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 العقود اإلدارية تمييز في القضائيالمعيار 
 ـــــــ

 

 :مقدمة
 

تعتبر غاية إشباع الحاجات العامة 
للمواطنين من أسمى وظائف جهة اإلدارة، لذلك 
كان لزاماً أن يضع المشرع تحت يد اإلدارة من 
األدوات ما يكفل تحقيق هذه الغاية، فاألداة األولى 

ها جهة اإلدارة لتحقيق هذه الغاية تتمثل التى تملك
فى القرارات اإلدارية التى تصدرها بإرادتها 
المنفردة متى دعت الحاجة إلى استخدام هذه 

 .الوسيلة
 

ثم تأتتى وسأيلة التعا أد مأن أفضأل الوسأائل 
التأأأأى تمكنهأأأأا مأأأأن تنفيأأأأذ مشأأأأروعاتها وتحقيأأأأق 

 .غاياتها
 

 وإذا مأأا سأألكت اإلدارة طريأأق التعا أأد فإنهأأا
بأأأين أحأأأد  –وفأأأق سأأألطتها التقديريأأأة  –تختأأأار 
 :أسلوبين
 
 :أسلوب القانون العام: األول

 
حيث تبرم اإلدارة عقودها بوصفها سلطة 

هذه  وامتيازاتعامة، وتستعين فى ذلك بمظاهر 
السلطة وتهدف من وراء هذه العقود إلى تنظيم 

ويطلق على هذا النوع من . عام أو تسييره مرفق
 .قانون العام أو العقود اإلداريةالعقود عقود ال

 
 :أسلوب القانون الخاص: الثاني

 
وإذا ما أخذت اإلدارة بهذا األسلوب فإنها 

متيازات السلطة العامة وتحاكى اتتنازل عن 
األفراد فى عقودهم، ويطلق على هذا النوع عقود 

 .اإلدارة الخاصة

 
على ذلك وجأود نأوعين مأن العقأود  وينبني

عقأود إداريأة، وعقأود : ارة وهمأاالتى تبرمهأا اإلد
 .اإلدارة المدنية

 
د تردد هذا المعنى فى العديـد مأن أحكأام و 

حيأأث أكأأدت المحكمأأة  (1)المصأأريمجلأأس الدولأأة 
العقأأأود التأأأى تبرمهأأأا : "اإلداريأأأة العليأأأا علأأأى أن

أشأأأأخاق القأأأأانون العأأأأام مأأأأع األفأأأأراد بمناسأأأأبة 
ممارسأأأأتها لنشأأأأاطها فأأأأى إدارة المرافأأأأق العامأأأأة 

ها، ليسأأت سأأواء، فمنهأأا مأأا يعأأد بطبيعتهأأا وتسأأيير
عقأأوداً إداريأأة تتخأأذ فيهأأا اإلدارة بوسأأائل القأأانون 

بوصأأأأأفها سأأأأألطة عامأأأأأة تتمتأأأأأع بحقأأأأأوق  العأأأأأام
متيأأازات ي يتمتأأع بمثلهأأا المتعا أأد معهأأا، و أأد وا

تنأأزل منزلأأة األفأأراد فأأى عقأأودهم فتبأأرم عقأأوداً 
 .مدنيه تستعين فيها بوسائل القانون الخاق

يز بين هذين النوعين من العقأود ويجد التمي
المختق بالفصل فى  القاضيتحديد  في (2)أهميته

                                           
 فىحكم المحكمة اإلدارية العليا : فى ذلك يراجع (1)

 22/3/1591 سةلج –ق 11لسنة  555ن ر م عالط
المبادئ القانونية التى  ررتها المحكمة اإلدارية  ةوعممج

، الجزء 1511-1595عاماً  عشرالعليا فى خمسة 
، وفى ذات المعنى حكم المحكمة 11/33الثانى، ق
ق، جلسة 32لسنة  3125فى الطعن ر م  العليااإلدارية 
 ررتها  التىمجموعة المبادئ القانونية  222/11/1551

إلدارية العليا والجمعية العمومية لقسمى الفتوى المحكمة ا
 –اإلدارية فى أربعين عاماً  العقودوالتشريع فى 

، وحكم محكمة القضاء اإلدارى فى الدعوى ر م 139ق
مجموعة أحكام  – 5/12/1559ق، جلسة 5لسنة   121

 .29ق -11السنة  –محكمة القضاء اإلدارى 
جوده اللبان، مستشار جمال الدين : فى ذلك يراجع (2)

المميز للعقد اإلدارى، بحث منشور فى مجلة  المعيار
الثالث، يوليو،  العدد ضايا الحكومة، السنة الثامنة، 

 .91، ق1592سبتمبر 



 15 

المنازعأأات الناشأأئة عنهمأأا، فالقاضأأى اإلدارة هأأو 
صأأأاحب ايختصأأأاق بالفصأأأل فأأأى المنازعأأأات 
الناشأأأئة عأأأن العقأأأود اإلداريأأأة نأأأزويً علأأأى حكأأأم 

من المأادة العاشأرة مأن القأانون ر أم ( 11)الفقرة 
مجلس الدولة والتى تنق بشتن  1522لسنة  22

تخأأأتق محأأأاكم مجلأأأس الدولأأأة دون : "علأأأى أن
غيرهأأا بالفصأأل فأأى المنازعأأات الخاصأأة بعقأأود 
ايلتأأزام واألشأأغال العامأأة، والتوريأأد أو بأأتى عقأأد 

فأأى حأأين يظأأل ايختصأأاق بنظأأر ". إدارى آخأأر
عقأأأود اإلدارة الخاصأأأة مأأأن اختصأأأاق القضأأأاء 

 .العادى
 

عى العقأود كما تتجلى أهمية التمييز بين نأو
المشار إليهما فى تحديأد القأانون الواجأب التطبيأق 
على كل منهما حيث ينطبق القانون اإلدارى علأى 
النأأوع األول، بينمأأا ينطبأأق القأأانون المأأدنى علأأى 

 .النوع الثانى
 

وتبدو األهمية القصوى للتمييأز بأين نأوعى 
العقأأود فأأى تحديأأد مضأأمون الحقأأوق وايلتزامأأات 

 . (3) وعينالمتولدة عن كال الن
 

غير أن التمييز بين كال النوعين من العقود 
أمأأر لأأيس سأأهالً يسأأيما فأأى الأأدول ذات القضأأاء 

حيأأأأأأأث تكأأأأأأأون مشأأأأأأأكلة توزيأأأأأأأع  (2)المأأأأأأأزدو 
ايختصاق بأين جهتأى القضأاء دائمأاً مطروحأة، 
كما أن تحديد القانون الواجب التطبيق علأى العقأد 

                                           
(3) Jéze, les Principes generaux du droit 

administratif, 1934, Paris Marcel Giard, 
Premiere      Partie, p. 3. 

من الفقه أن معيار العقد اإلدارى يجد  ويرى البعض  (2)
أهميته حتى فى الدول التى ي تعرف نظام ايزدوا  

القضائى ولكنها تتخذ بمبدأ استقالل القانون الخاق عن 
القانون العام كالمغرب حيث يترتب على تحديد طبيعة 

يراجع فى ذلك . العقد تحديد القانون الواجب التطبيق
د اإلدارى، رسالة دكتوراه، ثورية لعيونى، معيار العق

 .5، ق1512عين شمس، عام 

وتحديأأأد ايلتزامأأأات الناشأأأئة عنأأأه يظأأأل مرهونأأأاً 
 .لتكييف القانونى الصحيح لهذا العقدبا
 

 :مدى الحاجة إلى معيار لتمييز العقود اإلدارية
 

سبق أن ذكرنا أن اإلدارة تبرم نأوعين مأن 
عقأأأود إداريأأأة حيأأأث تتمتأأأع فيهأأأا اإلدارة : العقأأأود

بمظاهر السلطة العامة وينعقد ايختصاق بشتنها 
لمجلأأس الدولأأة، وعقأأود خاصأأة تنأأزل بهأأا اإلدارة 

 .ألفراد ويختق بنظرها القضاء العادىمنزلة ا
 

 (5)الفرنسأأيوثمأأة اتجأأاه حأأديث فأأى الفقأأه 
يأأرى أن تقسأأيم عقأأود اإلدارة إلأأى عقأأود  أأانون "

خأأاق وعقأأود  أأانون عأأام ي يسأأتند إلأأى اخأأتالف 
و تقسأيم مصأطنع فى طبيعة كال النوعين، وإنما ه

، (9)القضأأائيفكأأرة ايختصأأاق  فأأيأساسأأه يجأأد 
ى مأأن هأأذا التقسأأيم فيمأأا و أأد كأأان الهأأدف الحقيقأأ

كأأان يلقأأى  الأأذيمضأأى هأأو التخفيأأف مأأن العأأبء 
 ".على عاتق مجلس الدولة الفرنسى

 
بأأتن ثمأأة صأأعوبات  الأأرأيويسأأتطرد هأأذا 

تواجأأه مسأأتلة تحديأأد جهأأة ايختصأأاق فأأى حالأأة 
علأأأأأى تقسأأأأأيم اإلدارة الخاصأأأأأة واإلدارة  اإلبقأأأأأاء

العامأأة، وبالتأأالى عقأأود اإلدارة الخاصأأة والعقأأود 
 :(2)وتنحصر هذه الصعوبات فى أمرين. ريةاإلدا
 

ايتفأأاق علأأى معيأأار  اسأأتحالةويتمثأأل فأأى  :األول
موحأأد لتمييأأز عقأأود اإلدارة الخاصأأة عأأن 

                                           
(5)   Jeon Lamarque, Les difficultés 

Présentes et les perspectives d’avenir 
de la distinction entre les contrats 
administratifs et les contrats de droit 
prive. A.J.d.A, 1961, (p. 121.) 

 (9) -Jacquelin, cour de droit administratif, 
1997, p. 85 et suivantes 

 .125يمارك، المرجع السابق، ق (2)
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العقود اإلدارية باإلضأافة إلأى عأدم إمكأان 
 .تحديد جوهر ذلك المعيار

 

صأأأأعوبات تتصأأأأل بأأأأإجراءات النظأأأأام : الثاااااني
القضائى لعقود القانون الخأاق مأن حيأث 

ل ايختصأأاق بأأين المحأأاكم العاديأأة تأأداخ
وبأأأأأين المحأأأأأاكم اإلداريأأأأأة فيمأأأأأا يتعلأأأأأق 
بالمسائل األولية، وصعوبات أخرى تتعلق 
بفكأأأأأأأرة ايختصأأأأأأأاق بكأأأأأأأل عناصأأأأأأأر 
الموضأأأوع حيأأأث ظهأأأرت مشأأأكلة تحديأأأد 
جهأأأة القضأأأاء المختصأأأة بنظأأأر دعأأأاوى 
مسأأئولية اإلدارة الناشأأئة عأأن تنفيأأذ عقأأود 

 .القانون الخاق فى مواجهة الغير
 
إلأأى ضأأرورة توحيأأد  الأأرأيهأأذا  ينتهأأيو

سأواء )جهة ايختصاق فى مجأال عقأود اإلدارة 
 كانت عق

وأن يخأأتق ( ود خاصأأة أو عقأأود إداريأأة
القضأأاء اإلدارى وحأأده لمقدرتأأه ولمأأا يحققأأه مأأن 
ضأأأمانات للمتقاضأأأين وللتغلأأأب علأأأى الصأأأعوبات 
المتعلقأأة بمسأأتلة توزيأأع ايختصأأاق بأأين جهتأأى 

حاجأأة إلأأى البحأأث عأأن القضأأاء، ومأأن ثأأم تنتفأأى ال
معيأأار لتمييأأز العقأأود اإلداريأأة عأأن عقأأود اإلدارة 

 .الخاصة
 

و أأد وجأأد هأأذا الأأرأى صأأدى لأأه فأأى الفقأأه 
حيأأث ذهأأب هأأذا الأأرأى إلأأى  (1)المصأأرى الحأأديث

أنه مع التسليم بوجود فوارق جوهرية بأين نأوعى 
العقأأأود التأأأى تبرمهأأأا اإلدارة وذلأأأك فيمأأأـا يتعلأأأـق 

يحكم كأل نأوع منهمأا  وأن بالنظـام القانونى الذى 
نتائجأأه، إي أنأأه  فأأيالتمييأأز بينهمأأا يبأأدو جوهريأأاً 

تاريخيأأة تحكمهأأا فأأى المقأأام  اعتبأأاراتيسأأتند إلأأى 

                                           
: محمد سعيد حسين أمين، رسالته القّيمة بعنوان. د (1)

األسس العامة يلتزامات وحقوق المتعا د مع اإلدارة فى 
، 1512تنفيذ العقد اإلدارى، جامعة عين شمس، سنة 

د اإلدارية، طبعة ، وكذلك مؤلفه فى العقو119ق
 .52، دار الثقافة الجامعية، ق1555

األول سياسأأأأأة  ضأأأأأائية تهأأأأأيمن علأأأأأى توزيأأأأأع 
ايختصأأأأأاق بأأأأأين القضأأأأأاء اإلدارى والقضأأأأأاء 
 –العادى، ويتمثأل جأوهر هأذه السياسأة القضأائية 

فأأأأى  –فرنسأأأأا فيمأأأأا يتعلأأأأق بعقأأأأود اإلدارة فأأأأى 
مالحظأأأة مجلأأأس الدولأأأة  أأأد اتسأأأع نتيجأأأة اتبأأأاع 
ضأأأابط معأأأين بشأأأكل ملحأأأوظ يجأأأاوز إمكانأأأات 
المجلس فى الفصل فى الدعاوى المنظورة أمامه، 

ا مأأن خأأالل تبنأأى هأألعبأأت السياسأأة القضأأائية دور
أحكأأام مجلأأس الدولأأة الفرنسأأى لضأأوابط تقيأأد مأأن 

 .اختصاصه إلى حد ما وبالعكس
 

ى فكأأأرة جوهريأأأة علأأأ الأأأرأيويقأأأوم هأأأذا 
مؤداهأأا أن التفسأأير الوحيأأد والمقبأأول للتمييأأز بأأين 

د أساسأه عقود التى تبرمها اإلدارة إنما يجأنوعى ال
اخأأتالف الوسأأيلة ي الغايأأة، فالصأأالح العأأام أو  فأأي

النفأأأع العأأأام هأأأو دائمأأأاً هأأأدف اإلدارة وغايتهأأأا، 
. وايخأأتالف يكمأأن فأأى وسأأيلة تحقيأأق هأأذه الغايأأة

المسأتخدمة مأن وسأائل القأانون فإذا كانت الوسيلة 
الخأأاق فأأإن عقأأود اإلدارة تكأأون عقأأود خاصأأة 
تخضأأأأع ألحكأأأأام القأأأأانون الخأأأأاق، وإذا كانأأأأت 
الوسأأيلة مأأن وسأأائل القأأانون العأأام كانأأت العقأأود 
إداريأأأة، وأمأأأام نظريأأأة وحأأأدة الهأأأدف، فإنأأأه مأأأن 
العسأأير وضأأع معيأأار حاسأأم للتمييأأز بأأين نأأوعى 

لأأيس ثمأأة مأأا  وينتهأأى هأأذا الأأرأى إلأأى أنأأه. العقأأود
يحأأول بأأين القضأأاء اإلدارى سأأواء فأأى فرنسأأا أو 
فى مصر من التصدى للمنازعات المتعلقأة بعقأود 
اإلدارة بنوعيهأا وذلأك مأن وجهأة النظأر القانونيأة 
البحتأأة، إي أن األمأأر يرجأأع فأأى أولأأه وآخأأره إلأأى 
إمكانات القضأاء اإلدارى الفعليأة والوا عيأة سأواء 

 .فى فرنسا أو فى مصر
 

 :هذا االتجاه تقدير
 

مع تقأديرنا الكامأل لهأذا ايتجأاه الأذى جأاء 
بمعالجة غيأر تقليديأة لفكأرة المعيأار المميأز للعقأد 
اإلدارى، و د امتاز هذا الأرأى بتنأه  أد تبنأى حأالً 
بسأأيطاً وسأأهالً لمشأأكلة البحأأث عأأن معيأأار لتمييأأز 
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العقد اإلدارى، تلك المشكلة التأى أجهأدت القضأاء 
ثأأر مأأن اتجأأاه، وأجتهأأد فأأى فرنسأأا ومصأأر فأأى أك

الفقأأه أيضأأاً سأأواء فأأى فرنسأأا أو فأأى مصأأر فأأى 
تحليلأأأه العميأأأق يتجاهأأأات القضأأأاءين الفرنسأأأى 
والمصرى عله يحد معيأاراً حاسأماً لتمييأز العقأود 

و أأد تصأأور هأأذا الأأرأى أن فأأى توحيأأد . اإلداريأأة
جهة ايختصاق بنظر نوعى العقود التى تبرمها 

وحأأأده مأأأا يكفأأأل اإلدارة وجعلأأأه للقضأأأاء اإلدارى 
البحأأث عأأن معيأأار لتمييأأز العقأأود  إشأأكاليةلحأأل 

اإلداريأأأة، وأنأأأه فأأأى ضأأأوء هأأأذا الحأأأل ي حاجأأأة 
 .للبحث عن مثل هذا المعيار

 
ورغم ذلك، فإننا نرى أن هذا ايتجاه منتقد 

 :ألسباب عديدة
 

أن الركيأأزة األولأأى التأأى أنطلأأق منهأأا هأأذا  : أوالً 
ارة الرأى وهأى أن التفر أة بأين عقأود اإلد

الخاصأأأة وعقودهأأأا اإلداريأأأة هأأأى تفر أأأة 
مصأأأأأأطنعة تجأأأأأأد أساسأأأأأأها فأأأأأأى فكأأأأأأرة 
ايختصأأاق القضأأائى، فأأإن هأأذا التصأأور 
غير سليم، أيأة ذلأك أن التفر أة بأين عقأود 
اإلدارة الخاصأأأة وعقودهأأأا اإلداريأأأة إنمأأأا 
هى تفر ة أملتها اعتبارات الحياة اإلداريأة 
ذاتها حيث تستطيع جهة اإلدارة أن تختأار 

الوسأأأأيلة الفعالأأأأة  –إرادتهأأأأا  بمحأأأأض –
لتحقيق أهدافها المتمثلأة فأى الصأالح العأام 
أو النفأأأع العأأأام، فأأأإن هأأأى أرادت التمتأأأع 

منحهأأأا إياهأأأا  التأأأيوسأأألطاتها  بامتيازاتهأأأا
القانون العام أبرمت مع األفراد من العقود 
مأأأأا يكفأأأأل لهأأأأا التمتأأأأع بهأأأأذه ايمتيأأأأازات 

فى هذه الحالأة  –والسلطات، وصار العقد 
مبرمأأأأاً بأأأأين طأأأأرفين غيأأأأر متكأأأأافئين  –

أحأأدهما يملأأك السأألطة العامأأة وا خأأر ي 
الخضوع لهذه السلطة، أمأا إن  ىيملك سو

هأأأأأأأى أرادت النأأأأأأأزول عأأأأأأأن سأأأأأأألطاتها 
وامتيازاتهأأا ونزلأأت منزلأأة األفأأراد، فإنهأأا 
تبرم عقداً خاصاً تهيمن عليه فكرة التكأافؤ 

بأأين طرفيأأه فأأى الحقأأوق وايلتزامأأات وي 
ة حيالأه أكثأر ممأا يملكأه الفأرد تملك اإلدار

 .العادى
 

إذن، فالتفر أأأأأة بأأأأأين عقأأأأأود اإلدارة 
الخاصة وبين عقودها اإلدارية ليست تفر ة 
 مصأأأأأأأأطنعة كمأأأأأأأأا تصأأأأأأأأورها األسأأأأأأأأتاذ

تفر ة أملتها اعتبارات  هي، بل " يمارك "
 .الحياة اإلدارية

 
أمأأا الركيأأزة الثانيأأة التأأى اسأأتند إليهأأا هأأذا :  ثانياااً 

ة فى ضـرورة إلغأاء تقسأيم الرأى والمتمثل
اإلدارة الخاصأأأأأأة واإلدارة العامأأأأأأة ومأأأأأأا 
يسأأتتبع ذلأأك مأأن ضأأـرورة إلغأأـاء التفر أأة 
بأأين نأأوعى العقأأود والتأأى تبرمهأأا اإلدارة، 
فأأأإن هأأأذا القأأأـول لأأأن يأأأـحل المشكلأأأـة بأأأل 
سأأيؤدى إلأأى الأأدخول فأأى مشأأكلة أخأأرى 

تحديأأأد القأأأانون الواجأأأب التطبيأأأق  مؤداهأأأا
نطبأأق علأأى  علأأى تصأأرف اإلدارة، وهأأل

العقأأد الأأذى تبرمأأه اإلدارة  واعأأد القأأانون 
اإلدارى أم أحكأأأأام القأأأأانون المأأأأدنى  مأأأأع 
األخأأذ فأأى ايعتبأأار النتأأائب المترتبأأة علأأى 
تطبيأأأق هأأأذا الأأأرأى مأأأن وجأأأود فأأأوارق 
جوهريأأة بأأين نأأوعى العقأأود التأأى تبرمهأأا 
اإلدارة فيمأأا يتعلأأق بالنظأأام القأأانونى الأأذى 

