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 ــةــــــــــمقدم

إتاةتهتتا ارفن تتتةري  تدتت  تكتتلق اتتذ  اراتتتاتاا إذا كانتتا اراتتتاتاا ايةاتدتت  إلةار ايةاتر ر تتت   
فلزف   فا تتضفنه فق إللافت لنلااىي لإلتدانًا فق قهت لزجت لعااب  فاتضى ارالاندق لارللائحي فإق 
عاتلة ايةاتري إةاتدتت  كانتا إلن فةندتت ي تدت تت إلةاتهتتا اعمامتد  رتتةعن اراتدن ارةدفاتاهدتت ي  فتا تن تتت  فتتق 

ات لارتدتتالق ار نتتاق اراتتائن علتتى إلمتتا  ارفنافمتت  ار تتتد   لارفمتتالار ف تتاةا ارف تتاتك  لارت تتال  لارتتتل 
  لارتكافؤ االقتصاةى  دق ارفلاهندق.

ق كانتتا ارضتتلا ه لايجتتتاقاا ارتفهدةدتت  ي تتتان تلتتر ارداتتلة ت  تتذ صتتلتر قتتتاتاا    تتح تتتتى لاا
متف  إلل ه ددت   إةاتد  فتةد  فن صل  إلل قا ل  رالن صاح فى كثدت فق اعتداقي إال إلق رهذ  اراتتاتاا

نفتتا فاتته   اصتت  فتتى اتتذا ارفجتتاحي إذ تصتتةت فتتى ارأارتتب ال ر تتت  إلفتتت إلل نهتتى إلل قهتتت إلل زجتتتي لاا
ر تح فجاالا امتثفاتد  لاقتصاةد  لاجتفاعد  لعلفد  لفكتد  .... لغدتااي رلتاغ دق فتق ارف تاه دق 

لقتا ففكتق ل  قتح تكل ت   ها فى اردفح لاال تكات لايتااقي لذرر  اصة انجتاز إلاتةاا ايةاتر   متت  
 ففكن  لعلى إلفضح نتل ففكق.

لاكذا دفكق ارالح إق اردالة ايةاتد  تدتة فتق إلاتن ارلمتائح اراانلندت  ارتتى تلجت  ايةاتر إردهتا  
رتن دتتذ لتتادتتا  تتتافم ارتنفدتت  لارتنفدتت  ارفمتتتةاف ي فهتتى تفثتتح ارتتتكق اعمامتتى فتتى ارتاتتةن االقتصتتاةى 

ايةاتر ال تمتتتلى فتتف اعفتتتاة فتتى تتدتت  ارتد دتتت عتتق ايتاةر فتتى إ تتتان  لاالجتفتتاعى رلةلرتت ظ لنألتتتا عق
فاة تتص ارف ت  على لضف ارنألان اراانلنى ي تان تلر ارداتلة  -إةاتد  كانا إلن فةند   -عالةاا 

 فتتا دك تتح تتادتتا اتتذ  اعاتتةااي لذرتتر  تت ق تمتتن رهتتا فتتا دجتتب إلق تلتتتزن  تته فتتق إلمتتاردب تتفثتتح فتتى 
ارففاتمتاا  –ارفناقصتاا ارفتلدت   –ارفناقصتاا ارفتتةلةر –ارفزادةاا ارداف   –ارفناقصاا ارداف  

ارففاتماا ارفتةلةر....ارخ. لركتح فتق اتذ  اعمتاردب فجفلعت  فتق ارضتلا ه لارضتفاناا  –ارداف  
ارتى تك ح ا تدات إلفضح اع  اص رلتداقة فف ايةاتري ملاق فق تد  اعالدت  إلل تمتق ارمتفد  إلل 

إلل ارفاردتتت  إلل ارتاندتتت ي ل فتتتا دضتتتفق فتتتى ذاا ارلقتتتا ارلصتتتلح إرتتتى إلنمتتتب اردتتتتل  ارك ادتتت  ار ندتتت  
لإلكثتاا تتاداا رلصارح ارداني فف فالتأل  إلننتا متلا ناتصتت فتى ةتامتتنا اتذ  علتى اعمتللب اعلح 

 فنها لال إلمللب ارفناقصاا ارداف .

رث تاا إلل ارجفتلةي  تح اذا لرفا كاق ارنألان اراتانلنى ي تتان ارداتلة ايةاتدت  ال ددتتا فدنتى ا 
اتتتل نألتتتان فتأدتتتت لفتجتتتةةي نتدجتتت  تأدتتتت لتجتتتةة ارفجتتتاح ارتتتذى ددفتتتح فدتتتهي فاتتتة صتتتةت اردةدتتتة فتتتق 
ارت تدداا ارتةدث  ارتى إلض ا على ضلا ه لضفاناا إ تان تلر اردالة ار دارد  لار ماه   فا دتتدح 
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ا اردان فتق ناتدت ي لت تجدف رلجهاا ايةاتد  امت ةان اذا اعمللب )ارفناقص  ارداف ( رتت دة اين ا
اردفتتالق إلل اركدانتتاا االقتصتتاةد  علتتى ارف تتاتك  فتتى  نتتاق لتهتتلدت لنهضتت  االقتصتتاة ارتتلهنى فتتق 

 ناتد  إل تى.

 2015رمن   899لفق اذ  ارت تدداا ارتةدث  فى فتنما إللافت لفتامدن ار تاق اردان إلتقان  
 تتتتتتاتدخ  2018رمتتتتتن   1075ل 25/3/2016 تتتتتتاتدخ  2016رمتتتتتن   360ل 23/7/2015 تتتتتتاتدخ 

رمتتن   24لارتتتى صتتةتا فتتى ضتتلق ارتلجدهتتاا ارصتتاةتر عتتق ار ترفتتاق اعلتل تتى تقتتن  3/12/2018
ي لذاا ار تتتىق فتتتى  26/2/2014 تتتتاتدخ  2014رمتتتن   25ي لتقتتتن 26/2/2014 تتتتاتدخ  2014

  تتت ق ارتداقتتتةاا ارتتتتى ت تفهتتتا ارجهتتتاا اردافتتت   2018رمتتتن   182فصتتتت تدتتت  صتتتةت اراتتتانلق تقتتتن 
 .2019تته ارتن دذد  رمن  لالئ

 ضتتتلا ه لضتتتفاناا إ تتتتان ارداتتتلة  -كفتتتا ذكتنتتتا  –لتدتتت  إق فلضتتتل  ار تتتت  دتدلتتتا فاتتته  
ايةاتد   هتدا ارفناقصاا ارداف ي فإننا مناتصت على فا جاقا  ه اذ  ارت تتدداا فتق فلمت   فتى 

ارت تتتتدداا اتتتذا ار صتتتلصي تلتتتر ار لمتتت   ارفأتتتادتر رتلتتتر ارتتتتى كانتتتا متتتائةر فتتتى ألتتتح ارتلجدهتتتاا ل 
ارما ا ظ إنها فلم   تهةا إرتى امتتدداب ارتهتلتاا ارتاندت  لارفمتتجةاا اعدكلرلجدت  فتى فجتاح إ تتان 
اردالة ايةاتد .... فلم   تهتةا  إرتى ارتتة فتق فألتاات االنتتتاا لار متاة فتى اتذا ارفجتاحي  اصت  

رفثتح اتذا االنتتتاا فى ارفتتلت  ارتتى نتتق  صتةةاا لاتى فتتلت  اي تتاني لارتتى تدتة اعكثتت عتضت  
لار متتاةي إلل كفتتا داتتاح رهتتا عتتتاةر ار لا تت  ارتتتى دنهلتتا فنهتتا ار متتتاة لايفمتتاة لارف متتةدقي لذرتتر ع تتتت 
فتالرتت  ارتالعتتب فتتى إةتاا اتتداجتتاا غدتتت تادادتت  إلل غدتتت فدلدتت  فتتق ناتدتت ي إلل فتتى إعتتةاة جتتةالح 

ارادفت  ارمتائةر فتى ارمتلا  اركفداا لاعمتدات   تكح دجتافى االتتدتاا ار دلتى لارفنهاتىي  تح لدجتافى
عتتةاة ارلثتتائا  فتتق ناتدتت  إل تتتىي فتتتلتًا فتتى ذاا ارلقتتا  صتتداغ  ارتتةعلر رلف تتاتك  فتتى ارفناقصتت ي لاا
لار تله   كح قة دجافح  د  ارفتنافمدق إلل إلتةان على تمتاب اخ تتدقظ إضتاف  إرتى االنتتتاا 

ار رهتتتتذا إلل ذار فتتتتق فتتتتى امتتتتتالن اردهتتتتاقاا لتاددفهتتتتا لفتتتتا فدتتتتاددت تنهتتتتلى علتتتتى تفددتتتتز إلل فتا تتتت
علتى ارفتنتاف  اعكثتت امتتجا    –لفتا تغ تاا   صتد   -ارفتنافمدقي لصلاًل إرتى إتمتاق ارفناقصت 

 رتلر ارتغ اا.

جاقا ار لم   ارت تددد  ارتةدث  رفلاجه  تلر ارفدهدااي إذ رن تدة جه  ايةاتري ففثل  فى  
 تتةدتتة اتتداجاتهتتا  –انتتا فتتى ارفاضتتى كفتتا ك –إةاتر ارف تتتتداا إلل إةاتر ارف تتزلق ارمتتلدى تمتتتاح 

لفتهل اتهتتتاي  تتتح إلصتتت تا   ضتتتح اتتتذ  ار لمتتت   ت تتتتر ارفجتفتتتف االقتصتتتاةى  كتتتح فكلناتتتته فتتتى اتتتذا 
ار تت قي لذرتتر فتتق  تتالح امتتتهال  تإلى تلتتر ارفكلنتتاا لعفتتح ارةتامتتاا االمتتت اقد  رلمتتلا إلل هلتتب 

تت تتتتاأل فتتتتى ذاا ارلقتتتتا فدللفتتتتاا عتتتتق اتتتتذا ارمتتتتلاي لذرتتتتر ق تتتتح تتةدتتتتة تلتتتتر االتتداجتتتتااي فتتتتف اال
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 فصةاقد  ارفنافم  لعةن اي الح  ارف اةا اعمامد  رلفناقص  اردافت  ارفتفثلت  فتى ارفمتالار لتكتافؤ 
ار تتتتتص لار تتتت افد ... رتتتتن تدتتتتة جهتتتت  ايةاتر   ضتتتتح اتتتتذ  ار لمتتتت   ارت تتتتتددد  كتتتتذرر تتتتتتر فتتتتى لضتتتتف 

تتتتةة ار صتائص ارفهلل تت  فتتى  ارفلاصت اا ار ندتت  رتلتر االتتداجتتاا  ددتتةًا عتق ارتاندتتاا ار ندت  ارتتتى
فتح ارتداقةي إلل  ددةًا عق فتهل اا ارتنفدت  ارفمتتةاف  إلل عتق ارألتتلا ار دئدت  لاالجتفاعدت  ردفلدت  
اينتتااي إلل  ددتةًا عتق ت تجدف ارف تتلعاا ارفتلمته  لارصتأدتر لارفتناادت  ارصتأت لارتتى  إلصتت تا 

اا... إلل  ددةًا عتق ت تجدف اردفتالق إلتة عناصت إلل فكلناا االقتصاة ارلهنى فى ف تلا ارفجتفد
 إلل اركداناا االقتصاةد  ارتى تمت ةن عفااًل فداقدق إلل فق ذلى االتتداجاا ار اص .... ارخ.

  
 ح لفق إلان فا جاقا  ه ار لم   ارت تددد  ارتةدث  فق ضلا ه لضتفاناا فتى فجتاح إ تتان         

إ دتتاةي إلل  فدنتتى إلةا فتالرتت  ارتتتة فتتق تتتة ح ارداتتلة ايةاتدتت   هتدتتا ارفناقصتتاا اردافتت ي فتالرتت  
 –اردنصتتتت ار  تتتتى فتتتى اتتتذا ارفجتتتاحظ فاتتتة ت نتتتا اتتتذ  ار لمتتت   فدفتتتا دتدلتتتا  ن تتتت لثتتتائا ارفناقصتتت  

تادتتتدن عناصتتتت  –متتتتد  اتتتذ  اردهتتتاقاا  –تاتتتةدن اردهتتتاقاا  –ارفتافألتتت  علتتتى متتتتد  اتتتذ  ارلثتتتائا 
لفت تتتدق ...ارتتخي ت نتتا ارتتنألن لار تتتافم ايعتتالق إلل ارتتةعلر ر -ا تدتتات اردهتتاق ار تتائز –اردهتتاقاا 

ارتكنلرلجدت  لارفدللفاتدتت  لاالتصتتاالا ارفتاةفتت  إلل ارفتهتتلتري  فتتا فتتى ذرتتر ارلمتتائح االركتتلندتت  ذاا 
ار صتائص ار ندت  ارداردت ي فتق ت تزدق رل دانتتاا لارفدللفتااي لضتأه تقفتى...ارخ لذرتر  فتا دضتتفق 

اقتتتف تمتتتفد  رلجهتتتاا ايةاتدتتت  علتتتى ار تتت ك  ارةلرتتت  إلق تك تتتح اتتتذ  ارتتتنألن لار تتتتافم لارتتتتى تتتتتن ع تتتت فل 
رل دانتتتتاا لارفدللفتتتتاا )اينتتنتتتتا(ي عتتتتةن ارندتتتتح فتتتتق هل تتتتاا ارتت تتتتدح لفتتتتق متتتتتد  اردهتتتتاقاا لفتتتتا 
دصتتتات هفا فتتتق  دانتتتاا للثتتتائا لفمتتتتنةااي اعفتتتت ارتتتذى دضتتتفق فتتتى ذاا ارلقتتتا إلقصتتتى ةتجتتتاا 

إلق جهت  ايةاتر ال دفكنهتا ايهتال   ار  افد  لتتد  ارفنافم  لتكافؤ ار تتص  تدق ارفت تتدقظ  اصت 
 على فضفلق تلر اردناصت إال عنة اناضاق ارفهل  ارفتةةر قانلنا رهذا ارأت .

 

لاكتتذا دفكتتق اراتتلح إق ةلت اردنصتتت ار  تتتى إلصتت ح فتتف اتتذ  ار لمتت   ةلتًا كا تت ًا رفتتا تنتهتتى  
رتلتر   –كتاق فتى ارفاضتى كفتا  –إرده اذ  ارلمائح ارتكنلرلجد  فق نتائم لفدهدااي ال ةلتًا فن ئا 

ق كاق ذرتر ال د تح ار تت  إلل دنتتاص فتق إلافدت  تلاجتة اتذا اردنصتت فتى فجتاح  ارنتائم لارفدهداا لاا
ارفناقصاا ارداف ي فهل الزاح فاعح إدجا ى فى عفح ارلجاق ارف تص  متلاق   تتح ارفألتاتدا ار ندت  

ق كتاق دألتب علتى اتذا إلل ارفارد  إلل فتى عفتح ارفااتنتاا إلل ارتمتا اا ارفهلل ت  إلل غدتاتا ي تتتى لاا
 اردفح مف  ارتلتدند  إلل ارنفهد .

لفتتق فدهدتتاا ار لمتت   ارت تتتددد  ارتةدثتت  رضتتلا ه لضتتفاناا إ تتتان ارداتتلة ايةاتدتت   هتدتتا  
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ارفناقصاا ارداف  ا تةا  آرداا ايعالق االمت اقى إلل هلب إ ةاق االاتفان لكذرر اي هتات ارتةلتى 
ايفصاح عق ارندت  إلل ارتغ ت  رتةى جهت  ايةاتر فتى ايعتالن ارفمت ا  ايت اةى إلل ايدضاتى  اصة

رلدفالق إلل ارف ألدق االقتصاةددق عتق ن تاه فدتدقي لارلقتلا علتى فتةى قتةتاتهن ل  تتاتهن إلل فتةى 
ااتفتتتافهن  ارف تتتاتك  فتتتى اتتتذا ارن تتتاهظ اعفتتتت ارتتتذى دتتتندك   نتتتتائم إدجا دتتت  فتتتى فجتتتاح ارتداقتتتةاا 

ا لجهتتة لن اتتااي  تتح ل فتتا ددكمتته فتتق جةدتت  لتغ تت  صتتاةق  رتتةى اتتؤالق ايةاتدتت   فتتا دتتلفت  فتتق لقتت
 اردفالق إلل ارف ألدق االقتصاةددق تجا  تلر ارتداقةاا.

كفتتا تفثلتتا فلمتت   ارت تتتدداا ارمتتا ا  فتتى إلنهتتا إلتاتتتا رلجهتت  ايةاتدتت  متت ح للمتتائح فتنتت   
ارفت تتتتدق لكتتتذرر  لفتهتتتلتر رل تتتتص لارت كتتتة فتتتق فتتتةى صتتتالتد  لفاتتتةتر اردفتتتالق االقتصتتتاةددق إلل

ارفتداقةدق فق ار اهقي فهندًا لفندًا لاقتصاةدًا لتاندًاي ففتا دفكنهتا فتق  نتاق فل تاا امت تاتد  رلدفتالق 
اعكثتتت تكد تتا فتتف ارنفتتاذا االقتصتتاةد  ارفلجتتلةر فتتى ار دئتت  ارتتتى ددفلتتلق  هتتاي ل فتتا دضتتفق فمتتتلى 

فتاعتتتتار اردلافتتتتح ار دئدتتتت  لاالجتفاعدتتتت  فالئفتتتتًا فتتتتق ارجتتتتلةر فتتتتى ايةاتر لارتتتتلفتر فتتتتى ارن اتتتتااي لذرتتتتر  
لاينماند  فى ارتداقتةي كفتا إلتاتتا رهتا إلةلاا جةدتةر رتجنتب ارتدافتح فتف اردفتالق ارج تددق إلل متد  
ارندتت   فتتا دفكنهتتا فتتق تفتت  اردهتتاقاا فن  ضتت  ارادفتت    تتكح غدتتت ه ددتتىي إلل تلتتر ارتتتى ال تفتثتتح 

 نلق ار دئى.رلفداددت ارفدفلح  ها فى فجاح قانلق اردفح إلل اراا
فتتتإذا إلضتتت نا رفتتتا متتت ا آردتتت  ارت ادتتتح ارفمتتت ا ك تتتتة عناصتتتت ار لمتتت   ارت تتتتددد  ارتةدثتتت  فتتتى  

ارفجاح ارذى نتق  صةة ي لارتى تدك  فةى ااتفان ارف ت   إتات  ار تص  رلجه  ايةاتد  رللقتلا 
ارتتاح ه اتا رفدتاددت إلل ارتتاا ارفم ا فتق اراتةتاا ار ندت  لارفاردت  لايةاتدت  لارتاندت ي لذرتر  ه ددت  

فتى تن دتذ اعن ته   –فق  الح ارفناقصتاا اردافت   –فلضلعد ي رفق دتن ا تداتان التاا رلف اتك  
االقتصتتاةد  اينتاجدتت  لار ةفدتت ي إلل  فدنتتى إلعتتن فتتى تن دتتذ مدامتتاا ارةلرتت  االقتصتتاةد  لاالجتفاعدتت  

ارفالئفتت ي اعفتتت ارتتذى دتتندك    ثتتات لار دئدتت  علتتى إلمتتا  فتتق ارجتتلةر ار ندتت  ارداردتت  لارتكل تت  ارفاردتت  
إدجا د  رد  فاه على ارجهتاا ايةاتدت  رتفادت  ارفتاح اردتان لتجنتب ف تاهت لمتل داا ارتن دتذي لفتق 
نفتا إلدضتا علتى نفتل لازةاتات االقتصتاة ارتلهنىي ل ارتتارى  ثن تتادتا ك تاقر لفاعلدت  ران تاا اردتاني لاا

 تل د  لاا  ا  تاجاا ارفلاهندق.
اخرد  ر اد  آرداا ار لم   ارت تددد  ارتةدثت  رضتلا ه لضتفاناا إ تتان ارداتلة  إذا إلض نا اذ  

 –ايةاتد   هتدا ارفناقصاا ارداف ي عفكتق اراتلح إق ارف تت  فتى ةلح ارفااتنت  إلتتة  نالت  نلعدت  
ةاتدتتًا لقانلندتتًا  لح فتتى اتتتذا ارفجتتاحي إةتاكتتًا فنتته  فتتةى إلافدتت  ارتلتتت –اقتصتتاةدًا لتكنلرلجدتتًا لعلفدتتًا لاا

اردلفدتتتت  لاردفلدتتتت  لارف تتتتاةتاا اال تكاتدتتتت  لارتاندتتتت  ارفتهتتتتلتر فتتتتى فجتتتتاح ارتداقتتتتةاا ايةاتدتتتت ي لفتتتتةى 
 اندكاماتها   ثات إدجا د  على ف تلا مداماا ارةلر  االقتصاةد  لاالجتفاعد .
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لت صتتدال رهتتذا ايجفتتاح نتنتتالح ارفلضتتلعدق ارتتتارددقي ف صصتتدق ركتتح فلضتتل  فنهفتتا  ا تتًا  
 فمتااًل:

ـــاأل األو :ال ار لمتتت   ارت تتتتددد  ارتةدثتتت  رضتتتلا ه لضتتتفاناا فتتلتتت  ق تتتح ارتتتتةقدا فتتتى اردهتتتاقاا  ب
 لتتتد ها لاندااة ارداة.

ار لمت   ارت تتددد  ارتةدثت  رضتلا ه لضتفاناا فتتلت  ارتتةقدا فتى اردهتاقاا لتتتد هتا  الباأل الثانى:
 لاندااة ارداة.



 

 

                                                 

 

 

  منى رمضان حممد بطيخ /الدكتورة            لضوابط الفلسفة التشريعية احلديثة                 ...

 

6 

 الباأل األو 
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات 
 مرحلة قب  التدقيق فى العطاءات وترتيبها 

 وانعقاد العقد

تجمتتة ارضتتلا ه لارضتتفاناا ارمتتا ا  علتتى تتتةقدا اردهتتاقاا لا تدتتات اردهتتاق ار تتائز لارتداقتتة  
ار ةادتت  قائفتت  علتتى فدتتهي ار ةادتت  ارتادادتت  النهتتالا آردتت  ارفناقصتت  اردافتت . لرتتذا دجتتب إلق تكتتلق اتتذ  

إلم  لف اةا صتدت  لملدف ي رنصح إرى ارأاداا ارفن لةر فق إ تان اردالة ايةاتدت ظ فتإق رتن تكتق 
كذرر   ق  ا تها إلل اعتلتتها فألاات ار ماة لاالنتتااي ركانا كاتثدت  فتى آثاتاتا لنتائجهتاي  اصت  

علتى إلةاق ارتكلفت  لمتدت ارفتافتا على  تافم ارتنفد  لاالمتثفات فى ارفجتففي لال فا دندك  متل ًا 
 ارداف ي ل ارتارى على فمتلى تدار ارفلاهندق لفا د فللق فده فق تدار كتدف .

لتتفثتتتح إللرتتتى اتتتذ  ارضتتتلا ه لارضتتتفاناا فتتتى ضتتتتلتر ارتتةدتتتة ارتتتةقدا رالتتداجتتتاا ار دلدتتت   
افت  فتى تاتةدن لارضتلتد  رتمتق متدت اردفتح  ارجهتاز ايةاتى إلل النتألتان لامتتفتات متدت ارفتافتا ارد
  ةفاتها رلفنت ددق لاا  ا  تاجاتهن  انتألان لاضهتاةي تتاداا رلفن د  لارصارح اردان.

فتتةدتتة تلتتر االتتداجتتاا لعلتتى اتتذا ارنتتتل ي إنفتتا دجمتتة جتتلات فتتتح ارتداقتتةي  تتح لار ةادتت   
اتتذا  ارتادادتت  لارفنهادتت  رف ا تتتر  تتاقى إجتتتاقاا ارتداقتتةي لرتتذا فاتتة تتصتتا ارت تتتدداا ارصتتاةتر فتتى

ارفجاح على تتةدة إلق ارتداقة دجب إلق دكلق فى تةلة االتتداجتاا ار دلدت  لارضتتلتد  رمتدت اردفتح 
 لاينتاا.

لركتتق كدتتا دتتتن ذرتترى لعلتتى إلى إلمتتا ى له اتتا عى إلمتتللبى اتتذا فتتا إلجا تتا عنتته ار لمتت    
 ارت تددد  ارتةدث  فى ةلح ارفااتن  كفا من دق فدفا  دة.

ر دلدتت  لارضتتتلتد  رلتداقتتة  هتدتتا ارفناقصتتاا اردافتت ي فإنتته دتتتتتن ل دتتة تتةدتتة االتتداجتتاا ا 
لضف ارفلاص اا ار ند  رتلر االتتداجااي لتامدفها إرتى فجفلعتاا فتجانمت ي فتف االرتتزان  ت ق دتتن 

كلفا إلفكق ذرتر  –ذرر فى ضلق فلاص اا لتملفاا فند ي ةقدا  لف صل ي  ح ل  ق تكلق فتالئف  
ىي  فتتتا فتتتى ذرتتتر إنتتتتاا ارف تتتتلعاا ارفتلمتتته  لارصتتتأدتر لارفتناادتتت  فتتتف ه ددتتت  اينتتتتاا ارفتلتتت –

 ارصأت.

لركق فا اى ضلا ه لضفاناا اذا ايجتاقى اذا فا إلجا ا عنه ار لم   ارت تددد  ارتةدثت   
 فى ةلح ارفااتن  كفا من دق فدفا  دة.

ضتتل  لفتتق ار تتةاداا ارهافتت  فتتى اتتذا ار صتتلص إلدضتتا ضتتتلتر تتةدتتة ارادفتت  ارتاةدتدتت  رفل  
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ارتداقة لارذى دتن على إلمامها تتةدة االتت اه ارفارى فق ناتد  لقدف  ارت فدق ارفؤقا إلل اعلرى فق 
 ناتد  إل تى.

لانتتا دالتتتأل إلق ار لمتت   ارت تتتددد  ارتةدثتت  ا تتتةعا رهتتذا ايجتتتاق آردتتاا لمتت ح ردتت تى تتةدتتة  
 اذ  ارادف  فد تًا ل صةا عق ارلاقف.

اتتتذا فتتتا إلجا تتتا عنتتته ار لمتتت   ارت تتتتددد  ارتةدثتتت  فتتتى ةلح ففتتتا اتتتى اتتتذ  اخردتتتاا لارمتتت حى 
 ارفااتن  كفا من دق فى تدنه.

فتتإذا تتتن تتةدتتة االتتداجتتاا ار دلدتت  ل دتتاق ارفلاصتت اا ار ندتت ي لكتتذرر تتةدتتة ارادفتت  ارتاةدتدتت   
رفلضل  ارتداقة على ارنتل مارا ارتذكتي فتإق جهت  ايةاتر إلل  فدنتى إلةا ارمتله  ارف تصت  ت تاةت 

 دات إلمللب ارتداقة لفاا رألتلا له دد  ارتداقة.  ا ت

فف اردلن إلق اعمللب ارتذى نتتق  صتةة  لاتل إلمتللب ارفناقصتاا اردافت  دفثتح ارااعتةر فتى  
اتتتذا ار صتتتلصي لرتتتذا ال دجتتتب ارلجتتتلق إرتتتى غدتتتت  فتتتق اعمتتتاردب اع تتتتى االمتتتتثنائد  إال إذا متتتفح 

 عنه إرى إلمللب آ ت عى م ب كاق. اراانلق  ذرري  ح لدتألت على ارمله  ارف تص  اردةلح

ل ناق على تتةدتة إلمتللب ارتداقتة دتتن تتةدتة  تتله لضتلا ه اال تتتار فتى ارفناقصت  لارتتى  
دتتتن إةتاجهتتا فتتى كتامتتاا إلل ةفتتاتت ار تتتله إلل علتتى ارصتت ت  ارتمتتفد  إلل كفتتا قتتاح رهتتا  لا تت  ارتداقتتة 

ار لم   ارت تتددد  ارتةدثت    تكح دجمتة  لال اعفت ارذى ااتفا  تنألدفهاالركتتلند  رلجه  ارفدند ظ 
 نلعًا فق ارتهلت ارتانى فى ارفجاح ارذى نتق  صةة  كفا من دق فدفا  دة.

لفتتتق ارضتتتلا ه لارضتتتفاناا ارهافتتت  لاعمامتتتد  فتتتى ارفتتلتتت  ارتتتتى نتتتتق  صتتتةةااي ضتتتتلتر  
ًا  هتتذا تصتتلح ارمتتله  ارف تصتت   ارتداقتتة علتتى تصتتتدح إلل إذق  ارتداقتتة فتتق ارجهتت  ارف تصتت  قانلنتت

اعفتي  فتا فتى ذرتر ايذق ارفتارى إلل فتا داتاح رته االعتفتاة ارفتارى رلدفلدت  فتتح ارتداقتةي إضتاف  إرتى 
ظ لاتتتتل فتتتتا إل تتتتاتا إردتتتته ار لمتتتت   هلتتتتب االمت تتتتاتاا اراانلندتتتت  لار ندتتتت  ارلاج تتتت  فتتتتى اتتتتذا ار صتتتتلص

 ارت تددد  ارتةدث  كفا من دق فدفنا  دة.
ارتتتتةقدا فتتتى اردهتتتاقاا لارتداقتتتةي ت تتتكدح ارلجتتتاق لفتتتق ايجتتتتاقاا ارهافتتت  فتتتى فتتلتتت  ق تتتح  

ارف تصتت   هتتذا ارتتتةقدا لارتتمتتد  علتتى اردهتتاق ار تتائزي لاتتل فتتا دجمتتة جتتلات عفلدتت  ارتداقتتة  هتدتتا 
ارفناقصاا ارداف ي ل ه دد  ارتاح ال دفكق رهذ  ارلجاق تتادا اعاةاا ارفنله   هاي إال إذا كانا 

دتت  ت تتكدلها إلل فتتق تدتت  هتداتت  إلل إلمتتللب عفلهتتاي فتاهتت   ضتتلا ه لضتتفاناا جتتاةر متتلاق فتتق ت
 لال فا تتصا علده ار لم   ارت تددد  ارتةدث  كفا من دق فدفا  دة.

ل دتتة إلق تتتاتتا كافتت  ارضتتلا ه لارضتتفاناا ارمتتا ا ي لارتتتى اتتى ضتتلا ه لضتتفاناا  اصتت   
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 دتتتتةاا ت تتتتةإل   جهتتتت  ايةاتر لفتت هتتتت   هتتتتا ةلق ارفتداقتتتتة فدهتتتتا إلل ةلق ارفتناقصتتتتدق إلل ارفتنافمتتتتدقي
ت تكدح ارلجتاق   -إجتاقاا ارهتح رلتداقةي لإللرها إجتاقاا اردالند  إلل ايعالق لارةعلر رهتذا ارتداقتة 

ركتتى  –ارت ادتتح ارفمتت ا ....ارتتخي تلتتر ايجتتتاقاا ارتتتى دجتتب  –هل تتاا إ تتةاق االاتفتتان  –ارف تصتت  
دضفق إتاهت  كتح فتق دتغتب  إلق تتن  فا -تتاا ف اةا ارفمالار لارفنافم  ار تد   لتكافؤ ار تص 

 فى ارتداقة  ارفدللفاا لار داناا ارجلاتد  ار اص   اردفلد  ارتداقةد .
لانتتتتا تتجلتتتتى فألتتتتاات ار لمتتتت   ارت تتتتتددد  ارتةدثتتتت  لارتتتتتى ت نتتتتا رهتتتتذا ارأتتتتت  لمتتتتائح فندتتتت   

 لتكنلرلجد  فتاةف  لفتهلتر رلأاد  كفا من دق فدفا  دة.
هتدتا ارفناقصتاا اردافت  لفتا دجتب إلق تتتلافت فدهتا فتق اذ  اى ار ةاداا ارتادادت  رلتداقتة   

فجفلعتت  فتتق ارالاعتتة اراانلندتت  ارتتتى دجتتب  -فتتى لاقتتف اعفتتت  –ضتتلا ه لضتتفانااي لاتتذ  تتتجفهتتا 
على جه  ايةاتر ضتلتر اتتتافها لاالرتزان  هاي  اصت  إلنهتا ال تدتة قلاعتة فصتلتد  ةا لدت  رتاةاتري 

ق  اقا تنازرا نفا قلاعة لضدا رصارح كح فق ايةاتر لاعفتتاة  إق  اقا تفمكا  ها لاا عنهاي لاا
على ارملاقي لرذا تدة  فثا   إلتكان قانلق ارتداقة فى اذا ار صلصي  تد  دلتزن إلل دجب إلق دلتزن 
 هتتا ارجفدتتفي لاتتل فتتا إلكةتتته ارفتكفتت  ايةاتدتت  اردلدتتا تدنفتتا قضتتا إلق  تتتله ارفناقصتت  اتتى  فثا تت  

نفتتا قتتانلق ارتداقتتةي فلتتن تلضتتف رفصتت ق  تتاق ال د  تتذي لاا لت  إلتتتة فتتق ارفتداقتتةدق إق  تتاق إل تتذ  هتتا لاا
 .(1)لضدها كاق رلفصلت  ارداف 

لتتتد تتا علتتى فتتا متت ا نتنتتالح ارفلضتتلعدق ارتتتارددق ف صصتتدق ركتتح فلضتتل  فنهفتتا فصتتاًل  
 فمتااًل.

 ار لم   ارت تددد  ارتةدث  رضلا ه لضفاناا فتتل  ق ح ارهتح رلتداقة. الفص  األو :
 ار لم   ارت تددد  ارتةدث  رضلا ه لضفاناا فتتل  ارهتح رلتداقة. الفص  الثانى:

                                                 

 .1361ي فجفلع  إل ل  اةىي ص 24/11/1962ا. ي  تاتدخ  6رمن   1558ارهدق تقن  (1)
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 الفص  األو 
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات

 مرحلة قب  الطرح للتعاقد

تتفثتتتح اتتتذ  ارضتتتلا ه لتلتتتر ارضتتتفاناا  تتتةاقر لكفتتتا ذكتنتتتاي فتتتى تتةدتتتة االتتداجتتتاا ار دلدتتت   
لتلصتتد ها فندتتا لكتتذرر فتتى تاتتةدت ارادفتت  ارفاردتت  رهتتاي فتتف ضتتتلتر ارتصتتلح ارضتتلتد  رجهتت  ايةاتري 

علتتتى ايذق إلل ارتصتتتتدح  ارتداقتتتةي إضتتتاف  إرتتتى ضتتتتلتر  لجتتتلة االعتفتتتاة ارفتتتارى لذرتتتر ق تتتح إعتتتةاة 
ارلثتتتائا ارضتتتتلتد  رهتتتذا ارأتتتت  إلل ا تدتتتات إلمتتتللب ارتداقتتتة ارفنامتتتبي لانتهتتتاق  هلتتتب االمت تتتاتاا 

   ارتداقة.اراانلند  فى  صلص فلضل 
لتغن إلق اذ  ارضلا ه لارضفاناا ت ص جهت  ايةاتر ةلق ارفتنافمتدق إلل ارفتناقصتدقي إال  

فتتى ارفتاكتتز اراانلندتت  رهتتؤالق اخ تتتي فلتتل إلق جهتت   –إذا فتتا جتتاقا ف ار تت  رلاتتانلق  –إلنهتتا قتتة تتتؤثت 
ألتتان لامتتتفتات ي ايةاتر رتتن تكتتق فتتى تاجتت  عدتت  رتتلازن إلل فتهل تتاا إلل ا تتأاح عافتت  رمتتدت اردفتتح  انت

فإق ايعالق عق ارتداقة رلتصلح على اذ  ارللازن إلل ارفتهل تاا إلل اع تأاحي ددتة ف ار تًا رلاتانلقي 
إلل  فدنى إلةا ددة ف ار ًا رلالاعة لاعتكان ارفارد  ارتى تتنألن متدت اردفتح ايةاتىي فتإذا تتن اكت تاا 

دتتتة إلق دكتتلق ارفتنافمتتتلق قتتة تاتتتةفلا ذرتتري لفتتق ثتتتن إرأتتاق اراتتتتات ايةاتى ارصتتاةت فتتتى اتتذا ار تت قي  
  دهاقاتهني ركاق رذرر آثات مل د  على ارفتاكز اراانلند  رهؤالق ارفتنافمدق.

فق انا فاة كتاق فتق ارتتفتى ضتتلتر إلق تتتاه فثتح اتذ  ايجتتاقاا  ارضتلا ه لارضتفاناا  
دتهاظ لاتتل فتتا ارتتتى تفنتتف فثتتح اتتذ  ارمتتل دااي لذرتتر  فتتا دت تتأل رلتداقتتةاا ايةاتدتت  جتتةدتها لفصتتةاق

 تتصا علده ار لم   ارت تددد  ارتةدث  فى ةلح ارفااتن .
لت صتتدال رهتتذا ايجفتتاح نتنتتالح ارفلضتتلعاا ارتاردتت  ف صصتتدق ركتتح فلضتتل  فنهفتتا ف تثتتًا  
 فمتااًل.

 ار لم   ارت تددد  ارتةدث  رضلا ه لضفاناا االتتداجاا فتح ارتداقة.المبحث األو : 

عتةاة لثتائا ار لمت   ار المبحث الثـانى: ت تتددد  ارتةدثت  رضتلا ه لضتفاناا تتةدتة إلمتللب ارتداقتة لاا
 ارهتح رلتداقة.

ار لم   ارت تددد  ارتةدث  رضلا ه لضتفاناا ارفلافاتاا لاالمت تاتاا ارمتا ا  علتى  المبحث الثالث:
 ارهتح رلتداقة.
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 المبحث األو 
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات

 التعاقداالحتياجات مح  

 تتفثح اذ  ارضلا ه لتلر ارضفاناا فى ضتلتر : 

 تتةدة االتتداجاا فتح ارتداقة. -

 تلصدا االتتداجاا فتح ارتداقة. -

 تاةدت قدف  االتتداجاا فتح ارتداقة. -

 لن صص ركح فنها فهل ا فمتااًل. 

 المطلأل األو 
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات

 مح  التعاقدتحديد االحتياجات 

نفتتا لمتتدل  رلتصتتلح علتتى فتتا   ال ددتتة ارتداقتتة  هتدتتا ارفناقصتتاا اردافتت  غادتت  فتتى ذاتتتهي لاا
تتتاجتتته ايةاتر فتتتق رتتتلازن لفتهل تتتاا لإل تتتأاح ضتتتتلتد  ر ن تتته  ارفاتتتتتر رمتتتدت اردفتتتح إلل اينتتتتاا 

تري فإنتته ال  انتألتتان لامتتتفتاتي فتتإق كانتتا اتتذ  ارلتتلازن لارفتهل تتاا لاع تتأاح فتتتلافتر رتتةى جهتت  ايةا
ال كتاق انتار  لتح إةاتىي إلل  فدنى رلتداقة علدها  هتدا ارفناقصاا ارداف  إلل   د  هتدا  إل تىي لاا
ق  تئنا ارةقت  رالنتا إق ايقتةان علتى ارتداقتة فتى اتذ  ارتارت  إنفتا  ند  ف دتت  ياتةات ارفتاح اردتاني  تح لاا

قدتتًاي دتجمتتة فتتى تدفتتة ف ار تت  ارالاعتتة إلق انتتار فمتتاةًا إةاتدتتًا لفاردتتًا  تتح لإل ال –ل كتتح ت كدتتة  –ددنتتى 
لاعتكان ارفارد  ارتى تنألن مدت اردفح ايةاتى لارفارى فى ارةلر  لفؤمماتهاي إلل ف ار ت  ارتدلدفتاا 
ار اصتتت   ارتقا تتت  ارفاردتتت  إلل ارتمتتتا اا فتتتق  تتتالح لتتتتتا غهتتتاق رجتتتاق ارف تتتتتداا إلل رجتتتاق ار دتتتف 

 لايدجات إلل رجاق ارتداقة...ارخ.

تتصا فدألن ارتةلح علتى ارتنص فتى ت تتدداتها ار اصت   ارفناقصتاا اردافت ي  فق انا فاة 
 تإرزان ارفمتتئلردق لارف تصتتدق  تت ق دكتتلق ارتداقتتة فتى تتتةلة االتتداجتتاا ار دلدتت  لارضتتتلتد  ر ن تته  

جتلات فتتح ارتداقتةي  -كفتا ذكتنتا  –ارفاتتري  اص  إلق اذ  االتتداجاا ار دلدت  لارضتتلتد  تجمتة 
فتتلى ارذى تالن علده ةعلر ارفتناقصدق إرى ارتداقةي لرذرر دتدتدق إلق دكتلق اتذا فهى ارفضفلق لار

ارفضفلق إلل ذرر ارفتتلى فتةةًا لفددنًا على نتل ةقداي دت ا فف االتتداجتاا ار دلدت  لارضتتلتد  
 رلفتفا. 
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لاتتتتتتتل فتتتتتتتا تتصتتتتتتتا علدتتتتتتته ار لمتتتتتتت   ارت تتتتتتتتددد  ارتةدثتتتتتتت  فتتتتتتتى ةلح ارفااتنتتتتتتت  ي لذر كفتتتتتتتا  
 دلى:

 و الفرع األ 
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات تحديد

 االحتياجات مح  التعاقد فى فرنسا

راتتة تتتتص ارف تتت  ار تنمتتى فتتى كافتت  ارت تتتدداا ارفتدلاتت   ارفناقصتتاا اردافتت  علتتى ارتتنص  
صتات  على ضتلتر تتةدة االتتداجاا ارفهلل    رلتداقة    نها ق ح ات اذ إلى إجتتاق فتق إجتتاقاا 

لار تاص  داتلة ار تتاق  2015دلردتل  23ارصتاةت  تتاتدخ  899/2015اقةي ف ى اعفت تقتن اذا ارتد
( فنه على إلق ه دد  لفةى االتتداجاا ارلاجب تل دتهاي دجب إلق 30ارداف ي تنص فى ارفاةر تقن )

تتتتةة  كتتح ةقتت    تتكح فمتت اي فتتف اع تتذ فتتى االعت تتات ارتهتتلتاا ارةائفتت  لارفمتتتفتر فتتى ارفجتتاالا 
   لاالجتفاعد  لار دئد .االقتصاةد

La nature et l'étendu des besoins à satisfaire sont déterminées avec 

précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des 

objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, 

sociale et environne-mentale. 

علتتى  25/3/2016ارصتتاةت  تتتاتدخ  2016رمتتن   360فتتق انتتا فاتتة تتتتص ارفتمتتلن تقتتن  
رلأت  متارا ارتذكت لرلتفهدتة  –ارنص فى ارفاةر ارتا د  فنه على إلنه دجلز رجه  ايةاتر ارفتداقةر 

جتتتتتاق  –ي تتتتتان عاتتتتة عتتتتان  إلق تاتتتتلن  دفلدتتتت  امتتتتتهال  ختاق  دتتتت  ارفنتجتتتتدق إلل ارفت صصتتتتدقي لاا
اا لهلب االمت اتااي  ح لارادان  دفلد  فمح رلملاي  فا دفكنها فق تتةدة اتتداجاتها على ارةتام

ضلق تلر ارفدهدتااي إضتاف  يفكاندت  قدافهتا  تإ ال   دت  اردفتالق االقتصتاةددق فتق ارفاتالردق إلل 
ارفتتتلتةدق  تغ تهتتتا فتتتى ارتصتتتلح علتتتى تلتتتر االتتداجتتتاا. لعلتتتى ضتتتلق اتتتذ  ارةتامتتتاا لاالمت تتتاتاا 

تصتتاالا االمتتت اقد ي لفتتا تمتتتنتجه فنهتتا جهتت  ايةاتر فتتق فدللفتتاا ل دانتتااي تمتتتهدف إلق تتتتةة لاال
فتتتةى إفكاندتتت  إلق دل تتتى ارمتتتلا إلل تلتتتر اركدانتتتاا االقتصتتتاةد ي االتتداجتتتاا ارفهلل تتت  رمتتتدت اردفتتتح 

  فق لانتألافه  ارفتافا ارداف ي فف ارت كدة على إلال دكلق رنتائم اذ  ارةتاماا لارفدللفاا ارفتتصل
االمت تتتاتاا إلل االتصتتتاالا  تتت د  اركدانتتتاا االقتصتتتاةد  إلى تتتت ثدت متتتل ى علتتتى ف تتتاةا ارفناقصتتت  

 .(1)ارداف  فق فمالار لفنافم   تد   لتكافؤ فتص

                                                 
(1) Afin de préparer la passation d'un marché public, l'achetur peut effectuer des consultations ou réaliser 

des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de 

ses exigences. 
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لرتتذا تتتنص ارفتتاةر ار افمتت  فتتق ذاا ارفتمتتلن علتتى إلنتته دجتتلز رجهتت  ايةاتر ارفتداقتتةر ات تتاذ  
فمتتااف  ف ا تتتر إلل غدتتت ف ا تتتر فتتق ار تتتكاا إلل  كافتت  ارتتتةا دت رت تتاةى ف تتاتك  كتتح فتتق كانتتا رتته

اركداناا االقتصاةد ي فى تصلح جه  ايةاتر على ارفدللفاا إلل ار داناا االمت اقد  لارتى ماافا 
فتتتى ارتتضتتتدت يجتتتتاقاا ارهتتتتح ي تتتتان ارداتتتة اردتتتاني إذا كتتتاق ارفتنافمتتتلق إلل ارفتناقصتتتلق اخ تتتتلق 

ي إال إذا إلفكتتق تغتتن ذرتتر ضتتفاق ف تتاةا ارفنافمتت  ار تتتد   دجهلتتلق اتتذ  ارفدللفتتاا إلل تلتتر ار دانتتاا
لارفمتالار لتكتافؤ ار تتص رجفدتف ارفت تتدق رلتداقتة  لمتتدل  إلل  ت  تى كفتا داضتى  تذرر ار نتة ارثارتت  

 .(1)2015رمن   899( فق اعفت مارا ارذكت تقن 48فق ارفاةر )
إلق تنك تىق علتى ذاتهتا فتى  –كفا كتاق فتى ارمتا ا  –لاكذا رن ددة فا لال على جه  ايةاتر  

نفتتا دجتتب علدهتتا  لفداصتتتر فتتف تتةدتتة تلتتر  –تتةدتتة االتتداجتتاا ارتتتى تتغتتب فتتى ارتداقتتة   تت نهاي لاا
إلق تتدافح لتت اعح فتف ارمتلا لفتف اركدانتاا االقتصتاةد  لارجهتاا ارف تصت   إ تةاق  –االتتداجاا 

ا فتلافاتتتًا لفتالئفتتتًا فتتتف ارتتتتإلى لارف تتتلتر فتتتى اتتتذا ار صتتتلصي تتتتتى دتتت تى تتةدتتتةاا رتلتتتر االتتداجتتتا
 إفكانداا لقةتاا فق تتغب فى ارتداقة فدهن فندا لفاردًا ل دئدا لاجتفاعدا....ارخ.

ددة اذا ارتتةدة فى لاقف اعفت لاتةًا فق جلانب ار لم   ارتى انتهجها ارف ت  ار تنمتى فتى  
دق ارجهتاا ايةاتدت  فتق اذا ار  قي لارذى دهةا فق لتائه ضتلتر إلق دكلق انار تكافاًل لت اعاًل  ت

ناتدتتت  لاركدانتتتاا االقتصتتتاةد  اردافلتتت  فتتتى ارمتتتلا ارفتلتتتى لارمتتتلا اعلتل دتتت  ارف تتتتتك  فتتتق ناتدتتت  
 إل تىي تلح فةى لكد د  تتةدة لتل د  االتتداجاا ارفهلل   رمدت لانتألان ارفتافا ارداف .

رمتتتن   360لت كدتتتةًا رهتتتذ  ار لمتتت   فاتتتة نتتتص ارف تتتت  فتتتى ارفتتتاةر اردا تتتتر فتتتق ارفتمتتتلن تقتتتن  
 ةفاا  –فنتجاا  –على إلنه دفكق رجه  ايةاتر تدنفا تهلب اتتداجاا فددن  فق إلعفاح  2016

إل تتتأاح...ارخي ذاا فلاصتتتت اا فندتتتت  إلل  دئدتتتت  إلل اجتفاعدتتت  إلل غدتاتتتتاي إلق تضتتتتفق اتتتتذا ارهلتتتتبي  –
ي إلل تفتتتز  un label particulierارفنتتتاقص إلل ارفتنتتتاف  عالفتتت  جتتتلةر  اصتتت   ضتتتتلتر إلق داتتتةن

تصندا ارذى قة دكلق فمتنةا إلل لثدا  إلل  تهاةر فدتفتةر ت تتاق علتى إلق اععفتاح إلل ارتلتدتةاا إلل 
 ار ةفاا إلل اع أاح ارتى متتن ت ى إلل تتلافا فف ار صائص ارففدزر لارفهلل   رتلر االتتداجاا.

                                                                                                                                               
 Les résultats de ces études et échanges préalables peuvent être utillisés par l'acheteur, à condition 

qu'ils n'aient pas pour effet de fausser la concurrence et n'entraînent pas une violation des princips de 

liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidates et des transparence des 

procédures.  

(2) L'acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la 

participation à la procédure de passation du marché public d'un opérateur économique qui aurait eu 

accès, du fait de sa participation préalable directe ou indirecte à la préparation de cette procédure, à 

des informations ignorées des autres candidates ou soumissionnaires. Cet opérateur n'est exclu de la 

procédure de passation que lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens, 

conformément aux dispositions du 3
o
 de l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée. 
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Un lable est tout document, certificate ou attestation confirmant que les 

ouvrages, les produits, les services, les procedés ou les procédures 

concernés par la déliverance de ce label remplissent certaines exigences. 

 :(1)مارا ارذكت ار تله ارتارد اذا لدجب إلق تتلافت فى عالف  ارجلةر إلل تفز ارتصندا  

إلق تكتتتلق عناصتتتت ل دانتتتاا إلل فتتلدتتتاا اتتتذ  اردالفتتت  إلل ذرتتتر ارتفتتتزي فتت هتتت  فاتتته  فدتتتاددت  – 1
ل صائص اععفاح إلل ارفنتجاا إلل ار ةفااي فلضل  عاة ار تاق اردان لكتذرر  تتله تن دتذ 

 اذا ارداة.

ى فدتتاددت قا لتت  رلتادتتدن لارفتاجدتت  إلق تكتتلق عناصتتت ل دانتتاا إلل فتتلدتتاا اردالفتت  فمتتتنةر إرتت – 2
 des critères objectivementلرلتتادتتا  صتتلتر فلضتتلعد ي ال إرتتى فدتتاددت تفددزدتت  

vérifiables et non-discriminatoires. 

 ضتلتر إلق تصةت اردالف  على إلما  فق ايجتاقاا ارلاضت  لار  اف . – 3

علتتتتى كافتتتت  ار صتتتتائص لارمتتتتفاا دجتتتتب إلق دكتتتتلق فتاتتتتتًا ركتتتتح صتتتتاتب فصتتتتلت ي ايهتتتتال   – 4
 ارت صدلد  رلدالف  إلل تفز ارتصندا.

دجتتب إلق دتتتن تتةدتتة عناصتتت ل دانتتاا إلل فتتلدتتاا اردالفتت  إلل تفتتز ارتصتتندا فتتق ق تتح جهتت   – 5
فتادتتتتةري غدتتتتت صتتتتاتب ار تتتتتك  إلل اركدتتتتاق االقتصتتتتاةىي إلل  فدنتتتتى إلعتتتتن غدتتتتت ارفنتتتتاقص إلل 

فى اراتاتاا ارصاةتر فى اذا ار  ق فق تلر  ارفتناف ي  تد  ال دمتهدف إلى فق اؤالق ارت ثدت
 ارجه  ارفتادةر.

لتدنفتتتا داتصتتتت هلتتتب جهتتت  ايةاتر ارفتداقتتتتةر علتتتى  دتتت  متتتفاا لصتتت اا إلل  صتتتتائص  
اععفتتاح إلل ارفنتجتتاا إلل ارلتتلازن فتتق تلتتر ارتتتى تتضتتفنها اردالفتت  إلل ارتفتتز ارتصتتند ى ي فإنتته دجتتب 

تاجت  إردته فاته فتق اتذ  ارمتفاا لارصت اا إلل  على اذ  ارجه  إلق ت دت فى هل ها إرى فتا اتى فتى
ار صتتائصي  تتح لفتتى تارتت  فتتا إذا هل تتا تلتتر ارجهتت  عالفتت   اصتت  إلل تفتتز تصتتند ى فدتتدقي فإنتته 
دجتتب علدهتتا إلق تا تتح كافتت  اردالفتتاا إلل تفتتلز ارتصتتندا ارتتتى تاتتةن إردهتتاي هارفتتا إلنهتتا جفددتتًا تؤكتتة 

 عفتاح إلل ارفنتجتاا إلل اع تأاح ل  كح فتداةحي إلق فا تتضتفنه فتق متفاا لصت اا ل صتائص ر
 إلل ارللازن دل ى االتتداجاا ارفهلل   رها.

ذا تدذت على إلتة ارفناقصدق ارتصلح على اردالف  ار اص  إلل ارتفز ارتصتند ى ارفتتةة   لاا
فتتق ق تتح جهتت  ايةاتر ارفتداقتتةر إلل علتتى عالفتت   اصتت  إلل تفتتز تصتتند ى فدتتاةح فتتى اعجتتح ارفتتتةة 

                                                 

 .2016رمن   360( فق فتملن 10ارفاةر تقن ) (1)
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دتته إلل  اتجتت  عتتق إتاةتتتهي فتتإق علتتى جهتت  ايةاتر إلق تا تتح فنتته إلدتت  لمتتدل  رتتذرر عمتت اب ال تتجتتف إر
إث اا إل تتى فالئفت  فثتح ارفلتا ار نتى إلل ارتانتى رل تتك  إلل ارفصتنفي علتى إلق دتدهتة ارفنتاقص فتى 
اذ  ارتار   ضتلتر إلق تكلق اععفاح إلل ارفلاة إلل ار ةفاا ارتى دتددق علده ارادان  هاي فتلافا  فف 

ل صتتتتائص اردالفتتتت  إلل ارتفتتتتز ارتصتتتتند ى ارفهلتتتتلب إلل تلتتتتر ارتتتتتى تتتتتتةةاا جهتتتت  متتتتفاا لصتتتت اا 
 .(1)ايةاتر

 الفرع الثانى
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات تحديد

 االحتياجات مح  التعاقد فى مصر

دالتتتأل  تتةاقر إلق ارف تتت  ارفصتتتى رتتن دتتتتر ارجهتتاا ايةاتدتت  ل تت نها فتتى  صتتلص تتةدتتة  
 2018رمتتن   182لفتهل اتهتتاي تدتت  إل تتات فتتى ارفتتاةر ارتا دتت  فتتق اراتتانلق ارتتتارى تقتتن اتتداجاتهتتا 

 تنألتتدن ارتداقتتةاا ارتتتى ت تفهتتا ارجهتتاا اردافتت ي إرتتى ضتتتلتر إلق تن تت  رجنتت  تمتتفى رجنتت  ارفؤ تتتاا 
لارتأدتتتتاا االقتصتتتاةد  تضتتتن ارتتتلزتاق ارفدندتتتدق  ار تتتئلق االقتصتتتاةد  لت تتتتص  ةتامتتت  ارف تتتتلعاا 

رتن تتتؤ لتصتتتة لتتلدتتتح لةتامتتت  ارفؤ تتتتاا لارتأدتتتتاا االقتصتتتاةد  ارتتتتى تتتتؤثت فتتتى تتتتلفدت لارصتتت ااا لا
اتتداجاا لفتهل اا ارجهاا ار اضد  عتكان اذا اراانلقي  فا دةعن جهلة اذ  ارجهاا فتى تاتةدن 
ار ةف  ارفنله   ها لفاا ال تصاصاتها  تارجلةر ارفهلل ت ي لتتمتدنها لتفتف ك اقتهتا   تكح فمتتفتي 

 هن فى جهلة ارةلر  فى فجاالا ارتنفد  االقتصاةد .ل فا دم

إرتى ضتتلتر إلق تن ت   –لعلح فتتر  – ح راة إل ات ارف ت  فى ارفاةر ارثارث  فق اتذا اراتانلق  
 ارجهتت  ايةاتدتت  إلدتتا كتتاق فمتتتلااا  ارهدكتتح ارتنألدفتتىظ إةاتر تمتتفى إةاتر ارتداقتتةاا اردافتت  ت تتكح فتتق 

 :(2)ةت   لتتلرى ف ا تر اال تصاصاا اختد عةة كاا فق اردناصت ارفؤال  لارف

                                                 
(1) Lorsqu'un opérateur économique n'avait manifestement pas la possibilité d'obtenir le label particulier 

spécifié par l'acheteur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas 

imputables, l'acheteur accept d'autres moyens de prevue appropriés tells que, par exemple, un dossier 

technique du fabricant, pour autant que l'opérateur économique concerné établisse que les travaux, 

fournitures ou services qu'il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux 

exigences particulières indiquées par l'acheteur  

عفاال رتكن ارفاةر ) (2) جب على ارتلزدتي لفتق رته متلهاتهي إلل ( فق اراانلق نصا ارفاةر ارثارث  فق ارالئت  ارتن دذد  رهذا اراانلق إلنه د3لاا
ارفتتتافألي إلل تئتتد  فجلتت  إةاتر ارهدئتت  اردافتت  إلل ارصتتنةلاي إلل فتتق دداةرهتتا فتتق متتلهاا فتتى ارجهتتاا ارفنصتتلص علدهتتا فتتى ارفتتاةر 
اعلرتتى فتتق فتتلاة إصتتةات اراتتانلق لاتتذ  ارالئتتت ي كتتح فتتى نهتتاا ا تصاصتتهي فتاجدتت  ارهداكتتح ارتنألدفدتت   ارجهتتاا كتتح فتتى ا تصاصتته 

ت كتتة فتتق لجتتلة إةاتر رلتداقتتةاا  كتتح فنهتتا دتنامتتب ت تتكدلها ارتتلألد ى فتتف إلةاق فهافهتتا ارتتلاتةر  اراتتانلق لاتتذ  ارالئتتت ي لفتتى تتتاح عتتةن رل
لجلةاتتا  ارهدكتتح ارتنألدفتتىي ارتلجدتته  ات تتاذ فتتا دلتتزن فتتق ايجتتتاقاا ين تتائهاي لفتتى جفدتتف ارتتتاالا دجتتب ار صتتح  تتدق ا تصاصتتاتها 

 ى.لا تصاصاا إلد  إةاتاا إل ت 
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 ت هده االتتداجاا ارمنلد  رلجه  ايةاتد ي لات اذ ايجتاقاا ارالزف  رلتداقة علدها. - 1

تمتتاح اي هتتاتاا ارالزفتت ي لات تتاذ ايجتتتاقاا  - 2 فتا دتت  تن دتتذ ارداتتلة ارتتتى دتتتن إ تافهتتاي لتلاتتى لاا
 ارتن دذد  لفا تتضفنه اردالة ارف تف . ارلاج   ه اا عتكان اذا اراانلق لالئتته

عتةاة لتاتةدن جفدتف ار دانتاا لارتاتاتدت ارفهلل ت ي فتى  - 3 ارتنمدا فف ايةاتاا لارجهاا ارفدندت ي لاا
   ق ارتداقةاا ارداف .

علتتتى إلق فتتتق إلمامتتتداا  2019كفتتتا نصتتتا ارالئتتتت  ارتن دذدتتت  رهتتتذا اراتتتانلق لارصتتتاةتر عتتتان  
ارت هده رلتداقةاا لايعةاة رهتا إلنته دجتب علتى ارجهت  ايةاتدت  إلق ت  تذ فتى االعت تاتي إلق د تةإل اتذا 

                                                                                                                                               

عفتتتااًل رتكتتتن ارفتتتاةر )  فتتتق اتتتذ  ارالئتتتت ي دتدتتتدق ر تتتأح لألتتتائا ارتداقتتتةاا إلل االمتتتتفتات فتتتى  تتتألها  180( فتتتق اراتتتانلقي لارفتتتاةر 88لاا
اجتداز ارتةتدب لارتصلح علتى ار تهاةاا ارالزفت ي لدتدتدق علتى اردتافلدق  ارتداقتةاا إلق دتؤةلا فهتافهن   داردت  لك تاقري لدتاعتى ارت كتة 

 ارنزاا  لاعفان  لتمق ارمفد . فق تفتدهن  ص اا
 ل فتاعار ارفهان ارلاتةر  اراانلق لاذ  ارالئت  تتلرى إةاتر ارتداقةاا ارادان  اختى: 

ارتنمتتدا لارتكافتتح فتتف كافتت  ايةاتاا  ارجهتت  ايةاتدتت  فتتى كتتح فتتا اتتل فتدلتتا  ارتداقتتةااي لارتلاصتتح فتتف ارجهتتاا ايةاتدتت  اع تتتى ذاا  - 1
 داقة.ارصل   إجتاقاا ارت

 ارتلاصح فف ارفتدافلدق لارفتداقةدق فف ارجه  ايةاتد . - 2
فمار ارمجالا ذاا ارصل ي لت أل ارفمتنةاا. - 3  تلثدا كاف  ارفكات ااي لاا
 تمجدح ارفتدافلدق لتتةد   داناتهني لتلثداها إللاًل   لح. - 4
 إعةاة ةتاماا ارجةلى االقتصاةد  تفهدةًا رلهتح. - 5
 لا   ارتداقةاا ارداف .ارتدافح فف   - 6
 ت هده ارتداقةااي  فا فى ذرر إعةاة  ه  االتتداجاا ارمنلد  رلجه ي ل هه ارتداقةاا لعفلداا ارتداقة. - 7
 ايعالق إلل ارةعلر عق اردفلداا ارفزفف هتتها. - 8
 ارت كة فق تلافت االعتفاةاا ارفارد  ارفهلل   رلدفلداا فتح ارهتح. - 9
تات   -10  فمتنةاا ارهتح لغدتاا ارفنصلص علدها  اراانلق لاذ  ارالئت .إعةاة لاا
 إعةاة قلائن ف تصتر لقلائن ارفؤالدق فم اًا فى ارتاالا ارتى تتهلب ذرر. -11
 امتالن اردهاقاا لغدتااي لت ألها لارت األ علدها. -12
متله  ارف تصت ي لارتنمتدا فتف تؤمتائها رفدتالنتهن فتى اقتتاح ت كدح ارلجاق ارفنصلص علدهتا  اراتانلق لاتذ  ارالئتت  لاعتفاةاتا فتق ار -13

 إلةاق فهان رجانهن.
 عت  إلمللب تاددن اردهاقاا العتفاة  فق ارمله  ارف تص . -14
 إعةاة اي هاتاا لغدتاا ارفنصلص علدها  اراانلق لاذ  ارالئت . -15
 إعةاة اردالةي لفتا د  تن دذاا فف ايةاتر ارهار   إلل ارفمت دةر. – 16
 تاددن إلةاق ارفتداقةدق فى تن دذ تداقةاتهن إللاًل   لح. -17
 إتات  نفاذا االمتاصاق رلفتداقةدق فف ارجه  ايةاتد . -18
 إعةاة ارتااتدت ارفنصلص علدها  اراانلق لاذ  ارالئت ي لغدتاا ذاا ارصل  ارتى تهل ها ارمله  ارف تص . -19
 علدهاي لتاةدن ارفدللفاا لغدتاا ذاا ارصل .ارتدافح فف ار كالى  فا فى ذرر ارتة  -20
 تتةدة اتتداجاا ارتةتدب رلدافلدق  ايةاتر لارتنمدا    نها فف ارهدئ  ارداف  رل ةفاا ارتكلفد .   -21

 لإلد  فهان إل تى ذاا صل   ارتداقةاا تكل ها  ها ارمله  ارف تص  
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 ارت هده فق  ةاد  ن  ر ارتاج  رفتح ارتداقةي إضاف  إرى ضتلتر تدألدن اردائة االقتصاةى لارك اقر
إرى إلقصى تة ففكق فق  الح تتلدح االتتداجاا  ةق  إلل تلقدتاا ارتداقة علدهتا إلل ارف اضتل   تدق 

 (.10اعماردب ارف تل   رتلفدتااي إلل تجفدف االتتداجاا فى فجفلع  فتجانم  ... )ن 

ففتتا متت ا دتضتتح فتتةى تتتتص ارف تتت  علتتى إلق دكتتلق تتةدتتة االتتداجتتاا فتتتح ارتداقتتةاا  
ل إ تتتااي جهتتاا علدتتا فت صصتت  لفمتتئلر ي ل نتتاق علتتى مدامتتاا ت هدهدتت   ايةاتدتت ي تتتتا نألتتت

ركح جه  إةاتد  إلل  فدنى إلةا يةاتر ف تتتداا  –كفا كاق فى ارما ا  –فم ا ي ال إلق دتتر اعفت 
 رل ماة ايةاتى لارفارى. –كفا  دنا فق ق ح  –اذ  ارجه ي ففا كاق د تح  ا ًاي  ح إل لا ًا 

على إلنته  2018ص ارف ت  فى ارفاةر ارتامد  فق قانلق ارتداقةاا ردان لت كدةًا رذرر فاة ن 
دجب على ارجه  ايةاتد  لضف  هت   اتتداجاتهتا ارمتنلد ي تزافنتًا فتف تاتةدن ف تتل  فلازنتهتا رتلزاتر 
ارفارد ي تتضفق اردفلداا ارفتلقف تن دذاا  الح ارمن  ارفارد  ارفا ل ي لذرر لفاًا رلنفاذا ارتى تدةاا 

دئ  ارداف  رل ةفاا ارتكلفد  رهذا ارأتت ي لدتتن اعتفاةاتا فتق ارمتلهاا ارف تصت  ةلق غدتاتاي اره
لتن تتتتت علتتتتى  لا تتتت  ارتداقتتتتةاا اردافتتتت   أتتتتت  إعتتتتالن ارفتدتتتتافلدق فدهتتتتاي لةلق إلق دتتتتتتب ذرتتتتر إلى 

 ارتزافاا على ارجه  ايةاتد .

قتتتات  رهتتا فتتق  لعلتتى ارجهتت  ايةاتدتت  تدتتةدح  هتت  اتتداجاتهتتا فتتى ضتتلق فتتا تتتن ت صدصتتهي  لاا
اعتفتتاةاا فاردتت ي لاعتفتتاة اتتذا ارتدتتةدح فتتق ارمتتله  ارف تصتت  ةلق غدتاتتاي لدجتتب ن تتت اتتذ  ار هتت  

 ارفدةر  على  لا   ارتداقةاا ارداف  فلت  ةاد  ارمن  ارفارد .

لدمتثنى فق ارن ت ارتاالا ارتى تاتضى اعت اتاا اعفق ارالفى عةن ارن ت عنها لفاًا رفتا  
 ارف تص . تاةت  ارمله 

عفتتتااًل رتكتتتتن ارفتتتاةر متتتتار   ارتتتذكت )ارتامتتتتد ( فاتتتتة نصتتتا ارفتتتتاةر تقتتتن )  ( فتتتتق ارالئتتتتت  13لاا
ارتن دذدتتتت  رهتتتتذا اراتتتتانلق علتتتتى إلنتتتته دجتتتتب علتتتتى إةاتر ارتداقتتتتةاا ف اه تتتت  كافتتتت  اراهاعتتتتاا لايةاتاا 

اردتتت  لفاتتتًا لارلتتتتةاا لغدتاتتتا ارتا دتتت  رلجهتتت  ايةاتدتتت  رتصتتتت اتتداجاتهتتتا ارفهلل تتت  رلمتتتن  ارفاردتتت  ارت
رلنفاذا ارتى تدةاا ارهدئ  ارداف  رل ةفاا ارتكلفد  رهذا ارأت ي لعلدها ارت كة فق إلق االتتداجاا 
ارفهلل   فدلد  لضتلتد  رمدت اردفتح إلل اينتتاا  نتاق علتى ةتامتاا لاقددت  لفلضتلعد ي لذرتر كلته 

اتتداجاتهتتا  كتح ةقتت  فتتق  دتة ات تتاذ لامتتد اق فتتا دلتزن فتتق ةتامتاا ارمتتلا لهلتب ارفدللفتتاا رتتةدتة 
تدتت  اركفدتتاا لارفلاصتتت اا لاالعتفتتااا ارفاردتت  ارفهلل تتت  رهتتا ةلق تزادتتة إلل ف ارأتتت ي ل دتتة فتاجدتتت  
فمتلداا ارت زدق لفدةالا االمتهالر لفاتتاا ارصتا لارادان  تجفدف االتتداجتاا لتامتدفها إرتى 

 تازق إلنتلا  ففاثلت  رهتا فجفلعاا فتجانمت ي لدتألتت تضتفدق  هت  االتتداجتاا إلصتناا دلجتة  ارف
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 ل ةدل  عنها ت ى  ارأت .

لكفتتا اتتل لاضتتح فاتتتة تهل تتا اتتذ  ارفتتتاةر إلل تلتتر إلق دكتتلق ارتداقتتتة فتتى تتتةلة االتتداجتتتاا  
 ار دلد  ارضتلتد  رمدت اردفح لاينتاا.

لعلتتى ذرتتر فاتتة ذا تتا ارجفددتت  اردفلفدتت  رامتتفى ار تتتلى لارت تتتدف  فجلتت  ارةلرتت  إرتتى إلق:  
ا ارجهت  ايةاتدت  ه اتا عتكتان قتانلق تنألتدن ارفناقصتاا لارفزادتةاا إلق تمتتهةا "اعصح فى تداقةا

إ  ا  االتتداجاا ار دلد  ارضتلتد  عن ه  ارجه  ي فال تتدةى اذ  االتتداجاا ارضتلتد  إرى فا 
 .(1)عةااا فق اتتداجاا اى فى غنى عنها"

  ةتامتتتتاا لاقددتتتت  كفتتتتا تهل تتتتا إلق دكتتتتلق تصتتتتت لتتةدتتتتة االتتداجتتتتاا ار دلدتتتت  علتتتتى إلمتتتتا 
لفلضلعد  دتاعى فدها اتتماب فدةالا االمتهالر ركح صنا  اركفدت  لارادفت ي لتتةدتة فمتتلداا 
ارت تتزدق لارتتتةلة ارتتةندا لاراصتتلى ركتتح صتتنا لفاتتتتاا ارصتتتا  فتتا دك تتا عتتق تتةدتتة ارف تتزلق 

فتى ارفناقصتتاا ارمتلدى لارتاكتة فنته لفتتا تتتتاا إردته ايةاتر. لتتتد تتا علتى ذرتر فإنته دجتتب إلال دهتتح 
فق اعصناا إال فا تةعل إرده ارضتلتر فإذا لجة  ارف ازق إلصناا فق إلنلا  ففاثل  دفكق االنت ا  

 .(2) ها فال دجلز  تاق كفداا جةدةر إال  اةت فا دكفح تاج  االمتهالر

لتهل تتا كتتذرر إلق دتتتن تتةدتتة االتتداجتتاا ار دلدتت  لارضتتتلتد  رتتد  فاتته  دتتة ف اه تت  كافتت   
نفتتا دجتتب إلق دتتتن كتتذرر ق تتح  تتةق  اراهاعتتاا لايةاتاا لارلتتتةاا لغدتاتتا ارتا دتت  رلجهتت  ايةاتدتت ي لاا

ارمن  ارفارد   مت  ا هت فق  الح فاادم  تةتا  ها جفدف اعصناا لارفهفتاا ارالزفت  لارضتتلتد  
رلجهتت  ارفدندتت  ل دتتة فتاجدتت  ارهدئتت  اردافتت  رل تتةفاا ارتكلفدتت  رللقتتلا علتتى فتتةى تتتلافت إلصتتناا 

ةر إلل فمتتتأنى عنهتتا ت تتى  تتارأت   ااعتتةر ار دانتتاا ارفمتتجح علدهتتا اعصتتناا ارتاكتتةر لارفمتتتأنى تاكتت

                                                 

 .484ي ص 2001ت  فجل  ارفتافاري اردةة اعلحي ي فن ل 87/2/50ي فلا تقن 3/1/2000 تاتدخ  953فتلى تقن  (1)
لرتذا فتتإق لزاتر ارفاردتت  فتتى فصتتت تمتتتتعى ةائفتتًا نألتتت كافتت  ارجهتاا ارفدندتت  إرتتى عتتةن ات تتاذ إجتتتاقاا  تتتاق اعصتتناا ارجةدتتةر إال  دتتة  (2)

 ارادان  فادلى:
لفتتى تارتت  عتتةن تتتلافت ذرتتر تاتتلن  –ت تتى  تتارأت   فتاجدتت  ارف تتازق  تلتتر ارجهتت  إللاًل رللقتتلا علتتى فتتةى تتتلافت إلصتتناا فثدلتت  إلل  ةدلتت  

 فتاجد  ارجهاا اع تى ارتا د  رللزاتر إلل ارفتافأل  تمب اعتلاح  أت  امتد اق اتتداجاتهتا ففتا قتة دكتلق فتتلافت رتةى إلى فتق تلتر 
هتت  ارهار تت   فتاجدتت  ارهدئتت  ارجهتااي فتتى تارتت  عتتةن تتتلافت اعصتتناا ارفهلل تت  رتتةى كافتت  ارجهتتاا ارتا دتت  رلتتلزاتر إلل ارفتافألتت  تاتتلن ارج

اردافتتت  رل تتتةفاا ارتكلفدتتت  رللقتتتلا علتتتى فتتتةى تتتتلافت إلصتتتناا فثدلتتت  إلل  ةدلتتت  ت تتتى  تتتارأت   ااعتتتةر ار دانتتتاا ارفمتتتجح علدهتتتا  دتتتاق 
 تدة اعصناا ارتاكةر لارفمتأنى عنها لارلاتةر رلهدئ  فق جهاا ارةلر  ارف تل  ي لذرر رفا تفثله تلر ايجتتاقاا فتق فتتةلة اتان فتى تت 

اين تتاا اردتتان لارت تتاأل علتتى فتتلاتة ارةلرتت ي علتتى إلق دتاعتتى ات تتاذ ايجتتتاقاا ارف تتات إردهتتا فتتى ارلقتتا ارفنامتتب ل فتتا ال ددتتلا تصتتلح 
 ارجهاا على اتتداجاتها فى ارفلاعدة ارفاتتر.

 .2ن 7/1/15 -725ي فلا تقن 2005رمن   5كتاب ةلتى تقن  
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ي ثتتن ت هتتت لزاتر ارفاردتت   ارفاادمتت ي تدتت  تنتتةب إلتتتة ف ت تتدها رفتاجدتهتتا (1)عنهتتا فتتق جهتتاا ارةلرتت 
دزاند ي لاا هتات لفناق تها فتلداي ثن تتمح نهائدا رلزاتر ارفارد  رتاةدت قدف  االعتفاة ارالزن ةتج   ارف

 .(2)ارفصلت   ادف  ارفاادماا ارفدتفةر رةتجها ضفق ف تل  فدزاندتها

لركى تكلق ةتام  االتتداجاا ةتام  لاقددت  لفلضتلعد ي فاتة إلجتازا ارالئتت  ارتن دذدت  فتى  
( يةاتر ارتداقتتتتةاا إلق تصتتتتةت هل تتتتا  تتتتةلق فاا تتتتح رلتصتتتتلح علتتتتى ارفدللفتتتتاا إلل 18فاةتهتتتتا تقتتتتن )
ارفلاصتتتت اا ارفمتتتتتجةر فتتتتى ارمتتتتلا  فتتتتا دفكنهتتتتا فتتتتق ات تتتتاذ اراتتتتتات ارفنامتتتتب رتتةدتتتتة ارفاتتتتتتتاا إلل 

اتتداجتتاا ارجهتت  ايةاتدتت   ةقتت  إلل يعتتةاة  هتت  االتتداجتتاا ارمتتنلد ي   تتته إلال دتتؤةى اتتذا ارهلتتب 
إرى اي الح  ف اةا عةن ارتفددز إلل ار  افد  إلل ارتة فق عةة ارف اتكدق تاح ارهتحي لعلى ارجه  

 إتتتتةى ارصتتتتا اردلفدتتت  لامتتتد   –( فتتتق اراتتتانلق 12ه اتتتا رلفتتتاةر ) –إلق تدلتتتق عتتتق ذرتتتر ايةاتدتتت  
االنت ات إلل تلجه ارهلب  ةعلر ارف تألدق  نل  ارن اه ارفهلتلب لذرتر  ايضتاف  رلن تت علتى  لا ت  

 ارتداقةاا ارداف .
ن تتتاي دكتتتلق ( فتتتق ارالئتتتت  ارتن دذدتتت  ارف تتتات إردهتتتا آ13له اتتتا رل اتتتتر ارثارثتتت  فتتتق ارفتتتاةر تقتتتن ) 

اعتفتتاة قتتتات االتتداجتتاا ار دلدتت  فتتق ق تتح ارمتتله  ارف تصتت  ارفتتتةةر فتتى ارفتتاةر اعلرتتى فتتق اراتتانلق 
تئد  فجلت  إةاتر ارهدئت  اردافت ي  –ارفتافأل  –لفق ره ملهاته  –ي  ارلزدت 2018رمن   182تقن 

 كح فى نهاا ا تصاصه.
عار ارتاالا ارتى تألتت اراتانلقي ( فق ذاا ارالئت  على إلنه ل فتا169اذا لتنص ارفاةر ) 

دجلز رلمله  ارف تص  إلق ت ل  فى إلى فق ا تصاصاتها ر اغلى ارلألائا اراداةد  ةلق غدتاني 
علتتى إلق دكلنتتلا ففتتق د تتهة رهتتن  ارك تتاقر لار  تتتر لدتفتدتتلا  صتت اا ارنزااتت  لاعفانتت  لتمتتق ارمتتفد  

تده  إلق دصتتةت قتتتات فتتق ارمتتله  لرتتةدهن ار  تتتر ارالزفتت  رففاتمتت  اال تصاصتتاا ارف لضتت  رهتتني  تت
ارف تصتت  دتضتتفق امتتن ارف تتل  للألد تتته لفلضتتل  ارت تتلد  لفةتتته ل تتتلهه لفتهل اتتتهي لدنتهتتى 

 ارت لد   إرأاق اراتات ارصاةت    نه إلل انتهاق فةر ارت لد  إلل ارأت  فنه.

                                                 

 .2004رمن   10فن لت عان لزاتر ارفارد  تقن  (1)
( رمتتن  5عتتق ارهدئتت  اردافتت  رل تتةفاا ارتكلفدتت  كتتتاب ةلتى تقتتن ) 19/4/2007لفتتف ذرتتر فاتتة صتتةت  تتتاتدخ  (2)

دمتتتثنى فدتته فتتق ايجتتتاقاا ارمتتا ا  اعصتتناا ارت صصتتد  ارتتتى تتتتت ه  ه ددتت  اردفتتح  جهتت   تتذاتها لال  2007
 ه  فلاعدتتتة امتتتت ةان فتتتتةةر "فتتتلاة تلجتتتة رتتتةى جهتتتاا إل تتتتىي إلل اعصتتتناا غدتتتت اراا لتتت  رلت تتتزدق إلل ارتتتتى تتتتتت

نتتتائم ....ارتتخ" إلل اعصتتناا ارفهلل تت   صتت   هاتئتت  رتتزلن ارت تتأدح لال تتتفتتح إلى ت جدتتح  –إلجنتتةاا  –غذائدتت " 
كاهف غدات آالا لإلجهزر مداتاا...ارخ". ل ناق على ذرر ال دجب على ارجهاا ايةاتد  ارتى تتغب فى ارتداقة 

نفا تدلق عنهتا ف ا تتر  فجتتة   صلص اعصناا مار   ارذكت ارت  جل  إرى ارهدئ  ارداف  رل ةفاا ارتكلفد ي لاا
 اتتداجها إردها.
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لدتألتتتت علتتتى ارف تتتل  ت تتتلد  اخ تتتتدق فتتتى اال تصاصتتتاا ارف تتتل  فدهتتتا لدجتتتب علتتتى  
ة تااتدت ددتضتها علتى ارمتله  ارف تصت    ت ق فتا ات تذ  فتق إجتتاقاا ف تل  فدهتاي ارف ل  إعةا

كفا دجب على ارمله  ارف تص  اعصدل  فتاجد  نتائم إلعفاح ارف لضدق   كح ةائن رللقلا علتى 
 فمتلى إلةائهن لات اذ فا دلزن    نهن.

