ ف االعتبار وجوب أن يقدم المرشح الذي حظ عرضه بالقبول

الشهاداو والوثائ المتصوص عليها ف البتد ( )2 ،0من المادة ( )22والشروط المحددة ف

البتد ( )9من ذاو المادة(.)1

الخاتمة

بعد أن اتتهيتا من استعرال جواتب البحل الممتلفة – بحمد اهلل – توصلتا إل العديد مين

التتائر والمقترحاو والت تجملها فيما يل :
أولا -النتائج:

 -1العقي ييد اإلداري اإللكتروت ي ي يتميي ييز بطبيعي يية ماصي يية ،فيجي ييب أن يشي ييتمل عل ي ي مصي ييائص العقي ييد
اإللكتروت ومصائص العقد اإلداري

 -2أمضييع المشييرع الفلسييطيت جميييع أسيياليب إب يرام العقييد اإلداري األصييلية واالحتياطييية س يواء تييم
إبرامه ييا بالوس ييائل التقليدي يية أم االلكتروتي يية إلي ي مب يياد المتافس يية الحي يرة والعالتي يية والمس يياواة في ي

المعاملة بين المرشحين للتعاقد ،ولقد استثت من ذلك تقتية االتفا المباشر عل أساس أن هذ

التقتييية تسييتمدم ف ي الظييروف الت ي ال تسييمح بوجييود متيياا تتافس ي أص يالً ،إال أتييه اعتمييدا مبييدأ
الدعوة الشمصية ف أساليب التعاقد االحتياطية.

déroulement des phases de l'enchère électronique.”.
Art. 54 : “VIII. - Le pouvoir adjudicateur clôt l'enchère électronique selon l'une
des modalités suivantes :
; 1° Aux date et heure fixées dans l'invitation à participer à l'enchère
2° Lorsqu'il ne reçoit plus de nouvelles enchères dans les conditions prévues par
; l'invitation à participer à l'enchère
3° Lorsque toutes les phases de l'enchère, prévues dans l'invitation à participer à
l'enchère, ont eu lieu.”.
)(1
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 -9تتتوع أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروت ف ظل التظم القاتوتية الماصة بالمشترياو العامة
ف كل من فرتسا ومصر وفلسطين ،وهي تتحصير في أسياليب أصيلية وأميرى احتياطيية ،وهي

ف ي مجملهييا تتمثييل ف ي المتاقصيياو بصييورها الممتلفيية وطلييب العييرول والممارسيياو والم ازيييدة

اإللكتروتية والتحاور التتافس واالتفا المباشر.

 -2إن مبييدأ المتافسيية الح يرة ف ي مجييال العقييود اإلدارييية االلكتروتييية ال يكييون مطلق ياً بييل يمضييع إل ي

جمل يية م يين الضي يوابط الذاتي يية والموض ييوعية المتعلق يية بشمص ييية المرش ييح ،حي ييل تم ييارس اإلدارة

سلطتها ف حرمان بعل األشماص أو المشروعاو من ولوج بياب المتافسية ،وذليك إميا كجيزاء

بسبب امالل العارل بالتزاماو سابقة وهو ما يسيم بيالحرام الج ازئي  ،وواميا بهيدف تهيئية الجيو
المتاسب للمتافسة وهو الحرمان الوقائ .

 -2القواتين الت تحكم المشترياو الحكومية المطبقة ف قطاع زة متعددة فه تضم قياتون الليوازم
العاميية وقيياتون العطيياءاو لألشييغال الحكومييية  ،كمييا أن الهيئيياو المحلييية والهيئيياو والمؤسسيياو

العامة الت ال تدمل موازتتها ضمن الموازتة العامة لدولة فلسطين ال تتطب عليها تلك القواتين
بل لكل متها تظام ماص بمشترياتها وهذا بمالف الضفة الغربية حيل صدر قياتون المشيترياو