 .يحكم كل منهما
مأأا انتهأأى إليأأه هأأذا الأأرأى مأأن أن عقأأد  أن : ثالثاً 

ايختصأأأاق بنظأأأر نأأأوعى العقأأأود التأأأى 
تبرمهأأأا اإلدارة للقضأأأاء اإلدارى سأأأيغنى 
عأأأأن البحأأأأث عأأأأن معيأأأأار لتمييأأأأز العقأأأأد 
اإلدارى هو حل لن يقضى على المشأكلة، 

و نقأأل المشأأكلة إلأأى بأأل كأأل مأأا سأأيفعله هأأ
، إذ سأأأأأأيظل القاضأأأأأأى القضأأأأأأاء اإلداري

جأأأأاد ضأأأأابط أو اإلدارى مأأأأدفوعاً نحأأأأو إي
معيأأأار للتمييأأأز بأأأين نأأأوعى العقأأأود التأأأى 
تبرمهأأأأا اإلدارة، وذلأأأأك لتحديأأأأد القأأأأانون 
الواجب التطبيق علأى العقأد محأل النأزاع، 
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حيأأأث يختلأأأف القأأأانون الواجأأأب التطبيأأأق 
 .نوع العقد مثار النزاع باختالف

 
ن أهم ما يعيب هذا الرأى أنه  د نظر إلأى إ: رابعاً 

مأأن زاويأأة  اريأأةمشأأكلة تمييأأز العقأأود اإلد
بنظأر نأوعى  توزيع ايختصاق القضائي

عقأأود اإلدارة، ولكأأن المشأأكلة تكمأأن فأأى 
التطبيأأأق، فلأأأيس تحديأأأد القأأأانون الواجأأأب 
المخأأتق بقأأدر مأأا  المهأأم معرفأأة القاضأأي

ون الواجأأأب يجأأأب معرفأأأة مأأأا هأأأو القأأأان
، حيث ايخأتالف التطبيق من  ِبل القاضي

بأأأين ايلتزامأأأات المتقابلأأأة والحقأأأوق فأأأى 
لعقأأأود اإلداريأأأة عنهأأأا فأأأى عقأأأود اإلدارة ا

 يالخاصة، وكأذلك عأدم التكأافؤ بأين طرفأ
ومأأأأأا يقابلأأأأأه مأأأأأن تكأأأأأافؤ  يالعقأأأأأد اإلدار

أطأأراف عقأأود اإلدارة الخاصأأة، كأأل هأأذه 
 األمأأور يتو أأف تطبيقهأأا علأأى الفصأأل فأأى
 مسأأأأأتلة أوليأأأأأة هأأأأأى التكييأأأأأف القأأأأأانوني
أن  الصأأحيح للعقأأد مثأأار النأأزاع، وبأأديهي

تلزم وجأود التكييأف يسأالوصول إلأى هأذا 
عنأأد  اإلداري معيأأار يسترشأأد بأأه القاضأأي

الفصأأل فأأى المنازعأأة العقديأأة المطروحأأة 
من أجل ذلأك فلأيس هنأاك شأك فأى . أمامه

أن التمييأأأأز بأأأأين عقأأأأود اإلدارة الخاصأأأأة 
 يعتبأأأأأاراتوالعقأأأأأود اإلداريأأأأأة يخضأأأأأع 

إلأأى إيجأأاد وا عيأأة تجعلنأأا دائمأأاً فأأى حاجأأة 
 التأأأيقأأأود الع معيأأأار للتمييأأأز بأأأين نأأأوعي

 .تبرمها اإلدارة
 

لتمييأأأز  القضأأأائيوالحأأأديث عأأأن المعيأأأار 
العقود اإلدارية يشير إلى الجهد الفّعأال الأذى بذلأه 

ومجلأأس الدولأأة  يكأأل مأأن مجلأأس الدولأأة الفرنسأأ
المصرى فى سبيلهما للوصول إلأى معيأار لتمييأز 
 يالعقأأأأأود اإلداريأأأأأة، و أأأأأد تتبأأأأأع الفقأأأأأه الفرنسأأأأأ

كأأال المجلسأأين  األحكأأام الصأأادرة مأأن والمصأأري
بالنقأأد والتحليأأل علأأه يحسأأم إشأأكالية معيأأار تمييأأز 

، إي أنأأه علأأى الأأرغم مأأن اخأأتالف يالعقأأد اإلدار

حأأأول عناصأأأر هأأأذا  يالفقأأأه الفرنسأأأى والمصأأأر
األحكام القضائية الصأادرة  باستقراءالمعيار، فإنه 

، يمكأن القأول ي والمصأريمن القضأاءين الفرنسأ
: إلدارى هأأأومسأأأتقر علأأأى أن العقأأأد ا األمأأأربأأأتن 

مأأن أشأأخاق  يالعقأأد  الأأذى يبرمأأه شأأخق معنأأو
القانون العام بما له من سلطة، بقصد إدارة مرفأق 
عام أو تنظيمه أو تسييره، وأن تظهر نيته فى هذا 

بتسلوب القانون العام وأحكامأه وذلأك  باألخذالعقد 
بتضمين العقأد شأروطاً اسأتثنائية غيأر متلوفأة فأى 

 .(5)القانون الخاق

                                           
 :ذلك فيهذا الشتن يراجع  في الفرنسيمن أحكام القضاء   (5)

 :اآلتية الفرنسيأحكام مجلس الدولة  -1
فأأأى  ضأأأية  31/2/1512حكأأأم مجلأأأس الدولأأأة فأأأى  -

Soc. grantes des Vosges. 
فأأأى  ضأأأية  11/5/1593حكأأأم مجلأأأس الدولأأأة فأأأى  -

Soc. cooperative agricole production. 
فأأأى  ضأأأية  21/5/1522حكأأأم مجلأأأس الدولأأأة فأأأى  -

Soc. La Fayette. 
عبأد المجيأد فيأاض، . د: وهذه األحكام مشأار إليهأا فأى -

فأأى مجأأال التطبيأأق، المكتبأأة القانونيأأة،  اإلداريالعقأأد 
 .22، ق1513

حكمهأأأا : ومااان أحكاااام محكماااة التنااااز  الفرنساااية -2
 Sociétéفأأى  ضأأية 12/2/2111الصأأادر فأأى 

Rhoddons – غير منشور. 
 :يراجع فى هذا الشتن المصريومن أحكام القضاء 

 :اإلداريأحكام محكمة القضاء  -1
ق، جلسأأأة 5لسأأأنة  3211حكمهأأأا فأأأى الأأأدعوى ر أأأم  -

، مجموعأأأأأأة أحكأأأأأأام محكمأأأأأأة القضأأأأأأاء 2/9/1552
 .253، ق11، السنة اإلداري

ق، جلسأأة 12لسأأنة  1112حكمهأأا فأأى الأأدعوى ر أأم  -
حكأأأأأام محكمأأأأأة القضأأأأأاء ، مجموعأأأأأة أ25/9/1591

 .295، ق15، لسنة اإلداري
جلسأأة  –ق 31لسأأنة  3115حكمهأأا فأأى الأأدعوى ر أأم  -
محمأد مأاهر أبأوالعينين  . د: مشار إليه فى – 3/9/1519
 الثأانيالجأزء  –الوسيط فى اختصاصات مجلس الدولأة  -
 .211ق 2111 –مكتبة نادى مجلس الدولة  –

 :ومن أحكام المحكمة اإلدارية العليا -2
ق، جلسأأأة 11لسأأأنة  529حكمهأأأا فأأأى الطعأأأن ر أأأم  -

، مجموعأأة أحكأأام المحكمأأة اإلداريأأة 31/12/1592
 .355، ق13العليا، السنة 

ق، جلسأأأة 11لسأأأنة  555حكمهأأأا فأأأى الطعأأأن ر أأأم  -
، مجموعأأأة أحكأأأام المحكمأأأة اإلداريأأأة 22/3/1591

 .552، ق13العليا، السنة 
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 ء ما تقدم فإن المعيأار القضأائيضووعلى 
لتمييأأأأز العقأأأأود اإلداريأأأأة يسأأأأتلزم تأأأأوافر ثالثأأأأة 

- :عناصر تتمثل فى العناصر ا تية

 .أن تكون اإلدارة طرفاً فى العقد :  أوالً 

 .اتصال العقد بالمرفق العام :  ثانياً 

اتجأأأأاه نيأأأأة اإلدارة فأأأأى األخأأأأذ بتسأأأألوب  :  ثالثاً 
روطاً القأأانون العأأام بأأتن تضأأمن العقأأد شأأ

اسأأأأأتثنائية وغيأأأأأر متلوفأأأأأة فأأأأأى القأأأأأانون 
 .الخاق

 
 يونتعأأأأأرض لدراسأأأأأة المعيأأأأأار القضأأأأأائ

 :المستقر عليه حالياً فى مطالب ثالثة

 .اإلدارة طرف فى العقد : المطلب األول

 .اتصال العقد بالمرفق العام : المطلب الثانى

                                                               
ق، جلسأأة 32، لسأأنة 2221حكمهأأا فأأى الطعأأن ر أأم  -

محمأأد مأأاهر أبأأو . د: مشأأار إليأأه فأأى – 12/1/1551
 .255العينين، المرجع السابق ق

ق، جلسأأأة 22لسأأأنة  5111حكمهأأأا فأأأى الطعأأأن ر أأأم  -
محمأأد مأأاهر أبأأو . د: ، مشأأار إليأأه فأأى22/11/1551

 .111العينين، المرجع السابق ق
ق جلسأأأأة 21لسأأأأنة  2112حكمهأأأأا فأأأأى الطعأأأأن ر أأأأم  -

لسأنة  2115، وحكمها فى الطعن ر أم 2/12/1555
، وحكمهأا فأى الطعأن ر أم 21/3/2111ق جلسة 23

أحكأأأام  – 13/3/2112ق، جلسأأأة 25لسأأأنة  2122
 .غير منشورة

حكم دائـرة توحيـد المبـادئ بمجلـس الدولة فى الطعـن  -
مشأار إليأه  2/1/1552ق، جلسة 32لسنة  152ر م 
محمأأأد مأأأاهر أبأأأو العينأأأين، المرجأأأع السأأأابق . د: فأأأى
 .111ق

 (:المحكمة العليا)ية العليا من أحكام المحكمة الدستور -3
ق عليأأا، جلسأأة 2لسأأنة  11حكمهأأا فأأى الأأدعوى ر أأـم  -

، مجموعأأأأة أحكأأأأـام المحكمأأأأة العليأأأأا، 25/9/1522
 .11ق

 :من أحكام محكمة النقض، أنظر -4
، مجموعأأأأة 11/11/1595حكمهأأأأا الصأأأأادر بجلسأأأأة  -

، 19ض، الأأدائرة المدنيأأـة، السأأـنة أحكأأام محكمأأة الأأنق
 .1125ق

، مجمـوعة أحكام 2/2/1592ة حكمها الصـادر بجلس -
 .559، ق15محكمة النقـض، الدائرة المدنية، السنة 

احتأأأأأواء العقأأأأأد علأأأأأى شأأأأأروط  : المطلب الثالث
اسأأأأأتثنائية وغيأأأأأر متلوفأأأأأة فأأأأأى 

 .القانون الخاق
 

 المطلب األول
 اإلدارة طرف فى العقد

 ــــ
 

المقصاااود بااااإلدارة التاااى ينبناااى أن تكاااون : أوالً 
 :طرفاً فى العقد

 
فأأى  يمثأأل هأأذا العنصأأر الجانأأب العضأأوى

 فأأأييسأأأتند  الأأأذي المعيأأأار المميأأأز للعقأأأد اإلداري
فأأأأالعقود . المقأأأأام األول علأأأأى صأأأأفة المتعا أأأأدين

ود اإلدارة، وبالتأأالى اإلداريأأة هأأى طائفأأة مأأن عقأأ
فإن العقد الذى ي يكأون أحأد أطرافأه شأخق مأن 
أشأأخاق القأأانون العأأام ي يمكأأن أن يعتبأأر عقأأداً 

 .(11) إدارياً 
 

ويقصأأد باألشأأأخاق المعنويأأة العامأأأة فأأأى 
وهأأأى  اإل ليميأأأةهأأأذا الصأأأدد األشأأأخاق العامأأأة 

 –المركأأأأز  –المدينأأأأة  –المحافظأأأأة  –الدولأأأأة )
 ية المصأأألحية وهأأأ، واألشأأأخاق العامأأأ(القريأأأة

 .الهيئات العامة
 

ويجأأب أن تتعا أأد الجهأأة اإلداريأأة بوصأأفها 
تعا أأدت باعتبارهأأا  هأأي، فأأإن  (11) سأألطة عامأأة

                                           
محمد سعيد حسين أمين، العقود اإلدارية، . د: أنظر (11)

وما بعدها، حكم  25، بدون دار نشر، ق2115طبعة 
لسنة  1319المحكمة اإلدارية العليا فى الطعن ر م 

رية ، الموسوعة اإلدا11/1/1552ق عليا، جلسة 33
 .29، ق25الحديثة، الجزء 

إلحاق وصف السلطة العامة بلفظ اإلدارة أمر واجب  (11)
باعتبار أن تصرف اإلدارة بوصفها سلطة عامة هو الذى 
يميز عقودها اإلدارية عن عقودها الخاصة حيث 
تتصرف حيال هذه األخيرة دون ايستعانة بمظاهر 

. د: ى ذلكالسلطة العامة وتنزل منزلة األفراد، يراجع ف
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ممثالً لشخق من أشأخاق القأانون الخأاق فأإن 
 .(12) العقد يكون مدنياً 

 
وفى مصر حددت المأادة األولأى مأن مأواد 

بشأأأأتن  1551لسأأأأنة  15إصأأأأدار القأأأأانون ر أأأأم 
المزايأأأأأأدات الجهأأأأأأات اإلداريأأأأأأة المنا صأأأأأأات و

يعمأأل "الخاضأأعة ألحكامأأه حيأأث تأأنق علأأى أن 
بتحكأأأأأام القأأأأأانون المرافأأأأأق فأأأأأى شأأأأأتن تنظأأأأأيم 
المنا صأأأات والمزايأأأدات وتسأأأرى أحكامأأأه علأأأى 
وحأأأأدات الجهأأأأاز اإلدارى للدولأأأأة مأأأأن وزارات 
ومصأأالح، وأجهأأزة لهأأا موازنأأات خاصأأة، وعلأأى 
وحأأأدات اإلدارة المحليأأأة وعلأأأى الهيئأأأات العامأأأة 

 .دمية كانت أو ا تصاديةخ
 

والمستفاد من النق المتقأدم أن األشأخاق 
المعنويأأة العامأأة هأأى التأأى يصأأدق عليهأأا وصأأف 

 :ياإلدارة ه

للدولأة كأالوزارات  وحدات الجهأاز اإلداري -1
والمصأأالح الحكوميأأة، واألجهأأزة التأأى لهأأا 
 يموازنأأأأأأأة خاصأأأأأأأة كالجهأأأأأأأاز المركأأأأأأأز

للمحاسأأأأبات والجهأأأأاز المركأأأأزى للتنظأأأأيم 
 .ةواإلدار

وهأأم وحأأدات اإلدارة : اإل ليميأأةاألشأأخاق  -2
المحليأأأأة كالمحافظأأأأات والمراكأأأأز والمأأأأدن 

 .واألحياء والقرى

األشأأأأخاق المصأأأألحية، كالهيئأأأأات العامأأأأة  -3
 .سواء كانت خدمية أو ا تصادية

 
استعمل  و د أحسن المشرع صنعاً حينما

للدولة حيث يدخل  لفظ وحدات الجهاز اإلداري
 يلجهاز اإلدارضمن مدلول هذا ايصطالح ا

                                                               
فتحى فكرى، محاضرات فى العقود اإلدارية، دار 

 .12، ق1552النهضة العربية، طبعة 
جابر جاد نصار، العقود اإلدارية، الطبعة الثانية . د (12)

 .32، دار النهضة العربية، ق2115

للسلطة  يللسلطة القضائية وكذلك الجهاز اإلدار
التشريعية، فإذا كانت وظيفة السلطة القضائية 

أحكام  ضائية وبعض القرارات الويئية،  إصدار
فى حين تقتصر وظيفة السلطة التشريعية على 

ية لهاتين رسن التشريعات، فإن األجهزة اإلدا
 .إدارية السلطتين تستطيع أن تبرم عقوداً 

 
تقوم بنوعين من  أما  السلطة التنفيذية فهي

 :األعمال

أعمال متصلة بشئون الحكم كاألعمال  - أ
المتعلقة بعال تها بالسلطتين التشريعية 
والقضائية وتلك التى تتعلق بالشئون 

أعمايً "الخارجية، وتسمى هذه األعمال 
وتباشرها السلطة التنفيذية تحت " حكومية
 ." الحكومة "مسمى 

أما الطائفة األخرى من أعمال السلطة  - ب
التنفيذية فهى تلك األعمال التى تتصل 

لعامة واإلنفاق عليها بتسـيير المرافق ا
المباشر للحاجات العامة  اإلشباعبغرض 
 وهى تمثل الجانب اإلداري. (13)للمواطنين

لنشاط السلطة التنفيذية، وحينما تمارس هذه 
 وتضحي، "إدارة"األعمال يطلق عليها لفظ 

الصفة ة بتلك تبرمها هذه السلط التيود العق
العناصر  با يرت عقوداً إدارية إذا ما تواف

الالزمة لتمييز العقـود اإلدارية، لذلك يميل 
من الفقه فى مصر إلى   (12)جانب كبير

                                           
أثر " صالح يوسف عبد العليم، . د: يراجع فى ذلك (13)

، "  لدولةعلى النشاط اإلدارى ل اإلداريالقضاء 
 .121، ق1555رسالة، عين شمس، 

النظرية العامة فى العقود " ثروت بدوى، . د: أنظر (12)
سليمان الطماوى، األسس . ، د 51اإلدارية، ق

، الطبعة الخامسة، دار الفكر "العامة للعقود اإلدارية
ثورية لعيونى، المرجع السابق، . ، د55العربى، ق

رسالة،  محمد سعيد حسين أمين،. ، د115ق
جمال اللبان، / ، مستشار32قالمرجع السابق، 

محمود حلمى، العقد . ، د95ع السابق، قالمرج
، 12، ق1522اإلدارى، دار الفكر العربى طبعة 
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اإلدارة كطرف فى  العقد فى "استعمال لفظ 
إلى  (15)الفقه حين  يذهب جانب من

كطرف فى " شخق العامال "لفظ  استعمال
 .العقد
 

لفظين نؤيد رأى وفى إطار المفاضلة بين ال
ذهب إلى استعمال لفظ اإلدارة  غالبية الفقه الذي

طرف فى العقد بديً من الشخق العام طرفاً فى 
العقد ألن لفظ اإلدارة يمتاز بالد ة وأصدق فى 

العقد،  يالديلة على تحديد صفة أحد طرف
شخق من  –كما سبق  –فالسلطة التشريعية 

أشخاق القانون العام لكنها ي تبرم عقوداً إي 
الملحق بها وذات  يعن طريق الجهاز اإلدار

 16القول يصدق على السلطة القضائية وكذلك
 يالسلطة التنفيذية فيما يتعلق بطائفة األعمال الت

 .تقوم بها تحت مسمى اإلدارة
 

مسلم وفيما يتعلق بالوضع فى فرنسا فمن ال
حالياً على أنه ليس ه أن القضاء والفقه مستقران ب

هناك مشكلة بالنسبة لعقود األشخاق العام 
أو المصلحية حيث تعتبر عقوداً إدارية  اإل ليمية

، ولم يعد هناك بعد حكم  يطبقاً للمعيار القضائ
Terrier  تمييزاً بين عقود الدولة وعقود الهيئات

" ميورو"المحلية، فقد أوضح مفوض الحكومة 
وجوب هجر  Terrierفى تقريره فى  ضية 

ايختالف فى المعاملة بين عقود الدولة وعقود 
فى اللحظة التى "الهيئات المحلية حيث  رر بتنه 

نكون فيها أمام حاجات جماعية تلتزم األشخاق 

                                                               
سلطة اإلدارة فى تعديل " على عبد العزيز الفحام، . د

. 5، ق1525العقد اإلدارى، رسالة، عين شمس، 
عبد . د ،13فتحى فكرى، المرجع السابق، ق. د

، أساليب التعا د اإلدارى، "الفتاح صبرى أبو الليل
 .33، ق1552رسالة، 

أعمال السلطة " محمد فؤاد عبد الباسط، : أنظر (15)
، دار الفكر الجامعى، بدون تاريخ نشر، " اإلدارية

 .219ق
16  - - Pequignot, op.cit., p. 33. 