تدتتت  ارف تصتتت  لرتتادتتتا ف تتتاةا ار تتت افد  فتتتى اتتتذا ار صتتتلص فاتتتة إلرتتتزن ارف تتتت  ارجهتتت  ايةا 
 امتتثناق ارتتاالا ارتتى تاتضتى اعت تاتاا اعفتق اراتلفى  – ضتلتر ن ت  ه  االتتداجتاا ارمتنلد  

على  لا   ارتداقةاا ارداف ي فف ارمفاح يةاتر ارتداقةاا تدتةدح  هت  اتتداجاتهتا فتى  –عةن ارن ت 
عتتاةر عتضتتها علتتى ا قتتتات  رهتتا فتتق اعتفتتاةاا فاردتت ي لاا رمتتله  ارف تصتت  ضتتلق فتتا دتتتن ت صدصتته لاا

العتفاةاا فى  كلها ارنهائى لن تاا علتى  لا ت  ارتداقتةاا اردافت  فتلت  ةادت  ارمتن  ارفاردت ي لت هتت 
 ارهدئ  ارداف  رل ةفاا ارتكلفد   هذ  ار ه  يعفاح  ئلنها.

لعلى ارج  ايةاتد  فتاعار عةن تجتالز االعتفتاةاا ارف صصت  رهتا رتتة دت اتتداجاتهتا لفاتا  
الرتتتزان  تتار تتاا ارزفندتت  ارفتتتةةر رلهتتتح لهتتتا ارتداقتتة ارتتلاتةر  هتتاظ لكتتذرر فتاعتتار عتتةن ر هتهتتاي لا

ارلجلق إرى تجزئ  فتح اردالة ارتتى تمتتى علدهتا إلتكتان اتذا اراتانلق  اصتة ارتتادتح رت تاةى ار تتله 
 لارالاعة لايجتاقاا لغدت ذرر فق ضلا ه لضفاناا فنصلص علدها فده.

 اصتتتة امتتتتن اة االعتفتتتاةاا ارفاردتتت ي كفتتتا دتألتتتت ارتداقتتتة فتتتى ار تتتهت لإل دتتتتًا دتألتتتت ارتداقتتتة  
اع دت فتق ارمتن  ارفاردت  إال فتى ارتتاالا االمتتثائد  ارتتى تاتضتدها ضتتلتر اردفتح ل فلافات  ارمتله  

 ارف تص .

 المطلأل الثانى
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات توصيف

 االحتياجات مح  التعاقد
االتتداجاا ار دلد  لارضتلتد  فتح ارتداقةي ضتلتر لضف ارفلاص اا ار ند  دتهلب تتةدة  

ارالزفتتت  رهتتتذ  االتتداجتتتااي لاتتتذا فتتتا تتصتتتا علدتتته ار لمتتت   ارت تتتتددد  ارتةدثتتت  فتتتى كتتتح فتتتق فتنمتتتا 
 لفصت ةلر  اركلدا لذرر كفا دلى:

 الفرع األو 
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات توصيف

 مح  التعاقد فى فرنسااالحتياجات 
متتتتارا ارتتتتذكتي إلنتتتته داصتتتتة  2016رمتتتتن   360تتتتتنص ارفتتتتاةر ارماةمتتتت  فتتتتق ارفتمتتتتلن تقتتتتن  
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 ارفلاص اا ار ند ي ارفلاص اا ارتى ت دق لتتةة ار صائص إلل ارمتفاا إلل ارففدتزاا ارفهلل ت ي إلل 
ق اردتان.  تح ارتى دجب تلافتاا فى اععفتاح إلل ار تةفاا إلل ارفنتجتاا إلل ارتلتدتةاا فتتح عاتة ار تتا

راتتتة ت تتتدت اتتتذ  ارفلاصتتت اا إرتتتى ارفتاتتتتح إلل ارهتداتتت  ار اصتتت  رتصتتتندف فنتتتتم فدتتتدق إلل فمتتتتلزفاا 
إل تتتأاح عافتتت  فتتتتةةر إلل  تتتةفاا فهلل تتت ي إلل إرتتتى إلى فتتتق فتاتتتتح ةلتر إنتتتتاا كتتتح فنهتتتاظ   تتتته إلق 

 تكلق اذ  ارفلاص اا فتت ه   فلضل  عاة ار تاق اردان لفتالئف  فف قدفته لإلاةافه.
دفكتتق إلق تتتتةة ارفلاصتت اا ار ندتت  كتتذرر فتتا إذا كتتاق فهلل تتًا إلل فتتق ارضتتتلتى ناتتح إلل  كفتتا 

 تتلدح تالا ارفلكد  ار كتد . 
 

Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des 

travaux, des services ou des fournitures qui font l'objet du marché public. 

Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la 

méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des 

produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre 
stade de leur cycle de vie meme lorsque ces facteurs ne font pas partie de 

leur contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché 

public et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. Les spécifications 

techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété 

intellectuelle sera exigé. 

 اذا لتتن صداغ  ارفلاص اا ار ند  إفا: 
ي  تد  تكتلق فتى فتنتالح باالستناد إلى معايير أو إلى قواعد أخرى تكون معادلة لها – 1 

ارفت تدق ارذدق رهن ارتا فى تتتد ها لاال تدات فق  دنها لفاتا رلدناصتت ارت ضتدلد  ارتاردت ي علتى إلق 
 "إلل فا دداةرها".تكلق فصتل    د اتر 

 قلاعة ارفلاص اا ارلهند  ارففاثل  رالاعة ارفلاص اا اعلتل د . -
 فداددت ارتاددن ار ند  اعلتل د . -
 ارتانداا ار ند  ارف تتك . -
 قلاعة ارفلاص اا ارةلرد . -
قلاعتتتتتة ارفلاصتتتتت اا ار ندتتتتت  ذاا ارفتجددتتتتتاا اع تتتتتتىي لارفدتفتتتتتةر فتتتتتق ارهدئتتتتتاا إلل ارفنألفتتتتتاا  -

لعنتتة غدا هتتا دتتتن ارتجتتل  إرتتى قلاعتتة ارفلاصتت اا  les organisms européens دتت  اعلتل 
ار ندتت  ارلهندتت  إلل ارتاندتتاا ار ندتت  ارلهندتت  إلل إرتتى قلاعتتة ارفلاصتت اا ار ندتت  ارفدتفتتةر فتلدتتًا فتتى 
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نجاز اععفاح إلل اع أاحي لامت ةان ارفدةاا لارتلتدةاا.    ق ارتصفدن لارتمابي لاا
تن ارن تتت فتتى ارجتدتتةر ارتمتتفد  رلجفهلتدتت  ار تنمتتد ي إلل فتتى غدتاتتا فتتق علتتى إلنتته دجتتب إلق دتت 

 ارلثائا ارتمفد ي  داق  ارالاعة لارفلاص اا إلل ارفداددت مار   ارذكت.
ــتم صــياوة المواصــفات الفنيــة باالســتناد إلــى مســتويات األداء أو المتطلبــات  – 2  كمــا ت
رلفت تدق فق ارتدتتا  كتح ةقت  علتى فلضتل  ي على إلق تكلق فتةةر للاضت   فا دمفح الوظيفية

ار تاق اردان ارذى تتغب جه  ايةاتر فى إمناة  إردهنظ لدفكق رهذ  ارفمتلداا إلل تلر ارفتهل اا إلق 
 تتضفق ففدزاا إلل فلاص اا  دئد  إلل اجتفاعد .

ما أن يتم الجمع بين ما ورد فى البندين السابقين ) – 3   (.2، 1وا 
ا ا  فق ذاا ارفتملن إرى إلنه دفتنف على جه  ايةاتر إلق تتف  ق لح اذا لت دت ارفاةر ارم 

إلق ارفلاص اا ار ةدل  رهذا اردهاق تتلافا لتل ى  –  د  لمدل  فنام    –اردهاق ارذى دث ا ارفت ح 
 صتتتلتر ففاثلتتت  ارفلاصتتت اا ار ندتتت  ارتتتتى تتتتةةتها فتتتى ضتتتلق ارفلاصتتت اا إلل ارلثتتتائا ارفداةرتتت  متتتار   

 ارذكت. 
عفت فى تار  فا إذا تةةا جه  ايةاتر فمتتلداا إلةاق إلل فتهل تاا لألد دت  فددنت  لكذرر ا 

إلق عهتاق   فتا امتتنة إردته فتق  –  د  لمدل  فنام    –دلزن تلافتاا فى اردهاقااي إذا إلث ا ارفت ح 
 .(1) ةائح فى اذا ار صلصي دل ى لدتلافا فف اذ  ارفمتلداا إلل تلر ارفتهل اا

إرتى إلنته دجتب علتى  (2)2016رمتن   360ثافن  فق ارفتملن ارمتا ا تقتن كفا ت دت ارفاةر ار 
جه  ايةاتري عنة  داق لتتةدتة ارفلاصت اا ار ندت  علتى ارنتتل متارا ارتذكتي إلق تتجنتب اي تاتر إرتى 
هتداتت  إلل كد دتت  إنتتتاا تصتتندف فددنتت ي إلل إرتتى إلصتتح ارفنتتتم إلل ةلرتت  ارفن تت ظ كفتتا دجتتب إلق تتجنتتب 

  فددنت  إلل  تتاقر ا تتتا  إلل تفتز تصتند ى فدتدقي إذا كتاق فتق  ت ق ذرتر إلدضا ا تتاه عالف   اص
 إلق دؤةى إرى ت ضدح إلل امت داة  د  ارفت تدق إلل اردهاقاا.

                                                 
(1) Lorsque l'achetur définit une spécification technique par référence à une norme ou à un document 

équivalent, il ne peut pas rejeter une offre au motif que celle-ci n'est pas conforme à cette norme ou à 

ce document si le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose 

satisfont de manière équivalente aux exigences définies par cette norme ou ce document. 

 Lorsque l'acheteur définit une spécification technique en termes de performances ou d'exigences 

fonctionnelles, il ne peut pas rejeter une offre si celle-ci est conforme à  une norme ou à un document 

equivalent correspondant à ces performances au exigences fonctionnelles. Le soumissionnaire 

prouve, par tout moyen approprié, que cette norme ou ce document éuivalent correspond aux 

performances ou exigencs fonctionnelles définies par l'acheteur. 

(2) Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication 

particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet 

ou à un type lorsqu'une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d'éliminer certains 

opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si 

elle est justifée par l'objet du marché public ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description 

suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché public n'est pas possible sans elle et à la 

condition qu'elle soit accompagnée des termes "ou équivalent". 
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لفتتف ذرتتر دجتتلز إلق تتضتتفق ارفلاصتت اا ار ندتت  فثتتح اتتذ  اي تتاتاا إذا كتتاق رتتذرر فتتا د تتتت   
ق فتتق ارفمتتتتدح إلل فتتق غدتتت  فلجتتب ه ددتت  عاتتة ار تتتاقي إلل  صتت   امتتتثنائد  فتتى تارتت  فتتا إذا كتتا

ارففكتتتتق إلق تتتتتؤةى تلتتتتر ارفلاصتتتت اا إرتتتتى تلضتتتتدح إلل فهتتتتن رفلضتتتتل  عاتتتتة ار تتتتتاق اردتتتتان فتتتتق ق تتتتح 
ارفت تتتتتدقي إال فتتتتق  تتتتالح تلتتتتر اي تتتتاتااي لفتتتتى اتتتتذ  ارتارتتتت  د تتتتتته إلق تكتتتتلق اتتتتذ  ارفلاصتتتت اا 

 فصتل    كلف  "إلل فا دداةرها" كفا ذكتنا فق ق ح.
علتتى جهتت  ايةاتر عنتتة قدافهتتا  لضتتف ارفلاصتت اا ار ندتت  لفتتى تارتت  عتتةن لجتتلة ف تتتتي فتتإق  

 Les personnesرلدهاقااي إلق تت نى ارفداددت ارتى تتدح رلفداقدق إلل ذلى االتتداجاا ار اص  
handicapées  ي فق ارف اتك  فتى ارفناقصتاا اردافت . كفتا رهتا إلق تت نتى إلدضتا ارفدتاددت ار اصت

 ارفتت ادق إلل ارفمت ةفدق.  اعةاقاا إلل ارفتهل اا ارلألد د  رجفدف
إل دتًا لفق إلجح ارلقلا على تتاا ارفلاص اا ار ند  لفداددت إلل  تله تن دذ عالة ار تتاق  

ارداني رجه  ايةاتر إلق تهلب فق ارفت تدق تاتدتًا صاةتًا  تذرر فتق ادئت  إلل فنألفت  فدتفتةري فن ت ر 
دئ  إلل فنألف  ففاثل ي لفتى تارت  عتةن لفاا رللائح االتتاة اعلتل ىي إلل  هاةر فدتفةر صاةتر عق ا

إفكاند  تصلح ارفت ح على فثح اذا ارتاتدت إلل تلر ار تهاةر فتى اخجتاح ارفتتةةر رتذرري فتإق علتى 
فتتتق  11إلدتتت  لمتتتدل  فنامتتت   إل تتتتى )ن  –يث تتتاا ارفدهدتتتاا متتتار   ارتتتذكت  –جهتتت  ايةاتر إلق تا تتتح 

 .(1) (2016رمن   60فتملن 
 الفرع الثانى

 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات توصيف 
 االحتياجات مح  التعاقد فى مصر

علتتتى إلق دكتتتلق  2018( فتتتق قتتتانلق تداقتتتةاا ارجهتتتاا اردافتتت  ردتتتان 14تتتتنص ارفتتتاةر تقتتتن ) 
ارهتتح علتتى إلمتتا  فلاصتت اا لتمتتلفاا فندتت  ةقداتت  لف صتتل  إلل فدتتاددت إلةاق عافتت  لكافدتت ي تلضتتف 

  لدلصتتا فلضتتل  ارهتتتح لصتت ًا فلضتتلعدًا لعافتتًاي لدتتتةة فتتى ذرتتر  فدتفتت  رجنتت  فندتت  فت صصتت
ار صتتائص ارتاندتت  لارنلعدتت  ذاا ارصتتل  لار صتتائص ارفتدلاتت   تتاعةاق لارجتتلةر لفتهل تتاا ار تتتص 
لاال ت تاتي علتى إلق تتاعتى ارفلاصت اا ارادامتد  ارفصتتتد  إلل ارةلردت  فتف تجنتب اي تاتر إرتى عالفتت  

                                                 
(1) L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent, au titre de moyen de prevue de la 

conformité aux spécifications techniques, aux critères d'attribution ou aux conditions d'exécution de 

marché public, un rapport d'essai d'un organisme d'évaluation de la conformité accrédité, 

conformément au règlement du Parlement européen ou un certificat déliveré par un tel organisme. 

Lorsqu'il exige un certificat établi par un organisme d'évaluation particulier, il accepte un certificate 

établi par un organisme équivalent. 

 Lorsqu'un opérateur économique n'a pas accès aux certificats ou aux rapports d'essai mentionnés à 

l'alinéa précédent ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés par l'acheteur, ce dernier accepte 

d'autres moyens de prevue appropriés.  
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 تاقر ا تتا  إلل تصفدن إلل نل  إلل فنتم إلل  لة فددق إلل ارتقن ارتلاتة  تجاتد  فددن  إلل امن تجاتى إلل
فى قلائن ارفلتةدق إلل فلاص اا تنه ا على نفاذا  اص  إلل ففدزري إلل إةتاا إ تاتر إرتى إلى فنهتاي 
لدمتتتثنى فتتق ذرتتر اعصتتناا ارتتتى دتدتتذت تلصتتد ها  إضتتاف  ع تتاتر فتتا دداةرهتتا إلل فتتا دفاثلهتتا إلل فتتا 

 ق.دكافئها فى اعةا

ت صتتتداًل رفتتتا إلجفلتتتته  2019لقتتتة تنالرتتتا ارالئتتتت  ارتن دذدتتت  رلاتتتانلق ارمتتتا ا لارصتتتاةتر عتتتان  
( فنها علتى رجنت  إعتةاة ارفلاصت اا ار ندت  20( مار   ارذكتي فاة نصا فى ارفاةر تقن )14ارفاةر )

 ا دلى:ملاق فق تد  ت كدلها لفداددت إلةاق عفلها لكدا تدة تاتدتًا  نتائم اذ  اععفاح لذرر كف

ت كح  اتات فق ارمله  ارف تص  رجن  فند  فت صصت  فتق اردتافلدق  ارجهت  ايةاتدت  فتق ذلى  -
ار  تر ار ند  ذاا ارصل   فلضل  ارتداقةي لدجلز رها تاح عةن تلافتان االمتدان   فتق تتتا  فتق 

مت د  ارجهاا ايةاتد  اع تىي على إلال داح عةة إلعضاق ارلجن  عتق ثالثت  إلعضتاق لال دجتالز 
فتا رتن تتتى ارمتله  ارف تصت  غدتت ذرتر  نتاق  –ل فا دتنامب فف ه ددت  لتجتن فلضتل  ارتداقتة 

 على إلم اب لاضت  لفلثا ي لتتةة ارمله  ارف تص  فلعة انتهاق تلر ارلجن  فق إلعفارها.

علتتتتى ارلجنتتتت  فتتتتى إلةاق عفلهتتتتا فتاعتتتتار فدتتتتاددت ارتنفدتتتت  ارفمتتتتتةاف  لارجتتتتلةر لار صتتتتائص ار ندتتتت   -
ارفهلل   رفلضل  ارتداقة  فتا فتى ذرتر اال ت تاتاا لاعمتاردب ارتتى متلا دتتن االمتتناة  لارنلعد 

إردها رتاددن اردتل  ار ند ي لإلدت   دانتاا إل تتى تتتى ارلجنت  إلنهتا الزفت  رفتتح ارتداقتة ل فتا دل تى 
 اتتداجاا ارجه  ايةاتد    دارد  لك اقر.

م اب ارتى اتت تها لارفداددت ارتتى امتتنةا إردهتا فتى تدة ارلجن  تاتدتًا  نتائم إلعفارها فتضفنًا اع -
 عفلهاي لدتن ارتلقدف علده فق جفدف إلعضائهاي لتملفه إرى إةاتر ارتداقةاا يعفاح  ئلنها.

ثن  دنا ارالئت  ارتن دذد  كدا ت ا ت اذ  ارلجن  عفلها  لضف ارفلاص اا ار ندت  ر تتاق إلل  
 لكذرر رل ةفاا لاععفاح ار ند .امتئجات ارفنالالا إلل رفاالالا اععفاح 

ففيما يتعلق بكيفية وضع المواصفات الفنية لشراء واستئجار المنقـوالت تـنا المـادق رقـم  
 ( من هذه الالئحة:21)

 فتاعتتتتار ه ددتتتت  اعصتتتتناا ارفهلل تتتت  دجتتتتب إلق ت تتتتتفح ارفلاصتتتت اا ار ندتتتت  علتتتتى ار صتتتتائص  -
ق ارفهلل تت  رهتتا إلل غدتاتتاي نتتل  لفتتةر ارصتتدان  ارلألد دتت  إلل ار ندتت  إلل اركدفدائدتت  إلل فدتتاددت اعةا

هلاح فتتر امتهالكها ل ةفاا فا  دتة ار دتف لارتتةتدب لفتا دلتزن تتلفدت  فتق ضتفاق لقهتف غدتاتي 
لفا دلزن تاةدفه  اردت  ار نى فق كتارلجاا إلل عدناا ل هاةاا ارجلةر فف تتةدة اال ت تاتاا 

 ارفهلل   رتاددن اعصناا فندًا.
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ارتى دتتن فدهتا ارهتتح علتى إلمتا  عدنتاا فدجتب ارتنص علتى لزنهتا إلل فاامتها إلل لفى ارتاالا  -
تجفهتاي لفتتى اعصتتناا ارتتتى دلتزن تلتدتتةاا ةا تتح ع تتلاا دجتتب  دتاق نتتل  اتتذ  ارد تتلاا لمتتدتها 

 لفلاص اتها.

دتدتتدق تجنتتب اي تتاتر إرتتى عالفتت  تجاتدتت  إلل امتتن تجتتاتى إلل  تتتاقر ا تتتتا  إلل تصتتفدن إلل نتتل  إلل  -
 لة فددق إلل ارتقن ارلاتة فى قلائن ارفلتةدق إلل فلاص اا تنه ا على نفاذا  اص  إلل فنتم إلل 

ففدزر إلل إةتاا إ اتر إرتى إلى فنهتاي لدمتتثنى فتق ذرتر اعصتناا ارتتى دتدتذت تلصتد ها  إضتاف  
 ع اتر فا دداةرها إلل فا دفاثلها إلل فا دكافئها فى اعةاق.

لتتكدب لت أدح لتةتدب فدجب تتةدة لتلصدا كاف   لفى اردفلداا ارتى تتهلب ه ددتها تلتدة -
ارفهان ذاا ارصل  فق ارنلاتى ار ند  لغدتاا ركح جزقي لكذا فى اردفلداا ارتى تتهلب ه ددتها 
ارتداقتتتة فتتتف هتتتتا آ تتتت رلادتتتان  تتتإجتاقاا ار تتتتص إلل االمتتتتالن رفتتتتح ارتداقتتتة فدجتتتب تضتتتفدق 

 ارت اصدح ار ند  رذرر ضفق  تله ارهتح.

( 13لـق بكيفيـة وضـع المواصـفات الفنيـة لمقـاوالت األعمـا  تـنا المـادق رقـم )وفيما يتع 
 من الالئحة التنفيذية:

علتى إلق دكتلق ارتداقتة علتى فاتالالا اععفتاح  نتاًق علتى تمتلفاا إلل فلاصت اا فندت  ةقداتت   
لارفدكاندكدتت  لف صتتل ي لفتتق ذرتتر ارتمتتلفاا ارفمتتاتد  لارفدفاتدتت  لاين تتائد  لاركهت ائدتت  لارصتتتد  

لغدتاتتتتا  تمتتتتب ه ددتتتت  اردفلدتتتت ي لجتتتتةالح كفدتتتتاا اععفتتتتاح ارفهلل تتتت    تتتتكح ت صتتتتدلى فتتتتق لاقتتتتف 
ارتمتتتلفاا لرجفدتتتف  نتتتلة ارفاادمتتت ي لتتةدتتتة فتتتةر ارتن دتتتذ إلل ار تنتتتافم ارزفنتتتى ارتتتالزن رلتن دتتتذي لار نتتتلة 

ا لزاتر ايمكاق لارفتافا ارفتأدتر إلل فكلناتها إذا تهل ا ه دد  اردفلد  ذرر لفاًا رلاائف  ارتى تصةتا
لارفجتفدتتتتاا اردفتاندتتتت ي ل فتتتتا دتنامتتتتب فتتتتف ه ددتتتت  فلضتتتتل  ارتداقتتتتةي لدجتتتتب تجنتتتتب لضتتتتف  نتتتتلة 

  ارفاهلعد  قةت ايفكاق.
وأخيرًا فيما يتعلق بكيفية وضع المواصفات الفنية للخدمات واألعمـا  الفنيـة تـنا المـادق  

 :( من ذات الالئحة التنفيذية24رقم )
ر ةفتت  إلل اردفتتح ار نتتى فلضتتل  ارتداقتتة تلصتتد ًا عافتتًاي لإلق د تتفح ارفهتتان دجتتب تلصتتدا ا 

لارتلقدتاا ارفتتةةر رهتا لفدتاددت اعةاق لارجتلةر ارفهلل ت  رلتن دتذي لارألتتلا ارتتى متدتن ارتن دتذ فدهتاي 
لاال تتاهاا ارفهلل   فى هاقن ارتن دتذ إلل ارتتةتدب إلل اي تتااي لتتةدتة فدتاددت ارجتلةر ارتتى دفكتق 

 إلمامها تاددن ارتن دذي لغدتاا ه اًا ره دد  اردفلد . على
 إضافة لما سبق فإن على لجنة إعداد المواصفات الفنية مراعاق ما يلى: 
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ارفلاص اا ارادامتد  ارفصتتد  إلل ارةلردت  لفلاصت اا ارتلتدتةاا ارتكلفدت  لغدتاتا فتق  – 1 
. لتتفثتتح اتتذ  ارجهتتاا فتتى ارهدئتت  (1)ارفلاصتت اا ارتتتى تصتتةتاا إلل تدتفتتةاا ارجهتتاا ار ندتت  ارف تصتت 

لارذى تضفق  1979رمن   392ارفصتد  ارداف  رلتلتدة ارادامى ارصاةت  ها اراتات ارجفهلتى تقن 
صةات ارفلاص اا ارادامد  رل افاا لارفنتجاا ارصتناعد ".  فى ارفاةر ارتا د  ار اتر اعلرى "لضف لاا

فتتى ارتداقتتة إلل تغ تتا إلى جهتت  إل تتتى فتتى  لفتتق ثتتن إذا تغ تتا إلى جهتت   اضتتد  عتكتتان اتتذا اراتتانلق
لضتتتف فلاصتتت اا قدامتتتد  رفنتجتتتاا صتتتناعد ي فدلدهتتتا إلق تتاتتتةن  هلتتتب  تتتذرر رهتتتذ  ارهدئتتت  ارتتتتى تاتتتلن 
 فتاجدتهتتتتا لفاتتتتا رلادامتتتتاا ار ندتتتت  ارفدتفتتتتةر رتتتتةدها لذرتتتتر العتفاةاتتتتا لن تتتتتاا فتتتتى ارتمتتتتجدح ارتمتتتتفى 

 .(2)لاا ارفملت  ارت األ على متدتهرلفلاص اا ارفصتد  ارادامد . لدمتثق فق ذرر فا تتى ارا
ضتتلتر تامتتدن اع تتداق فتتح ارتداقتتة إرتتى فجفلعتتاا فتجانمت   فتاعتتار ةردتتح ارتصتتندا  – 2 

لارتتقدن رلف زلق ارملدى  ارجهاز ايةاتى رلةلر  لتتاداا رتكافؤ ار تص دتدتدق علتى ارلجنت  كفتا لتة 
ارذكت تجنتب اي تاتر إرتى ارنتل  إلل ارلصتا إلل ( فق ارالئت  مار   21 ار اتر ارثارث  فق ارفاةر تقن )

ارتتتقن ارتتلاتة فتتى قتتلائن ارفتتلتةدقي كفتتا ال دجتتلز ذكتتت عالفتت  فددنتت  إلل فلاصتت اا ففتتا تنه تتا علتتى 
نفتتاذا  اصتت  إلل ففدتتتزرظ لدمتتتثنى فتتتق ذرتتر فتتتا تاتضتتده ألتتتتلا تلتدتتة قهتتتف ارأدتتات إلل فمتتتتلزفاا 

صتندها إلل امتتدتاةاا إلل ارتتى ال تلجتة إال رتةى ارت أدح ارفهلل    ذاتهاي ل ارنمت   ر  تداق ارفتتكتت 
   ص  ذاته ال دمتى    نه ارادة ارفذكلتي  ح على اردك  دتددق تتةدةاا.

ضتلتر تالؤن ارفلاص اا ار ند  فف ه دد  اينتاا ارفتلى لذرر ت تجددًا رهتذا اينتتاا  – 3 
ي فتتق إلق 2018ردافتت  ردتتان فتتق قتتانلق تداقتتةاا ارجهتتاا ا 35لتدمتتدتًا يعفتتاح لته دتتا تكتتن ارفتتاةر 

اردهاق ارفاةن عق تلتدةاا فق اينتاا ارفتلى لارفمتلفد  رنم   ارفكلق ارصناعى ارفصتى إلل عق 

                                                 

ذا كانا ارةتام  ار ند  ضتلتر لال ة فنهاي إال إلق إلافد  تلر ارةتام  تتلقا على نل  ارفناقصت  لفلضتلعها لك تاقر اركتاةت ار نتى فتى  (1) لاا
ةدتت  ال دتتتتاا علتتى   تتتر فدنتت  كفناقصتتاا ارتنألدتتا إلل ناتتح ارفتتلأل دقي فتتإق ارفؤممتت ظ فتتإذا كانتتا ارفناقصتت  تتضتتفق ارادتتان   عفتتاح عا

ارتاج  إرى ارةتام  ار ند  قة ت ةل إلقح إلافد  فق ارفناقصاا اع تى ارتى ت تفح على ارادان   عفاح فند  فداتةر تدتفتة علتى تكنلرلجدتا 
 تةدث  تمتلزن فلاص اا فند  لعلفد  فت صص .

فتتى  تت ق ارتلتدتتة ارادامتتى ارتتذى صتتةت  هتتةا تلتدتتة ارفلاصتت اا لضتت هها  تدتت  تمتتتددق  هتتا  1957ن  ( رمتت2صتتةت اراتتانلق تقتتن ) (2)
ارفصتارح ارتكلفدتت  رف تتتتداتهاي لمتتهةى  هتتا ارصتتناع  ارفتلدت  فتتى تتقدتت  إنتاجهتا لزدتتاةر ةقتت  لجلةتته  تدتت  دصتتح إرتى فمتتتلى ارمتتلف 

ت  إلل فؤممتت  عافتت  إلل  اصتت  لضتتف فلاصتت اا جةدتتةر علتتى إلنهتتا ارفمتتتلتةر. له اتتا رتتنص ارفتتاةر اعلرتتى فنتته "ال دجتتلز عدتت  فصتتل
قدامد  ر افاا إلل فنتجاا صناعد  ةلق ارتجل  إرى ارهدئ  ارفصتد  رلتلتدتة ارادامتى لعلتى كتح فصتلت  إلل فؤممت  عافت  إلل  اصت  

ت  فتتق ارفلاصتت اا تتغتتب فتتى لضتتف فلاصتت اا قدامتتد  ر افتتاا إلل فنتجتتاا صتتناعد  إلق تتاتتةن إرتتى ارهدئتت   هل هتتا فلضتتت  فدتته ارأتت
ارفهلل تت  لارفاتتادد  لاال تتتتاهاا ارتتتى تتتتى تضتتفدنها فتتى ارفلاصتت اا ارادامتتد . لال تدت تتت ارفلاصتت اا قدامتتد  إال  دتتة اعتفاةاتتا فتتق 

( فتق اتذا اراتانلق علتى إلق "دمتتثنى فتق ارادتلة ارتلاتةر  هتذا 3ارهدئ  لن تتاا فتى ارمتجح ارتمتفى رلفلاصت اا ارادامتد ". لتتنص ارفتاةر )
ذا تصتتتح  دتتتف ار افتتتاا إلل  2( فاتتتتر 5اتتتانلق فتتتا تتتتتى اراتتتلاا ارفمتتتلت  ضتتتتلتر ارفتافألتتت  علتتتى متتتتدته". "لتاضتتتى ارفتتتاةر )ار   نتتته لاا

ارفنتجتتاا ارصتتناعد  إلل هتتهتتا إلل عتضتتها رل دتتف علتتى إلنهتتا  فلاصتت اا قدامتتد   الفتتا رلتاداتت  فتكتتلق اردال تت  ارتتت   لغتافتت ..... إلل 
 دف اعتلاح ارتكن  فصاةتر ار افاا لارفنتجاا فتح ارف ار  ".إلتةى ااتدق اردال تدق لدجب فى جف
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% فق قدفت  15إلعفاح إلل  ةفاا تنتجها جهاا فصتد ي ددت ت إلقح مدتًا إذا رن تتجالز ارزداةر فده 
فى تتاالا ارضتتلتر اراصتلى ارتتى  . لال دجلز ار تلا على تكن اذ  ارفاةر إال(1)إلقح عهاق إلجن ى

 تاتضدها ارفصلت  ارداف  ل فلافا  ارلزدت ارف تصي لملا نزدة اذا اعفت إدضاتًا فدفا  دة.
لدجتتتب علتتتى ارلجنتتت  ار ندتتت  فتاعتتتار  تتت ق دكتتتلق ارصتتتنا ارتتتذى تضتتتف فلاصتتت اته قتتتا ال  - 4 

تألتتتلتًا قانلنتتا إلل غدتتتت رلتدافتتح فدتتهي لدكتتتلق ار تتىق غدتتت قا تتتح رلتدافتتح فدتته إذا كتتتاق ارتدافتتح فدتته ف
إلدتا  –ف تل  رف ار ته رلنألان اردان فاتة قضتا ارفتكفت  ايةاتدت  اردلدتا   نته "د تتته فتى فتتح ارداتة 

إلق دكتتلق قتتا ال رلتدافتتح فدتته لدكتتلق ار تتىق غدتتت قا تتح رلتدافتتح فدتته فتتال دصتتلح فتتتال  –كتتاق ارداتتة 
ار ته رلنألان اردتان. لدن نتى علتى ذرتر رالرتزان إذا كاق ارتدافح فده فتأللتا قانلنا إلل غدت ف تل  رف 

إلق ارداتتة داتتف  تتتاهاًل فتتال دنداتتتة قانلنتتا لال دنتتتتم إلثتتتا لدجتتتلز ركتتح ذى فصتتتلت  إلق دتفمتتر   هالنتتتهي 
ذا تاتتت اتذا ارت هالق فددتاة  لرلفتكف  إلق تاضتى  تار هالق فتق تلاتاق ن متها لال تصتح إجتازر ارداتة لاا

 .(2)داةارفتداقةاق إرى ارتار  ارتى كانا علدها ق ح ار
ضتتتتلتر تتةدتتتة فلاصتتت اا ت صتتتدلد  لافدتتت  ععفتتتاح ارصتتتدان  ارفهلل تتت  رلدفلدتتت  فتتتتح  – 5 

ارتداقةي لفا إذا كانا صدان  فند  فاته إلن صتدان  فندت  فتف فتا دتهل ته ذرتر فتق قهتف غدتاتي ةلق إلق 
 .(3)تتتر اذا اعفت رفاةن اردهاق

 المطلأل الثالث
 وضماناتالفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط 

 تحديد القيمة التقديرية لالحتياجات مح  التعاقد
ارادفتت  ارتاةدتدتت  رلفناقصتت  اتتى ارادفتت  ارتتتى دتتتن  متتنة فنهتتاي تاتتةدت االتت تتاه ارفتتارى لتتةدتتة  

                                                 

راتتة تتتةة ارف تتت  فتتى قتتانلق تنألتتدن ارصتتناع  لت تتجدها ف هتتلن ارفنتتتم ارفصتتتى فاتتتتًا إلنتته اتتل ارفنتتتم ارتتذى ال تاتتح فدتته نمتت   ارتكتتاردا  (1)
رفمتااف  فدته فتلدتًا ددتة فنتجتًا فتلدتًا فتى % فق تكارد ه ارنهائد ي فلد  كح فنتتم تتتن ا25ارفضاف  عق هتدا ارتصندف فى فصت عق 

نفا دتادة ف هلفه   ق تكلق ارفمااف  ارفتلد   هتدا ارتصندف لإلال تاح نم تها عق   % فق ارتكل   ارنهائد  رلفنتم.25فهن ارف ت ي لاا
 .31/12/1966اي جلم  8رمن   303تكن ارفتكف  ايةاتد  اردلداي فى ارهدق تقن  (2)
( لجتتلب تتةدتتة 2/2/365)فلتتا تقتتن  15/1/1994 تتتاتدخ  57قتتتتا إةاتر ار تتتلى رتتلزاتر ارصتتت  فتتى فتلااتتا تقتتن لفتتى اتتذا ارصتتةة  (3)

رأتتاق ارفناقصتت  ارتتتى تفتتا  ارف ار تت   فلاصتت اا ت صتتدلد  لافدتت  ععفتتاح ارصتتدان  ارفهلل تت  رف نتتى...... لهتتهتتا فتتى فناقصتت  عافتت  لاا
( ارتتتى انتهتتا إرتتى لجتتلب تتةدتتة فلاصتت اا فندتت  67/1/68)فلتتا تقتن  17/7/1994 تتتاتدخ  575رتذرري لإلكتتةا ذرتتر فتتى فتلااتتا تقتتن 

ةقدا  لف صل  ععفاح ارصدان  لارتتفدن ارفهلل   رف انى ..... ق ح هتتها امتتناةا علتى إلق ارف تت  إللجتب إلق دكتلق ارتداقتة فتى تتةلة 
ف تصتت  إلى إلنتته دتدتتدق ق تتح ارهتتتح لرتداقتتة إلق االتتداجتاا ار دلدتت  ارضتتتلتد  لعلتتى إلمتتا  ةتامتتاا لاقددتت  لفلضتتلعد  تدتتةاا ارجهتت  ار

تكلق ارجه  على علن  اتتداجاتها ار دلد  ارضتلتد  على إلما  فا قافا  ه فق ةتاماا لاقدد  لفلضلعد  فتال دجتلز ارهتتح لارتداقتة 
ا اععفتاح علتى إلمتا  ق ح تتةدة االتتداجاا ار دلد  رلجه  كفا لجب إلق دكلق ارتداقة  ص   عاف  متلاق فتى عاتلة ارتلتدتة إلل فاتالال

فلاص اا فند  ةقدا  لف صل  فضاًل عق لجتلب إعتةاة تمتلفاا فندت  ردكتلق ارتداقتة علتى إلمامتها  ارنمت   رفاتالالا اععفتاحي لصتدأ  
إلل الئتتته ارتن دذدت  تدنتى إلنته فتى تارت  عتةن لجتلة فلاصت اا فندت  ةقدات  لف صتل  فإنته  1983رمن   9ارلجلب ارلاتةر فى اراانلق تقن 

ذا تن ارهتح إلل ارتداقة  ةلق لجلة فلاص اا فإنه دكلق قة تن  ارف ار   عتكافهفا لاى ف ار   جلاتد . ال  دجلز ارهتح إلل ارتداقة لاا
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فصتتتفهي لاتتى ت تلتتا عتتق ارادفتت  ار دلدتت  رلفناقصتت  لارتتتى ال تتتتتةة إال رتتةى ارتتمتتد  علتتى اردهتتاق 
. لارادفت  ارتاةدتدت  اتى (1)ى فتتل  التا  على  ةق ارلجتاق عفلهتاارفنامبي لاى قة ال تتك ا إال ف
. لركق كدا دتن تتةدة إلل تماب اذ  ارادف  فى كح فق فتنما (2)فى نهاد  ارفهاا قدف  امتت اةد 

 لفصت ةلر  اركلداي اذا فا ن دنه فى اختى:
 الفرع األو 

 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات تحديد القيمة
 التقديرية لالحتياجات مح  التعاقد فى فرنسا 

 calcul de laتاتتلن ارجهتت  ارفتداقتتةر فتتى فتنمتتا  تمتتاب ارادفتت  ارتاةدتدتت  رالتتداجتتاا  

valeur estimée du besoin  تتالا ارتمتتلن ارفاتتتتر فتتى اتتذا ار تت قي علتتى إلمتتا  ارادفتت  إلل  
فى االعت ات عنة تماب اذ  ارادفت  إلل  ارف لغ ايجفارى رلداة إلل اردالة فتح اي تاني على إلق دؤ ذ

ي لفتا قتة دفتنح  les options et les reconductionsذرتر ارف لتغي ار دتاتاا إلل ار تةائح ارفتاتت  
 .(3)رلفت تدق إلل ارفناقصدق فق فماعةاا إلل إلقماه فارد 

  ي فتإق ارادفتdistinctesلتدنفا تت را ارجه  ارفتداقةر فق عةر لتةاا فتفدزر إلل فن صل   
ارتاةدتدت  رلداتتلة ارف تفت ي تتتتن علتى إلمتتا  اتتداجتاا ف تلتتا اتذ  ارلتتتةااي لفتف ذرتتر تدنفتا تكتتلق 
انار لتةر عفح فمئلر  ل  كح فمتاح عق اردالة ارتى ت تفها إلل عق  د  فق اتذ  ارداتلةي فتإق 

 au niveau de l'unité enارادف  ارتاةدتد  رالتتداجاا تتمب على فمتلى ارلتةر ارفدند  فاه 

                                                 

ي فجفلعتت  اعت دتتدق عافتتًاي ص 16/5/1993ي جلمتت  4/7/1993فتتى  531فتتتلى ارجفددتت  اردفلفدتت  رامتتفى ار تتتلى لارت تتتدفي تقتتن  (1)
292.  

ازا ارفتكف  ايةاتد  اردلدتا رمتله  االعتفتاةي  نتاق علتى تإلى رجنت  ار تا إرأتاق ارفزادتةر )ارفناقصت (  دتة ار تا فدهتا إذا لفف ذرر فاة إلج (2)
كانتتا قدفتتت  اردهتتاق اعك تتتت تاتتتح عتتق ارادفتتت  ارمتتلقد . لفتتتق ثتتتن فتتإذا فتتتا صتتةت قتتتتات فتتتق ارمتتله  ارف تصتتت   االعتفتتاة  إرأتتتاق ارفزادتتتةر 

لتتتتى رتتل جتتالز ارتتثفق  –رتتثفق ارتتذى تمتتا  تته ارفزادتتةر )ارفناقصتت ( داتتح كثدتتتًا عتتق ارادفتت  ارمتتلقد  )ارفناقصتت ( رفتتا ث تتا رهتتا فتتق إلق ا
لكتاق ذرتر ا تأتاق فصتلت  عافت  تكفتق فتى ارتصتلح علتى ثفتق إلك تت رففتلكاتهتاي فتإق قتاتاتا  –اعمامى ارفتةة  فدتف  رجنت  ارتثفتدق 

لرتتئق كانتتا رجنتت  ار تتا فتتى ارفتتزاة تنتتلب عتتق ارجهتت  ايةاتدتت  فتتى ات تتاذ  ارصتتاةت فتتى اتتذا ار تت ق دكتتلق فت اتتا لإلتكتتان اراتتانلق. ذرتتر إلنتته
إجتاقاا ار دف إلل ارت جدت لدكلق ارمتدت اعمامتى ارفاتةت  فدتفت  رجنت  ارتثفتدق متدتًا امتت تاةدًا فتمتبي تلتتزن  دتةن تمتل ارفتزاة  متدت 

إلل ارتتت جدت فنامتت ا ر متتدات ارفتدافتتح  هتتا عنتتة تمتتل داتتح عتتق اتتذا ارمتتدتي إال إلنتته دجتتب علدهتتا عنتتة ات تتاذ قتاتاتتا إلق دكتتلق متتدت ار دتتف 
 ارفزاة. لفتة ذرر إلق ارمدت ارفتةة  فدتف  رجنت  ارتثفتدق قتة دكتلق فنامت ًا لقتة ال دكتلق فنامت ًا لإلق ار دتف فتى ارفزادتةاا ارتكلفدت  داتلن

ة فتتق ألتتتلا ار دتتل  ارففاثلتت ي لاتتى علتتى فكتتتر ار دتتف  تت على متتدت فنامتتب عمتتدات ارمتتلاي لإلمتتدات ارمتتلا دتتتتر تاتتةدتاا رمتتله  ارتداقتت
 ألتلا ال تتلافت رلجن  ارتثفدق  اعت ات إلق ارتاةدت دكلق ما اًا على إجتاقاا ار دف لألتلفه".

 .115ي ص 49ي ارفلملع  ايةاتد  ارتةدث ي ا31/12/1996اي جلم  37رمن   2567هدق تقن  
ةدمتف ت  3 تتاتدخ  2018رمتن   1075فتق ارفتمتلن ارالئتتى تقتن  2121- 1ي لارفتاةر 2016رمتن   360فق فتمتلن  20ارفاةر تقن  (3)

2018.  
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question(1). 

اذا لددتة فاه  ادفت  االتتداجتاا ارتتى تاتةت رتألت  إتمتاح ايعتالق إلل اع هتات   تتح  تاب  
رتألتت  إلق تتتتدح ارجهتت  ارفتداقتتةر فمتتتنةاتها  –عنتتة غدتتاب اتتذا ايعتتالق إلل اي هتتات  –ارفنافمتت  إلل 

 .(2)للثائاها رلفت تدق
 رلف اةا ارتارد :لت ضف كد د  تماب ارادف  ارتاةدتد  رالتتداجاا  
إللال: فدفا دتدلا  ارادف  ارتاةدتد  ردالة اع أاح ارداف  لارتلتدةاا إلل ار ةفاا ارداف ي فإنه  

 دتن تتةدةاا لفاا رل تله اختد :
: دتتن تتةدتة les marchés publics de travaux: فى حالة عقود األشغا  العامة – 1

ة اردفتتالقي إلل اركدانتتاا االقتصتتاةد  ارف تتاتك ي لإلدتتا كتتاق إلدتتا كتتاق عتتة –ارادفتت  ارتاةدتدتت  رالتتداجتتاا 
على إلما  ارف لغ ايجفارى ر  تأاحي  فتا فتى ذرتر ارادفت  ايجفاردت   –عةة اردالة ارتى دتن إ تافها 

ارفاتتتةتر رلتلتدتتتةاا لار تتتةفاا ارفهلل تتت  فتتتى اتتتذا ار صتتتلصي فتتتتى كانتتتا ضتتتتلتد  لالزفتتت  رتن دتتتذ 
 اععفاح إلل تلر اع أاح.

اردلتتن إلق إلعفتتاح اع تتأاح اردافتت  اتتى فجفلعتت  اععفتتاح ارتتتى تتمتتن  لتتتةتها ارلألد دتت  فتتف  
ي لتلجة تدنفتا تت تذ ارجهت  ارفتداقتةر اراتتات  ارتن دتذ  تالح فتتتر زفندت  فددنت  (3)ارتاند  إلل االقتصاةد 
 لفى نهاا فتةة.

 Les marchés public de: (4)وفـى حالـة عقـود التوريـدات أو الخـدمات العامـة – 2 

fornitures ou de services إلدتتا كتتاق عتتةة  –ي فتتإق تتةدتتة ارادفتت  ارتاةدتدتت  رالتتداجتتاا دتتتن
علتتتى إلمتتتا  ارادفتتت  ايجفاردتتت   –اركدانتتتاا االقتصتتتاةد  ارف تتتاتك  إلل عتتتةة ارداتتتلة ارتتتتى دتتتتن إ تافهتتتا 

  إفتا  مت ب  صائصتها ارذاتدت homogènesرلتلتدةاا إلل ار ةفاا ارتى دفكتق اعت اتاتا فتجانمت  
فا  م ب لتةتها ارلألد د .   لاا

ثانيا: القيمـة التقديريـة لعقـود التوريـدات أو الخـدمات العامـة التـى تبـرم لتلبيـة احتياجـات  
                                                 

(1 Article 2121-2 du Décret n
o
 1075-2018 du 3 decmbre 2018 portane réglementaire du 

code de à la commande publique.  

(2) La valeur du besoin à prendre en compre est elle estimée au moment de l'envoi de 

l'avis d'apple à la concurrence reconduction ou, en l'absence d'un tel avis, au 

moment où l'acheteur lance la consultation article 2121-3 du décret reglementeure 

du 2018 , op. cit.  

(3) Il y a opération de travaux lorsque l'acheteur prend la decision de mettre en oeuvre, 

dans une période de temps et un périmèter limité, un ensemble de travaux 

caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique. 

 .2018فق ارفتملن ارالئتى ردان  2121/5ي لارفاةر 2016رمن   360فق ارفتملن تقن  21ارفاةر  
 .2018فق ارفتملن ارالئتى ردان  2121/6ي لارفاةر 2016فق ارفتملن ارت تددى ردان  21/1ةر ارفا (4)
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 :(1)ي تتتةة على إلما répondant à un bosoin régulierمنتظمة: 
 تالح فتةر  - دتة  صتن ارتمتلن  -إفا قدف  ارتلتدةاا إلل ار ةفاا ارتى تن ارلفاق  ها  – 1 

االثنى ع ت  هتا ارما ا  على إ تان ارداة إلل ارتماب ار تتافى ارمتا اي فتف اع تذ فتى االعت تات فتا 
 قة دهتإل فق تأدتاا على تلر ارادف   الح فةر االثنى ع ت  هتا ارتارد  ي تان ارداة.

فا ارادف  ارتاةدتد  رلتلتدةاا إلل ار ةفاا ارتى جتى تن دذاا  الح فتتر االثنتى ع تت  – 2  لاا
  هتا إلل ارتماب ار تافى ارتارى على تن دذ ارداة.

 accords-cadrés (2)ثالثــــا: القيمــــة التقديريــــة لالتفاقيــــات اجطاريــــة أو النموذجيــــة 
ي تتتتةة علتى les systèmes d'acquisition dynamiques: (3)وأنظمـة الشـراء الديناميكيـة

ارفزفتف إ تافهتاي إلل فجتل  إللافتت ار تتاق  إلما  ارادف  اراصلى ارتاةدتد  رفجفل  عاتلة ار تتاق اردافت 
 ارتى متصةت  الح ارفةر ايجفارد  رالت اا ايهاتى إلل رنألان ار تاق ارةدنافدكى.

إرتتى إلنتته فتتى تارتت  عتتةن تتةدتتة ارادفتت  اراصتتلى  2018اتتذا لد تتدت ارفتمتتلن ارالئتتتى ردتتان  
تجتتتالا ارادفتتت  ارفتتتتةةر  ارتاةدتدتتت  رالت تتتاا ايهتتتاتىي فإنتتته دنألتتتت إرتتتى اتتتذ  ارادفتتت  علتتتى إلمتتتا  إلنهتتتا

 .(4)راجتاق ارتمفى
 Les partenaraits d'innovation: رابعــا: القيمــة التقديريــة لعقــود شــراكات االبتكــار 

                                                 

  .2018فق ارفتملن ارالئتى ردان  2121/7لارفاةر  2016فق ارفتملن ارت تددى ردان  21/2ارفاةر  (1)
 اقى رلاتتة إلل إلكثتت فتق ار  تتاق االقتصتاةددق اال تدتات االمتت – 2018فتق فتمتلن  2125/1ه اا رلفاةر  –لاى االت اقداا ارتى تتدح  (2)

 أت  إ تان عاةي على ارنتل ارذى دتاعتى فدته كتح ي إلل جتزق فتق ارالاعتة ارفتدلات   ارف تتتداا ارفتداقتة علدهتاي  تالح ار تتتر ارفتتةةر. 
فتتاق إلعتتلان  ارنمتت   رلفتداقتتةدق فدهتتا لال دجتتلز إلق تتجتتالز فتتتتر االت اقدتتاا ايهاتدتت  إلل ارنفلذجدتت  إلت دتت  إلعتتلان  ارنمتت   رجهتت  ايةاتري لث

ففق تألى عهتاقان  تارا لحي فدفتا عتةا ارتتاالا االمتتثنائد  ارتتى تمتتنة علتى ف تتتاا جةدت ي  اصت   تارنألت إرتى فلضتلعهاي إلل فتتى 
 اقتضى تن دذاا امتثفاتاا تتجالز ارفةر اراصلى.

دكتتلق تتةدتتة نفتته االت اقدتت  ايهاتدتت  لفاتتا  2018رمتتن   182( فتتق ارالئتتت  ارتن دذدتت  رلاتتانلق ارفصتتتى تقتتن 140له اتتا رلفتتاةر تقتتن ) 
 التتداجاا ارجه  إلل ارجهاا ايةاتد   ناق على ةتام  ارملا رفتح االت ااي للفاًا رآلتى:

إلل ارتن دتذ  االت اقد  ايهاتد  ارفألا  دتن ا تداتاا رتتلفدت االتتداجتاا   قتح اعمتدات لارتتى تأهتى فتةى زفنتى فمتتا لىي إلل دكتلق ارتلتدتة – 1
 على ةفدااي لال دجلز هلاح فةر متدانها ا تتار غدت فق تن ارتتمد  علده إلل علدهن هلاح فةر تن دذاا.

االت اقد  ايهاتد  ارف تلت  لدتتن ا تداتاتا رتتلفدت االتتداجتاا ارمتتدد  لار تائد    تكح فدتاح   قتح اعمتداتي لدجتلز هتلاح فتةر متتدانها  - 2
فتتق ارفتتلتةدق إلل ارفاتتالردق إلل فاتتةفى  تتةفاا إلل االمت تتاتددق رلتتة لح فدهتتا علتتى إلق دتتتن إل هتتاتان  نتدجتت  ارمتتفاح  امتتتالن عهتتاقاا 

ا ةتامت  ارجهت  ايةاتدت  ردتلضتهن ار ندت  لارفاردت ي لدتتن تن دتذ االت اقدتت  ايهاتدت  ارف تلتت  فتق  تالح ارفنأللفت  االركتتلندت  تتاح اكتفارهتت
 ى دصةت  ه قتات فق لزدت ارفارد .لانتألافهاي لفاًا رلةردح ايجتائى ارذ

لاتتى اعنألفتت  ارتتتى تمتتفح  االنتاتتاق االمتتت اقى رلاتتتةي إلل إلكثتتت فتتق ار  تتتاق االقتصتتاةددقي لذرتتر رلف تتتتداا ذاا االمتتت ةان ارجتتاتىي  (3)
 مار   ارذكت. 2018فق فتملن  2125/1لذرر لفاًا راجتاقاا ارف تلت ي لاالركتتلند   صلتر كافل ي ارفاةر 

(4) Lorsque l'acord-cadre ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils 
de procédure formalisée 

 .2018فق فتملن  2121/8ار اتر اع دتر فق ارفاةر  
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تتتةة على إلما  ارادف  ايجفارد  ارتاةدتد  عن ه  اع تا  اردلفد  لارتنفد  لارتهتلدت ارتتى دتدتدق 
ارادف  ايجفاردت  ارتاةدتدت  ر  تأاح إلل ارتلتدتةاا إلق تن ذ  الح ف تلا فتاتح ار تاك ظ فضال  عق 

 إلل ار ةفاا إلل اععفاح ارف تكتر ارتى تجمة ارنتدج  ارفهللب تتااها إلل ارتصلح علدها.
القيمـــة ي تتتتتتةة 2016رمتتتن   360فتتتق ارفتمتتتلن ارت تتتتددى تقتتتن  22: ه اتتتا رلفتتتاةر خامســـا 

ايجفاردتت  ارتاةدتدتت  رتلتتر ارداتتلةي لاتتذ   ي علتتى إلمتتا  ارادفتت التقديريــة لعقــود الشــراء عاليــة القيمــة
ارادف  تداةح إلل تكلق إلعلى فق ارادف  ارفتةةر راجتاقاا ارتمفد ي لانا دتتن إ تتان اتذ  ارداتلة ه اتا 

 رلاتة فق تلر ايجتاقاا.
لفف ذرر دجلز رلجه  ارفتداقةر إلق تلجت  إرتى إجتتاق آ تت دتتالقن فتف ارداتة ارتذى دتتاتا فدته  

 :ار تهدق ارتارددق
 ارنمت   رلتلتدتةاا  – دتة  صتن ارتمتلن  –دتلتل  80ت000إلق ارادف  ارتاةدتد  ال تتجتالز ف لتغ  -

  ارنم   ر  أاح ارداف . – دة  صن ارتملن  –إلل ار ةفااي لف لغ فلدلق دلتل 
% فتتتق إجفتتتارى ارادفتتت  20إلق ارادفتتت  ارفجفدتتت  إلل ارف لتتتغ ارفتتتتتاكن )ارلاجتتتب ارمتتتةاة( ال دتجتتتالز  -

 ركاف  ارتصص إلل اعنص  .ارتاةدتد  
 

 ار ت  ارثانى
 ار لم   ارت تددد  ارتةدث  رضلا ه لضفاناا تتةدة ارادف 

 ارتاةدتد  رال تصاصاا فتح ارتداقة فى فصت

دالتتتتأل  تتتةاقر إلنتتته  دتتتة إلق كانتتتا ارفتتتاةر ارتا دتتت  فتتتق ارالئتتتت  ارتن دذدتتت  راتتتانلق ارفناقصتتتاا  
ارلجنتت  ار ندتت  ارف تصتت   لضتتف ارفلاصتت اا ار ندتت  ارةقداتت  تدهتتة إرتتى  1998لارفزادتتةاا ارمتتا ا ردتتان 

ارت صتتتدلد  ر  تتتداق ارفهلتتتلب ارتداقتتتة   تتت نهاي  لضتتتف ارادفتتت  ارتاةدتدتتت  إلل ارتتتثفق اعمامتتتى رلدفلدتتت  
فلضتتل  ارتداقتتةي إلل تلتتر ارتتتى متتدتن ارتداقتتة علتتى إلمامتتهاي جتتاق اراتتانلق ارتتتارى رتداقتتةاا ارجهتتاا 

هتتة  هتتذ  ارفهفتت  إرتتى رجنتت  فندتت  إل تتتى فمتتتال  عتتق رجنتت  لضتتف ردد 2018رمتتن   182اردافتت  تقتتن 
ارفلاصتت اا ار ندتت   تتح لفنتتف فتتق إلق د تتاتر إلعضتتاق ارلجنتت  ارتتتى قافتتا  لضتتف ارادفتت  ارتاةدتدتت  إلل 
ارتتثفق اعمامتتتى فتتى إلى فتتتق ارلجتتتاق اع تتتى ارفنصتتتلص علدهتتا فتتتى اتتتذا اراتتانلق لالئتتتتته ارتن دذدتتت  

 رلدفلد  ذاتها.

( فنته علتى إلق ت تكح  اتتات فتق ارمتله  ارف تصت  رجنت  تضتن 15قتن )فاة نص فى ارفتاةر ت  
ار  تتتاا لارت صصتتاا ارنلعدتتت  ارالزفتت ي تتتتلرى إعتتتةاة ارادفتت  ارتاةدتدتت  إلل ارتتتثفق اعمامتتى رلدفلدتتت  
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فتتتتح ارتداقتتتة فتتتق  تتتالح ةتامتتت  ارمتتتلاي لتداقتتتةاا ارجهتتت  ايةاتدتتت  ارمتتتا ا  ل تداقتتتةاا غدتاتتتا فتتتق 
إل ذا فى االعت ات ارفلاص اا ارتى تتنامب لاتتداجاتهاي لذرر ق ح  –إق لجةا  –ارجهاا ايةاتد  

 ار ةق فى ات اذ إجتاقاا ارهتح.

لفتتتتتى جفدتتتتتف اعتتتتتتلاحي دجتتتتتب اعتفتتتتتاة ارادفتتتتت  ارتاةدتدتتتتت  إلل ارتتتتتثفق اعمامتتتتتى فتتتتتق ارمتتتتتله   
 .(1)( فق اذا اراانلق71ارف تص ي لتكلق متد  فدفا عةا ارتار  ارفنصلص علدها فى ارفاةر تقن )

 –لال دجلز إلق د تاتر إلعضتاق ارلجنت  ارتتى قافتا  لضتف ارادفت  ارتاةدتدت  لارتثفق اعمامتى  
فى إلى فق ارلجاق اع تى ارفنصلص علدها فى اتذا اراتانلق لالئتتته ارتن دذدت  رلدفلدت   –كفا ذكتنا 

 ذاتها.

كدح كد دتت  ت تت 2018( فتتق ارالئتتت  ارتن دذدتت  رلاتتانلق ارمتتا ا ردتتان 28ثتتن  دنتتا ارفتتاةر تقتتن ) 
رجنتتت  ةتامتتت  ارمتتتلا للضتتتف ارادفتتت  ارتاةدتدتتت  إلل ارتتتثفق اعمامتتتى قائلتتت : ت تتتكح  اتتتتات فتتتق ارمتتتله  
ارف تصتت  رجنتت  تضتتن عناصتتت فندتت  لفاردتت  فتتق اردتتافلدق  ارجهتت  ايةاتدتت  فتتق إلاتتح ار  تتتر  فلضتتل  

إلل فتتق  ارتداقتةي لدجتتلز رهتتا االمتتتدان   فتتق تتتتا  فنامتت ا عةاق فهفتهتتا فتتق ارجهتتاا ايةاتدتت  اع تتتىي
ارفكاتتتتب االمت تتتاتد ي رةتامتتت  ارمتتتلا للضتتتف ارادفتتت  ارتاةدتدتتت  إلل ارتتتثفق اعمامتتتى لتتتتتةة ارمتتتله  

 ارف تص  فلعة انتهاق تلر ارلجن  فق إلعفارها.
                                                 

ح ات تتتا  إجتتتتاقاا ارفزادتتتةر  جفدتتتف ( ارف تتتات إردهتتتا علتتتى إلنتتته "دجتتتلز فتتتى ارتتتتاالا ارهاتئتتت  إلل ارداجلتتت  ارتتتتى ال تتتفتتت71تتتتنص ارفتتتاةر ) (1)
إلنلاعهتاي إلق دتتن ارتداقتة علتى  دتف لتت جدت ارفناتلالا لارداتاتاا لارف تتلعاا ارتتى رتد  رهتا ار  صتد  االعت اتدت ي لارتتت دص  االنت تتا  

  ف تكل  رهتذا إلل  امتأالح اردااتاا لارف تتلعاا  فتا فتى ذرتر ارفن ت ا ارمتداتد   لارفااصتا  هتدتا االت تاا ارف ا تت فتق  تالح رجنت
 ارأت   ناق على تت دص فق:

تئتتتد  ارهدئتتت ي إلل تئتتتد  ارفصتتتلت  لفتتتق رتتته متتتلهاته فتتتى ارجهتتتاا ايةاتدتتت  اع تتتتى إلل تئتتتد  ارصتتتنةلاي لذرتتتر فدفتتتا ال تجتتتالز قدفتتتته  - 1
  فمفائ  إلرا جنده.

  ارلزدت لفق ره ملهاتهي إلل ارفتافأل فدفا ال تجالز قدفته فلدلق جنده. - 2
كتتتان ار اتتتتر ارمتتتا ا  ل فلافاتتت  ارتتتلزدت ارف تتتتص دجتتتلز فتتتى ارتتتتاالا ارتتتتى متتت ا عتضتتتها فتتتى فزادتتتةر علندتتت  عافتتت  إلل لامتتتتثناق فتتتق إلت 

إلق دتتتتن ار دتتتف إلل ارتتتت جدت إلل  – ارفألتتتاتدا ارفألاتتت  عكثتتتت فتتتق فتتتتر لرتتتن تاتتتةن عنهتتتا عتتتتل  إلل رتتتن دصتتتح ثفنهتتتا إرتتتى ارتتتثفق اعمامتتتى 
 ا ت لذرر على ارنتل اختى:ارتت دص  االنت ا  إلل  االمتأالحي  االت اا ارف 

اردااتاا ارتى ال تجالز قدفتها فلدلنى جندهي دتن إعتالق ارتثفق اعمامتى ل  تته إلال داتح متدت ار دتف إلل ارتت جدت إلل ارتتت دص  االنت تا   - 1
 إلل االمتأالح عق اذا ارثفق اعمامى.

جدتاا إلل ارتتت دص  االنت تا   ارف تتلعاا إلل امتتأالرها  فتا فتى  دف ارفنالالا إلل ارف تلعاا ارتى رد  رها ار  صد  االعت اتد  إلل ت  - 2
ارتتتى ال تجتتالز قدفتهتتا فلدتتلق جندتته   تتته إلال داتتح ثفتتق ار دتتف إلل ارتتت جدت إلل  – تمتتب اعتتتلاح  –ذرتتر ارفن تت ا ارمتتداتد  لارفااصتتا 

 ارتت دص  االنت ا  إلل االمتأالح عق ارثفق إلل ارادف  اعمامد .
 اقة فف فاةن اردهاق اعفضح  تلهًا لاععلى مدتًا.لذرر   ته إلق دتن ارتد 
 لال دجلز عى فق اذ  ارملهاا ارت لد  فى اال تصاصاا ارففنلت  رها رلتداقة  هذا ارهتدا. 
لدجتتب علتتى إةاتر ارتداقتتةاا اردافتت  تلثدتتا ف تتتتاا ات تتا  هتدتتا االت تتاا ارف ا تتتي لذرتتر علتتى ارنتتتل ارتتذى ت دنتته ارالئتتت  ارتن دذدتت  رهتتذا  

 اراانلق.
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كفتتا  دنتتا كتتذرر ارفهتتان ارفلكلتت  رهتتذ  ارلجنتت  لكد دتت  ف ا تتتر اتتذ  ارفهتتان قائلتت  تتتتلرى ارلجنتت   
مامتى رلدفلدت  فتتح ارهتتح لفاتا رةتامت  ارمتلا لاعمتدات ارفدلنت  إعةاة ارادف  ارتاةدتد  إلل ارتثفق اع

لارمائةر لقا إعةاةاا لفؤ تاا ارتهتلت ارفتتفتح فدهتاي لفااتنت  اعمتدات رلدفلدتاا ارففاثلت  ارمتا ا 
ارتداقتتة علدهتتاي علتتى إلق دؤ تتذ فتتى االعت تتات تكل تت  ارفتتلاة لاردفارتت  لارتكتتاردا اع تتتى  فتتا فتتى ذرتتر 

تاا فق ارتمتلن لارضتتائب لارت فدنتاا لإلى فصتاتدا إل تتى رهتا اتت تاه  اردفلدت ي ارفدةاا لارناح لغد
لدكتتتتلق رهتتتتا إلق ت  تتتتذ فتتتتى االعت تتتتات فتتتتا انتهتتتتا إردتتتته إلعفتتتتاح ارلجتتتتاق ار اصتتتت   هلتتتتب ارفدللفتتتتاا 

 ( فق اذ  ارالئت .18ارفنصلص علدها  ارفاةر تقن )

إلق تصتتةت هل تتًا  تتةلق فاا تتح ( ارف تتات إردهتتاي دجتتلز يةاتر ارتداقتتةاا 18له اتتا رلفتتاةر تقتتن ) 
رلتصلح على ارفدللفاا إلل ارفاتتتاا إلل ارفلاص اا ارفمتجةر فى ارملاي  فتا دفكنهتا فتق ات تاذ 
اراتتتات ارفنامتتتب رتتةدتتة اتتداجتتتاا ارجهتتت  ايةاتدتت   ةقتتت  إلل يعتتتةاة  هتت  االتتداجتتتاا ارمتتتنلد ي لال 

ز إلل ار تت افد  إلل ارتتتة فتتق عتتةة دجتتلز إلق دتتؤةى هلتتب ارفدللفتتاا إرتتى اي تتالح  ف تتاةا عتتةن ارتفددتت
 ارف اتكدق تاح ارهتح لعلى ارجه  ايةاتد  ارت األ على متد  ارفدللفاا ارفاةف .

ت تتكح  اتتتات فتتق ارمتتله  ارف تصتت  رجنتت  تضتتن ار  تتتاا ارفهلل تت   تمتتب ه ددتت  فتتتح  - 
اتتح هلتتب ارفدللفتتاا لدضتتن رهتتا عضتتل فتتق إةاتر ارتداقتتةااي لرهتتا إلق تمتتتددق  تتتإلى فتتق تتتتا  فتتق إل

ار  تتتر  فلضتتل  ارهلتتبي لدجتتتلز رهتتا تتتاح عتتتةن تتتلافتان االمتتتدان   فتتق تتتتتا  فتتق ارجهتتاا ايةاتدتتت  
 اع تىي لتتةة ارمله  ارف تص  فلعة انتهاق تلر ارلجن  فق إلعفارها.

دتتتتتن ارن تتتتت عتتتتق هلتتتتب ارفدللفتتتتاا علتتتتى  لا تتتت  ارتداقتتتتةاا اردافتتتت  لايعتتتتالق عتتتتق هلتتتتب  - 
امتتتد  االنت تتتاتي إلل تلجدتتته ارتتتةعلاا عك تتتت عتتتةة ففكتتتق فتتتق ارفدللفتتتاا  إتتتتةى ارصتتتتا اردلفدتتت  ل 

ارف تألدق  نتل  ارن تاه ارفهلتلب فتق ارفمتجلدق ارفت صصتدق علتى  لا ت  ارتداقتةاا اردافت   تمتب 
اعتتتلاحي علتتى إلق دكتتلق إصتتةات هلتتب ارفدللفتتاا لفاتتًا رلنفتتلذا ارتتذى تدتتة  ارهدئتت  اردافتت  رل تتةفاا 

ا دلتتتزن رتضتتتفدنه فلضتتتل  ارهلتتتب لار تتتتله لارالاعتتتة ارالزفتتت  ارتكلفدتتت  لإلق تت تتتذ إةاتر ارتداقتتتةاا فتتت
رتاةدفتته لار دانتتاا اعمامتتد  ارفهلل تت  فتتق ارف تتتألدق  نتتل  ارن تتاه فتتتح هلتتب ارفدللفتتااي علتتى إلق 

 دتضفق ارهلب  ص    اص  ار داناا اختد :

 ارأت  فق هلب ارفدللفاا. – 1

 ق فاةن ارفدللفاا.ارفدللفاا ار ند  لارفارد  لايةاتد  ارفهلل   ف - 2

 ارفلعة لارفكاق ارفتةةدق رتلاى ارفدللفاا. - 3

 إلى فدللفاا إضافد  تتى ارجه  ايةاتد  إلافد  ارتصلح علدها. – 4
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 لغدتاا فق ار داناا ارتى تتااا ارجه  ايةاتد  الزف . - 

ارف تكل  فتق تتلرى إةاتر ارتداقةاا امتالن لتصت فتا دتتة رهتا فتق تةلةي لتمتلدفها رلجنت   - 
ارمله  ارف تص  رةتامتهاي لدجلز رلجن  امتدضاح فا تتا  فف فق قتان  تارتة علتى هلتب ارفدللفتاا 

 لذرر  أت  امتكفاح ةتامتها.

عفتتتتتتاح  -  لدتدتتتتتتدق علتتتتتتى إةاتر ارتداقتتتتتتةاا تلثدتتتتتتا كافتتتتتت  فتتتتتتا تتتتتتتن ات تتتتتتاذ  فتتتتتتق إجتتتتتتتاقااي لاا
 ن . ئلنها فى ضلق فا تدتفة  ارمله  ارف تص  فق نتائم إلعفاح ارلج

لالئتتته ارتن دذدت   2018رمن   182اذا لدتفة رلف ت  فا امتتةثه فى اراانلق ارتارى تقن  
فتتتق ااتفتتتان  هلتتتب ارفدللفتتتاا ارتتتتى تمتتتتادها ارلجنتتت  ارف تصتتت  فتتتق ارلاقتتتف لفتتتق فدهدتتتاا ارمتتتلا 
ارفتجتتتةةر لارفتهتتتلتري  فتتتا دضتتت ى علتتتى عفلدتتت  تتةدتتتة اتتداجتتتاا ارجهتتتاا ايةاتدتتت  للضتتتف ارادفتتت  

دتت  إلل ارتتثفق اعمامتتى رهتتذ  االتتداجتتاا فصتتةاقد  لثاتت  رتتةى ارفتدتتافلدق فتتف ارجهتتاز ايةاتى ارتاةدت 
للتةاتتته لادئاتتته ارف تل تت ي اعفتتت ارتتذى دتتندك    ثتتات إدجا دتت  فتتى فجتتاح ارداتتلة ايةاتدتت ظ  تتح لدتتتة 

 كثدتًا فق فتالالا ار ماة لايفماة فى اذ  ارفجاالا.

ارالئت  ارتن دذد  إلمت  تتةدتة ارادفت  ارتاةدتدت  ر تتاق ( فق ذاا 29لقة لضدا ارفاةر تقن ) 
إلل امتئجات ارفنالالا لارتداقتة علتى فاتالالا اععفتاح لتلاتى ار تةفاا لاععفتاح ار ندت   فتا دتفا تى 

 فف ه دد  كح عفلد ي لتتفثح اذ  اعم  فى اختى:

ر تكل تتت  ارفتتتلاةي تتلدتتتح متتتدت ارلتتتتةر فتتتق تدتتت  ارتكل تتت  ارف ا تتتتر لغدتتتت ارف ا تتتتر  فتتتا فتتتى ذرتتت - 1
 اردفار ي ارناحي لارتكنلرلجدا لإلد  تكاردا إل تى.

 فداددت ارادف  فاا ح ارفاح ارفةفل . - 2

 ارفةر ارزفند  رتن دذ ارداة. – 3

 ارفنافم  ارفتلقد  عنة هتح اردفلد . – 4

 تلافت  ةفاا فا  دة ار دف – 5

 صتلفاا إل تى.ف اهت لاافش ارت ح لارتملن لارضتائب لارت فدق لإلد  ف – 6

 فا إذا كاق فتح ارداة فتلافت  اعملاا إلن دنتم  صدصا رلجه  ايةاتد  – 7

 لغدت ذرر فق فداددت تتى ارلجن  إل ذاا فى االعت ات. 

اذا لتألح ارادف  ارتاةدتد  فتاه   ارمتد ي لرذا تلضف فى فألتلا فألا  هتدا  فتكفت ي  
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لدكتب علده متى. لت ةل إلافد  ارادف  ارتاةدتدت   لفلقف علدها فق ار اتا فق جفدف إلعضاق ارلجن ي
رلفناقصتتت  لعتتتةن ارك تتتا عنهتتتا رفتتتق دتدتتتة ارتتتة لح فتتتى اردفلدتتت  ارتتتتى متتتدتن هتتهتتتاظ فتتتى إلق ارف تتتت  
إل ضف ارفناقصاا رف اةا دتدهها مداا فق ارضفاناا تفنف ارد   فتى إجتاقاتهتا إلل ارتالعتب فتى 

فضتتح  تتتلهًا لاعقتتح متتدتًا فتتق  تتالح عالندتت  نتدجتهتتا لصتتلال إرتتى ارتداقتتة فتتف صتتاتب اردهتتاق اع
 –ايجتتتاقاا لك ارتت  ف تتاةا ارفمتتالار لتكتتافؤ ار تتتص لتتدتت  ارفنافمتت . فاتتة ا تتتته إلق دكتتلق ارهتتتح 

على إلما  فلاص اا كافد ي لإللجب كذرر تتةدة ارادف  ارتاةدتد  ر صناا إلل اععفتاح  –كفا  دنا 
ارتاةدتد  ر عفاح تتى دكلق رلفتناقصدق لضتف فتا  ارفهلل  ي لإللجب إلدضا عةن إف اق متد  ارادف 

 دتلنه فق إلمدات رلادلة ةلق ت ثت  فا قةتته جه  ايةاتر.

اذا لقة إلفتا ارجفدد  اردفلفد  رامفى ار تلى لارت تدف  فجل  ارةلر ي  جلاز تأددت ارادف   
عاةر هتتهاي فاة ذا تا إرتى إلنته "فتى تارت  عتاةر  ارتاةدتد  رلفناقص   دة إرأائها لاا إرأتاق ارفناقصت  لاا

هتتهتتتا فتتتتر إل تتتتى فإنتتته ال جنتتتاح علتتتى جهتتت  ايةاتر لال تثتدتتتب علدهتتتا إلق اتتتى قافتتتا  تدتتتةدح قدفتتت  
ارفاادمتت  ارتاةدتدتت  عتتق اردفلدتت  فمتت تتةر فتتى ذرتتر   متتدات ارمتتلا لقتتا هتتتح اردفلدتت  فتتى ارفناقصتت  

 .(1)ارجةدةر......."

فلد ي تالن ارلجنت  ار ندت  إلدضتا  تتةدتة ف لتغ لعلى إلما  ارمدت ارفاتتح لارذى تن تتةدة  رلد 
%( 1ت5ارت فدق ارفؤقا لفاا رلنم   ارفتةةر قانلنًا فق ارمدت ارفاتتحي لارتتى ال دجتب إلق تتجتالز )

 .2019( فق ارالئت  ارتن دذد  ردان 31فق اذا ارمدت ه اا رنص ارفاةر تقن )

تفثتتح إذق ارتتتة ارتتذى ال دتتتن  %( ارفنصتتلص علدهتتا فتتى ارفتتاةر متتار   ارتتذكت1ت5فنمتت   ارتتت ) 
تجالز  عنة تتةدة ف لغ ارت فدق ارفؤقاي ل ارتارى فإنه دفكق إلق دتةة اذا ارف لتغ   دت  قدفت  تاتح عتق 
ارنمتتتتت   ارف تتتتتات إردهتتتتتا رت تتتتتجدف إلك تتتتتت عتتتتتةة ففكتتتتتق فتتتتتق ارفتنافمتتتتتدق رال تتتتتتتار فتتتتتى ارفناقصتتتتت  إلل 

 .(2)ارففاتم 

ذا كتتاق قتتانلق ارفناقصتتاا لارفزادتتةاا ارمتتا ا   لالئتتتته ارتن دذدتت  رتتن  1998رمتتن   89تقتتن لاا
دتتتتتةةا كد دتتتت  تتةدتتتتة قدفتتتت  ارتتتتت فدق ارفؤقتتتتاي لفتتتتا إذا كانتتتتا علتتتتى إلمتتتتا  ارادفتتتت  ارتاةدتدتتتت  رلدفلدتتتت  

. فاتتة تالفتتا ارالئتتت  (3)ارفهتلتتت  ككتتحي إلن علتتى إلمتتا  كتتح  نتتة فتتق  نتتلة اتتذ  اردفلدتت  علتتى تتتةر
                                                 

 .3/2/477ي فلا 11/6/1989فى  547فتلى اع أاح ارداف  لارفلاتة ارفائد  تقن  (1)
 لفا  دةاا 82ي ص 2008ارةكتلت/ تفضاق  هدخي ارجةدة فى إ تان اردالة ايةاتد ي ةات ارنهض  اردت د ي  (2)
فتضتتتفنا إلق علتتتى كافتتت  ارجهتتتاا ار اضتتتد   2003رمتتتن   8فن تتتلت لزاتر ارفاردتتت  تقتتتن  28/8/2003فتتق انتتتا فكتتتاق قتتتة صتتتةت  تتتتاتدخ  (3)

( متتار   ارتتذكتي  ارنمتت   رتتةدتتة ف لتتغ 17عتكتتان اراتتانلق متتارا ارتتذكتي إلق تتاعتتى عنتتة قدافهتتا  ته دتتا فتتا تاضتتى  تته إلتكتتان ارفتتاةر )
 فلعتتتاافتتتى ارتتتتاالا ارتتتتى داتضتتتى فدهتتتا ارصتتتارح اردتتتان تجزئتتت  فلضتتتل  ارفناقصتتت  إلل ارففاتمتتت  إرتتتى فج –فاهتتتل  رلتتتت فدق ارفؤقتتتا 

إلق تتاعتتى ارصتتارح اردتتان لفتتا داتضتتده فتتق ضتتتلتر تلمتتدف قاعتتةر ارفنافمتت   –فتجانمتت  لإلق ددلتتق عتتق ذرتتر ضتتفق  تتتله هتتتح اردفلدتت  
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( مار   ارذكتي لتكلق ارادف  ارتاةدتدت  علتى 29ارتن دذد  ارتارد  اذا ارددب تد  جاق  نص ارفاةر )
ادئتت   نتتلة فتتى تارتت  تتمتتد  اردفلدتت  كتتح  نتتة علتتى تتتةري لتكتتلق إجفاردتت  فتتى ارتتتاالا ارتتتى تاتضتتى 

 ه ددتها ذرر.