العام وهو يتطب عل كل أشماص القاتون العام

 -2ل ييم يت ييبن المش ييرع الفلس ييطيت في ي ق يياتون اللي يوازم العام يية وق يياتون العط يياءاو لألش ييغال الحكومي يية
الوسائل اإللكتروتية في عمليياو التعاقيد اإلداري ،بيتميا حيرص المشيرع عليهيا في قياتون الشيراء

العام الجديد.
ثاني ا :التوصيات

 -0توص بضرورة تطبي قاتون الشراء العام والتظام الماص به علي جتياح اليوطن وال سييما
أت ي ه تييوع أسيياليب التعاقييد اإلداري وتييص عل ي الوسييائل اإللكتروتييية ،كمييا يييؤدي ذلييك لتجتييب
العيوب التاجمة عن تعدد قواتين وأتظمة الشراء العام المطبقة ف

زة .

 -2توصي مجليس اليوزراء بضيرورة تشيكيل المجليس األعلي لسياسياو الشيراء العيام والتي أوجيب
المشرع الفلسطيت ف قاتون الشراء العام عل ضرورة تشكيله من قبل مجليس اليوزراءء حتي

يييتمكن ميين القيييام بواجباتييه والت ي أهمهييا إتشيياء ووادارة موقييع إلكتروت ي أحييادي البوابيية ميياص
بعمليياو الشيراء في فلسييطين وتطيوير اإلجيراءاو التي تهيدف إلي تحسييين تظيام الشيراء العييام
بما فيها إقرار االستمدام التدريج لتكتولوجيا المعلوماو واالتصاالو.

 -9تقتييرح عل ي المشييرع الفلسييطيت أن يعييدل المييادة ( )99ميين التظييام الييدامل للقيياتون األساس ي
والت تبيح ألعضاء المجلس التشريع التعاقد مع الدولة
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 -2مييال كييل ميين قيياتون الليوازم العاميية والتعليميياو الماصيية بييه ميين تصييوص توجييب المسيياواة بييين
المرشييحين للتعاقييد ،وهييذا تقييص حبييذا أن يييتم تفاديييه ميين قبييل المشييرع وال سيييما حييين تفعيييل

وسريان قاتون الشراء العام

 -2تقتييرح علي المشييرع الفلسييطيت بييتن يييتم تبتي تظييام العالتييية الكامليية والقائميية علي التشيير في

وسائل اإلعالن الممتلفة بما فيها الوسائل اإللكتروتية لجميع أساليب التعاقد االحتياطيية بيدالً
عيين العالتييية القائميية عل ي تظييام الييدعواو الشمصييية لمجافيياة هييذا األسييلوب لمبييدأ الشييفافية

ولمبدأ المتافسة الحرة والت حرص عليهما المشرع في قياتون الشيراء العيام الجدييد وذليك أسيوة

باألس يياليب األص ييلية ،علي ي أن ي ييتم اس ييتثتاء االتف ييا المباش يير علي ي أس يياس أن ه ييذا األمي يير

يستمدم ف الظروف الت ال تسمح بوجود متاا تتافس أصالً.

 -2تقتييرح عل ي المشييرع الفلسييطيت تعييديل المييادة (/02ب) ميين قيياتون الل يوازم العاميية و الماصيية
بحيياالو االتف ييا المباشيير ،حي ييل يياب ع يين ذهيين المش ييرع أن االتفييا المباش يير هييو أس ييلوب

استثتائ من أساليب التعاقد اإلداري ،وهو بحسب األصل أمر ير مر وب فيه ،فهو أبغيل

المباح ف أساليب التعاقد اإلداري ،و يكفي أن اللجيوء إلييه البياً ميا يثيير الشيبهة وعلي وجيه
المصييوص أن المشييرع الفلسييطيت لييم يتطلييب تسييبيب الق يرار الصييادر ميين جهيية االمتصيياص

باتباع هذا األسلوب ولم يربطه بحدود مالية معيتة

 -2توص المشرع الفلسطيت بتبت أسلوب الممارسة العامة ضمن أساليب التعاقد اإلداري حييل
ملييو ق يواتين الش يراء العييام السييارية ف ي