العامة بإشباعها سواء تعلق األمر بمصالح  ومية 
ح أو محلية فال يمكن اعتبار إدارة هذه المصال

". 17يمحكومة بالضرورة بمبادئ القانون المدن
 

 
وخالصة ما تقدم أن العقود التى تبرمها 
جهة إدارية من الجهات سالفة الذكر تضحى 

عناصر المعيار  يعقوداً إدارية إذا ما توافرت با 
 .القضائى

ولكن  د يحدث أن تزول الصفة اإلدارية 
العقد فما أثر ذلك على الطبيعة  يعن أحد طرف

 دارية لهذا العقد اإل
 

 في يلقد أجابت محكمة القضاء اإلدار
مصر على هذا التساؤل بمناسبة تحول المؤسسة 

 طاع عام  العامة لألبنية العامة إلى شركة
لسنة  2219ر م  بمقتضى القرار الجمهوري

حيث أكدت المحكمة على ضرورة توافر  1595
العام  يالصفة اإلدارية والعامة للشخق المعنو

إبرام العقد، فإذا فقد الشخق العام صفته  و ت
يظل  يفال أثر لذلك على طبيعة العقد الذ ةالعام

وتطبق  يإدارياً ويختق بنظره القضاء اإلدار
 .  18بشتنه  واعد القانون العام

 
غير أن المحكمة اإلدارية العليا تسير 

ففى حكم حديث لها رتبت  ، عكس هذا ايتجـاه
عن الشخق العام على زوال الصفة العامة 
رتبت على ذلك .. وتحـوله إلى شخق خاق

زوال الطبيعة اإلدارية عن العقد الذى أبرمـه 
الشخق العام  بل زوال صفته العامة، فقررت 

أنه وإن كان العقد محـل النزاع الماثل "المحكمة 

                                           
17  -  C.E: 6 févr. 1903, Terrier, Rec. p. 

94, concl, Romieu. 
 212حكم محكمة القضاء اإلدارى فى الدعوى ر م  - 18

، مجموعة أحكام 19/3/1595ق، جلسة 15لسنة 
 915ق 1595 – 1599القضاء اإلدارى من سنة 

ق، جلسة 15لسنة  112وحكمها فى القضية ر م 
 .911ق  –نفس المجموعة  – 5/5/1595
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 د نشت فى األصل إدارياً وتوافرت له مقومات 
مع الطاعن  أن المتعا د باعتبارالعقود اإلدارية 

كان شخصاً من أشخاق القانـون العـام وهى 
مصلحة المناجـم والمحاجر وأن هذا العقد كان 
متعلقاً بتسيير مرفـق عام وهو مـرفق المناجم 
والمحاجـر، وأن هذا العقد لذلك تضمن شروطاً 
استثنائية غير متلوفة فى القانـون الخاق، إي أنه 

ت إ امة و د أصبح المتعا د مع الطاعن و ـ
شركة مدينة نصر لإلسكان  يالدعوى هـ
قانـون الخاق بال من أشخـاق ال يوالتعمير وه

ط و ت رفع الدعوى يكون  د خـالف فإن الشر
غـدا مفتقداً ألحد العناصر األسـاسية للعقود 

ومن ثم فإن المنازعة بشـتنه ي تكون ... اإلدارية
ية، من المنازعات المتعلقة بعقد من العقود اإلدار

كما أنها ي تكون مـن المنازعـات اإلدارية بصفة 
عامة، وبالتالى ي يختق مجلس الدولة بهيئة 
 ضاء إدارى بنظر هـذه المنازعـة وإنما يختق 

 . 19العاديبنظرها القضاء 
 

و د يحدث فرض عكسى مؤداه اكتساب 
العقد الصفة اإلدارية فما أثر ذلك  يأحد طرف

وأن أبرمها هذا  على طبيعة العقود التى سبق
    الشخق  بل اكتسابه الصفة اإلدارية

 

                                           
، 1319حكم المحكمة اإلدارية العليا فى الطعن ر م  - 19

، الموسأأأأأأوعة 11/1/1552ق، جلسأأأأأأة 33لسأأأأأأنة 
وتجأأأأأدر . 23، ق25اإلداريأأأأأة الحديثأأأأأة، الجأأأأأزء 

اإلشارة إلى أنه على الرغم مأن أن المحكمأة فأى هأذا 
الحكأأم  أأد انتهأأت إلأأى عأأدم اختصأأاق مجلأأس الدولأأة 
بنظأأر هأأذا النأأزاع إي أنهأأا تصأأدت للفصأأل فأأى هأأذا 

مأأأن  أأأانون  111النأأأزاع نأأأزويً علأأأى حكأأأم المأأأادة 
افعات التى تلأزم المحكمأة المحأال إليهأا الأدعوى المر

من جهة  ضائية أخأرى بالفصأل فأى النأزاع وطبقأت 
 .أحكام القانون المدنى على هذا النزاع

وفى ذات المعنى حكم المحكمة اإلدارية العليا فى  -
 2/1/1552جلسة  –ق 32لسنة  152الطعن ر م 

 –المرجع السابق  –الموسوعة اإلدارية الحديثة  –
 .52ق

اعتبار  20اإلداري ررت محكمة القضاء 
العقد إدارياً بمجرد اكتساب أحد طرفيه الصفة 
اإلدارية وكان ذلك بمناسبة عقد أبرمته شركة 
مساهمة مع شخق خاق ثم تحولت هذه الشركة 
إلى مؤسسة عامة، وبررت المحكمة هذا ايتجاه 

من شتن تغير طبيعة الشخق المعنوى بتن 
وتحوله إلى شخق عام أن يكون له تبعاً لذلك 
التمتع بكل السلطات والوسائل المخولة بحكم 

 بانتظاممسئوليته عن المرافق العامة وسيرها 
 أصبحواطراد وي يمكن أن يتحلل هذا العقد الذى 

إدارياً نتيجة حلول اإلدارة محل أحد طرفيه من 
إي إذا أفصحت اإلدارة عن  يوضعه اإلدار

رغبتها فى اتباع وسائل القانون الخاق فى تنفيذ 
 .العقد

 
هذا القضاء  –وبحق  –و د انتقد الفقه 

على سند من أن تحول الشخق الخاق إلى 
شخق عام ليس من آثاره تحول العقد الخاق 

، كمـا أن تغير طرف العقد ليس يإلى عقد إدار
دوراً فى إضفاء  هو الشرط الوحيد الذى يلعب

الطبيعة اإلدارية على العقد، بل يبد من اتصال 
العقد بالمرفق العام وأن يستعين الشخق العام 

 . 21بتساليب القانون العام
 

ومن جانبنا نرى أن أهم ما يعيب هذا 
. العقد يالقضاء تجاهله لطبيعة العال ة بين طرف

فالمتعا د مع الشركة المساهمة وهى شخق 
ى  دم المساواة مع هذه الشركة خاق كان عل

أن العقد لم  بافتراضوكان طرفا العقد متكافئين 
شروطاً غير متلوفة كما لم يكن له  ييكن يحو

أما إضفاء الصفة اإلدارية . صلة بالمرفق العام
أحد طرفيه الصفة  اكتسابعلى هذا العقد لمجرد 

                                           
 925حكم محكمة القضاء اإلدارى فى القضية ر م   -20

، مجموعة أحكام 25/3/1592ق، جلسة 19لسنة 
 – 1591القضاء اإلدارى فى خمس سنوات من عام 

 .315ق. 1599
 .121، المرجع السابق، قيثورية لعيون -21
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اإلدارية أثر تحوله من شخق خاق إلى 
 يذلك أن يجعل طرفمؤسسة عامة، فمن شتن 

العقد غير متساويين بتن منح لهذه المؤسسة 
العامة حق استعمال وسائل القانون العام حالة 
كون هذا العقد كان  د أبرم فى ظل  واعد القانون 
 .الخاق التى تقوم على مبدأ المساواة بين طرفيه

 
حول بعض العقود التى  الفقهيالخالف : ثانياً 

 :تبرمها أشخاص عامة
 
رنا فيما سبـق أنه لكى يكون العقد ذك

إدارياً يتعين أن تكون اإلدارة طرفاً فيه، غير أن 
كما يقرر وبحق أستاذنا الدكتور  يالقضاء اإلدار

عترف بقيام أشخـاق ا د  يسليمان الطماو
 يفرنسا أو ف يمعنـوية عامة أخرى سواء ف

ذلك أن األفكار ايشتراكية واي تصـاد . مصر
ساد العالم عقب الحربين العالميتين  يالمـوجه الذ

 د أدى إلى ظهـور منظمـات جديدة لم تتلفها 
من  بل، تشرف على كثير من  النظم الحكومية

، وتتمتع بقدر يالنشـاط الخاق أو المهن نـواحي
ومن ثم فقـد ذهـب . كبير من السلطة العامة

مجلس الدولة الفرنسى فى حكميه الشهيرين 
Monpeurt et Bouguen 22  إلى أن تلك

 .حكم أشخاق القانون العام في المنظمـات تعتبر
 

وبهذا المسلك أخذ مجلس الدولة المصرى 
 باعتباراإلدارى حيث  ضت محكمة القضاء 

، 23نقابة المحامين من أشخاق القانون العام
األ باط األرثوذكس والمجلس  كخانةوكذلك بطر

. 25األعلى يالصوف، والمجلس  24العام يلحالم

                                           
22 - C.E 31 –7- 1942 – Monpeurt, 
rec,239 
- C.E 2- 4- 1943 – bougent ,rec,p.86 

، 29/12/1551 يف يحكم محكمة القضاء اإلدار -23

 .311مجموعة أحكام القضاء اإلداري، السنة الخامسة، ق
، 9/2/1552 يفأأأأ يحكأأأأم محكمأأأأة القضأأأأاء اإلدار -24

 .121، ق1، السنة يمجموعة المكتب الفن

نقابة  باعتبار ضت المحكمة اإلدارية العليا  كما
 .26 العام األطباء شخق من أشخاق القانون

 
وعلى الرغم من ايستقرار القضائى فى 
مصر على إضفاء الشخصية المعنوية العامة 
على النقابات المهنية، فإن األمر على خالف ذلك 

 VEDELفى الفقه الفرنسى حيث يفضل الفقيه 
لمهنية أشخاصاً خاصة تضطلع اعتبار النقابات ا

حين ذهب الفقيه  في،  27بإدارة مرفق عام
 يإلى أن النظام القانون" أندريه دى لوبادير"

حيث يطبق  Mixteللنقابات المهنية نظام مختلط 
القانون العام على نشاط المرافق المهنية فى حين 
يطبق القانون الخاق على النظام الداخلى للمهنة 

ختصاصات أو الوظائف وكذلك على بعض اي
ايجتماعية األجنبية عن المرفق العام أو النظام 

 .28للنقابة يالمهن
 

وفيما يتعلق بالطبيعة القانونية للعقود التى 
تبرمها النقابات المهنية، فقد ذهب البعض إلى أن 
مؤدى ايعتراف بالشخصية المعنوية العامة لتلك 

رية إذا النقابات أن تكون العقود التى تبرمها إدا
حين ذهب  في، 29 الشروط يما استوفت با 

                                                               
 221حكم محكمأة القضأاء اإلدارى فأى القضأية ر أم  -25

تأأأأب ، مجموعأأأأة المك12/11/1552ق، جلسأأأأة 2لسأأأأنة 
 .31الفنى، السنة التاسعة، ق

 1513حكم المحكمة اإلدارية العليا فى الطعن ر م  -26
، مجموعة المكتب 11/9/1513ق، جلسة 12لسنة 

 .251، ق22الفنى، السنة 
27- G. VEDEL, P.Delvolvé, Droit 
administratif, Tome I, edition 1990-
p645.  
28 - André de Laubadére, Traité 
élémentaire de droit Administratif 1953-
p577. 

، 59سليمان الطماوى، المرجع السابق، ق. د -29
أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة فى .د

، 1513العقود اإلدارية، رسالة جامعة عين شمس، 
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البعض إلى أن العقود التى تبرمها النقابات ي تعد 
عقوداً إدارية حتى ولو تعلقت بتداء المرفق 

على شروط استثنائية غير  واحتوتلمهمته 
 . 30متلوفة

 
 :الموضو  فيرأينا 

 
تصورنا أن النقابات العامة تتمتع  في

القانون العام امتيازات  بطبيعة مختلطة تتخذ من
السلطة العامة بينما تستعين بقواعد القانون 
الخاق فى تسيير الشئون الداخلية للمهنة، ومن 
ثم فال يمكن اعتبار العقود التى تبرمها تلك 

رية حتى ولو النقابات من  بيل العقود اإلدا
لشروط وذلك ينتفاء ا توافرت فى شتنها با ي

 يتمييز العقد اإلدارمعيار  في الشرط األساسي
وهو كون أحد طرفيه من األشخاق المعنوية 

ويتماشى هذا الرأى مع ما انتهى إليه . العامة
عقود النقابات  اعتبارمجلس الدولة الفرنسى من 

أو المرافق المهنية التى تبرم مع األشخاق 
الخاصة من  بيل العقود الخاصة حتى ولو 

ة أو احتوت على شروط استثنائية غير متلوف
 . 31أبرمت من أجل تنفيذ ذات المرفق العام

عدم وضوح الصفة اإلدارية لبعض  :ثالثاً 
 :األشخاص المعنوية

 
 

                                                               
ثورية لعيونى، المرجع السابق، . ، د111ق
 .111ق

 فى الوظيفيفكرة المعيار " محمد سعيد أمين، . د -30
، دار النهضة 2112، طبعة "اإلداريتمييز القرار 
عبد الفتاح صبرى أبو الليل، . ، د53العربية، ق

 .55المرجع السابق، ق
31- C.E, 13 Déc, 1963, Syndicat des 
praticiens de L’Art dentaire du nord et 
mertin, Rec. 623. 

 1552عقب ثورة يوليو –اعتنقت مصر
التى اتخذت من التتميم  ايشتراكية الفلسفة –

 .أسلوباً لتحقيق هذه الفلسفة
 

 أسلوبهو  nationalisationوالتتميم 
الدولة ملكية المشروعات تنتقل بمقتضاه إلى 

 .الفردية وتتولى الدولة إدارة هذه المشروعات
 

و د أثارت الطبيعة القانونية للمشروعات 
تلك المشروعات  تبرمهاالمؤممة والعقود التى 

، حيث اتبع يجديً كبيراً فى الفقه المصر
إدارة المشروعات المؤممة  يف يالمشرع المصر
أسلوب  أوالعامة،  إما أسلوب الهيئة: أحد أسلوبين
 .الشركة العامة

 
شخق من أشخاق  أما الهيئة العامة فهي

القانون العام تمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو 
زراعياً أو مالياً أو تعاونياً ولها ميزانية مستقلة 
تعد على نمط الميزانيات التجارية، ومن ثم فإنه 

 .يمكن لهذه الهيئات إبرام عقوداً إدارية
 

إدارة المشروعات  في الثانياألسلوب  أما
المؤممة فهو احتفاظ هذه المشروعات بصورة 
الشركة المساهمة العامة التى تخضع فى مزاولة 
نشاطها للقانون الخاق فيما عدا األحكام التى 
استثناها المشرع صراحة والتى ي تتفق وتملك 
الدولة لجميع أسهم المشروع، و د أدى هذا 

خالف فى الفقه حول التكييف الوضع إلى نشوب 
القانونى للشركات المساهمة وتكييف العقود التى 

 .تبرمها
 

الفقه إلى تصنيف هذه  فيفذهب رأى 
 . 32الشركات ضمن أشخاق القانون العام

                                           
محمد فؤاد مهنا، المشروع العام طبيعته والقانون . د -32
، العدد 13لذى يحكمه، مجلة العلوم اإلدارية السنة ا

 عزيزة الشريف، . ، د25، ق1521األول أبريل سنة 
، رسالة، جامعة "نظرية التتميم وتجربته فى مصر" 
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شركات الفقه أن هذه ال يف الراجح يوالرأ

 33القانون الخاقي تعدو أن تكون أحد أشخاق 
. 

 
ض الحجب ى عرودون الدخول ف –بيد أن 

د إليها كل فريق لتدعيم رأيه واألسانيد التى استن
المشرع  د حسم الخالف الدائر فى الفقه حول  –

طبيعة الشركات المساهمة العامة فقرر بمقتضى 
فى شتن هيئات  1513لسنة  52القانون ر م 

 القطاع العام وشركاته التمييز 
بين المؤسسات العامة والوحدات اي تصادية 

لها حيث نصت المادة الثانية من القانون التابعة 
تنشت هيئة القطاع العام "المشار إليه على أن 

بقرار من رئيس الجمهورية وتكون لها الشخصية 
وتعتبر من أشخاق القانون العام  ايعتبارية

.".... 
 
 
 
 وفيما يتعلق بالشركات العامة -

 من ذات القانون ( 12)فقد نصت المادة 
 : على أن
 
 ت القطاع العام وحدة تقوم شركا "

 وفقاً للسياسة  يعلى تنفيذ مشروع ا تصاد
العامة للدولة وخطة التنمية اي تصادية 

                                                               
مصطفى كمال . ، د315، ق1529القاهرة، عام 

، مجلة "للمشروعات العامة يالتكييف القانون"وصفى، 
 .1529عام  العلوم اإلدارية، العدد الثالث،

وما  91، المرجع السابق، قيسليمان الطماو. د -33
، ثورية 11على الفحام، المرجع السابق، ق. بعدها، د

عمر حلمى، . ، د121، المرجع السابق، قيلعيون
، دار النهضة العربية، عام "اإلداريمعيار تمييز العقد "

أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، . ، د29، ق1553
للمشروع  يالنظام القانون"، ييرة صد أم. ، د112ق

، دراسة مقارنة، دار النهضة "العام ودرجة أصالته
 .111، ق1521العربية، طبعة 

وايجتماعية ويجب أن تتخذ شكل الشركة 
 ." المساهمة
 

 و د تكفلت المادة الثانية من مواد 
المشار إليه  1513لسنة  52إصدار القانون ر م 

يق على الشركات بتحديد القانون الواجب التطب
على  يتسر : "المساهمة حيث نصت على أن

شركات القطاع العام فيما لم يرد به نق خاق 
عارض مع أحكامه فى هذا القانون وبما ي يت

على شركات المساهمة التى  األحكام التى تسري
تنشت وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات 
التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية 

لسنة  155حدودة الصادرة بالقانون ر م الم
1511. 
 