لإل دتا ت تتن رجن  ةتام  ارملا للضف ارادف  ارتاةدتد  إلل ارثفق اعمامى إلعفارها  ت ق تدتة  
فتق إلعضتائها دتضتفق ايجتتاقاا ارتتى ات تذتها لاعمت  لارفدتاددت ارتتى تاتدتًا  نتائم إلعفارها فلقدًا 

امتنةا إردهتا رللصتلح رلادفت  ارتاةدتدت  إلل ارتثفق اعمامتىي لتتفتف ارلجنت  تاتدتاتا رلمتله  ارف تصت  
رالعتفاةي لدت تأل تاتدتت ارلجنت  فتى فألتتلا فألتا  هتدات  فتكفت  دمتلن رتةى فتةدت إةاتر ارتداقتةاا 

فتت  تئتتد  رجنتت  ار تتا عنتتة ةتامتت  اردتتتل  ارفاردتت ي لفتتى ارفزادتتةاا د تتتح فألتتتلا لال د تتتح إال  فدت 
ارثفق اعمامى عنة  ةاد  جلم  ارفزادةر  فدتف  تئد  رجنت  ارفزادتةرظ علتى إلق تاتلن ارلجنت  فتى ذاا 
ارلقا لفلت اعتفاة ارمتله  ارف تصت   إ هتات فتةدت إةاتر ارتداقتةاا  كتتاب فمتتاح رافتاةر عفتا إذا 

دفلدتتتت  فتتتتتح ارهتتتتتح تتهلتتتتب ا تتتتتتار ففثتتتتح عتتتتق لزاتر ارفاردتتتت  إلل عضتتتتل فتتتتق إةاتر ار تتتتتلى كانتتتتا ار
( فتق 29ارف تص   فجل  ارةلر   تمب اعتلاح لفاًا رلنصاب اراانلنى ارفنصتلص علدته  ارفتاةر )

 اراانلق كفا من دق فدفا  دة.

 ارف ت  ارثانى
 ار لم   ارت تددد  ارتةدث  رضلا ه لضفاناا تتةدة 

                                                                                                                                               

لارلصتتلح عفضتتح ار تتتله لاعمتتداتي لكتتذرر رت تتجدف ارتتذدق دتغ تتلق فتتى ارتاتتةن ر نتتلة فتتتةةر تتدلتتا  ن تتاههن فاتته علتتى اال تتتتار فتتى 
%( فتتق ارادفتت  ارتاةدتدتت  ركتتح فجفلعتت  فتتق ارفجفلعتتاا 2ن اتتمتتاب ارتتت فدق ارفؤقتتا  فتتا ال دجتتالز )اردفلدتت  فلضتتل  ارهتتتحي  تت ق دتتت

ارفتجانم  إلل ركح  نة فق  نلة اردهاق على تةر تتى دتمنى رلفتناقصدق لارفتفاتمدق مةاة اذا ارتت فدق  ارنمت   رلفجفلعتاا إلل ار نتلة 
ب اعتتتتلاحي  اصتتت   دتتتة إلق ااتتتتن ارف تتتت   ضتتتتلتر ا تتتتتار إلصتتتتتاب ارتتتتى دتغ تتتلق فتتتى تاتتتةدن عهتتتاقاتهن إلل عتلضتتتهن عنهتتتا  تمتتت

ارف تتتلعاا ارصتتأدتر لارفتناادتت  ارصتتأت فتتى ارفناقصتتاا لارففاتمتتاا. لقتتة إلفتتتا ارجفددتت  اردفلفدتت  رامتتفى ار تتتلى لارت تتتدف   نتته ال 
ركتى دمتت تة ارفتناقصتلق  هتا  تثتدب علتى ارجهت  ايةاتدت  إلق اتى لضتدا كفدتاا لفئتاا إلمتدات ركتح  نتة فتق  نتلة اععفتاح ارفهتتلح

 أدتتت إلق ددتتة ذرتتر ف ار تتًا رف تتاةىق اردالندتت  لارفمتتالار لتتدتت  ارفنافمتت  ارلاجتتب اتتتافهتتا لاالرتتتزان  هتتا فتتى ارداتتلة ايةاتدتت ي لذرتتر علتتى 
  رالمتت تاة إلما  "إلق قدان ارجه  ايةاتد  ..  هتح ارفناقصتاا اردافت  فتف لضتف كفدتاا لفئتاا ركتح  نتة فتق  نتلة اععفتاح ارفهتلتت

 ها ال دنهلى على إ الح  ارف اةا ارتى تتكن ارفناقص ي إذ د اى رلفتناقصدق فهلا ارتتد  فى تتةدة إلمداتان  ارزدتاةر كفتا اتل فاتةت 
إلل  ار   ي لان دتمتاللق فتى اتذا ارتتا ال فضتح عتتةان علتى اخ تت إال  فتا داةفته فتق إلمتدات. لعلتى ذرتر فتال تثتدتب علتى ارجهت  

تضف كفداا لفئاا ركح  نة فتق  نتلة اععفتاح ارفهتلتت  رالمتت تاة  هتاي إذ ال د تت  علتى ارفتنتاقص االرتتزان  هتا لتألتح  ايةاتد  إلق
ارفنافم   دق ارفتناقصدق قائفت  علتى اتةدها. لارأتت  فتق ات تا  اتذا ارمت دح اتل تت  ارفتنتاقص علتى تاتةدن عهتاق فتتلازق فتى  نتلة ي 

ر نتلة ارتتى دمت تدت زدتاةر كفداتهتا عنتة ارتن دتذ لدنتزح   متدات ار نتلة اع تتى نتزلاًل دنت ى  هتا عتق فال د ارغ فى زداةر إلمدات  د  اتذ  ا
تاداتهتتا لصتتلاًل إرتتى ارتداقتتة فتتف جهتت  ايةاتر  اعت تتات إلق اردهتتاق فتتى جفلتتته إلقتتح اردهتتاقاا ارفتاةفتت  متتدتًا ثتتن دمتتت دق عنتتة ارتن دتتذ إلنهتتا 

أتتاق إلق داتتةن ارفتنتتاقص فتتى عهائتته صتتلتر صتتاةق  عمتتدات  ال ف ار تت  فدتته راتتانلق فتتت  إللرلدتت   اةعتت . فلضتتف إلمتتدات امتت تتاةد  ا ت
 ارفناقصاا لارفزادةاا إذ ال دتتفه فق تا إلل د اة  ضفان  قتتاا اذا اراانلق".

 .  272ي فجفلع  اعت ددق عافًاي ص 2/5/1993ي جلم  19/6/1993فى  500فتلى تقن  



 

 

                                                 

 

 

  منى رمضان حممد بطيخ /الدكتورة            لضوابط الفلسفة التشريعية احلديثة                 ...

 

36 

عداد وثائق الطرحأسلوأل   التعاقد وا 

 دتتة تتةدتتة االتتداجتتاا ار دلدتت ي ل دتتاق ارفلاصتت اا ار ندتت  رهتتذ  االتتداجتتاا علتتى ارت صتتدح  
 –متتارا ارتتذكتي تاتتلن إةاتر ارتداقتتةاا  ارجهتت  ايةاتدتت  لارتتتى كتتاق داتتاح رهتتا فتتق ق تتح إةاتر ارف تتتتداا

تفدهتا إرتى ارمتله  ارف تصت  رلتصتلح  إعتةاة فتذكتر ل  – اعت اتاا ايةاتر ارف تصت  فتى اتذا ار ت ق 
علتتى فلافاتهتتا رل تتةق فتتى ات تتاذ إجتتتاقاا ارتداقتتةي إلل  فدنتتى إلةا إجتتتاقاا ارهتتتح رلتداقتتة   صتتلص 
االتتداجاا ارفنتل  عنهتا عاردتهي فلضتت  فتى اتذ  ارفتذكتر إلمتللب ارتداقتة ارفاتتتح علدهتا إلل ارلاجتب 

عةاة ارلثائا لارفمتنةاا ار اص   هذا ارهتحي االت ا  لإلم اب ا تدات اذا اعمللبي لذرر تفهدةًا ي
 لال إلفت ت تتر فده كاف  ةلح ارفااتن .

لعلى ذرر نتنالح إللاًل تتةدة إلمللب ارتداقةي ثن نتنالح إعةاة لثائا ارهتح فى كتح فتق اتذ   
 ارةلح.

 المطلأل األو 
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط ضمانات تحديد

 أسلوأل التعاقد

لب ارتداقتتة إلفتتت متتا ا علتتى إعتتةاة لثتتائا لفمتتتنةاا ارهتتتحي إذ دجتتب إلق تمتتتات تتةدتتة إلمتتل 
جهتت  ايةاتر إللاًل علتتى اتتذا اعمتتللب تتتتى ت تتدت إردتته فتتى تلتتر ارلثتتائا لدكتتلق ارفت تتتلق علتتى  دنتت  
فنهي  اص  إلق اذا اعمللب قة دكلق ارفناقصت  اردافت  ارف تلتت  إلل ارفتتةلةر لقتة دكتلق ارففاتمت  

خ ي لركح فق اذ  اعماردب قلاعة لإلتكان ت تلا فق إلمللب خ تي لاتل فتا ن دنته فتى   نلاعها...إر
 ةلح ارفااتن .

 الفرع األو 
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات تحديد

 أسلوأل التعاقد فى فرنسا
دفكق ارالح إق إلمللب ارفناقص  ارداف  ألح فى فتنما رزفق هلدح دفثح ارااعةر ارداف  فى  

داقةي رتجال ه فف ف اادن ارتتد  االقتصاةد  لفا دتضفنه فق تتد  ارفنافم ي علتى إلنته رتلتأل فتى ارت
ارتدافتتح إلنتته كثدتتتًا فتتا داتتف تتادتتح فتتى ارفناقصتتاا دهتتةن فكتتتر ارفنافمتت ي  ايضتتاف  إرتتى إلق اردتتتل  
 اعقتتح متتدتًا ال تكتتلق  ارضتتتلتر لفتتى كتتح اعتتتلاح اتتى اردتتتل  اعفضتتح. فتتق انتتا  تتةإل االنتمتتات
ارتةتدجى عمللب ارفناقص ي ل ص   إلمامد  فدفا دتدلا  اردالة ارتى ت تفهتا ارةلرت ي إرتى إلق إلصت ح 

ارتتذى إلعهتتى رلتتلزتاق تتتا اال تدتتات فتتى كتتح  13/3/1956اتتذا االنتمتتات تافتتًا فتتف صتتةلت فتمتتلن 
تار  علتى تتةر  تدق إلمتللب ارفناقصت  لإلمتللب ارففاتمت ي لفتى اردفتح إلصت ح إلمتللب ارففاتمت  اتل 
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 .(1)للب ارمائةاعم
إق إلمتتتللب ارفناقصتتت  لإلمتتتللب ارففاتمتتت  ارلتتتذاق كانتتتا متتتائةدقي إلصتتت تا فتتتف ألهتتتلت ار لمتتت    

 داتلة  2015دلردتل  23 تاتدخ  2015رمن   899ارت تددد  ارتةدث  فى فتنماي  صةلت اعفت تقن 
 لار تتاص إلدضتتا  داتتلة 2016فتتتا   25 تتتاتدخ  2016رمتتن   360ار تتتاق اردافتت ي لارفتمتتلن تقتتن 

نفتا إلصت تا إلمتلل دق فتق  تدق إلمتاردب إل تتى عةدتةر. فاتة عفلتا اتذ   ار تاقي ال نالح فق ارفاضى لاا
ار لمت   علتتى تنلدتتف إلمتتاردب ارتداقتتة  فتتا دتتالقن لارتهتتلتاا ارتاندتت  لاالتجااتتاا االقتصتتاةد  لارتجاتدتت  

فتتتق ار ترفتتتاق رلتكتتتتالا ايقلدفدتتت  )االتتتتتاة اعلتل تتتى( ل فتتتا دتتتتالقن كتتتذرر فتتتف ارتلجدهتتتاا ارصتتتاةتر 
 اعلتل ى فى اذا ار صلص.

 360لركق ق ح إلق ن دق تلر اعماردب نلة اي اتر  ةاقر إرى إلق ارفاةر اعلرى فق ارفتمتلن  
متتارا ارتتذكتي إلتارتتا فدفتتا دتدلتتا   دتتاق ارجهتتاا ارتتتى ت ضتتف رهتتذا ارفتمتتلني رفتتا لتة  2016رمتتن  

ى اذا اعفت نجة إلنته دتنص فتى ارفتاةر . ل ارتجل  إر2015دلردل  23ارصاةت فى  899 اعفت تقن 
ارتامد  على إلق د ضف رنألان عالة ار تاق اردان كال فق ارجهاا ارداف  ارتالدةد ي لقة إلهلا علدهتا 

ي لارجهاا ارتى ت ا ت ن تاها فتق  Les pouvoirs adjudicateursفصهلح ارملهاا ارتداقةد  
 Les entitésجن  ن اه اعفتاة لقة إلهلا علدها فصهلح ارجهاا ار اص  إلل ارهدئاا ارتداقةد  

adjudicatrices :فاة جاق  ارفاةر ارتامد  مار   ارذكت 
Les acheteurs publics ou privés soumis à la présente ordonnance sont les 
pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. 

 فا ف اة  إلق ار لم   ارت تددد  ارتةدثت  ارف تات إردهتا لضتدا تتةا رل صتح ارتذى كتاق متائةًا  
فتتق ق تتح  تتدق ارجهتتاا ار اضتتد  راتتانلق ار تتتاق اردتتان )ارةلرتت  لادئاتهتتا ايةاتدتت ي لارمتتلهاا ارفتلدتت  

)فؤممتتتاا ارةلرتتت   2005دلندتتت   6نتتتا  اضتتتد  عفتتتت لفؤممتتتاتها اردافتتت ( ل تتتدق ارجهتتتاا ارتتتتى كا
ي ل تتك  .H.L.Mارداف  ذاا اره دد  ارصناعد  لارتجاتد ي لار تكاا اردافت  ارفتتةلةر فثتح  تتك  

كهت اق فتنماي لار تك  ارلهند  رلمكر ارتةدةدت ي لار تتكاا االقتصتاةد  ارفتلدت  ارف تلهت  لفتا إرتى 
 اضتتد  رالاعتتة ار تتتاق اردتتان ارتتتى إلتتتى  –لارتتتاح اكتتذا  –ذرتتر(. فكافتت  اتتذ  ارجهتتاا إلصتت تا اخق 

 .2015رمن   899لفق ق له اعفت تقن  2016رمن   360 ها ارفتملن مارا ارذكت تقن 
لفتتق اتتذ  ارالاعتتة تلتتر ارفتدلاتت    متتاردب ارتداقتتةي إلل  فدنتتى إلةا  تتإجتاقاا ارهتتتح رلتداقتتة  

كت متتتلاق إلكانتتتا متتتلهاا تداقةدتتت  إلن   صتتلص االتتداجتتتاا ارفهلل تتت  عى فتتتق ارجهتتتاا متتتار   ارتتتذ
                                                 

ظ ارتتةكتلت/ 125ي ص 2017فلمتتلع  ارفناقصتتاا لارفزادتتةااي ارفصتتتد  رلن تتت لارتلزدتتفي ارفمت تتات ارتتةكتلت/ فتفتتة علتتى متتكدكتي  (1)
ي اتتافش 139ي ص 2012فتفتتة فتتؤاة ع تتة ار امتتهي اععفتتاح ايةاتدتت  اراانلندتت ي اركتتتاب ارثتتانىي ارداتتة ايةاتىي ةات ارنهضتت  اردت دتت ي 

 (.1تقن )
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 فدز  دق: 2016رمن   360ادئاا تداقةد ي لانا دالتأل إلق ارفتملن 
 Procédures formaliséesأوال: اججراءات الرسمية: 

لاى ايجتاقاا ارلاج   االت ا  فق ق ح كاف  ارجهاا ارداف  )ارملهاا ارتداقةد ( لارجهتاا  
إلق تكلق ارادف  ارتاةدتد  رالتتداجاا ارفهلل   فمتالد  إلل إلعلتى ار اص  )ارهدئاا ارتداقةد (   ته 
 .(1)فق ارادف  ارفاةتر رلتداقةاا اعلتل د 

 لاذ  ايجتاقاا تتفثح فى اختى: 

ي لارتتى قتة تكتلق ف تلتتت  إلل La procédure d'appel d'offre: إجـراء المناقصـة العامـة -
 فادةر.

 .La procédure concurrentielle avec négociation اججراء التنافسى مع التفاوض: -

 .Le dialogue compétitif: إجراء الحوار التنافسى -

ق كتتاق قتتة تتتتر رلجهتتاا ار اصتت  )ارهدئتتاا ارتداقةدتت (   اتتذا لدالتتتأل إلق ارف تتت  ار تنمتتى لاا
 (:26ارتتد  ارتاف  فى اال تدات  دق تلر ايجتاقاا إذ دالح فى ارفاةر )

Les entités adjudicatrices passent leur marchés publics selon l'une des 
procédures formalisées suivantes qu'elles choisissent librement: 

1. L'appel d'offores; 

                                                 

 كارتارى: 1/1/2016لقة تن تتةدة اذ  ارادف  فى  (1)
  ارنم   رلملهاا ارتداقةد : –إل  
 Fornitures et servicesارتلتدةاا لار ةفاا:  – 1 
 ارنمت   رلمتتلهاا ارفتكزدتت : لاتى ارةلرتت  لفؤممتتاتها اردافتت    تالا ارفؤممتتاا ذاا اره ددتت  ارصتناعد  لارتجاتدتت   امتتتثناق فؤممتتاا   -   

تدتت ي لصتتنةلا ارلةائتتف لاعفانتتااي ارناا تت  ارلهندتت  رتتتافلى لمتتان ارصتتت  اردافتت ظ ارمتتلهاا ايةاتدتت  ارفمتتتال  ذاا ار  صتتد  االعت ا
 La foundationي فؤممت  ارفأنتى  لردندتار La fondatiion carnegieار تاي اتتاة ف تلعاا ار تاق ارداني فؤمم  كاتندجى 

Singer-Poligna( فائ  ل فم  لثالثلق إلرا دلتل. 135ت000ي فإق اذ  ارادف  فتةةر  ت )دلتل 
 دلتل( فائتاق لتمد  إلرا دلتل. 209ت000 ارنم   رلملهاا ارتداقةد  اع تى: فإق اذ  ارادف  فتةةر  ت ) -   

 Travauxاععفاح:  – 2 
 دلتل(  فم  فالددق لفائتاق ل فم  لع تلق إلرا دلتل. 5ت225ت000 ارنم   ركاف  ارملهاا ارما ا ي فإق ارادف  فتةةر  ت ) 
 ارتداقةد : ارنم   رلهدئاا  –ب  

 دلتل( ت دفائ  لثفاند  ع ت إلرا دلتل. 418ت000ارتلتدةاا لار ةفاا: تتةةا اذ  ارادف   ت ) – 1
 دلتل ( فم  فالددق لفائتاق ل فم  لع تلق إلرا دلتل. 5ت225ت000اععفاح: تتةةا ارادف   ت ) – 2

 لتل د .فف فالتأل  إلق اذ  ارادف  ت ضف رلفتاجد  كح منتدق فق ق ح ارف لضد  اع 
CHRISTOPHE, LAJOYE, Droit des marchés publics, 6eme éd., Paris, 2017, P. 257. 
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2. La procédure négociée avec mise en concurrence préalable; 

3. Le dialogue compétitif. 

ري فاتتة إلرتتزن ارجهتتاا اردافتت  )ارمتتلهاا ارتداقةدتت (  ضتتتلتر ارلجتتلق فإنتته علتتى اردكتت  فتتق ذرتت 
إرى إلمللب ارفناقص  ارداف  كااعةر لامتتثناق إرتى إلتتة اعمتلل دق اخ تتدقي تدت  تصتت فتى ارفتاةر 

( فق ذاا ارفتملني ارتاالا ارتى دجلز ارلجلق فدها إرى ايجتاق ارتنافمى فف ارت ال  إلل إرى 25)
 مى لاى:إجتاق ارتلات ارتناف

تارتت  فتتا إذا كانتتا ارتاجتتاا ارفهلل تت  تجمتتة فتتى ذاتهتتا تتتاًل  – 2تارتت  االمتتتدجاح.  – 1 
فى تار  إل أاح ارتصفدن  – Le besoin consiste en une solution innovante .3ف تكتًا 

des prestations de conception .4 –  فتى تارت  فتا إذا كتاق دصتدب إ تتان ارداتة اردتان ةلق
 مت ب ه ددت  ارداتة إلل فكلناتته اراانلندت  إلل  sans négociation préalableمت ا  ف الضتاا ف

فى تار  صدل   تتةدة ارفلاص اا ار ند   ةق  كافد .  – 5ارفارد  إلل  م ب ارف اهت ارفتده   ه. 
 ارف ار تت  رلتنألن لارلتتلائحي إلى  -فتى إهتات ارفناقصتت  اردافت  -فتى تارت  تاتتةدن  دت  اردتتتل   – 6

  إلل كانا غدت فا لر  رتاةدفها  دتة ارفلاعدتة اراانلندت  ي لكانتا اتذ  اردتتل  فها ات  غدت ف تلع
 التتداجاا ارجه  ارفتداقةر.

اتتتذ  اتتتى ارتتتتاالا االمتتتتثنائد  ارتتتتى دجتتتلز رلجهتتتاا اردافتتت  إلق تلجتتت  فتتتى  صلصتتتها إرتتتى  
إلق تلجتت   ايجتتتاقدق متتار ى ارتتذكتي فتتإق رتتن تتتتلافت إلى فتتق اتتذ  ارتتتاالاي لجتتب علتتى ارجهتت  اردافتت 

 عمللب ارفناقص  ارداف .
 Procédures adaptéesثانيا: اججراءات االختيارية أو المقبولة: 

لاى ايجتاقاا ارتى دتتر فدهتا رلجهتاا ارفتداقتةر متلاق إلكانتا متلهاا إلن ادئتاا تداقةدت ي  
 ارتتد  ارتاف  فى ا تدات إلمللب ارتداقةي لال فا دتتاا فى ارتاالا اختد :

تكون القيمة التقديرية لالحتياجات المطلوبة أق  من تلك المطلوبة لإلجراءات الرسمية  حينما – 1
 سالفة الذكر:

Marchés publics inférieurs aux seuils de procédure formalisée 
ي إلق 2016رمتن   360( فتق فتمتلن 27إذ تمتهدف ارجهت  ارفتداقتةر فتى اتذ  ارتارت  له اتا رلفتاةر )

  إرى ايجتاق ارذى تتا  إلكثت تنامت ًا لتالؤفتًا فتف ه ددت  ل صتائص اتذ  ارتاجتااي تلج  ل تتد  تاف
لدكتتتلق قتتتاةتًا فتتتى ذاا ارلقتتتا علتتتى تل دتهتتتا   تتتكح كتتتااي لذرتتتر  صتتتتا ارنألتتتت عتتتق عتتتةة إلل فلقتتتف 

 ار تكاا إلل اركداناا االقتصاةد  ارتى ددهة إردها تتادا ذرر.
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عمتتللب ارت تتال ي لفتتف ذرتتر فتتق تاهتتا إلق  فللجهتت  ارفتداقتتةر إلق تلجتت  فتتى اتتذ  ارتارتت  فتتثالً  
تتداقة فف صاتب اردهاق إلل اردت  ارذى رن د اتر فى اذا ارت تال ي   تته إلق تكتلق قتة إلعلنتا 

 .(1)فق ق ح إلنها تتت أل رن مها  هذا ارتا
( متتتار   ارتتتذكت علتتتى إلق ارجهتتت  ارفتداقتتتةر إذا فتتتا إل تتتاتا فتتتى 27لفتتتف ذرتتتر تتتتنص ارفتتتاةر ) 

صتتتاةتر عنهتتتا ل  تتتكح لاضتتتح لصتتتتدح إلنهتتتا متتتتلج  رلتداقتتتة ه اتتتا رلاتتتتة فتتتق ايعتتتالق إلل ارلثتتتائا ار
 .(2)ايجتاقاا ارتمفد  ارف ات إردها م اي لجب علدها إلق تلتزن  ته دا اذا ايجتاق  اركافح

 حينما تقتصر المشتريات على الخدمات االجتماعية وويرها من الخدمات الخاصة: – 2
Marchés publics de services sociaux et autres services 
spécifiques 

لانا لإلدًا كانا ارادف  ارتاةدتد  رالتتداجاا ارفهلل  ي فللجه  ارفتداقةر إلق تلج  إرى ايجتاق  
( 27ارذى تتا  فنام ًا لفتالئفًا فف تلر االتتداجاا على ذاا ارفنلاح ارذى تإلدنا  فتى إهتات ارفتاةر )

اقتتة ارتصتتلح علتتى إلى فتتق ار تتةفاا االجتفاعدتت  إلل غدتاتتا فتتق ارمتتا ا ي هارفتتا إلق ارهتتةا فتتق ارتد
ار تتةفاا ار اصتت  ارفلضتتت  فتتى اراائفتت  ارفن تتلتر  ارجتدتتةر ارتمتتفد  رلجفهلتدتت  ار تنمتتد ي علتتى إلق 
ت  ذ ارجه  ارفتداقةر فى االعت ات عنة ا تدات اذا ايجتاق فى تار  عالة ار تاقي إضاف  رفتا مت اي 

 –ها لفضفلنهاي لفتتلااا لذرر فق تد  متهلر  ارتصتلح علدهتا  صلصد  تلر ار ةفاا لنلعدت
ارتنامتب فتف ف تلتا فئتاا إلل هلائتا ارفمتت ةفدق  –اال تكتات  –ار فلرد   –االمتفتاتد   –ارجلةر 

 .des catégories défavorisées et vulnerablés فا فى ذرر ار ئاا ارفتتلف  لارضدد   

 نونية التمثيلية:فى حالة عقود شراء الخدمات القا – 3
Marchés publics de services juridiques de représentation 

 12ل 5ل 4ل 2على إلنه  امتثناق ارفلاة  2016رمن   360( فق فتملن 29تنص ارفاةر ) 
فتتتق اتتتذا ار تتتابي ال تمتتتتى  4لارفتتتاةر  108ل 107ل  60ل  55إرتتتى  48ل  30ل  23إرتتتى  20ل

 داف  على ار ةفاا ارتارد :إلتكان اذا ارفتملن رلف تتداا ار

ار تتتةفاا اراانلندتتت  رلتفثدتتتح اراتتتانلنى رلدفدتتتح فتتتق ق تتتح فتتتتان فتتتى إهتتتات إجتتتتاق قضتتتائىي إلفتتتان  - 1
                                                 

(1) Lorsque l'acheteur a prévu de négocier, il peut attribuer le marché public sur la base des offres 
initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans les documents de la consultation qu'il se 
reserve la possibilité de le faire. 

(2) Lorsque l'acheteur se réfère expressément à l'une des procédures formalisées, il est tenu de 
l'appliquer dans son intégralité. 
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 ارملهاا ارداف  إلل ارفؤمماا ارةلرد  إلل فى مداا إلمللب  ةدح رتملد  ارنزاعاا.

ف تتات إردتته فتتى ار اتتتر ار تتةفاا االمت تتاتد  اراانلندتت  ارتتتى داتتةفها ارفتتتافى يعتتةاة إلى إجتتتاق  – 2
ارمتتتا ا  إلل عنتتتةفا تكتتتلق انتتتار عالفتتتاا فلفلمتتت  لاتتفتتتاالا عاردتتت   تتت ق دكتتتلق ارمتتتؤاح ارتتتذى 

 تتدلا  ه ارف التر ال فلضل  فثح اذا ايجتاق.

لانا تتةة ارجه  ارفتداقةر ل تتد  تافت   تتله لهتدات  ايعتالق لاعمتاردب ارتنافمتد  لذرتر  
 اة اردان.لفاا رلادف  ارفارد  ل صائص ارد

 حينما يتم التفاوض على المشتريات العامة دون اجعالن أو التنافس المسبق: – 4
Marchés publics négociés sans publicaté ni mise en concurrence 
préalables 

إ تان عاة علنتى  2016رمن   360( فق فتملن 30دجلز رلجهاا ارفتداقةر ه اا رلفاةر تقن ) أوال:
ةلق إعتتالق إلل تاتتةدن عهتتاقاا تنافمتتد    تتكح فمتت ا فتتى اردةدتتة فتتق ارتتتاالا  فت تتال  علدتته
 نذكت فق  دنها:

تارتت  االمتتتدجاح ارناتجتت  عتتق ألتتتلا غدتتت فتلقدتت ي ال تفكتتق ارجهتت  ارفتداقتتةر فتتق ارتتتزان إلل  -أ 
 اتتتان ارتة اعةنى فق ارفلاعدة ارنهائد  ارتى تتهل ها ايجتاقاا ارتمفد .

ا ارجهتت  ارفتداقتتةر إرتتى إلمتتللب ارفناقصتت  اردافتت  إلل إلى إجتتتاق تمتتفى آ تتتي تارتت  فتتا إذا رجتت  -ب 
لكانا ارادف  ارتاةدتدت  رالتتداجتاا إلقتح فتق تتةلة ايجتتاق ارتمتفىي لرتن دتتن تاتةدن هل تاا إلل 
عتتتتتل   تتتتتالح ارفلاعدتتتتة ارنهائدتتتتت  ارفتتتتتةةري إال تلتتتتتر ارهل تتتتاا إلل اردتتتتتتل  غدتتتتت ارفا لرتتتتت  

inacceptables فمتتتتنةاا إلل ارفدللفتتتاا ارفهلل تتت ي إلل تتتتن امتتتتكفارها  دتتتة ردتتتةن امتتتتكفاح ار
إلل غدتتتتتتتتت ارف تتتتتتتتتلع   inappropriéesانتهتتتتتتتتاق اتتتتتتتتذ  ارفلاعدتتتتتتتتةي إلل تلتتتتتتتتر غدتتتتتتتتت ارفالئفتتتتتتتت  

irrégulières. ي لقة تن ارمفاح عصتا ها رجدلها فالئف  إلل  تعد   الح فةر فددن 
ار تتتةفاا إال فتتتق ق تتتح كدتتتاق  تارتتت  فتتتا إذا كتتتاق فتتتق ارصتتتدب تتتتلفدت اععفتتتاح إلل ارتلتدتتتةاا إلل -ا 

 اقتصاةى فتةة لذرر عتة اعم اب ارتارد :
إلل  oeuvre d'artتدنفا دكلق ارهةا فتق ارتداقتة إن تاق إلل ارتصتلح علتى عفتح فنتى  - 1

 .performance artistique uniqueإلةاق فنى فتدة 
كفتتا اتتل ارتتتاح فتتثاًل عنتتة ارتغ تت  فتتى  des raisons techniquesعمتت اب فندتت   - 2

ارتصتلح إلل علتى امتتئجات جتزق ال دتجتزإل فتق ف نتى دتتن إن تاؤ  رتل دت  اتتداجتاا ارجهتت  
ارفتداقةري لاذ  ارجه  ال تمتهدف إلق تن ذ ذرر إال فق  الح كداق اقتصتاةى آ تت غدتت 
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 ذرر ارفكلا  إن اق ارجزق ارتئدمى رذاا ارف نى.

 فتا فتى ذرتر  la protection de droits d'exclusivitéاتد  تفادت  ارتاتلا االمتتئث – 3
 تالا ارفلكد  ار كتد .

تار  ارتداقة فف ذاا اركداق االقتصاةى المتتكفاح  تاقى ارتلتدتةاا إلل ارلتلازن إلل ارتتكد تاا إلل  -ة 
اين تاقااي  دتتة فضتتى ار تتتر ارفتتتةةر النتهتتاق ارداتة ارف تتتن فتتف اتذا اركدتتاق ي لذرتتر رلفتافألتت  

 ذاا ار صائص ارتاند ي لكذرر ارتن دذ اعفثح ردلفداا اين اق لارصدان . على

إلل عتتتة ار تتائزدق فتتى فمتتا ا  فتتف  au lauréatتارتت  عاتتلة ار تتةفاا اردافتت  ارففنلتتت  ر تتائز  -اتتت 
لجتتتتتلة آ تتتتتتدق فتتتتتى ذاا ارفتكتتتتتزي إذ دفكتتتتتق فتتتتتى اتتتتتذ  ارتارتتتتت  ةعتتتتتلر ارجفدتتتتتف رلف تتتتتاتك  فتتتتتى 

 ارف الضاا.

دتلتل ي  دتة  25ت000ارداف  ارتى تمتجدب رتاج  ت لغ قدفتها ارتاةدتدت  إلقتح فتق تار  اردالة  -ل 
 صتتن ارضتتتائبي إذ تكتتلق ارجهتت  ارفتداقتتةر فتتى اتتذ  ارتارتت  تتدصتت  علتتى ا تدتتات اردتتت  إلل 
اردهتتتاق ارفالئتتتن رالمتتتت ةان ارجدتتتة رلفتتتاح اردتتتاني لرتتتذا فهتتتى ال تتداقتتتة ل  تتتكح فنتتتتألن فتتتف ذاا 

ا انتتار فجفلعتت  إل تتتى فتتق اردتتتل  إلل اردهتتاقاا ارتتتى تتتؤةى اركدتتاق االقتصتتاةىي إذا كانتت
 رالمتجا   رذاا ارتاج .

تارتتت  ارداتتتلة اردافتتت  ارتتتتى تمتتتتجدب إرتتتى تاجتتت  تاتتتح قدفتهتتتا ارتاةدتدتتت  عتتتق ارتتتتةلة اعلتل دتتت ي  -ح 
لدكتتلق فتتق ارفمتتتتدح إلل فتتق ارلاضتتح عتتةن فائتتةر ارفهار تت   تتإجتاق فنافمتت ي إفتتا  متت ب ه ددتت  

فتتا  متت ب ضتتدا ايق تتاح علتتى اتتذا ايجتتتاق فتتى اراهتتا  ارفدنتتى فلضتتل  ارداتتة اردتتا ن ذاتتتهي لاا
faible degré de concurrence dans le secture considéré. 

دجلز رلمتلهاا ارفتداقتةر إلدضتا إلق تت تال  ةلق ايعتالق إلل ارتةعلر رلفنافمت    تكح فمت اي  ثانيا:
رفنتجتتاا ارفصتتند  فاتته عغتتتا  علتتى عاتتلة ارتلتدتتة اردافتت  ارتتتى دكتتلق ارهتتةا فنهتتا  تتتاق ا

ار تتتت  اردلفتتتى إلل ارتجتدتتتب إلل ارةتامتتت  إلل ارتهتتتلدتي ةلق إلق دكتتتلق رهتتتا إلى اتتتةا ت تتتتى إلل 
 امتهالر رتكاردا ار ت  لارتهلدت.
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دجلز رلجهاا ارفتداقةر إلق تت ال  إلدضا ةلق ايعالق إلل ارةعلر رلفنافم    تكح فمت ا فتى  ثالثا:
 :(1)تارد تار  إ تان اردالة ارداف  ار

ارداتتلة ارتتتى ت تتتن عغتتتا  ار تتت  إلل ارتجتدتتب إلل ارةتامتت  إلل ارتهتتلدت لارتتتى رتتد  رهتتا اتتةا  - 1
ت تى إلل امتهالر رتكاردا ار تت  لارتهتلدت. فتف فالتألت  إلنته دجتب إلال د تح فثتح اتذا ارداتة 

 فف ارلجلق رلفنافم  ي تان عالة عاف  التا  تمدى إرى تتادا ذاا اعاةاا.

ارتى ت تن ر تاق لاتةاا فددن  فمتت دةر فتق فتصت  ال تتتة  إلل إللكتازدلق ال دنداتةي إال اردالة  - 2
 الح فتتر زفند  قصدتر جةًاي دكلق ارمدت ارذى دتددق ةفده إلثناقاتا رتلتر ارتلاتةاا إلقتح  كثدتت 

 فق اعمدات ارتى ت ت  عاةر رفثدالتها فى ارملا.

 الفرع الثانى
 لضوابط وضمانات تحديدالفلسفة التشريعية الحديثة 

 أسلوأل التعاقد فى مصر

( فتتتق ارالئتتتت  ارتن دذدتتت  راتتتانلق تداقتتتةاا ارجهتتتاا اردافتتت  ردتتتان 33راتتتة نصتتتا ارفتتتاةر تقتتتن ) 
 دتتتتة ارت كتتتتة فتتتتق ارتصتتتتلح علتتتتى كافتتتت   –علتتتتى إلق تتتتتتلرى إةاتر ارتداقتتتتةاا  ارجهتتتت  ارفدندتتتت   2018

إعتتةاة فتتذكتر رلدتتت  علتتى ارمتتله   –ارفلافاتتاا لارتتتتا دص ارالزفتت  ذاا ارصتتل   فلضتتل  ارتداقتتة 
ارف تصتتتت  فتضتتتتفن   دتتتتاق فلضتتتتل  لهتدتتتتا ارتداقتتتتة ارفنامتتتتب لايةاتر ارهار تتتت  إلل ارفمتتتتت دةر فنتتتتهي 
لايجتاقاا ارما ا ات اذاا راعةاة رلدفلدت  فتتح ارهتتحي رلفلافات  علتى ات تاذ إجتتاقاا ارهتتح لفاتا 

 رآلتى:

 تلافت االعتفاة ارفارى. – 1

 دفلد  إلل ارةعلر إردها.ايعالق عق ار – 2

                                                 

    (1) Les entités adjudicatrices peuvent églament négocier sans publicité ni mise en concurrence   
préalables les marchés publics suivants: 
1. Les marchés publics conclus à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de 

développement, sans objectif de rentabilité ou d'amortissement des coûts de recherche et de 
développement. La passation d'un tel marché public ne doit pas porter préjudice à la mise en 
concurrence des marchés publics ultérieurs qui poursuivent ces mêmes objectifs; 

2. Les marchés publics ayant pour objet l'achat de fournitures qu'il est possible d'acquérir en 
profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de 
temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix 
normalement pratiqués sur le marché. 
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إذا تهلتتتب اعفتتتتي لارلجتتتاق ارف تصتتت   ف ا تتتتر  –فاتتتتتح ت تتتكدح رجنتتت  ارتتتتة علتتتى االمت متتتاتاا  – 3
 إجتاقاا هتح اردفلد ي على إلق دتضفق قتات ت كدح تلر ارلجاق فلاعدة انتهائها فق عفلها.

 ار تنافم ارزفنى ارفاتتح يجتاقاا اردفلد . – 4

 تا ةفد  فاةف  فق قدف  ارتداقةي فف تتةدة نم تها.إفكاند  ارمفاح  ص – 5

 تتةدة إلمللب تاددن اردهاقاا. – 6

 فةر صالتد  متداق اردهاقاا. – 7

 ار نلة ارفتأدتر إلل فكلناتها فى فاالالا اععفاح فى اردفلداا ارتى تتهلب ذرر. – 8

 إذا تإلا ارجه  ايةاتد  ذرر. –امت ةان إلمللب االت اقد  ايهاتد   - 9

ارمفاح  تضفدق كتام  ار تله لارفلاص اا  نةًا دجدز إلق ددهة صاتب اردهاق   د   نتلة  -10
 اردفلد  فتح ارتداقة إرى غدت  فق ار اهق إذا تهل ا ه دد  اردفلد  ذرر.

 ثفق نم   كتام  ار تله لارفلاص اا لفاًا رل تائح ارفتةةر رذرر. -11

 لضل  ارتداقة ذرر فف  داق ارم ب.تاصدت فةر تاةدن اردهاقاا إذا تهلب ف -12

 فةر تلتدة إلل تن دذ ارداة. -13

 آرد  تملد  ارفنازعاا لار الفاا. -14

 على إلق تتفا  فذكتر ارهتح اختى: 

 صلتر فق نفلذا  ه  االتتداجاا ارفدتفةري لارفتضفن  اردفلد  فتح ارهتح. – 1

 ةتام  ارملا للضف ارادف  ارتاةدتد .نم   فق تاتدت رجن  إعةاة ارفلاص اا ار ند ي لرجن   – 2

 نم   فق فمتنةاا ارهتحي لصدأ  ايعالق إلل  ها اا ارةعلر. – 3

ذا كانا إةاتر ارتداقةاا اى ارتتى تاتتتح علتى ارمتله  ارف تصت  إلمتللب إلل هتدتا ارتداقتة   لاا
ه اتا رتنص ارفنامبي فإق اذا اعمللب إلل ارهتدا إنفا دتتتةة فاته  تإتاةر اتذ  ارمتله  لارتتى تتفثتح 

إلل  –لفتتق رتته متتلهاته  –فتى ارتتلزدت  2018ارفتاةر اعلرتتى فتتق قتتانلق تداقتةاا ارجهتتاا اردافتت  ردتتان 
ارفتافأل إلل تئد  فجلت  إةاتر ارهدئت  اردافت  إلل ارصتنةلا إلل فتق ددتاةرهن فتق متلهاا فتى ارجهتاا 

ي علتى ارفنصلص علدها فى ارفاةر اعلرى فق فلاة إصتةات اتذا اراتانلقي كتح فتى نهتاا ا تصاصته
 ارت صدح مارا ارذكت.
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لاذ  ارمله  فادةر فى ارلاقف  فا لتة فى ارفاةر ارما د  فق قانلق تداقتةاا ارجهتاا اردافت   
 مارا ارذكتي   ق دكلق ارتداقة فاه فى ارتاالا لارهتا اختد :

دكتتتلق ارتداقتتتة علتتتى  تتتتاق إلل امتتتتئجات ارفناتتتلالاي إلل ارتداقتتتة علتتتى ارداتتتاتااي إلل فاتتتالالا  
فتتاحي إلل تلاتتى ار تتةفااي إلل اععفتتاح ار ندتت   هتدتتا ارفناقصتت  اردافتت ي لدجتتلز امتتتثناق ل اتتتات اعع

فمتت ب فتتق ارمتتله  ارف تصتت   نتتاق علتتى عتتت  إةاتر ارتداقتتةااي إجتتتاق اتتذا ارتداقتتة  إتتتةى ارهتتتا 
 اختد :

 ارففاتم  ارداف . -

 ارففاتم  ارفتةلةر. -

 ارفناقص  ارفتةلةر. -

 ارفناقص  ذاا ارفتتلتدق. -

 فناقص  ارفتلد .ار -

 االت اا ارف ا ت. -

دكتتتلق ارتداقتتتة علتتتى  دتتتف إلل تتتت جدت ارفناتتتلالا إلل ارداتتتاتاا إلل ارف تتتتلعاا ارتتتتى رتتتد  رهتتتا  
ار  صد  االعت اتد ي لارتتت دص  االنت تا  إلل امتتأالح ارداتاتاا لارف تتلعااي لفتق ذرتر ارفن ت ا 

رفألتاتدا ارفألات ي لدجتلز امتتثناق ارمداتد  لارفااصاي عتق هتدتا فزادتةر علندت  عافت  إلل فزادتةر  ا
 اتتتتات فمتتت ب فتتتق ارمتتتله  ارف تصتتت   نتتتاًق علتتتى عتتتت  إةاتر ارتداقتتتةاا إجتتتتاق اتتتذا ارتداقتتتة  إتتتتةى 

 ارهتا اختد :

 ارفزادةر ارفتةلةر. -

 ارفزادةر ارفتلد . -

 االت اا ارف ا ت. -

ارتتلاتةر  تتار اتر لدجتتلز رلجهتت  ايةاتدتت  ارتداقتتة علتتى اتتداجاتهتتا  ات تتا  إلى فتتق هتتتا ارتداقتتة  
 .(1)( فق اذا اراانلق65اعلرى فق اذ  ارفاةر رللصلح إرى إ تان ات اا هاتا لفاًا رتكن ارفاةر )

                                                 

( ارف ات إردها على إلنه دجلز رلجه  ايةاتد  هتح اتتداجاتها إلل اتتداجتاا جهت  إةاتدت  إل تتى إلل إلكثتت  ات تا  هتدتا 65تنص ارفاةر ) (1)
 ارفناقصتت  إلل ارففاتمتت   نلعدهفتتا إلل هتدتتا االت تتاا ارف ا تتتي ل فتتا دت تتا له ددتت  فتتتح ارهتتتحي لاا تتتان ات تتاا إهتتاتى فتتف فتتق داتتف علدتته

 لاعة لار تله ارتى مدجتى فق  الرها إصةات إللافت ارتلتدة إلل ايمناة لذرر فى إلى فق ارتاالا اختد :اال تداتي دتضفق ارا
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لال دجلز   ى تاح تتلدح إلى فق هتا ارتداقة ارفنصلص علدها فى اذ  ارفاةر إرى هتدا  
 تداقة آ ت.

اعتة لايجتتاقاا ارتلاتةر  هتذا لفى جفدف ارتاالا دتن ارتداقتة فتى ارتتةلة للفاتًا رل تتله لارال  
 اراانلق لالئتته ارتن دذد .

ذا كانتتا ةتامتتتنا فتت هتت  إلمامتتا   متتللب إلل  هتدتتا ارفناقصتتاا اردافتت ي إال إلنتته امتتتكفااًل   لاا
( 135إرى  اد  إلنلا  ارفناقصاا اع تىي  اصت  إلنته ه اتا رلفتاةر ) –ل إدجاز  –رل ائةر ن دت فاه 

ي تمتتتتتى علتتتتى كتتتتح فتتتتق ارفناقصتتتت  ارفتتتتتةلةر لارفناقصتتتت  ذاا 2018فتتتتق قتتتتانلق ارتداقتتتتةاا ردتتتتان 
ارفتتلتدق لارفناقص  ارفتلد ي اعتكان ار اص   ارفناقص  ارداف  فدفا رن دتة    نه نص  اص فى 

 اذ  ارالئت .

لركتتتتق ق تتتتح إلق ن تتتتدق اتتتتذ  اعنتتتتلا  فتتتتق ارفناقصتتتتاا ن تتتتدت  تتتتةاقر إرتتتتى إلق اراتتتتانلق ارتتتتتارى  
تهمي فق ناتد  فا كاق مائةًا فى ألح اردفح   تكان اراانلق اعم ا ان 2018رلتداقةاا ارداف  ردان 

  ق جدح ارفناقص  ارداف  اى اعصح إلل ارااعتةر فتى  1983( رمن  9رلفناقصاا لارفزادةاا تقن )
ارتداقتتة لارففاتمتت  اردافتت  امتتتثناقي لتاتكتتًا فتتق ناتدتت  إل تتتىي لفتتى ذاا ارلقتتا فتتا كتتاق دجتتتى علدتته 

لارتذى كتاق دمتالى  تدق  1998رمتن   89ارما ا رلفناقصتاا لارفزادتةاا تقتن اردفح فى ألح اراانلق 
اذدق اعملل دق فدت تًا إلق كال فنهفا إلمتلل ا إلل هتداتا إلصتلدا إلل إلصتداًل رلتداقتةي  تدت  دجتلز رجهت  

  إلق ت تات اذا اعمللب إلل ذار. –ل تتد  فهلا   –ايةاتر 

راانلق ارتتارى إلق تلجت  إرتى إلمتللب إلل لاكذا إلص ح تتفدا على ارمله  ارف تص  فى ألح ا 
هتدتتتا ارفناقصتتت  اردافتتت ي  تدتتت  ال تدتتتةح عنتتته إرتتتى إلمتتتللب إلل هتدتتتا آ تتتت إال عمتتت اب لاضتتتت  
                                                                                                                                               

ارتاجتت  رلتداقتتة ارفتكتتتت علتتى اعصتتناا إلل رتن دتتذ اععفتتاحي إلل ار تتةفااي إلل تاتتةدن ارةتامتتاا االمت تتاتد ي لارتتتى تتمتتن إلى فنهتتا  - 1
  اردفلفد  إلل تكلق  ائد  االمت ةان.

ف ارجهتت  ايةاتدتت  لفاتتا رلفجتتتى اردتتاةى ر فتتلت  متت ب ه ددتت  اعصتتناا إلل اععفتتاح إلل ار تتةفاا إلل ارةتامتتاا االمت تتاتد  تلقتت - 2
ارفهلل ت ي إلق ارتاجت  متن ت  إردهتا فمتتا اًل  صتلتر عاجلت  ةلق إلق دكتلق فدلتلن رتةدها علتى لجته ةقت  تلقدتا تلتدتةاا إلل تن دتتذاا 

 إلل كفداتها.
ى تتتتتى ارجهتتت  ايةاتدتتت  فنامتتت   إت تتتا  اتتتذا ارتتتنفه فتتتق ارتداقتتتةااي  فتتتا فتتتى ذرتتتر امتتتتهةاا تنفدتتت   دتتت  ارتتتتاالا اع تتتتى ارتتتت - 3 

 ارصناعااي إلل تنفده االتتداجااي لغدتاا فق ارتاالا ارففاثل .
رفؤ تتاا لد تته إلق تتضفق  تله ارهتح لارفلاص اا ار ند  لار داناا ايتصائد  رفدةالا ارهلتب لفدتةالا االمتتهالر ارتاتد دت  لا 

 ارفمتا لد  االمتت اةد  رفتح ارهتح لارتداقة إلل إلهت اععفاح إلل ار ةفاا إلل ارةتاماا االمت اتد   تمب اعتلاح.
لدكتلق ات تتا  االت اقدتت  ايهاتدتت  لفاتتًا رلالاعتتة لايجتتاقاا ارتتتى دصتتةت  هتتا قتتتات فتتق ارتلزدت ارف تتتص إلل قتتتات فجلتت  ارتتلزتاق فتتى تتتاح  

 لذرر  دة فلافا  لزدتى ارفارد  لارت هده. تدةة ارجهاا ايةاتد ي
صتةات إللافتت ارتلتدتة إلل اي  جتتاقاا إ تتتان إلل إنهتاق االت اقدت  ايهاتدت  لإلنفاههتا ارف تل تت  لفتةتها لاا متتناة لت تدق ارالئتت  ارتن دذدت  قلاعتة لاا

 لإلةاق ارت فدق لفاا رها.
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 لفتةةر.
: فتتإق ارمتتله  ارف تصتت  ال تلجتت  إرتتى ففيمــا يتعلــق ببســلوأل أو طريــق المناقصــة المحــدودق 

 ارتداقة  ه إال فى ارتاالا اختد :

ه ددتهتتتا قصتتتت اال تتتتتار فدهتتتا علتتتى فتتتلتةدق إلل فاتتتالردق إلل فندتتتدق إلل  اردفلدتتتاا ارتتتتى تتهلتتتب - 1
 امت اتددق إلل   تاق  ذاتهني ملاق فى فصت إلل فى ار اتا.

اردفلداا ارتى ات ذا ارجه  ايةاتد  إجتاقاا ت ادح فمت ا فتى  ت نهاي ل تدت  دتتن ةعتلر فتق  - 2
 تن ت ادلهن رال تتار فدها.

 اا اعفق ارالفى.ارتداقةاا ارفتت ه   اعت ات  - 3
تتتلفدت ارفمتتضتتتاا لاعجهتتزر اره دتت  لاعةلدتت  لغدتاتتا فتتق ارفمتتتلزفاا ارفتت هتت   ارفتافألتت   – 4

 على ارتدار لارصت .
إذا كتتتاق ارلقتتتا إلل ارتكل تتتت  ارالزفتتتاق رلهتتتتتح  هتدتتتا ارفناقصتتتت  اردافتتت  ال دتنامتتتت اق فتتتف قدفتتتت   – 5

 ارتداقة.
ةلةر إلدضتتتا عتتتزلا فاتتتةفى اردهتتتاقاا عتتتق لفتتتق تتتتاالا ارتداقتتتة   متتتللب ارفناقصتتت  ارفتتتت 

ارف تتاتك  فتتى ارفناقصتتاا اردافتت  ارتتتى تتتن هتتهتتا فتتتر إلل إلكثتتت لانتهتتا ةتامتت  ارجهتت  ايةاتدتت  إرتتى 
 فنام   تأددت هتدا  ارهتح.

( فتتتق ارالئتتتت  ارتن دذدتتت  رهتتتذا اراتتتانلق دجتتتب ارن تتتت عتتتق ارفناقصتتت  127له اتتتا رلفتتتاةر تقتتتن ) 
ردافتتت  لتلجدتتته ارتتتةعلر عك تتتت عتتتةة ففكتتتق فتتتق ارفمتتتجلدق علدهتتتا ارفتتتتةلةر علتتتى  لا تتت  ارتداقتتتةاا ا

ارفت صصدق إلل ارفتؤالدق ارف تتألدق  ارن تاه فلضتل  ارهتتحي لذرتر  فتةر ال تاتح عتق إلت دت  ع تت 
دلفتتتتًا ق تتتتح ارفلعتتتتة ارفتتتتتةة ر تتتتتح ارفألتتتتاتدا ار ندتتتت ي لدجتتتتلز  فلافاتتتت  ارمتتتتله  ارف تصتتتت  فتتتتى تارتتتت  

ال تاح عق ع تر إلداني لتتتمب ارفةر فق تاتدخ تلجدته  االمتدجاح تاصدت فةر تلجده ارةعلر  تد 
 ارةعلر.
: فتإق ارتداقتة ال دكتلق عتق هتداته ه اتا وفيما يتعلق ببسلوأل أو طريـق المناقصـة المحليـة 

إال فدفا ال تزدتة قدفتته عتق إلت دت  فالدتدق جندته  2018رمن   182( فنن اراانلق تقن 59رلفاةر تقن )
لتةدق لارفاالردق لفاةفى ار ةفاا لاععفاح لاالمت اتددق ارفتلددق لداتصت اال تتار فدها على ارف

ارتتتتذدق داتتتتف ن تتتتاههن فتتتتى نهتتتتاا ارفتافألتتتت  ارتتتتتى دتتتتتن  تتتتةائتتها تن دتتتتذ فلضتتتتل  ارتداقتتتتة لفتتتتق  دتتتتنهن 
 ارف تلعاا ارفتلمه  لارصأدتر لارفتنااد  ارصأت.

ى فلدلنى جنده على لدجلز قصت ارتداقة  هتدا ارفناقص  ارفتلد  فدفا ال تزدة قدفته عل - 
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إلصتاب ارف تلعاا ارفتلمه  لارصأدتر لارفتنااد  ارصأت ارذدق داف ن اههن فى نهاا ارفتافأل  
ارتتتى دتتتن  تتةائتتها تن دتتذ فلضتتل  ارتداقتتةي لدجتتلز فتتى اتتذ  ارتارتت  فاتته ل اتتتات فتتق ارمتتله  ارف تصتت  

ارهتتح ف تاة  االرتتزان  ارمتدت فتى  االكت اق  تاةدفهن إقتاتًا  ةداًل عق ارت فدق ارفؤقتا فتى اردفلدت  فتتح
ايجتتاقاا لتاتةدن ارتت فدق ارنهتائى تتاح ارتتمتد  لتلقدتف ارداتةي كفتا دجتلز رلمتله  ارف تصت  صتتتا 

 ةفد  فاةف  لفاًا رفا تدتفة  على إلق تتضفق  تله ارهتح ذرر.
 لفى تار  عةن تاةن إلى فتنهن رلفناقصت ي دكتلق رلجهت  ايةاتدت  تتاح إعتاةر ارهتتح تلجدته - 

 ارةعلر رهن لرأدتان لال دتن فى اذ  ارتار  االمتثناق فق  ته ارت فدق ارفؤقا.
لدتدتتدق علتتى ارجهتتاا ايةاتدتت  ق تتح ارهتتتح إ هتتات جهتتاز تنفدتت  ارف تتتلعاا ارفتلمتته   - 

لارصتأدتر لارفتناادت  ارصتأت يعتتالن إلصتتاب تلتر ارف تتلعاا  ارفتافألتت  ارتتى دتتن  تةائتتها ارتن دتتذ 
  داناتهن لتتةدثها على  لا   ارتداقةاا ارداف .رتثهن على تمجدح 

( فتق ارالئتت  ارتن دذدت  رلاتانلق ارمتا ا دجتب ارن تت عتق إلمتللب 131له اتا رلفتاةر تقتن ) - 
إلل هتدتا ارفناقصتاا ارفتلدتت  علتى  لا ت  ارتداقتتةاا اردافت  لتلجدتته ارتةعلاا عك تت عتتةة ففكتق فتتق 

لدق  نتتتل  ارن تتتاه ارفزفتتتف هتتتتتهي لارتتتذدق داتتتف ارفمتتتجلدق علدهتتتا ارفت صصتتتدق إلل ارفتتتؤالدق ارف تتتتأ
ن تتاههن ةا تتح نهتتاا ارفتافألتت  ارتتتى دتتتن فدهتتا تن دتتذ فلضتتل  ارتداقتتةي لذرتتر  فتتةر ال تاتتح عتتق إلت دتت  
ع تتت دلفتتًا ق تتح ارفلعتتة ارفتتتةة ر تتتح ارفألتتاتدا ار ندتت ي لدجتتلز  فلافاتت  ارمتتله  ارف تصتت  فتتى تارتت  

اح عق ع تر إلدتان لتتتمتب ارفتةر فتق تتاتدخ تلجدته االمتدجاح تاصدت فةر تلجده ارةعلر  تد  ال ت
 ارةعلر.
لدجتتلز  فلافاتت  ارمتتله  ارف تصتت   ارجهتت  ايةاتدتت  تتتاح قصتتت ارهتتتح علتتى ارف تتتلعاا  - 

ارفتلمه  لارصأدتر لارفتنااد  ارصأت تضفدق كتامت  ار تتله لارفلاصت اا نفتلذا إقتتات  تةدح عتق 
تفاقتته  فألتلفتته ارتتت فدق ارفؤقتتا ف تتاة  ارمتتدت فتتى ايجتتتاقاا لداتت لن صتتاتب اردهتتاق  تتارتلقدف علدتته لاا

ار نىي لفى تار  تااع  صاتب اردهاق ار ائز عتق ارلفتاق  متةاة نمت   ارتت فدق ارنهتائى فدتتن  صتن 
قدفت  ارتتت فدق ارفؤقتا فتتق فمتتتتااته رتةى ارجهتت  ايةاتدت  لفتتى تارتت  عتةن ك ادتهتتا تلجت  إرتتى  صتتفها 

ا كتتاق متت ب االمتتتتاااي لةلق ارتاجتت  إرتتى ات تتاذ إلى فتتق فمتتتتااته رتتةى إلى جهتت  إةاتدتت  إل تتتى إلدتت
دجلز رها إرأاق ارداة إلل تن دذ   لامه  إلتة إلصتاب اردهاقاا ارتارد  ردهائه  تمتب  –إجتاق آ ت 

تتتدتتتب إللرلدتهتتتا كفتتتا دكتتتلق رهتتتا إلق ت صتتتن فنتتته قدفتتت  كتتتح  متتتاتر تلتتتتا  هتتتاي لد هتتتت جهتتتاز تنفدتتت  
رصأت  دةن االرتتزان  متةاة ارتت فدق ارنهتائى ر  تذ  تذرر ارف تلعاا ارفتلمه  لارصأدتر لارفتنااد  ا

 فى االعت ات فمتا اًل.
كفتتتتا دجتتتتلز  فلافاتتتت  ارمتتتتله  ارف تصتتتت  صتتتتتا ةفدتتتت  فاةفتتتت  رلدهتتتتاق ار تتتتائز فتتتتق تلتتتتر  - 

%( فتتق قدفتت  ارتداقتتة لذرتتر فاا تتح  هتتاب ضتتفاق  نكتتى فدتفتتة 50ارف تتتلعاا  نمتت   ال تجتتالز )
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 تت ى قدتتة إلل  تتته لدكتتلق متتاتى ارف دتتلح تتتتى تتتاتدخ االمتتتتااا  تتذاا ارادفتت  لاردفلتت  لغدتتت فاتتتتق 
 ار دلى رتلر ارف ارغ على إلق تتضفق  تله ارهتح نم   ارةفد  ارفاةف  لهلب تتةدة إللجه صتفها.

علتتى إةاتر ارتداقتتةاا  ارجهتت  ايةاتدتت  ق تتح عتتت  فتتذكتر ارهتتتح علتتى ارمتتله  ارف تصتت   - 
مه  لارصأدتر لارفتنااد  ارصأت ارلاقف  ارفتافألت  ارتتى ف اه   فت  جهاز تنفد  ارف تلعاا ارفتل 

دتتتتتن  تتتتةائتتها تن دتتتتذ ارتداقتتتتة ععفتتتتاح  تتتتئلنه لاا هتتتتات إلصتتتتتاب تلتتتتر ارف تتتتتلعاا رتمتتتتجدح  دانتتتتاتهن 
لتتتتتةدثها علتتتى  لا تتت  ارتداقتتتةاا اردافتتت  علتتتى إلق داتتتلن فتتتت  ارجهتتتاز  فلافتتتار ارجهتتت  ايةاتدتتت    متتتفاق 

اردفلد  فتتح ارهتتح رتةعلتهن لذرتر  تالح فلعتة إلقصتا   فمت   ل داناا ارفهتفدق فنهن  ارة لح فى
  إلدان فق تاتدخ تملفه إل هات ارجه  ايةاتد .

: فتتإق ارمتتله  ارف تصتت  وأخيــرًا فيمــا يتعلــق ببســلوأل أو طريــق المناقصــة ذات المــرحلتين 
 2018رمتتن   182( فتتق قتتانلق ارتداقتتةاا تقتتن 58فادتتةر فتتى ارلجتتلق إردتته ه اتتا رتتنص ارفتتاةر تقتتن )

 تارتتت  فتتتا إذا كانتتتا ارجهتتت  ايةاتدتتت  تمتتتتهدف فتتتق  الرتتته تتةدتتتة ارجلانتتتب ار ندتتت  إلل ارتداقةدتتت    تتتكح 
 فتكافح رلتصلح على عهاقاا تنافمد  فى إلى فق ارتاالا ختد :

 ارتداقةاا ذاا ارفلاص اا ار ند  ارفتك  . -
إلل ارتداقةدتت  لارفزادتتا عنتتةفا تتغتتب ارجهتت  ايةاتدتت  إلق ت  تتذ فتتى االعت تتات ف تلتتا ارتلتتلح ار ندتت   -

 ارنم د  رتلر ارتللح ق ح ات اذ قتات    ق ارفلاص اا ار ند  ارنهائد  لار تله ارتداقةد .
عنتتةفا ال تتتتلافت ت اصتتدح ارفلاصتت اا ار ندتت  ارةقداتت  إلل  صتتائص ارفلضتتل  فتتتح ارتداقتتة عنتتة  -

 ار ةق فى إجتاقاا ارهتح.
تدق  إتةى ارصتا اردلفد  لامد  االنت ات اذا لدتن ايعالق عق ارفناقص  ذاا ارفتتل - 

إلل  تتتتةعلر ارفمتتتتتجلدق إلل ارفتتتتؤالدق فتتتتتق ارف تتتتتألدق  ارن تتتتتاهي لدجتتتتب إلق تتضتتتتتفق كتامتتتت  ار تتتتتتله 
لارفلاصتتتتت اا فتتتتتى ارفتتلتتتتت  اعلرتتتتتى ارأتتتتتت  فتتتتتق ارتداقتتتتتةي لاعةاق ارفتلقتتتتتفي لار هتتتتتله اردتدضتتتتت  

اتدتتت  ارتداقتتتة علدهتتتاي لارفتتتؤاالا رلفلاصتتت اا ار ندتتت  لارففدتتتزاا لارفلاصتتت اا ارتتتتى تتغتتتب ارجهتتت  اية
ارفهلل تت  رتن دتتذ ارداتتةي لدهلتتب فتتق فاتتةفى اردهتتاقاا تاتتةدن عتلضتتهن ار ندتت  اعلردتت   تتةلق إلمتتداتي 

 لكذرر تاةدن فالتألاتهن على  تله ارداة ارفاتتت ي لإلد   تله إل تى.
لدجتتتلز رلجهتتت  ايةاتدتتت  ارتتتة لح فتتتى فناق تتتاا فندتتت   تتتالح ارفتتلتتت  اعلرتتتى فتتتف إلى فتتتق  - 

اصتتتتتاب اردتتتتتل  ارفمتتتتتجد   رلتتتتتة اعةنتتتتى فتتتتق ارفتهل تتتتاا اعمامتتتتد  ارتتتتلاتةر  كتامتتتت  ار تتتتتتله 
لارفلاص اا لذرر رللصلح إرى إهات إلعفاح لفتهل اا فند  لتداقةد  فةقا  تتاا اتتداجاا ارجه  

 ايةاتد  لرللصلح إرى إلك ت قةت فق ارفنافم ي لد هت فاةفى اردتل   نتدج  ارفتتل  اعلرى.
 هتتت ارجهتت  ايةاتدتت  فتتى ارفتتلتت  ارثاندتت  فاتتةفى اردتتتل  ارفا لرتت  رتاتتةدن عهتتاقاتهن لت - 
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 فتضفن  اردت  ار نى لاردت  ارفارى لفاًا رل تله لارفلاص اا ارفةقا .
لفدفا عةا إجتاقاا ارفتتلت  اعلرتى تمتتى علتى إجتتاقاا ارفناقصت  ذاا ارفتتتلتدق ذاا  - 

  هتدا ارفناقص   تمب اعتلاح. ارالاعة لايجتاقاا ارفنألف  رلتداقة
 لدجلز رلجه  ايةاتد  إجتاق ت ادح فم ا ق ح ارهتح إق اتت ا ذرر. 
لكفتتا اتتل لاضتتح ددتتة إلمتتللب إلل هتدتتا ارفناقصتت  ذاا ارفتتتتلتدق إلقتتتب إلمتتللب إلل هتدتتا  

 رلفناقص  ارداف ي  اص  إلنه دت نى فى ارفتتل  اعلرى فنه ذاا ايجتتاقاا ارفتتةةر رهتذ  ارفناقصت 
إق  –اع دتري لذرتر فدفتا د تص ت تكدح رجنت  إعتةاة ارادفت  ارتاةدتدت  لرجنت  ارتتة علتى االمت متاتاا 

لرجن  فتتح ارفألتاتدا ار ندت  لتتةدتة ف لتغ ارتت فدق ارفؤقتا فتى ارتتةلة ارفاتتتر قانلنتًاي كفتا  –لجةا 
اتدا دت تتف فتتى  صلصتتها كتتذرر ذاا ايجتتتاقاا ارفتتتةةر رلفناقصتت  اردافتت  فدفتتا د تتص فتتتح ارفألتت

عالق ارنتائمظ  ح لتتى ارن ت عنهتا ال د تلتا إال فتى ارالدتح  لةتام  لتاددن اردهاقاا لار ا فدها لاا
فتتق اعتكتتان عتتق ارفناقصتت  اردافتت ي إذ دجتتب إلق دتتتن علتتى  لا تت  ارتداقتتةاا اردافتت  لايعتتالق عنهتتا 

ل ي إلل تلجدتته  إتتةى ارصتتتا اردلفدت  لامتتد  االنت تتات إذا فتا كتتاق ارن تاه فتتتح ارهتتتح دتمتن  ار تتد
ارتتةعلر رلفمتتجلدق علتتى  لا تت  ارتداقتتةاا اردافتت  ارفت صصتتدق إلل ارفتتؤالدق ارف تتتألدق  ارن تتاه فتتتح 
ارهتتتتحي لفتتتى اتتتاتدق ارتتتتارتدق دجتتتب إلال تاتتتح فتتتةتهفا عتتتق ع تتتتدق دلفتتتًا ق تتتح ارفلعتتتة ارفتتتتةة ر تتتتح 

  ت ق فتتلدتاا اردتل  ار ند  اعلردت ي لتت تف ذاا ايجتتاقاا ارفنصتلص علدهتا رلفناقصت  اردافت  
 .(1)ايعالق إلل ارةعلر  فا ال دتدات  فف ه دد  ارفناقص  ذاا ارفتتلتدق

                                                 

ي لقتتة إل تتاتا اتتذ  ارالئتتت  فتتى اتتذ  2018رمتتن   182اا اردافتت  تقتتن فتتق ارالئتتت  ارتن دذدتت  راتتانلق ارتداقتتة 130ي 129ي 128ارفتتلاة  (1)
 ارفلاة ادضا إرى إجتاقاا ارفتتل  اعلرى رلفناقصاا ذاا ارفتتلتدق على ارنتل ارتارى:

دجتلز فتى ارفتتلتت  اعلرتى تلاتى االمت متتاتاا فتى ارفلعتة ارفتتتةة إذا تضتفنا  تتله ارهتتتح ذرتري لفناق ت  فاتتةفى اردتتل  رتلضتتدح  -   
فلضل  اردفلد  لارلقلا على فةى امتجا   عتلضهن رلفتهل اا لار تله ارتداقةدت  ارفهلل ت ي علتى إلق دتتن تلثدتا كافت  االمت متاتاا 
لارفناق تتاا لارتتتة علدهتتا لت ألهتتا فتتى فلتتا اردفلدتت ي لعلتتى إةاتر ارتداقتتةاا إ هتتات كافتت  فاتتةفى اردتتتل  ارفتتفلتتدق  تتارتأددتاا ارتتتى 

 ناق على االمت ماتاا.تاتاا ارجه  ايةاتد   
عتتتةاة تاتدتتتت  نتتتتائم إلعفتتتاح ارةتامتتت  لارفتاجدتتت   -    ت تتتكح  اتتتتات فتتتق ارمتتتله  ارف تصتتت  رجنتتت  رتلاتتتى اردتتتتل  ار ندتتت  اعلردتتت  لةتامتتتتها لاا

لارفناق تتاا ارتتتى تتتتن ارتلصتتح إردهتتتا فتتف فاتتتةفى اردتتتل  ارفمتتتتجد   رلتتتة اعةنتتتى فتتق ارفتهل تتتاا لار تتتله ارتداقةدتتت  ارتتلاتةر  كتامتتت  
 ار تله  فا ال د ح  ف ةإل تكافؤ ار تص  دنهني لتتفف ارلجن  تاتدتاا رلمله  ارف تص  الت اذ إلى فق اراتاتاا اختد :

تكلدا ارلجن  ار ند  ارتى تلرا إعةاة كتام  ار تله لارفلاصت اا اعلردت   إعتةاة كتامت  ار تتله ارنهائدت  لفاتا رلنتتائم ارتتى تتن ارتلصتح  - 1
 اص اا ار ند  لفداددت ارتاددن ل تله ارداةإردهاي لتةقدا ارفل 

إرأتتاق إجتتتاقاا ارهتتتح إذا كانتتا اردتتتل  ارفاةفتت  لارتدتتةدالا ارفاتتتتت  تتهلتتب ارفزدتتة فتتق ارت هتتده لةتامتت  ارمتتلا لارفتاجدتت  ار ندتت   - 2
 رفلضل  ارهتح على إلق دتن إل هات فاةفى اردتل   ذرر .

تل  ار ندت  غدتت ارفمتتجد   رلفتهل تاا اعمامتد  ي لتت تف ذاا ايجتتاقاا ارفنصتلص علدهتا فى نهاد  ارفتتل  اعلرى دتن امتت داة اردت -   
  هذ  ارالئت     ق ايعالق عق ارنتائم لتلاى ار كالى.

 كفا إل اتا كذرر إرى إجتاقاا ارفتتل  ارثاند  رهذ  ارفناقص  على ارنتل ارتارى: 
 لفتكافل  لفاا رنتائم ارفتتل  اعلرى دجب ارت كة فق اختى:  دة إعةاة كتام  ار تله لارفلاص اا  صلتر فةقا  - 



 

 

                                                 

 

 

  منى رمضان حممد بطيخ /الدكتورة            لضوابط الفلسفة التشريعية احلديثة                 ...

 

51 

ف متتللب إلل هتدتتا ارفناقصتت  اردافتتت  اتتل إذق اعمتتللب إلل ارهتدتتتا اعصتتح إلل ارااعتتةر فتتتى  
تداقتتتةاا ارجهتتتاا اردافتتت ي لفتتتف ذرتتتر دالتتتتأل إلق جهتتت  ايةاتر إذا ا تتتتاتا هتداتتتا آ تتتت فتتتق ارهتتتتا 

رتداقتتة فإنتته دفتنتتف علدهتتا  دتتة ذرتتر لإلثنتتاق ارمتتدت فتتى إجتتتاقاا ارتداقتتة  هتتذا ارهتدتتا االمتتتثنائد  فتتى ا
اردةلح عنه ال إرى ارفناقص  ارداف  لال إرى إلى فق هتا ارتداقة اع تى لذرر ه اا رلفتاةر ارمتا د  

 مار   ارذكت. 2018رمن   182فق اراانلق 
مت اب ايرأتاقي فتال فنةلتت  علتى جهت  إال إلنه إذا تن إرأاق ارفناقص  ارداف  عى م ب فتق إل 

 – ه دد  ارتتاح  –ايةاتر إلق ت تات رلتداقة فق جةدة إلى فق ارهتا االمتثنائد  اع تى إذا تلافتا 
 ار تله ارفهلل   رذرر.

لفى ذرر تاتلح فتكفت  اراضتاق ايةاتى "إلنته ال غ تات علتى فصتلت  ارمتكر ارتةدتة إق اتى  
فف فق تتى فده ارك اد  رلادان  امتأالح عت اا اعكح لار لرفتاق  ارتج ا إرى هتدا ارففاتم  رلتداقة

 .(1) اراهاتااي  دة إلق ات دا إللال هتدا ارفزادةر لرن دتاةن إلتة

                                                                                                                                               

 تلافت االعتفاة ارفارى رلدفلد . – 1
 تةقدا اردفلد  ارتاةدتد  لف لغ ارت فدق ارفؤقا فى ضلق ار تله ارنهائد  ارتى تن إعةاةاا. – 2
فمتتتج دق رلتاتتةن  دهتتاقاا فندتت  لفاردتت  نهائدتت  ه اتتا ركتامتت  تاتتلن إةاتر ارتداقتتةاا فتتى ارفتتلتت  ارثاندتت   تلجدتته إ هتتات ركافتت  ارفتاتتةفدق ار - 

  ار تله لارفلاص اا ارنهائد  ارفةقا .
ي لاتل فتا ت نتته ارجفددت  اردفلفدت  رامتفى ار تتلى 211ي فجفلع  ارمن  ارتامد ي ص 4/1/1955اي جلم  7رمن   353ارةعلى تقن  (1)

تغتن عتةن لجتلة نتص علتى تألتت ارتفلدتح إذ تاتلح: "فتق  1983( رمتن  9تقتن )لارت تدف فجل  ارةلرت  فتى ألتح اردفتح   تكتان اراتانلق 
( إلق ارف تت  تتتةة تصتتًا إلمتتاردب ارتداقتة لاتتى 1983رمتتن   9تدت  إلق ارفمتت اة فتتق إلتكتان قتتانلق تنألتدن ارفناقصتتاا لارفزادتةاا )تقتن 

لتمتتن ركتتح إلمتتللب فنهتتا تتتةلة  ل تتدق تاالتتته  ارفناقصتت  اردافتت  لارفناقصتت  ارفتتتةلةر لارفناقصتت  ارفتلدتت  لارففاتمتت  لاعفتتت ارف ا تتتي
لايجتتتاقاا ارتتتى داتضتتدها اع تتذ  تته لفتتق  الرتتهي لفتتق ثتتن دكتتلق ركتتح فتتق اتتذ  اعمتتاردب فجتتاح إعفارتته ارتتذى ال دجتتلز إلق د تتتله فتتق 

الندتتت   الرتته  أدتتتت  فتتق اعمتتتاردب. لفتتتق تدتت  إلنتتته فتتتى كانتتتا ارااعتتتةر فتتى ارفناقصتتت  اردافتت  اتتتى قدافهتتتا علتتى إلمتتتا  فتتق ف تتتاةا ارد
لارفمتالار لتتدتت  ارفنافمت ي فإنتته ففتا دتدتتات  فتف اتتذ  ارف تتاةا إج تات ارفتناقصتتدق علتى ارتتة لح فتى ارففاتمتت   دتة إلق تدلاتتا تاتتلقهن 
 ارفناقص  ارتى دجب إلق تكلق اعما  فى ا تدات اردهاق اعفضح  تلها لاعقح مدتًا. لفتق تدت  إنته رفتا كتاق ذرتري لكتاق ار تاةىق 

فناقصتتاا لارفزادتتةاا لالئتتتته ارتن دذدت  إلنتته لرتتئق كانتتا رلففاتمتت  تاالتهتتا لرتد  فتتق  دنهتتا تتلدتتح ارفناقصتت  اردافتت  فتق إلتكتتان قتتانلق ار
إرتتى ففاتمتت  لإلنتته   تتتح ارفألتتاتدا ارفاةفتت  فتتى ارفناقصتت  اردافتت  دتألتتت ارتتة لح فتتى ف الضتتاا فتتف إلتتتة فاتتةفى اردهتتاقاا فتتى  تت ق 

ى ال تجدتز ف الضت  فاتةن اردهتاق اعقتح ارفاتتتق  تتت أل إلل  تت ألتاا رلنتزلح عنهتا كلهتا تدةدح عهائه إال فى ارتةلة ارفاتتر رل تا لارتت
إلل  دضتتها لف الضتتت  صتتاتب اردهتتتاق اعقتتتح غدتتت ارفاتتتتتق  تت ألتتتاا رللصتتلح إرتتتى فمتتتلى إلمتتتدات ارمتتتلاي لإلق إرأتتاق ارفناقصتتت  رتتته 

اة إلق تتتتلح ارفناقصت  اردافتت  إرتى ففاتمتت ي لكتح فتتا تاالتته.... رفتتا كتاق ذرتتر فإنته ال دجتتلز رلجنت  ار تتا إلل ارمتله  ارف تصتت   االعتفت
دفكق ات اعه إذا ت دق إلق االمتفتات فتى ارفناقصت  دتدتات  فتف ارصتارح اردتان إلق تلصتى رجنت  ار تا  إرأتاق ارفناقصت .... لدداتب ذرتر 

فتتى تتااتا إتتةى  فإذا فا جتا ذرر ي إلفكتق رلمتله  ارف تصت  فتى اردلفدت  فتى ففاتمت  –صةلت قتات فم ب فق ارمله  ارف تص  
 ارتاالا ارتى دجلز إجتاق ارففاتم  فدها.

 لفا  دةاا. 213ي فجفلع  اعت ددق عافًاي ص 21/3/1990ي جلم  17/4/1990ي  تاتدخ 404فتلى تقن  
رلداتتة فتتى لاتتل فتتا قتتتتته صتتتات  إةاتر ار تتتلى لارت تتتدف  ةلرتت  اركلدتتا قائلتت  "... فتتق تدتت  إلنتته إلدتتا كتتاق ارتتتإلى تتتلح ارتكددتتا اراتتانلنى  

 ارتارت  ارفاثلت  فإنتته فاةافتا ار تتتك  قتة ا تتتاتا فتى إمتتناة اععفتاح عتتق هتدتا ارفناقصتت ي لإلجتتا فدتتاًل ارفناقصت  ارمتتار   ار دتاقي فإنتته
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 المطلأل الثانى
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات

 إعداد وثائق الطرح

 دة إلق دتن ا تدات إلمللب ارتداقة  فلافات  ارمتله  ارف تصت  علتى ارنتتل متارا ارتذكتي فتإق  
على جه  ايةاتر إلق ت تاةت  إعتةاة ارلثتائا ار اصت   فمتتنةاا ارهتتح لارتتى داتاح رهتا عتاةر كتامتاا 

 ..les cahiers des clauses et les caractéristiquesار تله لارفلاص اا 

 

عق اذ  اركتاماا تجةت اي اتر إرى إلق ار لم   ارت تتددد  ارتةدثت  ت نتا لركق ق ح ارتةد   
فى فجاح ارتداقةاا ايةاتد  كلثائا رلهتح ارفمتنةاا إلل ارنفاذا االركتتلند  ارتى تتن ع ت فنأللف  
فلتةر لفنتألف  لفؤفنت  اركتتلندتاي إلل ع تت فلاقتف اركتتلندت  فتتةةري ففتا كتاق رته إلثتت فتى ارتتة فتق 

علتى ارفمتتنةاا ارلتقدتت  فتى اتذا ارفجتتاحي لفنهتا كتامتاا ار تتتله لارفلاصت اا فتى  تتكلها  االعتفتاة
ارتالدةىي لال فا ملا نزدة  إلدضا عنة تنالح كد دت  ايعتالق عتق ارفناقصتاا اردافت  لكد دت  تاتةدن 

 اردهاقاا فى ةلح ارفااتن .