يزة و الضييفة العربييية ميين الييتص عليهييا وال سيييما أن

الممارس يية العام يية تق ييوم التف يياول م ييع العالتي يية والمتافس يية ،علمي ياً أن جمي ييع أس يياليب التعاق ييد
األمرى باستثتاء الشراء المباشر يمتع من ماللها التفاول مع المتاقصين

 -1توص ي المشييرع الفلسييطيت بتعييديل المييادة ( )21ميين الق يرار بقيياتون رقييم ( )1لسييتة 2102م
بشييتن الش يراء العييام ف ي فلسييطين والت ي تصييو عل ي أسيياليب التعاقييد وذلييك بحييذف كييل ميين

اتفاقياو اإلطيار والتتفييذ المباشير مين هيذ الميادة علي اعتبيار أتهميا ليسيا مين ضيمن أسياليب

التعاقييد ،فاتفاقييياو اإلطييار هي عقييد وليسييو أسييلوب تعاقييد ،والتتفيييذ المباشيير يكييون ميين مييالل
موظف السلطة اإلدارية وعل مسؤوليتها ،فهو ليس أسلوب تعاقد .

 -9أعطو الفقرة ( )9من المادة  22مين قياتون الشيراء العيام الجدييد الحي للجهية المشيترية في

حال تعذر الحصول عل ثالثة عرول أسيعار ،فيتح العيرل أو العرضيين إذا ليم يكين هتياك
جدوى من إعادة الدعوة إل االستدراج ،وتحن تهيب بالمشرع العيدول عين موقفيه بيتن يسيتبدل

أسلوب استدراج العرول ف مثل هذ الحالة بتسلوب الشراء المباشر عل اعتبار أن الشيراء

المباشر يقوم عل التفاول األمر ير المسموح به ف استدراج عرول االسعار.
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 -01تقترح عل المشرع الفلسيطيت اسيتثتاء القييد الميال في أسيلوب الشيراء المباشير في حياالو
الضرورة القصوى أو الكوارل الطبيعية فتقييد عملية الشراء بما ال يتجاوز ممسية والف دوالر

أمريك  .الباً ال يلب المصلحة العامة ف حاالو الضرورة القصيوى أو الكيوارل الطبيعيية .
عل أن يصدر قرار مسبب من مجلس الوزراء بذلك ف كل عملية شراء عل حدة.

المراجـــع باللغة العربية:

 .0أحمد حشمو أبو استيو ،تظرية االلتزام ف

القاتون المدت

 .2أحمد عثمان عياد ،مظاهر السلطة العامة ف

العقود اإلدارية ،رسالة دكتو ار  ،دار التهضة

مطبعة مصر.0922 ،

العربية0922 ،

 .9أشرف تصراهلل و المحام

تضال جمال جرادة ،مباد

 ،2109الطبعة األول  2102زة.

الجديد ،الكتاب األول ،ط،2

محكمة العدل العليا من - 2112

 .2أتور أحمد رسالن ،وجيز القاتون اإلداري ،ط ،9بدون دار تشر.2112 ،

 .2ثورية لعيوت  ،معيار العقد اإلداري ،رسالة دكتو ار  ،كلية الحقو  ،جامعة عين شمس.0912 ،
 .2جابر جاد تصار ،العقود اإلدارية ،دار التهضة العربية ،القاهرة ،ط.2112 ،2
 .2جابر جاد تصار ،المتاقصاو العامة ،دراسة مقارتة ف

القاتون المصري والفرتس

التموذج لألمم المتحدة "اليوتيسترال" ،دار التهضة العربية ،القاهرة ،بدون تاريخ تشر.

والقاتون

 .1جمال عباس أحمد عثمان ،العقد اإلداري وقضاء اإللغاء ،رسالة دكتو ار  ،كلية الحقو  ،جامعة
اإلسكتدرية ،بدون تاريخ.