والمستفاد مما تقدم أن المشـرع و د نـق 
هيئات القطاع العام ضمن األشخاق  اعتبارعلى 

هذه الهيئات مع  العامـة فإن العقـود التى تبرمها
الخاصة يمكن أن تكون عقوًدا إدارية  األشخـاق

العناصر المميزة للعقد  با يإذا ما استوفت 
، بينما تعتبر شركات المساهمة العامة دارياإل

ضمن أشخاق القانون الخاق وي يمكن إضفاء 
 .تبرمها التيعلى العقود .  34الصفة اإلدارية

 
 
 

تبرمها  التيالطبيعة القانونية للعقود : ارابع
 : شركات قطا  األعمال العام

 
 

 1551لسنة   213صدر القانون ر م 
عمال العام وحدد بإصدار  انون شركات  طاع األ

المادة األولى من مواد إصدار هذا القانون  في
األشخاق المعنوية الخاضعة ألحكامه حيث نصت 

شتن  طاع األعمال العام  فييعمل  : "على أن

                                           
 .52عبد الفتاح أبو الليل، المرجع السابق، ق. د: عكس ذلك-34
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بتحكام القانون المرافق ويقصد بهذا القطاع 
 ." الشركات القابضة والشركات التابعة لها

 
 –بنق صريح  –و د حسم المشرع 

عة القانونية لشركات  طاع األعمال العام الطبي
 لسنة  213من القانون ر م  1/2المادة  فيبالنق 
سالف الذكر على أن تتخذ الشركات  1551

القابضة شكل الشركة المساهمة، وتعتبر من 
 .أشخاق القانون الخاق

 
كما تنق المادة األولى من مواد إصدار 

اع شتن  ط فييعمل : "القانون المذكور على أن
األعمال العام بتحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا 
القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها 
الخاضعة ألحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات 

عليها  يبنوعيها شكل الشركات المساهمة ويسر
هذا القانون وبما  فيفيما لم يرد بشتنه نق خاق 

ون شركات ي يتعارض مع أحكامه نصوق  ان
المساهمة وشركات التوصية باألسهم ذات 

 155المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون ر م 
 .1511 لسنة 

 
تبرمها  التيوعلى ضوء ما تقدم فإن العقود 

( التابعة–القابضة )شركات  طاع األعمال العام 
تعد من عقود القانون الخاق وي تدخل ضمن 

 .العقود اإلدارية
 

 الثانيالمطلب 
 اتصال العقد بالمرفق العام

 ــــ
 

 : د وتقسيمتمهي
 

تحديد  – ديًما  – الفرنسيتولى المشرع 
بنظر  الفرنسي اإلدارياختصاق القضاء 

منازعات عقود اإلدارة، وهو ما عرف بمرحلة 
 .العقود اإلدارية بتحديد القانون

 
التحايل  الفرنسيو د حاول مجلس الدولة 

ددة يختصاصه بغية على النصوق القانونية المح
 ثم . ايختصاق بنظر عقود اإلدارة فيالتوسع 

 القضائيما لبث أن جاء بمعيار جديد لالختصاق 
بنظر عقود اإلدارة، فلم يعد هذا ايختصاق يستند 
على النصوق التشريعية، كما لم يعد يستند إلى 
التفر ة بين أعمال السلطة وبين أعمال اإلدارة 

اًرا من الثامن من فبراير عام العادية، بل صار اعتب
 ضية  فيبصدور الحكم  – 1123

BLANCO(35) –  يقيم اختصاصه على أساس
 .Le Service Publicفكرة المرفق العام 

 
ورغم ما تعرضت له فكرة المرفق العام من 
هجوم شديد من جانب أنصار فكرة السلطة العامة 

 ،(36)"أزمة المرفق العام"إلى الحد الذى أطلق عليه 
إي أن فكرة المرفق العام تطورت وتبلورت إلى أن 

، ومازالت تؤدى اإلداريأصبحت أساس القانون 
ودليل ذلك . تمييز العقود اإلدارية فيدورها الهام 

أن الضابط المستمد من اتصال العقد بالمرفق العام 
فرنسا إلضفاء  فيعلى نحو معين مازال كافًيا 

، كما أن مجرد الصفة اإلدارية على عقود اإلدارة
صورة من  أياتصال العقد بالمرفق العام على 

على عقود اإلدارة الصفة  يمصر يضف فيالصور 
ة متى احتوت هذه العقود على شروط اإلداري

 .القانون الخاق فياستثنائية غير متلوفة 
 

                                           
(

35
" بالنكو"أنظر فى تفاصيل الحكم الصادر فى  ضية  (

 " بروسبيرفى"و" مارسون لون: "والتعليق عليه
 –حكام المبادئ فى القضاء اإلداري الفرنسي أ-

، منشتة المعارف، طبعة يأحمد يسر. ترجمة د
 .15، ق1551

محمود . د: أنظر فى تفاصيل أزمة المرفق العام (36)
محمد حافظ، نظرية المرفق العام، دار النهضة 

، مستشار محمد 11، ق1511العربية، طبعة 
بحث  حامد الجمل، نظرة جديدة للمرافق العامة،
، 351منشور بمجلسة مصر المعاصرة، العددين 

 .223ق 93السنة  351
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 :مجال العقود اإلدارية فيمفهوم المرفق العام 
 

 : للمرفق العام معنيان
 

 :  عضوي:  األول
 

القائم  اإلداريويقصد به المنظمة أو الجهاز 
 والذييهدف إلى المصلحة العامة،  الذيبالنشاط 

 .العقد فييكون طرًفا 
 

وهو بهذا المعنى ي يخر  عن الضابط 
وهو اشتراط أن  اإلدارياألول فى تمييز العقد 

تكون اإلدارة طرًفا فى العقد، وُيعد تعبير المرفق 
 .(37)مرادًفا لكلمة إدارة –عنى وفق هذا الم –العام 

 
 :موضوعي: الثاني

  

ويقصد به كل نشاط يهدف إلى إشباع 
أو تحت  (38)حاجات عامة وتقوم به السلطات العامة

 .(39)متميز  انونيإطار نظام  فيإشرافها 
 هيوعلى الرغم من أن فكرة المرفق العام 

 الفرنسيفى األصل  ضائية، إي أن مجلس الدولة 
تعريف للمرفق  أيإعطاء  -ن  صدع –لم يشت 

عدم اتخاذ مو ف حاسم فى هذا  فيالعام لرغبته 
الشتن حتى تصبح أمامه المرونة الكافية إلمكان 

 .ابتكار الحلول المختلفة مستقبالً 
 

استخلق من أحكام  (40)غير أن الفقه
بداية نشتة نظرية المرفق  يأنه ف الفرنسيالقضاء 

للمرفق العام ثم  يالعضوالعام كان يتبنى المعنى 
 .(41)الموضوعياستقر بعد ذلك على المعنى 

                                           
 .11المرجع السابق، قأحمد عثمان عياد،.أنظر د (37)

(38)  L.Duguit: Droit Constitutionnel T.l. 1928 
– p. 61. 

  .155ثورية لعيوني، المرجع السابق، ق. د (39)
(

40
 .22على عبد العزيز الفحام، المرجع السابق، ق. د (
(

41
محمد عبد الواحد . ، د92ثروت بدوى، المرجع السابق ق. د (

اإلداري في ضوء أحكام القضاء الجميلى، ماهية العقد 

 
فقد تبنى المعنى  المصريأما مجلس الدولة 

للمرفق العام، فقد ذهبت محكمة  الموضوعي
المرفق العام هو كل "إلى أن  اإلداريالقضاء 

مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته ويعمل 
ارة لتزويد بانتظام واستمرار ويستعين بسلطات اإلد

الدولة، والصفات  يالجمهور بالحاجات العامة ف
أن يكون المشرع من  يالمميزة للمرفق العام ه

أن يكون غرضه  أيالمشروعات ذات النفع العام 
سد حاجات عامة مشتركة أو تقديم خدمات 

 .(42)"عامة
 

ومن خالل هذا المو ف يكون القضاء 
 د  –مصر  فيفرنسا أو  فيسواء  – اإلداري

 يللمرفق العام، أخًذا ف الموضوعيفضل المعنى 
ذلك بالمفهوم الواسع للمرفق العام، حيث يستعمل 

عبارة مهمة مرفق عام  الفرنسيمجلس الدولة 
"Mission de Service Public " تتكيًدا

 .(43)لمو فه السابق
 

وعلى ضوء ما تقدم يتعين األخذ بالمفهوم 
حتى يمكن للمرفق العام بتوسع معانيه  الموضوعي

مجال العقود  يايستفادة من فكرة المرفق العام ف
 .اإلدارية
 

وجدير بالتنويه أن دراسة المعيار المميز 
وسيلة  يذاته وإنما ه يليس بهدف ف اإلداريللعقد 

 ، وهواإلداريلبيان الحكمة من تمييز العقد 
ما يقتضى الو وف على ايتجاهات الرئيسية للفقه 

                                                               
الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية، طبعة 

 .52، ق1552
(

42
لسنة  3211حكم محكمة القضاء اإلداري في الدعوى ر م  (

، 253ق -11السنة  –المجموعة  2/9/1552ق، جلسة 5
 12/2/1551وحكم المحكمة اإلدارية العليا الصادر في 

، وحكمها الصادر في 1113، ق3المجموعة السنة 
، وحكمها 1152، ق9المجموعة، السنة  21/5/1591

، 2السنة  –المجموعة  – 31/3/1592الصادر في 
 .522ق

(
43
ثورية لعيوني، القانون اإلداري المغربي، المرجع السابق، . د (

 .213ق
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لحقت بفكرة المرفق  لتياوالقضاء والتطورات 
، وعلى ذلك اإلداريصدد عال تها بالعقد  فيالعام 

 :نقسم هذا المطلب إلى فروع ثالثة
 

 .نشتة فكرة المرفق العام وتطورها : الفر  األول

 .درجة اتصال العقد بالمرفق العام : الثانيالفر  

مدى فاعلية فكرة المرفق العام  : الفر  الثالث
ز العقد لتميي موضوعيكضابط 
 .اإلداري
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 الفر  األول
 نشأة فكرة المرفق العام وتطورها

 ــــ
 

 في الفرنسييرجع الفضل لمجلس الدولة 
مجال القانون  فيظهور فكرة المرفق العام 

بصفة عامة، وفى مجال العقود اإلدارية  اإلداري
 المصريبصفة خاصة، و د حذا مجلس الدولة 

 .ة المرفق العاماألخذ بفكر في الفرنسيحذو نظيره 
 

بيد أنه ولئن كان هناك تشكيك حول مدى 
فرنسا، إي أن  فيودرجة صلة العقد بالمرفق العام 

مصر مستقر إلى حد بعيد بحيث  فيالوضع 
من  المصريصارت صياغة أحكام مجلس الدولة 

 أيالد ة بمكان بما يجعل هذا الوضع بمنتى عن 
على ضرورة اتصال العقد بالمرفق العام  فيشك 

 .أية صورة من صور ايتصال
 

 فينشتة الفكرة وتطورها  يلي ونبين فيما
 .مصر فيفرنسا ثم نبين الوضع 

 
 : فرنسا فينشأة فكرة المرفق العام وتطورها  -1

 
 فيظهر أول تطبيق لفكرة المرفق العام 

مجال العقود اإلدارية من خالل حكم مجلس الدولة 
الصادر  Terrier (44)" تيريه" ضية  في الفرنسي

حيث أكد  1513السادس من فبراير عام  في
كل ما "هذا الحكم على أن  في" روميو"المفوض 

يتعلق بتنظيم وتسيير المرافق العامة بمعناها 
  هيعامة أو محلية يكون عملية إدارية  الحقيقي

 
فكل الدعاوى بين .. اإلداريمن اختصاق القضاء 

شخاق األشخاق العامة والغير أو بين هذه األ

                                           
(

44
) C.E 6 Feve 1903 – Terrier, Rec 94, 

Concl. Romieu.  
مارسولون : وأنظر في التعليق على هذا الحكم

 .22وبروسبيروفى، المرجع السابق ق

مؤسسة على تنفيذ مرفق عام أو  -العامة نفسها 
من اختصاق  هي - عدم تنفيذ أو سوء تنفيذ

 ".اإلداريالقضاء 
 

هذا الحكم يسمح باستخالق  فيوالتتمل 
اتجاهات مجلس  فيمبادئ هامة تعد بمثابة التحول 

 :ا تي في، وتتمثل هذه المبادئ الفرنسيالدولة 
 
ق مجلس الدولة تحديد اختصا فيالتحول  –أ 

بنظر العقود اإلدارية، إذ بعدما كان المشرع 
يتولى تحديد ايختصاق بنظر  الذيهو 

العقود اإلدارية، أصبح ذلك مرهوًنا بالنظر 
إلى طبيعة العقد ذاته، ومدى ارتباطه بتنظيم 
أو تسيير مرفق عام، وعلى هذا األساس 
ُشيدت فكرة العقود اإلدارية بطبيعتها، فإذا 

عقد متصالً بتسيير أو تنظيم مرفق عام كان ال
فإنه يكون إدارًيا بطبيعته ويخضع 

 .اإلدارييختصاق القضاء 
 
 التيبموجب هذا الحكم دخلت العقود اإلدارية  -ب

 التيتبرمها األ اليم ضمن العقود اإلدارية 
" روميو"تبرمها الدولة، و د أشار المفوض 

كون ن التياللحظة  في"إلى هذا المعنى بقوله 
فيها أمام حاجات جماعية تلتزم األشخاق 

مصالح بالعامة بإشباعها سواء تعلق األمر 
 ومية أو محلية فال يمكن اعتبار إدارة هذه 
المصالح محكومة بالضرورة بمبادئ القانون 

وبذلك يكون هذا الحكم  د أدخل ". المدني
القانون  فيعقود الجماعات المحلية نهائًيا 

تصاق مجلس الدولة وتخضع يخ اإلداري
 .بالتبعية

 
تستخدم  التيو د توالت بعد ذلك األحكام 

عن  اإلداريالعقد فكرة المرفق العام كمعيار لتمييز 
عقود القانون الخاق، ومن أهم هذه األحكام حكم 

الصادر فى الرابع من  الفرنسيمجلس الدولة 
 ضية تيرون  في 1511مارس عام 
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Theorond (45) فيمساهمة  رر بتن ال والذي 
المرفق العام تؤدى بذاتها ومهما كانت شروط العقد 

 .(46)اإلداريإلى اختصاق القضاء 
 

غير أن ارتباط العقد بالمرفق العام كمناط 
بنظر منازعات  الفرنسياختصاق مجلس الدولة 

عقود اإلدارة لم يتمتع طويالً بمو ع الريادة، إذ 
 وتحول تحويً  الفرنسيسرعان ما تطور القضاء 

 ضية  الفرنسيآخر بصدور حكم مجلس الدولة 
معلًنا  31/2/1512بتاريخ  (47)شركة الجرانيت

عدم كفاية اتصال العقد بالمرفق العام يعتباره عقًدا 
إدارًيا بل يتعين احتواء العقد على شروط استثنائية 

القانون  الخاق، و د أوضح  فيغير متلوفة 
مبرمة تقريره أن العقود ال في" بلوم"المفوض 

لصالح مرفق عام يمكن أن تكون إدارية أو عقود 
 .مدنية

 
حدث تطور  1559غير أنه وبحلول عام 

يمثل منعطًفا  الفرنسي ضاء مجلس الدولة  فيهام 
 لتمييز العقود  القضائيجديًدا بشتن المعيار 

 
 ضية الزوجان  فياإلدارية، وذلك بصدور الحكم 

 21/2/1559 في EPOUX BERTINبارتان 
 رر أنه متى كان محل العقد  د عهد إلى  الذيو

أصحاب الشتن تنفيذ المرفق العام ذاته المكلف 

                                           
(

45
)  C.E. Therond 4/Mars/1910-R 

Rec. p. 193 Concl. Richat 
أن مدينة مونبليه : حكم تيرونو د جاء فى أسباب  (46)

لسيد تيرون إنما بتعاملها فى هذه الظروف مع ا
تصرفت بالنظر إلى صحة وطمتنينة السكان وبذلك 
يكون هدفها تحقيق مرفق عام، وبهذا تكون 

بات التى يمكن أن تنشت من عدم تنفيذ مرفق والصع
عام أو سوء تنفيذه من اختصاق مجلس الدولة إذا 

راجع . لم يوجد نق يمنح ايختصاق لجهة أخرى
 .121سابق، قأحمد يسرى، المرجع ال.فى ذلك د

(
47
)  C.E. 31/7/1912, Societe DES 

Granites Porphyraids des vosges, 
Rec, p. 909 Concl. Blum. 

آنذاك بكفالة إعادة الالجئين من جنسيات أجنبية 
 اإ ليم فرنسا إلى أوطانهم وأن هذ فيالموجودين 

دمغ العقد محل البحث  فيكفى بذاته ي فالظر
ا حتى ولو لم يتضمن شروطً  اإلداريبصفة العقد 
 .(48)القانون الخاق فيغير متلوفة 

 
 ضى بهذا  الذيوليس هذا هو الحكم الوحيد 

نفس اليوم حكًما  فيالمبدأ، بل لقد أصدر المجلس 
 ضية  فييتضمن المبدأ ذاته، وهو الحكم الصادر 

:  ضى بتن والذي Grimonardجريموارد 
وهى إعادة زراعة  –األعمال موضوع العقد "

فإن . تعتبر من األشغال العامة –الغابات الفرنسية 
يتضمنها  التيهذا العقد مهما تكن طبيعة الشروط 

يعتبر بسبب موضوعه بالذات من العقود 
 .(49)اإلدارية
 

ونتلمس من هذين الحكمين عودة الضابط 
المستمد من المرفق العام إلى مكان  الموضوعي

الصدارة وصيرورته معياًرا كافًيا بذاته إلضفاء 
تبرمه اإلدارة، وأن  الذيرية على العقد الصفة اإلدا

تكون عال ة العقد بالمرفق العام عال ة وثيقة متينة 
كتن يعهد إلى المتعا د مع اإلدارة بالتنفيذ ذاته 

 L’execution Meme duللمرفق العام 
Service Public و د توالت أحكام القضاء ،

على تتكيد هذا ايتجاه، من ذلك على سبيل  الفرنسي
ما  ضى به مجلس الدولة  –ي الحصر  –ثال الم

باعتبار العقد المبرم بين أحد مكاتب اإلسكان 
وبين حارس هذا المكتب  .H.L.Mالمعتدل 

والمكلف بحراسة ومرا بة مجموعة من العمارات 

                                           
(

48
)   C.E. 20/4/1956, Epoux Bertin, Rec. 

p. 167, Concl. Long. 
 :وأنظر فى التعليق على هذا الحكم

- Jacqueline Maround, op. cit., p. 396. 
 .511أحمد يسرى، المرجع السابق ق. د –مارسولون وبرسبيرفى 

(
49
)  C.E. 20/4/1956, Grimonard, R.D.P 

1957, p. 1958. note Waline. 



 55 

وكذلك العقد المبرم بين إحدى . (50)عقًدا إدارًيا
 .(51)المدارس وحارس لها

 
محكمة ذات ايتجاه رفضت  فيوسيًرا 

التنازع الفرنسية إضفاء الصفة اإلدارية على العقد 
وشركة لتوريد  E.D.Fالمبرم بين كهرباء فرنسا 

ألن العقد ي يهدف إلى  كهربائيمحويت لمركز 
 .(52)تنفيذ المرفق العام فياشتراك الشركة المتعا دة 

 
وعلى ضوء ما تقدم صار معيار تمييز العقد 

ود أحد ضابطين إلى فرنسا يستلزم وج في اإلداري
هو  اإلداريأن العقد  أي، العضويجانب الضابط 

تبرمه جهة اإلدارة إما ألنها تعهد  الذيذلك العقد 
فيه إلى المتعا د معها بالتنفيذ ذاته للمرفق العام وإما 

 فييحتوائه على شروط استثنائية غير متلوفة 
 .القانون الخاق

 
 سيالفرنالقضاء  فيويتجه التطور الحديث 

 فيإلى تبنى مفهوم واسع لمدى مشاركة المتعا د 
المرفق العام مؤداه أن عال ة العقد بالمرفق العام 
على نحو معين سواء فيما يتعلق بتسيير المرفق أو 
بتنفيذ تمثل معياًرا كافًيا بذاته إلعطاء العقد الطابع 

 .اإلداري
 

تحديد المركز  فيو د ساهم هذا المفهوم 
عقود التوظف،  فيونين مع اإلدارة للمتعا القانوني

 Selbonne ضية  فيحيث  ضى مجلس الدولة 
مقصف المدارس  فيباعتبار الطاهيات والخدم 

                                           
 (

50
) C.E. 20/3/1959, Lauthier, Rec: p. 

198, Concl, Bernard.  
(

51
)  C.E. 5/4/1991, Ecole Sue. De 

Commerce d Amiens, Rec. p. 250  
C.E; 7/6/1991, Troquet, R.D.P. 
1992, p. 255.  

(
52
)  T.C. 17/4/2000, Credit Lyonnais 

d'electricte de France. 
 C.E. 27/2/1987 – Selbonne. 

الخاصة بالويدة موظفون عموميون على اعتبار 
كما  ضت  .(53)مهمة مرفق عام فيأنهم مساهمون 
بتن العقد  Bungener ضية  فيمحكمة التنازع 

المنازل وبين مستشفى  إدارة موظفيالمبرم بين 
اللغة الفرنسية والحساب  فيعام إللقاء دروس 

تنفيذ  فيإدارًيا ينطوائه على مساهمة من جانبهم 
مرفق عام واعتبرت هؤيء الموظفين من  بيل 

 . (54)الموظفين العموميين
 

ولم يقتصر األمر عند هذا الحد، بل اعتمدت 
هوم مف –وفى تطور جديد  –محكمة التنازع حالًيا 

مهمة  فيأكثر اتساًعا لشرط مشاركة المتعا د 
حكمها الصادر  فيالمرفق العام حيث  ضت 

 Verdier ضية  في 12/2/2111بتاريخ 
باعتبار الموظفين غير النظاميين الذين يعملون 
لحساب جماعة مصلحة عامة تدير مرفق عام 

 .(55) من  بيل الموظفين العموميين إداري

                                           
(

53
)     T.C. 29/6/1987 – Bungener 

(
54
 .352ق –المرجع السابق  –جاكلين  –مشار إليهما   (
(

55
ويمكن استخالق هذا المبدأ من مدونات حكم محكمة التنازع  (

 : حيث  ررت

Les personnels non Statutaires 
travaillont Pour le Compte d’une 
Persornne publique Gasront un 
Service Public a Caractere 
administratif Sont Soumis. Dans Leurs 
Rapports Avec cette Personne et Quel 
cue Soit Leur Emploi, a un Regime de 
Droit Public. Tel est Le Cas Des 
Personnes Non Statutaires Travaillont 
Pour le compte d’un Groupement 
d’intetet Public Gerant un Service 
administratife Peux Connaitre des 
Litiges Opposant un agent d’un Tel 
Gropement d’interet Public a Celui –ci, 
T.C., Groupement d’interet Public 
“Habitat et interventions Sociales Pour 
Les mal – Loges et Sans Abris” Mme 
Verdier T.C. 3170, 14/2/2000. 