إال إلق كتامتتاا ار تتتله لفتتف ذرتتر لإلدتتا كتتاق ارفمتتتلى ارتانتتى فتتى فجتتاح ارتداقتتةاا ايةاتدتت ي  
لارفلاص اا ارتالدةد ي الزارا تلدب ةلتًا اافًا فى  صلص تلر ارتداقةاا لال فتا ن دنته ت اعتًا فدفتا 

 دلى:

 
 
 

                                                                                                                                               

دتددق ارتادة فتى تتمتدتها لا تدتات ارفنتاقص ارتذى دتتن ارتداقتة فدته  ارالاعتة ارتتى ته تا علتى ارفناقصتاا  اعت تات إلق اتذ  ارالاعتة تفثتح 
 عاف ي لدتددق ارتادة  هاي لال دجلز ف ار تها لرل رن تلجة  ار تك  قلاعة  اص  فى اذا ار  ق .... . لتتتد تا علتى فتا تاتةن فإنته إلصلالً 

ال دجتتلز اردتتةلح عتتق تتمتتد  ارفناقصتت  ارمتتار   ار دتتاق علتتى ارفنتتاقص اعقتتح متتدتًا لتتلدلهتتا إرتتى ففاتمتت  ي لال لجتته رلتتتتةى فتتى اتتذا 
ى إل تاتا إردهتا ار تتك ي لارتتى لافاتا فدهتا رجنت  ارفناقصتاا ارفتكزدت  علتى إعتاةر هتتح ارفناقصت  كففاتمت ي ذرتتر ارصتةة  ارتتاالا ارتت

إلق جفدتتف اعفثلتت  ارف تتات إردهتتا كانتتا إلرأدتتا عمتت اب  اصتت   كتتح تارتت  تدتت  إلقتتهتتا رجنتت  ارفناقصتتاا ارفتكزدتت ي للافاتتا علتتى هتتتح 
ارفناقصاا فتح ار تت ي تدت  تتتى ار تتك  إجتتاق ارففاتمت  فتف  اتاق اتذ  ارفناقصت  اععفاح ثاند  فى ففاتم ي لال فا ال دتلافت فى 

ةلق إرأائهاي رذرر نتى إلنه ال دجلز تتلدح ارفناقصت  ارمتار   ار دتاق إرتى ففاتمت ي لدتدتدق تتمتدتها علتى صتاتب إلقتح اردهتاقاا متدتا 
 -2/75/91دتته ارفناقصتت  ةلق غدتتت ". تاجتتف فتلااتتا تقتتن: لارفمتتتكفح رلفتهل تتاا ار ندتت ظ  اعت تتات  صتتاتب ارتتتا قتتانلًق فتتى إلق تتتت  عل

 2002ةدمتتف ت  – 1990ي فن تتلت فتتى فجفلعتت  ارف تتاةا اراانلندتت  ارتتتى قتتتهتتا ار تتتلى لارت تتتدف ي دنتتادت 5/11/1991 تتتاتدخ  506
 .37ي ص 2007اعتتا ن ي قي اتي ل( عةا ارفلألاي ارلألد   ارداف  ي ارجزق ارتا في إلكتل ت 
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 الفرع األو 
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات إعداد

 وثائق الطرح فى فرنسا

اا ايةاتدت   ارفتمتلن ارالئتتى فتق ارالاعتة اردافت  فتى ارتداقتة 2112/1راة ا تتها ارفاةر  
ي إلق ارادفتتتت  ارفاردتتتت  1/4/2019لارتتتتذى ة تتتتح تدتتتتز ارتن دتتتتذ ا تتتتتةاق فتتتتق  2018رمتتتتن   1075تقتتتتن 

دتتتلتل(   تتتالا  25ت000ارفهلل تتت  رلتداقتتتة  هتدتتتا اركتا تتت  ت تتتةإل فتتتق  فمتتت  لع تتتتدق إلرتتتا دتتتلتل )
 ارتملن .

Le seuil à compter duquel les marchés sont conclus par écrit est fixé à 
25.000 euros hors taxes. 

فإذا تتااا اذ  ارادف ي فإنه دفكق ايتار    صتلص  تتله ارداتةي ه اتا رل اتتر ارثاندت  فتق  
 ارفاةر مار   ارذكتي إرى ارفمتنةاا إلل ةفاتت ار تله ارتارد :

 

 Les cahiers des clauses généralesدفاتر الشروط العامة:   - 1

تتضتتفق  تتتلهًا تنه تتا علتتى ارداتتلة ارتتتى ت تفهتتا كافتت   –فتتق امتتفها  كفتتا دتضتتح –لاتتى  
ايةاتاا ارتكلفد  لارجفاعتاا ارفتلدت  لارفؤممتاا لارهدئتاا اردافت   ارةلرت ي  تتده  إلق تكتلق اتذ  

ارداتلة ارصتناعد ....ارخ.  –عاتلة ارتلتدتةاا  –اردالة فق ه دد  لاتتةر فثتح عاتلة اع تأاح اردافت  
 ة الئتد  إلل تنألدفد ي إلى قلاعة عاف  لفجتةري لتنامن اذ  ارةفاتت قمفدق:لرذا فهى تتضفق قلاع

ـــة:  -  ـــر الشـــروط العامـــة اجداريـــة والمالي  les cahiers de clausesدفت
administratives générales   ي لاتتى ارتتتى تتضتتفق ارالاعتتة إلل ار تتتله ذاا اره ددتت  ايةاتدتت

 لارفارد .
 les cahiers de clauses techniques و التقنيـة:دفاتر الشروط العامة الفنيـة أ - 

générales. ي لاى ارتى تتضفق ارالاعة إلل ار تله ذاا اره دد  ار ند  إلل ارتاند 

ق كنا قة ذكتنا إلق ةفاتت ار تله ارداف  تتضفق قلاعة الئتد  إلل تنألدفدت ي إلل قلاعتة   اذا لاا
ا ارداتتةي متتلاق  ارنمتت   رل تتتله ارفاردتت  عافتت  لفجتتتةري إال إلق فجتتتة ايتارتت  إردهتتا فتتق جانتتب إلهتتتا

لايةاتدتت  إلن  ارنمتت   رل تتتله ار ندتت  إلل ارتاندتت ي فإنهتتا تصتت ح جتتزقًا فتتق ارداتتة ايةاتىي  تتح لتكتمتتب 
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 .(1)اره دد  ارداةد ي لتص ح  ارتارى كفا رل إلنها قة إلعةا فق جانب اعهتاا إلن مهن
 les cahiers des clauses particulièresدفاتر الشروط الخاصة:  – 2

لاى ارتى تتضفق  تلها ت ص عاةًا  ددنهي إلل تتدلا  كح تار  عاةد  على تةري لدتفثح  
 ةلتاا فى إكفاح فارن دته  ه ةفتت ار تله ارداف  ارما ا اي اتر إردهي لاى تنامن إلدضًا قمفدق:

 les cahiers des clauses دفـــاتر الشـــروط الخاصـــة الماليـــة واجداريـــة: - 
particulières financières et administratives  ي لتتضفق فجفلع  ارالاعة لاعتكتان ذاا

 اره دد  ارفارد  لايةاتد  ار اص   داة فددق إلل  ارداة ارذى دتاة إ تافه.

ـــة و التقنيـــة:  -   les cahiers de clausesدفـــاتر الشـــروط الخاصـــة الفني
particulières techniquesة لاعتكتان ذاا اره ددت  ار ندت  إلل ارتاندت  لتتضفق فجفلع  ارالاع ي

 ار اص   داة فددق إلل  ارداة ارذى دتاة إ تافه.

اتذا لدتتن ارتصتةدا علتى ةفتاتت ار تتله اردافت  لار اصت   اتتات دصتةت عتق لزدتت االقتصتتاة  
 لارلزتاق ارفدنددق.

 الفرع الثانى
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات إعداد

 فى مصروثائق الطرح 

إلنته علتى  2018رمتن   182( فق قانلق تداقةاا ارجهاا ارداف  تقن 19تنص ارفاةر تقن ) 
 –ارجهتتت  ايةاتدتتت  ق تتتح ايعتتتالق إلل ارتتتةعلر رال تتتتتار فتتتى كافتتت  هتتتتا ارتداقتتتة ارتتتلاتةر  هتتتذا اراتتتانلق 

إلق تدتتتتتة كتامتتتتت  رل تتتتتتله  –لارتداقتتتتتة  هتدتتتتتا االت تتتتتاا ارف ا تتتتتت إذا تهل تتتتتا ه ددتتتتت  اردفلدتتتتت  ذرتتتتتر 
ارفلاص اا تتضفق ايتار  ركاف  ارالاعة لاعتكان لايجتاقاا لار تله ارفنصلص علدها فى اذا ل 

اراتتانلق لالئتتتته ارتن دذدتت ي لدجتتب إلق تتضتتفق كتامتت  ار تتتله علتتى لجتته ار صتتلص هتداتت  ارتداقتتةي 
قاا لارفلاصتتت اا لاعهتتتت ار ندتتت  رفلضتتتل  ارتداقتتتة لفكتتتاق ارتن دتتتذي ار تنتتتافم ارزفنتتتى ارفتلقتتتف راجتتتتا

لفلاعدتتتة لفكتتتاق انداتتتاة ارجلمتتتااي ل تتتتله ارهتتتتح اردافتتت  لار اصتتت ي لارت فدنتتتااي لهتداتتت  ارمتتتةاةي 

                                                 

إلق ايتارت  إرتى اتذ  ارتةفاتت دجتب إلق تتتن  نتاق علتى تغ ت  ارهتتفدقي لرتذرر ال دفكتق رلفت تح رلتداقتة فتف ايةاتر إلق دهلتب  فف فالتأل  (1)
فنهتا فن تتتةًا ايتارتت  إرتى ةفتتتت ار تتتلهي كفتا ال دفكتتق رتته  دتة إ تتتان ارداتتة إلق دهارتب  ضتتتلتر ته دتتا اتذ  ار تتتلهي هارفتتا إلنته رتتن دتتتح 

 إردها ضفق  نلة ارداة.
Beroit P., Droit administratife Français, Dalloz, Paris, 1968, P. 607. 

 لفا  دةاا. 126لانألت إلدضا ارةكتلت/ تفضاق  هدخي ارجةدة فى إ تان اردالة ايةاتد ي فتجف م ا ذكت ي ص  
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لتلقدتتتاا تاتتةدن ار تتكالىي لإلمتتللب ارتادتتدني ل تتتله فمتتخ ارداتتةي لارجتتزاقاا لارأتافتتااي لنمتت   فتتق 
 تمتتب  ف تتتل  ارداتتة ارفزفتتف إ تافتتهي فتضتتفنًا تاتتلا لارتزافتتاا هتفتتى ارتداقتتةي لإلدتت   دانتتاا إل تتتى

 ه دد  اردفلد .

لقتتة عهتتة ارف تتت  فتتى ارفتتاةر ارثارثتت  فتتق اراتتانلق ارمتتا ا رلهدئتت  اردافتت  رل تتةفاا ارتكلفدتت   
إعةاة نفاذا كتاماا ار تله لارفلاص اا لن تاا على  لا   ارتداقةاا ارداف ظ علتى إلق تلتتزن إةاتر 

تداقةاا ارجهاا ارداف  ارف ات إردته ( فق ارالئت  ارتن دذد  راانلق 34ه اا رلفاةر تقن ) –ارتداقةاا 
 تلر اركتاماا لارتى دجب إلق تكلق كافل  للاضت  لفتت   لفتقف   ارتملمح لإلق تتضفق تتةدة فا 
إذا كانتتا اردفلدتت  قا لتتت  رلتجزئتت  فتتتق عةفتتهي لتتةدتتتة فتاتتتح لتلقدتتتتاا تاتتةدن ار تتتكالى لآردتت  تمتتتلد  

 ار الفاا لارفنازعاا.

( فق ارالئت  ارما ا  إةاتر ارتداقةاا  تضفدق كتامت  ار تتله 35 ح راة إلرزفا ارفاةر تقن ) 
لارفلاصتتت اا فتتتى عفلدتتتاا  تتتتاق إلل امتتتتئجات ارفناتتتلالا لارداتتتاتاا لارتداقتتتة علتتتى فاتتتالالا اععفتتتاح 

 لتلاى ار ةفاا لاععفاح ار ند   تمب اعتلاح ار داناا اختد :

 ح ارهتح.فا د دة تلافت االعتفاة ارفارى ارف صص رلدفلد  فت - 1

لمتتدل  لإلمتتللب ارتلاصتتح فتتف ارجهتت   فتتا فتتى ذرتتر عنتتلاق لتلد تتلق لتقتتن فتتاك  ل تدتتة اركتتلنتتى  – 2
 لامن ارف لح ره ارتلاصح فف ارفتدافلدق.

ار دانتتاا ارلاجتتتب تلافتاتتتا فتتتى إلصتتتاب اردهتتتاقاا لفدتتتاددت ارتتاتتتا فتتق تتتتلافت  تتتتله ارك تتتاقر  – 3
ارتصندا ارفهللب رلفاالردق فى فاالالا اععفاح ار ند  لارفالقر ارفارد  لتمق ارمفد  رهني ل 

 ل هاةاا فزالر  ارن اه ذاا ارصل .

لصتتتتا رفلضتتتتتل  ارتداقتتتتتة  فتتتتتا فتتتتتى ذرتتتتتر إلى لصتتتتتا فنتتتتتى ضتتتتتتلتىي لارف تجتتتتتاا ارفهلل تتتتت   – 4
لفمتتتلداا اعةاق لغدتاتتا فتتق ارفلاصتت اا لار دانتتاا ايتصتتائد  رفدتتةالا ارهلتتبي لفدتتةالا 

اا ارفمتتتتتا لد  االمتت تتتتاةد  رفتتتتتح ارهتتتتتح لارتداقتتتتة إلل إلهتتتتت االمتتتتتهالر ارتاتد دتتتت ي لارفؤ تتتتت 
 اععفاح إلل ار ةفااي  تمب اعتلاح.

 إلمللب تاددن اردهاقاا. – 5

 فداددت لفتةةاا ةلت ارتدار ارتى دفكق تادفها عنة ار ا للفاًا ره دد  اردفلد . – 6

 صلت مةاة ارت فدق ارفؤقا لف لأه لارت فدق ارنهائى لنم ته. – 7

 إقتات ارت فدق على اردفار  إذا تهل ا ه دد  اردفلد  ذرر. – 8
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ارفتتتةةاا لاال تتتتاهاا تتتاح ارمتتفاح رصتتاتب اردهتتاق  تت ق ددهتتة  تت د   نتتلة اردفلدتت  فتتتح  – 9
 ارهتح إرى غدت  فق ار اهق لنم ته إذا تهل ا ه دد  اردفلد  ذرر.

ارفكتتتتلق ارصتتتتناعى   تتتتتله ته دتتتتا إلفضتتتتلد  ارفنتتتتتم ارفتلتتتتى عتتتتق تلتدتتتتةاا فمتتتتتلفد  رنمتتتت   -10
ارفصتتتىي لار تتةفاا إلل اععفتتاح ار ندتت  ارتتتى تاتتلن  هتتا جهتتاا فصتتتد ي إعفتتاال رتكتتن ارفتتاةر 

 ( فق اراانلق لارتى من دنها فدفا  دة.35)

 ارفةر ارالزف  رصالتد  متداق اردهاقاا. -11

 فةر ارتلتدة إلل ارتن دذ إلل إلةاق ار ةف . -12

 ب تتةدة إللجه صتفها.نم   ارةفد  ارفاةف  إق لجةا لهل -13

 تتةدة ار نلة ارفتأدتر إلل فكلناتها  ارنم   رفاالالا اععفاح فى اردفلداا ارتى تتهلب ذرر. -14

تتةدة فةر ارضفاقي لفةر ارصتدان  لنلعهتا ) تافل  إلل غدتت  تافل  قهتف ارأدتات( فتى ارتتاالا  -15
 ارتى تتهلب ذرر.

ص لفاتتًا رلنمتتب ارتتلاتةر  اراتتانلق إذا تغ تتا ارجهتت  فتتا د دتتة تدتتةدح تجتتن ارداتتة  ارزدتتاةر إلل ارتتنا -16
 ايةاتد  فى ذرر.

 ارنص على امت ةن إلمللب االت اقد  ايهاتد  لنفهها فى اردفلداا ارتى دتاتت فدها ذرر. -17

ارت كدة على إلق جفدف ارتداقةاا تكلق  ارجنده ارفصتى فا رتن دتذكت صتتات  غدتت ذرتر ي لإلنته  -18
اردهاق فق فتة إلل  تك  فى ار اتا إلق تكتب اعمدات  اردفل  اعجن د ي دجلز فى تار  تاةدن 

لرأت  ارفااتن  تتن فداةرتها  ارجنده ارفصتى  ارمدت ارفدلتق  ار نتر ارفتكتزى فتى تتاتدخ فتتح 
 ارفألاتدا ار ند .

 غدت ذرر فق  داناا تتااا ارجه  ايةاتد  الزف   فا دتفا ى فف ه دد  اردفلد . -  

نتتاا ارتتتى قتتة تتااتتا ارجهتت  ايةاتدتت  الزفتت ي تلتتر ارفتدلاتت   اردفلدتتاا ارتتتى تاتضتتى لفتتق ار دا 
ه ددتها ارفدادن  ارتاف  ارنافد  رلجهارت ي إذ دجتب تضتفدق ذرتر  كتامت  ار تتله لارفلاصت اا لدتدتدق 

رتتةدتة فى اذ  ارتار  قدان إةاتر ارتداقةاا  ارتنمدا فف ايةاتر ارهار   إلل ارفمتت دةر  ارجهت  ايةاتدت  
فلعة زداتر إرى فكاق ارتلتدة إلل ارتن دتذ إلل فلقتف ارف تتل  إلل فكتاق تلاجتة فتتح ار دتف إلل ارتت جدت إلل 
ارتتتت دص علتتى إلق دكتتلق فلعتتة ارفدادنتت  ق تتح انداتتاة جلمتت  فتتتح ارفألتتاتدا ار ندتت  إلل جلمتت  ارفزادتتةر 

 ائه   كح جدة. لقا كااي  فا دماعة فق قان   تاق كتام  ار تله لارفلاص اا على إعةاة عه
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اتتذا لدجتتلز رلجهتت  ايةاتدتت  إة تتاح تدتتةدالا علتتى كتامتت  ار تتتله لارفلاصتت اا إذا اقتضتتا  
ارفصتتلت  اردافتت  ذرتتري إلل  نتتاًق علتتى جلمتت  االمت متتاتااي علتتى إلق دتتتن اعتفتتاة تلتتر ارتدتتةدالا فتتق 

لتى اعكثتت ارمله  ارف تص ي لاا هات فق قافلا   تاق كتام  ار تله  هاي لذرر  الح ثالثت  إلدتان ع
فق تاتدخ إجتاق ارتدتةدالا إلل جلمت  االمت متاتااي لفتى جفدتف اعتتلاح ال دجتلز إلق تاتح ارفتةر  تدق 
اي هات  هذ  ارتدتةدالا لارفلعتة ارفتتةة ر تتح ارفألتاتدا ار ندت  عتق مت د  إلدتاني لدتدتدق ارتتة كتا ت  

ارهدئتت   –دتتة ارمتتتدف علتتى فاتتةفى االمت متتاتاا لفتتق قتتافلا   تتتاق كتامتت  ار تتتله  كتتتاب دتمتتح  ار ت 
فف تدزدز  فى ذاا ارلقا  ار تدة االركتتلنى إلل ار تاك   ايضتاف  إرتى ن تتاا علتى  -ارالفد  رل تدة 

 لا   ارتداقةاا ارداف ي لال دجتلز ارتدتةدح فتى كتامت  ار تتله لارفلاصت اا  دتة ارفلعتة ارفتتةة ر تتح 
 ارفألاتدا ار ند .

 ويتعين على الجهة اجدارية: 

ثفق  تاق كتام  ار تله لارفلاص اا لفاًا رل تائح ارتى تتةةاا ارالئت  ارتن دذد ي تتةدة  - 
لتتتتجن كتامتت  ار تتله لاراتتلائن لارفلاصتت اا لارتلصتدا ار نتتى  تمتب اعتتتلاح فتتى تتاح ارهتتتح فتتى 
 ار اتاي فف ذكت إلق ارنص اردت ى ال ارفدلح علده فى تار  ار الا إلل االرت ا  فى فضفلنها.

كتام  ار تتله لارفلاصت اا رفتق قتان   تتائها فتتى تتلافتا إلى فتق تتاالا إرأتاق تة ثفق  - 
( فق اراانلق  تده  إعاةتها رلجه  ايةاتدت  كافلت ي فدفتا عتةا 37اردفلد  ارفنصلص علدها  ارفاةر )

 ارتاالا ارتى دت دق لجلة تلاهؤ  دنهن إلل ففاتماا اتتداح إلل فماة إلل اتتكات.

اتتت  فتتتق كتامتتتاا ار تتتتله لارفلاصتتت ااي علتتتى  لا تتت  ارتداقتتتةاا ن تتتت صتتتلتر كافلتتت  لفها  - 
اردافت  عتتةا اردفلدتتاا ارتتى تتهلتتب اعت تتاتاا اعفتق اراتتلفى عتتةن ارن تت عنهتتا لفاتتًا رفتا تاتتةت  ارمتتله  

 ارف تص .

 
 الفرع الثالث

 مشكلة االختالف بين ما ورد فى وثائق الطرح وما ورد فى أحكام
 قصات العامةالقوانين والمراسيم المنظمة للمنا

إذا كانتتا ةفتتاتت ار تتتله اردافتت  إلل ار اصتت  تجمتتة ارداتتة ارف تتتن  تتدق جهتت  ايةاتر لارفتداقتتة  
فإن التساؤ  الذى يثـار هنـا، هـو مـدى إمكانيـة مخالفـة هـذه الـدفاتر أو الكراسـات لمـا ورد فدهاي 

لك لمـا ورد مـن من ضوابط وأحكام فى أوامر ومراسيم الشراء العام فى فرنسا  سالفة الـذكر ، وكـذ
 والئحته التنفيذية؟ 2018ضوابط وأحكام فى قانون تعاقدات الجهات العامة فى مصر لعام 
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راتتة امتتتاتا إلتكتتان فجلتت  ارةلرتت  ار تنمتتى فتتى اتتذا ار تت ق علتتى إجتتازر ف ار تت  فتتا لتة فتتى  
قلاعتة ارداة ارف تن فق ضلا ه لإلتكان فف فا لتة فى ةفاتت ار تله ارداف  لارتى تتضفق كفا ذكتنا 

الئتد  إلل تنألدفد ي ت مدمًا علتى ف تةإل ارتتدت  ارتداقةدت  ارتذى دمتفح ر هتتاا إلق دضتفنلا ارداتة كتح 
فا دتلنه فالئفًا ره دد  ارتا ه  ارتداقةد ي  ح راة نص ارف ت  ار تنمى ذاته فى قانلق عاتلة ار تتاق 

ال  اردتتان علتتى إفكاندتت  اتتذ  ارف ار تت    تتته إلق د تتات  لضتتلح إرتتى اعتكتتان ارتتتى تفتتا ف ار تهتتاي لاا
 (.1)اعت تا ك ق رن تكق

جا تت  علتتى ارتمتتاؤح متتارا ارتتذكت تتتلح فتتةى إفكاندتت  ف ار تت  ةفتتاتت ار تتتله   لفتتى فصتتت لاا
لالئتتته  2018رمتن   182ار اص  إلل فا لتة  ارداة فتق ضتلا ه لإلتكتاني رفتا لتة فتى اراتانلق تقتن 

ارللائح ارتى دتن ارتداقة فى أللهتا ت اهتب اركافت  ارتن دذد ظ تالح ارفتكف  ايةاتد  اردلدا إلق ارالاندق ل 
علتى ارتداقتة فتف ايةاتر فتارف تل  إلنهتن قتة  –تتاح قدافهتا  -لعلفهتن  فتتلااتا ف تتل ي فتإق إلق لتلا

اتتضتتلا كتتح فتتا لتة  هتتا فتتق إلتكتتان. لتدنئتتذ تنتتةفم فتتى  تتتله عاتتلةان لتصتتدت جتتزقًا ال دتجتتزإل فنهتتا 
ارداة صتات  على امت داة إلتكافهتا كلهتا إلل  دضتها عتةا  تد  ال فكار فق االرتزان  ها فا رن دنص

ذا كتتتاق ارداتتتة رتتتن دتتتنص علتتتى امتتتت داة إلتكتتتان الئتتتت  ارفناقصتتتاا  فتتتا تدلتتتا فنهتتتا  ارنألتتتان اردتتتاني لاا
 .(2)لارفزادةاا فإنه دتددق ته دا نصلص اذ  ارالئت 

تكتتلق  لاكتتذا د تتتته رجتتلاز ارف ار تت  إلق دتتنص فتتى ارداتتة صتتتات  علتتى اتتذ  ارف ار تت ي لإلال 
 ارف ار   فتدلا   ااعةر فق قلاعة ارنألان اردان.

إرتى انته ال تدت تت  5/4/1967لقة ذا ا ارجفدد  اردفلفد  رامفى ار تلى لارت تدف  جلم   
الئت  ارفناقصاا لارفزادةاا فكفلت  رلداتة  تدت  دفكتق ته دتا ارجتزاقاا ارف دنت   هتا فتا رتن دتضتفق 

 اتاتتا جتزقًا فكفتتال رته اعفتتت غدتتت ارفتتلافت فتتى اتذا ارداتتة. رهتتذا ارداتة إلتكافهتتا إلل ايتارت  علدهتتا  اعت
انتهتتى تإلى ارجفددتتت  اردفلفدتتت  إرتتتى إلنتته ال دجتتتلز تلقدتتتف غتافتتت  تتت  دت علتتتى ارفاتتتالح.... عتتتق ارداتتتة 
فلضل  ار تلى لال لجه رفماقر  إلى فق ارفلأل دق ارف تصدق  ارفؤمم  نألتا رلألتلا ارتى تن فدها 

 .(3)تن دذ  ق ح تتتدت ارتداقة لارتى  ةق فدها  

لت كدتتةا رهتتذا ارف تتةإل قتتتتا ارجفددتت  اردفلفدتت  إلنتته "إذا تضتتفق ارداتتة ف ار تت  عتكتتان ارالئتتت   
تكلق ارد تر   تكان ارداتة ن متهي لقتة تضتفنا  تتلهه امتت داة تكفهتا رالئتت  فتى اتذا ار صتلصي 

                                                 

اح اردافت ي ةكتتلت/ فهنتة ف تتات فق ةفتت  تله ايةاتد  ارداف  ارفه ا على عالة اع أ 25/12ي لكذرر ارفاةر  318ي 112ارفلاة  (1)
 .328ي ص 2001نلحي ايدجاب لارا لح فى ارداة ايةاتىي ةكتلتا  عدق  ف ي من  

 .6/1/1968اي جلم  10رمن   858ظ لارهدق تقن 4/4/1989اي جلم  31رمن   1625ي 1511ارهدناق تقفا  (2)
 .21/88/159ي فلا تقن 5/4/1967ي جلم  15/4/1967فى  417فتلى تقن  (3)
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 .(1")لجب االرتزان  ها لعلى ذرر ارتاا إتاةر هتفدهي ل تلهه ألااتر فى  داق اذا ارفدنى لفق ثن

كفا قتتا ارجفدد  اردفلفد  إلق "ارنص فى الئتت  ارفناقصتاا لارفزادتةاا علتى تتا ايةاتر  
فتتى ارزدتتاةر إلل ارناصتتاق ال دمتتتى تلاائدتتا علتتى ارفتداقتتة فتتف ايةاتر رفجتتتة ارتتنص علدتته فتتى ارالئتتت  

فى ار تله ارداف  ارتتى تدتةاا لدتددق يرزان ارفتداقة  ه إلق دنص علده صتات  فى ارداة إلل إلق دتة 
عتتةن لجتتلة اتتذا ارتتنص فتتى  -جهتت  ايةاتر لتتتن ارتداقتتة علتتى إلمامتتها لتدت تتت جتتزقا ال دتجتتزإل فتتق ارداتتة

ارالئت  ارجةدةر ال دفنف ارهدئ  فق لضف فثح اذا ارنص لتةلة  فى ار تله ارداف  إلل دتنص علدته 
 .(2)صتات  فى ارداة

فناقصتاا لارفزادتةاا ال تدت تت جتزقًا فتق ارداتة فتا رتن لقتتا ارجفدد  اردفلفدت  إلق الئتت  ار 
دتضتتفق ارداتتة إلتكفهتتا إلل ايتارتت  علدهتتا  اعت اتاتتا جتتزقًا فكفتتال رتتهي لإلنتته إذا تضتتفق ارداتتة ف ار تت  

 .(3)صتدت  عتكان ارالئت  فتكلق ارد تر   تكان ارداة ن مه
دتتتتةةاا ارداتتتة ارف تتتتن  لقتتتتتا ارجفددتتت  اردفلفدتتت  إلق "تاتتتلا لارتزافتتتاا ارفتداقتتتة فتتتف ايةاتر 

 دنهفتتا لال تجتتل  إرتتى الئتتت  ارفناقصتتاا لارفزادتتةاا فدفتتا متتكا عنتته اتتذا ارداتتة  تتارتنألدن فتتإذا تنتتالح 
ارداة تنألدن فم ر  فا على نتل ف ارا ره جتاق  هتذ  ارالئتت  كتاق نتص ارداتة اتل ارلاجتب ارته دتا 

 .(4)اتتتافا رااعةر إلق ارداة  تدد  ارفتداقةدق"
ه ارفتكف  ايةاتد  اردلدا  الرهتا "لفتق تدت  إلنته إذا تضتفنا ار تتله ار اصت  لاذا فا إلكةت 

ارفلتا   ار تله ارداف  إلتكافا  اص  رفلاجه  تاصدت ارفتداقة فى ارتلتدة فإنها تكلق اى ارلاج ت  
 .(5)ارته دا ةلق ارنص ارالئتى إلل ارنص اردان إذ إلق فق ارف اةا ارفملف  إلق ار اص دادة اردان

  

                                                 

 .19/12/1990ي جلم  78/2/19فتلى تقن  (1)
 .18/1/1984ي جلم  54/1/249ي فلا 3/4/1984فى  311فتلى تقن  (2)
 .27/2/350ي فلا 3/4/1985فى  392فتلى تقن  (3)
 .78/2/16ي فلا 9/12/1987فتلى  تاتدخ  (4)
 .29/6/1974ا. ي جلم   15رمن   287ارهدق تقن  (5)
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 ث الثالثالمبح
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات الموافقات

 واالستشارات والتموي  الالزم قب  الطرح للتعاقد

 المطلأل األو 
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات 

 الموافقات قب  الطرح للتعاقد

ارمتا ا  علتى إ تتان فق ارضلا ه لارضفاناا ارهاف  لاعمامد  ارلاجب فتاعاتها فى ارفتتلت   
اردالة ايةاتد ي  اص  فى ارفتتل  ارما ا  علتى ارهتتح رلتداقتةي ضتتلتر تصتلح ارمتله  ارف تصت  
 ارتداقة علتى تصتتدح إلل إذق  ارتداقتة فتق جهت  دتتةةاا اراتانلقي  تدت  ال دفكتق رهتذ  ارمتله  إ تتان 

التألت  إلق اتذا ارضتتا ه ارداتة كلدت  ةلق ارتصتتلح ارفمت ا علتى اتتذا ارتصتتدح إلل ذرتر ايذق. فتتف ف
نفا فاه ر د  اردالة ذاا اعافد  ار اص ي  ح  رد  ضا هًا عافًا  ارنم   ركاف  اردالة ايةاتد ي لاا
نفتتا إلدضتتا فتتى فجتتاح  رتتد  فاتته فتتى فجتتاح تفادتت  إلفتتلاح ارةلرتت  لفلاتةاتتا لفصتتتلفاتها ارف تل تت ي لاا

عالق مداةر ارةلر .  تفاد  اعفق ارالفى إلل ارلهنى لاا

( فتتق ارالئتتت  ارتن دذدتت  راتتانلق تداقتتةاا ارجهتتاا اردافتت  17اتتة نصتتا ارفتتاةر تقتتن )فتتق انتتا ف 
على إلق "على ارجه  ايةاتد  ق ح هتح اردفلد  رلتداقةي ارتصتلح  2018رمن   182فى فصت تقن 

علتى ارفلافاتاا لارتتتتا دص ارالزفت  ذاا ارصتل   فلضتتل  ارتداقتة فتق ارجهتتاا ارفدندت  لفاتا رلاتتلاندق 
 ارتى تاضى  ذرر.لاراتاتاا 

لفى فتنما فاة تهلتب ارف تت  صتةلت إذق إلل تصتتدح  ارتداقتة متلاق فتق جانتب ار ترفتاق إلل  
فتتق جانتتب جهتت  إةاتدتت  فددنتت  ي تتتان عاتتلة ارةلرتت  ارتتتى تتتتن فتتى  دتت  ارفجتتاالا  اصتت  ارفجتتاالا 

 ارفارد  إلل فجاالا ارتصتفاا اردااتد  كفا من دق .

ت فتتق ارفمتتائح ارتتتى كانتتا تتتتة  فتتى ارلاقتتف اردفلتتىي ل هتتذ  ارنصتتلص فاتتة تتتن تالفتتى كثدتت 
لتمتتت ب ضتتتتتًا رلجهتتت  ايةاتدتتت ي نتدجتتت  هتتتتح اعصتتتناا إلل اععفتتتاح ق تتتح ارتصتتتلح علتتتى فلافاتتتاا 
ارجهاا ارفدند  فتى اتذا ار ت ق إلل ق تح امتصتةات ايذق إلل ارتتتا دص ارالزفت  فتى اتذا ار صتلصي 

 ثن تثات  دة ذرر عا اا ارتصلح علدها  دة ارهتح.

لرلفلافاتتاا ارمتتا ا  علتتى ارهتتتح رلتداقتتة صتتلتًا عةدتتةري فاتتة تتجمتتة فتتى صتتلتر قتتانلق دصتتةت  
فق ار ترفاقي إلل فى صلتر قتات جفهلتىي إلل فى صلتر فتامدني إلل فى صلتر قتاتاا إةاتدت  تصتةت 
فتتتتق فجلتتتت  ارتتتتلزتاق إلل تئتتتتد  فجلتتتت  ارتتتتلزتاق إلل ارتتتتلزتاقي إلل فتتتتق ارفجتتتتار  ارفتلدتتتت  لذرتتتتر علتتتتى 
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 تارى:ارت صدح ار
 الفرع األو 

 البرلمان واجذن بالتعاقد

لال فا ددنى إلق ايذق  ارتداقة ال دصةت إال فق ار ترفاق فى صلتر فلافات  إلل قتانلقي لاتل  
فتتى  –لارتتتاح اكتتذا  –دفثتتح  تتذرر قفتت  إلل إلقتتلى ارفلافاتتاا ارمتتا ا  علتتى ارهتتتح رلتداقتتةي إذ دتجمتتة 

فتتت ظ لرتتتذا فهتتتل ال دتهلتتتب إال  ارنمتتت   رلداتتتلة ذاا صتتتلتر تقا تتت   ترفاندتتت  ف ا تتتتر علتتتى إلعفتتتاح ارتكل 
ارصل  ارف ا تر  ارفصلت  اردلدا رلةلر ي إلل ارتى تف  اعفق ارالفىي إلل ارتى دتتتب علدها ارتزافاا 
قة تتتفلها اعجداح ارفا ل ... لاكتذاي لاتل إلفتت ااتفتا  ته فدألتن ةمتاتدت ةلح اردتارن فتى  صتلص 

ارات  إنفا دفثح ارتزافًا  هدتًا لره إلثت  تارغ علتى إلفتلاح ارةلرت ي عاة ارات  ارداني  اعت ات إلق اذا 
كفتتا رتته اتت تتاه لثدتتا  ف تتةإل فتتت  ارضتتتائبي لذرتتر عق كتتح قتتت  عتتان داتضتتى فتتى ارأارتتب فتتت  

. كفتتا إلق اتت تتاه ارتكلفتت   اتتت  ةلق فلافاتت  ار ترفتتاق متتدؤةى إرتتى إج تتات  علتتى (1)ضتتتائب عةائتته
فتتتت  رلتن دتتتتذ فتتتتى فدزاندتتتتاا ارمتتتتنلاا ارفا لتتتت ي فتتتتتتتن  تتتتذرر ارمتتتتله  إةتاا االعتفتتتتاةاا ارفاردتتتت  ارالز 

ارت تتتتددد  فتتتق تاهتتتا فتتتى فناق تتت  اعتفتتتاة  فتتتى ارفدزاندتتت ي لفتتتق تاهتتتا فتتتى ق تتتلح االرتتتتزان  تتتارات  إلل 
 .(2)ارف تل  إلل تفضه إلل تدةدله

ــى فرنســا:   ال دفكتتق عاتتة قتتت  عتتان ةلق تتتت دص فتتق ار ترفتتاقي لاتتذا ارتتتت دص د  تتذ فف
قظ لقتتة كتتاق ذرتتر فاتتتتًا رتتزفق هلدتتح عتفدتتاي إرتتى إلق تتتن تاندنتته ت تتتدددًا  صتتةلت قتتانلق صتتلتر قتتانل 

( فنه على إلنه ال دفكق رلةلرت  إلق ت تتن قتضتًاي إلدتا كانتا 81ي لارذى نصا ارفاةر )31/12/1921
ي فاتة قتتت اتذا ارف تةإل ةمتتلتدًاي 1958صدأتهي إال  فاتضى قانلق  اصي لفف صةلت ةمتلت عان 

فق اذا ارةمتلت "تتةة اراتلاندق ارفاردت  فتلاتة لإلع تاق ارةلرت   ار تتله لفتى  34ارفاةر  إذ ه اا رنص
 ارتةلة ارتى د دنها قانلق إلمامى.

                                                 

 .21/4/1959ارصاةتر فى  263اردفلفد  رلامن االمت اتى تقن فتلى ارجفدد   (1)
ي فتتتتق قتتتتانلق ايةاتر ارفتلدتتتت  7ا69ا ل43ل  129لدالتتتتتأل إلق ارفتتتتلاة  17/1/1995 تتتتتاتدخ  69فتتتتتلى ارجفددتتتت  اردفلفدتتتت  تقتتتتن  (2)

دنتت ي لد تتتت ارفصتتتىي تدهتتى رلفجتتار  ار تتد د  ارفتلدتت  ارتتتا فتتى عاتتة قتتتل  ةلق ارتجتتل  إرتتى فجلتت  ار تتدب لضتتفق  تتتله فد
اردفدتتة متتلدفاق ارهفتتالى ذرتتري  تت ق اتتذ  ارفجتتار  ارفتلدتت  تدت تتت  فنزرتت   ترفانتتاا فتلدتت  فتتق جهتت ي لعق ثفتت  لصتتاد  إةاتدتت  تفاتمتتها 

. 152جه  ايةاتر ارفتكزد  على ا تصتاص ارفجلت  فتى اتذا ار ت ق فتق جهت  إل تتى. تاجتف فهلرته فتى ارداتلةي ارفتجتف ارمتا اي ص 
  اردفلفد  قة امتاتا على عتةن  ضتل   تتكاا اراهتا  اردتان إرتى ارادتة ارةمتتلتى ارفنصتلص علدته فتى ارفتاةر كفا دالتأل إلق ارجفدد

فق ارةمتلتي عق اذ  ار تكاا تدت ت فق ق دح إل  اص اراانلق ار اصي لال تدة عضلا فتى ارمتله  ارتن دذدت ي ل ارتتارى فتإق فتا  121
 تتتتتاتدخ  755ا ارمتتتتله  ارتن دذدتتتت . تاجتتتتف فتتتتتلى ارجفددتتتت  اردفلفدتتتت  تقتتتتن ت تفتتتته فتتتتق قتتتتتل  د تتتتتا عتتتتق نهتتتتاا اراتتتتتل  ارتتتتتى ت تفهتتتت

 .423(ي ص 40ي 39ي ارمنتاق )47/2/363ي فلا تقن 12/6/1985ي جلم  4/7/1985
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"Les lois de finances déterminent les resources et les charges de l'Etat 
dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique". 

فى   ق ارالاندق ارفارد  علتى  1959دنادت  2فق اعفت ارصاةت فى  15لقة نصا ارفاةر  
 إلق "عالة ارات  اردان ت تن  ناق على ارفلافا  ار ترفاند  ارتى تصةت منلدا  اانلق ارفدزاند  ارداف ".
"Les emission d'empruntes sont faits conformément aux autorisations 
générales données chaque année par les lois de finances". 

قتة ت نتا اتذ  ارااعتةر.  1958اذا لدالتتأل إلق اردةدتة فتق ارت تتدداا ارالتات  علتى ةمتتلت  
تنص على إلق: "إصتةاتاا اراتتل  تتتن  فلجتب تتتا دص عافت ي  2/1/1959فق إلفت  15فارفاةر 

فتتتتتتق فتمتتتتتتلن  124فتتتتتتت  ارنمتتتتتت   رلفتتتتتتاةر تدهتتتتتتى كتتتتتتح متتتتتتن   فلجتتتتتتب قتتتتتتلاندق فاردتتتتتت "ي لكتتتتتتذرر اع
ارفتضفق ارتنألدن اردان رلفتام   ارداف ي لارتتى تتنص علتى "عتةن جتلاز عاتة ةدتلق  29/12/1962

فى ذف  ارةلر  إال  فلجب قلاندق فارد "ي لقاعةر ارتت دص ارت تددى راتل   فلجب قلاندق فاردت ي 
إلنلا  اراتل ي ال فتتا فتى ذرتر  تدق لقاعةر ارتت دص ارت تددى راتل  ارةلر  تنه ا على جفدف 

إلق دكلق ارات  ةا لدًا إلل  اتجدًاي كفا ال فتا  دق إلق دكلق قة إل تن عتق هتدتا االكتتتاب اردتان إلل 
إلنه قة تن رةى ار نلري لال ع تر رفةر ارات  فى ا تتاه اراتانلق ارفتت ص  تهي كفتا ال ع تتر عافدتته 

 لقدفته.
لارذى نص فى  1923لتد ي  ةقًا فق ةمتلت عان : فاة تلاتتا ارنصلص ارةمتوفى مصر  
فنه على إلنه "ال دجلز عاة قت  عفلفى لال تدهة دتتتب علدته إن تاا ف تارغ فاردت  فتق  137ارفاةر 

( فتق ةمتتلت 96ار زان  فى من  إلل منلاا فا ل  إال  فلافا  ار ترفتاق" لاتل فتا نصتا علدته ارفتاةر )
ي لإل دتتًا فاتة 1971( فق ةمتلت عتان 121لارفاةر )ي 1964( فق ةمتلت عان 72ي لارفاةر )1956

فنتته علتتى إلنتته "ال دجتتلز رلمتتله  ارتن دذدتت  االقتتتتا ي إلل  127فتتى ارفتتاةر  2014نتتص ةمتتتلت عتتان 
ارتصتتلح علتتى تفلدتتحي إلل االتت تتاه  ف تتتل  غدتتت فتتةتا فتتى ارفلازنتت  اردافتت  ارفدتفتتةر دتتتتتب علدتته 

ا ل ي إال  دة فلافا  فجل  ارنلاب". لاذ  ارفلافا  كانا إن اا ف ارغ فق ار زان  ارداف  رلةلر  رفةر ف
فتتإق  1964لةمتتتلت  1956ي إلفتتا فتتى ألتتح ةمتتتلت 1923ت تتت  فتتى صتتلتر قتتانلق فتتى ألتتح ةمتتتلت 

ارفلافاتت  ال تمتتتلزن  ارضتتتلتر إلق ت تتت  فتتى صتتلتر قتتانلق فدفتتا عتتةا تارتت  فتتنح االتتكتتاتي لقتتة صتتةت 
ةت ارفدزاندتتت   اتتتانلقي كفتتتا إللج تتتا ارفتتتاةر ( فنتتته علتتتى إلق تصتتت115فنصتتتا ارفتتتاةر ) 1971ةمتتتتلت 

عت  ارفلازن  ارداف  على ار ترفتاق لال تكتلق نافتذر إال  فلافاتته علدهتاي  2014( فق ةمتلت 124)
لدتتتن ارتصتتلدا علدهتتا  ا تتا  ا تتاي لتصتتةت ارفلازنتت   اتتانلق لدجتتلز إلق دتضتتفق تدتتةداًل فتتى قتتانلق قتتائن 

فتإق فلافات  فجلت  ارنتلاب علتى عاتة اراتت  اردتان تدنتى  اراةت ارالزن رتتادا اذا ارتلازقي لفتق ثتن 
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إلق ت ت  اذ  ارفلافا  فى صلتر قانلقظ ملاق إلكاق اذا ارات  ةا لدًا دمتلى فى ذرر إلق دكتلق  نتاق 
ظ إلن كاق اراتت   اتجدتا (1)على هلب ارتكلف  ارفتكزد ي إلل  ناق على هلب لتةاا ايةاتر ارفتلد 

 متتةاة  فتتى  تتالح ارمتتن  ارتتتى تتتن إ تافتته فدهتتا إلل فتتى متتن  إلل متتنلاا إلن ةلردتتاي لمتتلاق إلكتتاق االرتتتزان 
. لتفتتتتة تقا تتت  (2)فا لتتت ي تتتتتى لرتتتل كتتتاق فكفتتتال رداتتتة قتتتت  متتت ا إقتتتتات  فتتتق ار ترفتتتاق رتتتذاا اراهتتتا 

ار ترفاق رت فح هتا ارتفلدح لكذرر   ص ارفات ي لهتا ارةففي لتكاردا  ةف  ارات ي لغدت 
 .(3)ى عاتا ارةلر   فلجب نصلص ارات ذرر فق االرتزافاا ارتى تاف عل

علتى ارتنص صتتات  علتى إلق فتنح تتا امتتأالح ارفتلاتة  2014 ح راة تتص ةمتلت عان  
إال  اتتانلق  –إذا تجتتالزا فةتتته  فمتت  ع تتت عافتتا  –اره دددتت ي إلل ارتتتزان ارفتافتتا اردافتت  ال دكتتلق 

ع تتت عافتتًا ف قتتحي فتتإق فتتنح اتتذا ي إلفتتا إق كانتتا فتتةر االرتتتزان  فمتت  (4)لرفتتةر ال تجتتالز ثالثتتدق عافتتا

                                                 

قتتة ه تتا إلتكتتان  1971لارتتذى صتتةت فتتى ألتتح اردفتتح  ةمتتتلت عتتان  1979رمتتن   43اتتذا لدالتتتأل إلق قتتانلق نألتتان ايةاتر ارفتلدتت  تقتتن  (1)
ق اذا ارةمتلت تد  امتلزن صةلت تصتدح  ارتداقة فق فجل  ار دب ق تح إ تتان لتتةاا ايةاتر ارفتلدت  إلى عاتة قتت  ف 121ارفاةر 

فتق  29إلل االتت اه  ت ى ف تتل  غدتت لاتة فتى ار هت  إلل ارفلازنت  إذا كتاق دتتتتب علدته إن تاا ف تارغ فتى فتتتر فا لت . فاتة نصتا ارفتاةر 
"ال دجتلز رلتتةاا ارتكتن ارفتلتى إ تتان إلى قتت  إلل االتت تاه  ت ى ف تتل  غدتت لاتة فتى ار هت   قانلق نألتان ايةاتر ارفتلدت  علتى إلنته:

 ".15إلل ارفلازن  إذا كاق دتتتب علده إن اا ف ارغ فى فتتر فا ل  إال  دة فلافا  فجل  ار دب لذرر فف فتاعار إلتكان ارفاةر 
 43فتق اراتتات  اتانلق تقتن  129إلنته: "فتف عتةن اي تالح  تكتن ارفتاةر فتق قتانلق نألتان ايةاتر ارفتلدت  علتى  15اذا لقة نصتا ارفتاةر  

دجتتلز رلفجلتت  ار تتد ى ارفتلتتى رلفتافألتت  فتتى تتتةلة ار هتت  لارفلازنتت  ارفدتفتتةر إلق داتتتت  رلادتتان  ف تتتلعاا إنتاجدتت  إلل  1979رمتتن  
% فتتتق ارفجفتتتل  ارمتتتنلى رادتتتتاةاا 40 امتتتتثفاتد  الزفتتت  رلفتافألتتت  إلل رللتتتتةاا ارفتلدتتت  فتتتى نهاقهتتتا   تتتته إال دجتتتالز تتتتة ارفةدلندتتت 

 ارذاتد  رلفتافأل  إلل ارلتةر ارفتلد  ارتى تن   فدها اذ  ارف تلعاا.
 لال دجلز زداةر ارنم   ارف ات إردها إلل االقتتا  فق جه  إلجن د  إال  فلافا  تئد  فجل  ارلزتاق". 
ةاا ايةاتر ارفتلدت  ال دجتلز رهتا االتت تاه  ف تتل  غدتت ي لفتق ثتن فتإق لتت2014لال فا دجب االعتةاة  ه إلدضا فى ألح ةمتلت عتان  

لاتة فى ار ه  إلل ارفلازن  ارداف  إذا كاق دتتتب علدته إن تاا ف تارغ فتى فتتتر فا لت  إال  دتة ارتصتلح علتى تصتتدح  ارتداقتة فتق فجلت  
لت  ار تد ى ارفتلتى رلفتافألت ي ارنلابي لكذرر فى تار  ارتصلح علتى قتت  دجتب إل تذ فلافات  فجلت  ارنتلاب لذرتر  دتة فلافات  ارفج

لإلق دكلق ارات   أت  ارادتان  ف تتلعاا إنتاجدت  إلل امتتثفاتد  الزفت  رلفتافألت  إلل رللتتةاا ارفتلدت  فتى نهاقهتاي لدجتب إال دجتالز 
لهتاي %  فق ارفجفتل  ارمتنلى رادتتاةاا ارذاتدت  رلفتافألت  إلل رللتتةر ارفتلدت  ارتتى تن ت  فدهتا ارف تتلعاا ارفاتتت  فتق إلج40ارات  

على إلنه فى تار  زداةر ارات  على اذ  ارنم  ي لكذا فى تار  ارات  فق جه  إلجن دت ي فإنته دجتب فلافات  تئتد  فجلت  ارتلزتاق ق تح 
 إل ذ فلافا  فجل  ارنلاب.

 .200ي ص 40ي 39ي ارمنتاق 54/14/11ي فلا تقن 20/2/1985فى  187( فتلى تقن 2)
 .88/1/36ي فلا تقن 9/1/1985ارصاةتر  جلمتها ارفنداةر فى ي 17/1/1985 تاتدخ  69فتلى تقن  (  3)
لقتتة تتتةةا فتكفتت  اراضتتاق ايةاتى ه ددتت  ايذق ارصتتاةت فتتق ار ترفتتاق  فتتنح االرتتتزان لتتتةلة  فتتى إلتتتة إلتكافهتتا علتتى ارنتتتل ارتتتارى:  (4)

لفتا امتتات علدته اردتتا  –لته ارتذى ن ت ا اردالقت   تدق ارتكلفت  لار تتك  تتتا أل 1923فق ةمتلت  137"دمت لص فق نص ارفاةر 
إلق تة ح ار ترفاق  ارنمت   إرتى عاتلة ارفتافتا اردافت  لامتتأالح فتلاتة ارثتتلر اره دددت  فتى  –ايةاتى لارتالدة ار ترفانى فى   ق ت مدتاا 

 دذدت ي  فدنتى إلق ار الة ال  ته فق  تله صتتتهاي فار ترفتاق د ا تت فتى اتذا ار ت ق نلعتا فتق إلنتلا  ارتقا ت  ارمتا ا  علتى ارمتله  ارتن
اتتذ  ارمتتله  اع دتتتر ال دجتتلز رهتتا إلق تمتتتدفح تاهتتا فتتى إ تتتان ارداتتة ا تتتةاق فتتق ق تتح إلق دتت ذق رهتتا ار ترفتتاق فتتى ذرتتر عتتق هتدتتا إعفتتاح 
صةات قانلق فت ص فى اذا ار  قي لق ح إصةات ذرر اراانلق ال دجلز رلمله  ارتن دذد  إلق تتتت ه اتت اهتا قانلندتا فتف  تقا ته ارما ا  لاا
 هارب االمتأالحي علتى إلق تتت دص ار ترفتاق ال دنهتلى علتى فدنتى اعفتت ارصتاةت علتى مت دح ايرتزان إرتى ايةاتر  لجتلب ارتداقتةي  تح
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 .(1) ناق على قانلق لرد   اانلق كفا منتى –ه اا رل اتر ارتا د  فق ذاا ارفاةر  –االرتزان دكلق 

لففتتتا تجتتتةت اي تتتاتر إردتتته إل دتتتتًا إلق ايذق  ارتداقتتتة ال د تتتكح  تتتتاح فتتتق اعتتتتلاح إلفتتتتًا رجهتتت   
ًا رتن دكتق رهتاي فهتل ال ددنتى  تدئًا فتق ذرتري ايةاتر  ضتلتر ارتداقةي إلل   نه دفنتهتا ا تصاصتًا نلعدت

كفا ال ددنى تجتتًا علتى فتا رجهت  ايةاتر فتق متله  تاةدتدت  لتاتدتدت   لصت ها ارالافت  علتى فصتارح 
ي ف تتى عاتتة اراتتت  فتتثاًل إلل عاتتة االرتتتزاني فإنتته دجتتب (2)ارتت الة اردلدتتا لتمتتق امتتتأالح ارفتافتتا اردافتت 

تاةر تتتتلافت إتاةتتتتدقي إتاةر ارمتتتله  ارت تتتتدد د   لصتتت ها صتتتات   ارتتتتا فتتتى ارتتتتت دص  تتتإ تان ارداتتتةي لاا
ارمله  ارتن دذد   لص ها صات   ارتا فى إلعفاح فضفلق ارتت دص إلل ايتجان فتق إلعفارتهي فتإق 

إلى  –رن تد ت إلتةى ارملهتدق عق إتاةتها على ارنتل ارفاتت ةمتلتدا لقانلندا فال ددت ت ارداة قائفا 
 .(3)-ال نكلق  صةة عاة

 الفرع الثانى
 السلطة التنفيذية واجذن بالتعاقد

تغن إلق ارجه  ارتى ت تن ارداة فى فثح اذ  ارتارت ي تنتفتى إلمامتًا إرتى ارمتله  ارتن دذدت ي إال  
إلق ارف ت  تهلب رصت  اذا ارداتةي ضتتلتر ارتصتلح علتى إذق إلل فلافات  جهت  إةاتدت  إلعلتى دكتلق 

 ا   علدها فى اذا ار  ق.ارتا فى ففاتم  ارتق –لارتاح اكذا  –رها 
                                                                                                                                               

ال فى جلات  ال د تلا عق إذق اراضاق ر لصداق إلل ارااف   تار دف إلل  ار تتاق رتمتاب ارف تفلردق  ارلصتاد  إلل ارالافت ي فلهتؤالق تغتن 
إلق دتفلا ارتداقة إلل دتجفلا عق إتفافته لفاتا رفتا تنك تا عنته ارألتتلاي فتتة ح ار ترفتاق ال ددنتى فتنح ارجهت   صةلت ايذق لارتت دص

ايةاتد  ا تصاصا نلعدا رن دكق رها فى إ تان ارداةي إلل إرزافها  إتفافه على م دح ارتتني إلل ارتجز على فا رهتا فتق تتدت  فتى ارتاتةدت 
نفتتا تنتصتتت فهفتت  ار ترفتتاق فتتى ف ا تتتر لارتاتدتتت  لصتت ها قلافتت  علتتى تعادتت  ار فصتتارح اردلدتتا رلةلرتت  لتمتتق امتتتأالح ارفتافتتا اردافتت ي لاا

عفتاح تتدتهتا فتى ارتاتةدت لارتاتدتت فتى  ضتب فق ضتلب ارتقا   ارما ا ي ددت ت  تتها جلاتدتا رف ا تتر ايةاتر ا تصاصتها اره ددتى لاا
 إ تان عاة االرتزان".

 – 100ي ص 94ي  نتتتة 12ي ارفجفلعتتت ي ارمتتتن  27/4/1958اي جلمتتت  10رمتتتن   1237 ل 606اي 7رمتتتن   885ارتتتةعالى إلتقتتتان  
102. 

فق ارثا ا تاتد دا إلق ارتزان ارفتافا ارداف  ارلهند  دتهلب تت دص ارف ت   إ تافهي لاذا ارف ةإل عتفى ال دمتتنة إرتى نتص. لركتق جان تا  (1)
ارتصلح علتى تتت دص ار ترفتاق إذا كتاق عاتة االرتتزان دتهلتب إن تاق فق ار اه ار تنمى د تا  دق لضددق فى اذا ارفجاح: تد  دجب 

فتفتتا عتتان لكتتاق اتتذا ارفتفتتا ارفهلتتلب إن تتاؤ  ال دفكتتق إلق دن تت  إال  اتتانلقي إلل إذا كتتاق فتتق  تت ق عاتتة االرتتتزان ارفتتتاة إ تافتته إلق دتتؤةى 
  اتانلقي إلفتا إذا كتاق فتتح عاتة االرتتزان فتفاتا إرى إدجاة اتتكات رصارح ارفلتزني لذرر فتق فنهلتا إلق االتتكتات ال دفكتق إلق ددهتى إال

ي فتإق ارتكلفت  ت تتص لتتةاا  تإ تان عاتلة االرتتزاني ةلق ضتتلتر رتتة ح 1958فق ةمتلت  37عافا دفكق إلق دن    فتملن لفاا رلفاة 
اتلة االرتتزان فتف صتةلت ارمله  ارت تددد  رفنح ارتت دص إلل ايذق. لقتة زاح علتى فتا د تةل ارتتة ح ارت تتددى رلتتت دص  تإ تان  دت  ع

ي لارتتذى فتتت  علتتى ايةاتر لاج تتاا اردالندتت  لارفنافمتت  عنتتة إ تتتان االرتتتزان كفتتا متتنتى التاتتاي لإلعهااتتا فتتى ن تت  29/1/1993قتتانلق 
 تا ارلقا ارتتد  اركافل  فى ا تدات ارفلتزن لاا تان عاة االرتزاني ةلق إلى ا تتاه رصتةلت تتت دص فتق ار ترفتاق  تذرري لاتذ  ارااعتةر تنه

 على ارةلر  كفا تنه ا على لتةاا ايةاتر ارفتلد .
 ي ارف ات إردها فق ق ح.1237ي 606ي 885إلتكان فتكف  اراضاق ايةاتى فى ارةعالى  (2)
 .75ي ص 1981ارةكتلت/ زكى فتفة ارنجاتي نألتد  ار هالق فى اردالة ايةاتد ي ةتام  فااتن ي ةكتلتا  عدق  ف ي  (3)
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اذا لت تلا ارجه  ايةاتد  اععلى  ا تالا اردالة ارفزفف إ تافهاي لارالاندق ارفنألف  رتلتر  
 اردالةي لاذ  لتلر ت تلا فق ةلر  إرى إل تى لذرر كفادلى:

( 14/2ي ناصتًا فتى ارفتاةر )11/6ي تد  صةت ارفتملن تقن 1806لفنذ عان  ففى فرنسا: 
  ارةلرت  د تتص  نألتت فنازعتاا كافت  ارداتلة ارف تفت  فتف ارتلزتاقظ لاتل فتا ددنتى فنه على إلق فجلت

ذا كتاق علتى لزدتت  إلق ارلزتاق ان ارف تصتلق فتى ةائتتر قهاعتاتهن ارلزاتدت   تإ تان عاتلة ارةلرت ي  تح لاا
دتادة فى اذا ار صلص  نهاا لزاتتهي فال دفة ا تصاصه إرى اراهاعاا ارلزاتد  اع تتىي إال إلنته 

اعتداق د تص إلكثت فق لزدت فى تفثدح ارةلر  فتى إ تتان ارداتةي لذرتر   تتادتا فتى تارت   فى  د 
فا إذا كاق فلضل  اذا ارداة دة ح فى ا تصاص إلكثت فق لزاتري لانتا ال دكتلق ارداتة ف تتلعًا إال 

 .(1) امتكفاح تة ح كح لزدت فنهن

لرتت  ندا ت  عنتهي لداتاح رهتتذا اتذا لدفكتق رلتلزدت إلق د تل  إلتتتة فلأل دته ردلقتف ارداتة  امتن ارة 
ظ personne resposable du marchéارفلألا فتى اتذ  ارتارت  ار ت ص ارفمتئلح عتق ارداتة 

لقتات ارت لد  اذا دجب إلق دن ت فى ارجتدةر ارتمفد ي كفا دجب إلق د ات إرده فى فتق ارداةظ  تح 
لاتتى فتتى ارأارتتب  لدجتتب إلق دتتتةة فدتته ل  تتكح ةقدتتا ارداتتلة ارتتتى تألتتح  اضتتد  إرتتى تلقدتتف ارتتلزدتي

 .(2فق تاندق عالة ار تاق اردان( 44اردالة  ةدةر اعافد  إلل ذاا ارادف  ارك دتر )ن 
فاة انتهم ارف ت  ذاا ارنهم ارتذى متات علدته ارف تت  ار تنمتى لذرتر  ت ق لتتة  وفى مصر: 

ارداتةي جه  اال تصاص فى إ تان عالة ارةلر ي ف منة ذرر إرى ارلزتاق فاهي لذرر فهفا كانتا قدفت  
إلق د لضتتتتتلا  –كفتتتتتا فدتتتتتح ارف تتتتتت  ار تنمتتتتتى  –لإلدتتتتتا كتتتتتاق إلمتتتتتللب ارتداقتتتتتةي لركتتتتتق دجتتتتتلز رلتتتتتلزتاق 

ق كاق اذا ارت لد  ال دجلز على عك  فا تإلدنا فى فتنما  إال  –ا تصاصاتهن فى اذا ارنهااي لاا
 ر اغح ارلألد   اعةنى ف ا تر ةلق ملا .

 

 
 

                                                 

(1) C.E, 22-5-1963, Conciel général des pétroles Français, A.J.D.A., 1963, P. 554. 
(2) Lavadéra. M.L, les marchés de l'état et de collectivité locales, Paris, 1960, P. 34. 

فصتته ى ظ ارتتةكتلت/ 201ي ص 2004ارتتةكتلت/ إلدفتتق فتفتتة إل تتل تفتتزري ارداتتلة ايةاتدتت ي فه دتت  جافدتت  هنهتتاي اركتتتاب ارجتتافدىي  
كافتتتح فتفتتتة علتتتىي ار تتتتله لايجتتتتاقاا ارمتتتا ا  علتتتى عفتتتح ارمتتتله  ارفتداقتتتةر لآثاتاتتتا علتتتى عاتتتلة ايةاتري ةكتتتتلتا  جافدتتت  اراتتتااتري 

لفتا  دتةااظ ارتةكتلت/ ع تة ار تتاح صت تى إل تل ارلدتتحي إلمتاردب ارتداقتة ايةاتى  تدق ارنألتدت  لارته دتاي ةتامت  فااتنتت ي  326ي ص 2006
 لفا دةاا. 166ي ص 1993اي ةكتلتا  جافد  هنه
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 الفرع الثالث
 التعاقدنماذج من اجذن أو التصريح قب  

دالتأل إلق ارنهم ارذى مات علدته ارف تت  ارفصتتى لار تنمتى  تلتدتة جهت  اال تصتاص فتى  
ق كتتاق دفثتتح ارااعتتةر اردافتت  فتتى اتتذا ارصتتةةي إال إلق انتتار  إ تتتان ارداتتلة ايةاتدتت  كفتتا متتلا ار دتتاق لاا

نفا تهلب تاالا إل تى رن دكتا فدها ارف ت  فى ارةلرتدق  صةلت ايذق إلل ارتصتدح فق ارلزدتي  لاا
تئتتد  فجلتت   –فجلتت  ارتتلزتاق  –إلق دصتتةت اتتذا إلل ذار فتتق جهتت  إل تتتى فثتتح تئتتد  ارجفهلتدتت  

ارتتلزتاق ي لرتتذا دتدتتدق عنتتة إ تتتان ارداتتة إلل إجتتتاق ارتصتتتا ارتجتتل  رلاتتلاندق ارفنألفتت  رلفلضتتل  فتتتح 
 ارداة رفدتف  ارجهاا ارفهللب ارتصلح على إذق إلل تصتدح فنها ق ح ارتداقة.

 اعفثل  على ذرر:لفق  

ه اتتتتا عتكتتتان ارفتكفتتتت  ايةاتدتتتت   :(1) إللال: ايذق إلل ارتتتتت دص  فتتتتنح ارتتتتتزن ارفتافتتتا اردافتتتت  
ي  تتح لتدتتة فتتق إلاتتن اتتذ  ارداتتلةي تدتت  (2)اردلدتتاي فتتإق عاتتلة ارتتتزان ارفتافتتا اردافتت ي اتتى عاتتلة إةاتدتت 

نتا فتق ق تح إلنته ه اتا ددهة  فاتضااا إرى   ص ه ددى إلل فدنلى  اصي إةاتر فتفا عتان. لقتة تإلد
ي إلق ايذق إلل ارتصتتتدح  فتتنح تتتا امتتتأالح ارفتتلاتة اره دددتت  إلل ارتتتزان ارفتافتتا 2014رةمتتتلت عتتان 

ال دكتتلق إال  اتتانلقي إلفتتا إذا رتتن دتجتتالز اتتذ  ارفتتةر  –إذا تجتتالزا فةتتته  فمتت  ع تتت عافتتًا  -اردافتت 
رفتتا دتتتةة  اراتتانلق فتتق ضتتلا ه  فتتإق ايذق إلل ارتصتتتدح ال دكتتلق إال  نتتاق علتتى قتتانلقي إلى إال ه اتتا

ل تتتله لفتتق  دنهتتا ارمتتله  ارف تصتت   تتذرر. لفتتف عتتةن صتتةلت اتتذا اراتتانلق تتتتى اخقي فإنتته دفكتتق 
                                                 

ة عتفا فتكف  اراضاق ايةاتى فى فصت عاة ارتزان ارفتافا ارداف   الرها "... إلق ارتزان ارفتافا ارداف  رد  إال عاتةا إةاتدتًا دتدهتة إلتت (1)
ايةاتدت ي له اتا رل تتله اعفتاة إلل ار تكاا  فاتضا   ارادتان علتى ن اتته لتتتا فمتئلردته ارفاردت   تكلدتا فتق ارةلرت  إلل إتتةى لتتةاتها 

ارتى تلضف رهي  ت ةاق  ةفت  عافت  رلجفهتلتي لذرتر فتى فاا تح ارتصتتدح رته  امتتأالح ارف تتل  رفتةر فتتةةر فتق ارتزفق لامتتدالئه علتى 
اعت تتتاحي فتتتاالرتزان عاتتتة إةاتى ذل ه ددتتت   اصتتت  لفلضتتتلعه إةاتر فتفتتتا عتتتاني لال دكتتتلق إال رفتتتةر فتتتتةلةري لدتتفتتتح ارفلتتتتزن  ن اتتتاا 

 تتتل  لإل هتتات  ارفاردتت ي لدتااضتتى علضتتا فتتى  تتكح تمتتلن دتصتتلها فتتق ارفنت دتتدق....". تكتتن فتكفتت  اراضتتاق ايةاتى ارصتتاةت فتتى ارف
 .259ي ص 10ي فجفلع  إلتكان فتكف  اراضاق ايةاتىي ارمن  1956فات   25
 ه لعلتى فمتئلردته  تإةاتر فتفتا عتان لعتفه قمن ارتإلى  فجل  ارةلر  فى فصت   نه: "عاة دتدهة  فاتضا   ت ص  ت ق داتلن علتى تمتا 

فتتتتفال ف تتاهت  لفتتا تتهل تته إةاتر اتتذا ارفتفتتا فتتق ا تتأاح عفلفدتت  إذا رتتزن اعفتتتي لدفتتنح فتتى متت دح ذرتتر فؤقتتتا  دتت  ارمتتله  اردافتت  
 لذرر فاا ح إلجت دؤةده إرى جه  ايةاتر ففا دتصله فق إلجلت فق ارجفهلت نألدت امتدفارهن رلفتفا".

 .97ي فجفلع  إل ل  اةىي ص 16/12/1956رتإلى  فجل  ارةلر  صاةتر  جلم  قمن ا 369فتلى قن  
لددتفتته  دتت  ار اتته   نتته: "ذرتتر ارداتتة ارتتذى تدهتتة فدتته ارمتتله  فانتتت  االرتتتزان إرتتى  تت ص آ تتت فتتتةًا إلل  تتتك  )ارفلتتتزن(  تتإةاتر لتمتتددت  

 فتفا فتح االرتزان.فتفا عان على تما ه لفمئلردته فاا ح تملن دتااضها فق ارفنت ددق   ةفاا ار
ظ ارتتةكتلت/ فتتتتى فكتتتىي فتاضتتتاا فتتى 96ارتتةكتلت/ متتلدفاق فتفتتة ارهفتتالىي اعمتت  اردافتت  رلداتتلة ايةاتدتت ي ارفتجتتف ارمتتا اي ص  

ظ ارتتةكتلت/ فتفتتة ع تتة اردتتتاح ارمتتناتىي ف تتاةا لإلتكتتان ارداتتلة ايةاتدتت  فتتى فجتتاح ارنألتدتتت  27ارداتتلة ايةاتدتت ي ارفتجتتف ارمتتا اي ص 
 .16ي ةات ارنهض  اردت د ي ص لارته دا

 .669ي فجفلع  اعت ددق عافًاي ص 20/2/1990ا. ي جلم   32رمن   3049ارهدق تقن  (2)
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ي 1958ارتتتذى صتتتةت فتتتى ألتتتح ةمتتتتلت  1958رمتتتن   61ارتجتتتل  فتتتى اتتتذا ار تتت ق إرتتتى اراتتتانلق تقتتتن 
ذا اراتانلق: "دكتلق فتق ات –فدةرت   –. للفاتا رلفتاةر اعلرتى 1960رمتن   152لارفدةح  اراتانلق تقتن 

فتتتنح االفتدتتتازاا ارفتدلاتتت   امتتتتثفات فتتتلاتة ارثتتتتلر اره دددتتت  لارفتافتتتا اردافتتت ي لكتتتذرر إلى تدتتتةدح فتتتى 
 تتتله االفتدتتاز دتدلتتا   تت ص صتتاتب االفتدتتاز إلل فتتةر االفتدتتاز إلل نهاقتته إلل ايتتتالر )اردائتتةاا( 

دكتتلق تدتتةدح فتتا عتتةا فتتق  اتتتات فتتق تئتتد  ارجفهلتدتت   دتتة فلافاتت  فجلتت  اعفتت  )فجلتت  ارنتتلاب(ي ل 
ارتتلزدت ارف تتتصي علتتى إلنتته  ارنمتت   إرتتى فتتلاتة ارثتتتلر ارفائدتت  لفنتتاها صتتدة ارهدتتلت ارتا دتت  رتتلزاتر 
ارتت د ي دكتلق فتنح االفتدتازاا ارفتدلات   امتتثفاتاا لتدتةدح  تتلهها  اتتات فتق لزدتت ارتت دت  إذا رتن 

 .(1)تجالز فةر االفتداز  ف  منلاا"
 تتح دمتتتتدح ته دتتا اتتذ  ارنصتتلص فتتى ألتتح اردفتتح  ةمتتتلت عتتان ل ه ددتت  ارتتتاح دصتتدب  
لارتتذى رتتن دجدتتح فتتنح ايذق إلل ارتتتت دص  ارتزافتتاا ارفتافتتا اردافتت  رفتتةر  فتت  ع تتت عافتتا  2014

ف قح فق ا تصاص فجل  ارنلابي  ح فتق ارمتله  ارتتى دتتةةاا اراتانلقي لفتق ثتن دفكتق اراتلح إلنته 
ا اردافت ي دكتلق اال تصتاص  فتنح ايذق إلل ارتتت دص  هتا  ارنم   رهذ  ارنلعد  فق ارتزافتاا ارفتافت

فق مله  تئد  ارجفهلتدت  فن تتةًاي فتا رتن تصتةت قتلاندق  اصت   تتةدتة اتذ  ارمتله  فتى  صتلص 
  تت ق فتنح ارتزافتتاا فتهتتاا  1996رمتتن   100فتنح ارتزافتتاا فددنت ي لفتتق ذرتتر فتثاًل اراتتانلق تقتن 

رمتن   3فنح ارتزافتاا ارهتتا اردافت ي لاراتانلق تقتن     ق 1996رمن   229اركهت اقي لاراانلق تقن 
  تتت ق فتتتنح ارتزافتتتاا ارفهتتتاتااي فاتتتة اكت تتتا اتتتذ  اراتتتلاندق  فتتتنح ايذق إلل ارتتتتت دص  تلتتتر  1997

االرتزافاا  صةلت قتات فق فجل  ارلزتاق  ناق على اقتتاح ارلزدت ارف تصظ فف فالتألت  فتا مت ا 
ق  فمتتتت  ع تتتتت عافتتتتًا لتتتتتتى ثالثتتتتدق عافتتتتًاي دكتتتتلق ذكتتتتت  فتتتتق إلق االرتزافتتتتاا ارتتتتتى تزدتتتتة فتتتتةتها عتتتت

 اال تصاص  فنح ايذق إلل ارتصتدح  ها رفجل  ارنلابي دصةت عنه فى صلتر قانلق.
لعلتتى إلدتت  تتتاح لنألتتتًا رتدتتةة اراتتلاندق ارتتتى لضتتدا إلتكافتتًا امتتتثنائد  فتتق اعتكتتان اردافتت   

رتصتتدح  ارتداقتة لتتتى ال ت تتا الرتزافاا ارفتافا اردافت ي لنألتتا رتدتةة ارجهتاا ار اصت   إصتةات ا
 ايةاتر عتتق ار ضتتل  ر تكتتان ارفنألفتت  المتتتأالح ارفتافتتا اردافتت ظ فتتإننى إلتى فتتق جتتان ى إلق علتتى
ارف ت  إلق دتة ح  إصةات قانلق دنألن  ه آرد  فنح تا امتأالح ارفتلاتة اره دددت  إلل ارتتزان ارفتافتا 

 ي لفتتا تضتتتفنه فتتق إلفكتتات مدامتتتد 2014اردافتت ي  فتتا دتتتالقن إلل دنمتتتجن فتتف نصتتلص ةمتتتتلت عتتان 
                                                 

ي لقتتة  تتتتا فذكتتتته ايدضتتاتد  االمتتتثناق ارتتذى إللتة   تت ق إعفتتاح تكتتن 1960رمتتن   152اتتذ  ار اتتتر اع دتتتر إلضتتد ا  اراتتانلق تقتتن  (1)
إهالقتته  ارنمتت   إرتتى فتتلاتة ارثتتتلر ارفائدتت  لفنتتاها صتتدة ارهدتتلت متتدؤةى إرتتى عتتةن إفكتتاق تتت جدت علتتى  1958رمتتن   61اراتتانلق تقتتن 

ارفنتاها ارتا دت  رتتلزاتر ارتت دت  فتتى ارلقتا ارفنامتتبي إذ إلق اتذ  ارفنتتاها "تزدتة علتى فائتت  ل فمتدق فنهاتت  دتتتالح إدجاتاتتا ارمتنلى  تتدق 
ر ضتتد  إل تتهت.. رتتذرر تؤى فتتنح افتدازاتتا  اتتتات فتتق لزدتتت ارتت دتت  إذا رتتن  ثالثتت  جندهتتاا لع تتتدق إلرتتا جندتتهي لفنهتتا فتتا دتتؤجت فلمتتفداً 

 تجالز فةر االفتداز  ف  منلاا".
ظ ارتتةكتلت/ فتفتتة فتتؤاة ع تتة ار امتتهي 104ي ص 1984)ف تات إردهتتا فتتى: ارتتةكتلت/ متتلدفاق ارهفتتالىي اعمتت  اردافتت  رلداتتلة ايةاتدتت ي  

 .737ارفتجف ارما اي ص 
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لاقتصتتاةد  لاجتفاعدتت  لقانلندتت  فتاةفتت  لفتهتتلتر فتتى اتتذا ار تت قي علتتى إلق د تتدق اتتذا اراتتانلق متتله  
فنح ايذق إلل ارتصتدحي لكذرر تتةدة  تلهه لإلتكافه لفةته لكد د  تدةدلته  تةال فتق ارت ت ه ارتذى 

ي لارتتتتى تدتتتة فتتتق لمتتتائح إةاتر (1)رتدلدتتت تدد تتته لتتتتةاا ارجهتتتاز ايةاتى إزاق اتتتذ  ارفمتتتار  ارهافتتت  لا
تتتنص  ي إذ2014ارفتافتتا اردافتت  فتتى ألتتح نألتتان ارمتتلا إلل االقتصتتاة ارتتتت ارتتذى ت نتتا  ةمتتتلت عتتان 

فنه على إلق دلتزن ارنألان االقتصاةى  فداددت ار  افد  لارتلكف ي لةعن فتالت ارتنافمتد   27ارفاةر 
لت تتتجدف االمتتتتثفاتي لارنفتتتل ارفتتتتلازق جأتافدتتتا لقهاعدتتتًا ل دئدتتتًاي لفنتتتف ارففاتمتتتاا االتتكاتد تتتتي فتتتف 

متتتلاي لك ارتتت  االنتتتلا  فتاعتتتار االتتتتزاق ارفتتتارى لارتجتتتاتى لارنألتتتان ارضتتتتد ى اردتتتاةحي لضتتت ه آردتتتاا ار
ارف تل تتت  رلفلكدتتت ي لارتتتتلازق  تتتدق فصتتتارح اعهتتتتاا ارف تل تتت ي  فتتتا دت تتتأل تاتتتلا اردتتتافلدق لدتفتتتى 

 ارفمتهلر".
إذ دجلز إمناة إلل ف ا تر إلعفاح تة ح  ثانيا: اجذن أو الترخيا بالتعاقد مع جهة أجنبية: 

إذا اقتضتا ارفصتلت   –ارلاتتةر  فى ن اه ارفاالالا فدفا دزدة علتى  فمتدق إلرتا جندته فتى اردفلدت 
 رجهاا اجن د  لذرر فى تةلة ارالاندق ارتى تنألن اذا اعفت ل فلافا  فجل  ارلزتاق. -ارداف  ذرر
فجلتت  ارتتلزتاق إذق اتتل ارف تتتص  فتتنح ايذق إلل ارتتتت دص فتتى اتتذ  ارتارتت  لرتتد  ارتتلزدت  

 ارف تص إلل تتى تئد  فجل  ارلزتاق.
ه اتتا رلفتتاةر  –لاتتذا ال دكتتلق  اء ســيارات الركــوأل الجديــدق:ثالثــا: اجذن أو التــرخيا بشــر  

 تت تتدة اين تتاا ارتكتتلفى لارفدةرتت   اتتتات تئتتد  فجلتت   1986رمتتن   361ارثاندتت  فتتق اراتتانلق تقتتن 
إال رتئد  فجل  ارلزتاقي لذرر فى ارتتاالا ارتتى داتةتاا ل نتاق  – 1986رمن   1079ارلزتاق تقن 

 ارلزدت ارف تص. على ارف تتاا ارالد  ارتى د ةدها
لعلى ذرر فإنه دجب صةلت إذق إلل تصتدح  ارتداقة فتق تئتد  فجلت  ارتلزتاق ق تح ارتداقتة  

 على  تاق مداتاا تكلب جةدةر.