 .9جورج فودال وبيار دلفولفيه ،القاتون اإلداري ،الجزء األول ،ترجمة متصور القاض  ،المؤسسة
الجامعية للدراساو والتشر والتوزيع ،بيروو.2112 ،

 .01حمد محمد حمد الشلمات  ،امتيازاو السلطة العامة ف
الجامعية.2112 ،

 .00حمدي حسن الحلفاوي ،ركن المطت ف

العقد اإلداري ،دار المطبوعاو

مسئولية اإلدارة التاشئة عن العقد اإلداري ،رسالة

دكتو ار  ،كلية الحقو  ،جامعة القاهرة.2110 ،

 .02حمدي ياسين عكاشة ،موسوعة العقود اإلدارية والدولية ،العقود اإلدارية ف التطبي العمل ،
المباد واألسس العامة ،متشتة المعارف ،االسكتدرية.

 .09رحيمة الصغير ساعد تمديل  ،العقد اإلداري اإللكتروت  ،دار الجامعة الجديدة.2112 ،
 .02سعاد الشرقاوي ،العقود اإلدارية ،دار التهضة العربية ،القاهرة.2112 ،

 .02سليمان الطماوي ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،مطبعة جامعة عين شمس ،ط.0990 ،2
 .02سليمان مرقس ،شرح القاتون المدت ف االلتزاماو ،المطبعة العالمية.0922 ،
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أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروني في التشريع الفلسطيني

 .02صالح المتزالوي ،القاتون الواجب التطبي عل عقود التجارة اإللكتروتية ،دار التهضة العربية،
القاهرة.2112 ،

 .01عادل السعيد أبو المير ،القاتون اإلداري ،بدون دار التشر.2110 ،
 .09عاطف سعدي محمد ،عقد التوريد اإلداري بين التظرية والتطبي دراسة مقارتة ،رسالة دكتو ار ،
كلية الحقو  ،جامعة عين شمس.2112 ،

 .21عبد الر از أحمد الستهوري ،الوسيط ف شرح القاتون المدت  ،تظرية االلتزام بوجه عام مصادر
االلتزام ،الجزء األول ،تتقيح المستشار ،أحمد مدحو الم ار

بالتقابة العامة للمحامين.2112 ،

 ،طبعة لجتة الشريعة اإلسالمية

 .20عبد اهلل حتف  ،العقود اإلدارية ،الكتاب األول ،ماهية العقد اإلداري وأحكام إبرامه  ،دار
التهضة العربية ،القاهرة.0999 ،

 .22ماجد ار ب الحلو ،العقود اإلدارية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكتدرية.2119 ،
 .29محمد أتس قاسم جعفر ،العقود اإلدارية ،دار التهضة العربية ،القاهرة.2111 ،
 .22محمد رفعو عبد الوهاب ،القاتون اإلداري ،دار الجامعة الجديدة.2101 ،

 .22محمد سعيد حسين أمين ،مباد القاتون االداري ،مصر ،دار الثقافة الجامعية.0992 ،
 .22محمد عل أبو عمارة ،القاتون اإلداري ،الجزء األول.0992-0992 ،
 .22محمد فؤاد مهتا ،القاتون اإلداري ،دار المعارف ،القاهرة.0921 ،

 .21مصطف أبو زيد فهم  ،الوسيط ف القاتون اإلداري ،الجزء األول ،تتظيم اإلدارة العامة ،دار
المطبوعاو الجامعية ،الطبعة األول .0992 ،

 .29مطيع عل محمد جبير ،العقد اإلداري بين التشريع والقضاء دراسة مقارتة بين التظام الفرتس
والمصري واليمت  ،دار التهضة العربية ،القاهرة.2112 ،

 .91مهتد ممتار توح ،اإليجاب والقبول ف
عين شمس.2110 ،

العقد اإلداري ،رسالة دكتو ار  ،كلية الحقو  ،جامعة

 .90تاظم محمد عويضة ،مجموعة ممتارة من مباد العدل العليا مين  ،2112 -0992بيدون دار
تشر.

 .92تعيم عطية وحسن الفكهات  ،الموسوعة اإلدارية الحديثة لمباد المحكمة اإلدارية العليا وفتاوي

الجمعية العمومية متذ العام  0922وحت العام  ،0912الجزء الثامن عشر ،ط-0912 ،0

 ،0912إصدار الدار العربية للموسوعاو.
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