  .غير منشور
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فهوم الواسع لشرط وعلى ذلك لم يقتصر الم
مهمة المرفق العام على مجرد  فيمشاركة المتعا د 

 مرفق عام في –على نحو معين  –ايشتراك 
إداري، بل امتد هذا المفهوم ليشمل مشاركة 

جماعة مصلحة عامة  في النظاميالموظف غير 
، ويضحى العقد المبرم بين إداريتدير مرفق عام 

عقًدا إدارًيا الموظف المذكور وبين هذه الجماعة 
على ذلك اكتساب هذا الموظف لصفة  وينبني

وي شك أن من شتن هذا التوسع . الموظف العام
مفهوم المشاركة  فياعتمدته محكمة التنازع  الذي
تنفيذ المرفق العام اتساع دائرة العقود اإلدارية  في
 .فرنسا في

 
 فيغير أنه ولما كان ايشتراك أو المساهمة 

 التيعام من األمور الموضوعية  تنفيذ مهمة مرفق
يتعين على  اضى الموضوع بحثها من خالل 

، وهو ما  ظروف ومالبسات النزاع المطروح عليه
ليست –يستلزم بطبيعة الحال مرور فترة زمنية 

يباشر خاللها الموظف عمله لدى المرفق  – ليلة 
فرنسا عن الوضع  فيالعام، فقد ثار التساؤل 

 مبتدئين الذين لم يتبين بعد بالنسبة للموظفين ال
تنفيذ  فيما إذا كان عملهم يعد مساهمة أو مشاركة 

   مرفق عام من عدمه
 

 لقد أثير هذا التساؤل بشتن نزاع األرملة
Mazerand (56) كانت  د تعا دت مع  والتي

مرفق عام لتقوم بتعمال نظافة وصيانة هذا المرفق 
 عام 
 

الخاق، ، وكان العقد من عقود القانون 1522
تم  العاديوفى أثناء نظر النزاع أمام القضاء 

إلى وظيفة مشرفة أطفال  1552تر يتها عام 
تنفيذ مرفق عام هو  فيفتصبحت بذلك مشتركة 

                                           
(

56
) Jacqueline op. cit., p. 398    
- T.C. 25/11/1963 . ste “veuve 

Mazerand” 

 فيمرفق التربية وأصبح العقد إدارياً يدخل 
 .اإلداري القاضياختصاق 
 

وبعرض األمر على محكمة التنازع لحسم 
در كبير من هذا النزاع جاءت بحلول على  

 :المبادئ ا تية فياألهمية يمكن إيجازها 
 

تبرمها المرافق العامة  التيأن عقود التوظف  -1
دائًما عقود إدارية وأن أطرافها  هياإلدارية 

من الموظفين يخضعون للقانون العام مهما 
 .(57)مكانت وظائفه

 
تحدد طبيعة النزاع  التيأن الفترة الحاسمة  -2

 التيتلك الفترة  يهالمختق  القاضيوتحديد 
ي يرجع إي  فالقاضي. تسبق النزاع مباشرة

يمارسها الموظف خالل  التيإلى الوظائف 
 .(58)تلك الفترة

 
 اإلدارينخلق مما تقدم إلى أن القضاء 

لتمييز العقد  التبادلي د تبنى المعيار  الفرنسي
تاريخ صدور  – 1559ابتداء من عام  اإلداري

وأصبح اتصال العقد  – "بارتان" حكم الزوجين 
بذاته إلضفاء  يبالمرفق العام على نحو وثيق يكف

على العقد دون النظر يحتوائه  اإلداريالطابع 
 .على شروط استثنائية غير متلوفة من عدمه

 : مصر فيالوضع  -2
 

إذا كانت مصر  د عرفت نظام القضاء 
بموجب القانون  1529المزدو  اعتباًرا من عام 

                                           
(

57
)   – T.C. 25/3/1996, prefet de Rhom 

et autres/ Conseil de Prud homes 
de Lyon (Berkani) p. 535.  

  - T.C. 26/11/1990 “demoiselle 
Salliete”.    

(
58
)   – T.C. 26/11/1990 “demoiselle 

Salliete”. 
.اإلشارة السابقة –جاكلين  –أنظر في التعليق على هذه األحكام   
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بإنشاء مجلس الدولة، إي  1529لسنة  112ر م 
أن المشرع لم يشت النق على اختصاق القضاء 

بنظر منازعات العقود اإلدارية إي عام  اإلداري
 .1525لسنة  5بصدور القانون ر م  1525
 

 في –وفيما يتعلق بظهور فكرة المرفق العام 
 اإلداريأحكام القضاء  في –مجال العقود اإلدارية 

ا القضاء منذ البداية بفكرة ، فقد أخذ هذالمصري
لتمييز العقد  موضوعيالمرفق العام كتساس 

 .اإلداري
 

بتن  اإلداريفقد  ضت محكمة القضاء 
العقود اإلدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع "

 .(59)"خاق مناطه احتياجات المرفق العام
 

األحكام : وفى حكم أكثر تفصيالً  ضت بتن
هو المعيار المميز جرت على أن المرفق العام 

، ذلك أن  اعدة ضرورة إطراد سير اإلداريللعقد 
المرفق تتطلب فى الحقيقة أن تطبق على 
األشخاق الذين يساهمون فى تسييره  واعد معينة 
ي يجب تعليق تطبيقها على وجود أو تخلف شروط 
غير متلوفة فى العقد المبرم بين اإلدارة وبين 

ذا توافرت للمرفق األفراد المعاونين له خاصة إ
 العام أهمية خاصة أو بلغت معاونة الفرد 

 
المتعا د مع اإلدارة درجة كبيرة فإن معيار العقد 

  يكون حينئذ معياًرا مفرًدا  ائًما بذاته اإلداري

                                           
(

59
، مجموعة 29/12/1551حكمها الصادر بجلسة  (

، وحكمها 212، السنة السادسة، قيالفن المكتب
ق، جلسة 5لسنة  121ى ر م والصادر فى الدع

، 11، لسنة ي، مجموعة المكتب الفن5/12/1559
لسنة  222وحكمها الصادر في الدعوى ر م  29ق
مجموعة المكتب  19/12/1559ق، جلسة 11
 .11، ق11لسنة  يالفن

ي ضرورة لبحث ما إذا كان يتضمن شروًطا 
 .(60)القانون الخاق فياستثنائية غير متلوفة 

 
 ىعل –تثر غير أن مجلس الدولة  د ت

تعرضت لها فكرة المرفق  التيباألزمة  –ما يبدو 
العام، وصار المعيار المستمد من ضرورة اتصال 
العقد بالمرفق العام غير كاف بذاته لتمييز العقد 

، حيث استلزم القضاء باإلضافة إلى هذا اإلداري
الشرط ضرورة احتواء العقد على شروط استثنائية 

 .لخاقالقانون ا فيغير متلوفة 
 

عن  (61) اإلداريو د عبرت محكمة القضاء 
ذلك المحكمة اإلدارية  فيوأيدتها  –هذا المعنى 

تبرمه  الذيإن اتصال العقد  : " بقولها – (62)العليا

                                           
 ن 5لسنة  2312حكمها الصادر في الدعوى ر م  (60)

لمبادئ فى خمس ، مجموعة ا22/1/1593جلسة 
 .192، ق1599: 1591سنوات من 

يراجع في ذلك حكم محكمة القضاء اإلداري في  (61)
، 5/12/1559ق، جلسة 5لسنة  121الدعوى ر م 

، 11مجموعة أحكام القضاء اإلداري، لسنة 
 59، وبذات المعنى حكمها في الدعوى ر م 51ق

، مجموعة السنة 9/11/1591ق، جلسة 2لسنة 
لسنة  1152ا في الدعوى ر م ، وحكمه5، ق15
وفى هذا الحكم تبرر  11/3/1552ق، جلسة 11

إن عال ة العقد : "المحكمة هذا ايتجاه بقولها
يعتبر العقد  يبالمرفق العام إذا كانت ضرورية لك

إدارًيا فإنها ليست مع ذلك كافية لمنحه تلك الصفة، 
اعتباًرا بتن  واعد القانون العام ليست ذات عال ة 

ة بالمرفق العام، إذ أنه مع اتصال العقد حتمي
بالمرفق العام فإن اإلدارة  د ي تلجت في إبرامه إلى 

 .أسلوب القانون العام
 92حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن ر م  (62)

، مجموعة المكتب 13/5/1591ق، جلسة 2لسنة 
، وفى ذات المعنى 1112، السنة السادسة، قيالفن

ق، جلسة 9لسنة  115ر م  حكمها في الطعن
، 522، مجموعة السنة السابعة، ق31/3/1592

ق، جلسة 11لسنة  555الطعن ر م  يوحكمها ف
، 552، ق13، مجموعة السنة 22/3/1591

ق جلسة 21لسنة  2112الطعن ر م  يوحكمها ف
 يسبقت اإلشارة إليه، وحكمها ف 2/12/1555
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 ياإلدارة بالمرفق العام إذا كان شرًطا يزًما لك
 ييضف يبذاته لك ييصبح العقد إدارًيا فإنه ي يكف

 ". على العقد تلك الصفة
 

 –صراحة– اإلداريوتعتمد محكمة القضاء 
 : حيث  ضت بتن اإلداريمعياًرا لتمييز العقد 

المعيار المميز للعقود اإلدارية عما عداها من  "
تبرمها  يعقود األفراد وعقود القانون الخاق الت

اإلدارة ليس هو صفة المتعا د بل هو من جهة 
قد األخذ بتسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين الع

ومن جهة أخرى  –شروًطا استثنائية غير متلوفة 
موضوع العقد نفسه متى اتصل بالمرفق العام على 
أية صورة من الصور، سواء أكانت من حيث 

 .(63)" تنظيم المرفق أم استخدام المرفق ذاته
 

. (64)المصريوالمستفاد من أحكام القضاء 
مصر يشهد استقراًرا  يأن الوضع ف –عموًما  –

                                                               
 21/3/2111ق جلسة 23لسنة  2115الطعن ر م 

 .اإلشارة إليه سبقت
(

63
لسنة  1152الدعوى ر م  يحكم محكمة القضاء اإلداري ف (

. ، سبق اإلشارة إليه11/3/1552ق، جلسة 11
ق جلسة 31لسنة  3115الدعوى ر م  يوحكمها ف

 .غير منشور 2/9/1519
 :أنظر على سبيل المثال ي الحصر (64)

 يحكمها ف: "من أحكام محكمة القضاء اإلداري -
ق، جلسة 11لسنة  222الدعوى ر م 

لسنة  ي، مجموعة المكتب الفن13/12/1559
 3211الدعوى ر م  ي، وحكمها ف12، ق11

 ي، وحكمها ف2/9/1552 ن جلسة 5لسنة 
ق، جلسة 12لسنة  1112الدعوى ر م 

 .295، ق15، مجموعة السنة 25/9/1591
 حكمها في: "محكمة اإلدارية العلياومن أحكام ال -

جلسة  ق،11لسنة  529الطعن ر م 
، 552، ق13، مجموعة السنة 31/12/1592

 ن جلسة 33لسنة  3213الطعن ر م  يوحكمها ف
نعيم . ، الموسوعة اإلدارية الحديثة، د5/2/1553

، 32، ق25، الجزء يعطية وعبد المنعم بيوم
ق جلسة 33لسنة  1319الطعن ر م  يوحكمها ف

على  اإلداريشتن معيار تمييز العقد  فيواضًحا 
 ييرتكز على عنصرين ي يغن يموضوعأساس 

 :توافر أحدهما عن ا خر وهما

ضرورة اتصال العقد بالمرفق العام على أية  –أ 
 .صورة من الصور

أن تتخذ اإلدارة بتسلوب القانون العام بتضمين  -ب
 .العقد شروًطا استثنائية غير متلوفة

 
 الثانيالفر  

 درجة اتصال العقد بالمرفق العام
 ـــــ

 
 استطاع الحكم الصادر فى  ضية الزوجين 

"Epox Bertin  " التتكيد على أن اتصال العقد
 بالمرفق العام على نحو معين كاف بذاته لدمغ 

 
، ومن المبادئ الهامة اإلداريالعقد بالطابع 

المستخلصة من هذا الحكم أن مجرد المشاركة أو 
البسيطة للمتعا د مع المرفق العام غير المعاونة 

كافية، بل يتعين أن تكون هذه المشاركة أو المعاونة 
على  در كبير من المتانة تصل إلى حد المشاركة 

 .(65)تنفيذ المرفق للمهام الموكولة إليه فيالمباشرة 

                                                               
، الموسوعة، والمرجع السابق، 11/1/1552
 .21ق

: دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولةومن أحكام  -
ق، جلسة 32لسنة  152الطعن ر م  يحكمها ف

، الموسوعة، المرجع السابق، 12/1/1552
 .52ق

 يحكمها ف(: دستورية)ومن أحكام المحكمة العليا  -
جلسة  –تنازع  –ق 5لسنة  1الدعوى ر م 

مجموعة أحكام المحكمة العليا ،  5/2/1525
ق، 1لسنة  2ر م الدعوى  ي، وحكمها ف123ق

مجموعة أحكام المحكمة  15/1/1511جلسة 
 .222الدستورية العليا، ق

حكمها ف الطعن : ومن أحكام محكمة النقض -
 .1/11/1525ق جلسة  21لسنة  1252ر م

(65)  Jacquline. Op. cit., p. 401. 
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وتختلف درجة اتصال العقد بالمرفق العام 

الف مصر، وذلك نظًرا يخت فيفرنسا عنها  في
يؤيدها المعيار المستمد من المرفق  يالوظيفة الت

مصر، إذ بينما يستلزم  فيفرنسا عنه  فيالعام 
فرنسا أن تكون صلة العقد بالمرفق  فيالوضع 

العام ذات  وة ومتانة تصل إلى حد المشاركة فى 
على  – المصريتنفيذ المرفق ذاته، فإن القضاء 

قد بالمرفق باتصال الع يكتفي –نحو ما سلف بيانه 
 .العام على أية صورة من صور ايتصال

 
غير أن تحديد درجة اتصال العقد بالمرفق 
العام وبيان مدى  وتها للقول بكفاية المعيار المستمد 

على العقد  اإلداريمن المرفق العام إلضفاء الطابع 
وضع  فيليس أمًرا سهالً، ومكمن الصعوبة يتمثل 

 في، إذ ليس معيار محدد لعال ات غير محددة
اإلمكان تحديد إطار ثابت لحايت اتصال العقد 

 .(66)بالمرفق العام
 

وتخفيًفا من حدة هذه الصعوبات استخلق 
ثالثة  –من أحكام القضاء  – (67)الفرنسيالفقه 

كل  ينماذ  يتصال العقد بالمرفق العام، حيث يكف
واحد منها إلضفاء الصفة اإلدارية على العقد دون 

اء العقد على شروط استثنائية غير النظر يحتو
متلوفة من عدمه، وعلى ذلك يكون العقد إدارًيا إذ 
كان موضوعه يتصل بالمرفق العام على أية 

 :صورة من الصور ا تية

                                                               
أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، . د: وفى ذات المعنى

عيوني، الرسالة، المرجع ثورية ل. وما بعدها، د 11ق
عبدالمولى،  يعلى محمد عل. ، د152السابق، ق
تطرأ أثناء تنفيذ العقد اإلداري، رسالة،  يالظروف الت
 . 111، ق1551عين شمس، 

 (
66
) J.Georgel, “Contrats administratifs 

par nature, J.C.A., Fase. 502, 1971 
(

67
)   – R.CHAPUS. droit administratif 

general. Tl ed 1995, p. 500 
-  Richer. Droit contrats amdinistratifs, 

ed 1995, p. 88. 

 

إذا كان من شأنه أن يعهد للمتعاقد بمهمة تنفيذ  -1
 .المرفق العام

 

L’execution Meme du Service 
Public 

زام المرفق العام، كما يدخل ومثال ذلك عقود الت
 .ضمن هذه الصورة " برتان" حكم الزوجين 

 
إذا كان من شأنه إشراك المتعاقد مباشرة فى  -2

 .تنفيذ المرفق العام
 

Co Contratant directement  
a L'execution du service public. 

 
حيث يقتصر دور المتعا د على المشاركة 

ذه المشاركة إلى فى تنفيذ المرفق دون أن تصل ه
حد اضطالعه وحده بكل جوانب تنفيذ المرفق العام 
ومثال ذلك عقود التوظف، وعقود التوريد، وعقود 

 .النقل، وعقود إيجار الخدمات
 
إذا كان يمثل وسيلة تنفيذ المرفق العام نفسه  -3

 .بواسطة اإلدارة
L’une des modalites de L’execution 
meme du service public par 
L’administration.  

 .المشار إليه سلًفا" جريموراد"ومثال ذلك حكم 
 

وجدير بالذكر أن النماذ  الثالثة آنفة البيان 
ي تعدو أن تكون سوى تعبيًرا عن درجات المعاونة 

تسيير المرافق  فيمن جانب المتعا د مع اإلدارة 
وعلى . (68)اإلداريمن أجله أبرم العقد  الذيالعامة 
ن منطقًيا ترك أمر تقدير مدى توافر هذه ذلك يكو

المعاونة من جانب المتعا د، وتقدير درجة هذه 
المعاونة لقاضى العقد باعتبار أن تقدير هذه األمور 

                                           
(

68
محمد سعيد حسين أمين، العقود اإلدارية، دار . د (

 .52، ق1555الثقافة  الجامعية، طبعة 
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 فيتخضع لتقديره  التيمن المسائل الموضوعية 
 .(69)كل حالة على حده

 
مصر فقد أدى عدم اعتماد القضاء  فيأما 
عام بمفرده كمعيار على معيار المرفق ال المصري

بتن استلزم إلى جواره  – اإلداريلتمييز العقد 
أدى  –ضرورة احتواء العقد على شروط استثنائية 

ذلك إلى ايكتفاء باتصال العقد بالمرفق العام على 
أية صورة من الصور، ويترتب على ذلك أن 
 فيمجرد المساهمة البسيطة من جانب المتعا د 

بذاتها لتحقق شرط اتصال  تسيير المرفق العام تكفى
 .المرفق العام

 
صوًرا  اإلداريو د أوردت محكمة القضاء 

عديدة يتصال العقد بالمرفق العام وساوت بين 
تمييز العقد  فيجميع الصور من حيث األثر 

يميز  الذيالمعيار  : "حيث  ررت بتن اإلداري
هو موضوع العقد نفسه، متى ... العقود اإلدارية
العام على أية صورة من الصور،  اتصل بالمرفق

سواء أكانت من حيث تنظيم المرفق العام، أم 
 فيباستغالله أم تسييره، أم المعاونة أو المساهمة 

ذلك  فيذلك، أو استخدام المرفق ذاته مشترًكا 
 .(70)وعلى درجة متساوية مع الشروط ايستثنائية

 
 في –كما  ضت المحكمة اإلدارية العليا 

أن محاكم مجلس الدولة تختق  – حكم حديث لها
المنازعات الناشئة عن عقود التوريد،  فيبالفصل 

ولما كان النزاع الماثل يتعلق بعقد توريد أغذية 
للطلبة مبرم بين الجمعية الطاعنة وجامعة األزهر 

                                           
. ، د22، المرجع السابق، قسليمان الطماوي. د (69)

على . د. 152، المرجع السابق، قيثورية لعيون
 .111د على عبد المولى، المرجع السابق، قمحم

الدعوى ر م  يحكم محكمة القضاء اإلداري ف (70)
، سبق 2/9/1552ق، جلسة 5لسنة  3211

 .اإلشارة إليه

بقصد تسيير مرفق التعليم، ومن ثم يكون الدفع 
 . (71)غير محله في يبعدم ايختصاق الويئ

 
ما تقدم أن درجة اتصال العقد وخالصة 

يؤديها  التيبالمرفق العام تختلف باختالف الوظيفة 
تمييز العقد  فيضابط اتصال المرفق العام 

 في، فبينما يؤدى هذا الضابط وظيفته اإلداري
 Alternatifأو تخييرى  فرنسا على نحو تبادلي

يستلزم ذلك أن تكون درجة اتصال العقد بالمرفق 
تينة بما يسمح بكفاية معيار اتصال العام  وية وم

العقد بالمرفق العام إلضفاء الصفة اإلدارية على 
حين أن أداء هذا  فيأبرم من أجله،  الذيالعقد 

 تكامليمصر على نحو  فيالمعيار لوظيفته 
Cumulatif  جعل درجة اتصال العقد  ئيجزأو

بالمرفق العام على أية صورة من الصور وإن 
أنها ليست كافية إذ يستلزم إلى كانت ضرورية إي 

جانب ذلك إتباع اإلدارة ألساليب القانون العام 
 فيبتضمين العقد شروًطا استثنائية غير متلوفة 
 هذه القانون الخاق، ويترتب على ذلك أن انقطاع

يؤدى إلى اعتبار العقد من  –مصر  في –الصلة 
عقود القانون الخاق حتى ولو تضمن شروًطا 

 في. (72)القانون الخاق فير متلوفة استثنائية غي
فرنسا  فيحين أن انقطاع صلة العقد بالمرفق العام 

عن العقد فيما  اإلداريي تؤدى إلى انتفاء الطابع 
 .(73)لو احتوى على شروط استثنائية غير متلوفة

 

                                           
ق جلسة 29لسنة  312الطعن ر م  يحكمها ف (71)

 .لم ينشر بعد – 1/2/2115
حكم محكمة القضاء اإلداري في الدعوى ر م  (72)

، مجموعة 22/3/1591 ق، جلسة13لسنة  1235
، وحكم المحكمة 259، ق12المكتب الفني السنة 

ق، 11لسنة  555اإلدارية العليا في الطعن ر م 
 .، سبق اإلشارة إليه22/2/1591جلسة 

(73)  C.E. 15 Juin 1990-Lemeumier, R.D. 
p. 1992, p. 1519. 