فتتتتتتق ارت  تتتتتتدتاا اردافتتتتت  ارفلتاتتتتتت   اتتتتتتانلق فلازنتتتتت  ارمتتتتتتن  ارفاردتتتتتت   44كفتتتتتا نصتتتتتتا ارفتتتتتاةر  
تفتتتتتتتاةاا ارف صصتتتتتتت  علتتتتتتتى إلنتتتتتتته: "ال دجتتتتتتتلز امتتتتتتتت ةان االع –رهتتتتتتتا قتتتتتتتلر اراتتتتتتتانلق  – 94/1995

                                                 

اا فتتى إ تتتان اردةدتتة فتتق ارداتتلة ايةاتدتت  فتتى ارفجتتاح ارتتذى نتتتق  صتتةة  علتتى  دتت  اراتتتاتاا ارتنألدفدتت  لارلتتلائح إذ تدتفتتة اتتذ  ارلتتتة (1)
 تت تتدة اين تتاا ارتكتتلفى ارتتذى ا تتتته صتتةلت  1986رمتتن   361ارتن دذدتت  لاركتتتب ارةلتدتت  لفتتق إلفثلتت  ذرتتر: قتتتات فجلتت  ارتتلزتاق تقتتن 

تداقتتتة علتتى  تتتاق متتتداتاا تكتتلب جةدتتتةر. لكتتذا ارالئتتت  ارتن دذدتتت  راتتانلق ارفتامتتت   تصتتتدح  ارتداقتتة فتتتق تئتتد  فجلتت  ارتتتلزتاق ق تتح ار
ارتتتتى تألتتتتا  تتتتاق اعصتتتناا ارأاردتتت  ارتتتثفق  1982رمتتتن   181ارصتتتاةتر  اتتتتات لزدتتتت ارفاردتتت  تقتتتن  1981رمتتتن   127ارتكلفدتتت  تقتتتن 

 تتلزاتر ارفاردتت  لفتتى تارتت  ارضتتتلتر. لفتتق إلفثلتت  اركتتتب لار تتا تر لاركفاردتتاا لاعثتتا  إال  دتتة فلافاتت  ارهدئتت  اردافتت  رل تتةفاا ارتكلفدتت  
   ق تت دة امت ةان لتا اركتا   لاره اع  ارذى امتلزان صتةلت تتت دص فتق ارهدئت  اردافت   1980رمن   4ارةلتد  اركتاب ارةلتى تقن 

 رل ةفاا ارتكلفد  ق ح ارتداقة على  تاق إللتاا اركتا   لاره اع .
 لفا  دةاا. 397علىي ارفتجف ارما اي ص ارةكتلت/ فصه ى كافح فتفة  
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رلمتتتتتتتتائح االنتاتتتتتتتتاح  فلازنتتتتتتتت  ارجهتتتتتتتتاز ايةاتى لايةاتر ارفتلدتتتتتتتت  لارهدئتتتتتتتتاا ار ةفدتتتتتتتت  لاالقتصتتتتتتتتاةد  
ار تتتتتتتاص  1991رمتتتتتتتن   203لارلتتتتتتتتةاا االقتصتتتتتتتاةد  رلاهتتتتتتتا  اردتتتتتتتان غدتتتتتتتت ارفدافلتتتتتتت   اراتتتتتتتانلق 

 ار تتتتتتتتكاا اراا ضتتتتتتت  لارتا دتتتتتتت  فتتتتتتتى  تتتتتتتتاق متتتتتتتداتاا ارتكتتتتتتتلب )ارصتتتتتتتارلق( إال  دتتتتتتتة فلافاتتتتتتت  لزدتتتتتتتت 
 هتتتتتده رلمتتتتتداتاا ارتتتتتتى ال تزدتتتتتة عتتتتتةة متتتتتلنةتاتها عتتتتتق إلت دتتتتت  متتتتتلنةتاا لفلافاتتتتت  تئتتتتتد  فجلتتتتت  ارت

ارتتتتتتتلزتاق رفتتتتتتتا زاة عتتتتتتتق ذرتتتتتتتر  دتتتتتتتة ارتصتتتتتتتلح فمتتتتتتت اًا علتتتتتتتى فلافاتتتتتتت  لزدتتتتتتتت ارت هتتتتتتتده المتتتتتتتت ةان 
 االعتفاةاا ارف صص  رهذا ارأت .

ر تتتلح فاتة إلنتاه ارف تت   تلزدت ا رابعا:اجذن أو التصريح للبحث عـن البتـرو  واسـتخدامه: 
ي لإلنتتاه  تته (1)لارثتتتلر ارفدةندتت  متتله  ارتتتت دص فتتى ارتداقتتة فتتى  تت ق ار تتت  عتتق ار تتتتلح لامتتتأالره

إلدضا مله  ارتت ص فى االت اا على تدةدح االت اقداا ارفلقد  رل تت  عتق ار تتتلح لامتتأالره فتى 
تتت  عتتق ي لكتتذا متتله  ارتتتت دص فتتى االت تتاا علتتى تدتتةدح  دتت  عاتتلة ارتتتزان ار (2) دتت  ارفنتتاها

 ارتت دص رلزدت ار تتتلح لارثتتلر  1993رمن   110ار تتلح لامتأالره. لفق إلفثل  ذرر اراانلق تقن 
ارفدةند  فى االت اا فف ار تك  ارداف  رل تتلح على تدةدح عاة ارتزان ار ت  عق ار تتلح لامتأالره 

 .(3)1985رمن   112ارصاةت    نه اراانلق تقن 

 الفرع الرابع
 الالمركزية واجذن بالتعاقدالهيئات 

ددنتتتى تاامتتتن إلل  Décéntralisation تتتةاقر تجتتتةت اي تتتاتر إرتتتى إلق فصتتتهلح ارالفتكزدتتت    
تلزدف ارلألائا ايةاتد   دق ارتكلف  ارفتكزدت  فتى ارداصتف  ل تدق ادئتاا إقلدفدت  إلل جأتافدت ي داتاح 

فصتلتد  داتاح رهتا عتاةر ارهدئتاا رها عتاةر لتتةاا ايةاتر ارفتلدت ي إلل  دنهتا ل تدق ادئتاا فتفادت  إلل 
ارداف  إلل ارفتافا ارداف ي لتغن إلق ارهدئاا ايقلدفد  إلل ارفصلتد  تتفتف    صد  فدنلد ي لفق ثن 
 امتاالح إال إلنها ت ا ت إلعفارها إلل لألائ ها تتتا إ تتاا لتقا ت  ارتكلفت  ارفتكزدت . لدفثتح لتتةاا 

فتتى إلل ار لتتةى إلل ارفجلتت  ار تتد ى ارفتلتتىي لارثاندتت  ايةاتر ارفتلدتت  ادئتتتاقي إتتتةاافا ارفجلتت  ايقلد
ارفجلتت  ارتن دتتذى إلل اردضتتل ارتن دتتذىظ إلفتتا ارهدئتتاا إلل ارفتافتتا اردافتت  فدفثتتح كتتح فنهتتا فجلتت  إةاتر 

                                                 

تتتتتتا ف فتتتتتى  28ي اردتتتتتةة 30/6/1992)فكتتتتتتت( فتتتتتى  26ي ارجتدتتتتتةر ارتمتتتتتفد ي اردتتتتتةة 1992رمتتتتتن   6ي 5ي 4فتتتتتق اتتتتتذ  اراتتتتتلاندق إلتقتتتتتن  (1)
 ي على ارتلارى.3/12/1992تا ف فى  51ي لاردةة 9/7/1992

ار تتتتلح لارثتتتلر ارفدةندتت  فتتى االت تتاا علتتى تدتتةدح االت اقدتت  ارفلقدتت   تتارتت دص رتتلزدت  1993رمتتن   109لفتتق إلفثلتت  ذرتتر اراتتانلق تقتتن  (2)
رل ت  عق ار تتلح لامتأالره فى  دت  فنتاها  لتدم ارمتلد  لةرتتا ارندتح ارفدتةح  اراتانلق تقتن  1978رمن   16 فلجب اراانلق تقن 

  .18/11/1993تا ف "إل" فى  46ي ارجتدةر ارتمفد ي اردةة 1992رمن   19
 46ي ارجتدتتةر ارتمتتفد ي اردتتةة 1993رمتتن   112ي لفتتق اتتذ  اراتتلاندق اراتتانلق تقتن 4/11/1993تتتا ف فتى  44ارتمتتفد ي اردتتةة ارجتدتةر  (3)

 .25/11/1993تا ف فى  47ي ارجتدةر ارتمفد ي اردةة 1993رمن    113ي لاراانلق تقن 18/11/1993تا ف فى 
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لاتتتل ارمتتتله  اردلدتتتا ارفهدفنتتت  علتتتى  تتتئلنها لتصتتتتدا إلفلتاتتتاي لاقتتتتتاح ارمدامتتت  اردافتتت  ارتتتتى تمتتتدت 
ق اراتتاتاا رتتادتا ارأتتت  ارتذى قافتا فتتق إلجلتهظ لدفثلهتا إلدضتتا علدهتاي لات تاذ كتح فتتا دتتا  الزفتًا فتت

 تئد  فجل  ايةاتري لدجمة مله  إلل عضل ارتن دذ  ارنم   رها.

لعلتتى إلدتت  تتتاح فتتإق اال تصتتاص  تتإ تان ارداتتلة ايةاتدتت  فتتى إهتتات ارالفتكزدتت  متتلاق إلكانتتا  
لمتله  ارتن دتذ  L'organ dèliberantإقلدفد  إلن فصلتد ي إنفا دنداة رمتلهتدق افتا متله  ارتاتدتت 

l'organ d'éxécution  ي لمتتله  ارتاتدتتت تنداتتة فتتى ارأارتتب رلفجتتار  ارفنت  تت ي إلل كفتتا داتتاح رهتتا
إلتدانتتتًا ارفجتتتار  ار تتتد د ي كففثتتتح رل تتتدب صتتتاتب ارتتتتا فتتتى إةاتر  تتتئلنه  ذاتتتتهي لرتتتذا تفلتتتر اتتتذ  

الح فتتا ت ا تتت  فتتق فتتةالالا فتتى ارفجتتار  متتله  ايةاتر لات تتاذ اراتتتاتااظ لمتتله  إ تتتان ارداتتلة فتتق  تت
ق كانتا تنتهتى  فتى  صتلص ارداتلة ايةاتدت   –اذا ار صلصظ فف فالتأل  إلق اذ  ارفتةالالاي لاا

إرى قتات  إ تافهاي إال إلق ذرر رد  كافدا فى ذاتهي إذ دلزن ضتلتر تة ح مله  ارتن دتذ ارف تصت ي  –
تكزدتت  ايةاتدتت ي دفتتت  فتتتتلتدق: فتتلتت  رتن دتتذ اتتذا اراتتتاتظ  فدنتتى إلق ارداتتة ايةاتى فتتى إهتتات ارالف

 ارفةالر  فق ق ح مله  ارتاتدت لات اذ قتات  اي تاني لفتت  تن دذ اذا اراتات فق ق ح عضل ارتن دذ.

ضتتتتلتدتاقي إذ ال دفلتتتر عضتتتل ارتن دتتتذ ات تتتاذ إجتتتتاقاا إ تتتتان  –لارتتتتاح اكتتتذا  -فارفتتلتتتتاق 
إال  دة فةالر  مله  ارتاتدت فى  –  ارالزف  رذرر تتى فف تلافت االعتفاةاا ارفارد –ارداة ايةاتى 

  صلص اذا ارداةي لصةلت قتات فنها  اي تان.

لاذا ال فا ت نا  ارلاقف اراانلنى لاردفلى ي تان اردالة ايةاتد  فى إهات ارالفتكزد  ايةاتد   
ضتتلا ه فتتى كتتح فتتق فتنمتتا لفصتتتي لركتتق ق تتح إلق ن تتدق اتتذا إلل ذار نلضتتح  إدجتتاز فجفلعتت  فتتق ار

ارتتتى تتكتتن فتتةالالا متتله  ارتاتدتتت لفلقتتا عضتتل ارتن دتتذ فنهتتاظ  اصتت  إلق فتتةالالا متتله  ارتاتدتتت 
تتفتف   ثت فلزن  إ تان ارداةي لال تاتصت فاه علتى ارتتت دص  تإ تان اتذا ارداتةي  فتا فتؤةا  إلق عضتل 

لتتى اتتذا اردضتتل ارتن دتتذ ال دكتتلق إال فن تتذًا رلاتتتات  ارتداقتتة ارصتتاةت عتتق عضتتل ارتاتدتتتي  تتح لدجتتب ع
 إلدضا إلال ددةح فى  تله ارداة ارفزفف تلقدده كفا ذكتنا.

فف فالتأل  إلق فجل  ارةلر  ار تنمى دت ذ فى اذا ار  ق اتجااا فتنا  د  ار ىقي ف دة  
إلق كاق د تته ارتها ا اركافح  دق ارداة ارذى قتتا مله  ارتاتدت إ تافه لارداة ارذى إل تن فداًل فق 

ي إلصتت ح دا تتح لجتتلة  دتت  ارت تتالا  تتدق فتتا قتتتتته متتله  ارتاتدتتت لفتتا ن ذتتته (1)جانتتب عضتتل ارتن دتتذ
متله  ارتن دتتذي  تدتت  إلنتته دفكتتق رهتتذ  اع دتتتر إلق تدتةح فتتى  تتتله ارداتتة ارتتتى إلقتتهتتا متتله  ارتاتدتتتي 
علتى إلق ال دنصتب اتتذا ارتدتةدح علتى ار تتتله ارجلاتدت  رلداتةي ففتتا دتؤةى إرتى ارتأددتتت فتى فالفتتته 

                                                 

(1) C.E, 19-10-1973, Partis du ckermaun, Rec. P. 576.  
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ال كتاق ارداتة  تاهاًل كفتا (1)امتاتا علدهتا إتاةر متله  ارتاتدتت عنتةفا قتتتا إ تافتهاعمامد  ارتى  ي لاا
 من دق فدفا  دة.

أوال: الضوابط التـى تحكـم مـداوالت سـلطة التقريـر، عنـد إبـرام عقـود الهيئـات الالمركزيـة، وموقـف 
 سلطة أو عضو التنفيذ منها:

إ تتان إلل عتةن إ تتان ارداتة ايةاتىي  ال تنصب فةالالا مله  ارتاتدت فاته علتى ضتتلتر – 1 
نفتتتا دجتتتب إلق تتنتتتالح كافتتت  فدهدتتتاا اتتتذا ارداتتتة ارفتدلاتتت   ار تتتتله ارلاج تتت ي لارفلضتتتل  ارفدنتتتىي  لاا
لارجةلى االقتصاةد ي  تد  ال تفلر متله  ارتن دتذ إال إلق تلافتا علتى إ تتان اتذا ارداتة كفتا لتة إردهتا 

 ارذكت. ةلق إفكاند  ارتدةدح فى إلى فق ارفدهداا مار  
ال دجب إلق دكلق ارهةا فق فةالالا مله  ارتاتدت لضتف ف تاةا عافت  ته تا   تكح  – 2 

ةائن على إ تان كاف  اردالة ايةاتد ي إلل على صنا فددق فق اذ  اردالةي إلل ركى ته ا  الح فتتر 
ي زفند  فددن ي  ح دتلجب على اذ  ارمله  إلق تالن  ارفةالر  فى  صلص إ تان كح عاة على تتةر

 لإلق تمتصةت اراتات ار اص  هذا ارداة فاه.
فتتا رتتن دتتنص اراتتانلق علتتى غدتتت ذرتتري فإنتته دفتنتتف علتتى متتله  ارتاتدتتت ارت تتلد  فتتى  – 3 

ا تصاصاتها  إ تان اردالة ايةاتد ي  ح لدجب إلق تكلق كاف  ارلثائا لارفدللفاا ارفتدلا   فلضتل  
لداي إضاف  إرى إلنه دجب على كح عضل ارفةالر  تتا نألت إلعضاق ارفجل  عنة ارفةالر  لارتص

فق إلعضاق ارفجل  ارذى ره فصلت  ف ا تر فى فلضل  ارداة ارذى تةلت ارفةالر  تلرهي إلق دفتنف 
 عق اال تتار فى تلر ارفةالر .

ال دتتتا رمتتله  ارتاتدتتت إلق تتتتح فتتتح متتله  إلل عضتتل ارتن دتتذ فتتى تلقدتتف ارداتتة ارتتذى  – 4 
اق قتتتات ارمتتله  ارتاتدتتت فلزفتتًا رمتتله  إلل عضتتل ارتن دتتذ فتتى اتتذا تتتةثا ارفةالرتت    تت نهي تتتتى لإلق كتت

ار صلص. فف فالتأل  إلنه إذا كاق دتتتتب علتى قتتات متله  ارتاتدتت تتا فكتمتب رصتاتب ار ت ق 
فى ارتداقةي إال إق ذرر رد  فق   نه إلق د تلح ارااضتى صتالتد  إج تات متله  ارتن دتذ علتى تلقدتف 

ق كتتاق ارداتتةي إذ إلق ذرتتر ددت تتت ف ار تتا رف تت ةإل عتتةن جتتلاز تلجدتته إلفتتت رتتاةاتر فتتق جانتتب ارااضتتىظ لاا
إلق افتنتتا  عضتتل ارتن دتتذ عتتق إ تتتان ارداتتة  دتتة صتتةلت قتتتات  –ل تتتا  –انتتار جانتتب فتتق ار اتته دتتتى 

 .(2)مله  ارتاتدت  ذرر ال قتات مل ى غدت ف تل  دجلز ارهدق فده  ايرأاق
تصاصه فى تلقدف ارداة  ارنهاا لدجب على عضل ارتن دذ إلق دتادة عنة ففاتمته ال  – 5 

ارزفنى لارفكانى ارف صصتدق رتهي  تدت  ال دفكنته ففاتمت  اتذا اال تصتاص إال فتق رتألت  صتةلت 
                                                 

(1) C.E, 14-5-1986, Soc, S.C.D.U.I.C., A.D.P., 1986, P. 1723. 
 .544ارةكتلت/ ع ة ارتفدة ت دشي ص  (2)
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قتات مله  ارتاتدت  إ تان ارداةي ل ارتارى إذا قتتت عضتل ارتن دتذ ار تةق  تإجتاقاا ارتداقتةي ق تح صتةلت 
ال تتضدتدا ال دلزن ار  ص اردان ذا اردالق  قتات اذ  ارمله   إ تان ارداةي فإق اذا اراتات ددت ت عف

 .(1)  ى تا ه  تداقةد 
إذا كاق اعصح عةن تاددة عضل ارتن دذ  فةر فتةةر عجتح تلقدتف ارداتة  دتة إقتتات  فتق  – 6 

متتله  ارتاتدتتتي إال إلنتته دفكتتق رمتتله  ارتاتدتتت إلق تادتتة ا تصتتاص متتله  ارتن دتتذ فتتى تلقدتتف ارداتتة فتتق 
 تتتان ارداتتتةي لفتتق ثتتتن تتتت ص ردضتتتل ارتن دتتذ  تتتارتلقدفي لركتتق ضتتتفق فتتتةر تدتت  ارزفتتتاقي كتت ق تاتتتتت إ

فتةةري فإذا تة ح عضل ارتن دذ  دة اذ  ارفةر ارفتةةر فق جانب عضل ارتاتدتي فإق تصتفه دكلق 
ف ل ا  ددب عةن اال تصاصي لال دلتزن ار ت ص اردتان صتاتب اردالقت ي لدتتتاا اعفتت تدنئتذ إرتى 

 .(2)فةالر  جةدةر
ة عضتتل ارتن دتتذ فتتى ففاتمتتته ال تصاصتتاته فاتته  تلقدتتف ارداتتلة ارتتتى داتتتت إ تافهتتا دتادتت – 7 

ارفجل  ارذى د تص عضل ارتن دذ  تلقدتف عاتلة ي إلفتا إذا قتان اتذا اع دتت  تلقدتف عاتة تاتتت إ تافته 
فتتق جانتتب فجلتت  آ تتتي فتتإق تصتتتفه دكتتلق ف تتل ا  ددتتب عتتةن اال تصتتاص. لفتتف ذرتتر دالتتتأل إلق 

إللجتة  دت  ارفتلنت  فتى اتذا ارفجتاحي  تدت  دفكتق إناتاذ ارداتة فتق ارت هالق فجلت  ارةلرت  ار تنمتى 
لرل قتان عضتل ارتن دتذ  تلقدتف عاتة فتق ارداتلة ةلق تتت دص متله  ارتاتدتتي إذا تتة لا اتذ  اع دتتر 

 .(3)لإلجازا اذا ارتلقدف  فةالر  التا 
لفتتتى إلى لقتتتا رمتتتله  ارتاتدتتتت فهلتتتا ارتتدتتت  فتتتى متتتتب قتاتااتتتا  تتتإ تان ارداتتتة ايةاتى  – 8 

ق كاق ف تلعًاي هارفا إلق عضل ارتن دذ رتن دلقتف اتذا ارداتة  دتةي  تح لفتى اتذ  ارتارت   ت اقي تتى لاا
دفتنتف علتتى اتذ  ارمتتله  اع دتتر ففاتمتت  ا تصاصتاتها  تلقدتتف ارداتة. إلفتتا إذا كتاق عضتتل ارتن دتذ قتتة 

دصتت ح ارداتتة فتتى اتتذ  قتتان  تلقدتتف ارداتتةي فإنتته دفتنتتف علتتى متتله  ارتاتدتتت متتتب فثتتح اتتذا ارداتتةي إذ 
ارتار   اتًا لقهددًاي لفق ثتن ال دفكتق عتتة اعهتتاا ارفتداقتةر إلق دمتت ه  إتاةتته ةلق تضتا ارهتتا 

 اخ ت فى اردفلد  ارتداقةد ي نألتًا رلجلة صدل   فكتم   رلفتداقة.
اتتذا لقتتة ذاتتب جانتتب فتتق ار اتته إرتتى إلنتته ال دجتتلز رمتتله  ارتاتدتتت متتتب قتاتاتتا  تتإ تان ارداتتة  

                                                 

(1) C.E. 4-4-1997, Préfét du Pry-de-Dome/c/Commune Dorcet, rec., P. 871; T.A, Clermont- 
Ferrond, 18-5-1993, Préfét de La région au Vergne, Rec. P. 871.  

(2) C.E. 4-11-1970, Boyer. T, Rec. P. 959. 
  .254لانألت إلدضا ارةكتلت/ فهنة ف تات نلحي ارفتجف ارما اي ص  

(3) C.E. 20-12-1963, Commune de Baltigny, P. 831; C.E. 9-10-1968, Pigalle, A.J.D.A., 1969, P. 
38; C.E. 4-4-1997, Préfét du Pry-de-Dome /c/ Commune Dorct, Précité.  

 .255إل ات إرى اذ  اعتكان ارةكتلت/ فهنة ف تات نلحي ارفتجف ارما اي ص  
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فمتنةدق فى ذرر إرى إلنه فق ارفمتات علده فاهتا لقضتاق إلق ايةاتر ال  (1)ةاتى فى جفدف اعتلاحاي
تتفتتتتف  متتتله  متتتتب اراتتتتات ارف تتتتل  رددتتتب عتتتةن ارفالقفتتت  إال إذا رتتتن دتتتتتتب علدتتته تاتتتلا فكتمتتت   
رلأدتتتتي لذرتتتر فتتتق فنهلتتتا عتتتةن إفكاندتتت  فصتتتح ارتتتتا ارفكتمتتتب عتتتق اراتتتتات ار تتتتةى ارفت تتتذ )اراتتتتات 

فكتمتت ا فتتى فلاجهتت  اتتذ   Privilègeتداقتتة فتتى اتتذ  ارتارتت (ي إذ إق ارتتتا ارفكتمتتب دكتتلق افتدتتازا  ار
كفتا تإلدنتا  –ايةاتر لتتا تفادتهاي لاذا االفتداز ناتم عق اراتات ارفت ذي لهارفتا إلق فجلت  ارةلرت  

   رلأدت ارفمت دة قة تكن   ق اراتات ارناتم عق فةالر  مله  ارتاتدت  إ تان ارداة دنتم تالقا فكتم –
دفكتق متتب قتتات ارتداقتة فتق   -إعفتااًل رلااعتةر ارمتا ا   –فق اذا اراتات )ارفتداقتة ارفت تح(ي فإنته 

جانب ارفجل  ارذى إلصةت  هارفا كتاق اتذا اراتتات ف تتلعاي لرتل رتن تتتة ح متله  ارتن دتذ فتى تلقدتف 
 ارداة.

ةاتى ال دكتفتح رته ارلجتلة اراتانلنىي لنتق فق جان نا ال نت تا لاتذا ارتتإلىي ذرتر إلق ارداتة اي 
إال  تلقدتتف عضتتل ارتن دتتذي لهارفتتا إلق اتتذا اردضتتل رتتن دلقتتف  دتتة علتتى ارداتتة ايةاتىي  تتح لهارفتتا إلق 

إرتتزان عضتتل ارتن دتتذ  تتارتلقدفي فإنتته فتتق تتتا متتله  ارتاتدتتت  –كفتتا ذكتنتتا  –فجلتت  ارةلرتت  ال دفكنتته 
ق كاق رصاتب ار  ق تا فكتم  ب فدلده إلق دلج  إرى قضاق ارتدلد .متب فثح اذا اراتاتي لاا

 ثاندا: ارلضف فى فتنما لفصت:
تتجمتتتتة متتتتله  ارتاتدتتتتت فتتتتى فتنمتتتتا فتتتتى ارفجلتتتت  ار لتتتتةى  ارنمتتتت    الوضع فى فرنسا:  – 1 

رل لتتةدااي لارفجلتت  اردتتان ارنمتت   رلفتافألتتااي لارفجلتت  ايقلدفتتى  ارنمتت   ر قتتاردني لارلجنتت  ارناا دتت  
ارف تتكل   تتدق ارجفاعتتاا ارفتلدتت .  دنفتتا تنداتتة متتله  ارتن دتتذ رلدفتتةر فتتى   ارنمتت   رلتجفدتتاا ارناا دتت 

ار لةدااي لرتئد  ارفجل  اردان فى ارفتافأل ي لرتئد  ارفجلت  ايقلدفتى فتى اعقتاردني فتى تتدق إلق 
مله  ارتاتدت تنداة فى إهات ارالفتكزد  ارفصلتد  رفجل  ايةاتري إلفتا متله  ارتن دتذ فتنداتة رلفتةدت 

 اردان.

 Laلمتله  ارتاتدتت اتى ارتتى تفلتر ارفلافات  علتى إ تتان ارداتلة ارتتى تكتلق ارلتتةر ارفتلدت   
collectivité locale  فتى تاجت  إردهتاي فهتل ارتذى داتتت إ تتان عاتة فدتدق رفصتلت  ايقلتدني لددت تت

لدن فاه ي لذرر  ارنم   رلدالة ارتى ت ص ايق(2)قتاتاا على اذا ارنتل عنصتًا إلمامدًا فى إ تان ارداة
 لارتى ال تتهلب إلذق إلل تصتدح فق جه  إل تىي كاردالة ارتى دتهلب إ تافها تصتدتًا فق ار ترفاق.

اتل فنتةلب ارجفهلتدت  فتى  Le commissaire de la Républiqueلعضتل ارتن دتذ  

                                                 

(1) Auvert. P., la motion de droit acquis en droit administratif, P. 70. 
 لفا  دةاا. 60ي ص 1988ارةكتلت/ ملدفاق ارهفالىي ارلجدز فى اراانلق ايةاتىي ةتام  فااتن ي ةات ار كت اردت ىي ه د   (2)
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. لتاتصتتت فهفتتته فتتى تن دتتذ قتتتاتاا متتله  (1)ايقلتتدني لاتتل ارففثتتح ارلتدتتة رلةلرتت  ةا تتح اتتذا ايقلتتدن
تاتدتتتي فهتتل دفلتتر صتتالتداا إ تتتان ارداتتلة ارتتتى لافتتا علتتى إ تافهتتا ارفجلتت  ارفنت تتبي لذرتتر لفتتا ار

ار تله ارتى تةةتها اذ  ارمله  فى قتاتااي  فدنى إلق عضل ارتن دذ فلزن  ت ق دتتتتن كافت  ار تتله 
ا لاعلضا  ارفتةةر فى قتات مله  ارتاتدتتي لفتق ثتن ال دمتتهدف إلق ددتةح فتى اتذ  ار تتله  ارتتذ

إلل ارزدتتاةري إال إلق متتله  ارتاتدتتت تمتتتهدف إلق تتتتتر قتتةتًا فتتق ارتتدتت  رلدضتتل ارتن دتتذى. فدلتتى متت دح 
فتى  Le Maireارتتت دص رلدفتةر  Le conseil municipalارفثتاحي تتدق داتتت ارفجلت  ار لتةى 

ذ  إ تان عاة افتداز فف  تك  ةلق إلق دتتةة رته  تتله االفتدتازي فتإق اردفتةر رته ارتتدت  فتى تتةدتة ات
ار تتتله. فتتارفجل  كفتتا ذكتنتتا فتتق ق تتح إلق د تتل  عضتتل ارتن دتتذ فتتى االت تتاا علتتى  دتت  ارفمتتائح 

 .(2)ارت صدلد  ق ح إ تان ارداة

رتقا تت  ارمتتله   1982اتتذا لكانتتا كافتت  عاتتلة ايةاتر ارفتلدتت  فتتى فتنمتتا ت ضتتف تتتتى عتتان  
رفتةالالا ارفاتتتر ي تتان اراضائد  لارتى كانا تتفثح فى ضتتلتر تصتةدا اتذ  ارمتله  اع دتتر علتى ا

تلتتر ارداتتلةي لكتتذرر علتتى اتتذ  ارداتتلة ذاتهتتا  دتتة تلقددهتتا فتتق عضتتل ارتن دتتذ ارف تتتصي لكتتاق قضتتاق 
فجلتتتت  ارةلرتتتت  ار تنمتتتتى قتتتتة امتتتتتات علتتتتى إلق ارمتتتتله  اراضتتتتائد  تتفتتتتتف  متتتتله  تاةدتدتتتت  فتتتتى اتتتتاتدق 

 ارتارتدقي إلى فى تار  فنح ارتصةدا على ارفةالر  إلل على ارداة ذاته.
ارفدتتةح  اراتتانلق تقتتن  2/3/1982تدتت  صتتةت اراتتانلق تقتتن  1982لركتتق ل تتةقًا فتتق عتتان  
  تت ق تاتتلا لتتدتتاا ارهدئتتاا ارفتلدتت ي  إرأتتاق تلتتر ارلصتتاد ي فاتتتتًا  تتذرر ف تتةإل  1982رمتتن   623

اره ددتت  ارتن دذدتت  رفتتةالالا ارفجتتار  ار لةدتت  لاردافتت  لايقلدفدتت  لراتتتاتاا إلعضتتاق ارتن دتتذ فدهتتاي لركتتق 
تته رتتتذرري إلى ركتتتى تصتتت ح اتتتذ  ارفتتتةالالا نافتتتذر  تتتذاتها إلق تكتتتلق ارفتتتةالالا إلل ارتصتتتتفاا قتتتة د تتت

فجتتتة لمتتده رتقا تت  ارف تتتلعد   –لارتتتاح اكتتذا  –اتصتتلا  دلتتن ففثتتح ارةلرتت  )ارفتتتافأل( لارتتذى ددتتة 
علتتى اتتذ  ارفتتةالالا لتلتتر ارتصتتتفاا  تدتت  دتدلهتتا إرتتى ارفتكفتت  ايةاتدتت  ارف تصتت ي إذ لجتتة ثفتت  

تتتا ارهدتتق  –كفتتا ذكتنتتا  –ردتتةن ف تتتلعدتها. لاكتتذا فاتتة إلرأتتى ارف تتت   فاتضتتى اتتذا اراتتانلق  لجتته
 ايرأاق ضة اذ  اراتاتااي لذرر فى  الح  هتدق فق تاتدخ إتارتها إرده إذا قتةت عتةن ف تتلعدتهاي 

تدخ تلر ايتار  ارتتى دجتب إلق تتتن  تالح فتةر  فمت  ع تت دلفتًا  تةقًا فتق تتاتدخ تلقدتف ارداتةي إلل تتا
ارفةالر  ارتتى تتن فدهتا تاتدتت إ تتان ارداتةي لذرتر يعهتاق ارفتتافأل ارلقتا اركتافى رتاتةدت ارفتةر ارزفندت  

 .(3)ارففنلت  ره ر تص ارفلاي لفدفا إذا كاق عفت دمتلجب قةتًا فق ارمتع  ينجاز اذا ار تص

                                                 

(1) G. Peiser, droit administratif, dalloz, 11 éd., 1983, P. 84.  
(2) C.E. 11 Mars 1927, Bareau, Rec. P. 324.  

 لفا دةاا. 245لانألت إلدضا ارةكتلت/ فصه ى كافح فتفة علىي ارفتجف ارما اي ص  
(3) C.E. 4-11-1994, Departement de la Sathe, A.J.D.A., 1994, P. 898. 
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رتصتاي  تح اذا لدتفتف ففثح ارةلر  )ارفتافأل(  مله  تاةدتد  عجح لزق فةى ف تلعد  ا 
ق تإلى إلق ارفةالرتت  إلل ارداتتة غدتتت ف تتتلعدقي فإنتته دتفتتتف إلدضتتا  متتله  تاةدتدتت  فتتى إثتتاتر إلل  تتتتى لاا
عةن إثاتر ةعلى ايرأاق ضتة اتذ  ارفةالرت  إلل ذرتر ارداتةي  تح راتة ذاتب فجلت  ارةلرت  إرتى ا دتة فتق 

 تتةعلى ايرأتتاقي ذرتتر تدنفتتا قتتتت إلق قتتتات تفتت  إثتتاتر ةعتتلى ايرأتتاق ال دا تتح ارهدتتق فتتى تتتة ذاتتته 
لدتتتتب علتتى ذرتتر إلنته إذا قتتةن إلتتتة اع تت اص ارفضتتلتدق هل تتا إرتتى ارفتتافأل فتضتتفنا إثتتاتر ةعتتلى 
ايرأتتتتاق ار اصتتتت  ضتتتتة فةالرتتتت  نجتتتتن عنهتتتتا قتتتتتات  تتتتإ تان عاتتتتةي لتفتتتت  اتتتتذا اع دتتتتت ففاتمتتتت  ةعتتتتلى 
ارف تتتتتلعد  ار اصتتتت ي فتتتتإق اتتتتذا ارتتتتتف  متتتتلا دتتتتؤةى إرتتتتى إضتتتتاع  ار تصتتتت  إلفتتتتان اتتتتذا ار تتتت ص 

لت  تفف ةعلى إرأاق عاةد  ضة اذ  ارفةالر  كاتات فن صح عتق ارداتةي تدت  إلق ارفتةر ارتتى ارفضت 
قة دمتلزفها تاةدن ارهلب لار ا فده فق جانب ارفتافأل قة تتجالز فةر ار هتدق ارفاتتر يثاتر ةعلى 

 ايرأاق ارداةد  ضة اراتات ارناجن عق ارفةالر  ارفذكلتر.

 نألتتتان ارالفتكزدتتت  ايقلدفدتتت  لداتتتاح رهتتتا انتتتا لتتتتةاا  ت  تتتذ فصتتتت الوضع فى مصر:  - 2 
ايةاتر ارفتلدتت  لكتتذرر ارالفتكزدتت  ارفصتتلتد  إلل ارفتفادتت  لداتتاح رهتتا ارهدئتتاا اردافتت . لدفثتتح لتتتةاا 
ايةاتر ارفتلدتت  فجلمتتاقي إلتتتةافا فنت تتب لرتتذا دمتتفى ارفجلتت  ار تتد ى ارفتلتتىي لاخ تتت د تتكح فتتق 

داتتتاح رتتته ارفجلتتت  ارتن دتتتذىي تدتتت  داتتتلن  تن دتتتذ اراتتتتاتاا فجفلعتتت  فتتتق اع تتت اص  تكتتتن لألتتتائ هن ل 
ارصتتاةتر عتتق ارفجتتار  ار تتد د  متتار   ارتتذكت تتتتا إ تتتافها لتقا تهتتاي فتتى تتتدق إلق ارهدئتتاا اردافتت  

فجل  ايةاتر فتق ناتدت  لتئتد  فجلت  ايةاتر فتق  –كفا ذكتنا  –)ارفصلتد  إلل ارفتفاد ( لدفثلها 
 ناتد  إل تى.

فتى إهتات ايةاتر ارفتلدت  إلل  –اردالة ايةاتدت ي فتإق متله  ارتاتدتت تنداتة  لفدفا دتدلا  إ تان 
صتتةات اراتتاتاا  ارتداقتة لذرتتر  -ايقلدفدت  رلفجتار  ار تتد د  ارفتلدت ي فهتى ارتتتى ت ا تت ارفتةالالاي لاا

فتتى نهتتاا ا تصاصتتها ارفتلتتى. فتتف فالتألتت  إلنتته ال د تتتته إلق تكتتلق اتتذ  ارفتتةالالا إلل إلق دكتتلق 
نفتتتا دتكتتتن ذرتتتر نألتتتان ارهدئتتت  لرلائتهتتتا إصتتتةات تلتتتر اراتتت تاتاا فتتتى  صتتتلص كتتتح عاتتتة علتتتى تتتتة ي لاا

 ارةا لد  لفةى تلافت االعتفاةاا ارفارد ي لذرر على عك  فا تإلدنا فى ارنألان ار تنمى.

لكفا ذكتنا فق ق حي فإق ارفتةالالا لات تاذ اراتتاتاا فتى  صتلص إ تتان ارداتلة ايةاتدت  فتق  
ق كتتاق ددتتة  تتتهًا جلاتدتتًا لإلمامتتدًا رلجتتلة ارداتتة لمتتالفتهي إال إلق ق تتح ارفجلتت  ار تتد ى ارفتلتتىي  لاا

                                                                                                                                               

إلق ارهلتب ارفاتةن إرتى ارفتتافأل فتى مت دح ففاتمت  ةعتلى ارف تتلعد  ار اصت   16/5/1986لكاق فجل  ارةلر  ار تنمى قتة قتتت فتى  
رتتتد  فتتتق  تتت نه إلق دلقتتتا فتتتق متتتتداق ارفتتتةر ارفاتتتتتر يثتتتاتر ةعتتتلى إرأتتتاق عاةدتتت  ضتتتة ارتصتتتتا ذاتتتتهي تدتتت  ا تتتات ف تتتل  ارتكلفتتت  

Lataurnerie رف تتلعد  ارف ا تتري لةعتلى ارف تتلعد  ار اصت  دجتب إلق ددت تت إجتتاقدق فن صتلدقي لفتق ثتن إرى إلق كال فق ةعلى ا
 فإق كال فنهفا تفلر قلاعة ارفةر ار اص   ها.

  .269إل ات إرده ارةكتلت/ فهنة ف تات نلحي ارفتجف ارما اي ص  
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نفا دلزن رذرر ضتلتر تلقدف ارداتة فتق عضتل ارتن دتذ  ذرر رد  كافدا فى ذاته رادان ارتا ه  ارداةد ي لاا
ارف تتتتص فتتتى فصتتتت لارتتتذى تنصتتتتا إردتتته ارلالدتتت  اردافتتت  فتتتى إ تتتتان عاتتتلة جفدتتتف ارلتتتتةاا ايةاتدتتت  

( فتق قتانلق ايةاتر 27فألي لذرر امتناةا إرتى ارااعتةر اردافت  ارتتى قتتتهتا ارفتاةر )ارفتلد  لال ارفتا
ارفتلدتت ي لارتتتى تتتنص علتتى إلق: "دتتتلرى ارفتتتافأل  ارنمتت   إرتتى جفدتتف ارفتافتتا اردافتت  ارتتتى تتتة ح فتتى 
ا تصتتتاص لتتتتتةاا ايةاتر ارفتلدتتتت ... جفدتتتتف ارمتتتتلهاا لاال تصاصتتتتاا ارتن دذدتتتت  ارفاتتتتتتر رلتتتتلزتاق 

اتتتلاندق لارلتتتلائحي لدكتتتلق ارفتتتتافأل فتتتى ةائتتتتر ا تصاصتتته تئدمتتتًا رجفدتتتف اعجهتتتزر لارفتافتتتا  فاتضتتتى ار
قتتة إلقتتت صتتتات   2018رمتتن   182ارفتلدتت ...(ي لانمتتجافًا فتتف اتتذا ارتلجتته اردتتاني فتتإق اراتتانلق تقتتن 

 ا تصاص ارفتافأل فتى إ تتان عاتلة ارلتتةاا ايةاتدت  ارفتلدت ي ذرتر عق ارفتاةر اعلرتى فتق اراتانلق 
را ارتتتذكت قتتتة جدلتتتا فتتتق ارفتتتتافأل ارمتتتله  ارف تصتتت   ارنمتتت   رداتتتلة لتتتتةاا ايةاتر ارفتلدتتت ي متتتا

ل ارتارى فإنه دكلق رهذ  ارمله  ارف تص  )ارفتافأل( جفدف اال تصاصاا ارفتدلا   ا تدات إلمتللب 
 .(1)إ تان ارداةي ل إصةات قتات إ تان ارداة إلل عةن إ تافه

ا ه ارتتتتى تتكتتتن فتتتةالالا متتتله  ارتاتدتتتت )ارفجتتتار  لفتتتف ذرتتتر دالتتتتأل إلق كثدتتتتًا فتتتق ارضتتتل  
ار تتد د  ارفتلدتت ( عنتتة إ تتتان ارداتتة ايةاتى لارتتتى متتلا  دانهتتاي لاج تت  االتتتتتاني  تتح إلق اتتذ  ارمتتله  
تمتهدف إلق تمتب قتاتاا  ارتداقة لذرر ق ح ارلتأل  ارتى دلقف فدها عضل ارتن دذ على ارداةي  ح إق 

 تتتد د  ارفتلدتتت (  ارتداقتتتة ددت تتتت إلفتتتتًا لتكلد تتتًا  ارتداقتتتة فلتتتزن ردضتتتل قتتتتات متتتله  ارتاتدتتتت )ارفجتتتار  ار
ارتن دتتتتذي ارتتتتذى ال دفلتتتتر تلقدتتتتف ارداتتتتة إال  دتتتتة صتتتتةلت اتتتتذا اراتتتتتاتي لعلدتتتته إلق دتتتتتتتن كافتتتت  ار تتتتتله 
لاعلضا  ارفتةةر فتى قتتات ارتداقتةي فتال دمتتهدف تدتةدلها  ارتتذا إلل ارزدتاةري لفتف ذرتر فإنته دجتلز 

 ضل ارتن دذ فى االت اا على  د  ارفمائح ارت صدلد  ق ح إ تان ارداة.رلفجل  إلق د ل  ع

اذا لتجةت اي اتر إرى إلق تة ح ارمتله  ارفتكزدت  فتى إ تتان كثدتت فتق عاتلة لتتةاا ايةاتر  
ارفتلد  على ف تلا فمتلداتهاي إلفتًا لاضتا لفتمدًا رةتج  تتناق  فدهتا فتف فلمت   ايةاتر ارفتلدت  

ق تتفتف  ه فق امتاالرد  فى إةاتر ار ئلق ارفتلد  لذرر كفا اتل ارتتاح فتى عاتلة ذاتهاي لفا دجب إل
ارتتتت جدتي  إدجتتتات إمتتتفى إلل   قتتتح فتتتق إلجتتتت ارفثتتتح عتتتتة اع تتت اص االعت اتدتتت  ار اصتتت  إلل رجهتتت  

                                                 

علتتى إلق إلتكافهتتا تمتتتى علتتى ذاا  2018رمتتن   182 ( تتتنص ارفتتاةر اعلرتتى فتتق ارالئتتت  ارتن دذدتت  راتتانلق تداقتتةاا ارجهتتاا اردافتت  تقتتن1)
ارجهتتاا ارفنصتتلص علدهتتا فتتى ارفتتاةر اعلرتتى فتتق فتتلاة إصتتةات اتتذا اراتتانلق اتتى: جهتتاا تضتتفها ارفلازنتت  اردافتت  رلةلرتت  فتتق لزاتاا 

ارجهتتاا ارفتتذكلتر  فتتا دت تتف –ارهدئتتاا اردافتت  ار ةفدتت  لاالقتصتتاةد   –لتتتةاا ايةاتر ارفتلدتت   –لفصتتارح لإلجهتتزر رهتتا فلازنتتاا  اصتت  
إلعال  فق لتةاا ذاا ها ف  اص  لارصناةدا ار اص ظ فدفا عةا صناةدا ارتعاد  االجتفاعد  ارفن  ر  هتاي لارتتى تدتفتة فتى تفلدلهتا 
 ص   إلمامد  على اال تتاكاا ارفارد  فق إلعضائهاظ لذرر كلته فدفتا رتن دتتة   ت نه نتص  تاص فتى اراتلاندق لاراتتاتاا ارصتاةتر  إن تاق 

تنألتتدن إلى فتتق ارجهتتاا ارفتتذكلتر فتتى اتتذ  ارفتتاةر إلل فتتى رلائتهتتا ارصتتاةتر  نتتاق علتتى تلتتر اراتتلاندق إلل اراتتتاتاا. لانتتا دجتتب علتتى كتتح إلل 
قتاتاتتا فتتق فجلتت   فنهتتا إلق تضتتف الئتتت   اصتت   هتتا تتتنألن تداقتتةاتها لال تدت تتت اتتذ  ارالئتتت  متتاتد  إال  دتتة فلافاتت  ارمتتله  ارف تصتت  لاا

 ت ارفارد .ارلزتاق  ناق على عت  لزد
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إرتى فلافات  تئتد  فجلت  ارتلزتاق إذا  –إذا كانا ف تف  فق جانب ارفتافأل   –إلجن د ي فهى تتتاا 
رتتى  كانتتا قدفتهتتا ال تتجتتالز  فمتتدق إلرتتا جندتته فتتى ارمتتن  ارفاردتت  ارلتتتةر لرأتتت  ذى ن تتف عتتاني لاا

فتتق قتتانلق ايةاتر ارفتلدتت (ي لكتتذرر اعفتتت  ارنمتت    14فلافاتت  فجلتت  ارتتلزتاق فدفتتا دتجتتالز ذرتتر )ن 
رداتتتلة اراتتتت  ارتتتتى ت تفهتتتا ارفتافألتتتتااي لارتتتتى تتتتتتاا إرتتتى فلافاتتتت  تئتتتد  فجلتتت  ارتتتلزتاق إذا تتتتتن 

% فتق ارفجفتل  40  إلجن دت ي إلل إذا زاة تتة ارفةدلندت  ارناجفت  عتق اراتت  نمت   االقتتا  فق جه
فتتق  15ارمتتنلى رادتتتاةاا ارذاتدتت  رلفتافألتت  إلل رللتتتةر ارفتلدتت  ارتتتى تن تت  فدهتتا اتتذ  ارف تتتلعاا )ن

 قانلق ايةاتر ارفتلد (.

اق  إلدضتًا  ح إق إعهاق ارفتافأل اال تصاص  إ تان عالة لتةاا ايةاتر ارفلتدت  إنفتا دتنت 
فف فلم   ايةاتر ارفتلد  ذاتهاي عنه فق ارف تل  إلق دفات  ارفتافأل ارلصاد  ارتى دجب إلق تالن 
 هتا ارمتلهاا ارفتكزدت  علتى عفلدت  إ تتان عاتلة ارمتلهاا ارالفتكزدت ي ال إلق دتتح فتتح اتذ  اع دتتر 

اردالة ارتى ت تفها  فى ا تصاص دجب إلق تفاتمه  ذاتهاي ففا دجدح ارمله  ارفتكزد  هتفًا فى كح
إرتتتى إرأتتتاق ايتاةر ار تتتد د  ارتتتتى فتتتق  –  تتتكح لاضتتتح  –ارلتتتتةاا ايةاتدتتت  ارفتلدتتت ي لففتتتا دتتتؤةى 

 .(1)ارف تت  إلق تفثلها ارفجار  ار د د  ارفتلد  على ا تالا ةتجاتها

اقتصتتاةد ( فتتإق متتله  ارتاتدتتت تداتتة  -إلفتتا فدفتتا دتدلتتا  تتإ تان عاتتلة ارهدئتتاا اردافتت  ) ةفدتت  
ر  إةاتاا اتتذ  ارهدئتتاا  اعت اتاتتا ارمتتلهاا اردلدتتا ارفهدفنتت ي إلفتتا متتله  ارتن دتتذي فتنداتتة ردضتتل رفجتتا

إةاتر ارهدئ  لتصتدا  تئلنها لفاتا  –كفا ذكتنا  –ارتن دذ ارذى ال تئد  فجل  ايةاتر تد  دتلرى 
فتان اراضتاق عتكان اراانلق لتتا تقا   لاا تاا ارجه  ايةاتد  ارف تصت ي لاتل ارتذى دفثتح ارهدئت  إل

 لإلفان ارأدتي لارفمئلح عق تن دذ ارمدام  ارداف  ارفلضلع  رتتادا إلغتا  ارهدئ  ارداف .

  تتت ق ارهدئتتتاا اردافتتت  تهلتتتب  1963رمتتتن   61اتتتذا لتجتتتةت اي تتتاتر إرتتتى إلق اراتتتانلق تقتتتن 
 ه ددت  لفتق  دنهتا  –ضتلتر قدان فجل  إةاتر ارهدئ  ارداف   تإ ال  ارتلزدت ارف تتص  كافت  اراتتاتاا 

قتتتاتاا إ تتتان إلل عتتةن إ تتتان ارداتتلة العتفاةاتتا لذرتتر ق تتح قدتتان تئتتد  فجلتت  ايةاتر  تتارتلقدف  –ارتتتاح 
 على تلر اردالة لاا الغها عصتاب ار  ق لال فا دفثح ارا لح ارذى دنداة  ه ارداة ايةاتى.

 
 
 
 

                                                 

  .277ارةكتلت/ فهنة ف تات نلحي ارفتجف ارما اي ص  (1)
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 المطلأل الثانى
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات 

 قب  الطرح للتعاقداالستشارات 

داصة  االمت اتاا فى اذا ار صلصي إلق ت اةت جهت  ايةاتر ارفتداقتةر إرتى إل تذ تإلى جهت   
إل تى المتجالق لامتدضاح كثدت فق ارفدهداا اراانلند  إلل ار ند  إلل ارفتامت د  ارتتى تتتده  دفلدت  

متتتلاق كانتتتا اتتتذ   إ تتتتان ارداتتتلة ايةاتدتتت ي تك تتتح رهتتتا تمتتتق ففاتمتتت  ا تصاصتتتاتها فتتتى اتتتذا ارفجتتتاحي
فلزف  فق ارناتد  اردضلد  فاهي إلى فق ناتد  ضتلتر ارلجلق إردهتاي إلن  -كفا منتى –االمت اتاا 

إلنها فلزف  فتق ناتدت  ارفلضتل ي إلن كانتا ا تداتدت  فتق ارنتاتدتدق اردضتلد  لارفلضتلعد ي فهتى فتى 
 جفدف اعتلاح ت كح إلتة ضلا ه  ح لضفاناا إ تان ارداة ايةاتى.

ة ذاتتتب جانتتتب فتتتق ار اتتته إرتتتى إةتاا اتتتذا ارضتتتا ه إلى ضتتتا ه االمت تتتاتاا ارفتدلاتتت  اتتتذا لقتتت 
 ارفتتل  ارما ا  على إ تان ارداة ايةاتىي فى فتتلت  فتاةفت  فتق ايجتتاقاا ارتفهدةدت  رلتداقتةي لرتذا 
دلصا رةدهن  ضا ه االمت اتاا ارما ا ي فمتتنةدق فتى ذرتر إرتى ارنصتلص اراانلندت  ارتتى تنالرتا 

فتي فاة نصا ل  كح صتدح للاضحي على تألت إ تتان ارداتة ق تح امتت تاق ايةاتر ارف تصت  اذا اع
فتتتتق قتتتتانلق فجلتتتت  ارةلرتتتت (ي إلى إلق اتتتتذ  ارنصتتتتلص قتتتتة إلرزفتتتتا إلق تكتتتتلق  58 فجلتتتت  ارةلرتتتت  )ن 

 .(1)االمت اتر ما ا  على إ تان ارداة

  تر علتتى فتتى تتتدق ذاتتب جانتتب آ تتت فتتق ار اتته إرتتى إةتاا فثتتح اتتذا ارضتتا ه فتتى فتتلتت  فتتت 
تلر ايجتتاقااي إلى فتى فتتلت  تاردت  رصتةلت اراتتات  ارتداقتةي لرتذا دلصتا رتةدهن  ضتا ه ارفلافاتاا 

 (.2)ارالتا 

ق   لفتتف اتتتافنتتا رهتتذا ارتتتإلى إلل ذاري فإننتتا ن تلتتا فدهفتتا فتتق تدتت  إلق اتتذ  االمت تتاتاا لاا
ن إلتدانتتا فتتى ذاا ارلقتتا كانتتا تتتتن كااعتتةر   تتكح متتا ا علتتى إ تتتان ارداتتلة ايةاتدتت ي إال إلنهتتا قتتة تتتت

ارفداصتتتت ردفلدتتت  ا تدتتتات ارفتداقتتتة فتتتف ايةاتري إلى فتتتى فتتلتتت  إ تتتتان ارداتتتة لق تتتح صتتتةلت قتتتتات  هتتتذا 
اي تاني فهى تتتن فتى اتذ  ارتارت   دتة االنتهتاق فتق كافت  ايجتتاقاا ارمتا ا ي رتد  فاته ارمتا ا  علتى 

نفا إلدضا ارما ا  على ا تدات ارفتداقةي  ح لتتن كث دتًا  دة تتتدت ف تل  ارداة لق ح ارتلقدف ارهتح لاا
علدتتهي لرتتذرر فاتتة ذا تتا ارجفددتت  اردفلفدتت  رامتتفى ار تتتلى لارت تتتدف إرتتى إلق "ارفتاجدتت  ارتتتى تجتدهتتا 
نفتتتا تفتتتتة  إةاتر ار تتتتلى إلل ارلجنتتت  ارف تصتتت   فجلتتت  ارةلرتتت  ال تاتتتا عنتتتة تتتتة  نتتتلة ف تتتتل  ارداتتتةي لاا

                                                 

 .175ي ص1999ارةكتلت/ ع ة اهلل تن ىي اردالة ايةاتد ي اركتاب اعلحي ةات ارنهض  اردت د ي  (1)
 .220ي ص 1998( ارةكتلتر/ مداة ار تقالىي اردالة ايةاتد ي ةات ارنهض  اردت د ي 2)
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ت جزقًا فنهي رللقلا على فةى فها اتها رتكن اراتانلق رت فح ايجتاقاا ارتى م اته لجفدف فا ددت 
ي كفا قتتا إلق: "ارفتاجد  إنفا تتن ر داق تادا  (1)لفةى ت ثدتاا على صت  ارداة إلق كاق رذرر لجه

فا ات ا علده ارهتفاق لفها ات  اتذا االت تاا عتكتان اراتانلق للضتده فتى ارصتدأ  ارمتلدف   فتا دفنتف 
فتتق ثتتن فتتإق ارفتاجدتت  دجتتب إلق ت تتفح اعلتاا ارمتتا ا  علتتى ف تتتل  ارلتت   لار تتالا فتتى ارت متتدت ل 

ي لفتى (2)ارداة ارفتاة فتاجدته فق ةعلر رلفناقص  ل تله عاف  ل اص  لتت ألاا لقتات رجن  ار ا
فتتتتلى إل تتتتى تاتتتلح إلق: "ارتقا تتت  اراانلندتتت  تفتتتتة إرتتتى ف تتتتل  ارداتتتة لكتتتح فتتتا إلصتتت ح جتتتزقًا فنتتته فتتتق 

إردتهي كفتا تفتتة إرتى ايجتتاقاا ارتتى مت اا ارداتة لإلةا إرتى إ تافته  فمتنةاا ما ا  على إ تافه إلةا
 .(3)فق تد  فها اتها عتكان اراانلق

إلفا عتق االتجتا  ارثتانى لارتذى دتتى إلق االمت تاتاا ارتتى نتتق  صتةةاا تدتة فلافاتاا التات   
فتتق  58 علتتى صتتةلت اراتتتات  ارتداقتتةي فإنتته دتنتتافى كلدتت  فتتف صتتتدح اراتتانلقي إذ ه اتتا رتتنص ارفتتاةر

"ال دجتتتلز عدتتت  لزاتر إلل ادئتتت  عافتتت  إلل فصتتتلت  فتتتق  1972رمتتتن   47قتتتانلق فجلتتت  ارةلرتتت  تقتتتن 
فصارح ارةلر  إلق ت تن عاتةًا...  أدتت امتت تاق ايةاتر ارف تصت "ي لاكتذا تفنتف اتذ  ارفتاةر إ تتان ارداتة 

ددنتى  ف هتلن  ايةاتىي إذا زاةا قدفته عق  فم  آالا جندهي ق ح امت تاتر فجلت  ارةلرت ي لاتل فتا
ارف ار تت ي إلق إ تتتان ارداتتة ايةاتى لارتتذى دتتتن  تتارتلقدف علدتتهي ددتتة إ تافتتًا  تتاهاًلي إذا تتتن ق تتح إل تتذ تإلى 
إةاتر ار تلى ارف تص  فجل  ارةلر  كفا منتى فدفا  دةي  ح إق فق   ق اذا االتجا  انت اق ارتكف  

كف  ارتتى تتفثتح فتى تنتلدت ارمتله  فق امت اتر فجل  ارةلر  فى  صلص اردالة ايةاتد ي تلر ارت
ارف تص   إ تان ارداة  كح ارنااه ارلاقدد  لاراانلند  ارتى تف  اذا ارداة ق ح ايقةان على ات اذ قتات 
إ تافهي فإذا ات ذ قتات اي تان اذا فإق ارداة دكلق قة اكتفح فق تد  ارلجلة اراانلنى  كتح إدجا داتته 

إلدتت  ناتتاه تداقةدتت  قتتة تكتتلق فتتى غدتتت صتتارح ايةاتر ارفتداقتتةر فتتق  لمتتل داتهي ففتتا دفتنتتف  دتتةاا إثتتاتر
جانب ارفجل ي عق ارتجل  عق  د  ارفمائح ارتى دتكفها ارداة  دة إ تافهي قة د  ذ تكن ارنكلح 

. لاتتتذا فتتتا دؤدتتتة  إفتتتتاق ارجفددتتت  (4)عتتتق االرتزافتتتاا ارداةدتتت ي ففتتتا دثدتتتت ارفمتتتئلرد  ارتداقةدتتت  رتتتاةاتر

                                                 

  .21/1/1998لم  ي ج54/1/344فلا تقن  (1)
  .21/3/1984ي جلم  54/14/10فلا تقن  (2)
  .30/3/1958ي جلم  54/1/252فلا تقن  (3)
 تتاا االمت اتاا ارما ا  على ارتداقة فى لاقف اعفت اردةدة فق االعت اتاا ارتى دتفثح إلافها فى اختى: (4)

نتتب فتتلاهق ار هتت ي ارتتتى قتتة تتتؤةى إرتتى إثتتاتر ارفمتتئلرد  ارتداقةدتت  اعت تتاتاا قانلندتت : لتهتتةا إرتتى تالفتتى ارف تتاهت اراانلندتت  لتج – 1 
 راةاتري كفا إلنها تك ح إلم اب ارمالف  فى صداغ  اردالة للضف إلتكافها  فا دتاا ارفصلت  ارداف  راةاتر على إلكفح لجه.

ي ص 15ي 14ارمتتتنتاق  ي37/12/1960ي جلمتتت  17/12/1960فتتتى  1075فتتتتلى ارجفددتتت  اردفلفدتتت  رامتتتفى ار تتتتلى لارت تتتتدف تقتتتن  
 .189ي فجفلع  اعت ددق عافاي ص 258
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 تلى لارت تدفي ارتى تإلا إلنه إذا كاق ارزفق ارفتةة رتن دذ ارداة قة انصتتن   كفلته اردفلفد  رامفى ار
ق ح  تم اق إلق ارأت  فق اذ  ارفتاجد  ال إلق تاا ارجه  ايةاتد  على تكن اراانلق ق ح ارتدهتة 

 .(1)إلل االرتزان

لال اتتى لرتتذرر نتتتى إلق اتتذ  االمت تتاتاا ال اتتى متتا ا  علتتى إجتتتاقاا إ تتتان ارداتتة ايةاتىي  
نفتتا تاتتا  دنهفتتا قلافتتاي فهتتى تتتتن فتتى فتتلتت  ا تدتتات ارفتداقتتة  التاتت  علتتى صتتةلت اراتتتات  ارتداقتتةي لاا
لذرر  دة االنتهاق فق كاف  ايجتتاقاا ارمتا ا  علتى ارهتتحي لارمتا ا  كتذرر علتى فتتلت  إ تتان ارداتة 

 ارتلقدف علده.ايةاتى فف اذا ارفتداقةي إلى فى فتتل  تتتدت ف تل  اذا ارداةي لركق ق ح 

 ثال  صلت إلل ثال  تاالا كفادلى: –كفا تاةن  –لت  ذ االمت اتاا  
 الفرع األو 

 االستشارات المعاصرق من حيث ضرورق اللجوء إليها

 لتنامن قمفدق: 
 :La consultation obligationالقسـم األو : االستشــارات الوجوبيــة أو اجلزاميــة  

فتا علتى  لاى تلر االمت اتاا ارتى د تضتها اراتانلق إفتا علتى جفدتف ارجهتاا ايةاتدت  فتى ارةلرت ي لاا
جه  إةاتد  فددنت ي تدنفتا تتغتب إلى فنهتا فتى إ تتان رداتة ايةاتىظ  تدت  دتتتتن علتى اتذ  ارجهت  إلل 

ل االقتصاةى تلري لق ح إلق ت تن اذا ارداةي إلق تهلب فق ارجه  ارف تص  ارتإلى اراانلنى إلل ار نى إل
 فى  صلص فلضل  ارداة.

ــى فرنســا:   ــك ف ــة ذل فتمتتلن عاتتلة ار تتتاق اردتتان لارتتذى د تتت  علتتى كافتت  لزاتاا ومــن أمثل
إذا تغ تتا فتتى إ تتتان عاتتة إةاتى فتتق عاتتلة اع تتأاح إلل ارتلتدتتة إلل ار تتةفاا ارتتتى ت ا تتتاا  –ارةلرتت  

  االمت تتاتد  ارف تصتت   فلضتتل  ارةلرتت  إلل إلى فتتق فؤممتتاتها ايةاتدتت  اردافتت ي إلق تلجتت  إرتتى ارلجنتت

                                                                                                                                               

اعت تتاتاا فندتت : لتهتتةا إرتتى ضتتفاق ك تتاقر اخالا لارفنتجتتاا لغدتاتتا فتتق اع تتداق ارتتتى دتتتن ارتداقتتة علدهتتا  ار تتتاق إلل ارتتت جدتي  - 2 
 لارت كة فق عفلها على إلك ت قةتر إنتاجد  الزف ي لارت كة فق مالفتها فق ارناتد  ار ند .

اعت تاتاا اقتصتتاةد : لتهتتةا إرتتى ت تتاةى قدتتان ارمتتله  ارفتداقتتةر  تتإ تان عاتتة قتتة دتتؤثت  ارمتتلب علتتى االقتصتتاة اراتتلفىي إلل قتتة دكتتلق  – 3 
 ف ار ا رل ه  ارداف  رلةلر 

نتتت ي للفاتتتًا اعت تتتاتاا فاردتتت :  لتهتتتةا إرتتتى ت تتتاةى قدتتتان ارمتتتله  ارفتداقتتتةر  إ تافهتتتا ضتتتفق االعتفتتتاةاا ارفاردتتت  ارفةتجتتت  فتتتى ارفلاز  – 4 
 ر تكان لارالاعة ارفارد  ارفاتتر.

 لفا  دةاا. 431ارةكتلت/ فصه ى كافح فتفة علىي ارفتجف ارما اي ص  
 .16/7/1994ي جلم  54/1/324ي فلا تقن 16/7/1994 تاتدخ  491فتلى تقن  (1)
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ي إذ تالن اذ  ارلجنت   تاتةدن ارتتإلى االمت تاتى  ارنمت   رلداتلة ارتتى تتجتالز ف لأتًا فددنتا دتتةة (1)ارداة
 اتات لزاتىي لكذرر  ارنم   رلدالة ارتى دكلق فتلها إلةلاا ذاا ه دد   اص ي لدالن تئد  ارلجن  

ارلجن  تتلح ف تتل  ارداتة  تالح ع تتر إلدتان فتق تتاتدخ  ارف تص   ت لدغ ايةاتر صات   اردالق   تإلى
صتتةلت ارتتتإلىي لذرتتر ةلق إلق دلتتزن اتتذا ارتتتإلى ايةاتر ارفدندتت   ارداتتةي  دتتة إلق اتتذ  اع دتتتر إذا  ار تتا 

فتى اتذ   –فضفلق امت اتر ارلجن  فإنه دجب علدها إلق تم ب قتاتاا كتا  ي لعلى ارتلزدت ارف تتص 
 اراتات.إلق د لغ تئد  ارلجن    –ارتار  
 –فتى  ت ق فجلت  ارةلرت   1972رمتن   47فتق اراتانلق تقتن  58: تتنص ارفتاةر وفى مصر 

على إلنه: ".... ال دجلز عد  لزاتر إلل ادئ  عاف  إلل فصلت  فتق فصتارح  –لقة م ا رنا ذكت  ذرر 
قةفتته ارةلر  إلق ت تن إلل تا ح إلل تجدز عاة إلل صلح إلل تتكدن إلل تن دذ قتات فتكفدق فتى فتاةر تزدتة 

. كفتا تتتنص ارفتاةر اعلرتى فتق قتتتات (2) علتى  فمت  آالا جندته  أدتتت امتت تاق ايةاتر ارف تصت ...."
   ق امت ةان اعجهتزر ارتكلفدت  لاراهتا  اردتان رلتامت اا  1982رمن   112تئد  ارجفهلتد  تقن 

 تاق إلل ت جدت االركتتلند ي على إلنه "على جفدف ارجهاا ارتكلفد  إلل اراها  اردان ارتى تتغب فى 
إلل امت ةان ارتام اا االركتتلند  لتزن ار تافم ارجاازر ارالزف  رها امت اتر ارجهاز ارفتكزى رلتد ئ  
لايتصتتتاق فتتتى جفدتتتف فتاتتتتح ةتامتتت  ارجتتتةلى لاالمتتتت ةان لارتداقتتتة علتتتى اعنألفتتت  ارفتتتذكلتر لعتتتت  

 ارنتدج  على ارلزدت ارذى تت ده ارجه  ارهار   رتاتدت فا دتا .

االمت اتاا ارتى د تضها اراانلق على جه  إةاتد  فددن ي نذكت فثاًل رذرر ففا نصتا  لفق 
فتتتتق قتتتتانلق نألتتتتان ايةاتر ارفتلدتتتت ي تدتتتت   لرتتتتا ارفجلتتتت  ار تتتتد ى ارفتلتتتتى  13علدتتتته ارفتتتتاةر تقتتتتن 

                                                 

لرجنتت  عاتتلة ار نتتاق  La commission des marchés de génie civilلاتتذ  ارلجتتاق اتتى: رجنتت  عاتتلة ارهنةمتت  ارفةندتت   (1)
Commission des marchés de bâtiment ي لرجنتت  ارداتتلة ارفتدلاتت   تتارهدتاقCommission des marchés 

d'aéronautique ي لرجنتتت  عاتتتلة االركتتلندتتتاا لاالتصتتتاالاCommission des marches d'électronique et 
télécommunications  ائدت  لارفدكاندكدت  لارتمتلدح ي لرجنت  عاتلة ارفتلاة اركهت Commission des marchés de matéries 

électroniques et mécaniqus et d'armement ي لرجنتت  عاتتلة ارفدللفتتااCommission des marchés 
d'informatique  ي لرجنت  عاتلة ارتفلدنتاا اردافتCommission des marchés d'approvisionnements généraux ي

 .Commission des marchés bio-médicauxاره د   –لاة ار دلرلجد  لرجن  ارف
 .56ي اافش تقن 211ارةكتلت/ فهنة ف تات نلحي ارفتجف ارما اي ص  

إلدان إلق كانا ار فمت  آالا جندته ذاا قدفت   تتائد   1972إرى إلق اذ  ارفاةر لقة لضدا عان  –ل تا  –لقة ذاب جانب فق ار اه  (2)
تغن إلق ار فم  آالا جندته إلصت تا ال تفثتح  تدئًا فتى عتارن االقتصتاة إلل  2018ته ا تتى اخق لنتق فى عان  عارد ي لاى الزارا

فتتى فجتتاح ارداتتلة ايةاتدتت ي فإنتته دتمتتق إلق تدتتةح اتتذ  ارادفتت   فتتا دتتتالقن فتتف اعلضتتا  االقتصتتاةد  ارمتتائةر اخقي  اصتت   دتتة تتتدتتت 
ال إلصتت ح هلتتب ارتتتإلى فتت ق فجلتت  ارةلرتت  د تتفح جفدتتف ارداتتلة ارتتتى ت تفهتتا ارجهتتاا ايةاتدتت  ارف تل تت  صتتتا متتدت ارجندتته ارفصتتتىي لاا

  كلد  فتض  لال تتاا ارهةا فنها. –لارتاح اكذا  –لال فا تنلق  ه ايةاتاا ارف تص  فى اذا ارفجل ي لتص ح فهفتها 
 .107ي ص106ارةكتلت/ تفضاق  هدخي ارجةدة فى إ تان اردالة ايةاتد ي فتجف م ا ذكت ي ص  
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 رلفتافأل   ارنم   رلفجار  ار د د  ارفتلد  اع تى فى نهاا ارفتافأل  ارملهاا اختد :

 ا   على إلعفاح لن اه اذ  ارفجار .اي تاا لارتق – 1

ارتصةدا إلل االعتتتا  علتى اراتتاتاا ارتتى تصتةت فتق اتذ  ارفجتار  فتى ارتتةلة ارتتى تاتتاتا  – 2
 ارالئت  ارتن دذد .

ارفلافاتت  علتتى اقتتاتتتاا ارفجتتار   إن تتاق إلل إرأتتاق ارلتتتةاا ارفتلدتت  فتتى نهتتاا ارفتافألتت  إلل  – 3
 تأددت إلمفائها.

 الثانى:االستشارات المعاصرق االختيارية:القسم 
 La consultation facultative 

لاى تلر االمت اتاا ارتى ال د تضها اراانلق على جه  ايةاتر ارتى تتغب فى إ تان ارداتةي  
نفا ت ضح اذ  ارجه  فق ذاتها لتغن عةن لجتلة نتص داتتاتاي إلق تلجت  إردهتا ل إتاةتهتا ارتتتري لرتذا  لاا

ي  ح لتدة اذ  االمت اتر تتر كتذرر تتتى La consultation libreا االمت اتر ارتتر دااح رها إلدض
ق كاق انار نص قتانلنى داتتاتا هارفتا إلق اتذا ارتنص ال دلتزن جهت  ايةاتر  ضتتلتر ارلجتلق إردهتاي  لاا

نفا دتتر رها ارتتد  اركافل  فى إلق تلج  إللال تلج  إرى هلب تلر االمت اتر.  لاا
 الفرع الثانى

 تشارق المعاصرق من حيث القوق اجلزاميةاالس

 :(1)لتنامن كذرر قمفدق 
ق كتاق دتتتن علتى  القسم األو : االستشارات المعاصرق ويـر الملزمـة:  لتدنتى إلق ارف تت  لاا

ضتتلتر إلق تهلتب ارتتإلى االمت تاتى فتق ارجهت  ارتتى  –جه  ايةاتر ارتى تتغب فى إ تان عاتة إةاتى 
دتتتةةاا رهتتاي إال إلنتته ال دلزفهتتا فتتق ناتدتت  إل تتتى  ضتتتلتر إلت تتا  فتتا تنتهتتى إردتته اتتذ  ارجهتت  فتتق تإلىي 

عةفهي فف فالتأل  إلق ارف ت  ار تنمى دلزن جه   تاتكًا رها فهلا ارتتد  فى إلق تت ف اذا ارتإلى فق
إلق ت هت ارجه  االمت اتد    م اب تف  إلل عةن إلت ا  ارتإلى  –كفا تإلدنا  –ايةاتر فى اذ  ارتار  

 ارذى إل ةته رهاظ لال فا نتفنى إلق دنتهجه ارف ت  ارفصتى.

ت تتتتاتاا ل ه ددتتتت  ارتتتتتاح دنه تتتتا اتتتتذا اعفتتتتت   تتتتكح تلاتتتتائى علتتتتى ارنتتتتل  ارثتتتتانى فتتتتق االم 
ارفداصتري لال فا دااح رها االمت اتاا اال تداتد ي إذ هارفتا إلق رجهت  ايةاتر ارتتدت  فتى إلق تهلتب 

إلق ت  تتذ إلل ال  –إذا فتتا رجت ا رهلتتب اتذا ارتتتإلى  –ارتتإلى فتتق عةفتهي فإنتته دكتتلق رهتا فتتق  تاب إللرتتى 
                                                 

(1) R. Odent, contentieux administrative, Paris, Cours de I'I.E.P., Fascicule v,1961, P. 1876 etss. 
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ي  تح تمتتهدف إلق ت  ذ  فا انتها إرده ارجه  االمت تاتد  فتق تإلى فتى  صتلص ارداتة ارفزفتف إ تافته
 ت تن اذا ارداة تتى ق ح إلق تصح إردها نتدج  اذ  االمت اتر.

اذا لقة دااح إلق االمت اتر اال تداتد  إلل ارتلاائد  على اذا ارنتل لكذرر االمت اتر ايرزافد   
ارمتتتا ا ذكتاتتتا قتتتة ت تتتةل عةدفتتت  ارجتتتةلى إلل ار ائتتتةر هارفتتتا إلنهتتتا تاتصتتتت علتتتى فجتتتتة تاتتتةدن ارنصتتتح 

لجه  ايةاتد  ةلق إلق دكلق انتار إرتزان علتى اتذ  ارجهت  فتى إلق ت  تذ ل ال ت  تذ  هتاي إال لايت اة ر
ق كتاق صتتدتًا نألتدتًاي إال إلنته دجتافى ارلاقتف اردفلتىي تدت  إلصت تا ارلتتةاا  إلق فثح اذا ارالح لاا

 دتتة االمت تتاتد  تلدتتب ةلتًا إدجا دتتًا  ارنمتت   رللتتتةاا اعصتتلد  إلل ارتئدمتتد  ال دفكتتق إنكتتات ي  اصتت  
ارتدفتا فتى ته دتا ف تةإل ارت صتتص ارتةقدا لتامتدن اردفتحي نتدجتت  زدتاةر تجتن لألتائا ايةاتر اردافتت  

 فتتتتتا دتتتتتتلافت عنتتتتتةاا فتتتتتق  –لتدادتتتتتةاا لت تتتتتا كهاي اعفتتتتتت ارتتتتتذى إلصتتتتت ح فدتتتتته ةلت ادئتتتتتاا ارف تتتتتلتر 
  جتتزقًا إلمامتتدًا فتتق "ةلت" ارتنألتتدن فتتى تتادتا إلاةافتتهي  تتح لةلتًا جلاتدتتًا ال دفكتتق ت ةدتت –ت صصتاا 

 ارن اه ارتن دذى  ةلنه.
لففا دؤكة اتذا ارتةلت ايدجتا ى رلهدئتاا االمت تاتد  ت تلا اراتائفدق علتى إةاتر ارتنألتدن فتق  

ارفمتتاقر ي لفتتق ثتتن اتكتتارهن فتتى إلةاق إلعفتتارهن لفدفتتا دت ذلنتته فتتق قتتتاتاا فتتى اتتذا ار صتتلص علتتى 
 االمت اتر ار ند  ارتى تاةفها رهن تلر ارهدئاا.

ارفتت رلا اخق فتتتى كتا تتاا ار تتاتثدق فتتتى ايةاتر اردافتت ي كفتتا دالتتتتأل  لرهتتذا فاتتة إلصتتت ح فتتق 
امتدفاح ف هلن مله  ارف لتر ارذى ددنتى فاتةت فتا دتفتتف  ته اردفتح االمت تاتى فتى  (1)ار د  دتا

إةاتر ارتنألدفتتتاا ارتةدثتتت  فتتتق "ن تتتلذ" لتتتت ثدت لافتتتا إلمتتتا  ف هتتتلن ارمتتتله ي لذرتتتر  جانتتتب إلق فلقتتتف 
تنألتتتدن ايةاتى دكتتتلق  جانتتتب فلقتتتف ارتئامتتت  إلل ارادتتتاةر ايةاتدتتت ي لعلتتتى ارهدئتتتاا االمت تتتاتد  فتتتى ار

اتصاح فمتفت  ارتئد  ارتن دذى.  ح لدتة  ذرر تتى فى تار  لجلة تلر ارهدئاا فتى فلقتف إلةنتى 
فق فلقف ارتئام  إلل اراداةر ايةاتد . لاعفت ارذى ال ر فده إلق اذا ارفلقف ددهى ردفلها نلعًا آ ت 

دصح فى  د  اعتداق إرى تة ارمدهتر لارتمله على ارتئام  ايةاتد  ذاتهاي  اصت  فق ارن لذ قة 
 إذا كاق  ناق   صدتها دمفح  ذرر كفا ال ارف ااة فى  د  ارتنألدفاا ايةاتد .

اتتذا  ايضتتاف  إرتتى إلق فتتا دتفتتتف  تته غار تتًا إلعضتتاق ارهدئتتاا االمت تتاتد  فتتق فهتتاتر ايقنتتا   
ًا إنفتتا ت تتكح فتتى ارلاقتتف عناصتتت إل تتتى  جانتتب كتتح فتتا متت اي تمتتاعة فتتى لةتادتت  فندتت ي لفكانتت  لتاتتةدت 

إعهاق ت ثدت ك دت ردفلهن رةتج  إلق ارتؤماق ايةاتددق قة دجةلا إلن مهن فى إلغلتب ارتتاالا فتتغفدق 
 صتتتلتر إلل  تتتت  تى را تتتتلح اردفتتتتح االمت تتتتاتى تتتتتتى لرتتتل كتتتتاق دتدتتتتات  فتتتتف اتجااتتتتاتهن إلل لجهتتتتاا 

                                                 

 لفا  دةاا. 327ي ص 1975ارةكتلت/ إ تاادن ةتلدشي ايةاتر ارداف  فى ارنألتد  لارففاتم ي اراااتري  (1)



 

 

                                                 

 

 

  منى رمضان حممد بطيخ /الدكتورة            لضوابط الفلسفة التشريعية احلديثة                 ...

 

84 

 .(1)نألتان
لداصتة  تذرر إلق االرتتزان ارتتتتتتلاقف علتى جهت   االستشـارات المعاصـرق الملزمـة:القسم الثانى:  

نفتا إلدضتًا فتى ضتتلتر  ايةاتر رد  فاه فتتتتتى ضتتتتتتتلتر هتتتتتلب االمت تتتتتتاتر ق تتتتتتح إ تتان ارداتة ايةاتىي لاا
 االرتزان  فا تنتهى إرده اذ  االمت اتر فق تإلى.