حيث اعتبر مجلس الدولة الفرنسي عقود الدومين الخاق 
دارية لمجرد احتوائها على بنود غير متلوفة من العقود اإل

 .فى القانون الخاق ورغم عدم اتصالها بالمرفق العام
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 الفر  الثالث
 مدى فاعلية فكرة المرفق العام

 اإلداريلتمييز العقد  موضوعيكضابط 
 ـــــ

 
تعرضت له فكرة  الذيغم الهجوم الشديد ر

المرفق العام، إي أنها مازالت تؤدى دورها كتساس 
، وفى مقدمتها اإلداريللعديد من نظريات القانون 

 التينظرية العقود اإلدارية، بل أن األصالة الذاتية 
المقام األول إلى  فيتتمتع بها هذه النظرية ترجع 

حتمية اتصال العقد ، كما أن (74)فكرة المرفق العام 
تبرر القواعد ايستثنائية  التي هيبالمرفق العام 

 .للعقود اإلدارية القانونييتميز بها النظام  التي
 

مصر  في اإلداريوتربط محكمة القضاء 
  اإلداريبين فكرة المرفق العام ومعيار تمييز العقد 

 
 اإلداريإن الغاية من التمييز بين العقد  : "بقولها
 هو رعاية المصلحة العامة وضمان  لمدنياوالعقد 

حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد، فإذا دعت 
الحاجة إلى الكشف عن النية المشتركة للمتعا دين 

أول ما يتجه إلى أن هذه  الرأيفإنه يجب أن يتجه 
النية ليست إي تحقيق المصلحة العامة وحسن سير 

 .(75) " المرفق
 

ية فكرة المرفق العام وللديلة على مدى فاعل
يكفى  اإلداريلتمييز العقد  موضوعيكضابط 

مازال يعتمد هذا  الفرنسياإلشارة إلى أن القضاء 
 اإلداريالضابط كمعيار كاف بذاته لتمييز العقد 

متى كان اتصاله بالمرفق العام  وًيا ومباشًرا على 
 فيصياغته  الفرنسيحاول الفقه  الذيالنحو 

                                           
محمد سعيد حسين أمين، المرجع السابق، . د: أنظر (74)

 .39ق
 513حكم محكمة القضاء اإلداري في الدعوى ر م  (75)

سبقت اإلشارة  31/9/1552ق، جلسة  5لسنة 
 .إليه

عددة منها على سبيل المثال مت (76)صورة نظريات
نظرية الهدف الحال المباشر، ونظرية األوضاع 

كلها نظريات تتضمن معنى  فهيالخاصة بالتسيير، 
 فيالتعبير عن درجات المعاونة من جانب المتعا د 

 .تسيير المرفق العام
 

ومع تطور فكرة المرفق العام بحيث 
أصبحت ي تقتصر فقط على المرافق اإلدارية، بل 

ضم إلى جوارها المرافق اي تصادية والمهنية، ت
ومع خضوع هذه المرافق لقدر مشترك من القواعد 

للمرافق  القانونييطلق عليها النظام  التي
، صارت فكرة المرفق العام معياًرا فعايً (77)العامة
 .اإلداريتمييز العقد  في

 (78)الفرنسي اإلداريوتشير أحكام القضاء 
مرفق العام، كما تحرق محكمة إلى عال ة العقد بال

والمحكمة اإلدارية العليا والمحكمة  اإلداريالقضاء 
مصر على اإلشارة إلى فكرة المرفق  فيالدستورية 

 فيحد الضوابط الثالثة أالعام باعتبارها تمثل 
 .اإلداريمعيار تميز العقد 

 
 المطلب الثالث

 احتواء العقد على شروط استثنائية
 انون الخاصالق فيوغير مألوفة 

 ــــــ
 

 : تمهيد وتقسيم
 

                                           
مستشار : حول هذه النظريات لمزيد من التفاصيل (76)

ثورية .، د59بق قجمال جودة اللبان، المرجع السا
مي عمر حل.، د122لعيوني، المرجع السابق، ق
أحمد عثمان .، د121فهمي، المرجع السابق ق
 . وما بعدها 21عياد، المرجع السابق، ق

، المرجع السابق، يسليمان الطماو. د: يراجع (77)
 .99ق

محمد سعيد حسين . د :ه األحكامراجع فى عرض لهذ (78)

 .55أمين، المرجع السابق، ق
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حينما تلجت اإلدارة إلى أسلوب التعا د 
بامتيازاتها ، فإن هذا يعنى تمسكها اإلداري

 فيوسلطاتها تجاه المتعا د معها، وهو ما يعنى 
 فيذات الو ت ابتعادها عن محاكاة األفراد 

 .عقودهم
 

هذا المجال  فيوتعبر اإلدارة عن إرادتها 
ب القانون العام عن طريق تضمين أسلو بإتباع
اإلدارية شروًطا استثنائية للديلة على  هاعقود

تمسكها بامتيازاتها، وسلطاتها، أو شروط غير 
القانون الخاق للديلة على عدم  فيمتلوفة 

 .عقودهم فيمحاكاة األفراد 
 

وُيعد المعيار المستمد من فكرة الشروط 
الثالث  ايستثنائية وغير المتلوفة هو العنصر

 على – المصرييؤكد مجلس الدولة  الذي
على ضرورة وجوده إلى جانب  –ما سنرى 

 في، ين السابقين لتمييز العقد اإلداريالعنصر
 باحتواء العقد  الفرنسيمجلس الدولة  يكتفيحين 

 
على شروط استثنائية، أو اتصال العقد بالمرفق 

حالة خلو العقد من مثل  فيالعام على نحو معين 
 .ه الشروطهذ

 
وإذا كان اتصال العقد بالمرفق العام أمر 

عن العقد يستخلصه  اضى النزاع من  خارجي
خالل الظروف والمالبسات المحيطة، فإن 
المعيار المستمد من الشروط ايستثنائية يتم 
استخالصه من فحوى بنود العقد ونصوصه، إذ 

دائًما عبء البحث عن نية  القاضييقع على 
شف عن إتباعها أساليب القانون العام اإلدارة والك

من عدمه، وهو ما يعنى أن هذا العنصر عنصر 
مادي يعتمد على ماديات العقد من خالل فحق 

 .بنوده ونصوصه
 

وُتعد فكرة الشروط ايستثنائية فكرة 
، الفرنسي ضائية من إبداعات مجلس الدولة 

 1512يوليو  31ويمثل الحكم الصادر بتاريخ 
 حقيقيأول ظهور  . (79)"رانيـتالج" ضية  في

لهذه الفكرة حيث  رر مجلس الدولة بإخضاع 
المنازعة بين الشركة المتعا دة واإلدارة 
يختصاق المحاكم القضائية استناًدا إلى العقد 
كان موضوعه توريد أحجار الجرانيت وفًقا لنفس 

تحكم العقود بين األفراد  التيالقواعد والشروط 
 .العاديين
 

فكرة الشروط ايستثنائية من  ورغم أن
، إي أنه لم يشت الفرنسيإبداعات مجلس الدولة 

وضع نظرية متماسكة واضحة المعالم، ومرد 
ذلك إلى تباين أحكام المجلس واختالفها، مما أدى 

سواء  –إلى منا شات مستفيضة من جانب الفقه 
تخر  عن موضوع  –مصر  فيفرنسا أو  في

ر اي تصار فى البحث، لذلك نجد من األجد
دراسة هذا المعيار على بيان ماهية الشروط 
ايستثنائية وبيان صورها، ثم تحديد األساس 

لالستناد لفكرة الشروط ايستثنائية،  القانوني
وأخيًرا بيان القيمة القانونية لمعيار الشروط 
ايستثنائية، وعلى ذلك نقسم هذا المطلب إلى 

 :فروع ثالثة

الشروط ايستثنائية وغير ماهية : الفرع األول
 .المتلوفة وبيان صورها

لالستناد لفكرة  القانونياألساس : الثانيالفرع 
 .الشروط ايستثنائية

القيمة القانونية لمعيار الشروط : الفرع الثالث
 .ايستثنائية
 

 الفر  األول
 ماهية الشروط االستثنائية 

 وبيان صورها وغير المألوفة
 ـــــ

                                           
(

79
لسابق، ثروت بدوى، المرجع ا. د: لمزيد من التفاصيل (

أحمد يسرى، المرجع . د – ، ومارسلون وبرسبيروفي132ق
 .359، جاكلين، المرجع السابق ق511السابق، ق
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اإلشارة إليها ابتداء  ينبغيثمة حقيقة 

مؤداها أن إطالق وصف الشروط ايستثنائية 
مجال العقود  فيالقانون الخاق  فيغير المتلوفة 

اإلدارية ي يكون صحيًحا إي حال  ياسها 
 فهيعقود القانون الخاق،  فيبالشروط المتلوفة 

استثنائية وغير متلوفة من وجهة نظر القانون 
 فهيقانون العام، الخاق، أما من وجهة نظر ال

العقود اإلدارية ألنها  يشروط عادية ومتلوفة ف
 .(80)تتفق مع طبيعتها ونظامها

ويؤدى هذا النظر إلى الحفاظ على األصالة 
باعتبار أنه لم يكن  ط  اإلداريالذاتية للقانون 

استثناء من أصل عام هو القانون الخاق، بل لكل 
المستقلة  ذاتيته –والخاق  اإلداري –من القانونين 

بما ي يسمح بتن يكون أحدهما أصل وا خر 
 .استثناء له
 

 –وعلى الرغم من إجماع الفقه والقضاء 
على فكرة الشروط  –مصر  فيفرنسا أو  فيسواء 

                                           
(

80
الدعوى  يحكم محكمة القضاء اإلداري ف: يراجع (

، 31/9/1525ق، جلسة 5 لسنة 513ر م 
حيث  911، ق11، السنة يمجموعة المكتب الفن

وأصبح ما يتميز به العقد اإلداري :  ررت المحكمة
تضمينه شروًطا استثنائية غير متلوفة في القانون 
الخاق، بحيث لو نظر إليها من نفس الزاوية التي 
ينظر بها هذا القانون إلى شروط العقد فكانت 

وهو ما ي يمكن التسليم . يؤخذ بهاشروًطا جائرة ي 
به، ألن مقتضاه إهدار العقود اإلدارية كلها عن 
طريق إهدار الطابع الذي يميزها عن عقود القانون 

 –غير المتلوفة  –الخاق، وهو الشروط ايستثنائية 
وأن إطالق هذا الوصف على تلك الشروط ي يكون 

في صحيًحا إي عن طريق  ياسها بالشروط العادية 
عقود القانون الخاق، أما إذا نظر إلى العقود 
اإلدارية نظرة مستقلة بذاتها من حيث طبيعتها 
نظامها القانوني، فإنه يكون من التجوز وصف تلك 
الشروط بتنها استثنائية أو غير متلوفة وأن وا ع 

الشروط المتلوفة بالفعل في العقود  ياألمر أنها ه
ة فيها ألنها متفقة مع الشروط العادي ياإلدارية، بل ه

 .طبيعتها ونظامها

 يفرنسا وتكامل في تخييري –ايستثنائية كضابط 
، إي أن هذا اإلداريلتمييز العقد  –مصر  في

على تعريف اإلجماع لم يصل إلى حد ايتفاق 
محدد للشروط ايستثنائية وغير المتلوفة فى القانون 
الخاق، ومرد هذا ايختالف حول تحديد مفهوم 

 :الشروط ايستثنائية يرجع إلى ثالثة أمور
 

خطة  الفرنسيالتزام مجلس الدولة : األول
صياغة أحكامه،  فيايختصار الشديد 

باإلعالن عن اشتمال العقد  يكتفيحيث 
غير متلوفة دون شرح لهذه على شروط 

 .(81)الشروط
تباين أحكام القضاء واختالفها، وعدم : الثاني

صدور حكم من محكمة عليا مثل محكمة 
فرنسا أو المحكمة الدستورية  فيالتنازع 
مصر يمكن أن يستمد منها حالً  فيالعليا 
شتن تحديد ماهية الشروط  فيثابًتا 

 .(82)ايستثنائية وغير المتلوفة
 

 –الخالف الدائر بين فقهاء القانون العام  :ثالثال
حول  –فرنسا أو فى مصر  فيسواء 

هل هو المرفق  اإلداريأساس القانون 
العام أم السلطة العامة، و د انعكس هذا 
الخالف بدوره على تحديد مفهوم الشروط 

يعتنقها  التيايستثنائية بحسب الفلسفة 
نظرية  يالمرفق العام أو مؤيد مؤيدي

 .السلطة العامة
 

تحديد ماهية الشروط االستثنائية وغير : أوالً 
 :المألوفة

 

                                           
. 25، المرجع السابق، قيسليمان الطماو. د (81)

ذلك بحكم مجلس الدولة الفرنسي  يويستشهد ف
بتاريخ  Rcnaraye ضية  يالصادر ف

21/1/1521. 
(

82
محمد سعيد حسين أمين، المرجع . د:  رب من ذلك (

 .11السابق، ق
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إزاء الصعوبات المشار إليها فإنه من 
الممكن من خالل أحكام القضاء وآراء الفقه أن 
نتلمس تحديًدا لمفهوم الشروط ايستثنائية وغير 

 .المتلوفة
 
تحديد مفهوم  فياالتجاهات القضائية   -1

 :االستثنائية وغير المألوفةالشروط 
 

 التي الفرنسيمن أحكام مجلس الدولة 
 فيعرفت الشروط ايستثنائية حكمه الصادر 

تلك الشروط : "حيث عرفها بتنها Stien ضية 
تمنح أحد الطرفين المتعا دين حقوً ا أو تحمله  التي

يمكن  التيطبيعتها عن تلك  فيبالتزامات غريبة 
نطاق القوانين المدنية  في د أن يوافق عليها من يتعا

 .(83)"والتجارية
 

 التيوعرفتها محكمة التنازع بتنها الشروط 
يمكن أن ينق عليها  التيتختلف بطبيعتها عن تلك 

 .(84)القانون الخاق فيعقد مماثل  في
 

كما اتجهت بعض أحكام مجلس الدولة 
إلى ربط الشروط ايستثنائية بفكرة  الفرنسي

                                           
(

83
)  C.E. 20/10/1950, Redc. P. 505 

“Clauses ayant paur objet de con – 
Ferer aux paties des droits ou de 
mettre a leur charge des obligotions 
etrangers par peurnature aceux qui 
sont suceptibles d’etre librement 
Consentis par quiconque dans le 
cabre delais civiles et 
commerciales. 

(
84
)  T.C. 19/6/1952, ste des 

Combustibles et carburants 
nationaux, R.D.P., p. 628 ‘des 
clauses differentes par leur nature 
de celles que peuvent etre irscrites 
dans un contrat analogue de droit 
prive’. 

لك حكم مجلس الدولة بتاريخ السلطة العامة ومن ذ
 Societe Miniereفى  ضية  21/1/1521

et Merallurgique   وحكمه الصادر بتاريخ
 Compagnie de ضية  في 2/2/1552

L’union   ضية  في  1553نوفمبر  9وبتاريخ 
Ramon هذه األحكام تعريف  في، و د تردد

تخول  التيالشروط : للشروط ايستثنائية بتنها
القانون  فيلعامة حقوً ا غير متلوفة السلطة ا
 .(85)الخاق
 

وخالصة القول أن اتجاهات القضاء 
شتن تحديد ماهية الشروط ايستثنائية  في الفرنسي

 :اتجاهين فييمكن حصرها 
 

يذهب إلى أن الشروط ايستثنائية : االتجاه األول
 التيتلك الشروط  هيغير المتلوفة 

ي يجوز اشتراطها إي من  بل 
 .اق تتمتع بالسلطة العامةأشخ

 
كل  هييذهب إلى أن تلك الشروط : الثانياالتجاه 

 فيما لم تجر العادة على اشتراطه 
 .عقود القانون الخاق

 
مصر، فقد عرفتها المحكمة اإلدارية  فيأما 

تميز جهة اإلدارة  التيالعليا بتنها تلك الشروط 
المتعا دة بسلطات وامتيازات غير متعارف عليها 

 .(86)د التعا د بين األفرادعن
 

                                           
(

85
 : لمزيد من التفاصيل أنظر (

Marcel Waline – Note de Jurisprudence 
– les Clauses exorbitontes du droit 
commun. R.D.P. 1965m, p. 1175. 

(
86
 2122حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن ر م  (

الموسوعة  22/11/1551ق جلسة 32لسنة 
، 35اإلدارية الحديثة، المرجع السابق، الجزء 

 .212ق
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كما عرفتها محكمة النقض بتنها تلك 
تقرر امتيازات لإلدارة غريبة على  التيالشروط 

القانون الخاق وتخر  عن المتلوف وتكشف عن 
 .(87)اختيار وسائل القانون العام فينية المتعا دين 

 
تحديد مفهوم الشروط  فياالتجاهات الفقهية  -2

 : االستثنائية
 

كن الفقه بمعزل عن الخالف حول تحديد لم ي
مفهوم الشروط ايستثنائية وغير المتلوفة، ويمكن 

هذا الشتن إلى ثالثة  فيرد ايتجاهات الفقهية 
 :اتجاهات رئيسية

 : االتجاه األول -أ
 

ويرى أن الشرط غير المتلوف هو الشرط 
عقود القانون الخاق، سواء  فيي يوجد عادة  الذي

أدر  فيها باطالً لمخالفته للنظام  ألنه يعتبر إذا
العقد  فيالعام، أو ألن السلطة اإلدارية نصت عليه 

تعتبر غريبة  التيإعمايً لمقتضيات الصالح العام 
على أشخاق القانون الخاق عندما يتعا دون فيما 

 .(88)بينهم

                                           
(

87
مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية، الدائرة  (

 .1121، ق19، المكتب الفني، السنة المدنية
(

88
)  Waline (M.) Precis Droit 

administrative, Editions 
Montchrestien 1969, p. 572 “il me 
semble que les clauses cxorbitont 
du droit commun et celle que L,on 
ne trouve pas normalement dons le 
contrat de droit prive, soit parce 
quelly serait nulle comme contraire 
l’ordre public, soit encore parce qu 
elle a ete inseree lans le con- trat 
par l’oatorite administrative en 
function de preoccupation d’interets 
public qui sont etrangeres aux 
personnes de droit prives lorsque 
celles ci contractent cntre elles”. 

 
وفى ذات ايتجاه يقرر البعض أن الشروط 

تصور أن ي ي التيتلك الشروط  هيايستثنائية 
عقود األفراد باعتبارها مخالفة للنظام  فيتدر  
 .(89)العام

 
 فيوفى رأينا أن أهم ما ُيعيب هذا ايتجاه 

عبارة األلفاظ  شقه األول أنه جاء استناًدا إلى ظاهر
ذلك أن  اللغويوحمالً لها على ايصطالح 

الشروط غير المتلوفة  د وصفت بهذا الوصف 
قود القانون الخاق، كما ع فيألنها نادًرا ما ترد 

 فيترد  التيالنظر إلى الشروط  الرأيُيعيب هذا 
العقود اإلدارية من زاوية المقارنة بينها وبين تلك 

 فيعقود القانون الخاق،  فيترد  التيالشروط 
 مقام تحديد الشروط غير المتلوفة  فيحين أنه 

 التيالو وف على ماهيتها من خالل الوظيفة  ينبغي
ذاته ووفق اإلداري لك الشروط داخل العقد تؤديها ت

 .يتمتع بها التيطبيعته الذاتية 
 

 د  الفرنسيوي أدل على ذلك من أن القضاء 
يمنح اإلدارة  الذياختلف حول طبيعة الشرط 

سلطة فسخ العقد باإلرادة المنفردة، إذ بينما  ضت 
محكمة النقض الفرنسية باعتبار أن السلطة 

 – Pouvoir Discriعقد فسخ ال فيالتقديرية 
onnaire de Resiliation  شرًطا

، نجد أن محكمة التنازع رفضت (90)استثنائًيا
يقضى بفسخ العقد تلقائًيا  الذيإضفاء هذا الوصف 

                                           
(

89
)   J.Rivero, “Droit administrative, 

Dalloz, 1987, p. 143 et 144 “Sont 
Certainement Derogatoires les 
clauses excedant la liberte 
controctuelle, et des lors 
insuceptibles de Figurer dons un 
contrat entre particuliers, comme 
contraires a l’ordre public. 

(
90
)  Cos-Civil 20/11/1973 ste maison du 

livre francais bul. Civ. I n.316. J.C.P. 
37. 
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حال إخالل المتعا د مع اإلدارة بالتزاماته التعا دية 
 فيمما يعنى جواز ايتفاق على هذا الشرط . (91)

 .عقود األفراد
 
 : الثانيه االتجا -ب

 
 هيويذهب إلى أن الشروط غير المتلوفة 

ا أو  يكون موضوعها منح المتعا دين حقو التيتلك 
 التيتحميلهم بالتزامات غريبة بطبيعتها عن تلك 
ظل  فييمكن ايتفاق عليها بحرية بين المتعا دين 

 .(92)القوانين المدنية والتجارية
يف وفيما يبدو أن هذا ايتجاه  د تتثر بالتعر

 فيالصادر  الفرنسيأورده حكم مجلس الدولة  الذي
 .Stien (93) ضية 
 

ويمتاز هذا التعريف بنظرته إلى الشروط 
تتمتع  التيغير المتلوفة من زاوية طبيعتها الذاتية 

بها، ومدى تتثيرها على إرادة المتعا دين من حيث 
الخضوع لهذه الشروط وعدم منا شتها عند التعا د 

إلدارة بالمغايرة لمبدأ سلطان مجال عقود ا في
 .مجال تعا دات األفراد فياإلرادة 
 

 في – الرأيغير أن أهم ما ُيعيب هذا 
هو عدم اتفاق القضاء على ماهية الحقوق  –رأينا

طبيعتها عن تلك  فيتكون غريبة  التيوايلتزامات 
نطاق  فييمكن أن يوافق عليها من يتعا د  التي

 .القانون الخاق
 

 :اه الثالثاالتج -ج 

                                           
(

91
)  T.C. 15/6/1970, de comblonchien, 

R.P., p. 889. 
(

92
) Vedel, Droit administratif, 1980, 

p.327   
 Rematque sur la :وكذلك مقالته الهامة بعنوان

notion de claus exorbitant “Melongs’ 
Mestre,     1956, p. 527. 

(
93
 .سبقت اإلشارة إليه (

 
 حيث" دى لوبادير "ونادى به الفقيه 

 فييحمل  الذييرى أن الشرط غير المتلوف هو 
العقد من أجل  فيوهو يدر   اإلداريطياته الطابع 

 فييقصد إليها القانون العام  التيتحقيق األهداف 
مجموعه، ويمكن معرفة طبيعة العقد وما إذا كانت 

رجوع إلى من ال اإلداريشروطه تحمل الطابع 
وضعت من أجلها هذه الشروط،  التيايعتبارات 

ويصبح الشرط غير متلوف إذا كان أساسه 
 فيي يمكن أن توجد  التياعتبارات الصالح العام 

العال ات التعا دية بين أشخاق القانون 
 .(94)الخاق
 

بالوا عية من حيث نظرته  الرأيويمتاز هذا 
فى التعبير  للشروط غير المتلوفة من خالل وظيفتها

عن غاية اإلدارة فى تحقيق الصالح العام، وارتباط 
هذه الشروط بمبادئ القانون العام وعدم 

 .(95)مشروعيتها فى عقود األفراد 
 

الفقه حول  فيوفى مصر، ثار الخالف 
 فيتحديد مفهوم الشروط ايستثنائية وغير المتلوفة 

القانون الخاق، فقد ذهب البعض إلى أن الشرط 
يتسم بطابع السلطة  الذيهو  الحقيقي ثنائيايست

العامة، ومستحيل التحقق فى عقود األفراد، ألنه 
 فييستمد وجوده من وجود السلطة العامة كطرف 

 .(96)العقد
 

                                           
(

94
)  Delaudere: Traite theatique et 

pratique des Contrats administrat – 
if, t. 1, paris, 1956, No. 66, p. 88. 

(
95
محمد سعيد حسين أمين، العقود اإلدارية، . د: أنظر (

، 1555ر الثقافة الجامعية، معيار تمييزها، دا
 .وما بعدها 25ق

، 152ثروت بدوى، المرجع السابق، ق. د: أنظر (96)
أحمد عثمان عياد، المرجع . وفى ذات ايتجاه، د

 .52السابق، ق
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بين نوعى الشروط  الرأيويفرق هذا 
ايستثنائية والشروط غير المتلوفة، على أساس أن 

على عنصر  تنطوي التيالشروط ايستثنائية 
لسلطة تحدد مباشرة الطبيعة اإلدارية للعقد، بينما ا

الشروط غير المتلوفة ي تحدد الطبيعة اإلدارية 
للعقد إي بطريق غير مباشر ألنها تكشف عن نية 
المتعا دين فى إتباع أساليب القانون العام، فإذا وجد 
ما يدل على عكس ذلك فقدت الشروط غير المتلوفة 

 .عقدتحديد طبيعة ال فيكل أثر 
 

وذهب رأى آخر إلى أن الشروط غير 
 مدنيشروط لو وضعت فى عقد  هيالمتلوفة 

لقضى ببطالنه، ولكنها ي يجب أن تكون دائًما 
شروط ي يعتاد  فيكذلك بل يمكن أن تتمثل 
عقود القانون  فياإلنسان أن يراها كثيًرا 

 .(97)الخاق
 

يميل إلى  المصريالفقه  فيالغالب  والرأي
ن إعطاء تعريف محدد للشروط التحفظ بشت

ايستثنائية، ويرى إمكانية ردها إلى أفكار رئيسية 
 –دون اإلدعاء بوضع  ائمة شاملة لها  –

تتضمن امتيازات لإلدارة، ومن  التيكالشروط 
الشروط غير المتلوفة ما يخول المتعا د سلطات 

مواجهة الغير، واإلحالة إلى دفاتر  فياستثنائية 
تؤدى إلى اشتراك المتعا د  التي الشروط، والشروط
 .(98)تسيير المرفق العام فيمع اإلدارة مباشرة 

 

                                           
(

97
ومجلس  ي، القضاء اإلدارمصطفى أبو زيد فهمي. د (

، بدون نشر، 1525الدولة، الطبعة الرابعة، 
 .133ق

وما  12، المرجع السابق، قيوسليمان الطما. د (98)
على عبد العزيز الفحام، المرجع السابق، . بعدها، د

عبد المجيد فياض، المرجع السابق، . ، د39ق
عادل . ود يفهم يعمر حلم. وما بعدها، د 32ق

معيار تمييزها  –عبد الرحمن خليل، العقود اإلدارية 
، 1555وأنواعها، دار الثقافة الجامعية عام 

عبد المولى، المرجع  يى محمد علعل. ، د52ق
 .122السابق، ق

 هيومن جانبنا نرى أن الشروط ايستثنائية 
تنبئ عن استعمال اإلدارة  التيتلك الشروط "

يمتيازات السلطة العامة، وإعمال  واعد القانون 
 اإلداريالعام، وذلك من أجل تحقيق هدف العقد 

 .العام وتغليبه على مصلحة األفراد وهو الصالح
 

ويسمح هذا التعريف باستظهار نية اإلدارة 
حيث تعبر عن  اإلداريإذا ما سلكت طريق العقد 

ي  التيهذه النية باستعمالها امتيازات السلطة العامة 
يملكها األفراد، ومن ثم استحالة ظهور هذه 

 إذ أن فا د الشيء"عقود األفراد،  فيالشروط 
إعمال  واعد القانون العام  في، كما أن " طيهي يع

 فيما يسمح من ناحية بالكشف عن نية اإلدارة 
تطبيق أحكام القانون العام وعلى رأسها أحكام 

للمرافق العامة، واألحكام العامة  القانونيالنظام 
رغبة  فيللعقود اإلدارية، ومن ناحية أخرى فإن 
ُيشير إلى  اإلدارة تطبيق أحكام القانون العام ما

 عقودهم، ومن  فيابتعادها عن محاكاة األفراد 
 تنطوي التيناحية ثالثة استحالة ظهور الشروط 

عقود األفراد،  فيعلى إعمال أحكام القانون العام 
تطبيقها أدنى مصلحة، باعتباره  فيإذ ليس لهم 
خلق من أجلها، وهى وحدها  الذي انون اإلدارة 

 .تطبق أحكامه التي
 

 الوظيفيح هذا التعريف ببيان الدور كما يسم
للشروط ايستثنائية باعتبار أن استعمال اإلدارة 

مجال العقود اإلدارية  فييمتيازات السلطة العامة 
ذاته، بل وسيلة لتحقيق هدف العقد  فيليس هدًفا 
وهو الصالح العام، فالقانون حينما ناط  اإلداري

بين باإلدارة مهمة تحقيق الصالح العام، وضع 
من خاللها تستطيع تحقيق  التيأيديها األدوات 

من أهم أدوات  اإلداريالصالح العام، ويعد العقد 
 .اإلدارة ووسائلها لتحقيق الصالح العام

 
من  التيباإلضافة إلى ما تقدم فإن الشروط 

شتنها تغليب المصلحة العامة على مصلحة األفراد 
 فييسيما  اإلداريمجال العقد  فيتلعب دوًرا هاًما 



 55 

عقود  في، فاألصل للقاضيإطار السلطة التقديرية 
العقد متساوية، وإن كانت  طرفياألفراد أن مصالح 
إنقاق التزامات  المدني القاضيغير ذلك يستطيع 

 اإلداريمجال العقد  فيالطرف المغبون، أما 
فاألصل أن مصالح الطرفين غير متساوية، وي 

إنقاق  فيتقديرية أية سلطة  اإلداري القاضييملك 
التزامات المتعا د مع اإلدارة، على اعتبار أن 

 .تحقيق الصالح العام هو األجدر بالرعاية
 

وثمة تحفظ يتعين اإلحاطة به، مؤداه أن هذا 
 –التعريف ليس جامًعا مانًعا، إذ ليس من السهل 

وضع إطار محدد لعال ات  –كما سبق أن ذكرنا 
 فيسواء  – ائيالقضغير محددة، ويبقى التطور 

كفيالً بإدخال المزيد من األفكار  –مصر أو فرنسا 
تعين على تعريف أكثر شمويً لفكرة الشروط  التي

 .ايستثنائية
 

انتهينا  الذيوتجدر اإلشارة إلى أن التعريف 
إليه يمكن ايستديل عليه من فحوى أحكام مجلس 

 الوظيفيواستظهار  ناعته بالطابع  المصريالدولة 
ة الشروط ايستثنائية حيث  ضت محكمة لفكر

شروط العقد الموضوعة : (99)بتن اإلداريالقضاء 
مظهر إلرادة لها سلطة إلزام من يقبل أن يكون  هي

 خاضًعا لقانونها، وهذا القانون
يعطى جهة  –وهو دستور العقود اإلدارية  –

اإلدارة سلطة الر ابة على تنفيذ العقد، وسلطة 
المتعا د معها إذا أخل تو يع الجزاءات على 

بالتزاماته، ثم سلطة تعديل العقد من جانبها وحدها، 
بل إن لها حق إنهاء العقد إذا رأت حسب مقتضيات 
المصلحة العامة أن تنفيذ العقد أصبح غير 

 . ضروري
 

                                           
(

99
ق، جلسة 5لسنة  513حكمها في الدعوى ر م  (

، 11، مجموعة المكتب الفني، السنة 31/9/1552
 .912ق

على  (100)وتؤكد المحكمة اإلدارية العليا
إن : للشروط ايستثنائية بقولها الوظيفيالمفهوم 
إبرام العقد  فيالعام يعتمد  عنويالمالشخق 
وتنفيذه على أساليب القانون العام ووسائله  اإلداري

القانون  فيبتضمينه شروًطا استثنائية غير متلوفة 
 .وذلك تحقيًقا للنفع العام... الخاق

 
 :صور الشروط االستثنائية وغير المألوفة: ثانًيا

 
سواء  –على الرغم من تعدد أحكام القضاء 

تعرضت للشروط  التي –مصر  فيا أو فرنس في
ي يمكن استخالق  –وبحق  –ايستثنائية إي أنه 

نظرية متماسكة تربط بين عناصر الشرط 
وتحدد مقوماته، حيث اكتفت غالبية  ايستثنائي

األحكام باإلشارة إلى احتواء العقد على شروط 
استثنائية دون أن تحدد تلك الشروط، كما أن 

 التيتعين الشروط ايستثنائية  لتيااألحكام القليلة 
ي تبين  إدارياستندت إليها للقضاء بوجود عقد 

اعتمدته لوصف تلك الشروط  الذياألساس 
الغالب األعم تنظر إلى  فيبايستثنائية، كما أنها 

مجموع نصوق العقد وتحكم باعتباره متضمًنا 
لشروط استثنائية دون أن تفصل بين النصوق 

 .(101)ايستثنائيةالعادية والنصوق 
 

 من خالل –غير أنه من الممكن 
 التيإبراز صور من الشروط  –أحكام القضاء 

اعتبرها القضاء استثنائية وغير متلوفة، وتندر  

                                           
ق جلسة 35لسنة  1313حكمها في الطعن ر م  (100)

، الموسوعة اإلدارية الحديثة، المرجع 1/1/1555
ى ، وف55، ق2111، طبعة 25السابق، الجزء 

لسنة  1155ذات المعنى حكمها في الطعن ر م 
، وحكمها في الطعن ر م 25/5/1593ق، جلسة 2

، الموسوعة 22/3/1591ق، جلسة 11لسنة  555
، 11اإلدارية الحديثة، المرجع السابق، الجزء 

 .وما بعدها 911الطبعة األولى، ق
، يثروت بدو. د: لمزيد من التفاصيل أنظر (101)

 .122المرجع السابق، ق
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هذه الشروط ضمن طائفة من الطوائف الثالثة 
 :ا تية

 
الشروط المرتبطة بامتيازات : الطائفة األولى

 : السلطة العامة
 

Clauses se rattachant aux 
prerogatives de pujssance 
publique: 

 
حيث ترد هذه الشروط مشتملة على عنصر 
أو امتياز من امتيازات السلطة العامة، وهى على 

عقود األفراد لعدم  فيهذا النحو مستحيلة التحقيق 
فإن النق أو البند  وبالتاليتمتعهم بتلك السلطة، 

ل اإلدارة يشير إلى استعما والذيالعقد  فيالوارد 
إلى أحد امتيازات السلطة العامة ينبئ عن رغبة 

، اإلداريالدخول إلى دائرة العقد  فياإلدارة 
وابتعادها عن دائرة عقودها الخاصة، والعكس 

 .صحيح
 

 –وبحق  –وعلى ذلك فقد ذهب بعض الفقه 
إلى أن هذا النوع من الشروط يحدد مباشرة الطبيعة 

 .(102)اإلدارية للعقد
 

شروط المرتبطة بالسلطة العامة إما وتتتى ال
بالنق على منح اإلدارة سلطات  بل المتعا د معها، 

وذلك على . أو لمنح هذا المتعا د سلطات  بل الغير
 :التاليالتفصيل 

 
تتضمن امتيازات لإلدارة قبل  التيالشروط  -أ

 : المتعاقد معها
 

أهم ما يميز هذه الشروط هو إهدارها ألحد 
القانون الخاق، أي وهو مبدأ  فية المبادئ المقدس

المساواة بين المتعا دين، فإذا استعملت اإلدارة حقها 

                                           
 .152، المرجع السابق، قيثروت بدو. د (102)

إمالء شروطها على المتعا د، فليس له  فياألصيل 
من سبيل إي أن يقبلها أو يرفضها، وأنه إذا  بلها 

 بح في مركز تعا دي شكالً، وتنظيميأص
 .(103)موضوًعا
 

تمنح  يالتوتجدر اإلشارة إلى أن الشروط 
مواجهة المتعا د معها  د تظهر  فياإلدارة سلطات 

الخطوات التمهيدية للتعا د، ومثال ذلك ما  في
تتضمنه كراسة الشروط من التزام المتقدم بعطائه 
بمجرد تقديمه، وي يستطيع العدول عنه إي بعد 

المنا صة أو المزايدة، أما التزام اإلدارة  فيالبت 
اعتماد السلطة المختصة فال يبدأ إي من تاريخ 

 .(104)لقرار لجنة البت، و د ي تلتزم إطالً ا
 

البنود المتعلقة  فيكما  د تظهر هذه الشروط 
 التيبتنفيذ العقد، وأهم مثال لهذه الشروط تلك 

التنفيذ المباشر، باعتبار  فيتتضمن سلطة اإلدارة 
تملك هذه السلطة، وُيعد النق  التيأنها الوحيدة 
، حيث النموذجي ايستثنائيشرط عليها هو ال

تستطيع اإلدارة بموجب هذه السلطة أن تفرض 
التزامات على المتعا د وتلزمه بتنفيذها بإرادتها 

ويبدو . المنفردة دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء
 Pouvoirالر ابة  فيذلك جلًيا فى سلطة اإلدارة 

de Controle  ،على المتعا د أثناء تنفيذ العقد
تعديل التزاماته بالزيادة أو النقق،  فيا وحقه

ع الجزاءات عليه عند إخالله يتو  فيوكذلك حقها 
إنهاء العقد بإرادتها  فيبالتزاماته، وكذلك حقها 

 .(105)المنفردة
 
 

                                           
حكم محكمة القضاء اإلداري في الدعوى ر م  (103)

سبقت  31/9/1552ق جلسة  5لسنة  513
 .اإلشارة إليه

، المرجع السابق، محمد عبد الواحد الجميلي. د (104)
 .133ق

مع مالحظة أن شرط إنهاء العقد باإلرادة المنفردة  (105)
 .فرنسياء المحل خالف في القض
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تمنح المتعاقد مع اإلدارة سلطات  التيالشروط  -ب

 : فى مواجهة النير
 

بموجب هذه الشروط يتلقى المتعا د مع 
تفويًضا من جانبها بممارسة بعض اإلدارة 

 .(106)مواجهة الغير فيامتيازات السلطة العامة 
 

وتعد هذه الشروط من الشروط المستحيلة 
عقود األفراد فيما بينهم لعدم امتالكهم امتيازات  في

 .السلطة العامة
 

ومن أمثلة هذه الشروط ما يرد فى عقد 
ايلتزام من شروط تمنح الملتزم حق تحصيل 

من المنتفعين بالمرفق العام، أو حق  الرسوم
ممارسة بعض سلطات البوليس  بل المنتفعين، أو 
حق نزع الملكية إل امة المنشآت الالزمة 

 .(107)للمرفق
 

عقود األشغال العامة فإن ثمة  فيكذلك 
شروط تمنح المقاول حق شغل العقارات الخاصة 
مؤ ًتا رغم إرادة أصحابها، أو سلطة ايستيالء 

 .(108)على بعض المنقويت يالجبر
 

وهذه الشروط رغم كونها استثنائية فإن ثمة 
 هذا المقام وهو أنها  فياإلشارة إليه  ينبغيتحفظ 

 

                                           
والمقصود بالغير في مجال العقود اإلدارية  (106)

األفراد المتعا دين مع المرفق العام أو غيرهم ممن "
يمسهم العقد، أو الجهة اإلدارية التي تتبع شخق 

لمزيد ". معنوي مستقل عن الجهة التي أبرمت العقد
إبراهيم محمد عبد الحليم، أثر . من التفاصيل راجع د
بالنسبة للغير، دراسة مقارنة، العقود اإلدارية 

 .وما بعدها 295، ق1552رسالة، عين شمس، 
، 52الطماوي، المرجع السابق، قسليمان . د (107)

 . 12أحمد عثمان عياد، المرجع السابق ق.د
، المرجع السابق يمحمد عبد الواحد الجميل. د (108)

 .132ق

ي تؤثر فى صفة العقد المبرم بين الملتزم والمنتفع 
وتطبيًقا . (109)باعتباره من روابط القانون الخاق

لذلك  ضت المحكمة اإلدارية العليا بتن عقد 
تليفون موضوع النزاع أبرم بين الهيئة اشتراك ال

الطاعنة والمطعون ضده لإلفادة من خدمات 
تشرف عليه وبغرض تحقيق منفعة  الذيالمرفق 

توصيل خط التليفون،  فيخاصة للمشترك تتمثل 
وليس لهذا العقد صلة بتسيير المرفق أو تنظيمه 

 فيبغية تحقيق احتياجاته ومن ثم فإن العقد يندر  
عنه مقومات  يالقانون الخاق وتنتف نطاق روابط

 .(110)اإلداريالعقد 
 

وفى تصورنا أنه إذا ما  ررت جهة اإلدارة 
مواجهة  فيمنح المتعا د معها سلطات وامتيازات 

الغير، فإنه غالًبا ما يكون هذا المتعا د  د تولى 
بنفسه إدارة المرفق العام أو إنشائه، حيث نكون 

 التيمرفق العام أمام أحد صور اتصال العقد بال
 تكفى بذاتها إلضفاء الصفة اإلدارية على العقد

 – يظل المعيار التبادل فيفرنسا  فيعلى األ ل -
على  يدون حاجة للبحث عما إذا كان العقد ينطو

من شتنه منح المتعا د مع اإلدارة  يشرط استثنائ
مواجهة الغير، فيما يعد تولى المتعا د  فيسلطات 

ظل  فيق شرًطا استثنائًيا بذاته بنفسه إدارة المرف
 .مصر في يالمعيار التكامل

 
عقود  فيالشروط غير المألوفة : الطائفة الثانية

 : األفراد
 

وهذه الطائفة من الشروط تبدو غير متلوفة 
فى عقود األفراد، إما ألنها تحمل طابع القانون 

                                           
محمد سعيد حسين أمين .د: لمزيد من التفاصيل (109)

، المرجع السابق، 2115دارية عام العقود اإل
 .وما بعدها 21ق

الطعن ر م  فيحكم المحكمة اإلدارية العليا  (110)
غير  21/12/1555جلسة . ق23لسنة  5112
 .منشور
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العام، وإما لكونها مستوحاة من اعتبارات الصالح 
 .العام
 