  فلتتزن فتتق ارنتتاتدتدق اردضتتلد  لارفلضتتلعد ي  فدنتتى إلق فتتارتإلى االمت تتاتى فتتى اتتذ  ارتارتت 
ايةاتر ارف تص  فلزف   هل ه فق ارجه  ارتى تةةاا اراتانلقي لفلزفت   اع تذ  فضتفلق ارتتإلى ارتذى 

 10/8/1871( فتتق قتتانلق 54تاةفتته اع دتتتر. لفثتتاح ذرتتر فتتى فتنمتتا فتتا كانتتا تتتنص علدتته ارفتتاةر )
امن ارفتافأل   ناق على تإلى رجن  ارفتافألت ي علتى إلق دكتلق ارفلأى فق إلق: "ارفتافأل د تن اردالة  

( فتتتق قتتتانلق إلفتتتالر ارةلرتتت  فتتتق إلق 30تإلى اتتتذ  اع دتتتتر فلزفتتتا رتتته..."ي لفتتتا تتتتنص علدتتته ارفتتتاةر )ح
ايدجتتاتاا ارلاقدتت  علتتى ارتتةلفدق ار تتاص ال دفكتتق إلق ت تتتن ق تتح إل تتذ تإلى فتفتتا إلفتتالر رلةلرتت  تتتلح 

جتر ارمتنلد  قدفت  فددنت  إلل تكتلق فتةر ايدجتات إلعلتى فتق تمتف  ةالا ايدجاتي لذرر عنةفا ت لغ اع
( فق قانلق إلفالر ارةلر  فاة فتضا إجتاق امت اتدا لجل دا دفكق ف ار ته 10منلاا. إلفا ارفاةر )ت

عق هتدتا تتة ح متله  ثارثت ي تتدق نصتا علتى إلق اردفلدتاا اردااتدت  ارفن تذر فتق جانتب ارةلرت  إلل 
ب إلق تتن  ناق على تإلى امت تاتى فلتزن صتاةت عتق ارلجتاق ارف تصت  ارفؤمماا ارداف  ارلهند  دج

فتتى ارفتافألتتاا لاعقتتاردن  اردفلدتتاا اردااتدتت  لارهنةمتت  لارفمتتاتاا ارفتفدتت ي لركتتق ايةاتر صتتات   
اردالقتت  تمتتتهدف إلق ت تتارا فضتتفلق ارتتتإلى ارصتتاةت عتتق اتتذ  ارلجتتاق عتتق هتدتتا قتتتات صتتاةت عتتق 

 .(2)رفكلا  ارلصاد  على ارفؤمم ارلزدت ارفمئلح عق اردفلد ي إلل ا

ي لارتتتى تلجتتب إتارتت  1960رمتتن   230( فتتق اراتتانلق تقتتن 11لفتتى فصتتت نصتتا ارفتتاةر ) 
ف اتدف عالة ارتلتدةي لاع أاح ارداف ي لكح عاة دفكق إلق دتتب تالقًا لارتزافاا فارد  علتى عتاتا 

زاةا قدفتتته علتتى  فمتتت   ارةلرتت  لغدتاتتا فتتق اع تتت اص اردافتت ي إرتتى ةدتتلاق ارفتامتتت ااي لذرتتر إذا
آالا جندتته. لاتتتذ  االمت تتتاتر تهتتةا إرتتتى ارت كتتتة فتتق إلق اتتتذ  ارداتتتلة قتتة إل تفتتتا ضتتتفق االعتفتتتاةاا 
ذا ألهت فى إ تان ارداة  لح فى اذا ارفجاحي  ارفةتج  رها فى ارفدزاند  لفاًا رلالاعة ارفارد  ارفاتتري لاا

ز رلتلزدت ارف تتص عنتةاا إلق ددتت  فإنه دتا رتئد  ارةدلاق إلق ددتت  علده  اتات فمت بي لدجتل 
 .(3)اعفت على تئد  ارجفهلتد ي لددفح  اراتات ارذى دصةت  هذا ار  ق مل ًا إلل إدجا ا

اذا لقة ذاب جانب فق ار اه إرى إلق فثح اذ  االمت اتاا ارلجل د  عضلدا لفلضلعدًا ال  
                                                 

 .لفا  دةاا 112ارةكتلت/ تفضاق  هدخي ارفتجف ارما اي ص  (  1)
 .212ارةكتلت/ فهنة ف تات نلحي ارفتجف ارما اي ص  (2)
 .216ي ص 2007ارةكتلتر/ مداة ار تقالىي اردالة ايةاتد ي ةات ارنهض  اردت د ي  (3)
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ت دتري لفا تنتهتى إردته تأدت فق إلق اال تصاص  ارتصتا ارذى داف إلمامًا على عاتا ارمله  ارفم
ق كتتتاق جلاتدتتتًاي لتتتد تتتًا علتتتى ذرتتتر فتتتإق ارتصتتتتا  ارمتتتله  ارفمت تتتاتر فتتتا اتتتل إال إجتتتتاق  تتتكلىي لاا
ارصاةت امتناةًا إرى امت اتر إرزافد  د اى تصتفًا  اصا  ارجه  ارتى نص اراانلق على ا تصاصتها 

 .(1)  لاراانلند  ارتصتاي لاذ  اع دتر ت اى اى ارفمئلر  لتةاا عق آثات  ارلاقدد

فتتى تتتدق ذاتتب تإلى آ تتت لاتتل فتتا نتجتتته إلق االمت تتاتر ارلجل دتت   تتارفدنى متتارا ارتتذكت فتتا  
اتتتتى إال نتتتتل  فتتتتق تامتتتتدن اال تصتتتتاص  تتتتدق ارجهتتتت  هار تتتت  االمت تتتتاتر لارجهتتتت  ارتتتتتى تاتتتتةن رهتتتتا اتتتتذ  
 االمت تتاتري لاتتل فتتا ددنتتى إلق اراتتانلق داتهتتف فتتى فثتتح اتتذ  ارتارتت  عنصتتتًا إلمامتتدًا فتتق ا تصتتاص

إلق تت تذ قتاتاتا فتى اتذا ار ت ق  –لارتتاح اكتذا  –ارمله  ارفمت دترظ اذ  ارمله  ارتى ال دفكق رهتا 
إال  دتتة هلتتتب ارف تتتلتر لارتصتتتلح علدهتتتاظ  فتتتا ف تتتاة  إلق اراتتتات دت تتتذ انتتتا  ارتدتتتالق فتتتا  تتتدق ارمتتتله  

تت تتتتذ  ايةاتدتتت  ارف تصتتتت  إلصتتتتاًل  ف ا تتتتتته لارتنألتتتتدن االمت تتتتاتىي  تدتتتت  ال تمتتتتتهدف إلى فنهفتتتتا إلق
فن تةري  ح راة ذاب إلمتتاذنا ارفتتتلن ارتةكتلت/ متلدفاق ارهفتالىي إرتى إل دتة فتق اتذا تدنفتا تإلى إلنته 
إذا جدتتح ارف تتت  فلضتتل  االمت تتاتر فلزفتتًا رتتاةاتر  تدتت  ال دفكتتق إلق ت ار تتهي فتتإق اتتذا ايجتتتاق ال 

 .(2)دفكق اعت ات  فق ق دح االمت اتري  ح د  ذ تكن ارتصتدح إلل ايذق  ارتداقة

اذا فق ناتد  لفتق ناتدت  إل تتىي فتإق ارجهت  ارف تصت   تاتةدن االمت تاتاا ارمتا ا  ت تلتا  
 ا تالا ه دد  االمت اتري فإق كانا قانلند ي فإق جه  االمت اتر تكلق كذرر قانلند ي لتتجمة فى 

اقتصتاةد  فصت فى فجل  ارةلر  )قمن ايفتاق( إلفتا إق كانتا اقتصتاةد  فتإق جهت  االمت تاتر تكتلق 
ق كانتتا االمت تاتر فاردت ي فتإق جهت  االمت تاتر تكتتلق  لفثارهتا فتى فصتت ارهدئت  اردافت  رالمتتثفاتي لاا

 كذرر لفثارها ارجهاز ارفتكزى رلفتام اا.

االمت تتاتاا اراانلندتت ي فاتتة نتتص ةمتتتلت  – ه ددتت  ارتتتاح  –لفتتا دهفنتتا فتتى اتتذا ار تت ق اتتل  
ه علتى إلق "فجلت  ارةلرت  جهت  قضتائد  فمتتال ي فنت 90فتى ارفتاةر  2019ارفدةح عتان  2014عان 

د تص ةلق غدتت   ار صتح فتى ارفنازعتاا ايةاتدت ي لفنازعتاا ارتن دتذ ارفتدلات   جفدتف إلتكافتهي كفتا 
د تص  ار صح فى ارةعالى لارهدلق ارت ةد د ي لدتتلرى ايفتتاق فتى ارفمتائح اراانلندت  رلجهتاا ارتتى 

اا اراتلاندق لاراتتاتاا ذاا ارصت   ارت تتددد ي لفتاجدت  دتةةاا اراانلقي لفتاجدت ي لصتداغ  ف تتلع
ف تتتتتتلعاا ارداتتتتتلة ارتتتتتتى تكتتتتتلق ارةلرتتتتت ي إلل إتتتتتتةى ارهدئتتتتتاا اردافتتتتت  هتفتتتتتًا فدهتتتتتاي لدتتتتتتةة اراتتتتتانلق 

 ا تصاصاته اع تى".

                                                 

ي ص 1992ارةكتلت/ ارةدةافلنى فصه ى إلتفةي ايجتاقاا لاع تكاح فتى اراتتات ايةاتىي ةكتتلتا ي ارهدئت  ارفصتتد  رلكتتابي اراتااتري  (1)
 لفا  دةاا. 46

 .362اعم  ارداف  رلدالة ايةاتد ي فتجف م ا ذكت ي ص  (2)
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عفااًل رتكن ارفاةر )   1972رمتن   47( فق قانلق فجل  ارةلر  ارصتاةت  اراتانلق تقتن 58لاا
عدتت  لزاتر إلل ادئتت  عافت  إلل فصتتلت  فتتق فصتتارح ارةلرتت  إلق  –ا فتق ق تتح كفتتا ذكتنتت –فإنته ال دجتتلز 

ت تن إلل تا ح إلل تجدز إلى عاة إلل صلح إلل تتكدن إلل تن دذ قتات فتكفتدق فتى فتاةر تزدتة قدفتهتا علتى 
  فم  آالا جندهي  أدت امت تاق ايةاتر ارف تص .

إلق "رتتئد  إةاتر ار تتلى ( فق قتانلق فجلت  ارةلرت  ارف تات إردته علتى 61كفا نصا ارفاةر ) 
إلق دتدح إرى ارلجن  ارف تص  فا دتى إتارته إردها ر افدت  فتق ارفمتائح ارتتى تتتة إردته ي تةاق ارتتإلى 

 فدها.
فتتف فالتألتت  إلق ارتقا تت  ارتتتى تتلالاتتا إةاتر ار تتتلى ثتتن ارلجنتت  ارف تصتت   فجلتت  ارةلرتت  ه اتتا  

ات  ف تتل  ارداتة رلاتلاندق ةلق ارتهتتا علتى ( إنفا اى تقا   رفها 61ي 58رلفاةتدق مار تى ارذكت )
فمائح ارفالقف  لارتاةدت ارتى دن تة اراضتاق  تقا تهتا فتى ضتلق فتا داتةن إردته فتق إلةرت  لاقددت ي لتفتتة 
اذ  ارتقا   إرى ف تل  ارداتة لكتح فتا إلصت ح جتزقًا فنته فتق فمتتنةاا متا ا  علتى إ تافته إلةا إردتهي 

اة لإلةا إرى إ تافه فق تد  فها اتها عتكان اراانلقي فهى كفا تفتة إرى ايجتاقاا ارتى م اا ارد
تقا   ف تلعد  ال فالقف ي لعلى جهت  ايفتتاق ارتتى تتتلرى اتذ  ارفتاجدت  إلق ت صتح فتى متالف  كتح 
ذرر لت ةى تإلدها فى فتاجد  نصلص ارداة ذاتهي ثن ت لغ ارجه  هار   ارتإلى  كاف  فا اتت ته فى اذا 

جتاقاا إلل  نصتتلص ارداتتة إلل  فتتا إلصتت ح جتتزقًا فنتته فتتق فمتتتنةاا متتا ا  ار تت ق متتلاق فتتا تدلتتا  تتاي
علدهي ل ذرر تضف جه  ايةاتر ارفتداقةر إلفان فمئلردتها اراانلندت  كافلت  لارتتى ال دصت ح رتةدها عتذت 
 دة إدضاح ارفلقا اراانلنى رها كافال ثن تتتفح فمئلردتها إذا رن تت اع ذ  ارتإلى اراتانلنىي لفهفتا 

 ار تتاا ارتتتى ت تتلب ايجتتتاقاا ارمتتا ا ي فتتال دجتتلز االفتنتتا  عتتق ارفتاجدتت   متت  هاي عق  لأتتا ارف
 .(1)ارفتاجد  اى ارتى تك  ها

تاصح ارالح إذق إلق على كح لزاتر إلل فصلت  فق ارفصارح ارتكلفد  إلق تدتت  ف تتل   
ق تح إ تافتهي كح عاة تزدة قدفته على  فم  آالا جندته علتى إةاتر ار تتلى ارف تصت   فجلت  ارةلرت  

رت ةى فده تإلدها فق ارناتد  اراانلندت ي لاتل فتا دجنتب ارتلزتاق لارفصتارح ارف تل ت  فتلاهق ار هت  لإلق 
دك ح رها فق إلم اب ارمالف  فى صداغ  تلر اردالة للضف إلتكافها فتا تتاتا  ته ارفصتلت  اردافت  

داة دكلق قة اكتفح فتق تدت  رلةلر  على إلكفح لجه لإلفتا ي  اص  إلنه إذا تن إ تان ارداةي فإق اذا ار
ارلجلة اراانلنى  كح إدجا داته لمل داتهي ففا دفتنتف  دتةاا إثتاتر إلدت  ناتاه تداقةدت  قتة تكتلق فتى غدتت 
صارح ايةاتر ارفتداقةر فق جانب ارفجل ي عق ارتجل  عق  د  ارفمتائح ارتتى دتكفهتا ارداتة  دتة 

 ا دثدت ارفمئلرد  ارتداقةد  راةاتر... إ تافه قة د  ذ تكن ارنكلح عق االرتزافاا ارداةد  فف

                                                 

 .54/1/253ي فلا تقن 20/3/1985ارجفدد  اردفلفد  رامفى ار تلى لارت تدفي ار تلى ارصاةتر  جلم   (1)
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ذا كتاق اتذا اتل تكتن اراتتانلق لفتا انتهتى إردته إفتتاق فجلتت  ارةلرت  فتى اعتتلاح ارداةدتت  إال  لاا
إلنه إذا لجةا ألتلا امتثنائد  ت لغ تة ارضتلتر ارفلت  ارتى تلجب إ تان عاةي ةلق إفكتاق ارتجتل  

تئ  إ تان عاة فى  لة إلجن ى لكانا ارألتلا ال إرى فجل  ارةلر  فاةفًاي كفا رل اقتضا ألتلا ها
تمفح  ارتجل  إرى ارفجل ي لكانا ارفصلت  ارداف  تاتضى عةن فلاا فتص  إ تان ارداةي فإق إلفت 
اتتذ  ارضتتتلتر دكتتلق رهتتا لزنهتتا  تدتت  ددت تتت إ تتتان ارداتتة فتتى اتتذ  ارألتتتلا إلفتتتًا امتتتثنائدًاي لركتتق فتتف 

إذا إلفكتتتق ارت تتاان  تتتدق ارهتتتفدق علتتتى إلق دكتتلق االت تتتاا فالتألتت  إلق ارضتتتتلتر تاتتةت  اتتتةتااي  تدتت  
 فثا تت  ف تتتل  تداقتتة تتتتا ارفتاجدتت  اراانلندتت  فتتق فجلتت  ارةلرتت ي ركتتاق ذرتتر إللرتتىي إلفتتا إذا فتتت  
لتدتتذت ذرتتر كلتتهي  تدتت  رتتن دكتتق ثفتت  فنتتاص فتتق إ تتتان ارداتتة تتتتى ال ت تتلا فصتتلت  عافتت  ك تتتىي 

 .(1)ددهفلد  ثف  فا دفنف فق إ تافه على فمئلرد  فلق
 تتح لال دمتتف فجلتت  ارةلرتت  فتتى اتتذ  ارتارتت ي لكفتتا تاتتلح ارجفددتت  اردفلفدتت  رامتتفى ار تتتلى 
لارت تدفي إال إلق دتاجف ارداتة تغتن إلق إ تافته إلصت ح إلفتتًا لاقدتًا لكتذرر ف تةاق فتا عمتا  دلجتة فدته فتق 

 .(2)فالتألااي لارلزاتر  دة ذرر ل  نها فى تةاتر ذرر إق إلفكق فف ارهتا اخ ت فى ارداة
ي إلل ارهتتفدق رتن دت اتا فتى ارداتة علتى ق تلح إلدت  (3)إلفا إذا كاق ارداتة قتة اناضتى  تفتان ارتن دتذ 

 .(4)تدةدالا دتى فجل  ارةلر  إة ارهاي ف ى ااتدق ارتارتدق ال تكلق ثف  جةلى فق فتاجد  ارداة
 المطلأل الثالث

 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات وجود
 التموي  الالزم قب  الطرح للتعاقد 

لاتتل فتتا داتتاح رتته عتتاةر ايذق ارفتتارى إلل االعتفتتاة ارفتتارى ارفتتةتا فتتى ارفلازنتت  اردافتت ي لذرتتر  
رفلاجه  إلع اق ارتداقة إلل رفلجه  ارن ااا ارتى داتضدها ارداة ارفزفتف إ تافتهي ته داتا رلف تةإل اردتان إلق 

ان  ن اتت  فاردتت  إلدتتا كانتتا ه ددتهتتاي فتتا رتتن دكتتق رهتتذ  ارن اتت  ايةاتر ال دفكنهتتا إلل ال دجتتب علدهتتا االرتتتز 
اعتفاة فلازى فتةة فت ص  ه فتق جانتب ارمتله  ارف تصت  لارتتى تتفثتح إفتا فتى ار ترفتاق  ارنمت   
رداتتلة ارةلرتت ي إلل ارفجتتار  ار لةدتت  إلل ارفتلدتت   ارنمتت   رلداتتلة ارفتلدتت  لذرتتر علتتى ارت صتتدح متتارا 

 ارذكت.

ذق اتتتل تتتت دص عتتتان ددهتتتى فتتق جانتتتب ارمتتتله  ارف تصتت  فتتتى متتت دح فاالعتفتتاة ارفتتتلازى إ 

                                                 

 لفا  دةاا. 298 ي ص2015ارفمت ات/ تفةى دامدق عكا  ي اركتاب ارثانىي ف كالا إ تان اردالة ايةاتد  لارةلرد ي  (1)
 .15/179/258ي 14ي فلا 17/12/1960ي جلم  17/12/1960فى  1075ار تلى تقن  (2)
 .45/1/3441فلا تقن  11/11/1992فى  1942فتلى إةاتر ار تلى رتئام  ارجفهلتد  لارفتافألاا تقن  (3)
 .54/1/292 ي فلا تقن19/1/1992ارجفدد  اردفلفد  رامفى ار تلى لارت تدفي فتلااا  تاتدخ  (4)
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إنجتتتاز تصتتتتفاا قانلندتتت  فتتتق  تتت نها إلق تلرتتتة ارتزافتتتاا  ف تتتارغ فتتتق ارناتتتلة علتتتى عتتتاتا ارذفتتت  ارفاردتتت  
ايةاتدتتت ي لفتتتى فاةفتتت  اتتتذ  ارتصتتتتفاا ارتتتتى ت تتتأح ارذفتتت  ارفاردتتت  ايةاتدتتت   االرتزافتتتاا تتتت تى ارداتتتلة 

 .(1)ايةاتد 

نفتا  اذا لدالتأل إلق  ارتت دص ارفارى فى اذ  ارتار  ال دكتلق ركتح عاتة إةاتى علتى تتة ي لاا
اتتل تتتت دص عتتان رتأهدتت  كافتت  االرتزافتتاا ارفتلرتتةر عتتق كافتت  ارداتتلة ايةاتدتت  ارتتتى ت تتتن عتتاةر  تتالح 
فةر ارفلازن  ارداف  رلةلر ي  فا ف اة  إلق ارتت دص إلل ايذق ارفارى رلدالة ايةاتد ي إنفتا دصتةت فتق 

ي إلى ف لتتغ فتتارى فدتتدق د صتتص يتفتتان كافتت  En blocارمتتله  ارف تصتت  علتتى  تتكح كتلتت  جانتتب 
ناتتتح...ارخ(ي ففثتتتح اتتتذ   –إن تتتاق  –ارتداقتتتةاا ايةاتدتتت ي إلدتتتًا كانتتتا ه ددتتت  اتتتذ  ارتداقتتتةاا )تلتدتتتة 

ي ل ارتتارى L'objet de créditsفلضتل  االعتفتاة ارفتارى  –لارتتاح اكتذا  –ارتداقتةاا إنفتا تجمتة 
إ تان عاة إل أاح عاف  فددق إلل عاة تلتدة فتةةي فإق االرتزافاا ارناتج  عق اذا ارداة إلل فإنه عنة 

ق  ذار دجتتب إلق دلجتتة رهتتا فكتتاق فتتى فلضتتل  االعتفتتاة ارف صتتص رهتتا فتتى ارفلازنتت  اردافتت ي  تتح لاا
فلضل  االعتفاة اذا ال دفكق إلق دمت ةن إال فق إلجح تلر ارتداقةااي  فا ددنتى إلق جهت  ايةاتر ال 

ق كتتتاق اتتتذا ارفلضتتتل  اخ تتتت دتاتتتا إلدضتتتا د فكنهتتتا إلق تمتتتت ةفه فتتتق إلجتتتح فلضتتتل  آ تتتتي تتتتتى لاا
ارصتتارح اردتتاني ذرتتر إلق ركتتح عاتتة إةاتى اتتةفاق: اتتةا عتتان لاتتل تتادتتا ارفصتتلت  اردافتت ي لاتتةا 
 اص تةة  اراتانلقي لاتل ارتذى دتتن علتى إلمامته ت صتدص االعتفتاةاا ارفاردت ي لعلتى ايةاتر عنتة 

ال تكتتتلق قتتتة امتتتت ةان اتتتذ  االع تفتتتاةاا إلق تمتتتت ةفها فتتتى ارفجتتتاالا ارتتتتى  صصتتتا فتتتق إلجلهتتتاي لاا
 انتتفا عق قاعةر ت صدص اعاةاا.

لفى ذرر تالح ارفتكف  ايةاتد  اردلدا إلنه: "إذا فا عدق ارف ت  غاد  فتةةري فإنه ال دجلز  
ي لاذا (2")عاف إلق دمتهةا غدتااي لرل كانا اذ  ارأاد  تتادا فصلت   –ايةاتر  –رفصةت اراتات 

ال إلصدب ارتصتا  دتةن  رد  إال ته دا رف ةإل ت صدص اعاةااي لارذى دجب االرتزان  اتتتافهي لاا
 ارف تلعد  كفا منتى فدفا  دة.

تاصتتتح اراتتتلح إذق إلق جهتتت  ايةاتر ال تمتتتتهدف إ تتتتان إلى عاتتتة إلل إجتتتتاق إلى تصتتتتا دتتتتتب  
فلاجهتت  اعع تتاق ارفاردتت  ارفتتت تت  علتتى ذرتتري  تتح ارتزافتتاا فاردتت  فتتا رتتن دلجتتة االعتفتتاة ارفتتارى ارتتالزن ر

إلكثتتت فتتق ذرتتر فاتتة إللجتتب ارف تتت  علتتى ارجهتتاا ايةاتدتت  إلق دكتتلق تداقتتةاا فتتى تتتةلة االعتفتتاةاا 
ارفاردتت  ارفتاتتت ي فتتال دجتتلز إلق تتجتتتالز قدفتت  االعتفتتاة ارف صتتص رلمتتتن  ارفاردتت  ذاتهتتا عنتتة إنجتتتاز 

 ي ل ارتتارى عنتةفا تاتةن اتذ  ارجهتاا علتى إ تتان إلى فتق ارتصتفاا اراانلند ي لاى انا اردالة ايةاتد

                                                 

(1) Jer (G.) "Les contrats  administratifs de l'Etat, des départements, de commune et des 
établissements publics,V.III. 1927- 1934, Paris, P. 343.. 

 .550ي فجفلع  ارفمت ات نددن عهد ي ص 16/3/1980ا. ي جلم   16رمن   1009ارهدق تقن  (2)
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اذ  اردالةي فإنه ال دك ى إلق تتتاا فق إلق فلضل  ارداة ارذى دتاة إ تافه داف ضفق  نلة ارفلازن ي 
إلل ضفق فلضل  االعتفتاةاا ارفاتتتري  تح دجتب إلق ت تت  فدفتا إذا كتاق دلجتة اعتفتاة جتااز فت تتن 

ال إلصدب اذا ارداة ارداةي فإق رن دكق انار اعتفاة  جااز رفلضل  اذا ارداة فتتلقا عق إ تافهي لاا
 لن اته إلدضا  دةن ارف تلعد . 

ت ضف ايةاتر ارفارد  رلدالةي رهذا ارأتت ي رتتة ح تامتن فتق ارجهتاا ارتقا دت   ففى فرنسا: 
رزافهتتا  ضتتتلتر اتتتتتان ار تتتله لارضتتلا ه ارفتتتةةر قانلنتتا فتتى  اتتذا رضتت ه إداتتا  عفتتح اتتذ  ايةاتر لاا

ار تت قي فدلتتى ارفمتتتلى ارالفتكتتزى داتتلن اردفتتةر إلل تئتتد  ارفجلتت  اردتتان إلل تئتتد  ارفجلتت  ايقلدفتتى 
 إعتتةاة ارفلازنتت ي ف دنتتا فدهتتا االعتفتتاةاا ارفاردتت  ارفاتتتتر رلتداقتتةاا ايةاتدتت ي  تتح ل دتتة ارفلافاتت  علدهتتا 

لعلتى ارفمتتلى  فق ق تح ارفجلت  ارف تتصي داتلن اتل  تاعفت  ارصتتا فتى تتةلة تلتر االعتفتاةااظ
 تتةلت فاعتتح فتتى  le contrôleur financiéارفتكتتزى إلل اراتتلفى داتتلن فتتا دمتتفى ارفتاقتتب ارفتتارى 

 صتتلص ايةاتر ارفاردتت  رداتتلة ارةلرتت ظ إذ إضتتاف  رادافتته  تقا تت  كتتح عاتتة فتتق اتتذ  ارداتتلة فتتق زالدتت  
فاتتتةات ارن اتتت  فتتتةى صتتتت  تاتتتةدت ارتتتثفق لفالقفتتتتهي دتاقتتتب إلدضتتتًا فتتتةى اتتتتتتان جهتتت  ايةاتر رادفتتت  ل 

ارفتصتتلةر رتتهي إلى االعتفتتاة ارفتتارى ارفتتتةة رتته فتتى ارفلازنتت  اردافتت ي فتتإق كتتاق كتتذرر إلعهتتى ارفتاقتتب 
ارفتتارى ت  تتدتته  ارفلافاتت  علتتى ارداتتة ارفزفتتف إ تافتتهي لاتتذ  ارت  تتدتر تدت تتت  تتتهًا ضتتتلتدًا رف تتتلعد  

ق رتن تكتق كت ذرر  ت ق كانتا ف ار ت  رالعتفتاة اعلافت ارفارد  ارتى دالن  ها إلفت ارصتا فدفا  دتةي لاا
ارفارى رلتداقةي إلل راانلق ارفلازن ي تفت  ارفتاقتب ارفتارى إعهتاق اتذ  ارت  تدتر لتدهتح  ارتتارى إتفتان 

 .(1)عفلد  ارتداقةي إال إذا تة ح لزدت ارفارد   ارفلافا ي فتتن عفلد  ارتداقة
 اا تلدتتتب ةلتًا اافتتتًا إضتتتاف  إرتتتى ذرتتتر فتتتإق فتكفتتت  ارفتامتتت اا لارأتتتتا ايقلدفدتتت  رلفتامتتت 

 .(2)لإلمامدًا فى ارتقا   اراضائد  على ارنلاتى ارفارد  لارفتام د  رلدالة ايةاتد 
 فاة تةةا ارالاندق لارللائح اذ  ار تله لتلر ارضلا ه: وفى مصر، 
  ت ق ارفتامت    1981رمتن   127( فق ارالئت  ارتن دذد  رلاتانلق تقتن 6فاة نصا ارفاةر ) 

  نتته: "ال دجتتلز اعفتتت  االتت تتاه إلل  1982رمتتن   181اةتر  اتتتات لزدتتت ارفاردتت  تقتتن ارتكلفدتت  ارصتت
ارتداقة إال فى تةلة االعتفاةاا ارف صص  رلجه  ايةاتد  لفى ذاا اعغتا  ارتتى د صتص رهتا 

 كح  نة فق  نلة ارفلازن  ارداف ".

                                                 

   ق قانلق ارفتام   ارتكلفدت  فتق إلنته "دجتب علتى  1981رمن   127( فق اراانلق تقن 10قتتته فى فصت ارفاةر تقن )لاذا ال فا  (1)
ففثتح لزاتر ارفاردتت   ارلتتتةاا ارتمتتا د  االفتنتتا  عتق ارت  تتدت علتتى إلى إلفتتت  صتتتا ف لتتغ إذا رتن دكتتق انتتار اعتفتتاة إلصتتاًل إلل إذا هلتتب 

  إلل إذا تتتتب علتى تن دتذ ارصتتا تجتالز االعتفتاةاا ارف صصت  فتى  تاب فدتدق فتق ار صن على اعتفاة غدت ف صص رهذا ارأتت 
 إل لاب ارفلازن  إلل ناح اعتفاة فق  اب إرى  اب إلل ارصتا على تماب لمده ردةن لجلة اعتفاة  ارفلازن  إلل ردةن ك ادته...".

(2) Godard J., La cour des compts et les marchés publics, R.M.P., No 240, 1989, P. 20 et ss.  



 

 

                                                 

 

 

  منى رمضان حممد بطيخ /الدكتورة            لضوابط الفلسفة التشريعية احلديثة                 ...

 

90 

نه: "دفتنف على تؤماق ( فق ارالئت  ارفارد  رلفلازن  لارتما اا على إل6كفا نصا ارفاةر ) 
ارجهتتتاا ايةاتدتتت  اعفتتتت  االتت تتتاه إلل ارصتتتتا إذا رتتتن دكتتتق رلف لتتتغ ارفهلتتتلب االتت تتتاه  تتته إلل صتتتتفه 

 اعتفاة ف صص إلل تجالزا قدف  االعتفاة ارف صص رلجه  ايةاتد ".
 لفى ذرر تالح ارفتكف  ايةاتدت  اردلدتا: "إرتى إلق ايةاتر ن متها فادتةر..  االعتفتاةاا ارفاردت  

ارتى ال ملهاق رها فى تاتدتاا  ح فتجف اعفت فدها إرى جه  إل تتى اتى ارمتله  ارت تتددد  صتات   
 .(1)اال تصاص لتةاا فى ذرر"

فتتتتايةاتر فادتتتتةر إذق فتتتتى تصتتتتتفاتها لتداقتتتتةاتها  االعتفتتتتاةاا ارفاردتتتت  ارتتتتتى تاتتاتتتتا ارمتتتتله   
  ارتن دذدت  راتانلق تنألتدن ارفناقصتاا ( فتق ارالئتت1ارت تددد . لرذا كانتا ار اتتر اع دتتر فتق ارفتاةر )
رمتتتن   219ارفدةرتتت   تتتاراتات تقتتتن  1998رمتتتن   1367لارفزادتتتةاا ارصتتتاةت  اتتتتات لزدتتتت ارفاردتتت  تقتتتن 

تتتتنص علتتتى إلنتتته: "لدجتتتب ق تتتح هتتتتح فاتتتالالا اععفتتتاح ارتصتتتلح علتتتى إقتتتتات فتتتق ارفمتتتئلح  2006
رتتتتتتالزن رصتتتتتتتا قتتتتتتدن ارفتتتتتتارى  ارجهتتتتتت   لجتتتتتتلة االعتفتتتتتتاةاا ارف صصتتتتتت  لضتتتتتتفاق إتاتتتتتتت  ارتفلدتتتتتتح ا

فمت لصاا اععفاح فى فلاعدةاا ارفاتتر قانلنًا لذرر  دة فتاجد  جهاا ارتفلدح ارف تص  فى اا 
  ت ق تداقتةاا  2018رمن   182ار  ق"ي لال فا نصا علده ارالئت  ارتن دذد  رلاانلق ارتارى تقن 

 ارجهاا ارداف  كفا من دق.

  ت ق قتانلق ارفتامت    1981رمتن   127ق تقتن ( فق اراانل 3( فاتر )8كفا إللج ا ارفاةر ) 
ارتكلفد  "علتى ارجهتاا ايةاتدت  ق تح إ تتان إلى عاتة إلل ات تاا فتارى ارتصتلح علتى إقتتات كتتا ى فتق 
ارفمئلردق عق نألان االتت اه  مفاح ار نة ارف تص ارجائز ار صن علده قانلنًا  ادف  اذا االتت تاه". 

اي إذ  دة إلق قتتا إلق ايةاتر فادةر فتى تصتتفاتها  االعتفتاةاا لاذا فا إلكةته ارفتكف  ايةاتد  اردلد
ارفاردتت ي ذا تتا إرتتى إلنتته: "دت تتت  عتتق اتتذا اعصتتح إلنتته إذا صتتةت اعتفتتاة فتتارى فدتتدق كتتاق فتتق لاجتتب 

 .(2)ايةاتر إلق تلتزن تةلة اذا االعتفاة"

لتتى تتتنص ع 1973رمتتن   53( فتتق قتتانلق ارفلازنتت  اردافتت  تقتتن 24فتتف فالتألتت  إلق ارفتتاةر ) 
إلنتته: "ال دجتتلز امتتتتةا  ن اتتاا غدتتت لاتةر  ارفلازنتت  إال  دتتة ارتجتتل  إرتتى ايةاتر ارفاردتت  لاالقتصتتاة 

 لارتجاتر ار اتجد  لفلافا  فجل  ار دب لصةلت اراانلق ار اص  ذرر".

  تت ق  2018رمتتن   182( فتتق ارالئتتت  ارتن دذدتت  رلاتانلق تقتتن 16لإل دتتًا فاتتة نصتتا ارفتاةر ) 

                                                 

ي ف ات إرده عق ارفمت ات/ تفةى دامدق عكا  ي فلملع  26/11/1955اي جلم  1رمن   305ارهدق تقن  (1)
 .1318ي ص 2000اراتات ايةاتى فى قضاق فجل  ارةلر ي ارجزق ارثانىي من  

 ارتكن ارما ا. (2)
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 ارداف  على فادلى:تداقةاا ارجهاا 

دجب على ارجهاا ار اضد  عتكان اذا اراانلق لاذ  ارالئت  عةن ارن ت على  لا   ارتداقةاا  -
ارداف  لايعالق إلل تلجده ارتةعلاا  تمتب اعتتلاح عى عفلدت  رلتداقتة علتى  تتاق إلل امتتئجات 

ار تةفاا إلل اععفتاح ار ندت  إلل ارفنالالا إلل اردااتاا إلل ارتداقة على فاالالا اععفاح إلل تلاتى 
 ارةتاماا االمت اتد  فا رن دكق رها اعتفاة فارى.

لدجتتلز رلجهتت  ايةاتدتت  فتتى ارتتتاالا ارهاتئتت  إلل ارداجلتت  إلل ارتكلد تتاا ارتتتى تاتضتتدها ارفصتتلت   -
ارداف  إلق تجتى ارتداقةاا ذاا ارصل   ارتنمدا إللاًل فتف لزاتر ارفاردت  لارت كتة فتق تتلافت ارتفلدتح 

 رالزن.ا
لدجلز إ تان عالة ارتلتدةاا لار ةفاا ارةلتد  رفةر تجالز ارمن  ارفارد    ته إلال دتتتب علدهتا  -

زدتتتاةر االرتزافتتتاا فتتتى إتتتتةى ارمتتتنلاا ارفاردتتت  ارتاردتتت  عفتتتا اتتتل فاتتتتت فتتتى ارمتتتن  ارتتتتى دتتتتن فدهتتتا 
 ارتداقة.

تتتتةلة ارتكتتتاردا اركلدتتت  لدكتتتلق ارتداقتتتة  ارنمتتت   رلف تتتتلعاا االمتتتتثفاتد  ارفةتجتتت   ار هتتت  فتتتى  -
 ارفدتفةري على إلق دتن ارصتا فى تةلة االعتفاةاا ارفارد  ارفاتتر.

لدتألتتتت ات تتتاذ إلى فتتتق إجتتتتاقاا ارتداقتتتة فتتتى ار تتتهت اع دتتتت فتتتق ارمتتتن  ارفاردتتت   اصتتتة امتتتتن اة  -
االعتفتتتاةاا ارفاردتتت ي لدمتتتتثنى فتتتق ذرتتتر ارتتتتاالا ارهاتئتتت  إلل ارداجلتتت  ارتتتتى دلافتتتا علدهتتتا لزدتتتت 

   تتتده  امتتتكفاح ارجهتت  ايةاتدتت  إجتتتاقاا ارتداقتتة علدهتتا ق تتح انتهتتاق ارمتتن  ارفاردتت  للفاتتًا ارفاردتت
راجتتتتتاقاا ارفتتتتتةةر فتتتتى اتتتتذ  ارالئتتتتت  كفتتتتا دمتتتتتثنى فتتتتق ذرتتتتر ارتداقتتتتةاا ارففلرتتتت  فتتتتق  تتتتالح 

 االت اقداا ارةلرد .
اتتتا لعلتتتى ذرتتتر ذا تتتا ارجفددتتت  اردفلفدتتت  رامتتتفى ار تتتتلى لارت تتتتدف  فجلتتت  ارةلرتتت  فتتتى فتلا 

ارفذكلتر مل ًا إرى إلق: "ارتداقة على تن دذ ارف تلعاا االمتثفاتد  دكتلق  ارنمت   رفتا اتل فتةتا فنهتا 
فتتى ار هتت  اردافتت  رلةلرتت  لفتتى تتتةلة ارتكتتاردا اركلدتت  ارفةتجتت  فتتى متتنلاا ار هتت ي  دتتة إلق ارصتتتا 

 .على اذ  ارف تلعاا ال دكلق إال فى تةلة االعتفاةاا ارفاتتر فى ارمن  ارفارد "
( فتتق قتتانلق ارفتامتت   ارتكلفدتت  متتارا ارتتذكت فتتق إلنتته ال دجتتلز 9لاتتل فتتا قتتتتته ارفتتاةر ) 

 21 ارنم   رالمتثفاتااي االتت اه إال  ارف تلعاا ارتلاتةر  ار هت  اردافت  رلةلرت ي لرتذا تاتلح ارفتاةر 
تلعاا ارتلاتةر فق ارالئت  ارتن دذد  رهذا اراانلق إلق على ارجهتاا ايةاتدت  عنتة االتت تاه  تن دتذ ارف ت

 ارفلازنتت  االمتتتثفاتد  ضتتتلتر إلق تلتتتزن  فتتا تتتتةة  لزاتر ارت هتتده فتتق ارتكتتاردا اركلدتت  ركتتح ف تتتل  
على لقا لتتةلة فتا تاتتت  ت  تدتاا ارفلازنت  االمتتثفاتد    تته إلق تكتلق فتق ارف تتلعاا ارفةتجت  

دجتتلز االتت تتاه إلل ارصتتتا   ار هتت ي إلفتتا ارف تتتلعاا االمتتتثفاتد  ارتتتى رتتن تتتتةة تكارد هتتا اركلدتت  فتتال
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فتتتق  23علدهتتتا إال فتتتى تتتتةلة االعتفتتتاةاا ارفةتجتتت  فتتتى االمتتتت ةافاا االمتتتتثفاتد . لقضتتتا ارفتتتاةر 
ارالئتتت  ارتن دذدتت  ذاتهتتا  تت ق: "دتتتن االتت تتاه علتتى ارف تتتلعاا االمتتتثفاتد  ارتتلاتةر  ارفلازنتت  لارصتتتا 

دتاا ارفلازنتت  االمتتتثفاتد ي لذرتتر  دتتة علدهتتا لفاتتا رلتنألتتدن ارتتذى دضتتده  نتتر االمتتتثفات اراتتلفى لرت  تت
تلزدف اعتفاةاا اتذ  ارف تتلعاا علتى  نتلة االمتت ةافاا ار اصت   كتح ف تتل  لال دجتلز ارصتتا 
فق االعتفاةاا ار اص   كح ف تل  إال فى تةلة اذ  االمت ةافاا لفى ذاا اعغتتا  ارفتت هت  

 .(1) ها اتت اهًا ف ا تا"
فتتإق ايذق إلل ارتتتت دص ارفتتارى ارصتتاةت فتتق ارمتتله   :هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى 

ارف تص ي رجه  ايةاتر  ارتداقة فتةة ل  كح ةقدا فق تدت  ارفتةر ارزفندت  ارتتى ددفتح  الرهتاي إلى 
ارفةر ارتى دجب إلق دمت ةن  الرها اذا ايذق إلل ارتت دص ارفتارىي لاتى عتاةر فتةر ارفلازنت  اردافت  

رهجتدتتتت  تمتتتتب ارنألتتتتان ارمتتتتائة فتتتتى ارفجتفتتتتفي لاتتتتل فتتتتا ددنتتتتى إلق رلةلرتتتت  لاتتتتى ارمتتتتن  ارفدالةدتتتت  إلل ا
االعتفتتتاةاا ارفاردتتت  ارف صتتتص امتتتت ةافها  تتتالح اتتتذ  ارمتتتن  تلأتتتى  اتتتلر اراتتتانلق إذا رتتتن دتتتتن اتتتذا 

 La spécialité duاالمت ةان لال فا دهلا علدته  صلصتد  االعتفتاة ارفتارى فتق تدت  ارزفتاق 
crédit au tempا ارناتجتت  عتتق ارداتتلة ايةاتدتت  ال دفكتتق إلق تتادتتة . لفتتف ذرتتر دالتتتأل إلق ارن اتتا

 إلتدانًا  ف ةإل منلد  ارفلازن .
ال تتادتتة ايةاتر فتتى نهتتاا ارداتتلة ارتتتى ت تتتن فتتى فجتتاح اع تتأاح ارك تتتىي لفتتى  ففــى فرنســا: 

فقـد اعتمـدت فيهـا فجاح ارتجهدزاا اردمتكتد ي لاالمتتثفاتاا االقتصتاةد ي  متن  فاردت  لاتتةري رتذرر 
ي ارتتى تجدتز ارتلفدتا  تدق ةلان L'autorisation de programmeا البرنـام  صـيغة تـرخي

 تفلدح ارف تل  فف قلاعة منلد  ارفلازن .
لتت دص ار تنافم دلافا علده ار ترفاق فى صلتر قانلق  اص فتفدز عق ارفدزاند ي لداتتت  

تفتتاةا ارالزفتت  فدتته لضتتف  تنتتافم اقتصتتاةى فلضتتف ارتن دتتذ  تتالح عتتةر متتنلااي كفتتا داتتتت فدتته االع
رتن دتذ ار تنتافم  دتة تلزددهتا علتتى ارمتنلاا ارف تل ت ي لفتى كتح متتن  دتةتا ارجتزق ارف صتص ران تتاا 

 فدها فى فدزاند  ارةلر  عق تلر ارمن .
لدالتتتتتأل إلق اراتتتتانلق   تنتتتتافم ردمتتتتا رتتتته صتتتت   ارفدزاندتتتت ي فهتتتتل ال د دتتتتح إلكثتتتتت فتتتتق تدتتتتةاة  

رمتنلاا ارفا لت ي لارف تارغ ارالزفت  رهتذا ارتن دتذي ركنته ال ارف تلعاا ارتى تدتزن ارةلر  تن دذاا  تالح ا
دتضتفق فتتح إلدت  اعتفتاةاا  االتت تاه إلل  ارتةففي إال إلق فلافات  ار ترفتاق علتى اراتانلق   تنتافم تدنتى 
تدهتتة   ارفلافاتت  فتتى ارمتتنلاا ارفا لتت  علتتى اعتفتتاة ارن اتتاا ارالزفتت  رتن دتتذ ار تنتتافمي لاتتل دألتتح فتتق 

فى ارفلافا  على اذ  االعتفاةاا فى كح فدزاند  فتق فدزاندتاا ارمتنلاا ارفا لت   ارناتد  ارنألتد  تتاً 
إلل فى عةن ارفلافات ي ركنته فتق ارناتدت  اردفلدت  دلافتا علتى إن تاا ارف تارغ ارف صصت  ركتح متن  عنتة 

                                                 

 .48على ايجتاقاا ارما ا  على ارداة ايةاتىي فتجف ما اي ص ارةكتلت/  ارة إلتفة تمق إ تاادني ارتقا   اراضئد   (1)
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 .(1)فناق   فدزانداتها على ارنتل ارذى تدهة  ه عنة ارتصلدا على اراانلق   تنافم
اعصتتح اتتل إلق دتتتن ارتداقتتة علتتى ارتلتدتتةاا لار تتةفاا ارتكلفدتت  فتتى  لتغتتن إلق وفــى مصــر 

( 7تةلة فا ال فةتا  ارفلازن  عق ارمن  ارفارد  ارتى دتن ارتداقة  الرهاي تدت  نصتا ارفتاةر تقتن )
فتتق قتتانلق ارفتامتت   اردافتت  علتتى عتتةن جتتلاز ارصتتتا إلل االتت تتاه  فصتتتلفاا جاتدتت  إال فتتى تتتةلة 

فلازن ظ لال فا نصا علده كذرر ارالئتت  ارتن دذدت  راتانلق تداقتةاا ارجهتاا االعتفاةاا ارفةتج   ار
 تت ق ارصتتتا دجتتب إلق دتتتن فتتى تتتةلة االعتفتتاةاا ارفاردتت  ارفاتتتتر )ن  2018رمتتن   182اردافتت  تقتتن 

16.) 

 تدتتةدح  دتت  إلتكتتان  2006رمتتن   219اتتذا لكتتاق قتتة صتتةت قتتتات فتتق لزدتتت ارفاردتت   تتتقن  
 إصةات ارالئت  ارتن دذد  رلاانلق ارما ا رلفناقصاا لارفزادةاا تقتن  1998رمن   1367اراتات تقن 

( فتق اتذ  ارالئتت  تاتلح: 1مارا ارتذكت لذرتر  إضتاف  فاتتر جةدتةر رنهادت  ارفتاةر ) 1998رمن   89
"لدجتتتتب ق تتتتح هتتتتتح فاتتتتالالا اععفتتتتاح ارتصتتتتلح علتتتتى إقتتتتتات فتتتتق ارفمتتتتئلح ارفتتتتارى  ارجهتتتت   لجتتتتلة 

إتاتتتت  ارتفلدتتتح ارتتتالزن رصتتتتا قدفتتت  فمت لصتتتاا اععفتتتاح فتتتى االعتفتتتاةاا ارف صصتتت  لضتتتفاق 
فلاعدةاا ارفاتتر قانلنًا لذرر  دة فتاجد  جهاا ارتفلدح ارف تصت  فتى اتذا ار ت ق". إال إلق ارالئتت  

جاقا  للًا فتق اتذا ار تته ي لاتذا  2018رمن   182ارتن دذد  رلاانلق ارتارى ارف ات إرده آن ا تقن 
جتلة فثتح اتذا ار تته كتاق لجتلةًا  تكلدًا ال إلثتت رته فتى ارلاقتف إلل ارته دتا إلفت فنهاتى فاتة ث تا إلق ل 

 اردفلى.

ق   إق فتتح االعتفتاة ارفتتارى ارتالزن رتن دتتذ عاتلة ايةاتر لارتذى دجمتتة ايذق ارفتارى  ارتداقتتةي لاا
كاق ددة لاتةًا فق ارضلا ه اعمامد  ي تان ارداة ايةاتىي تد  فتضه ارف ت  علتى عفتح ارمتله  

داقتتةري  تتح لإلرزفهتتا  ضتتتلتر فتاعاتتته فنتتذ إللح  هتتلر فتتق  هتتلاا ارتداقتتةي إال إلنتته دمتتفح رجهتت  ارفت
ايةاتر  إلق تتداقتتة فاتته إق تغ تتا فتتى ذرتتري فهتتى تفلتتر فتتى اتتذا ار صتتلص متتله  تاةدتدتت  كافلتت ي 
 فدنتتى إلنهتتا تألتتح تتتتر فتتى إلق تتداقتتة إلل ال تتداقتتة تغتتن تتتلافت االعتفتتاة ارفتتارىي لذرتتر لفاتتا رفتتا تتتتا  

تااتتتا ارفصتتتلت  اردافتتت ي لرتتتذا فتتتإق االعتفتتتاة ارفتتتارى ال دتتتتتب إلى تاتتتلا علتتتى اتتتذا ارتداقتتتة إال  دتتتة ف
االنتهاق فق إجتاقاا إ تان ارداة لاندااة  صتدتًاي ففا ددنى إلق فتح اتذا االعتفتاة ال دتتتب فتى تتة 

                                                 

(1) Paul M., Les finance de l'étal, Economica, Paris, 1981, P. 394 et.s- P. 407 et.s; Sauvestra. J.L., 
le contrôle financier des marches publics, R.M.P., No 251, 1990, P. 24. 

فتتة جتتاففي علتتن ارفاردتت  اردافتت ي ارجتتزق اعلحي فتتق ارفاردتت  اردافتت ي ةات ارنهضتت  اردت دتت ي اراتتااتري  تتال تتتاتدخي لانألتتت كتتذرر ارتتةكتلت/ إلت 
لفتتتتا  دتتتتةااظ ارتتتتةكتلت/ إلتفتتتتة جفتتتتاح ارتتتتةدق إل تتتتل فلمتتتتىي ةتل  فتتتتى فدزاندتتتت  ارةلرتتتت ي ايهتتتتات اراتتتتانلنى لارفضتتتتفلق  345ي ص 2ه

 .345ةااظ ارةكتلت/ فهنة ف تات نلحي ارفتجف ارما اي ص لفا  د 51ي ص 1996االقتصاةىي ةات ارجالقي ارفنصلتري 
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إلق إةتاا . لفتتتى ذرتتتر تاتتتلح فتكفتتت  اراضتتتاق ايةاتى: (1)ذاتتتته تالقتتتًا ر فتتتتاة فتتتى ضتتتتلتر امتتتتدفاره
االعتفتتاة ارفتتارى فتتى ارفدزاندتت  ال ددتتةل إلق دكتتلق إلذنتتا فتتق ارمتتله  ارت تتتددد  إرتتى ارمتتله  ارتن دذدتت  
 إفكتتتاق صتتتتفه فدفتتتا  صتتتص رتتتهي فتتتال دتتتتتب إلى تتتتاي إال  دتتتة تددتتتدق ارااعتتتةر لار تتتتله ارتتتتى دتتتتن 

ك ادتتته ارصتتتا  فاتضتتاااي  تمتتب فتتا تتتتا  ارمتتلهاا ارفاردتت  فالئفتتا رألتتتلا االعتفتتاة فتتق ناتدتت  
رتتتى إلق تصتتتةت اتتتذ  ار تتتتله فإنتتته ال دفكتتتق إلق دن تتت  تتتتا فدتتتدق  فكتتتاق تلزددتتته تلزددتتتا عتتتاةالي لاا لاا

 .(2) ذاته

 فثا تتتتت  إذق غدتتتتتت فلتتتتتزن  ارتداقتتتتتة إلل  ارصتتتتتتا  –لارتتتتتتاح اكتتتتتذا  –فاالعتفتتتتتاة ارفتتتتتارى ددتتتتتة 
depenses autorisésعتفاة ي فاة تتى ايةاتر إلنه فق ارفصلت  ارداف  عةن ارتداقة تغن تلافت اال

 ارفارىي فال تثتدب على عةن تداقةاا فاةافا تتل ى ارفصلت  ارداف .

لامتثناق فق اتذا ارف تةإلي فتإق ايةاتر تجتة ن متها فتى  دت  اعتدتاق فلزفت  إفتا  دتةن ارتداقتة  
تغن تلافت االعتفتاة ارفتارىي لذرتر فتى تارت  فتا إذا كتاق اتذا ارتداقتة دهتةا إرتى امتتثناق االعتفتاةاا 

ل إلق دتتن فتى ار تهت اع دتت فتق ارمتن  ارفاردت ي فتا رتن تكتق انتار تارت  ضتتلتد ي ل فلافات  ارفارد ي إل
فا  ضتتلتر ارتداقتة رتتلافت االعتفتاة ارفتارى لذرتر فتى تارت  فتا  ارمله  ارف تص  كفا  دنا فق ق حي لاا

 إذا كانا جه  ايةاتر ارتى تتداقة فلزف   تن دذ قتاتاا ارهدئاا ارفتلد .

ات فتتتق ارفجلتتت  ار تتتد ى ارفتلتتتى  ارتداقتتتةي دصتتت ح عضتتتل ارتن دتتتذ فلزفتتتًا إذ عنتتتة صتتتةلت قتتتت  
 ات اذ ايجتاقاا ارالزف  يتفان ارتا ه  ارتداقةدت ي فتإذا رتن دت تذ اتذ  ايجتتاقاا فت ق جهت  ارلصتاد  
رهتتا إلق تتتتتة حي لإلق متتتتدفح متتلهاتها يج تتتات عضتتتل ارتن دتتذ فتتتى ارهدئتتتاا ارفتلدتت  علتتتى تن دتتتذ قتتتتات 

فتلىي لتفلر إلق تتح فتله فى ات اذ اذ  ار هلاا فاةان ارف ت  قة  لرها تلر ارفجل  ار د ى ار
 ارمله   فاتضى قانلق ايةاتر ارفتلد ي لذرر على ارت صدح مارا ارذكت.

لإل دتتتتا تجتتتةت اي تتتاتر إرتتتى إلق االعتفتتتاة إلل ايذق ارفتتتارى  ارتداقتتتةي ال د تتتتله  تتتارتت دص إلل  
تفتاة إلل ايذق ارفتارى  ارتداقتة ال دد تى جهت  ايةاتر فتق ضتتلتر ايذق اراانلنى  ارتداقتةي فلجتلة االع

ارتصلح إللاًل على ارتت دص إلل ايذق فق ارمله  ارف تص  ملاق إلكانا ار ترفاق إلل متله  ارتاتدتت 
  ارنم   ردالة اع  اص ارداف  ارالفتكزد ي  ارتداقة لذرر كفا  دنا فق ق ح.

 

                                                 

 .340( ارةكتلت/ ملدفاق ارهفالىي ارفتجف ارما اي ص 1)
ي فجفلعتت  ارف تتاةا اراانلندتت  رفتكفتت  اراضتتاق ايةاتىي 28/2/1956اي فتتى 6رمتتن   1133( فتكفتت  اراضتتاق ايةاتى فتتى اراضتتد  تقتتن 2)

 .230ارمن  اردا تري ص 
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 الفص  الثانى

 الحديثة لضوابط وضماناتالفلسفة التشريعية 
 مرحلة الطرح للتعاقد

 دنتتا فتتتق ق تتتح ارضتتتلا ه لارضتتفاناا ارمتتتا ا  علتتتى ارهتتتتح رلتداقتتة لارتتتتى تتفثتتتح فتتتى ضتتتتلتر  
ارتداقتتتتتة فتتتتتى تتتتتتةلة االتتداجتتتتتاا ار دلدتتتتت  رجهتتتتت  ايةاتر ل دتتتتتاق ارفلاصتتتتت اا لارادفتتتتت  ارتاةدتدتتتتت  رتلتتتتتر 

العتفاةاا ارفارد  لإل دتًا ضتلتر تتةدة إلمللب االتتداجااي لكذرر ارفلافااا ارما ا  على ارهتح لا
عةاة لثائا ارهتح رلتداقة.  ارتداقة لاا

لكفا ال لاضح فإق اذ  ارضلا ه إنفا ت تص  ها جه  ايةاتر فن تتةرظ  فدنتى إلق ارفتداقتة  
ر فدها ال دة ره فدهاي  ح لال ددلن فى ارأارب عنها  دئًاي تغن فا رها فق ت ثدتاا قانلند  ااف  ل هدت 
على عفلد  ارتداقة كفا من دق فدفا  دةي إلفا عق ضلا ه لضفاناا فتتل  ارهتح رلتداقة لارتى نتق 
 صتتةةاا لارتتتى تتفثتتح فتتى ت تتكدح رجتتاق إةاتر إجتتتاقاا ارتداقتتةي لكتتذرر االرتتتزان   تت افد  ارتداقتتة فتتق 

م اي لإل دتًا ارتةقدا  الح ايعالق إلل ارةعلر رلتداقةي إضاف  إرى هل اا إ ةاق االاتفان لارت ادح ارف
ق كانتتا جهتت  ايةاتر اتتى  فتتى إل تت اص فاتتةفى اردهتتاقااي فتتإق فثتتح اتتذ  ارضتتلا ه لارضتتفانااي لاا
ارف تصتتت   هتتتا لصتتتات   اراتتتلح ار صتتتح فدهتتتتاي إال إلق إلصتتتتاب اردهتتتاقاا دكلنتتتلق علتتتى علتتتن  هتتتتا 

ددهتتدهن  لفتتتا ددق ركد دتت  إجتائهتتاي  تتح لفتتى تارتت  تلاصتتح فتتف جهتت  ايةاتر   صلصتتهاي اعفتتت ارتتذى
 ارتا فى ارهدق على اراتاتاا ايةاتد  ارصاةتر فى  صلص اذ  ارضلا ه.

اتتذا لقتتة ااتفتتا  ار لمتت   ارت تتتددد  ارتةدثتت  فتتى ةلح ارفااتنتت   تلتتر ارضتتلا ه لارضتتفاناا   
جتتاقاا تدألتن  هتا فتق عفلدتاا ارتداقتةاا  إلدفا ااتفان ي  ح راة جاقا فى اذا ار صتلص  الاعتة لاا

رلفتدافلدق فف جه  ايةاتر ارثا  فى نزااتها لتداةدتهاي فاة إلة لا ل  كح لاضح ارتكلفد ي لتدهى 
ارتكنلرلجدا ارفتاةفت  لارفتهتلتر فتى اتذا ارفجتاح فتق  تالح االعتفتاة علتى  ت ك  ارفدللفتاا ارةلردت ي 
ن اق ارص تاا ارتمفد  إلل ارفلاقف االركتتلند  رلجهاا ارفتداقةري فف إرزان تلتر ارجهتاا فتى كثدتت  لاا
فتتق اعتدتتاق  ضتتتلتر االرتتتزان  تلتتر ارلمتتائح االركتتلندتت  فتتى ايعتتالق عتتق ارفناقصتتاا اردافتت ي لفتتى 
كد دتتت  تاتتتةدن اردهتتتاقااي لكتتتذرر رللقتتتلا علتتتى فتتتةى تتتتلافت ارك ادتتت  ارفاردتتت  لار ندتتت  رفاتتتةن اردهتتتاقي 

 لإلماردب مةاة ارت فدق اال تةائى إلل اعلرى لكذرر ارت فدق ارنهائى.

فتتتتق ضتتتتلا ه  –لعلح فتتتتتر  –فتتتتإذا اضتتتت نا إرتتتتى ذرتتتتر فتتتتا انتهجتتتتته تلتتتتر ار لمتتتت   ارت تتتتتددد   
لضتتفاناا تهتتةا إرتتى االتتاتتاق  فجتتاح ارتداقتتةاا ايةاتدتت ي تتتتى تتتتفكق اتتذ  ارتداقتتةاا فتتق فمتتادتر 
ارتهتتتلتاا االقتصتتتاةد  اردارفدتتت  لايقلدفدتتت ي لتصتتت ح  ارتتتتارى قتتتاةتر علتتتى تل دتتت  فتهل تتتاا لاتتداجتتتاا 
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ا اردافتت   جةدتت  لفداردتت   فتتا ددتتلة  تتارن ف علتتى ارفتتلاهندقي لذرتتر فتتق  تتالح فتتا إلتاتتتته رجهتت  ارفتافتت
ايةاتر فتتق إفكاندتت  هلتتب إ تتةاق االاتفتتاني رتد تتت  تته عتتق ندتهتتا لتغ تهتتا فتتى ارتداقتتة فتتى فجتتاح فدتتدق 
ح لارلقلا  ارتارى على فةى ااتفان اردفالق االقتصتاةددق  اردفتح فتى اتذا ارفجتاحظ لكتذرر فتق  تال

آردت  ارت ادتح ارفمت ا لارتتى تتندك    ثتات إدجا دت  علتى جتلةر ارتن دتذ لتل دت  ارفتهل تاا لاالتتداجتاا 
    دارد .

إذا إلض نا ذرر رت دق رنا فةى إلافد  ارلقلا على فكلناا لعناصتت تلتر ار لمت   ارت تتددد   
 فى فتتل  ارهتح رلتداقة.

رددقي ف صصتتدق ركتتح فلضتتل  فنهفتتا لرللقتتلا علتتى اتتذ  اعافدتت  نتنتتالح ارفلضتتلعدق ارتتتا 
 ف تثًا فمتاال:
ار لمتت   ارت تتتددد  ارتةدثتت  رضتتلا ه لضتتفاناا ت تتكدح رجتتاق ارتداقتتة لايعتتالق عتتق  المبحــث األو :

 ارفناقصاا ارداف .

ــانى: ار لمتت   ارت تتتددد  ارتةدثتت  رضتتلا ه لضتتفاناا هل تتاا االاتفتتان لارت ادتتح ارفمتت ا  المبحــث الث
 دهاقاا.لتةقدا إل  اص فاةفى ار

 المبحث األو 
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات 

 تشكي  لجان التعاقد واجعالن عن المناقصات العامة

 نتنالح فى اذا ارف ت  ارفلضلعدق ارتارددق ف صصدق ركح فلضل  فنهفا فهل ًا فمتاال. 
 ارتداقة.ار لم   ارت تددد  ارتةدث  رضلا ه لضفاناا ت كدح رجاق المطلأل األو : 

 ار لم   ارت تددد  ارتةدث  رضلا ه لضفاناا ايعالق عق ارفناقصاا ارداف . المطلأل الثانى:

 المطلأل األو 
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات

 تشكي  لجان التعاقد

د تتكح عفتتح رجتتاق ارتداقتتة إلاتتن فتاتتتح إ تتتان ارداتتة ايةاتىي إذ دتجمتتة اتتذا اردفتتح فتتى إةاتر  
ايجتاقاا ارتفهدةد  رلتداقة  ةقًا فق فةى صالتد  فاتةن اردهتاق رلتداقتة فتتلتًا  فتةى ات تاا اردهتاق 

اح ارفهلل ت  رفا لتة فى لثائا ارهتحي لكذرر  فةى ارك تاقر ار ندت  لارفاتةتر ارفاردت  علتى تن دتذ اععفت
لصلاًل إرى ا تدات إلفضح ارفت تتدق فاردتا لفندتًاي لذرتر فتق  تالح قتتاتاا إةاتدت  لإلعفتاح فاةدت  كفتا 
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متتنتىي لكفتتا اتتل لاضتتح فتتإق اتتذا اردفتتح لتلتتر ايجتتتاقاا تتهلتتب فجفلعتت  فتتق ارضتتلا ه لارادتتلة 
ا ايةاتدت ي ارلاج   االتتتان فى اذا ار صلصي رضفاق ارلصتلح إرتى ارهتةا ارتاداتى فتق ارتداقتةا

لارذى دتفثح إلمامًا فى تتادا ارصارح اردتاني لذرتر  كتح تداةدت  لفلضتلعد . فتق انتا فاتة تتصتا 
ار لمتت   ارت تتتددد  ارتةدثتت  فتتى كتتح فتتق فتنمتتا لفصتتت لةلرتت  اركلدتتا علتتى االاتفتتان  كد دتت  انتاتتتاق 

عتتاتاهن لفتتا قتتة  إلعضتتاق تلتتر ارلجتتاق لكد دتت  إلةاق إلعفتتارهن  فتتا دتنامتتب لإلافدتت  ارتمتتار  ارفلاتتار علتتى
تتهل ه ه دد  ارتداقة ايةاتى إلتدانًا فق ضتلتر لجلة عناصت فاعلت  فدهتاي لاتل فتا ن دنته ت اعتا فتى 

 اختى:

 الفرع األو 
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات

 تشكي  لجان فحا عطاءات التعاقد 

فتتص عهتاقاا ارتداقتة ت تلا ار لم   ارت تددد  ارتةدث  رضلا ه لضفاناا ت كدح رجتاق  
فق ةلر  إرى إل تىي  ح لةا تح ارةلرت  ارلاتتةر فتق  ت ص عتان إرتى  ت ص عتان آ تتي  تح لإلتدانتا 

 ت تلا اذ  ار لم   ه اا رادف  اردهاقي لال فا ن دنه فى ةلح ارفااتن :

 الغصن األو 
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات
 ساتشكي  لجان فحا عطاءات التعاقد فى فرن

 1983( فتتق تانتتدق عاتتلة ار تتتاق اردتتان ارمتتا ا ردتتان 38دالتتتأل  تتةاقر إلنتته فتتى ألتتح ارفتتاةر ) 
ي كانتتتا انتتتار رجنتتت  لاتتتتةر ت تتتتص   تتتتص كافتتت   1992ردتتتان  1310-92ارفدتتتةح  ارفتمتتتلن تقتتتن 

إجتاقاا ارتداقةي  ةقًا فق فتتح ارفألتاتدا لق تلح إلل امتت داة اردهتاقااي لذرتر ه اتا رفتةى تتلافت إلل 
ت ار تتتله ارفهلل تت .  تتح كانتتا ت تتتص  إعتتةاة قائفتت   اردهتتاقاا ارفا لرتت ي ل دتتاق فاادتت  عتتةن تتتلاف

إلمتت  ارف اضتتل  ارفدلنتت  رلتداقتتةي لكتتذرر ار تتا فتتى اردهتتاقاا لتتمتتد  إتتتةااا علتتى إلتتتة ارفتنافمتتدق 
 لفاا رفا دنص علده اراانلق.

ي لكانتا تدتة la commission d'appel d'offreلكاق دااح رهذ  ارلجن  رجن  ارفناقصت   
فى لاقف اعفت ضفان  جلاتد  لااف  رتداةد  لنزاا  إجتاقاا ارتداقةاا ايةاتد . لرذا فإق ت تكدلها 

ال تتتب على ف ار ته ار هالق.  كاق فتدلاا  ارنألان ارداني لفق ثن كاق لاجب االتتتان لاا
فتق عاتلة ارةلرت  إلن إق ت كدح اذ  ارلجن  كاق د تلا ت دًا رفا إذا كاق ارداتة ارفزفتف إ تافته  

 فق عالة ارجفاعاا إلل ارفؤمماا ارفتلد .
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( متتتار   ارتتتذكتي تتتتنص علتتتى إلق رجنتتت  38: فاتتتة كانتتتا ارفتتتاةر )ففيمـــا يتعلـــق بعقـــود الدولـــة 
فتص عهاقاا اذ  ارداتلة ت تكح  اتتات فتق ارتلزدت ارف تتص  ارنمت   رتاةاتر ارفتكزدت ي ل اتتات فتق 

دتتت  رلةلرتتت  لارتتتتى تدفتتتح فتتتى نهتتتاا ايقلتتتدن إلل ارفتافألتتتاا إلل ارفتتتتافأل  ارنمتتت   رلفتافتتتا ارتاندتتت  ارتا 
ار لةدااي لدااح رها ارفتافتا ارالفتكزدت  ارتا دت  رلةلرت . إلفتا عتق رجتاق ارفؤممتاا اردافت  ارلهندت  إلل 

 ارالفد  فد تص قانلق كح فنها   داق اذا ارت كدح.
ارلجتتتتاقي إلل  ( رتتتتن تكتتتتق ت تتتتدق عتتتتةة إلعضتتتتاق اى فتتتتق اتتتتذ 38فتتتتف اي تتتتاتر إرتتتتى إلق ارفتتتتاةر ) 

ا تصاصتاا اتؤالق اععضتاقي  امتتتثناق فتا كانتا ت تضتته فتق ضتتلتر تفثدتتح ارفتةدت اردتان رلفنافمتت  
لاالمتهالر لفكافت  ارأش فى عضلد  ارلجاق ار اص   دالة ارةلر  لارفؤمماا ارداف  ارلهند  إلل 

ق كتتاق فتتق تاتته هلتتب تمتتجدح اتتذا ارتتتإلى  فتتى فتضتتت ارالفدتت ي لرتتن دكتتق رتته متتلى تإلى امت تتاتىي لاا
 اجتفا  ارلجن .

: فإنهتتا كانتتا تنامتتن ه اتتا رتتنص أمــا فيمــا يتعلــق بتشــكي  لجــان عقــود الجماعــات المحليــة 
 إرى فئتدق: 1992فق تاندق عالة ار تاق اردان ارما ا ردان  279ارفاةر 

 –ارفتافألتت   –لتتفتتتف  متتله  ارتاتدتتت لتتكتتلق فتتق تئتتد  ارفجلتت  )ايقلتتدن  الفئــة األولــى: 
 3500لةى( تئدمًاي لعضلد   فم  فق إلعضاق ارفجل ي إذا كاق عةة ارمكاق دتجالز ارفجل  ار 

نمف  )ثالث  آالا ل فمفائ  نمف ( دتن ا تداتان  االقتتا  ارمتى ارف ا تي لفتثلهن ردكلنتلا إلعضتاق 
اتتداهددقي إلفا إذا كاق عةة مكاق ارفجل  رن دتجالز اتذا ارتتقني فدتتن انت تاب ثالثت  إلعضتاق فاتهي 

 لهن إلعضاق اتتداهددق.لفث
تتكتتتلق فتتتق إلعضتتتاق فددنتتتدق فتتتق فتامتتت ى اعقتتتاردن لارفتافألتتتاا لار لتتتةداا  الفئـــة الثانيـــة: 

لففثتتتح عتتتق فتتتةدت إةاتر ارفنافمتتت  لاالمتتتتهالر لفكافتتتت  ارأتتتشي لففثتتتح عتتتق ارفتفتتتا ارتانتتتى متتتارا 
ق كتاق دتتا عى فتنهن تتة لدق تإلدته  فتضتت اي اتر إردهي لال تتفتف اذ  ار ئت  إال  تتإلى امت تاتىي لاا

 اجتفا  ارلجن .
: تتكلق فتق تئتد  فجلت  وأخيرًا فإن لجان التعاقدات الخاصة بالمؤسسات العامة المحلية 

إةاتر ارفؤممتتت  لاتتتل ارففثتتتح اراتتتانلنى رلفؤممتتت  إلل فتتتق دفثلتتته تئدمتتتاي لفتتتق عضتتتلدق فتتتق إلعضتتتاق 
لاتتتتن ففثتتتتح إةاتر  ارفجلتتتت  دتتتتتن ا تداتافتتتتا  اتتتتتات فتتتتق ارتتتتتئد ي  ايضتتتتاف  إرتتتتى إلعضتتتتاق امت تتتتاتددق

 االمتهالر لفتامب ايةاتري لففثح عق ارفتفا ارتانى ارف تص.

لســنة  360، 2015لســنة  899ولكــن مــع صــدور أوامــر ومراســيم الشــراء العــام أرقــام  
والتى تجسد الفلسفة التشـريعية فـى مجـا  التعاقـدات اجداريـة فـى  2018لسنة  1075، 2016

ى هذه اللجان فيما يتعلق بعقود الدولة، أى العقود التى تبرم فرنسا، نجد أنها قد أوفلت النا عل



 

 

                                                 

 

 

  منى رمضان حممد بطيخ /الدكتورة            لضوابط الفلسفة التشريعية احلديثة                 ...

 

99 

 codeعلى المستوى المركزى، مكتفية فى هذا الشبن بمـا ورد بـالتقنين العـام للوحـدات المحليـة 
général des collectivités territolriales (CGCT)  بخصـوا عقـود  2007لعـام

من أمر الشـراء العـام  101/3ه بموجأل المادق الجماعات أو المؤسسات المحلية، والذى تم تعديل
لارتتتى نصتتا علتتى إلق دمتتت ةح ارجتتزق اعلح فتتق ار صتتح ارتا تتف فتتق ار تتاب  2015لســنة  899رقــم 

 اعلح فق اركتاب ارتا ف فق اذا ارتاندق لارفتدلا  دالة ار تاق اردان  ارفلاة ارتارد :

ار تتتتتاق اردتتتتان رللتتتتتةاا : لتتتتتنص علتتتتى إلق ت تتتتتن لتن تتتتذ عاتتتتلة  L.1414-1ارفتتتتاةر تقتتتتن  - 
رمتن   899ارفتلد  لفؤمماتها ارداف  لفجفلعاتها ه اا عتكان إلفت ار تتاق اردتان متارا ارتذكت تقتن 

2015. 

 2018رمتتن   1074لارفدةرتت   ارفتتاةر ارماةمتت  فتتق اعفتتت تقتتن  L.1411-5ارفتتاةر تقتتن  - 
  تتتح  (CAO)فتت  لتتتنص علتتى إلق تاتتلن رجنتت  تمتتفى رجنتت  ارفناقصتتاا اردا 26/11/2018 تتتاتدخ 

ارفألتتتاتدا ارفتضتتتفن  هل تتتاا ارتت تتتدح إلل اردهتتتاقااي ل لضتتتف قائفتتت   ارفت تتتتدق ارفا تتتلردق رتاتتتةدن 
اردهتتتاقااي  دتتتة فتتتتص كافتتت  ارضتتتفاناا ارفهندتتت  لارفاردتتت  رهتتتن لفتتتةى ارتتتتزافهن  تتتاتتتان قلاعتتتة تاتتتنق 

 اصت ي ار اصت   ت تأدح ارفدتاقدق إلل ذلى االتتداجتاا ار (L.5212-1 et L.5212-4)اردفتح 
لكتتذرر فتتةى قتتةتتهن لك تتاقتهن علتتى امتتتفتاتد  ار ةفتت  اردافتت  لتتادتتا ارفمتتالار  تتدق ارفنت دتتدق  هتتذ  

 ار ةف .

ل ارنألت رفا تنتهى إرده اذ  ارلجن  فق تإلىي تمتهدف ارمله  ارف تص   ارتلقدف على ات تاا  
ي ل تتدت  تافت   la convention de délégation de service publicت لد  ار ةف  اردافت  

إلق تتتنألن ناا تتا لت الضتتًا فتتف لاتتتة إلل إلكثتتت فتتق ارفتناقصتتدق  ار تتتله ارفنصتتلص علدهتتا فتتى ارفتتاةر 
L.3124-1  فق تاندق ار تاق ارداني ثن تجتفف جفدد  ارفةالر  ال تدات ارف تل  ارذى اجتفدا فق

ا  صت    اصت  قائفت  إلجلهي لتالن  دة ذرر  إتماح تاتدتاتا إرتى ارمتله  ارف تصت   تارتلقدفي فتضتفن
 ارف تلعاا ارتى تن ق لرهتا رتاتةدن عهتاقااي لتتلدتح رفاتتتتاا تلتر ارف تتلعااي لكتذرر اعمت اب 

 ارتى ةفدتها ال تدات فت ح  ددنه لارجةلى االقتصاةد  رلداة.

 :(1)وتشك  لجنة المناقصات العامة طبقا للمادق السابقة على النحو التالى 

                                                 

(1) I. La commission est composée: 
 a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un déeparment, d'une 

commune de 350,000 habitants et plus et d'un établissement public par l'autorité habilitée à signer 
la convention de délégation de service public ou son représentant, president, et par cinq members 
de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste; 
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 350ر000والمحافظــات والمقاطعــات التــى يزيــد عــدد ســكانها علــى بالنســبة لاقــاليم  - 
: ت تتكح ارلجنتت  فتتق ارمتتله  نســمة )ثالثمائــة وخمســون ألــف نســمة( والمؤسســات العامــة المحليــة

ارف تص   ارتلقدف على ات اا ت لد  ار ةفت  اردافت  إلل فتق دفثلهتا تئدمتًا لعضتلد   فمت  إلعضتاق 
ارفجلتتتت  ار لتتتتةى( دتتتتتن ا تدتتتتاتان  هتدتتتتا  –ارفتافألتتتت   – دفثلتتتتلق جفددتتتت  ارتتتتتةالح رلفجلتتتت  )ايقلتتتتدن

االنت تتتاب ارتتتتت ارف ا تتتت  فدتفتتت  إلعضتتتاق ارجفددتتت  ارفدندتتت  لفتتتا قاعتتتةر ارتفثدتتتح ارنمتتت ى فتتتف إلقتتتلى 
 ارلفلتااظ لفثلهن إلعضاق اتتداهددق دتن انت ا هن  ذاا ارااعةر.

ذا كتتتتاق عتتتتتةة متتتتكاق ارفااهدتتتتت   -  ائتتتتت  نمتتتتتف  )ثالثف 350ت000إلقتتتتتح فتتتتق  communeلاا
ل فملق إلرا نمف ( ت كح ارلجن   تئام  اردفةر إلل نائ ه لفتق ثالثت  إلعضتاق فتق إلعضتاق ارفجلت  
ار لةى دتتن انت تا هن  فدتفت  ارفجلت  لفتا ارااعتةر ارمتا ا ي لفتثلهن إلعضتاق اتتدتاهددق دتتن انت تا هن 

  ذاا ارااعةر.

دتت  لففثتتح عتتق لدجتتلز  نتتاق علتتى ةعتتلر فتتق تئتتد  ارلجنتت  ف تتاتك  فتامتتب ارلتتتةر ارفتل - 
فتى اجتفتا  ارلجنت ي   le ministre chargé de la concurrenceارتلزدت ارف تتص  ارفنافمت  

ي علتتى إلق تمتتجح فالتألاتهفتتا voix consultativeلال دكتتلق عى فنهفتتا متتلى صتتلا امت تتاتى 
  فتضت ارجلم  .

لدفكتتتتتق  نتتتتتاق علتتتتتى ا تدتتتتتات تئتتتتتد  ارلجنتتتتت ي إلق د تتتتتاتر فتتتتتى اجتفاعتتتتتاا ارلجنتتتتت   دتتتتت   - 
  اص إلل لاتة إلل إلكثت فق إلعضتاق ارلتتةر ارفتلدت  إلل ارفؤممت  اردافت  ارفتلدت ي فتق إلصتتاب اع

 ارت صصاا فى ارفجاح فتح ارتداقةي لال دكلق عى فنهن ملى صلا امت اتى.

: لتنص على إلنه فى تار  فا إذا كلنا إلغل د  فق ارلتتةاا ارفتلدت ي  L.1414-3ارفاةر  
                                                                                                                                               

 b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 350,000 habitants, par le maire ou son 
représentant, président, et par trios members du conseil municipal élus par le conseil à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de 
members titulaires. 

 Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un 
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux 
reunions de la commission. Leurs observations sont consignées au process-verbal. 

 Peuvent particper à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs 
agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le préesident de la 
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de 
service public. 
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 –ارفتلدتتت ي فتتتق غدتتتت ارفؤممتتتاا اردافتتت  االجتفاعدتتت  إلل اره دتتت   إلل إلغل دتتت  فتتتق ارفؤممتتتاا اردافتتت 
ي un groupement de commandesي فجفلعت   تتاق لاتتةر médico-socialاالجتفاعدت  

 فإنها ت كح رها رجن  فناقصاا على ارنتل ارتارى:

ففثح عق إلعضاق رجن  ارفناقصاا ارف كل   كح لتةر فتلد  إلل فؤمم  عاف  فتلد   – 1 
جةا( دتن ا تدات   االنت اب ارتت ارف ا ت فق  دق اععضاق اعصلددقي إلل ارذدق رهتن صتلا )إق ل 

 فدةلة  ارلجن ي لفثله اتتداهى دتن ا تدات   ذاا ارهتدا .

Un représentant élu parmi les members ayant voix déliberative de la 
commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui 
dispose d'une commission d'appel d'offres. 

ففثتتتح عتتتق اععضتتتاق اخ تتتتدق  كتتتح لتتتتةر إلل فؤممتتت  عافتتت   ارفجفلعتتت  دتتتتن ا تدتتتات   – 2 
  ارهتدا  ارتى تتااا فالئف  رهاي لفثله اتتداهى دتن ا تدات   ذاا ارهتدا .

Un représentant pour chacun des autres membres du groupement 
désigné selon les modalités qui leur sont propres. 

 دتتإل  ارلجن  ففثح ارفنما اردان رلفجفلع  ار تائد . - 
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du 
coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être 
prévu un suppléant. 