 : تحمل طابع القانون العام التيشروط ال -1

 
تبدو هذه الشروط غير المتلوفة فى عقود 

من القانون العام نظرياته  تستوحياألفراد ألنها 
وأهدافه، بحيث ي يمكن تفسيرها إي على ضوء 

 .هذه النظريات وتلك األهداف
 

تعتمد  التيتلك  –مثالً –من هذه الشروط 
لعامة للعقود على  اعدة من  واعد النظرية ا

 فياإلدارية، فالشروط المتعلقة بسلطة اإلدارة 
تو يع جزاءات على المتعا د معها حال إخالله 
بتنفيذ التزاماته التعا دية يمكن ردها إلى مبدأ سير 

تنظم  التي، كذلك الشروط  المرفق بانتظام وإطراد
يمكن  اإلداريتعديل العقد  فيسلطة اإلدارة 

ة  ابلية المرفق العام تفسيرها على ضوء  اعد
تخول  التيكما أن الشرط . (111)للتغيير والتبديل
 التيالتعويض عن األضرار  فيالمتعا د الحق 

تصل إلى حد  لب ا تصاديات العقد يمكن تفسيرها 
للعقد، كذلك فإن  الماليعلى ضوء نظرية التوازن 

الشروط المتعلقة بتغير الثمن وفًقا لقواعد معينة فى 
نتيجة  Voriation de Prixاألسعار حالة تقلب 

يمكن تفسيرها  –ظروف ا تصادية غير متو عة 
 .(112)على ضوء نظرية الظروف الطارئة

 
الشروط المستوحاة من اعتبارات الصالح  -2

 : العام
 

العقود  فيحيث ي تهدف الشروط الواردة 
حين تضطلع  فيالخاصة إلى تحقيق الصالح العام، 

إلى تحقيق  –خالل شروطها من  –العقود اإلدارية 

                                           
محمد سعيد حسين أمين، العقود اإلدارية، طبعة . د (111)

 .، سبقت اإلشارة إليه21، ق1555
 .152، المرجع السابق، قثروت بدوي. د (112)

ي يمكن  التيالصالح العام، ومن ثم تبدو الشروط 
عقود اإلدارة إي استناًدا إلى اعتبارات  فيتفسيرها 

 .العقود الخاصة فيالصالح العام غير متلوفة 
 

فرنسا الشروط  فيومن  بيل هذه الشروط 
زمن  في البحريوثائق التتمين  فيالمدرجة 
 فيفع جزء من التعويض تخضع د والتيالحرب 

حالة ضياع أو فقد السفينة لشروط شراء سفينة 
أخرى وهو ما يطلق عليه شرط ايستبدال، فهذا 
الشرط ي يمن تفسيره إي على أساس تحقيق 

المحافظة على اتزان  فيالمصلحة العامة المتمثلة 
 .(113)الفرنسياألسطول 

 
 قانونيخضو  العقد لنظام  :الطائفة الثالثة

 :نائياستث
 

تطورت فكرة الشروط ايستثنائية تطوًرا 
هاًما، مؤداه أن الشروط ايستثنائية ي تقتصر فقط 

يمكن استنتاجها بتحليل  التيعلى تلك الشروط 
نصوق العقد وبنوده، لكن هناك نوع من الشروط 

بعيًدا عن  القاضيتفرض على العقد، فيبحث عنها 
ام نصوق العقد وبنوده، ولكن من خالل النظ

يخضع له العقد، فإذا كان  الذي ايستثنائي القانوني
الواجب  القانونياألصل هو أن يكون النظام 

التطبيق على العقد نتيجة لطبيعته الذاتية، لكن  د 
يحدث أن يكون هذا النظام محدد سلًفا، فيكون العقد 

 القانونيإدارًيا أو مدنًيا بالنظر إلى طبيعة النظام 
كان العقد خاضًعا لنظام القانون يحكمه، فإذا  الذي

، فإن هذا النق يعطى  انونيالعام بناء على نق 
 .العقد الصفة اإلدارية ويغدو إدارًيا تبًعا لذلك

و د أرسى هذا التطور حكم مجلس الدولة 
 Sont ضية شركة بحيرة  فيالصادر  الفرنسي

                                           
(

113
، محمد عبد الواحد الجميلي. د: ذلك فييراجع  (

 .131المرجع السابق، ق
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 E.D.Fبصدد عقود توريد الكهرباء . (114)
... ير خاضعين للتتمينبواسطة موردين مستقلين غ
بوجود عنصرين  الفرنسيحيث  رر مجلس الدولة 

 :العقد وهما في ايستثنائييتمتعان بالطابع 
 

إلبرام هذا النوع من  اإلجباريالطابع   -أ 
 E.D.Fالعقود، فالموردون المستقلون و

 .ملزمون بإبرام هذه العقود
 
نزاع  أيالرجوع إلى الوزير المختق بنظر   -ب

 .ين المتعا دين عند تنفيذ العقدينشت ب
 

إلى نتيجة  الفرنسيوانتهى مجلس الدولة 
مؤداها إضفاء الصفة اإلدارية على هذه العقود 

حتى ولو انتفت الصلة  استثنائيلخضوعها لنظام 
المباشرة لهذه العقود بالمرفق العام، أو لم تتضمن 

 .شروًطا استثنائية من القانون الخاق
 

أن مجلس الدولة ونتصور من جانبنا 
 د اعتنق فكرة النظام غير المتلوف من  المصري

خالل تطلب ثالثة شروط مجتمعة إلضفاء الطابع 
المرفق العام  –وجود اإلدارة )على العقد  اإلداري

على أساس أن فكرة ( الشروط غير المتلوفة –
المرفق العام تعد أحد مظاهر النظام غير المتلوف 

حيث  ضت محكمة عقود القانون الخاق،  في
ليس حتًما أن تكون : "بتنه. (115)اإلداريالقضاء 

 العقد  فيالشروط ايستثنائية غير المتلوفة مضمنة 
 

عند إبرامه، بل  د يفرضها القانون سلًفا  بل إتمام 
العقد ويستلزم وجودها النظام الموضوع إلنشاء 

 ".المرفق

                                           
(

114
)  C.E 19 Janu 1973, Soc 

D’exploitation electrique de Riviere 
du sont, Rec. p.48. 

(
115
الدعوى ر م  في اإلداريحكم محكمة القضاء  (

، مجموعة 2/9/1525ق، جلسة 5لسنة  3211
 .253، ق11، السنة الفنيالمكتب 

 
هذا . (116)و د أيدت المحكمة اإلدارية العليا

وأن يتخذ العقد بتسلوب القانون "... بقولها النظر 
عليه من شروط استثنائية غير  ينطويالعام وما 
عقود القانون الخاق، سواء تضمن  فيمتلوفة 

العقد هذه الشروط أو كانت مقررة بمقتضى 
 ".القوانين واللوائح

 
و د ي ى هذه ايتجاه تتييًدا من جانب بعض 

ناداة باعتباره وصل إلى حد الم (117)الفرنسيالفقه 
معياًرا مستقالً بذاته، ومعياًرا ثالًثا إلى جوار معيار 
المرفق العام ومعيار الشروط ايستثنائية غير 

أن هذا المعيار  R.Chapusالمتلوفة، حيث يرى 
  اإلداريُيساعد على التعرف على الطابع 

للعقد دون حاجة للجوء إلى أحد المعيارين 
  ضائيمر يتعلق بحل ى أن األا خرين، ويؤكد عل

 une Solution jurisprudentiellجديد
nouvelle  ُيعد  لًبا لألوضاع، ألن المفروض أن

يخضع له العقد هو نتيجة  الذي القانونيالنظام 
 ايستثنائيلتكييفه وتحديد طبيعته، أما فكرة النظام 

تحدد النظام أويً ثم على أساسه يتم وصف  فهي
 .العقد

 
هذا الشتن إلى أن مجرد  فيوتجدر اإلشارة 

 اإلشارة إلى  انون المنا صات والمزايدات أو 
 

فرنسا ي يضفى الطابع  فيمدونة العقود اإلدارية 
طياته  فيعلى العقد ما لم يكن العقد يحمل  اإلداري

من خالل مظاهر النظام  اإلداريخصائق العقد 

                                           
(

116
 555الطعن ر م  فيحكم المحكم اإلدارية العليا  (

، مجموعة المكتب 22/3/1591ق، جلسة 11لسنة 
 .552، ق13، السنة الفني

(
117
)                                                          

R.Chapus, op. cit., p. 743 

Vedel, Remarques sur la nature de 
claus exarbitonte, op. cit., p. 527. 
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عقود القانون الخاق كاحتوائه  فيغير المتلوف 
 .غير متلوفة أو اتصاله بالمرفق العامعلى شروط 

 
يؤكد ذلك ما  ررته محكمة التنازع الفرنسية 

من أن خضوع العقد لقانون  12/2/2111بتاريخ 
الصفقات العامة ي يمكن أن يعطيه هو وحده طابع 

 حين أنه في اإلداريالعقد 
 ي يشرك المتعا د فى تنفيذ المرفق العام

القانون  من استثنائيشرط  أيوي يتضمن 
 .(118)الخاق
 
 

 
 الثانيالفر  

 لالستناد لفكرة القانونياألساس 

                                           
118
) T.C. 3138 – 14/2/2000 ste commune 

des Baie – Mahaut et societe 
Rhoddloms.  

 . غير منشور
ويتعلق موضوع هذه القضية بعقد سمسرة مبرم بين 
مقاطعة وشركة خاصة موضوعه العثور لهذه 
المقاطعة على أفضل شروط للحصول على  رض 

ضًعا لقانون لتمويل تجهيزات عامة، وكان العقد خا
 :الصفقات العامة، و د  ررت المحكمة

La circonstonce au’un contrat de 
courtage conclu entre une 
commune et une societe privee, 
don’t l’objet est de trouver, pour 
cette commune,les conditions 
d’emprunts les plus avantagevse 
pour le financement d’equipements 
publics, ait ete soumis au code des 
marches publics ne saurait Lui 
conferer a elle seule le caractere de 
contrat administrative, alors qu’il 
n’ade fait pas participer la personne 
priviee contractante – a l’execution 
du service public et ne comporte 
aucune clause exorbitonts du droit 
commun.  

 الشروط االستثنائية
 ــــ

 
لالستناد  القانونييثور التساؤل عن األساس 

لفكرة الشروط ايستثنائية، وبمعنى آخر لماذا يؤدى 
العقد إلى إضفاء  فيوجود الشروط ايستثنائية 
   منهايتض الذيالصفة اإلدارية على العقد 

 
لالستناد لفكرة  القانونينرى أن األساس 

فى أساسين، األول  يكمن الشروط ايستثنائية
 .موضوعي والثاني، شخصي
 

 Frondementاألساس الشخصى  -1
Subjectif: 

 
 فيويتمثل هذا األساس فى حرية المتعا دين 

اختيار أساليب التعا د، فهما بالخيار بين إتباع 
، وبين إتباع أساليب القانون أساليب القانون العام

على شروط استثنائية  االخاق، فإذا احتوى عقدهم
كان ذلك دليالً على اختيارهما أساليب القانون العام 

فيما يعد خلو العقد . إبرام عقد إداري فيورغبتهما 
من أية شروط استثنائية دليالً عن اختيارهما 

 دإبرام عق فيأساليب القانون الخاق ورغبتهما 
 .دنيم

 
التعرف على  فيوتتحدد  يمة هذا األساس 

 إبرام عقد فيبتهما اتجاه إرادة المتعا دين ورغ
 .إداري من عدمه

 
 Frondement: األساس الموضوعى -2

Objectif: 
 

إلى الطبيعة  الموضوعيويستند األساس 
إضفاء  فيودوره  ايستثنائيالخاصة للشرط 

وبطريقة  يحتويه الذيالصفة اإلدارية على العقد 
مباشرة ويترتب على ذلك أن احتواء العقد على 

على امتياز من امتيازات  تنطوينصوق استثنائية 
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عة تحديد الطبي فيالسلطة العامة تكون كفيلة بذاتها 
المتعا دان إبرام عقد  اإلدارية للعقد، حتى ولو أراد

ألن إرادتيهما ي يمكن أن تغير من طبيعة  مدني
 .من شروطه الذاتية يستمدها الذيالعقد 

 
وفى هذا اإلطار يختلف دور الشروط 

تتسم بطابع السلطة العامة عن  التيايستثنائية 
الشروط غير المتلوفة وهى ممكنة وجائزة فى 
عقود القانون الخاق ولكنها  ليلة ايستعمال، إذ 

ي  –عن  رينة  اطعة  ايستثنائيبينما ينبئ الشرط 
صفة اإلدارية للعقد على ال –تقبل إثبات العكس 

يحتويه، فإن الشرط غير المتلوف ينبئ عن  الذي
وجود  رينة بسيطة على اتجاه إرادة المتعا دين 
نحو إتباع أساليب القانون العام، ولكنها  رينة تسقط 

 .(119)بمجرد إثبات ما يخالفها
 

 الفر  الثالث
 القيمة القانونية لمعيار
 الشروط االستثنائية

 ـــــ
 

الفقه بين أنصار  فيالف الدائر انعكس الخ
اتجاه السلطة العامة وبين أنصار اتجاه المرفق العام 
على تحديد القيمة القانونية لمعيار الشروط 

، حيث يرى اإلداريايستثنائية كمعيار لتمييز العقد 
أنصار السلطة العامة أن معيار الشروط ايستثنائية 

قود تمييز الع فيهو المعيار الحاسم والقاطع 
اإلدارية، أما معيار المرفق العام فلم يعد ذا أثر 

 .(120)تحديد الطبيعة اإلدارية للعقد في يحقيق

                                           
(

119
 .21، المرجع السابق، قيثروت بدو. د (

(
120
)  Vedel: op. cit., p. 527, R.Chapus, 

Responsabilite publique Re –            
Sponsobilite Prive these Paris 1957, 
p.109. 

حيث تمنى أن يكون معيار الشروط ايستثنائية هو 
 .يار العقد اإلدارىمع

استناًدا إلى العديد من  الرأيهذا  ويتتي
األحكام القضائية الصادرة عن كل من مجلس 

 والتي، (122)والمصري، (121)الفرنسيالدولة 
اعتمدت معيار الشروط ايستثنائية معياًرا وحيًدا 

 .اإلداريلتمييز العقد 
 

ويذهب أنصار اتجاه المرفق العام إلى أن 
معيار الشروط ايستثنائية أصبح معياًرا ثانويا فى 

، وأن أثر هذه المعيار اإلداريتحديد ذاتية العقد 
يقتصر فقط على إضفاء الصفة اإلدارية على عقود 

كما ذهب البعض إلى حد  (123)الدومين الخاق
ونية لمعيار الشروط ايستثنائية، إنكار أية  يمة  ان

التشريع  في اإلداريويرى أن المعيار المميز للعقد 
 .(124)هو معيار المرفق العام المصري
 

                                                               
مصطفى .، د22وى، المرجع السابق، قثروت بد.د

أبو زيد فهمى، الوجيز فى القانون اإلدارى، طبعة 
أحمد عثمان عياد، المرجع . د. 22، ق1552

مع مالحظة أن سيادته  د انتهى إلى  53السابق، ق
أن كل من معيار المرفق العام ومعيار الشروط 

 .اإلداريياًرا لتمييز العقد ايستثنائية يصلح بذاته مع
حكم مجلس الدولة : أنظر على سبيل المثال (121)

 ضية جرانيت فوسا ، سبقت اإلشارة  في الفرنسي
 12/12/1531ليه، وأيًضا حكمه الصادر بتاريخ إ

 -Stedesmoteurscnom -et  ضية في
Rhopme – 112المجموعة، ق. 

(
122
اإلدارية  حكم المحكمة: المصريمن أحكام مجلس الدولة  (

ق، 9لسنة  1115العليا فى الطعن ر م 
، 923، ق11، الموسوعة،  31/3/1592جلسة

ق جلسة 21لسنة  1155وحكمها فى الطعن ر م 
، 31، السنة الفني، مجموعة المكتب 5/2/1515

لسنة  3122الطعن ر م  في، حكمها 522ق
، الموسوعة الجزء 22/11/1551ق، جلسة 32
 .215، ق1552، طبعة 35

(123)   Jeon lamarque, op. cit., p. 500 
وليم سليمان  الدة، اتجاهات حديثة . د: راجع أيًضا

، مجلة مجلس اإلداريفى المعيار المميز للعقد 
 . 512، ق1559الدولة، السنة الخامسة، عام 

(
124
مستشار جمال الدين جودة اللبان، المرجع : راجع (

 .123السابق، ق
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ونرى أن كال الرأيين يحمالن  دًرا من 
تعظيم أو إهدار  يمة الشروط  فيالمغاية 

، على أنه اإلداريايستثنائية كمعيار لتمييز العقد 
 فييد وحجب كل منهما وبغض النظر عن أسان

يتبناه، فإن تحديد القيمة  الذيالدفاع عن ايتجاه 
القانونية لمعيار الشروط ايستثنائية وبيان دوره فى 

 فييقتضى التفر ة بين الوضع  اإلداريتمييز العقد 
 .فرنسا وبين الوضع فى مصر

 
 : الوضع فى فرنسا -1

 
حيث تبدو القيمة الحقيقية لمعيار الشروط 

 : ثنائية فى الحايت ا تيةايست
  

إضفاء الصفة اإلدارية على العقد عند غياب أو  –أ 
العقد،  فيعدم وضوح فكرة المرفق العام 

مجال العقود المتعلقة  فيويتحقق هذا الدور 
بالدومين الخاق، حيث كان مجلس الدولة 

يقضى بعدم اختصاصه بنظر هذه  الفرنسي
العقود حتى ولو تضمنت شروًطا 

تطور يحق  في –ثم اعترف . (125)ثنائيةاست
بإمكان اكتساب هذه العقود للصفة اإلدارية  –

 .(126)فى حالة تضمنها شروًطا استثنائية
إضفاء الصفة اإلدارية على بعض عقود  -ب

المرافق اي تصادية حيث تدار هذه المرافق 
تبرمها  التيبتسلوب القانون الخاق، والعقود 
لدولة اعترف عقود خاصة، إي أن مجلس ا

بالصفة اإلدارية لعقود هذه المرافق إذا 

                                           
(

125
)   C.E., 26 janv. 1951, ste anonyme 

miniere, rec. p. 49 
(

126
)  C.E., 26 janv. 1990, le munier, R.D. 

p. 1992,.  p.  1519                             
 :وفى ذات المعنى حكم محكمة التنازع

T.C. 22 nov, 1965, colmette, rec, p. 
819.  

  انونيتضمنت ما يفيد خضوعها لنظام 
 .(127)غير متلوف استثنائي

 
 : مصر فيالوضع  -2

 
إلى  المصريالفقه  فيالغالب  الرأييميل 

المساواة بين القيمة القانونية لمعيار الشروط 
 ايستثنائية وبين القيمة القانونية لمعيار المرفق

 ، وذلك استناًدا إلى ايتجاه المستقر عليه (128)العام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، حيث  ضت محكمة القضاء المصريالقضاء  في
يميز العقود  الذيبتن المعيار . (129)اإلداري

                                           
(

127
)   C.E., 19 janv 1973. 

 .سبقت اإلشارة إليه       
على عبد العزيز الفحام، المرجع السابق، .أنظر د (128)

، المرجع السابق، يسليمان الطماو. ، د223ق
ثورية لعيوني، المرجع السابق، . ، د251ق
، المرجع يمحمد عبد الواحد الجميل. ، د221ق

 .151السابق، ق
حكم محكمة القضاء اإلداري في الدعوى ر م  (129)

سبقت  2/9/1525ق، جلسة 5لسنة  3211
لسنة  1112الدعوى ر م  فيإليه، وحكمها اإلشارة 

، مجموعة المكتب 25/9/1591ق، جلسة 12
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موضوع ... ..اإلدارية عما عداها من عقود األفراد
العقد نفسه متى اتصل بالمرفق العام على أية 

 في صورة من  الصور مشترًكا
 .ايستثنائية ذلك وعلى درجة متساوية مع الشروط 

 
 وفى ذات ايتجاه استقر  ضاء 

، ودائرة توحيد (130)المحكمة اإلدارية العليا 
، وكذلك محكمة النقض (131)المبادئ بمجلس الدولة

 .(132)المصرية
 

                                                               
 الفني،

 .155، ق15لسنة  1
حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن ر م  (130)

، مجموعة 31/3/1592 ن جلسة 9لسنة  1115
، وحكمها في 52المكتب الفني، السنة السابعة، ق

ق، جلسة 11لسنة  529الطعن ر م 
، 21، ق13، مجموعة السنة 31/12/1592

ق، جلسة 31لسنة  253وحكمها في الطعن ر م 
، غير منشور، وحكمها في الطعن 19/2/1559
، غير 22/1/1551جلسة . ق22لسنة  5111ر م 

 . منشور
جلسة . ق32لسنة  152الطعن ر م  فيحكمها  (131)

 .غير منشور 2/1/1552
ي، ، مجموعة المكتب الفن2/2/1592نقض جلسة  (132)

 .559، ق15السنة 