اتتتتتتتتتتتذا لدفكتتتتتتتتتتتق إلق دتتتتتتتتتتتنص االت تتتتتتتتتتتاا ارت مدمتتتتتتتتتتتى رفجفلعتتتتتتتتتتت  ار تتتتتتتتتتتتاق علتتتتتتتتتتتى إلق رجنتتتتتتتتتتت   
 celle du coordonnateurارفناقصتتتاا اردافتتت  ارف تصتتت  اتتتى رجنتتت  تنمتتتدا ارفجفلعتتت  

du groupment .إذا فنتتها ارفجفلع  اذا اال تصاص 
تداقتتةي لفتتق ارففكتتق إلق دتداقتتة تئتتد  ارلجنتت  فتتف إل تت اص فت صصتتدق فتتى ارفجتتاح فتتتح ار 

 ددفللق  ارلجن  كامت اتددقي لدكلق رهن تا تضلت اجتفاعاتها ةلق إلق دكلق رهن صلا فدةلة.
كفا دفكق رلجن  ذاتها إلق تمتددق إلدضا  امت اتددق فى ارفجاح فتتح ارتداقتةي دتتن ا تدتاتان  

فق  دق إلعضاق ارفجفلع  ار تائد ي لدكلق رهن تا تضلت االجتفاعاا ةلق إلق دكلق رهن صلا 
 دةلة.ف

لإل دتًا رلجن  ارتا فى ةعلر ارفتامب اردتان لففثتح ارتلزدت ارفمتئلح عتق ارفنافمت  رتضتلت  
اجتفاعاا ارلجن  ةلق إلق دكلق ره ملى صلا امت اتىي على إلق تةلق فالتألاته  مجح فتضت 
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 االجتفا .
إلغ لتا  : فاة م ا لإلق إل تنا إرى إلق ار لم   ارت تتددد  ارتةدثت أما فيما يتعلق بعقود الدولة 

إلل  فدنى إلةا ارتزفا ارصفا إزاق رجاق ارفناقصاا اردافت  فتى  صتلص اتذ  ارداتلةي إال إلق اتذا 
ايغ تتاح إلل ارتتتزان ارصتتفا ال ددنتتى علتتى ايهتتالا اتتةن كافتت  ارلجتتاق ارتتتى كانتتا قائفتت  فتتق ق تتح إلل 

قائفت  لاج ت   –تغن ذرتر  –ارالاعة ارتى كانا تمدت علدها آنذاري إذ تألح اذ  ارلجاق لتلر ارالاعة 
االتتتتاني ذرتتر إلق فتتا تتن اتتل فجتتتة إغ تتاح إلل ارتتزان ارصتتفاي ال إرأتتاق رلنصتلص ارتتتى كانتتا متتاتد  

 ق ح إقتات ار لم   ارت تددد  ارتةدث .
لرذا فاة امتات اعفت فف ألهلت اذ  ار لم   علتى إلنته رتد  انتار ضتتلتر يجتتاق انت ا تاا  

إذا كتتاق ارت تتكدح ارمتتا ا رهتتذ  ارلجتتاق دتدتتات  فتتف فتتا جةدتتةر ال تدتتات إلعضتتاق ارلجتتاق اراائفتت ي إال 
إلتا  ه ارت تدداا ارتةدثت  فتق قلاعتة لإلتكتاني فتإذا كتاق انتار فتثاًل ناتص فتى عتةة اععضتاق ه اتا 
نفتا ال تدتات كافت   رلالاعة ارجةدةري فإنته دتتتتن إجتتاق انت ا تاا جةدتةري رتد  المتتكفاح اتذا اردتةةي لاا

تفثدح ارنم ى فف إلقلى ارلفلتاا ارتى لتةا فى ارنصلص ارتاردت ي إلعضاق ارلجن ي ذرر إلق قاعةر ار
إعاةر ارت كدح كافاًل  ته دا تلر ارااعةر على ارجفدف ال على ار د  فنهن  –لارتاح اكذا  –تتتن 
 .(1)فاه

إلفتتا إذا رتتن تكتتق انتتار فتتق اعصتتح رجتتاق رلفناقصتت  اردافتت  لإلتدتتة ت تتكدلهاي فإنتته دجتتب علتتى  
ارفتداقتتتةر إلل ارلتتتتةاا ارفتلدتتت  ضتتتتلتر االرتتتتزان فتتتى  صتتتلص اتتتذا ارت تتتكدح ارمتتتلهاا إلل ارجهتتتاا 

  ارالاعة اراانلند  ارنافذر عنة إجتائه.

فتق  101/3ارفدةر   ارفتاةر  (CGCT)فق تاندق ارفتلداا  L.1414-2له اا رلفاةر تقن  
تتتى ت لتتغ لارتتتى تتتنص علتتى إلنتته فتتى عاتتلة ار تتتاق اردتتان ار 2015رمتتن   899إلفتتت ار تتتاق اردتتان تقتتن 

فا دداةح إلل دتجالز تتةلة إلل عت تاا قدفت   – دة  صن ارتملن  –ارادف  ارتاةدتد  رالتتداجاا فدها 
( فتتق إلفتتت ار تتتاق اردتتان متتارا 42ارادفتت  ارتاةدتدتت  رلتداقتتةاا اعلتل دتت ي لارف تتات إردهتتا فتتى ارفتتاةر )

، فــإن االجتفاعدتت  –ه دتت  ارتتذكتي  امتتتثناق عاتتلة ار تتتاق اردتتان رلفؤممتتاا اردافتت  االجتفاعدتت  إلل ار
 .Lعافتت  دتتن ت تتكدلها ه اتا رتنص ارفتتاةر  العطـاء الفــائز يـتم اختيــاره عــن طريـق لجنــة مناقصـات

 مار   ارذكت. 1414-5
                                                 

(1) Pour les établissements publics locaux dont la CAO ne comportait pas cinq membres, les 
nouvelles règles imoposent la modification de la composition des CAO en place. 

 Parce que l'élection des membres a lieu à la representation proportionnelle au plus fort reste, les 
nouvelles règles imposent la création d'une nouvelle instance: l'élection de l'ensemble des 
members de la CAO s'impose et il n'est pas envisageable de compléter la composition de ces 
CAO par la siimple adjonction de nouveaux membres. 
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( ارف تتات إردهتا تتنص علتى إلنته فتتى تارت  تجتالز ارادفت  ارتاةدتدتت  42لرفتا كانتا ارفتاةر تقتن ) 
االت ا  ي تان عاتة ار تتاق اردتاني دكتلق إفتا إجتتاق  رلتةلة إلل اردت اا اعلتل د ي فإق ايجتاق ارلاجب

فتتتا إجتتتتاق ارت تتتال   ارفناقصتتت  اردافتتت  ارف تلتتتت  إلل ارفادتتتةري إلل ايجتتتتاق ارتنافمتتتى فتتتف ارت تتتال ي لاا
فا إل دتًا إجتاق ارتلات ارتنافمىي لذرر على ارت صدح مارا ارذكت.  ارفم لا  تلات تنافمىي لاا

ارتتتت ه  تتتدق اردت تتتاا اعلتل دتتت  ل تتتدق ايجتتتتاقاا  فتتتق انتتتا فاتتتة ذاتتتب جانتتتب فتتتق ار اتتته إرتتتى 
ارتمفد ي إذ دتى إلنه كلفا كانا ارادف  ارتاةدتد  رالتتداجاا تداةح إلل إلعلى فتق اتذ  اردت تااي كلفتا 
كاق ايجتاق ارلاجب االت ا  ال إلتة ايجتاقاا ارتمفد  ارف تات إردهتا آن تاي لفتى اتذ  ارتارت  دصت ح 

إلفتت إرزافتى للجتل ى. ل فدنتى آ تت اعت تت اتذا ارتتإلى  (CAO)دافت  ارلجلق إرى رجاق ارفناقصتاا ار
إلق فددات تتفدت  ت تكدح رجتاق رلفناقصتاا اردافت ي فتف ضتتلتر ارلجتلق إردهتا فتى  صتلص تداقتةاا 
ار تاق ارداني ال ايجتاق ارفدتفة رلتداقةي  تدت  إلنته كلفتا كتاق اتذا ايجتتاق فتق ايجتتاقاا ارتمتفد  

les procédures, formalisées  ي فإنتته دكتتلق فتتق ارتتفتتى إلق دمتتنة إلفتتت ارتتمتتد  إرتتى رجنتت
ي إلفتتا إق كتتاق ايجتتتاق رتتد  كتتذرر  تتح فتتق (1)فناقصتتاا عافتت   متت ب ارادفتت  ارتاةدتدتت  ارف تتات إردهتتا

ي فإنته رتد   ارضتتلتر إلق تلجتة les procédures adaptéesايجتتاقاا ارفالئفت  إلل اال تداتدت  
لق إردهتتتتا عنتتتتة تداقتتتتةاا ار تتتتتاق اردتتتتان لإلدتتتتا كانتتتتا قدفتتتت  اتتتتذ  رجنتتتت  رلفناقصتتتتاا اردافتتتت  دتتتتتتتن ارلجتتتت

ق تغ تتتتا ارجهتتتت  ارفتداقتتتتةر فتتتتى إلق تلجتتتت  إرتتتتى رجنتتتت  (2)ارتداقتتتتةاا ي ثتتتتن دضتتتتدا اتتتتذا ارتتتتتإلى قتتتتائاًلي لاا
فإنهتتتا تلجتتت  فاتتته رالمت تتتاتر لاالمتتتتناتري ةلق إلق تكتتتلق فلزفتتت   فتتتا  –لاتتتذا جتتتائز رهتتتا  –ارفناقصتتتاا 

 تنتهى إرده اذ  ارلجن  فق تإلى.

لتتتد تتا علتتى فتتا متت ا لامتتتنتاجًا فنتته داتتتت صتتاتب ارتتتإلى ارفتتذكلتي عتتةن تتفدتت  إلل إرزافدتت   

                                                 

(1) Les seuils de procédure formalisée fixés par l'avis publié le 27 mars 2016 constituent donc bien le 
critère de mise en oeuvre des procédures énoncées au 1o de l'article 42. En conséquence, lorsque 
l'article L. 1414-2 du CGCT se réfère aux marches publics dont la valeur excède les seuils 
mentionnés à  l'article 42 de l'ordonnance, il a pour objet de circonscrire le champ d'intervention de 
la commission d'appel d'offres aux seuls marchés publics passés en application desdites 
procédures formalisées en raison de la valeur estimée du besoin auquel ils répondent. 

 De Berey, l'intervention de la commission d'appel d'offre dans la cadre des procédures d'attribution 
des marchés, DAJ, 5 août 2016. 

(2) CAO et marchés publics passés en procédure adaptée quelle que soit la valeur estimée du besoin 
comme les "marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques" ou les "marchés 
publics de services de représentation juridiqe" répondent à un besoin dont la valeur estimée et 
égale ou supérieure au seuil de 209000E HT, la CAO n'a pas à être obligatoirement saisie pour 
désigner leur attributaire, op. cit.  
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 ارلجلق إرى رجن  ارفناقصاا ارداف  فى ارتاالا اختد :

لارف تتات إردهتتا فتتى  2015رمتتن   899ارتداقتتةاا ارفمتتتثنار فتتق ته دتتا إلتكتتان إلفتتت ار تتتاق تقتتن  – 1
 فق اذا اعفت. 18ي 17ي 15ي 14ارفلاة 

 ارتداقةاا ذاا ارادف  ارتاةدتد  اعقح فق اردت اا اعلتل د . – 2

 ارتداقةاا ارتى تتن ه اا راجتاقاا اال تداتد  إلدًا كانا قدفتها ارتاةدتد . - 3

 ارتداقةاا ارتى تتن  ارت ال  ةلق ايعالق ارفم ا إلل ارتى تتن ةلق تناف . - 4

رتتذى دتتتى فدتته تتفدتت  ارلجتتلق إرتتى رجتتاق لفتتف ذرتتر دؤ تتذ علتتى ارتتتإلى ارمتتا ا إلنتته فتتى ارلقتتا ا 
ارفناقصاا ارداف  فى تار  ايجتتاقاا ارتمتفد   مت ب إلق ارادفت  ارتاةدتدت  رلتداقتةاا ارتتى تتتن ه اتا 
ق  رهتتتا تتجتتتالز ارادفتتت  ارتاةدتدتتت  رلتتتتةلة إلل اردت تتتاا اعلتل دتتت ظ لإلق ايجتتتتاقاا اال تداتدتتت ي تتتتتى لاا

ن ه اتتا رهتتا ال تتجتتالز ارادفتت  ارتاةدتدتت  رلتتتةلة إلل اردت تتاا كانتتا ارادفتت  ارتاةدتدتت  رلتداقتتةاا ارتتتى تتتت
اعلتل د ي فإنه رد   ارضتلتر إلل ارتتفى ارلجلق فى  صلصها إرى رجاق ارفناقصاا ارداف ي لاتل 

ارتى  (CGCT)فق تاندق ارفتلداا  L.1414-2فا دتناق  ل  كح صاتخ فف صتدح نص ارفاةر 
ار ائز فتى تداقتةاا ار تتاق اردتان فتق ق تح رجنت  ارفناقصتاا  ت ها  دق تتفد  إلق دتن ا تدات اردهاق

اردافتتتت  ل تتتتدق إلق تكتتتتلق ارادفتتتت  ارتاةدتدتتتت  رهتتتتذ  ارتداقتتتتةاا فمتتتتالد  إلل فتجتتتتالزر رلتتتتتةلة إلل اردت تتتتاا 
اعلتل دتت ي لذرتتر ةلق إلق ت تتدت إرتتى نتتل  ايجتتتاق ارفدتفتتة رهتتذا ارأتتت ي إلى إلنهتتا ال ت تتتا فتتى اتتذا 

 تاق فق ايجتاقاا ارتمفد  إلن فق ايجتاقاا اال تداتد .ار صلص  دق إلق دكلق اذا ايج
L'article L.1414-2 du CGCT précise que "pour les marchés publics dont 
la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens, 
le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres". 

أن معيار حتمية اللجوء إلـى لجـان المناقصـات العامـة  –والحا  هكذا  –األمر الذى يؤكد  
ال كان هذا االختيار باطالً  -الختيار العطاء الفائز هـو القيمـة التقديريـة للشـراء محـ  التعاقـد.  -وا 

األوروبيـة، فإن كانت هـذه القيمـة تعـاد  أو تتجـاوز حـدود أو عتبـات القيمـة التقديريـة للتعاقـدات 
كان مـن الحتمـى اللجـوء إلـى لجـان المناقصـات العامـة، وذلـك بصـرف النظـر عـن طبيعـة اججـراء 
المعتمد فى هذا الخصوا، أما إن كانت القيمة التقديرية أقـ  مـن هـذه الحـدود أو العتبـات، فـإن 

 .اللجوء إلى تلك اللجان ليس حتميا أو ضروريا وأيا كان اججراء المتبع فى هذا الشبن

فتتق انتتا فاتتة ذاتتب جانتتب آ تتت فتتق ار اتته ار تنمتتى إرتتى إلق ارت متتدت ارتتذى دتتت ه  تتدق تتفدتت   
ارلجلق إرى رجاق ارفناقصاا اردافت  ل تدق كتلق ايجتتاق ارفدتفتة فتق ايجتتاقاا ارتمتفد  إلل ار تكلد  
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ق كتاق دهتةا إرتى ت متده لتدمتدت ايجتتتاقاا غدتت ارتمتفد ي إال إلنته دتؤةى فتى ارأارتب إرتتى  فاته ي لاا
ل  فتتق االضتتهتاب اراتتانلنىي لإلق  هلتتتته تكفتتق فتتى إلنتته قتتة دتتةفف  دتت  ارجهتتاا إرتتى إمتتناة إلل نتت

ي اعفتت ارتذى دتتتن صتاتب ارتتإلى (1)تتمد  ار تاق فق  الح إجتاقاا غدت صتدت  إلل غدت  تعد 
ضتلتر ت نى قتاقر ةقدا  رلنصلص ارتةدث ي لذرتر  ت ق دكتلق تتة ح  –دضدا اذا االتجا   –اعلح 

ناقصاا ارداف  لجل دًا كلفا كانا ارادف  ارتاةدتد  رل تاق تداةح لتجالز ارتةلة إلل اردت تاا رجاق ارف
 .(2)اعلتل د ي إلدًا كاق ايجتاق ارفدتفة ي تان ارداة

À adopter une lecture rigoriste des nouvelles dispositions en prévoyant 
l'intervention systématique de la CAO pour les marchés excédant les 
seuils, quelle que soit la procédure retenue pour la passation du marché. 

تفافا كفتا اتل ارتتاح  ارنمت   رداتلة ارفتلدتاا  –تاصح ارالح إذق إلنه  ارنم   ردالة ارةلر   
فإنه دتتتن ارلجتلق فتى  صلصتها إرتى رجتاق ارفناقصتاا اردافت  رامتناة إلل ارتتمتد  علتى اردهتاق  –

 دت  لارتتى ار ائزي كلفا كانا ارادف  ارتاةدتد  رتلر اردالة تمالى إلل تجتالز ارتتةلة إلل اردت تاا اعلتل 
دتتتتلتل  ارنمتتتت    290ت000دتتتتلتل  ارنمتتتت   رتداقتتتتةاا ارةلرتتتت ي  135ت000متتتت ا ت دانهتتتتاي لرلتتتتتذكدت 

دلتل  ارنم   رتداقةاا ارهدئاا ارتداقةد  لارةفا  لاعفقي فى تارت   418ت000رتداقةاا ارفتلدااي 
لإلق ت تتكدح دتتلتل  ارنمتت   ركافتت  تداقتتةاا اع تتأاح اردافتت ي  5ت225ت000ارتلتدتتةاا إلل ار تتةفاا 

فتق تانتدق  L.1411-5اذ  ارلجتاق دتتن لفتا قاعتةر ارتفثدتح ارنمت ى فتف إلقتلى ارلفتلتاا ه اتا رلفتاةر 
 ارفتلداا مار   ارذكت.

ه اتتتا  –لإل دتتتتًا دتتتتى جانتتتب فتتتق ار اتتته إلنتتته هارفتتتا إلق ا تصتتتاص رجتتتاق ارفناقصتتتاا اردافتتت   
ي فإنه رد  attribution du contratداتصت على ايمناة إلل ارتتمد   –رل لم   ارت تددد  ارتةدث  

نفتتا فاتته صتت    –لارتتتاح اكتتذا  –فتتق ارضتتتلتى إذق  إلق د  تتذ ت تتكدح اتتذ  ارلجتتاق صتت   ارةائفدتت ي لاا
ي  فدنى إلق دتتر رلجهاا ارفتداقةر ارتتد  فى ت كدح ارلجن  كلفا كاق انتار تداقتة رل تتاق (3)ارت قدا

تر رلجلة رجاق فناقصاا عاف  قائفت  ل  تكح ارداني إلفا إق رن دكق انار فثح اذا ارتداقةي فال ضتل 
فتق لجتلة رجتاق ةائفت  تجتفتف  صت    –دضتدا اتذا ارتتإلى  –فا دفنتف  –ةائني لفف ذرر رد  انار 

                                                 

(1) L'interprétation de la DAJ, qui peut s'expliquer par le souci de préserver la souplesse des 
procédures non formalisées, constitue une source d'insécurité juridique d'autant plus grave qu'elle 
risque de conduire les acheteurs à attribuer leurs marchés a l'issue d'une procédure irréglière. 

 Guillaume Gauch, sophie Jager, Les incertitudes concernant les commissions d'appel d'offres à la 
suite de la réforme de la commande publique, contrats publics, no 175, Paris, Avril 2017. 

(2) op. cit.  
(3) De Berey, op. cit. 
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لتتتتتى نتجنتتتب ف تتتاكح ا تدتتتات إلعضتتتاق اتتتذ  ارلجتتتاق فتتتف كتتتح تداقتتتة دتتتتتن  –ت دتتتًا رلتاجتتت   –ةلتدتتت  
 .(1)لجلةاا

Toutefois, il est toujours possible de décider de faire de la CAO une 
instance à caractère permanent, qui sera réunie périodiquement, en 
fonction des besoins, afin d'éviter d'avoir à designer une CAO à chaque 
marché public passé selon une procédure formalisée. 

مارا ارتذكت  L.1414-2اذا فق ناتد  لفق ناتد  إل تىي فإق فا انتهى إرده نص ارفاةر  
فتى تارت  فتا إذا كانتا ارادفت  ارتاةدتدت  تمتالى إلل تجتالز ارتتةلة إلل  –فق إلق ا تدتات اردهتاق ار تائز 

دكتلق فتتق ا تصتاص رجنت  ارفناقصتاا... ةلق إلق دتتذاب إرتى إل دتة فتق ذرتتري  –اردت تاا اعلتل دت  
فق  –فى ألح تاندق ار تاق اردان ارما ا  –إلى ةلق إلق دددة إلل د دت إرى فا كانا تتفتف  ه ارلجن  

تف  ارتت دتاا غدتت ارفكتفلت   –ا تصاصاا عةدةر فنها فتح فألاتدا ارتت دتاا إلل اردهاقاا 
امتت داة اردهتاقاا غدتتت ار تتعد  إلل غدتتت  –تتفتاق  دتت  ارفت تتدق  مت ب إلل آ تتت  –ارفمتتنةاا 

إعالق عةن فتا د  إلل االمتفتات فى ايجتاقااي لفا ال ايجتاق ار ةدح  –الئف  إلل غدت ارفا لر  ارف
 فى اذ  ارتار ....ارخ.

اذا ارذى انتهى إرده ارنص ارما اي دجة ق لاًل رةى جانب فق ار اه لاعت ات  إلفتتًا فنهادتاي إذ  
داتلح صتاتب  - تدات اردهاق ار ائزهارفا إلنه داف على عاتا رجن  ارفناقصاا فى نهاد  ارفهاا ا

ارادتان  كافت  ارفتاتتح  –رللصلح إرتى اتذ  ارنهادت   –فإق اذا د تت   ةاا  قدان ارلجن   –اذا ارتإلى 
 .(2)لايجتاقاا ارما ا ي فلد  انار إذق فا دةعل إرى ارنص علدها فى صلب اراانلق

اتدا  تتفتتاق  دتت  لفتتف ذرتتر دتتذاب جانتتب آ تتت فتتق ار اتته إرتتى إلق قدتتان رجنتت  فتتتح ارفألتت 
ارفت تتتدق إلل امتتت داة  دتت  اردهتتاقاا فتتثال إلل إعتتالق انتهتتاق إجتتتاقاا ارفناقصتت ي ةلق إلق دكتتلق 
انتتتار نتتتص صتتتتدحي دفنتهتتتا اتتتذا ال تصتتتاصي قتتتة ددتتتت  اتتتذ  ايجتتتتاقاا رلتتت هالق إلفتتتان اراضتتتاق 

 –قة تتى  ايةاتىي  اص  إلق ارمله  ارتن دذد  إلل  فدنى إلةا ارمله  ارف تص   ارتلقدف على ارداة

                                                 

(1) op. cit.,  
ارتمتتفد ي عنتته دتتت ه  تتدق لجتتلة رجنتت  ارفناقصتتاا دالتتتأل انتتا إلق صتتاتب اتتذا ارتتتإلى داتتلح كلفتتا كتتاق انتتار تداقتتة  إتتتةى ايجتتتاقاا  

لايجتاقاا ارتمفد ي لقة إلث تنا فق ق ح عةن صت  اذا ارتإلىي لرذا انتهدنا إرى ارالح فف كح تداقتة قتة دتتتن لجتلة  –كفا  دنا  –ارداف  
 فثح اذ  ارلجاق.

(2) N. Charrel, "Les CAO et la reforme des marchés publics: la nouvelle fiche Bercy source 
d'interrogations et d'insécurite juridique", F. Llorens et W. Zimmer, "Commissions d'appel d'offre, le 
nouveau role des commissions d'appel d'offres, Contrats et Marchés publics no8-9 août 2016.
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 .(1)إلنها اى صات   اذا اال تصاص إلل ذار –إلفان مكلا ارنص 

لفق جان ى إلتى إلق تاندق اذ  ارفم ر  دجب إلق دتن فى ضلق ار لم   ارت تددد  ارتةدث  فى  
فجاح ارتداقةاا ايةاتد ي تلر ار لم   ارتى تهةا إرى فنح ارجهاا ارفتداقةر ارتتدت  ارتافت  فتى اتذا 

فتتتتتا دتدلتتتتتا  تتةدتتتتتة ارلألتتتتتائا إلل اال تصاصتتتتتاا ارتتتتتتى دجتتتتتب إلق تفتتتتتنح رلجتتتتتاق ارفجتتتتتاحي  اصتتتتت  فد
ارفناقصتاا اردافتت ي لرتتذا دجتب علتتى تلتتر ارجهتاا إلق تمتتق فتتى إهتات ارلتتلائح ارتتتى تصتةت عنهتتا فتتى 
اتتذا ار صتتلصي قلاعتتة اردفتتح ارفنامتت   رتلتتر ارلجتتاق فمتت تتةر فتتى ذرتتر  فتتا اتتل فمتتتات فتتق اتتتذ  

عتتالق  ارالاعتتة فتتى إلتكتتان اراضتتاق ايةاتىي ل فتتا دتاتتا رلتداقتتةاا ايةاتدتت  ار تت افد  لعتتةن ارتتدتتز لاا
 ف ةإلى ارفمالار لتكافؤ ار تص.

 الغصن الثانى

 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات
 تشكي  لجان فحا عطاءات التعاقد فى مصر 

دالتأل إلق ضلا ه لضفاناا ت كدح رجاق فتص اردهاقاا فى فصت فأادت رفتا تإلدنتا فتى  
( فتتق قتتانلق تداقتتةاا ارجهتتاا اردافتت ي تتتتلرى إجتتتاقاا جفدتتف 28فتنمتتاي إذ ه اتتا رتتنص ارفتتاةر تقتتن )

( فق اذا اراانلق رجاق ت كح  اتات فق ارمله  ارف تص  7هتا ارتداقة ارفنصلص علدها  ارفاةر )
ها فلعة تضن عناصت فند  لفارد  لقانلند  لفاًا عافد  له دد  ارتداقةي على إلق دتضفق قتات ت كدل

 انتهائها فق إلعفارهاي لت ا ت عفلها على ارنتل ارذى ت دنه ارالئت  ارتن دذد .
لدكتتلق ار تتا فتتى ارفناقصتتاا   نلاعهتتا عتتق هتدتتا رجنتتتدقي تتتتلرى إتتتةاافا فتتتح ارفألتتاتدا  

لاع تى ار ا فى ارفناقص ي على إلنه  ارنم   رلفناقص  ارتى ال تجتالز قدفتهتا ثالثفائت  إلرتا جندتهي 
 تح ارفألاتدا لار ا فدها عق هتدا رجن  لاتةر.دكلق ف
 لال دجلز ارجفف  دق تئام  ارلجاق ارفنصلص علدها  هذا اراانلق لاعتفاة إلعفارها. 
لاكتتتذا فاتتتة عهتتتةا اتتتذ  ارفتتتاةر فمتتت ر  ار تتتا فتتتى ارفناقصتتتاا   نلاعهتتتا إرتتتى رجنتتتتدق تتتتتلرى  

اقصتتت  ارتتتتى ال تجتتتالز قدفتهتتتا إتتتتةاافا فتتتتح ارفألتتتاتدا لاع تتتتى ار تتتا فتتتى ارفناقصتتت   امتتتتثناق ارفن
 ثالثفائ  إلرا جنده تد  دكلق فتح ارفألاتدا لار ا فدها عق هتدا رجن  لاتةر.

لفتق ارلاضتتح إلق صتتداغ  اتتذ  ارفتاةر علتتى اتتذا ارنتتتل ال دنمتتجن فتف ارلاقتتف  تتح لدتنتتافى فتتف  
فهفت  ارفنها اراانلنى ارملدني إذ كدا تدهتة فهفت  ار تا إرتى كتح فتق ارلجنتتدقي ثتن ت صتص تلتر ار

  دة ذرر رلجن  ارثاند  فاهى
                                                 

(1) Guillaume Guach, Sophie Jager, Les incertitudes concernat les commissions ….., op. cit.  
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لرذا كاق فق اعلفا إلق د تا ارف ت  فى إهات فهف  فتص اردهاقاا  دق عفح ارلجنتدق   
 تد  تكلق إتةاافا ر تح ارفألاتدا لارثاند  رل ا إلل رلتتمد  على اردهاق اعفضحي ك ق دااح فتثال 

  تتتح ارفألتتاتدا لتاتتلن اع تتتى  "ددهتتة   تتتص اردهتتاقاا فتتى ارفناقصتت  إرتتى رجنتتتدق تاتتلن إتتتةاافا
  ار ا فى ارفناقص .

اتتذا فتتق ناتدتت  لفتتق ناتدتت  إل تتتىي فاتتة إلتمتتق ارف تتت  صتتندا تتتدق فنتتف صتتتات  فتتى ذاا  
ارفاةر ارجفف  دق تئام  ارلجاقي لمله  اعتفاة إلعفارهاي  ح لتدنفتا فنتف ارجفتف  تدق تئامت  كتح فتق 

ارفناقصتتتت  ذاتتتتته فتتتتق جهتتتت ي لددهتتتتى  رجنتتتتتى فتتتتتح ارفألتتتتاتدا لرجنتتتت  ار تتتتا عق ذرتتتتر دت تتتتا لفنهتتتتا
 ضفاناا إلك ت رلفتنافمدق فق جه  إل تى.

( فتتق ذاا اراتتانلق متتارا ارتتذكت إلق د تتتتر فتتى عضتتلد  رجتتاق فتتتح 29لقتتة إلرزفتتا ارفتتاةر )
ارفألتتتاتدا لرجتتتاق ار تتتا فتتتى ارفناقصتتتاا لرجنتتت  ارففاتمتتت  ففثتتتح رتتتلزاتر ارفاردتتت  إذا جتتتالزا ارادفتتت  

إةاتر ار تلى ارف تص   فجل  ارةلر  إذا تجالزا ارادفت  ارتاةدتدت  ارتاةدتد  فلدلق جندهي لعضل فق 
 فلدلنى جنده.

لد تتتتتر فتتتى عضتتتلد  رجنتتت  ار دتتتف إلل ارتتتت جدت إلل ارتتتتت دص  االنت تتتا  إلل االمتتتتأالح ففثتتتح 
رتتلزاتر ارفاردتتت  فتتتتى  لتتغ ارتتتثفق اعمامتتتى فلدتتلق جندتتتهي لعضتتتل فتتق إةاتر ار تتتتلى ارف تصتتت   فجلتتت  

 اعمامى فلدلنى جنده. ارةلر  فتى  لغ ارثفق

إلفا فى تار   تاق إلل امتئجات إلل  دف إلل ت جدت اردااتاا ارتى تتتن فتى ار تاتاي فد تتتر فتى  
اردضتتلد  ففثتتح رتتلزاتر ارفاردتت  لعضتتل فتتق إةاتر ار تتتلى ارف تصتت   فجلتت  ارةلرتت  إذا تجتتالزا ارادفتت  

 ارتاةدتد  إلل  لغ ارثفق اعمامى ثفاند  فالددق جنده.

ر فثتتح رتتلزاتر ايمتتكاق فتتى عضتتلد  ارلجتتاق ارف تتات إردهتتا فتتى تتتاالا  تتتاق إلل لدجتتب ا تتتتا 
 امتئجات اردااتاا.

لفى جفدف اعتلاحي ال دكلق اندااة ارلجن  صتدتًا إال  تضلت ففثتح لزاتر ارفاردت  لعضتل  
إةاتر ار تتتلى ارف تصتتت   فجلتت  ارةلرتتت   تمتتب اعتتتتلاحي لففثتتح رتتتلزاتر ايمتتكاق فتتتى ارتتتاالا ارتتتتى 

 ب ذرر.تتهل

ذا كانا انار رجنتاق ت تصاق فى فصت   تص عهاقاا ارتداقةي رجن  فتتح ارفألتاتدا   لاا
قة جفتف  دنهفتاي  تح  2018رمن   182لرجن  ار اي إال إلق اراانلق اع دت رلتداقةاا ارتكلفد  تقن 

كفتا  –لكاف  ارلجاق ارف تص   ارفناقصاا لارفزادةاا لارففاتمتاا فتى ارت تكدح فلتن د تتة عى فنهتا 
( فتق ارالئتت  ارتن دذدت  رهتذا اراتانلق 61ت كداًل  اصًا تد  تنص ارفاةر ) –كاق ارتاح فى ارما ا 
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علتتتى إلق ت تتتكح  اتتتتات فتتتق ارمتتتله  ارف تصتتت  رجتتتاق فتتتتح ارفألتتتاتدا لار تتتا فتتتى ارفناقصتتتاا لرجنتتت  
تئامتتتت  ارففاتمتتتت    نلاعهفتتتتا لكتتتتذا رجتتتتاق ار دتتتتف إلل ارتتتتت جدت إلل ارتتتتتت دص  االنت تتتتا  إلل  االمتتتتتأالح  

فلألا تتنامب ةتجته ارلألد دت  ل  تاتته فتف قدفت  لإلافدت  له ددت  اردفلدت ي لدضتن إرتدهن عضتل فتق 
إةاتر ارتداقتةااي لعضتل فتق ايةاتر ارهار ت  إلل ارفمتتت دةري لدجتلز رلمتله  ارف تصت  ضتن عضتتل إلل 

لفتتى إلكثتتت فتتق ارجهتت  ايةاتدتت  إلل غدتاتتا ل تتتة إلقصتتى ثالثتت  إلعضتتاق تمتتب ه ددتت  لإلافدتت  اردفلدتت ي 
جفدتف ارتتتاالا دجتب إلال دجتتالز عتتةة إلعضتاق ارلجنتت  عتتق  فمت  ع تتت عضتتلًا لتكتلق ارلجتتاق ار تتا 

 إلفان  فند  فق ضفق إلعضائها.

لدتدتدق علتى إةاتر ارتداقتةاا إ هتتات فتق تتن تت تدته  فلافاتت  ارمتله  ارف تصت  كتا ت  رل تتةق  
اندااة ارلجاقي لارجةلح فى إعفاح  ئلنهي على إلق دتضفق اي هات فلضل  اردفلد ي فلعة لفكاق 

 ارزفنى رالنتهاق فق إلعفارها.

 الفرع الثانى
 فلسفة التشريعات الحديثة لضوابط وضمانات اجتماعات

 لجان فحا العطاءات

فإنه ركى تكلق اجتفاعاا رجاق فتص اردهاقاا ارف ات إردها فى فتنمتا  كتح  ففى فرنسا: 
ارفمتتات تلجدتته ارتتةعلر رالجتفتا  إرتتى جفدتتف فئاتهتا صتتتدتًاي فإنته دجتتب ه اتتا راضتاق فجلتت  ارةلرتت  

اععضاقظ  ح لرضفاق اذا اعفتي فإق فثح اذ  ارةعلى دجب إلق تلجته   هتاب فمتجح فصتتلب 
 دلن ارلصتلحي لكتذرر فتق  تالح لمتائح االتصتاح االركتتلنتى ارفتاتت ي لذرتر رفتا دفثلته غدتاب إلتتة 

نفت ا إلدضتا علتى فتا دصتةت عنهتا فتق اععضتاق فتق إلثتت علتى ف تتلعد  رتد  فاته اجتفتا  ارلجنت ي لاا
قتاتاا كفا من دق فدفا  دتة. إلفتا إذا تتن إ تال  جفدتف إلعضتاق ارلجنت  تمتفدا  فلعتة انداتاة ارلجنت ي ثتن 
تأدتب عضتل إلل إلكثتتي فتإق اتذا ارتأدتب ال إلثتت رته علتى صتت  انداتاة ارلجنت  إلل علتى فتا تت تذ  فتتق 

 قتاتاا.

لارفدةرتتتتتتتت   تتتتتتتتتاتدخ  (CGCT)فتتتتتتتتق تاتتتتتتتتدق ارفتلدتتتتتتتتاا  L.1411-5لرتتتتتتتتذا تتتتتتتتتنص ارفتتتتتتتتاةر  
كفتتا  دنتتتا فتتق ق تتتحي إلق ارنصتتاب ارصتتتتدح النداتتاة رجنتتت  ارفناقصتتاا اردافتتت  دكتتتلق  28/11/2018

  تضلت إلكثت فق نصا عةة اععضاق اعصلددق.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix 
déliberative sont présents. 

ذا ارنصاب  دة ارةعلر اعلرى رلجن  رالندااةي تتن ةعلر ارلجن  رلفتر ارثاندت ي فإذا رن دكتفح ا 
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 لانا دكلق اجتفاعها صتدتًا تتى لرل رن دكتفح ارنصاب ارفذكلت.

Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la 
commission est à nouveau convoquée, Elle se réunit alors valablement 
sans condition de quorum. 

 2/5/1973لال فا كاق قة امتات علده قضاق فجل  ارةلر  ار تنمىي ف ى تكن ره  تاتدخ  
دالح: إق اندااة لقتاتاا ارلجن  تدت ت صتدتً   تضلت إلكثت فق نصا عةة اععضتاق اعصتلددقظ 

ف غدتتتاب ارثالثتتت  إلل اعت دتتت  إلعضتتتاق إذ دكت تتتى فتتتى اتتتذ  ارتارتتت  تضتتتلت ارتتتتئد  لثالثتتت  إلعضتتتاق فتتت
ي فف فالتألت  إلق اععضتاق االمت تاتددق ال دتتن اتتمتا هن ضتفق ارنصتاب اراتانلنى ردتةة (1)اخ تدق

ارتضلت  ارلجن ظ إذ ارد تر فاه  اععضاق ارذدق رهن تتا اال تتتار فتى ات تاذ اراتتاتاا لرتد  اتؤالق 
تئد  إلل فتق دفثلته ضتفق اععضتاق ارتذدق فق  دنهنظ إضاف  إرى ذرري فإنته دلتزن ضتتلتر تضتلت ارت

دفلكتتتلق متتتتله  ارتاتدتتتت ردكتتتتلق ارنصتتتاب ف تتتتتلعًاي  فدنتتتتى إلنتتته رتتتتل تضتتتت إلكثتتتتت فتتتق نصتتتتا عتتتتةة 
اععضتتتاق ارتتتذدق دتفتدتتتلق  متتتله  ارتاتدتتتتي لكتتتاق ارتتتتئد  غائ تتتًاي فتتتإق ارجلمتتت  تكتتتلق عنةئتتتذ غدتتتت 

 .(2)ف تلع 

فتلدتتاا ارف تتات إردتتهي دجتتلز فتتق تانتتدق ار L.1414-1اتتذا لدالتتتأل إلنتته ه اتتا رتتنص ارفتتاةر  
فتتى تارتت  االمتتتدجاح اراصتتلى إلق دتتتن ا تدتتات اردهتتاق ار تتائز ةلق اجتفتتا  فمتت ا رلجنتت  ارفناقصتتاا 

 ارداف .

 ح راة إل اتا ذاا ارفاةر إرى إلق فةالالا رجن  ارفناقصتاا اردافت  دفكتق إلق تتتن عتق  دتةي  
 6/11/2014ارصاةت  تاتدخ  2014رمن   1329لذرر فى إهات ار تله ارتى لضدها اعفت تقن 

    ق ارفةالالا عق  دة رللتةاا ايةاتد  ذاا ارص   ارجفاعد .
ذاا صت   جفاعدت ي  un collégeإذ ه اا رلفاةر اعلرى فتق اتذا اعفتتي تدت تت ارفجفلعت   

كتتح تنألتتدن رتته ارصتت   ايةاتدتت  لد تتكح فتتق ثالثتت  إل تت اص علتتى اعقتتحي لرتته تتتا ارتصتتلدا رلفلافاتت  
 قتاتاا فددن . على آتاق إلل
لتتتنص ارفتتاةر ارثاندتت  ر فتتت ارفتتذكلت علتتى إلنتته فتتف فتاعتتار ارفتافألتت  علتتى متتتد  ارتصتتلدا  

secret du vote  عنة ارضتلتري فإق رتئد  ارلجن  إلق داتت إلق تكلق ارفةالر  عق هتدا ارتلد لق
 .audiovisuelleإلل عق هتدا اعجهزر ارمفدد  ار صتد  

                                                 

(1) C.E., 2-5-1973, Sté industrielle de bâtiments et des travaux, R.D.P., 1974, P. 1170. 
رنهضتت  ي ارف تتاكح اردفلدتت  لارتلتتلح اراانلندتت ي ةات ا1998رمتتن   89ارتتةكتلت/ صتتالح ارتتةدق فتتلزىي قتتانلق ارفناقصتتاا لارفزادتتةاا تقتتن  (2)

 .109ي ص 2003اردت د ي 
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لى إلنه فف فتاعار ارفتافأل  على متد  ارتصلدا عنتة االقتضتاقي كفا تنص ارفاةر ارثارث  ع 
فإق رتئد  ارلجن  إلق داتتت إلق تتتن ارفةالرت   ت ى هتدتا إلل إلمتللب دضتفق ت تاةح ارفكات تاا ارفتمتل  
 تارهتدا االركتتلنتتى لدمتتفح  ارفتاةثتت  عتتق  دتتة إلل  ارناتتح ارمتتتدفي لإلق ارفالتألتتاا ارتتتى ت تتةى فتتق 

رتاح ركاف  اععضاق اخ تدق ارف اتكدق لذرر رتفكدنهن فتق ارتتة علدهتا إلى عضل  ارلجن  ت لغ فى ا
 . (1) الح ارفةر ارفتةةر رلفةالر ي ل فا دؤكة ارص   ارجفاعد  رهذ  ارفةالر 

 –فتتف اردلتتن إلق هتداتت  إلل إلمتتللب ارفةالرتت  ارف تتات إردتته فتتى اتتذ  ارفتتاةري ال دصتتلح رلته دتتا  
 تتات إردتتهي إذا كتتاق ارهتتةا فتتق اجتفتتا  ارلجنتت  ات تتاذ إجتتتاق ه اتا رلفتتاةر ار افمتت  فتتق ذاا اعفتتت ارف

 .procédure de sanctionت ةد ى 
لإل دتتًا تتنص ارفتتاةر ارتا دت  فتق اتتذا اعفتت علتى إلق صتتت  ارفتةالالا ارتتى تتتتن ه اتا رلهتتتا  

لاعمتتاردب ارف تتات إردهتتا فتتى ارفتتاةتدق ارثاندتت  لارثارثتت  فنتتهي دجتتب إلق تكتتلق فصتتتل    جهتتاز دمتتفح 
 دتا على ارف اتكدق  ارفةالر ي فف اتتتان متد  ارفتاةثاا ارتى تتن فدفا  دنهن لتجا  اخ تدق. ارت

لإلق هتا إلل إلمتاردب تمتجدح لت تأل ارفناق تاا لت اةرهتاي لكتذرر اعنفتاه إلل اعمتاردب ارتتى  
دفكتتتق فتتتتق  الرهتتتتا متتتتفا  تإلى اخ تتتتتدقي دتتتتتن تتةدتتتةاا فتتتتق ق تتتتح جهتتتتاز إلل ادئتتتت  ارفةالرتتتت  رلمتتتتله  

 تد ي لفى غد   اذا ارجهاز إلل ارهدئ  تتن فق  الح ارفجفلع  ذاتها.ايةا
لةلق اي الح  ارالاعة ار اص   ارنصاب ارفه ا على ارفجفلع ي فإق ارفةالالا ارتتى تتتن  

ه اتتتا رلفتتتاةر ارثارثتتت  متتتار   ارتتتذكتي ال تكتتتلق صتتتتدت  إال  ارف تتتاتك  ار دلدتتت  رنصتتتا عتتتةة إلعضتتتاق 
 رفةالالا.ارفجفلع  على اعقح فى اذ  ا

Sans préjudice des règlés particulières de quorum applicables au collège, 
une délibération organsée selon les modalités prévues à article 3 n'est 
valable que si la moitié au moins des membres du collège y ont 
effectivement participé. 

 فاة انامن ار اه فى اذا ار صلص إرى ثالث  اتجاااا: أما فى مصر: 

                                                 

(1) Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collége d'une 
autorité mentionnée à l'article 1er peut décider qu'une délibération sera organisée par tout procédé 
assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par 
messagerie. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement 
communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon 
qu'ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la délibération, afin d'assurer le caractère 
collégial de celle-ci.  
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لدتتتتتى ضتتتتتلتر إلق تجتفتتتتف ارلجنتتتت  متتتتلاق فتتتتى ذرتتتتر ارلجنتتتت  ارف تصتتتت    تتتتتح  االتجــــاه األو : 
ارفألاتدا إلل رجن  ار ا  كافح ت كدح إلعضائها ارفاتت قانلناي  اعت ات إلق ارت كدح على اذا ارنتل 

إذ تضتتتفق فتتى ارلاقتتتف متتالف  إجتتتتاقاا ارتتمتتتد  إلل إنفتتا اتتتل فاتتتت رفصتتتلت  ارفتاتتةفدق  دهتتتاقاتهني 
 تت افدتهاي لفتتق ثتتن دفثتتح إلتتتة اع تتكاح ارجلاتدتت  ارتتتى دتتتتتب علتتى ت ل هتتا  هتتالق اجتفتتا  ارلجنتت ي 
ل ارتتتارى  هتتالق فتتا دصتتةت عنهتتا فتتق قتتتاتااي  اصتت  إلق اراتتانلق عنتتةفا ا تتتته إلق د تتتفح ت تتكدح 

لندت ي إنفتا امتتتهةا فتق لتاق ذرتر إلق تاتلن اتتذ  علتى عناصتتت فاردت  لفندت  لقان –إلدت  رجنت   –ارجنت  
 .(1)ارلجاق  دفلها فى إهات فق ار هن ار نى اراانلنى يجتاقاا ارفناقص 

ــانى:  ال دفكتتق إلق  – دتتة تلجدتته ارتتةعلر رهتتن  –لدتتتى إلق غدتتاب عضتتل إلل إلكثتتت  االتجــاه الث
دؤةى إرى  هالق اندااة ارلجن  إلل فا دصةت عنهتا فتق قتتاتااي عق قاعتةر تضتلت جفدتف اععضتاق 
تتتاا إرى نص داتتااي لال فا رن دتة ي لعق اع ذ  ااعةر تضلت جفدف اععضاق دتدات  فف 

متدت ارفتافتا اردافت   انتألتان لامتتفتاتي إذ رتل ه اتا قاعتةر تضتلت قاعةر ااف  إل تىي لاتى قاعتةر 
جفدف اععضاق رتتتب على ذرر تدهدح إلعفاح ايةاتر  ايتاةر ارفن تةر ردضل إلل إلكثتت فتق إلعضتاق 

 . (2)ارلجن 
لقتتة اعتناتتا ارلجنتت  ارثاندتت   امتتن ار تتتلى  فجلتت  ارةلرتت  اتتذا االتجتتا  اع دتتتي إذ تاتتلح: "إق  

ه  ارمتتله  ارف تصتت   ارجهتتاا ايةاتدتت  ت تتكدح رجتتاق فتتتح ارفألتتاتدا لار تتا لضتتفانًا ارف تتت  قتتة إلنتتا
رمتتالف  عفتتح تلتتر ارلجتتاق لمتتددًا لتاق تتادتتا ارأتتت  ارفتجتتل فنهتتا فاتتة قتتتت ضتتتلتر تضتتفدق ذرتتر 
ارت تكدح عناصتت فندت  لفاردت  لإل تتى قانلندت  إال إلق ارف تت  رتن ددلتا صتت  عفتح تلتر ارلجتاق علتتى 

دناصت ارف ات إردها ذرتر إلنته إذا كتاق قتة إلتاة تدلدتا متالف  عفتح تلتر ارلجتاق ضتلتر تضلت كح ار
لصت  اندااةاا على ضتلتر تضلت كح اردناصت رفا إلعلز  ارنص على ذرر لدؤكة اذا ارنألتت إلق 
ارف ت  عنةفا تإلى ضتلتر لإلافد  تضلت عناصت فددن  كفنةلب لزاتر ارفارد  لعضتل إةاتر ار تتلى 

رتت  ضتتفق ت تتكدح رجنتت  ار تتا إذا تجتتالزا ارادفتت  ارتاةدتدتت  رلفناقصتت  تتتةلةًا ارف تصتت   فجلتت  ارةل 
 .(3)فددن ي فإنه قتت عةن صت  اندااةاا إذا ت لا فنةلب لزاتر ارفارد  إلل عضل إةاتر ار تلى"

لدفدتز  تدق اجتفاعتاا رجنت  فتتح ارفألتاتدا لرجنت  ار تا فتى ارفناقصت ي إذ  االتجاه الثالـث: 
اص اتتذ  ارلجنتت  دتجمتتة فاتته فتتى فجتتتة إث تتاا تارتت  اردهتتاقاا لاعلتاا دتتتى إلنتته نألتتتا عق ا تصتت

                                                 

ظ ارتتةكتلت/ متتلدفاق ارهفتتالىي اعمتت  اردافتت ي فتجتتف متت ا 128ارتتةكتلت/ جتتا ت نصتتاتي ارفناقصتتاا اردافتت ي فتجتتف متت ا ذكتتت ي ص  (1)
ظ ارتتةكتلت/ فتفتتة متتددة إلفتتدقي 421ي ص 1995قالىي ارداتتلة ايةاتدتت ي ةات ارنهضتت  اردت دتت ي ظ ارتتةكتلتر/ متتداة ار تتت 228ذكتتت ي ص 

 .249ي فتجف م ا ذكت ي ص 1999اردالة ايةاتد ي 
 .109ارةكتلت/ صالح ارةدق فلزىي ارفتجف ارما اي ص  (2)
 .25/3/1991ي  تاتدخ 47/2/187فلا تقن  (3)
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ارفتفا   ها ةلق إلق دكلق رها تا فى إ ةاق إلدت  تلصتدااي اعفتت ارتذى دأتةل فدته عفتح تلتر ارلجنت  
عفح فاةى تلتدنى رتمهدح إلعفتاح رجنت  ار تاي فتإق اجتفاعهتا  تةلق امتتكفاح متائت  –كفا ذكتنا  –

جتفا  لال دت ذ فده فق قتاتااظ إلفا فدفا دتدلا  لجن  ار ا فى ارفناقص ي إلعضائها ال د هح اذا اال
فدتتتى إلنتته دجتتب إلق تكتتلق اجتفاعاتهتتا  ارت تتكدح ارتتذى نتتص علدتته اراتتانلقي  فتتا ددنتتى إلنتته إذا ت لتتا 
عضل إلل إلكثت فق  دق إلعضائهاي تص ح اذ  االجتفاعاا  اهل ي لد هح إلدضا فا دتن ات تاذ  علتى 

( فتتى 1998رمتتن   89ذرتتر إلق ارف تتت  تدنفتتا نتتص )ه اتتا رلاتتانلق ارمتتا ا تقتتن إلمامتتها فتتق قتتتاتااي 
كفتا فدتح  ارنمت   رت تكدح رجنت   – صلص ت كدح اذ  ارلجن  على إلنه )دجب إلق د تتر( لرن داتح 

)لدتضتتت إلل دجتتلز...( فإنتته دكتتلق  تتذرر قتتة إللجتتب ف تتاتك  جفدتتف اععضتتاق فتتى  –فتتتح ارفألتتاتدا 
ن  ار ا دتدلا  جتلات إلل فلضتل  ارتداقتة لذرتر علتى عكت  رجنت  االجتفا  إضاف  إرى إلق عفح رج

فتتتتح ارفألتتتاتدا ارتتتتى دتصتتتح علفهتتتا  ار تتتكح إلل  تتتإجتاقاا فاةدتتت  تلتدندتتت  ال عالقتتت  رهتتتا  جتتتلات إلل 
فلضتتل  ارتداقتتةي لفتتق ثتتن فتتإق تلاجتتة إلعضتتاق رجنتت  ار تتا جفددتتا رف ا تتتر اتتذا اردفتتح ددتتة إلفتتتًا تدلدتتًا 

 .(1)هن  هالق اذا اردفحلاافًا لدتتتب على ت لا إلى فن

لفتتق جان نتتا كنتتا نتتتى إلق االتجتتا  ارثارتت  اتتل اعلرتتى  االت تتا ي لذرتتر اتتتافتتًا يتاةر ارف تتت   
لارتى كانا تامف   ارنم   الجتفاعاا رجن  ار ا فى ارفناقص  لرن تكق كذرر  ارنم   الجتفاعاا 

ت دق إلق ه دد  عفح اذ  ارلجن   رجن  فتح ارفألاتداظ إضاف  إرى إلق ارتجم لاعماندة اع تى ارتى
فتى فت  لفتتح صتناةدا اردهتاقاا لفتتح ارفألتاتدا  –كفتا متنتى  –اع دتتر لارتذى دنتصتت إلمامتا 

لقتتتاقر لفتتتز اردتتتل  ارفاةفتت ي ال دتهلتتب ضتتتلتر تضتتلت كافتتح إلعضتتائها  فتتا فتتى ذرتتر اردضتتل 
دندتت  ارتتتى ال تتهلتتب ك تتاقر ي االجتفاعتتاا ارفاتتتتر علدهتتا رفثتتح اتتذ  اععفتتاح ارفاةدتت  ارتلت(2)اراتتانلنى

 –كفتا متنتى  –فهند  إلل قانلند  فددن ي  ح لت ضف رتقا   لفتاجد  رجن  ار تا  اعت اتاتا ارفهدفنت  
على إجتاقاا ار صح فى ارتداقةي  ح لارتى تجمة فتلت لعصب إجتتاقاا ارتداقتةاا ايةاتدت ي تلتر 

ةاتدًا فد دنا رللصتلح إرتى إلنمتب اردهتاقاا فندتا لفاردتاي ايجتاقاا ارتى تتهلب ت ادال فندًا لقانلندًا لاا
تفهدتتةًا الت تتاذ تلصتتد   تتمتتد  اردفلدتت  علتتى صتتاتب اردهتتاق ار تتائزي فلجنتت  ار تتا إذق اتتى ارفهدفنتت  
علتتى إجتتتاقاا ار صتتح فتتى فلضتتل  ارفناقصتت   كافتتح فتاتلهتتاي  فتتا فدتته فتاجدتت  جفدتتف ايجتتتاقاا 

ا فإق كح عضل فق إلعضائها ددة جزقًا فتق اتذا ي لرذ(3)ارفهلل    افل  إلعفاح رجن  فتح ارفألاتدا
ارفتلت إلل ذرر اردصبي ل ارتارى فإق تأد ه عق إلى فق اجتفاعاتها مدكلق ره  كح ت كدة إلثتت علتى 

                                                 

 لفا  دةاا. 220ظ ارةكتلت/ تفضاق  هدخي ارفتجف ارما اي ص 474ما اي ص ارةكتلت/ فهنة ف تات نلحي ارفتجف ار (1)
 ي م اا اي اتر إردها.25/3/1991 ي جلم 178ن47/2فتلى ارلجن  ارثاند  رامفى ار تلى لارت تدف  فجل  ارةلر ي فلا تقن  (2)
 .11/6/1988ا. ي جلم   30رمن   3203ارفتكف  ايةاتد  اردلداي ارهدق تقن  (3)
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 صت  لف تلعد  إلعفاح تلر ارلجن .

علتتتى  2018رمتتتن   182إلفتتتا اخق ل دتتتة إلق نصتتتا ارالئتتتت  ارتن دذدتتت  رلاتتتانلق ارتتتتارى تقتتتن  
اق رجنتت  فتتتح ارفألتتاتدا علتتى ارفألتتتلا ار نتتى لكتتح لتقتت   ةا لتتهي لعلتتى ضتتتلتر تلقدتتف جفدتتف إلعضتت

كاف  ارت  دتاا ارفتدلات   ارك ته إلل ارتصتتدح فتى ار دانتااي لكتذرر علتى فتضتت ارلجنت   دتة إث تاا 
( لعلتتى ضتتتلتر 63فتتق ارفتتاةر  12ي 11ي 10كافتت   هتتلاا عفلهتتا فتتى ارمتتجح ارفدتتة رتتذرر )ار نتتلة 

(ي دفكتتتق اراتتتلح إلق جتدتتتتر 66تضتتتت نتدجتتت  ار تتتتص ار تتتكلى )ن تلقدتتتف إلعضتتتاق رجنتتت  ار تتتا علتتتى ف
ال  قهدتتا قتتلح كتتح  هدتتب لإلصتت ح فتتق ارفتتتتن تضتتلت جفدتتف إلعضتتاق كتتح فتتق ارلجنتتتدق إلعفارهتتا لاا

 كاق ار هالق تلدا قتاتاتها.
 المطلأل الثانى

 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات اجعالن
 عن المناقصات العامة

ارفاةف  ارتادادت  رلضتف ف تاةا ارفنافمت  ارتتتر لارفمتالار ار اعلت  لتكتافؤ  عالند  ارتداقة اى 
ار تتتتصي فلضتتتف ارته دتتتا اردفلتتتىي إلل ارلاقتتتف ار دلتتتىي إذ ال دفكتتتق إلق نتصتتتلت إلق إلدتتتًا فتتتق ارف تتتاةا 
متتتار   ارتتتذكت دتتاتتتا إذا كانتتتا تغ تتت  جهتتت  ايةاتر فتتتى ارتداقتتتة قتتتة تفتتتا  هتداتتت  متتتتد ي تك تتتح اردلتتتن 

اته رفجفلعت  فتتةةر إلل فدتلفت  رهتا   تكح فمت اي ال  هتدات  علندت ي تك تح ركافت   فلضل  ارتداقتة ف
ارتاغ دق فى ارتداقة اردلن  فلضل  ارتداقة لايجتاقاا لار تتله ارفلضتلعد  ارتتى دتتن ارتنتاف  علتى 
إلمامهاي  اص  إلق تفادت  ارفصتارح ارفاردت  رلةلرت  لارفصتارح اردلدتا رلفتلاهندق دتهلتب إلق دتتن تداقتة 

ا ايةاتدت  فتتف فتق تتتلافت فدتته ارك تاقر ار ندت  لارفاردتت  لاالمتتدةاة رتاتةدن إلفضتتح  ةفت  إلل فنتتتم ارجهتا
ل  قح تكل   إلل متدت ففكتق فتق ار تاب ارفتدتافلدق فتى ارن تاه فلضتل  ارداتةظ اعفتت ارتذى دتتتن فتى 

عتق  لاقف اعفت ضتلتر فتح إلفان إلك ت عةة فق اتؤالق ارفتدتافلدقي لاتل فتا دتهلتب ضتتلتر ايعتالق
فلضل  ارتداقتة. ذرتر ايعتالق ارتذى رتد  رته فتق اتةاي إلل فتق ارف تتت  اكتذاي متلى إدصتاح كتح 
ارفدللفتتاا اعلردتت  ارفتدلاتت   فلضتتل  ارتداقتتة إرتتى علتتن كتتح فتتق دجتتة فتتى ن متته إلل تكتتلق رةدتته اراتتةتر 

 لارفدهداا ارالزف  رة لح تل   ارفنافم  رتن دذ اذا ارفلضل .

لاتان رتد  فاته يعتالن كتح فتق دهفهتن ارتاتةن رلتداقتة فتف جهت  فايعالق إذق إجتاق جلاتى  
نفا إلدضا رلن ى  جه  ايةاتر ذاتها عق ار تر إلل االنتاتاةي إذ فتا قصتتا اال تتتار فتى اتذا  ايةاتري لاا

 ارتداقة على فئ  فتةةر فق ارفتداقةدق.

ارتكلفدت ي تاصح ارالح إق اردالند  لارتى ال تتتاا إال عق هتدا ايعالق عق ارتداقةاا  



 

 

                                                 

 

 

  منى رمضان حممد بطيخ /الدكتورة            لضوابط الفلسفة التشريعية احلديثة                 ...

 

115 

اى ارفتتر ر كتر ارفنافم  ارتتر لارفمالار لتكافؤ ار تص  دق ارفتنافمدقي تتاداًا رلفصلت  اردافت ي 
 ح لاى ارتى تفكق ارجهاا ارتقا د  فتق فتا دت  جهت  ايةاتر   ت ق فتةى ارتزافهتا لاتتتافهتا رل تتله 

 لارفلاص اا ارفتةةر مل ًا    ق فلضل  ارتداقة ارفلضح  ايعالق.

فتتايعالق لاردالندتت  إذق لجهتتاق ردفلتت  لاتتتةري هارفتتا إلق اردالندتت  ال تتتاتتا إال فتتق  تتالح  
ايعتتالقظ لإلق ايعتتالق دهتتةا إلمامتتا إرتتى تتادتتا اردالندتت ظ ف تتةلق ايعتتالق ال دلجتتة فجتتاح تاداتتى 

 رلدالند .

اتتتتذا لداصتتتتة  تتتتايعالق عتتتتق ارتداقتتتتةاا ارتكلفدتتتت ي إتاهتتتت  كافتتتت  ارفتنافمتتتتدق ارفتتفلتتتتدقي  
جتتتتتاقاا اتتتتذ  ارتداقتتتتةااي لارتتتتتى ت تتتتكح فتتتتى  ارف دللفتتتتاا لار دانتتتتاا ارجلاتدتتتت  ارفتدلاتتتت   فضتتتتفلق لاا

تاداتهتتا ضتتفاناا رنجتتاح تلتتر ارتداقتتةاا. لرتتذا دجتتب علتتى جهتت  ايةاتر ضتتتلتر االرتتتزان  هتتا لارتادتتة 
   تكافها.

ى فق انا فاة تتصا ارت تدداا ارفتت ه   ارتداقتةاا ايةاتدت  فتى ف تلتا ارتةلح علتى ت نت 
 ف ةإل اردالند  فق  الح ايعالق عق تلر ارتداقةاا.

( فنه 33تضفق فى ارفاةر ) 2016رمن   360ف ى فتنما نجة إلق فتملن ار تاق اردان تقن  
إلق عالة ار تتاق اردتان ارتتى ت تتن ه اتا رلاتتة فتق ايجتتاقاا ارتمتفد  متار   ارتذكتي إنفتا تهتتح علتى 

( فتتق قتتانلق تنألتتدن 20لارتتذى دتتنص فتتى ارفتتاةر تقتتن )إلمتتا  ةعتتلر عافتت ي لكتتذرر ارت تتتدف ارفصتتتى 
ي علتتى إلنتته دجتتب ارن تتت عتتق اردفلدتتاا ارتتتى دتتتن 2018ارتداقتتةاا ارتتتى ت تفهتتا ارجهتتاا اردافتت  ردتتان 

هتتهتتا  كافتت  هتتتا ارتداقتتة لذرتتر  امتتتثناق تلتتر ارتتتى تتهلتتب اعت تتاتاا اعفتتق اراتتلفى عتتةن ارن تتت 
 عنها.

 لعاا ارتارد :لت صداًل رهذا ايجفاح نتنالح ارفلض 
 الفرع األو 

 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط ضمانات 
 مضمون اجعالن الذى تتحقق به العالنية

داصة  فضفلق ايعالق جفل  ارفدللفاا لار داناا ارتى دجب على جهت  ايةاتر إلق تدلنهتا  
تداقتتة ارفزفتتف إجتتتاؤ  رتتتفكق ارتتتاغ دق فتتى ارتداقتتة فتتق اردلتتن لايرفتتان  كافتت  ت اصتتدح لجزئدتتاا فتتتح ار

فدها. لاذ  ارفدللفاا لار داناا ال ت كح كح فا دجب فدتفته تلح ارداتة ارفتتاة إ تافتهي إنفتا ت تكح 
ارتتتتتة اعةنتتتتى رتكتتتتتلدق فكتتتتتر عافتتتت  لإللرلدتتتتت  عتتتتق ايةاتر ارفتداقتتتتةري لفتتتتتتح ارداتتتتةي لفلاعدتتتتة تمتتتتتلدن 

تد  ارتى دجب إلق تصح إرتى علتن ار داناا ارجلا –كفا ذكتنا  –اردهاقاا. لاذا ارتا اعةنى دفثح 
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اؤالق ارفتنافمدق. رذرر فإق ارف ت  دنص على لجلب إلق دتضفنها ايعالق فف تتر مله  تاةدتد  
 ي لال فا ن ده فى ةلح ارفااتن  على ارتلارى.(1)راةاتر فى إضاف  فا ت اق إردها

 الغصن األو 
 مضمون اجعالن الذى تتحقق به العالنية فى فرنسا

ب ارف تتتت  ار تنمتتتتى فتتتق ارجهتتت  ارفتداقتتتةري تدنفتتتتا تصتتتل  ايعتتتالق ر دتتتاق  تتتتتله راتتتة تهلتتت 
ارفناقصتاا اردافت ي  – ه ددت  ارتتاح  –ارتت دح عى فق إجتاقاا عالة ار تاق ارداف   فا فتى ذرتر 

إلق تكلق ه دد  اذ  ار تله  فا دتنامب لايجتاق ارفهتلحي ل فا دتالقن فف قةتاا ارفت تدق على 
ارفدلق عنهي لكتذرر فتف ارك تاقر االقتصتاةد  لارفاردت  لارتاندت  ارالزفت  فتى ارفت تتدق  ففاتم  ارن اه

رتن دتتتذ فلضتتتل  ارداتتتة فتتتتح اتتتذا ايجتتتتاقي  فتتتا ف تتتاة  إلق اتتتذ  ار تتتتله دجتتتب إلق تكتتتلق فتت هتتت  إلل 
فتنام   فف فلضل  ارداة لفف  تله تن دذ ظ كفا دجب علتى ارجهت  ارفتداقتةر إلق تدلتق عتق لمتائح 

هدتتاا متتار   ارتتذكتي   تتته إلق تكتتلق اتتذ  ارلمتتائح ففكنتت  لفا لرتت  فتتق ارفت تتتدقي لفتتى إث تتاا ارفد
 .(2)تار  غداب ذرر د ات إرى تلر ارلمائح فى لثائا ارفناقص  إلل إلى فق إجتاقاا ارهتح

Les acheteurs ne peuvent imposer aux candidates que des conditions de 
participation à la procédure de passation propres à garantir qu'ils 

                                                 

فتتتق ار صتتتح ارثارتتت  ارتتتذى دتتتنألن إجتتتتاقاا ارفناقصتتت ي علتتتى إلق "تتضتتتفق ارتتتةعلر إرتتتى تاتتتةدن  23لدتتتنص اراتتتانلق ارنفتتتلذجى فتتتى ارفتتتاةر  (1)
 اردهاقاا ارفدللفاا ارتارد :

 امن لعنلاق ارجه  ارف تتد . -إل 
 اا لفلقدها.ه دد  ارملف ارفتاة تلتدةااي لكفدتها لفكاق تملدفهاي إلل ه دد  اين اقاا ارفتاة تن دذ -ب 
 ارلقا ارفن لة إلل ارفهللب رتلتدة ارملف إلل ينجاز اين اقاا. -ا 
 ارفداددت لايجتاقاا ارتى مته ا فى تاددن إلالد  ارفلتةدق إلل ارفاالردق. -ة 
ارنألتتتت عتتتق إعتتتالق ال دجتتتلز تأددتتتت  فتتتى لقتتتا التتتتاي   نتتته دجتتتلز رلفتتتلتةدق إلل ارفاتتتالردق إلق د تتتتتكلا فتتتى إجتتتتاقاا اال تتتتتاق  صتتتتا  -ات 

 (.8جنمداتهن إلل إعالق   ق اال تتار مدكلق فاصلتًا على إلما  ارجنمد  عفال  ارفاةر )
 لمائح ارتصلح على لثائا االرتفا  لارفكاق ارذى دفكق ارتصلح علدها فنه. -ل 
 ارثفق إق لجة ارذى تتااضا  ارجه  ارف تتد  فاا ح لثائا االرتفا . -ز 
 ةفف  هفا ثفق لثائا االرتفا .اردفل  لارلمدل  ارلتدق د -ت 
 ارلأ  إلل ارلأاا ارتى تتلافت  ها لثائا االرتفا . -ه 
 فكاق تاةدن اردهاقاا لارفلعة ارنهائى رتاةدفها. -ى 

فتتق ذاا اراتتانلق علتتى إلق "تتتلفت ارجهتت  ارف تتتتد  لثتتائا ارتفتتا  اردهتتاقاا رلفتتلتةدق إلل ارفاتتالردق لفاتتًا راجتتتاقاا  24لتتتنص ارفتتاةر  
تاهاا ارفتتتةةر فتتى هلتتب اردهتتاقاا.. لال دفثتتح ارتتثفق ارتتذى دجتتلز رلجهتت  ارف تتتتد  إلق تتااضتتا  راتتاق لثتتائا ارتفتتا  اردهتتاقاا لاال تتت

 ملى تكاردا ه اعتها لتلفدتاا رلفلتةدق إلل ارفاالردق.
 لفا  دةاا. 46ي ص 1994ارةكتلت/ جا ت جاة نصاتي ارفناقصاا ارداف ي ةتام  فااتن ي اره د  ارثاند ي ةات ارنهض  اردت د ي  

رمتن   360( فتق فتمتلن ار تتاق اردتان تقتن 44لارفتاح علدها فى ارفتاةر تقتن ) 2015دلردل  23( فق اعفت ارصاةت فى 51( ارفاةر تقن )2)
2016. 
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disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité 
économique et financière ou des capacites techniques et professionnelles 
nécessaries à l'exécution du marché public. Ces conditions sont liées et 
proportionnées à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution. 

لفتتق ار دانتتاا ارتتتى دجتتب إلق دتضتتفنها ايعتتالق عتتق ايجتتتاق ارفهتتتلح لارف تتات إردهتتا فتتى  
فتتتى  تت ق عاتتتلة ار تتتاق اردتتتان نتتذكت فتتتا  2016رمتتن   360فتتق فتمتتتلن  57ي 51ي 48ي 37ارفتتلاة 
 دلى:
صات   اردالق  لارص ت  ارتمفد  رهاي لارتى دتاح رلفت تدق  فلج هتا ايهتال   ارجه  ارفتداقةر -

 على كاف  لثائا ايجتاق فتح ايعالق.
فتح ارداة ل صائصه اعمامد ي  اص  فدفا دتدلا  ه ددت  لكفدت  االتتداجتاا ارفهلل ت ي  فتا  -

 d'éventuelsفى ذرر االتتداجاا ارتى فق ارفتتفح إلق تكلق فلضلعًا ردالة عاف  تكفدلد  
marchés publics complémentaires  ق إلفكتق  دتاق ارفتةر ارفتلقدت  ي تتان اتذ  ارداتلة لاا

 ارتكفدلد .
إق  -ي ت تتدق ارجهتت  ارفتداقتتتةر  renouvelablesى تارتت  عاتتلة ار تتتتاق اردتتان اراا لتت  رلتجةدتتتة فتت -

ار تتر ارتى دفكق إلق تاتت فدها ن ت ايعالق ارالتا عق فناقصاا تجةدة تلر اردالةي  –إلفكق 
 لكذرر عق ه دد  لكفد  االتتداجاا ارفهلل   فى اذا ار صلص.

هلتتتب عتتتتل  ... لغدتتتت  –ارتنتتتاف  ارت الضتتتى  –ل فادتتتةر إجتتتتاق ارتداقتتتة )فناقصتتت  ف تلتتتت  إل -
 ذرر(.

فتتى تارتتت  عتتتةن إفكاندتت  ارتلاصتتتح االركتتلنتتتىي د تتدق ارفكتتتاق لاردتتتلن لارمتتاع  ارفتتتتةةر رل تتتةق فتتتى  -
 إجتاقاا ارفناقص .

رل تت ص ارفت تتح إلل اركدتتاق  un register professionnelفمتتت تا فتتق ارمتتجح ارفهنتتى  -
 االقتصاةى.

متتجح ارجنتتائى رلفت تتحي لعلتتى ارفاتتدن  ار تتاتا إلق داتتةن ذاا ارفمتتت تا ارف تتات فمتتت تا فتتق ار -
إردهي فتإق تدتذت داتةن لثدات  فداةرت  صتاةتر عتق ارمتله  اراضتائد  إلل ارمتله  ايةاتدت  ارف تصت  

  ار لة ارفادن  هي تؤكة نألاف  مجله ارجنائى.
 un chiffre d'affaires annuel minimalارتتة اعةنتى رفجفتل  إلعفتاح ارفت تح ارمتنلد   -

donné . 
 ارلثائا ارتى تث ا اعالد  ار ند  لارتاند  لارفارد  رلفت ح لفاا رفا دنص علده اراانلق. -
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 ارتاتدخ ارفتةة رتلاى اردتل  إلل ارتت دتاا ت دا راجتاق فتح ايعالق. -
 les critères d'attribution ainsi que leurفدتتاددت ايمتتناة للزنهتتا لإللرلداتهتتا  -

pondération ou leur hièrarchisation. 
 ارلثائا ارتى تؤكة إلق إلدًا فق تاالا ارتتفاق ال تنه ا على ارفت ح. -
 فلاة قانلق اردفح ار اص   ت تأدح  –ه اا ره دد  ارداة  –ارلثائا ارتى تؤكة إلق ارفت ح دلتزن  -

 اردفاح ارفداقدق.
إلل اركدانتتتاا االقتصتتتاةد  تاتتتلن علتتتى إلمتتتا  فتتتق  ارلثتتتائا ارتتتتى تؤكتتتة إلق ار تتتتاك   تتتدق ار تتتتكاا -

 ارتضافق فى ارفمئلرد .
 ددنتتاا إلل نفتتاذا إلل نفتتاذا  –كلفتتا ةعتتا ارتاجتت  إرتتى ذرتتر  –إلق تكتتلق اردهتتاقاا فصتتتل    -

 إللرد ي إضاف  عد  لثائا تماعة على تاددن اردهاقاا ذاا االمتثفاتاا ارك دتر إلل ارفتفدزر.
  هات ارفهند .ف لغ فارى فنامب كت فدق ر  -
ارجتتتزق ارف صتتتص فتتتق اردهتتتاق رلتداقتتتة   تتت نه فتتتق ار تتتاهقي  اصتتت  فتتتف إلصتتتتاب ارف تتتتلعاا  -

 ارصأدتر إلل ارفتلمه .
إلمتتتفاق لفتتتؤاالا اع تتت اص اره دددتتتدق ارفمتتتئلردق عتتتق تن دتتتذ ارداتتتة اردتتتاني لإلدتتت  لثتتتائا تث تتتا  -

 اا.  تتهن لك اقتهن فى فجاح اذا ارداة رفا رذرر فق اثت فى تاددن اردهاق
Les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des 
personnes physiques qui seront chargées de l'exécution du marché 
public en question, lorsque la qualité de l'offre est évaluée sur la base 
du savoir-faire, de l'efficacité, de l'expérience ou de la fiabilité de 
l'équipe dédiée à l'exécution du marché public. 

 تاتدخ إتماح ايعالق رلن ت. -

تفان إلعفاح تن دذ ارداة فتح ايعالق. -  ارتاتدخ ارتاتد ى ر ةق لاا
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 الغصن الثانى

 مضمون اجعالن الذى تتحقق به العالنية فى مصر

تداقتتتةاا ارجهتتتاا اردافتتت  علتتتى إلنتتته دجتتتب ارن تتتت عتتتق ( فتتتق قتتتانلق 20تتتتنص ارفتتتاةر تقتتتن ) 
عتتةا اردفلدتتاا  –اردفلدتتاا ارتتتى دتتتن هتتهتتا  كافتت  هتتتا ارتداقتتة علتتى فلقتتف  لا تت  ارتداقتتةاا اردافتت  

علتتى إلق  –ارتتتى تتهلتتب اعت تتاتاا اعفتتق اراتتلفى عتتةن ار تتت عنهتتا لفاتتا رفتتا تاتتتت  ارمتتله  ارف تصتت  
تلهه لاعمت اب ارف تتتر الت تا  اتذا ارهتدتاي لإلمتللب دتضفق ارن ت علتى ارفلقتف هتدتا ارتداقتة ل ت

 ارتاددن ار نى لارفارىي لغدتاا فق ار داناا ارتى تتةةاا ارالئت  ارتن دذد .

( فتتتتق ارالئتتتتت  ارتن دذدتتتت  رلاتتتتانلق متتتتارا ارتتتتذكت ارصتتتتاةتر عتتتتان 3له اتتتتا رتتتتنص ارفتتتتاةر تقتتتتن ) 
ن  تتتايعالق إلل ارتتتةعلر عتتتق اردفلدتتتاا ي تتتتتلرى إةاتر ارتداقتتتةاا  ارجهتتت  ايةاتدتتت  ارفدندتتت  ارادتتتا2019

 ارفزفف هتتها.

( فق ذاا ارالئت  ارتن دذد  فإنه دجب إلق دتضفق ايعالق إلل ارتةعلر 38له اا رلفاةر تقن ) 
 ار داناا اختد :

امتتتتن ارجهتتتت  ايةاتدتتتت  ارهاتتتتتت ي لعنتتتتلاق إةاتر ارتداقتتتتةاا  هتتتتا لتقتتتتن ارتلد تتتتلق لار تتتتاك  لار تدتتتتة  - 1
 االركتتلنى راةاتر.

 امن اردفلد  لتقفها لهتدا ارتداقة. - 2

 لصا فلجز للاضح رفلضل  ارتداقة. - 3

فكتتاق لفلاعدتتة ارتصتتلح علتتى كتامتت  ار تتتله لثفنهتتاي لاي تتاتر إرتتى إفكاندتت  ايهتتال  علتتى  - 4
  داناا اردفلد  لفمتنةاا ارهتح ار اص   ها على  لا   ارتداقةاا ارداف  ةلق فاا ح.

إق جتتةاي لجلمتت  فتتتح ارفألتتاتدا إلل ارففاتمتت  إلل  –جلمتت  االمت متتاتاا  فلعتتة لفكتتاق انداتتاة - 5
 جلم  ارفزادةر  تمب اعتلاح.

 ف لغ ارت فدق ارفؤقا لنم   ارت فدق ارنهائى. – 6

لدتدتتتدق علتتتى إةاتر ارتداقتتتةااي إذا تاتتتتت هتتتتح إلكثتتتت فتتتق عفلدتتت  فتتتى تتتتاتدخ لاتتتتة إلل تتتتلاتدخ  
 تة.فتاات   فدتاعى ايعالق عنها فى إعالق لا

( فتق ارالئتت  ارتن دذدت  راتانلق ارفناقصتاا لارفزادتةاا ارمتا ا تقتن 5اذا لكانا ارفاةر تقتن ) 
تتتتنص علتتتى إلنتتته  فتتى ارتتتتاالا ارتتتتى دتهلتتتب فدهتتا فلضتتتل  ارتداقتتتة تتتتلفدت إلعفتتتاح  1998رمتتن   89
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ارصدان  لقهف ارأداتي دجتب تضتفدق  تتله ارهتتح ارفتةر ارالزفت  رتتلفدت اتذ  اععفتاح لتتةدتة نتل  
ارصتتدان  ارفهلل تت ي لفتتا إذا كانتتا صتتدان  عاةدتت  رلت تتاأل علتتى ارفنتتتم إلل اع تتداق ارفهلل تت  رتدفتتح 

فت  فتى  ك اقري إلن إلنها صدان   افل  تتضفق إرتى جتلات ايصتالح لارفتا دت  تتلفدت قهتف ارأدتات ارالز 
 تار  تةل  عهح فى اذا ارفنتم إلل تلر اع داقي لإلق ت دق فةر ارصدان  ارفهلل  . 

 2018رمتتن   182لتغتتن إلق اتتذا ارتتنص رتتن دتتتة فتتى ارالئتتت  ارتن دذدتت  رلاتتانلق ارتتتارى تقتتن  
  تتت ق تداقتتتةاا ارجهتتتاا اردافتتت ي إال إلننتتتى إلتى إلنتتته ال زاح صتتتارتا رلدفتتتح  تتته للاجتتتب ارته دتتتاي فتتتف 

عةة منلاا ارصدان  لنلعها دجب إلق دكلق فتح اعت ات لتاددن فق جانب رجنت  ار تاي فالتأل  إلق 
فتتتإذا قتتتةن إلتتتتة اردهتتتاقاا متتتنلاا صتتتدان  إضتتتافد  عتتتق ارفهلل تتت ي إلل قتتتةن صتتتدان   تتتافل  لارفهلتتتلب 
صدان  عاةد ي فدتن تمتاب ذرتر للضتده فتى االعت تات عنتة ارفااتنت   تدق اردتتل  ارفاةفت  ال تدتات 

 ضلها  تلها.إلقلها مدتًا لإلف

 الفرع الثانى
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات كيفية اجعالن

 الذى تتحقق به العالنية
 الغصن األو 

 كيفية اجعالن الذى تتحقق به العالنية 
 فى فرنسا

متتارا ارتتذكت  2016رمتتن   360فتتق ارفتمتتلن تقتتن  36ي 35ي 34ي 33راتتة إل تتاتا ارفتتلاة  
 ى تتتاا  ه اردالند  عق عالة ار تاق اردان لذرر على ارنتل ارتارى:إرى كد د  ايعالق ارذ

أوال: بالنسبة لعقود الشراء العام التى يتم إبرامها وفقـا جحـدى اججـراءات الرسـمية سـالفة  
جتتتتاقاا ارتتتتتلات الـــذكر : لاتتتى إجتتتتاقاا ارفناقصتتت  اردافتتت ي لايجتتتتتاقاا ارتنافمتتتد  فتتتف ارت تتتال  لاا

  :(1)فددز فى  صلص كد د  ايعالق عق تلر ايجتاقاا  دقارتنافمىي فإنه دجب ارت

                                                 

(1) I. Pour les marchés publics passés selon un des procédures formalisées: 
       1. L'Etat, ses établissements publics autres qu'à carcatère industriel et commercial, les collectivités 

territoriales, leurs établisse-ments publics et leurs groupements, publient un avis de marché 
dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union 
européenne; 

      2. Les autres acheteurs publient un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne. 
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تعاقــدات الدولــة ومؤسســاتها العامــة التــى ال تتســم بالطبيعــة الصــناعية أو التجاريــة،  -1 
: فتإق ارن تت ارتذى تتتاتا  ته اردالندت  فتى وكذلك الوحدات المحلية ومؤسساتها العامة ومجموعاتها

 (.B.O.A.M.P)اتذا ار صتلص اتل ارتذى دتتن فتى ارن تتر ارتمتفد  يعالنتاا عاتلة ار تتاق اردتان 
Bulletin officiel des annonces des marchés publics   إلل فى ارن تتر ارتمتفد  رالتتتاة

 .Journal afficiel de l'union européenneاعلتل ى 
ــة تع – 2  ــر الوحــدات المحلي ــر الدولــة ومؤسســاتها وكــذلك وي اقــدات الجهــات األخــرى وي

: لاى ارجهاا ار اص  إلل ارهدئاا ارتداقةد  ارف ات إردها آن ًاي فإق ارن ت ومؤسساتها ومجموعاتها
 ارذى تتتاا  ه اردالند  فى اذا ار صلص ال ارذى دتن فاه فى ارن تر ارتمفد  رالتتاة اعلتل ى.

: فتإق ارن تت إلل ايعتالق عتق عاتلة ار تتاق اردتاني دجتب إلق  فى الحالتين السابقتينو  ثانيا: 
 le réglement de laدتتتن ه اتتا رلتتنفه إلل اعمتتللب ارفتتتةة  الئتتت  ارف لضدتتتت  اعلتل دتت  

commission europenne   لاتل نفته إلل إلمتللب دتضتفق فجفلعت  فتق ارنفتاذا ارادامتدles 
formulaires standard متل ًاي دتتن االرتتزان  هتا فتى إهتات ةلح االتتتاة اعلتل تى فتى اتذا  ارفدتةر

 ار صلص.
 une publicitéارتا فى إلق تالن  ن ت إعتالق إضتافى ولكافة الجهات التعاقدية: : ثالثا 

supplémentaire   الا ايعتالق اعصتلى إلل ارتئدمتى عتق ذاا ايجتتاقي لذرتر فتى إلدت  لمتدل  
ا ارتمتفد ي لرتد    تته إلق دتضتتفق اتذا ايعتالق ايضتافى كافتت  ن تت فتت ص رهتا  ن تت ايعالنتتا

ارفدللفاا إلل ار داناا ارفةتج  فى ايعالق اعصلى إلل ارتئدمىي إذ دكت ى   د  فنها فاهي لركق 
 فف ضتلتر اي اتر إرى ذرر فى اذا ايعالق ايضافى.

دت  ايعتتالق إلل ( فتتق ذاا ارفتمتلني فإنتته دجتب ارتفددتتز فتى  صتتلص كد 34له اتا رلفتاةر ) 
ارن ت عق ارفناقصاا ارداف  ارفتدلا   دالة ار تاق اردان ذاا ارادف  ارتاةدتد  اعقح عق تةلة قدفت  

 ايجتاقاا ارتمفد  مار   ارذكت  دق:
الدولة ومؤسسـاتها العامـة التـى ال تتسـم بالطـابع الصـناعى أو التجـارى، والوحـدات المحليـة  – 1

ــإن ا ــا، ف ــى إطــار الشــروط ومؤسســاتها ومجموعاته ــتم ف ــة ي ــه العالني ــق ب ــذى تتحق لنشــر ال
 التالية:

                                                                                                                                               

II. L'avis est établi conformément au modéle fixé par le règlement de la Commission 
européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cardre de 
la pssation de marchés publics. 

 III. l'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support, la publicité 
supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de 
marché publié à titre principal à condition qu'elle indique les références de cet avis. 
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دتتتلتل  دتتتة  صتتتن ضتتتتد   ارادفتتت   90ت000إذا كانتتتا ارادفتتت  ارتاةدتدتتت  رالتتداجتتتاا إلقتتتح فتتتق  -  
ارفضتتاف ي فتتإق رلجهتت  ارفتداقتتةر إلق ت تتتات  تتدتت  تافتت  لمتتدل  ارن تتت إلل ايعتتالق ارفنامتت   إلل 

إ تافهي  اصت  فدفتا دتدلتا  فاتةات له ددت  اععفتاح ارفالئف  ر صائص لمفاا ارداة ارفزفف 
 إلل ارتلتدةاا إلل ار ةفاا فلضل  اذا ارداة.

دتتلتلي   تتالا ضتتتد    90ت000إذا كانتتا ارادفتت  ارتاةدتدتت  رالتتداجتتاا تدتتاةح إلل إلكثتتت فتتق  -  
ارادف  ارفضاف ي لإلةنى فق ارتةلة ار اصت   تايجتاقاا ارتمتفد ي فتإق رجهت  ايةاتر إلق ت تتات 

إلل فتى  (.B.O.A.M.P)لن ت إلل ايعالق. إفا ارن تر ارتمفد  يعالناا عاتلة ار تتاق اردتان ر
 إلى ن تر فت ص رها  ن ت ايعالناا ارتمفد .

آ ذر فى االعت ات اره ددت  إلل ارادفت  ارفاردت  رلتلتدتةاا  –اذا لرلجه  ارفتداقةر إلق تاةت إلدضا  
كتتاق فتتق ارضتتتلتىي رضتتفاق علتتن اركدانتتاا فتتا إذا  –إلل ار تتةفاا إلل اععفتتاح فلضتتل  ارداتتة 

االقتصتتتتاةد  ارفهتفتتتت   ارف تتتتاتك  فتتتتى تداقتتتتةاا ار تتتتتاق اردتتتتاني ارن تتتتت إلل ايعتتتتالق فتتتتى فجلتتتت  
 فت صص  فى ارفجاح االقتصاةى ارفددق إلل فى ارجتدةر ارتمفد  رالتتاة اعلتل ى.

L'acheteur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des 
fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans 
un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou 
au Journal officiel de l'Union européenne est en outre nécessaire pour 
garantir l''information des opérateurs économiques raisonnablement 
vigilants pou-vant être intéressés par le marché public. 

ـــة  - 2 ـــر الوحـــدات المحلي ـــة ومؤسســـاتها العامـــة، أو وي ـــر الدول بالنســـبة للجهـــات األخـــرى وي
  ومؤسساتها العامة ومجموعاتها:

ه إلق تكتتلق اتتذ  فتإق رهتتذ  ارجهتاا ارتتدتت  ارتافت  فتتى ا تدتات لمتتدل  ارن تت إلل ايعتتالق   تت  
ارلمدل  فت ا  لفتالئفت  فتف ه ددت  عاتة ار تتاق اردتاني  اصت  فدفتا دتدلتا  ه ددت  إلل  ارادفت  ارفاردت  

 رل ةفاا إلل ارتلتدةاا إلل اععفاح فلضل  اذا ارداة.
: إلق يجوز لكافة الجهات التعاقدية سالفة الذكر والمشار إليها فـى أواًل وثانيـًا وثالثـاً  رابعا: 

 إجتاق ن ت إلل إعالق إضافى   الا ايعالق اعصلى إلل ارتئدمى لذرر فى إلد  لمتدل  تالن كذرر 
كفتا  –ن ت فت ص رها  ن ت ايعالناا ارتمفد ي لرد    ته إلق دتضفق اتذا ايعتالق ايضتافى 

كافتتت  ارفدللفتتتاا إلل ار دانتتتاا ارفةتجتتت  فتتتى ايعتتتالق ارتئدمتتتىي إذ فتتتق ارففكتتتق إلق  -ذكتنتتتا فتتتق ق تتتح
   فنهاي لركق د تته فى اذ  ارتار  إلق د ات إرى ذرر فى اذا ايعالق ايضافى.دكت ى فده   د

لفدفتتا دتدلتتا  داتتلة ار تتتاق اردتتان رل تتةفاا االجتفاعدتت  إلل إلدتت   تتةفاا إل تتتى فت صصتت ي  
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( فتتق 35لارف تتات إردهتتا فتتق ق تتحي فإنتته دجتتب إلق دتاعتتى عنتتة ايعتتالق إلل ارن تتت عنهتتا ه اتتا رلفتتاةر )
 ارا ارذكت فا دلى:فتملن ار تاق اردان م

تدنفتتا تكتتلق ارادفتت  ارتاةدتدتت  رالتتداجتتاا إلقتتح فتتق ارادفتت  ارتاةدتدتت  رلتداقتتةاا اعلتل دتت   - 
ارفه اتت  فتتى فثتتح اتتذ  ارداتتلة لارفدلتتق عنهتتا فتتى ارجتدتتةر ارتمتتفد  رلجفهلتدتت  ار تنمتتد ي فتتإق رلجهتت  

ا  فالئفتتا لفتنامتت ا فتتف ه ددتت  ارفتداقتتةر ارتتدتت  ارتافتت  فتتى ا تدتتات إجتتتاق ارن تتت إلل ايعتتالق ارتتذى تتتت 
 اذ  اردالةي  اص  فدفا دتدلا  ه ددتها إلل ارادف  ارفارد  رها.

لتدنفا تكلق ارادف  ارتاةدتد  رالتتداجاا فمالد  إلل إلعلى فق ارادف  ارتاةدتد  رلتداقةاا  - 
دتت ي فتتإق رلجهتت  اعلتل دت  ارفه اتت  فتتتتى فثتح اتتذ  ارداتتلة لارفدلتتق عنهتا فتتى ارجتدتتتتتةر ارتمتفد  رلجفهلت 

إلل عتق هلتب تإلى إلل ااتفتان فمت ا  un avis de marchéارفتداقتةر إلق تن تت إعالنتًا عتق ارداتة 
 un avisإلل عتق ةردتح ةلتى إت تاةى إلل إدضتاتى رته  un avis de préinformationعنته 

périodique indicative (1)   إلل عتتتق هلتتتب نألتتتان ك تتتؤ دهتتتا ا ذرتتتر ارفتتتتةة  لتتتلائح ارف لضتتتد
  ارفتضتتتفن  عنألفتت  قدامتتتد  رلن تتتت إلل ايعتتالق فتتتى فجتتاح عاتتتلة ار تتتتاق اردتتاني ففثتتتح اتتتذا اعلتل دتت

ايعتتالق إنفتتا دن تتت فتتى ارن تتتر ارتمتتفد  رالتتتتاة اعلتل تتى  تتذاا ار تتتله ارف تتات إردهتتا فتتى ارفتتاةر 
 ( ارتى من دنها فدفا  دة.36)

ارداتة إلل عتق ةردتح  اذا لدالتأل إلنه تدنفا دتن ايعالق عق هلب تإلى إلل ااتفان فم ا عق 
 هتًا ي فإنه دجب  12ةلتى إت اةى إلل إدضاتى لارذى فق ارففكق إلق دأهى فتتر تمتفت إلكثت فق 

إلق د ات فى اذا ايعالق تتةدتةًا عتق إلنفتاه ار تةفاا فلضتل  ارداتة ارفزفتف إ تافتهي لإلق د تات فدته 

                                                 

 La publicité( دالتتتأل إلق ارف تتت  اعلتل تتى كتتاق قةا تتتة  نفهتتًا جةدتتةًا فتتق اردالندتت  ارفمتت ا ي لاتتل فتتا داتتاح رتته اردالندتت  ارتاةدتدتت  1)
prévisionnelle تتتا فصتهلح إعتالق  381تنمىي لنص علده فى تاندق عالة ار تاق اردان ارما ا فى ارفاةر ي لقة ت نا  ارف ت  ار

ي له اا ره كانا ايةاتر تلتزن   ق تدلق فف  ةق تن دذ ارفلازن  ارمنلد  عق عاتلة ارتلتدتة لار تةفاا L'avis d'informationاالمتةالح 
قدفتت  اتتذ  ارداتتلة فمتتالد  إلل إلعلتتى فتتق ف لتتغ فتتتةةي لكتتذرر اعفتتت  ارنمتت   ارتتتى تتلقتتف إ تافهتتا  تتالح ارمتتن  ارفاردتت ي لذرتتر فتتتى كانتتا 

رداتتتلة اع تتتأاح اردافتتت  فتتتتى فتتتا كانتتتا قدفتهتتتا فمتتتالد  إلل إلعلتتتى فتتتق ف لتتتغ فدتتتدقي لتلتتتتزن ايةاتر فتتتى اتتتذ  ارتارتتت  اع دتتتتر  تتت ق تتتتذكت 
ارتاتتتةدتىي لففتتتا ال تتتر فدتتته فتتتإق ايعتتتالق  ار صتتتائص ارتئدمتتتد  رداتتتلة اع تتتأاح ارفزفتتتف إ تافهتتتا  تتتالح ارمتتتن  ارفاردتتت  ضتتتفق ايعتتتالق

 ارتاةدتى مارا ارذكت رد  ارةعلر ارداف  رلتداقةي إنفا ر ا انت تا  ارتتاغ دق فتى ارتداقتة إرتى ارداتلة ارتتى دفكتق إلق ت تفهتا متلهاا ارتةلح
ق عنهتا فتى ايعتالق ارفمت ا اععضاق فى االتتاةي ففا دفكق فق تنألدن ا تتاكها ارفتتفح فى ارفنافم  على إلى عاة فق اردالة ارفدلت

 31  تت ق عاتتلة ار تتتاق اردتتاني فاتتة ا اتتى ارتتنص علتتى اعمتتللب ارمتتا ا فتتى ارفتتاةر  2016رمتتن   360ارتاتتةدتى ارمتتنلى. لفتتى فتمتتلن 
 un avis de préinformation des pouvoirsلركق  فمفى ايعتالق ارفمت ا عتق هلتب ارتتإلى إلل االاتفتان رلمتلهاا ارفتداقتةر 

adjudicateurs( فمتفى ايعتالق ايت تاةى ارتةلتى رلهدئتاا ارتداقةدت  32ي لفتى ارفتاةر  )un avis périodique indicative 
des entités adjudicatrices. 

ل  كح فم ا   إألهات ندتهتا نتتل إ تتان عاتة عتان )إلى عاتة عتان( لايعتالق  -لدهةا كح فنهفا فى إلق تالن ارمله  إلل ارهدئ  ارتداقةد  
دت ذ نفلذجا فتةةًا لفها اا رلنفلذا ارفتةة  الئت  ارف لضد  اعلتل د  ارتى لضتدا فتى اتذا ار صتلص إل تكااًل إلل فى  صلصهفا 

 نفاذا قدامد  فددن  راعالق فى إهات إ تان اردالة ارداف  لال فا ملا ن دنه التاا.
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ب فدته فتق اركدانتاا إلل كذرر إرى إلق فثح اذا ارداة ملا د تن ةلق ن ت إلل إعالق التاظ لإلق دهل
 ار تكاا االقتصاةد  ارفهتف   هذا اعفتي إلق تلضح فةى ار ائةر ارتى متدلة علدها فق ذرر كتا  .
Lorsqu'il utilise un avis de préinformation ou un avis périodique indicative, 
cet avis fait référence spécifiquement aux types de services qui feront 
l'object des marchés publics à passer, indique que les marchés publics 
seront passés sans publication ultérieure et invite les opérateurs 
économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit. L'avis de 
préinformation ou un avis périodique indicative peut couvrir une périod 
d'une durée supérieure à douze mois. 

 تإجتاق ن تت  –كفا فى ارتاالا ارمتا ا   –لدجلز ركاف  ارجهاا ارتداقةد  إلق تالن  خامسا: 
إلل إعتتتالق إضتتتافى   تتتالا ايعتتتالق اعصتتتلى إلل ارتئدمتتتى فتتتى إلدتتت  لمتتتدل  ن تتتت فتتتت ص رهتتتا  ن تتتت 

كافت  ارفدللفتاا  -كفا ذكتنا –إلق دتضفق اذا ايعالق ايضافى ايعالناا ارتمفد ظ لرد    ته 
إلل ار داناا ارفةتجت  فتى ايعتالق ارتئدمتىي  إذ فتق ارففكتق إلق دكت تى فدته فاته  ت د  فنهتاي لركتق 

 د تته فى اذ  ارتار  إلق د ات إرى ذرر فى اذا ايعالق ايضافى.
ى فجاالا عالة ار تاق اردان ملاق  دة إلق  دنا ف تلا ارم ح إلل ارلمائح رلن ت لايعالق ف 

تلتتتر ارتتتتى تتتتتن فتتتق ق تتتح ارجهتتتاا اردافتتت  إلل فتتتا داتتتاح رهتتتا ارمتتتلهاا ارتداقةدتتت ي إلن فتتتق ق تتتح ارجهتتتاا 
ار اصتتت  لارتتتتى داتتتاح رهتتتا ارهدئتتتاا ارتداقةدتتت  ... لاتتتى ارمتتت ح إلل ارلمتتتائح ارتتتتى ت تلتتتا فتتتى ارأارتتتب 

 تتت نهاي لمتتتلاق تلتتتر ارتتتتى تتتتتن فتتتى ارن تتتتر  تتتا تالا ارادفتتت  ارتاةدتدتتت  رالتتداجتتتاا ارفهلتتتلب ارتداقتتتة  
ارتمتتفد  يعالنتتاا اتتذ  ارداتتلة إلل فتتى ارن تتتر ارتمتتفد  رالتتتتاة اعلتل تتىي إلل فتتى ارلمتتدل  ارتتتى دتتتن 
ا تداتاا  تتد  تاف  فق ق ح ارجه  ارفتداقةر لارتى قة تكتلق فجلت  فت صصت  فتى إتتةى ارفجتاالا 

 فى اذا ار صلص...ارخ.  االقتصاةد  إلل إلد  ن تر تمفد  فت ص رها  ارن ت
والتـى تبـين  2016لسـنة  360( من مرسـوم 36بعد أن بينا ذلك نشير إلى المادق رقم ) 

ماهية اججراءات الواجبة االتباع للنشر واجعالن فى كافة الحاالت سالفة الذكر وذلك علـى النحـو 
 التالى:
ــ أوال:  : فإنتته دجتتب إلق دتمتتح ىفيمــا يتعلــق بالنشــر فــى الجريــدق الرســمية لالتحــاد األوروب

 par voieايعتتالق رهتتذ  ارجتدتتةر  تتتارهتدا االركتتلنتتى إرتتى فكتتتب ارن تتتت  االتتتتاة اعلتل تتى 
électronique à l'office des publication de l'union européene ي لعلتى جهت  ايةاتر
 جتاق.إلق تتت أل فى اذ  ارتار   ارةردح ارذى دث ا اردلن لارتاتدخ ارذى تن فده اذا اي

: فإنهتا دجتب وفيما يتعلق باجعالنات التى تنشر علـى المسـتوى المحلـى أو الـوطنى ثانيا: 
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إلال تتن ق ح إلق تن ت إللاًل  ارجتدةر ارتمفد  رالتتاة اعلتل ى لذرر إعفااًل رل لم   ارت تتددد  ارتةدثت  
    ق فتح ارفنافم  على فمتلى إلملاا ارةلح اععضاق فى اذا االتتاة.

 دفلدتت  ارن تتت ارفتلدتت  إلى  –فتتى كافتت  اعتتتلاح  -رتتر دجتتلز رلجهتت  ارفتداقتتةر إلق تاتتلنلفتتف ذ 
ماع  ارتارد  رتتاتدخ امتتالن فكتتب ارن تت ارف تات  48على ارفمتلى ارلهنى فاهي إذا رن ت لغ  الح 

إردتته  االتتتتاة اعلتل تتى را هتتات  ارن تتتي فتتا دث تتا قدتتان اتتذا ارفكتتتب  ارن تتت فتتى ارجتدتتةر ارتمتتفد  
 تتاة اعلتل ى.رال

Les publications au niveau national ne peuvent être effectuées avant la 
publication au journal officiel de 'Union européenne. Elle peut néanmoins 
avoir lieu, en tout état de cause, lorsque l'acheteur n'a pas été avisé de la 
publication au Journal officiel de l'Union européenne dans les quarante-
huit heures suivant la confirmation de la réception de l'avis par l'office des 
publications de l'Union européenne. 

اتتتتذا لن تتتتدت إرتتتتى إلق ايعتتتتالق ارتتتتذى دن تتتتت علتتتتى ارفمتتتتتلى ارتتتتلهنى دجتتتتب إلق ال دتضتتتتفق  
ارفدللفتتتاا ارتتتتى ن تتتتا فتتتى ايعتتالق ارفتمتتتح رلن تتتت فتتتى ارجتدتتتةر ارتمتتتفد  رالتتتتتاة فدللفتتاا غدتتتت 

ال اعت تتتتتت ذرتتتتتر إ تتتتتالال  ف تتتتتةإل ارفنافمتتتتت  ارتتتتتتتري لفمتتتتتتلج ا فمتتتتتئلرد  ارةلرتتتتت  صتتتتتات    اعلتل تتتتتىي لاا
 .(1)اردالق 

Les publications au niveau national ne peuvent fournir plus de 
renseignements que ceux envoyés à L'Office des publications de l'Union 
européenne.  

 
 
 

                                                 

ل دتت  لال تمتتفد ي عق اراتتانلق رتتن دتتنص علدهتتاي لركتتق لارجتتةدت ذكتتت ي إلنتته تلجتتة عتتةر هتتتا إل تتتى رلن تتت فتتى فتنمتتاي لركنهتتا ال تدت تتت لج (1)
 اردفح جاز  هاي لاى:

ارن ت عق هتدتا  نتر ارفدللفتاا ع تت  ت ك  اينتتنتاي تدت  إلق اتذا ار نتر داتلن  تجفدتف كتح ارفدللفتاا ارفن تلتر فتى ارن تتر ارتمتفد   -
اتتةن علتتى  ثهتتا ع تتت ار تت ك  كفتتا إلق ارفتكتتز اعلتل تتى يعالنتتاا عاتتلة ار تتتاق اردتتاني لارجتدتتةر ارتمتتفد  رالتتتتاة اعلتل تتىي لفتتق ثتتن د

 رلفدللفاتد  ارتا ف رلأتف  ايقلدفد  رلصناع  لارتجاتر داةن  ةف  ف ا ه  رلن ت ع ت اينتتنا.
 ارن تت عتق هتدتا ايرصتااي لاتى فتق ارهتتتا اراةدفت ي لركنهتا فازارتا  اقدت  فتى ارلاقتتف اردفلتىي ركنهتا ال تمتتدفح إال فتى نهتاا ارداتتلة -

 قلدل  ارادف ي لعلى ارفمتلى ارفتلى فتمب. تاجف:
Bréchon-Moulénes, Droit des marchés, T.1, op. cit., 320, 2, P. 13 et.s; Flamme. M.A., Droit 
administratif, T2, P. 292. 
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 الغصن الثانى
 كيفية اجعالن الذى تتحقق به العالنية

 فى مصر 
علتى إلق ارن تت عتق  2018( فتق قتانلق تداقتةاا ارجهتاا اردتان ردتان 20تنص ارفاةر تقتن ) 

 لا ت  ارتداقتةاا اردافت ي كفتا تتتنص اردفلدتاا ارتتى دتتن هتتهتا  كافت  هتتا ارتداقتة دكتلق علتى فلقتف 
علتتى إلنتته فتتى تارتت  ارتداقتتة عتتق هتدتتا ارفناقصتت  اردافتت  لارففاتمتت  اردافتت  ارةا لدتت  لارفزادتتةر اردلندتت  
لارفزادةر  ارفألتاتدا ارفألات ي فإنته دجتب ايعتالق عتق ارفناقصت  اردافت  لارففاتمت  اردافت  ار اتجدت  

 تتات ل إتتتةى ارصتتتا ارةلردتت  ل تتإعالن عنهتتا فتتق فتتتر لاتتتةر  إتتتةى ارصتتتا اردلفدتت  لامتتد  االنت
  الح ارم اتاا لارانصلداا.

لفتتى تارتت  ارتداقتتة عتتق هتدتتا ارفناقصتت  ارفتتتةلةر لارفناقصتت  ارفتلدتت  لارففاتمتت  ارفتتتةلةر  
لارفزادتتتتتةر ارفتتتتتتةلةر لارفزادتتتتتةر ارفتلدتتتتت ي دجتتتتتب تلجدتتتتته ارتتتتتةعلر عك تتتتتت عتتتتتةة ففكتتتتتق فتتتتتق ارفمتتتتتجلدق 

 تألدق  ارن اه فلضل  ارهتح.ارفت صصدق إلل ارفؤالدق ارف 

لفى تار  فا إذا قتتا ارجه  ايةاتد  ت جدح فلعة فتح ارفألاتدا إلل ارفزادةر فدجب إلق دتن  
 ايعالق عق ارفلعة ارجةدة  ارهتدا  ذاتها.

لفتتى جفدتتف تتتاالا ايعتتالق إلل ارتتةعلر ارفنصتتلص علدهتتا فتتى اتتذا اراتتانلق دتدتتدق ارتصتتلح  
لدجتتلز  فلافاتهتتا ايعتتالق فتتى إلكثتتت فتتق صتتتد   فصتتتد  إلل ةلردتت  علتتى فلافاتت  ارمتتله  ارف تصتت ي 

 لفاًا عافد  له دد  ارتداقة فى ارتاالا ارتى تاتضى ذرر.

 – 2007( رمن  9كاق قة صةت عق لزاتر ارفارد  فن لت عان تقن ) 13/5/2007ل تاتدخ  
ت دة اين اا ارتكتلفى داضى   نه فى إهات مدام  ارةلر  فى ت -لاعتاة إلنه الزاح صارتا رلته دا 

لفمادتر ارتهلتاا ارتكنلرلجد  ارتةد  لاالتجا  إرى فدكن  كاف  اععفاح ارتكلفد ي فإق لزاتر ارفارد  
 تمتتعى نألت كاف  ارجهاا ايةاتد  إرى فتاعار فادلى:

قصت فا دتضفنه ايعتالق عتق ارفناقصتاا اردافت  لارففاتمتاا اردافت  علتى ار دانتاا اعمامتد   - 
 تلتد  فاه.لارض

إلق دتن ارن ت عق ارفناقصاا ارداف  لارففاتماا ارداف   ارفلاقف االركتتلندت  ار اصت   ارجهتاا  - 
 ايةاتد  هار   ارتداقةي إضاف  إرى ايعالق  ارصتا ارالفد .

إلق ارهدئتتتت  اردافتتتت  رل تتتتةفاا ارتكلفدتتتت  تتتتتتدح ارفلقتتتتف االركتتلنتتتتى ار تتتتاص  هتتتتا رن تتتتت إعالنتتتتاا  - 
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  عتتق ارفناقصتتاا اردافتت  لارففاتمتتاا اردافتت  ار تتاص  تلتتر ارجهتتاا متتلاق ارتتتى ارجهتتاا ايةاتدتت
 .(1)رةدها فلاقف اركتتلند  إلل ارتى ال دتلافت رةدها ذرر

فإذا رن دتن ايعالق على اذا ارنتل لذرر   ق تن فى صتد   غدت لامد  االنت ات إلل إذا كانا  
ارةلردت ي فتإق قتتات ارتتمتد  دكتلق  تاهاًل إال إلنته فناقص   اتجد  لرن دتن ارن ت  إتةى ارصتتا 
 ال دؤثت على صت  ارداة ارذى إل تن  ناق علده.

إلق دتتن ايعتتالق عتق ارفناقصتتاا ار اتجدتت  فتى فصتتت لار تتاتا  تارلأتدق اردت دتت  لاينجلدزدتت ي  -  
لإلق دهلب فق م اتاا ارةلح اعجن د  إلل قنصلداتها  تمب اعتلاح إ هات ارف تتألدق  نتل  

 ارن اه فلضل  ارتداقة  تلر ارةلح  صدأ  ايعالق عق ارفناقم .

فنته فتى  صتلص ارن تت عتق ارفناقصتاا  22/2اذا لقة نص قانلق اردلنمتتاح فى ارفاةر  
ار اتجد  على إلق "تن ت ارةعلر إرى تاةدن اردهاقاا إلل هل اا ارت ادح إلدضا  لأ  تمت ةن عاةر فى 

النت تات ةلردتًا إلل فتى ن تتر فت صصت  إلل فجلت  تاندت  ذاا صتل  ارتجاتر ارةلرد  فى صتد   لامد  ا
 لامد  االنت ات ةلردا".

 

 
 
 
 

                                                 

ركتتلنتتى عتتق ارفناقصتتاا   تت ق ارن تتت اال 2010رمتتن   33كتتاق قتتة صتتةت إلدضتتا قتتتات تئتتد  فجلتت  ارتتلزتاق تقتتن  5/1/2010 تتتاتدخ  (1)
لارفزادتتةاا ارتكلفدتت  فتتى ارجهتتاا ارف تل تت ي دلتتزن لتتتةاا ارجهتتاز ايةاتى رلةلرتت  فتتق لزاتاا لفصتتارح لإلجهتتزر للتتتةاا ايةاتر ارفتلدتت  
 لارهدئتتاا اردافتتت  عتتتةا ارهدئتتتاا لارتتتلزاتاا ايمتتتتتاتدجد  فتتق ةفتتتا  لإلفتتتق قتتتلفى لةا لدتتت  رتتتةلا  إلفندتت   ن تتتت صتتتلتر كافلتتت  لفها اتتت  فتتتق
كتامتتاا ار تتتله لارفلاصتت اا ار اصتت   ارفناقصتتاا لارففاتمتتاا اردافتت  لارفتتتةلةر لارفتلدتت  علتتى فلقتتف  لا تت  ارف تتتتداا ارتكلفدتت  

 .www.etenders.gob.egلعنلانه 
ارن تتت لدلتزن إلق دتضتتفق ارن تتت جفدتف ار دانتتاا ارتتتى دتتتن ايعتالق عنهتتا فتتى ارصتتتا اردلفدت   تتح لدمتت ح ت ةد دتتًا ارفلألتا ارفتمتت ب فتتى  

ارف تتاراي علتتى إلق تتتتلرى لزاتر ارتنفدتت  ايةاتدتت  إعتتةاة لتجهدتتز ارجهتتاا ارتكلفدتت  رلادتتان  ارن تتت االركتتلنتتى رللثتتائا لكتامتتاا ار تتتله 
 ف ا تر.

لففتتتا ال تتتر فدتتته إلق فثتتتح اتتتذا ايجتتتتاق إنفتتتا دتتتتدح ايهتتتال  علتتتى ار تتتتص االمتتتتثفاتد  ارفتاتتتت  رلفهتفتتتدق لارفتتتتا ددق لتتادتتتا ار تتت افد   
ر تت   هتدات  إلمتتت  لإلت تص لإلكثتت لضتتلتًا كفتا دمتتاعة علتى اجتتذاب عتتةة إلك تت فتتق ارفتلتةدق لارفاتالردق لفاتتةفى ار ةفت  ارجتتاةدق لا

ارمتتا ا إتجتتافهن عتتق ارتاتتةن فتتى ارفناقصتتاا ارتكلفدتت  كفتتا دكتتافح فتتتالالا ارتت د  قصتتت ايعتتالق علتتى قلتت  ةلق جفدتتف ارفتتؤالدق. 
اردالند  لتكافؤ ار تص لتتد  ارفنافم ي لاا تال  ارفتلاهندق عتق كد دت  ات تاذ اراتتاتاا لتدمتدت فضاًل عق إلنه دماعة على تتادا ف اةا 

لالئتتتته ارتن دذدتت  كفتتا متتن دق  2018رمتتن   182تصتتلرهن علتتى ارفدللفتتاا لار دانتتااي لاتتل فتتا إلكتتة علدتته قتتانلق ارتداقتتةاا ارتتتارى تقتتن 
 فدفا  دة.
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 الفرع الثالث
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات

 مدد اجعالن التى تتحقق بها العالنية

ارفاةفت  داصة  هذ  ارفةةي ار تتاا ارزفند  ارتى ددلتن ارفتنافمتلق ارفتتفلتلق فدهتا  تاردتل   
فتتتتق جهتتتت  ايةاتر رلتداقتتتتة فتتتتى  صلصتتتتهاي  تتتتح لارتتتتتى دتاتتتتةن  الرهتتتتا اتتتتؤالق ارفتنافمتتتتلق  دهتتتتاقاتهن 
لفمتنةاتهن للثائاهن ار اص   تلر اردتل . لرذا دجب إلق تكتلق اتذ  ارفتةة كافدت  ردتتاح عصتتاب 
ار تتتت ق ةتامتتتت  إللضتتتتاعهن لفدهدتتتتاا ارمتتتتلا لفلضتتتتل  ارتداقتتتتةي لفتتتتق ثتتتتن تتتتتة دت إلفتتتتلتان لتجهدتتتتز 

تنةاتهن لإللتاقهتتتن لذرتتتر رتاتتتةدن عهتتتاقاتهني لاتتتل فتتتا إل تتتاتا إردتتته ارت تتتتدداا فتتتى ف تلتتتا ارتتتةلح فمتتت
 ارفااتن ي لذرر كفا دلى:

 الغصن األو 
 مدد اجعالن الستالم الترشيحات والعطاءات

 فى فرنسا

رتتةدتتة اتتذ  ارفتتةةي تضتتف ارجهتت  ارفتداقتتةر فتتى اعت اتاتتا  تتةاقر ايجتتتاقاا ارفهلرتت  لارفداتتةر  
قتتةاا اردافتت  لكتتذرر ارلقتتا ارتتالزن لارفالئتتن رلفت تتتدق إلل اركدانتتاا االقتصتتاةد  يعتتةاة لتجهدتتز رلتدا

 تت دتاتهن لعهاقاتهن.

لرذا ت تلا اذ  ارفةة فق إجتتاق إرتى آ تت فتق إجتتاقاا ارتداقتةي لفتا إذا كانتا انتار تارت   
ا ارفتتتةلةري امتتتدجاح فتتق عةفتتهي لمتتلا ناتصتتت انتتا علتتى كتتح فتتق ارفناقصتتاا ردافتت  لارفناقصتتا

 لذرر على ارنتل ارتارى:
  تت ق  2016رمتتن   360( فتتق فتمتتلن 67ه اتتا رتتنص ارفتتاةر )أوال: المناقصــات العامــة:  

 عالة ار تاق ارداني دتةة ايعالق فةة امتالن اردهاقاا كفا دلى:

  فم  لثالثلق دلفًا على اعقح فق تاتدخ إتماح ايعالق رلن ت. - 1

 par voieا ارتت تتتتدتاا لاردهتتتتاقاا  تتتتارهتدا االركتتلنتتتتى ثالثتتتتلق دلفتتتتا إذا إلتمتتتتل -2
électronique. 

خمسة عشر يوما على األق  تحسـأل مـن تـارير إرسـا  اجعـالن للنشـر، وذلـك فـى الحـاالت  - 3
 اآلتية:

ي لتتتاا عنةفا دكتلق فتق ارفمتتتدح االرتتزان une situation d'urgenceتار  االمتدجاح  -  
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  فةر ار فم  لارثالثدق دلفًا مار   ارذكت . –فى ألح اذ  ارتار   –

 à publié un avisتارتت  قدتتان ارجه  ارفتداقةر  ايعالق عق هلب إ ةاق ارتإلى إلل االاتفان  -  
de préinformation  إلل عتق ةردتح إت تاةىpériodique indicative  ةلق إلق دكتلق إلى

 :(1)فنهفا  فثا   إعالق رلتناف ي لركق د تته رذرر فادلى

إلق دكلق اذا ارهلب إلل ذرر ارةردح قة إلتمح رلن ت  الح فةر  فم  لثالثدق دلفًا على اعقتح  -  
 إرى اثنى ع ت  هتًا على اعكثت ق ح  تاتدخ ايعالق عق ارتداقة.

إلق دكتتتلق ايعتتتالق عتتتق ارهلتتتب إلل ارتتتةردح فتضتتتفنا ذاا ارفدللفتتتاا لار دانتتتاا ارتتتتى تضتتتفنها  -  
رتتتر  اراتتةت ارتتتذى تكتتلق فنتتته اتتذ  ارفدللفتتتاا لار دانتتاا فتاتتتت  رتألتتت  ايعتتالق عتتتق ارتداقتتة لذ

 إتمارها رلن ت.

ق   اذا لدفتنف على جه  ارتداقة فى ارتاالا ارما ا ي إلق تت ال  فف فاتةفى اردهتاقااي لاا
 كاق رها إلق تهلب فنهن تتةدة فتتلى لفضفلق اذ  اردهاقاا.

الترشـيحات والعطـاءات والمحـددق بخمسـة ومن ناحية أخرى فإن مدد اجعالن عـن تسـليم  
 وثالثين يومًا يمكن أن تمدد فى الحاالت اآلتية:

فى تار  عةن ن ت  د  ارلثائا ار اصت   تتةدتة للصتا االتتداجتاا ارفهلل ت ي إلل  – 1 
جتتاقاا ار تتاق علتتى فلقتف  لا ت  ارتداقتتةاا رلجهت  ارف تصت  رمتت ب إلل خ تت فتق اعمتت اب   تتله لاا

ي تدتت  تزدتتة فتتةر تمتتلدن اردهتتاق 2016رمتتن   360( فتتق فتمتتلن ار تتتاق تقتتن 39ةر )ارتتلاتةر فتتى ارفتتا
 ( فق اذا ارفتملن  فم  إلدان  امتثناق تار  االمتدجاح.43ه اا رلفاةر )

 Lesفى تار  عةن قدان ارجه  ارفتداقةر  تاةدن إلل تلفدت  دت  ارفدللفتاا ايضتافد   – 2 
renseignements complémentaires هتتا ارفت تتتلق  تتالح ارفتتةة ارفتتتةةر إلل فتتى ارتتتى دهل 

عتتتةاة اردتتتتل  إلل اردهتتتاقااي تدتتت  تزدتتتة فتتتةر تمتتتلدن اتتتذ   لقتتتا فالئتتتن لتكتتتلق ضتتتتلتد  رتجهدتتتز لاا

                                                 

(1) La délai minimal fixé à l'article 67 susvisé peut être rêmené: 
     A quinze jours si l'acheteur a publié un avis de préinformation ou un avis périodique indicative qui 

n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence et lorsque les conditions suivantes sont 
réunes: 

a) L'avis de préinformation ou l'avis périodique indicative a été envoyé pour publication trente-cinq 
jours au moins à douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché; 

b) Cet avis contient les memes renseignements que ceux qui figurant dans l'avis de marché, pour 
autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication; 
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( متتار   ارتتذكت متتت  إلدتتاني لإلت دتت  إلدتتان فتتى تارتت  تاصتتدت اتتذا 39اردتتتل  لاردهتتاقا ه اتتا رلفتتاةر )
 ارتاتدخ رالمتدجاح.

داقتتةر  إتتتةا  تأددتتتاا جلاتدتت  لاافتت  علتتى لثتتائا فتتى تتتاح فتتا إذا قافتتا ارجهتت  ارفت – 3 
ارفناقص ي  اص  فدفا دتدلا  االتتداجاا إلل ارفلاص اا إلل غدتااي تد  تزدة فتةر ايعتالق متار   

 .variantsدلفا(  فا دتنامب فف إلافد  تر ارتأددتاا  35ارذكت )

 :(1)اذا لرلجه  ارفتداقةر إلق تجتى اذ  ارتأددتاا لفا ار تله ارتارد  
 بالنسبة للعقود التى تبرم باججراءات الرسمية: -أ 

إذا كانتتا ارمتتله  ارتداقةدتت  اتتى صتتات   اال تصتتاص  تتإ تان ارداتتةي فإنتته دفتنتتف علدهتتا  – 1 
 إجتاق إلد  تأددتااي إال إلق دمفح رها  ذرر فى ايعالق عق ارتداقة إلل فى ارةعلى ي ةاق االاتفان.

اتتتى صتتتات   اال تصتتتاص  تتتإ تان ارداتتتةي فإنتتته دمتتتفح رهتتتا إذا كانتتتا ارهدئتتتاا ارتداقةدتتت   – 2 
  إجتاق إلد  تدةدالا إال إلق تفنف فق ذرر فى ايعالق عق ارتداقة إلل فى ارةعلى ي ةاق االاتفان.

 بالنسبة للعقود التى تبرم باججراءات االختيارية أو المقبولة: -أل 

كتتتاق ففنتتتل  علدهتتتا ذرتتتر فتتتى  فإنتته دمتتتفح رلجهتتتاا ارفتداقتتتةر إلق تجتتتتى إلدتتت  تأددتتتتااي إال إذا 
 .dans les documents de la consultationلثائا ارف التر 

لعلى اردك  ففا م ا فإنه فى تار  فتا إذا كتاق إعتةاة لتجهدتز اردهتاقاا دتهلتب ضتتلتر  
زدتتاتر ارفلقتتف ارفتتتةة رتن دتتذ ارداتتةي إلل ضتتتلتر قدتتان ارفنتتاقص إلل ارفنتتاف  زدتتاتر ارجهتت  ارفتداقتتةر فتتى 

ردضتتتل فتتتى االتتتتتاة اعلتل تتتىي راهتتتال  علتتتى  دتتت  ارلثتتتائا إلل ارتصتتتلح علتتتى فدللفتتتاا ارةلرتتت  ا
دلفتا( تدتة كافدت  لال تتتتاا إرتى  35إضافد  عق ذاا ارداةي فإق فتتر تملدن اردهتاقاا لارفتتةةر  تت )

                                                 

(1) Article R 2151-8 du Decret no 1075-2018du code de la commande publique. 
 Les acheteurs peuvent autoriser la presentation de variants dans les conditions suivantes: 

1. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée: 
 a) Lorsque le marché est passé par un pouvoir adjudicateur, les variantes sont interdites sauf 

mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt; 
 b) Lorsque le marché est passé par une entité adjudicatrice, les variants sont autorisées sauf 

mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt; 
2. Pour les marches passés selon une procédure adaptées les variants sont autorisées sauf 

mention contraire dans les documents de la consultation.  
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 .(1)تفةدة
 : لفدها دجب إلق نفدز  دق إلفتدق:ثانيا: المناقصات المحدودق أو المقيدق

: لتكتتلق ه اتتا Les candidaturesالحــدود الــدنيا لمــدد تســليم الترشــيحات  األمــر األو :    
فتتتق ارفتمتتتلن ارالئتتتتى ردتتتان  2161/6ي لارفتتتاةر 2016( فتتتق ارفتمتتتلن ارت تتتتددى ردتتتان 69رلفتتتاةر )
 :(2)ي كارتارى2018

 بالنسبة للسلطات التعاقدية: –أ 

فتا فتق تتاتدخ ثالثلق دلفًا تتمب اعت اتًا إفتا فتق تتاتدخ إتمتاح ايعتالق رلن -   تت عتق ارتداقتةي لاا
إتماح ارةعلر رت كدة ار ائةر فى تار  فا إذا كاق االمتةعاق رلتناف  دتن فتق  تالح هلتب ارتتإلى 

 ارفم ا  إ ةاق االاتفان.

  فم  ع ت دلفًا فى تار  االمتدجاح. - 
 بالنسبة للهيئات التعاقدية: –أل 

                                                 

 فق ارفتملن ارالئتى مارا ارذكت لقة جاق  ها: 1251/4ارفاةر  (1)
Le délai de reception des offres est prolongé dans les cas suivants: 
1. Lorsqu'un complément d'informations, nécessaire à l'élaboration de l'offre, demandé en temps 

utile par l'operateur économique, n'est pas fourni dans les délais prévus à l'article R.2132-6; 
2. Lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation. La 

durée de la prolongation est proportionnée à l'importance des informations demandées ou des 
modifications apportées. 

ي علتتى 31/3/1992 تتتاتدخ  311 -92لقتتة كتتاق اعفتتت علتتى  تتالا ذرتتر فتتى ألتتح ارتدتتةدح ارتتذى هتتتإل  فلجتتب ارفتمتتلن تقتتن  
دلفتتًا لتتتزاة فتى ارتارتت  ارتتتى نتتتق ( 52ي تدتت  كانتتا اتذ  ارفتتةر )1983فتتق تانتتدق عاتلة ار تتتاق اردتتان ارمتتا ا ردتان  384ارفتاةر 

  صةةاا  فا دتنامب لفاتضداا اذ  ارألتلا.
 .116ارةكتلت/ فهنة ف تات نلحي ارفتجف ارما اي ص  

(2) Article R 2161-2: Les délais minimaux de reception des candidatures sont: 
1. Pour les pouvoirs adjudicateurs, de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de 

marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation, à 
compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt. 

 Lorsqu'un situation d'urgence, dûment justifée rend ce délai minimal impossible à respecter, le 
ouvoir adjudicateur peut fixer un délai de réception des candidatures qui ne peut être inférieur à 
quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de l'invitation à cnfirmer 
l'intérêt; 

2. Pour les entités adjusdicatrices, de quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou de l'invitation à confirmer l'intérêt. 
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ن تتت عتتق ارتداقتتة إلل فتتق تتتاتدخ إتمتتاح  فمتت  ع تتت دلفتتًا تتمتتب فتتق تتتاتدخ إتمتتاح ايعتتالق رل - 
ارتتتةعلر رت كدتتتة ار ائتتتةر فتتتى تارتتت  فتتتا إذا كتتتاق االمتتتتةعاق رلتنتتتاف  دتتتتن فتتتق  تتتالح هلتتتب ارتتتتإلى 

 ارفم ا  إ ةاق االاتفان.
 : les offresاألمر الثانى: الحدود الدنيا لمدد تسليم العطاءات  

 بالنسبة للسلطات التعاقدية: –أ 

ثالثتتلق دلفتتًا فتتق تتتاتدخ  2016رمتتن   360( فتتق فتمتتلن 70تكتتلق اتتذ  ارفتتةة ه اتتا رلفتتاةر) 
 .à soumissionner(1)ارةعلر رلفناقص  

 ويمكن أن تنتقا أو تخفض هذه المدد عن ذلك إلى: 
                                                 

(1) Article 70 du Déctet no 360-2016 relatif aux marchés publics: 
1. Les délais minimaux de réception des offres sont, pour les pouvoirs adjudicateurs, de trente 

jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. 
Toutefois, sil le pouvoir adjudicateur a publié un avis de réinformation qui n'a pas été utilisé 
comme avis d'appel à la concurrence, ce délai minimal peut être remené à dix jours, lorsque l'avis 
de préinformation remplit les conditions suivantes: 
1. Il a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date 

d'envoi de l'avis de marché; 
2. Il contient les memes renseignements que ceux qui figurant dans l'avis de marché, pour autant 

que ces rensegnements soient disponibles au moment de son envoi pour publication. 
Le pouvoir adjudicateur peut ramener le délai minimal fixé au premier alinéa à vingt-cinq jours si 
les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique. 
Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justiflée, rend la délai minimal fixé au premier alinéa 
impossible à respecter, le pouvoir adjudicateur peut fixer un délai de réception des offres qui ne 
peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. 
Les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrals dont la liste est publiée au 
journal offficiel de la République française peuvent fixer la date limite de reception des offres d'un 
commun accord avec les candidates sélectionnés, à condition que cette date soit la meme pour 
tous. En l'absence d'accord, sur la date limité de reception des offres, les pouvoires adjudicateurs 
fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invtation à 
soumissionner. 
II. Les entités adjudicatrices peuvent fixer la date limite de reception des offres d'un commun 
accord avec les cadidats sélectionnés, à condition que cette date soit la meme pour tous. EN 
l'absence d'accord, les entités adjudicatrices fixent un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à 
compter de la date d'envoi de l'invitation à sumissionner. 
III. Il ne peut y avoir de négociation avec les soumissionnaires. Il est seulement possible de leur 
demander de préciser la teneur de leur offre. 
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ع تتتر إلدتتان فتتى تارتت  إلق تاتتلن ارمتتله  ارتداقةدتت   ن تتت هلتتب فمتت ا ي تتةاق االاتفتتاني لارتتذى رتتن  -1
 كإعالق رلتناف  ل  ته إلق دتلافت فى اذا ارهلب فا دلى:دمت ةن 

إلق دكلق قة إلتمح رلن ت  الح فةر  فم  لثالثدق دلفًا على اعقح إرى  اثنتى ع ت  هتًا ق ح  -  
 تاتدخ ايعالق رلتداقة.

 إلق دكلق فتضفنا ذاا ار داناا لارفدللفاا ارتى ا تفح علدها ايعالق  ارتداقة. - 
 تار  االمتدجاح. ع تر إلدان فى -2
  فم  لع تلق دلفًا إذا إلفكق إتماح اردهاقاا اركتتلندا. -3

ةلق إلدتت  متتله  عافتت  فتكزدتت  د تتات إردهتتا فتتى اراائفتت  ارفن تتلتر  –اتتذا لرلمتتله  ارتداقةدتت    
إلق  – 2018 ارجتدتتتةر ارتمتتتفد  رلجفهلتدتتت  ار تنمتتتد  لفتتتى اراائفتتت  ارفلتاتتت   ارفتمتتتلن ارالئتتتتى ردتتتان 

ددنا المتالن اردهاقاا  االت اا فف ارفت تدق ارف تاتدق   ته إلق دكلق اتذا ارتتاتدخ تتةة تاتد ا ف
فلتتتةًا  ارنمتت   رلجفدتتفي لفتتى تارتت  غدتتاب اتتذا االت تتااي تتتتةة ارفتتةر  تدتت  ال تاتتح عتتق ع تتتر إلدتتان 

 تتمب فق تاتدخ إتماح ارةعلر رلتداقة.
 بالنسبة للهيئات التعاقدية: –أل 

تتلاح إلق تتتةة تتاتدخ امتتالن اردهتاقاا  االت تاا فتف ارفت تتدق فإنها تمتهدف فتى جفدتف اع 
ارف تاتدقي   ته إلق دكلق اذا ارتاتدخ فلتةًا  ارنم   رلجفدفي لفى تارت  غدتاب اتذا االت تااي تتتةة 

 ارفةر  تد  ال تاح عق ع تر إلدان تتمب فق تاتدخ إتماح ارةعلر رلفناقص .
اقةد  إلدا كانا مله  إلن ادئ  لملاق إلكاق ايجتاق اذا لدالتأل إل دتًا إلنه ال دفكق رلجه  ارتد 

فناقصتت  عافتت  إلن فناقصتت  فتتتةلةري إلق تجتتتى ت الضتتًا فتتف ارفناقصتتدقي فلتتد  رهتتا فتتى لاقتتف اعفتتت 
 ملى هلب إدضاح فتتلى إلل فضفلق عهاقاتهن إلل تت دتاتهن.

 الغصن الثانى
 مدد اجعالن الستالم الترشيحات والعطاءات

 فى مصر 
ي تؤكتتة إلق ارن تتت 2018دالتتتأل إلق ارالئتتت  ارتن دذدتت  راتتانلق تداقتتةاا ارجهتتاا اردافتت  ردتتان  

عتتق اردفلدتت  علتتى  لا تت  ارتداقتتةاا اردافتت ي لكتتذا ايعتتالق عنهتتا  إتتتةى ارصتتتا دجتتب إلق دتتتن فتتلت 
( فتتتق ذاا 47(ي له اتتتا رلفتتتاةر )38فلافاتتت  ارمتتتله  ارف تصتتت  علتتتى فتتتا تضتتتفنته فتتتذكتر ارهتتتتح )ن 

تتتةة فتتةر ع تتتدق دلفتتًا علتتى اعقتتح رتاتتةدن اردهتتاقاا فتتى ارفناقصتتاا اردافتت  فتتق تتتاتدخ ارالئتتت ي ت
ايعتتالق  إتتتةى ارصتتتا اردلفدتت ي لدجتتلز امتتتثناق  فلافاتت  ارمتتله  ارف تصتت  فتتى تارتت  االمتتتدفاح 
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ارف تتر تاصدت اذ  ارفةر  تد  ال تاتح عتق إلت دت  ع تت دلفتاي لتتتةة فتةر ال تاتح عتق إلت دت  ع تت 
اردهتتاقاا فتتى ارفناقصتتاا ارفتتتةلةر لارفناقصتتاا ارفتلدتت  علتتى إلق تتتمتتب فتتق تتتاتدخ  دلفتتًا رتاتتةدن

تلجدتتته ارتتتةعلري لدجتتتلز امتتتتثناق  فلافاتتت  ارمتتتله  ارف تصتتت  فتتتى تارتتت  االمتتتتدجاح ارف تتتتتر لارفلثاتتت  
تاصتتدت اتتذ  ارفتتةر  تدتت  ال تاتتح عتتق ع تتتد  إلدتتان. لاتتل  تتذرر دت تتا فتتف كتتاق علدتته ارتتتاح فتتى ألتتح 

 .(1)ن1983رمن   9رالئت  ارتن دذد  رلاانلق تقن ( فق ا16ارفاةر )
اتتتتذا لدالتتتتتأل إلق فصتتتتهلح االمتتتتتدجاح إنفتتتتا اتتتتل فصتتتتهلح لامتتتتف لفضتتتت ا ي لدفكتتتتق إلق  
رد تفح تتتاالا كثدتتر ال دنه تتا علدهتا اتتذا  -إق رتن تكتتق انتار ضتتلا ه لاضتت  لفتتتةةر  –دمتت ةن 

فتتتى تارتتت  ارفناقصتتتاا  ارفصتتتهلحي كفتتتا إلق ارف تتتت  ارفصتتتتى رتتتن دتتتتا  فمتتت ر  إهارتتت  فتتتةة ايعتتتالق
ار اتجدتت ي تغتتن إلنتته قتتة إل تتذ فتتى تمتت انه اتتذا ارتتنفه فتتق ارفناقصتتاا عنتتة تتةدتتة  عمتتاردب لهتتتا 

 ارن ت.

لفتتتق ارفمتتتلن  تتته إلق ار تتتتله ارتتتتى دتهل هتتتا ارف تتتت  فتتتى ايعتتتالق متتتلاق فتتتق تدتتت  ارجهتتت   
لدتددق  ارتارى  ارف تص   ه إلل فق تد  ارفةة ارلاج   االت ا  لغدت ذرري اى  تله فلزف  راةاتر

نفا إلدضا  هالق ارفناقص . ال تتتب على ذرر رد  فاه  هالق ايعالق لاا  ضتلتر اتتتافها لاا

 المبحث الثانى
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات
 طلبات االهتمام والتبهي  المسبق وتدقيق 

 أشخاا مقدمى العطاءات

 ف صصدق ركح فلضل  فنهفا فهل ًا فمتاال.نتنالح فى اذا ارف ت  ارفلضلعدق ارتارددق  

 هل اا االاتفان لارت ادح ارفم ا. الموضوع األو  :

 ارتةقدا فى إل  اص فاةفى اردهاقاا. الموضوع الثانى:

 

 

 
 

                                                 

رتتن دكتتق ارف تتت  دتتتةة ارتتتاالا ارتتتى دجتتلز إلق ت  تت   1998رمتتن   89فتتى ألتتح اردفتتح  اراتتانلق ارمتتا ا رلفناقصتتاا لارفزادتتةاا تقتتن  (1)
ةاتر فتق متله  تاةدتدت  فتى اتذا ار صتلصي إلق دفت   فلج ها فتةة تاتةدن اردهتاقاا ففتا كتاق د  تى فدته نتدجت  فتا تتفتتف  ته جهت  اي

 ف ةإل ار  افد  لتكافؤ ار تص.
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 المطلأل األو 
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات التبهي 

 المسبق وطلأل إبداء االهتمام

االاتفتتتان آردتتتتاق ف تكتتتتتاق فتتتى فجتتتاح إ تتتتان ارداتتتلة ايةاتدتتت ي ارت ادتتتح ارفمتتت ا لهلتتتب إ تتتةاق  
دهتتةفاق إرتتتى االتتاتتتاق  هتتتذا ارفجتتاح كتتتى دمتتتتهدف فمتتتادتر ارتهتتلتاا االقتصتتتاةد  اردارفدتتت  لايقلدفدتتت ي 

 لتل د  اتتداجاا ارفتافا ارداف   جةد  لفدارد .

 ًا فمتاال.لعلى ذرر نتنالح ااتدق اخردتدق ت اعًا ف صصدق ركح آرد  فنهفا فتع 
 الفرع األو 

 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات
 التبهي  المسبق

فتتق عناصتتت ار لمتت   ارت تتتددد  ارتةدثتت  فتتى فجتتاح ضتتلا ه لضتتفاناا ارفناقصتتاا اردافتت ي  
لارتتتتى تهتتتةا إرتتتى ضتتتتلتر االاتفتتتان  تتتارجلةر فتتتى تن دتتتذ ارف تتتتلعاا إلل تل دتتت  ارفتهل تتتاا ارتكلفدتتت ي 

تتتةى فالفتتاا  اعت تات إلق ارجتتل  ةر تفثتتح عنصتتتًا تضتتاتدًا لضتتتلتر اقتصتاةد  فتتى ذاا ارلقتتاي  تتح لاا
ارنجتتاح اعمامتتد  رلن تتاهاا االقتصتتاةد  لاالجتفاعدتت  علتتى ارفمتتتلددق ارفتلتتى لاردتتارفىظ إلق ت نتتا 

رفتتق دتتن ا تدتتاتان  Le systeme de pré-qualificationاتذ  ار لمت   نألتتان ارت ادتح ارفمت ا 
ناقصتتتااي تدتتت  تهتتتةا تلتتتر ار لمتتت   إرتتتى ارتتاتتتا ارفمتتت ا فتتتق قتتتةتاا اتتتؤالق رلف تتتاتك  فتتتى تلتتتر ارف

ارف اتكدق ار ند  لارفارد  لايةاتد  لارتاند ي ه اا عم  لفداددت فلضلعد ي على تن دذ اععفتاح إلل 
 ارف تلعاا إلل ارتلتدةاا إلل ارفاالالا إلل غدتاا فق عناصت االقتصاة ارلهنى.

ا تتتت  إجتتتتتاق إللرتتتتى إلل تفهدتتتتةىي تت تتتتذ  ارجهتتتت  ارف تصتتتت  إلل فارت ادتتتتح ارفمتتتت ا ددتتتتة إذقي  فث 
ارفدندتت   اردفلدتت  فتتتح ارتداقتتة ايةاتى الكت تتاا لتتةدتتة ار تت ص إلل ار تتتك  إلل اركدتتاق االقتصتتاةى 

 ارفنامب لاركاق لارجاة لارفؤاح رلة لح إلل ارف اتك  فى ارفناقصاا ارداف  يتفان اذ  اردفلد .

ق تتتح  –متت ا   نتته ارنألتتتان ارتتذى تاتتلن  تتته ارجهتتاا ارتكلفدتت  لرتتذا دفكننتتا تدتدتتا ارت ادتتتح ارف 
رتادتتدن إفكاندتاا ار ت ص إلل ار تتتك  إلل ار تتكاا ارفتضتتافن   –إجتتاقاا ارهتتح رلفناقصتتاا اردافت  

إلل ارفتتار   لارفؤممتاا لارفاتالردق لارفتلتةدق متلاق فتلدتدق إلن عتارفددقي فتق تدت  ارفتالقر ارفاردت  
 –ةاتد  رلادان  اردفح فلضل  تلر ارفناقصااظ لفق ثن فهل نألان دهةا لاراةتاا ار ند  لارتاند  لاي

إرتتى ارتتاتتا ارفمتت ا فتتق تتتلافت اعمتت  لارفدهدتتاا ارفهلل تت  رتتةى اتتؤالق رلتتة لح فتتى  –كفتتا ذكتنتتا 
ارفناقصتتتتاا اردافتتتت ي اعفتتتتت ارتتتتذى دالتتتتح إلل دتتتتتة فتتتتق نمتتتت   ارف تتتتاهتر فتتتتى ارتن دتتتتذي إلل ت تتتتاةى  اتتتتةت 
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قدتتت  رهتتتذا ارتن دتتتذي ل ارتتتتارى تفادتتت  ارفتتتاح اردتتتاني  تتتح لتفادتتت  ارفنتتتاقص إلل ارفمتتتتها  ارمتتتل داا ارفتل 
فكانداتته  –لارتاح اكذا  -ارفناف  ذاته فق ار ماتري إذ رق تمنة إرده ملى ارف اتدف ارتى تتنامتب لاا

 ل  تاته.

فتتق انتتا فاتتة تتتن ارتتنص علتتى اتتذا ارنألتتان فتتى ت تتتدداا ةلح ارفااتنتت  فتنمتتا لفصتتت لةلرتت   
 فا ن دنه ت اعًا.اركلداي لال 

 الغصن األو 
 ضوابط وضمانات التبهي  المسبق فى فرنسا

علتى إلنته دجتلز رلهدئتاا  2018رمن   360( فق فتملن ار تاق اردان تقن 46تنص ارفاةر ) 
ي ارادتتان  دفلدتت  ا تدتتات فمتت ا رلفت تتتدق اعكثتتت ك تتاقر les éntités adjudicatricesارتداقةدتت  

 unلفاةتر على تن دذ نل  فددق فق ارف تلعاا إلل ار ةفاا ارداف ي لذرر فق  الح نألان رلت ادح 
system de qualification  تاص  هتاي ت ا تت  فتف اركدانتاا االقتصتاةد  ارفدندت ي إلل فتق  تالح 

اقتصاةد  إل تىظ لفى ارتارتدقي دجب على ارهدئ  ارتداقةد  ت ندها رنألان ت ادح  اص  جه  إلل ادئ  
ــا أن تنشــر ارفدندتت  إ هتتات اركدانتتاا االقتصتتاةد  ارفدندتت   فثتتح اتتذا ارت ادتتحظ  ــا يحــتم عليه وهــو م

 :إعالنا عنه وفقا للضوابط التالية

إذا كاق ايعالق عق ارت ادح ففا دجب إلق دن ت فى ارجتدةر ارتمفد  رالتتاة اعلتل تىي  - 
فإنته دجتتب علدهتا إلق تاتتلن  إتمتتاح اتذا ايعتتالق  تارهتدا االركتتلنتتى إرتتى فكتتب ايعالنتتاا رالتتتتاة 

ي ارذى دص ح فمتئلاًل عتق à l'office des publications del'union européenneاعلتل ى 
رالتتاة اعلتل ىي لعلى ارهدئ  ارتداقةد  إلق تتت أل فى  journal afficielن ت  فى ارجتدةر ارتمفد  

 اذ  ارتار   فا دث ا إتماح اذا ايعالق لتاتدخ اذا ايتماح.

إذا كاق ايعالق عق ارت ادح دتن على ارفمتلى ارفتلىي فإنه دتتتن على ارهدئ  ارتداقةد   - 
التتتاة اعلتل تى. لفتف ذرتر ق ح إلق تجتتى اتذا ايعتالقي ضتتلتر إلق ت هتت  ته فكتتب ايعالنتاا  ا

متتتاع  فتتتق تتتتاتدخ امتتتتالن فكتتتتب ايعالنتتتاا  االتتتتتاة  48إذا رتتتن دتتتتن إ هاتاتتتا فتتتى فتتتةر  –تمتتتتهدف 
 إلق تالن اى فق جان ها  ن ت ايعالق. –اعلتل ى   ق ارن ت قة تن فى ارجتدةر ارتمفد  

 دانتاا فأتادتر دجب إلال تتضفق إعالناا ارت ادح على ارفمتلى ارفتلى إلد  فدللفاا إلل  - 
 رتلر ارتى تتضفنها ايعالناا ارفتمل  إرى فكتب ايعالناا  االتتاة اعلتل ى.

دجب إلق دتن ايعالق عق ارت ادح ارفم ا على نفلذا فها ا رلنفاذا ارتمفد  راعتالق  - 
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عتتق فتتتتتاا ار تتتاق اردتتان لارف دنتت   الئتتت  ارف لضتتد  اعلتل دتت ي لإلق دكتتلق ف تتتفاًل علتتى فلضتتل  
كد دت  ارتدتتا علتى ارالاعتة ارتتى تتكفته ....ارتخ. –إلمتاردب االرتتتاا  ته  –فةر ارت ادتح  –ت ادح ار

  

على ارهدئ  ارتداقةد  إلق ت هت فكتب ايعالناا  االتتاة اعلتل ى عق إلد  تأددتاا فى  - 
 : على أن توضح فى هذا اجخطارفةر نألان ارت ادحي 

 قائفًا لفمتفتًا.إلق ارفةر تن تأددتاا فف  ااق ارنألان  -

 إلق فةر ارنألان قة انتها  ارتأددتي لفى اذ  ارتار  دتتتن ايعالق عق نتدج  ارت ادح. -

ذا كاق  تنافم ارت ادح دتن فى ارأارب على فتتل  لاتةري فإنه رد  انار فتا دفنتف إلق دتتن علتى   لاا
مت داة إلن ال تدتات عةر فتاتحي لعلى ارهدئ  ارتداقةد  إلق تضف قلاعة لفداددت فلضلعد  ملاق ال

اركداناا االقتصاةد  ارتى تاةفا الجتداز اذا ارنألاني كفا تضف إلدضا قلاعة لفدتاددت فلضتلعد  
فتةر ارت ادتح...ارخي  –ارتجةدة ارةلتى رلت ادح  –رنألان ارت ادح ذاتهي تتضفق فثاًل كد د  ارتمجدح 

 desتان ارت صصتاا ارتاندت  لفق  تدق اتذ  ارالاعتة لارفدتاددت كتذرر فتةى ارتتزان ارفت تتدق  تاتت
spécifications techniques  ارفهلل تتت  ر عفتتتاح إلل ار تتتةفاا إلل ارتلتدتتتةاا فتتتتح ار تتتتاق

 اردان.
دجب على ارهدئاا ارتداقةد  إلق تتتص على إلق تكلق إجتاقاا االرتتاا  نألان ارت ادح رلكداناا  -

نألفتت  ارلاج تت  االت تتا  فتتى اتتذا االقتصتتاةد ي متتهل  لفدمتتتري لإلق ت هتتتان  ارالاعتتة لارفدتتاددت لاع
 ار صلصي كفا ت هتان كذرر   د  تأددتاا فى اذ  ارالاعة لارفداددت لاعنألف .

علتتتى ارهدئتتتاا ارتداقةدتتت  ضتتتتلتر إ هتتتات اركدانتتتاا االقتصتتتاةد  ارف تتتاتك  فتتتى ارت ادتتتح  تتتاراتاتاا  -
 ار اص   هن فى اذا ار  ق.

تتتة اركدانتتاا االقتصتتاةد  ارف تتاتك  فدتتهي إال عمتت اب ال دفكتتق رلهدئتتاا ارتداقةدتت  إنهتتاق ارت ادتتح ع -
فمتتتنةر إرتتى ارالاعتتة لارفدتتاددت ارفلضتتلعد  ارف تتات إردهتتاي لإلق تاتتلن    هتتات   هتتذ  اعمتت اب كتا تت  

 ل  كح فم ا  الح فةر  فم  ع ت دلفًا على اعقح فق ارتاتدخ ارفتةة ينهاق ارت ادح.
مفاق اركداناا االقتصاةد  ارتى اجتازا ارت ادحي لرها تتت أل ارهدئاا ارتداقةد   ك لا فتضفن  إل -

إلق تامتتفهن إرتتى فجفلعتتاا ه اتتا رنتتل  له ددتت  فتتتح ار تتتاق اردتتاني لفتتا دتهل تته اتتذا ارفتتتح فتتق 
 ت ادح  اص.

تدنفا تلج  ارهدئاا ارتداقةد  إرى إلى فق ايجتاقاا ارتنافمد  فثح ارفناقصت  ارفادتةر إلل ارت تال   -
فتتف ارتنتتاف  ارفمتت اي فتتإق ا تدتتات ارف تتاتكدق فتتى تلتتر ايجتتتاقاا دتتتن فتتق  تتدق ارفت تتتدق ارتتذدق 
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 م ا إعالق ت ادلهن.
لتى ارفؤاتح ارتةاح علتى عنةفا دتن فت  تملن على هل اا ارت ادح ملاق رلتتتةد  إلل رلتصتلح ع -

 اجتداز ي فإنه دجب إلق تكلق اذ  ارتملن فتنام   فف ارتكاردا ارتاداد  رلت ادح.
 الغصن الثانى

 ضوابط وضمانات التبهي  المسبق فى مصر
دجتتلز  2018رمتتن   182( فتتق قتتانلق تداقتتةاا ارجهتتاا اردافتت  تقتتن 21ه اتتا رلفتتاةر تقتتن ) 

فم ا رلتتاتا فتق تتلافت اراتةتاا ار ندت ي لايفكاندتاا ارفاردت  رلجه  ايةاتد ي إصةات هلب رلت ادح ار
لايةاتد  لار  تد ي لغدتاا فى هار ى ارت ادح رتن دذ إلتة اردالة  ارك اقر ارفهلل   ق ح ةعلتهن رتاةدن 
عهتتتاقاا تتتتاح ارهتتتتحي لذرتتتر لفاتتتًا رفتهل تتتاا لفدتتتاددت ارتادتتتدن ارفتتتتةةر  فمتتتتنةاا هلتتتب ارت ادتتتح 

ق عتتتق ارت ادتتتح ارفمتتت ا  إتتتتةى ارصتتتتا اردلفدتتت  لامتتتد  االنت تتتات  ايضتتتاف  ارفمتتت اي لدتتتتن ايعتتتال
 رلن ت عنه على  لا   ارتداقةاا ارداف .

ت نتتى ارف تتت  ارفصتتتى آردتت  ارت ادتتح ارفمتت ا فتتى إهتتات  –لتمتتنا فدتتح  –لاكتتذا لعلح فتتتر  
ي لفف ذرتر دالتتأل ارتداقةاا ارتكلفد ي رفا رهذ  اخرد  فق إدجا داا عةدةر م ا لإلق  دنااا فق ق ح

إلق ارف ت  جدح ارلجلق إرتى ارت ادتح ارفمت ا جتلازى رلجهت  ايةاتدت ي اعفتت ارتذى قتة دتةفف فتى كثدتت 
افاح ته دا اذا ارنص تغن فا رهذا ارته دا فق  –لال فا ال نتفنا   –فق اعتداق  إرى ارتااع  لاا

جتتاح اععفتتاح ارفاتتالرلق إلثتتت إدجتتا ى فتتى ت ددتتح لتمتتهدح عفلدتت  ت ادتتح ارن  تت  فتتق ار تتتكاا لفتتق ت 
 .(1)لغدت ارفاالردق تفهدةًا رلف اتك  فى ارفناقصاا ارداف 

( فق ارالئت  ارتن دذد  رلاانلق مارا ارذكتي دجلز فى اردفلداا ارتتى 39له اا رلفاةر تقن ) 
تتهلتب ه ددتهتا ارت كتة فتتق تتلافت اراتةتاا ار ندتت  لايفكاندتاا ارفاردت  لايةاتدتت  لار  تتد  لغدتاتا رتتةى 

لة  ارك اقر ارفهلل   ارفلتةدق إلل ارفاالردق إلل فاةفى ار ةفاا إلل االمت اتددق رلادان  تن دذ إلتة اردا
ق تح ةعتلتهن رتاتتةدن اردهتاقاا تتاح ارهتتتحي إلق تاتلن إةاتر ارتداقتةاا  إصتتةات هلتب رلت ادتح ارفمتت ا 
ةلق فاا ح رلف تألدق  نل  ارن اه فتح اردفلد  ارفزفتف هتتهتاي علتى إلق دتتن ايعتالق عتق ارت ادتح 

نه على  لا   ارتداقةاا ارداف ي ارفم ا  إتةى ارصتا اردلفد  لامد  االنت اتي  ايضاف  رلن ت ع
 ويجأل أن يتضمن اجعالن اآلتى:

 امن لتقن اردفلد  ارفهللب ارت ادح رها كفا ال فةتا فى  ه  االتتداجاا ارمنلد . - 1

                                                 

راتتة إلصتتةت فجلتت  ارفناقصتتاا ار تتدنتتى قتتتاتًا دلتتزن ارتتلزاتاا لارفؤممتتاا ارتكلفدتت   لار تتتكاا اردافتت  إجتتتاق عفلدتتاا ت ادتتح ار تتتكاا  (1)
جتتتاقاا دتتتةةاا ارفجلتت ي كفتتا إلرتتزن ا رجهتتاا ارتكلفدتت   ا تدتتات ارفاتتالردق ارفت تتتدق رلف تتاتدف رلفناقصتتاا فتتق  تتالح لتتتتا تقا تت  لاا

 ارض ف  فق  الح فجل  ارفناقصاا.
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امتتتن ارجهتتت  ايةاتدتتت  ارهاتتتتت يلعنلاق إةاتر ارتداقتتتةاا  هتتتا لتقتتتن ارتلد تتتلق لار تدتتتة االركتتلنتتتى  - 2
 راةاتر.

 ضح رلدفلد  ارفهللب ارت ادح رها.لصا فلجز للا - 3

  داق كد د  ارتصلح على فمتنةاا ارت ادح ارفم اي لفكاق لآ ت فلعة رتلاى ارهل اا. - 4

 تتةدة ار  تاا ارفهلل  .  - 5

لجنــة اتتذا لقتتة عهتتةا ارالئتتت  ارتن دذدتت  إرتتى رجنتت  تن تت   صدصتتًا رهتتذا ارأتتت  داتتاح رهتتا  
( علتتى إلق ت تتكح  اتتتات فتتتق 40ارادتتان  هتتذ  ارفهفتت ي فاتتة نصتتا فتتى ارفتتاةر تقتتن ) التبهيــ  المســبق

ارمتتله  ارف تصتت  رجنتت  تضتتن عناصتتت فندتت  لفاردتت  لقانلندتت  لدضتتن رهتتا عضتتل فتتق إةاتر ارتداقتتةااي 
لرهتتتا إلق تمتتتتددق  تتتتإلى فتتتق تتتتتا  فتتتق إلاتتتح ار  تتتتر  فلضتتتل  ارهلتتتبي لدجتتتلز رهتتتا تتتتاح عتتتةن تتتتلافتان 

ارجهاا ايةاتد  اع تىي لتتةة ارمتله  ارف تصت  فلعتة انتهتاق تلتر ارلجنت   االمتدان   فق تتا  فق
 :وتختا باآلتىفق إلعفارهاي 

 إعةاة فمتنةاا ارت ادح ارفم اي للضف  فداددت ي ل داق ارفمتنةاا ارالزف  ره. - 1
لدت  ارتة على امت ماتاا هار ى ارت احي فف إتات  فضفلق ارتتة ركافت  هتار ى ارت ادتح فتى اردف - 2

 ارفزفف هتتها.
ةتامتتت  هل تتتاا ارت ادتتتح ارفمتتت ا  دتتتة امتتتتد ائهاي لتتةدتتتة ارفؤاتتتح فنهتتتا ه اتتتًا رفدتتتاددت ارت ادتتتح  - 3

 ارفلضلع  لامت داة غدت ارفؤاح.
ذا كتتاق هلتتب ارت ادتتح ارفمتت ا دصتتةت   لفاتتا  –( فتتق ذاا ارالئتتت  41ه اتتا رلفتتاةر تقتتن ) –لاا

تكلفدت ي فتإق علتى رجنت  ارت ادتح ارفمت ا إلق تت تذ تغتن رلنفلذا ارذى تدة  ارهدئ  ارداف  رل ةفاا ار
ذرر فا دلزن رتضفدنه ارفداددت ارتى دفكق على إلمامتها تن دتذ اردفلدت  ارفزفتف هتتهتاي فتق فتهل تاا 
اعالدتتتت  لارت ادتتتتحي لارفدللفتتتتاا لارفمتتتتتنةاا ارلاجتتتتب تاتتتتةدفها فتتتتق فاتتتتةفى هل تتتتاا ارت ادتتتتح يث تتتتاا 

ارفهلل تتتت  رهتتتتني  فتتتتا فتتتتى ذرتتتتر   تتتتتاا اردنصتتتتت ار  تتتتتى إلل  امتتتتتد ائهن رهتتتتذ  ارفتهل تتتتااي لار  تتتتتاا
ارتكنلرتتلجىي لتجتتن ارف تتاتك  فتتى عفلدتتاا ففاثلتت ي لارك تتاقر ار ندتت  لارفتتالقر ارفاردتت ي لغدتتت ذرتتر فتتق 

 على أن يراعى اآلتى:ارفتهل اا ار ند  لارفارد  لايةاتد  لار  تد ي 
 
 عمليات توريد المنقوالت: – 1
 تدةاا ففاثل  كفتداقة إلل فق ار اهق.ما ا  ار  تر فى تل  -إل 
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 ك اقر ارفهنددق ارف اتكدق فى إلعفاح ارتتكد اا إذا كانا ه دد  اردفلد  تتهلب ذرر. -ب 

 إفكاند  ارت أدح ةلق إلعهاح ر صناا. –ا 

 إلعفاح ارصدان ي لارضفاقي ل ةف  فا  دة ار دفي لتلافت قهف ارأدات. –ة 
 التعاقد على مقاوالت األعما : – 2
 اراةتاا ارفهند  لكذا ايفكانداا ارفارد . -إل 
ما ا  اععفاح فى اردالة ارففاثلت  فتى اره ددت  لارتدادتة لارتكنلرلجدتا اين تائد  رلدفلدت  ارفزفتف  -ب 

 هتتهاي لما ا  ارتااضىي لار  تر ايجفارد  رلدفلداا ارما ا تن دذاا كفتداقة إلل فق ار اهق.
 منلدًا. فتلمه تجن اععفاح ارفن ذر -ا 
 تلافت ارفدةاا لتارتها ارت أدلد . -ة 
تتتلافت اركتتلاةت ار ندتت  ارفؤالتت    تتكح فنامتتب رللألتتائا ارتئدمتتد  ارفتتذكلتر فتتى فمتتتنةاا هلتتب  -اتتت 

 ارت ادح.
 عمليات تلقى الخدمات أو األعما  الفنية أو الدراسات االستشارية: – 3
 كفتداقة إلل فق ار اهق.ار  تر اعكاةدفد  لاردفلد  رلدنصت ار  تى  -إل 
 ار  تر ارفؤممد  لاعةاق لما ا  ار  تر فى اععفاح ارففاثل . –ب 
 غدت ذرر فق  داناا تتااا ارجه  ايةاتد  الزف . - 

أما عن اججراءات الواجبة االتباع فى خصوا آلية التبهيـ  المسـبق، فقـد بينتهـا المـادق  
 لتالى:( من الالئحة التنفيذية على النحو ا42رقم )

دجتب علتى ارفتاتةفدق رلت ادتح ارفمت ا امتتتد اق نفتاذا هلتب ارت ادتح لتاتةدن ارفمتتنةاا لارلثتتائا  -
ارفهلل تتت  لارفتتتذكلتر فتتتى هلتتتب ارت ادتتتحي لدجتتتب تاتتتةدن ارهل تتتاا فتتتى فألتتتتلا فألتتتا فتتتى ارلقتتتا 
لارفكتتتاق ارفتتتتةةدق فتتتى ايعتتتالقي لدتتتتف  ارهلتتتب فتتتى تتتتاح عتتتةن تاتتتةدن ارفدللفتتتاا لارلثتتتائا 

 فى فمتنةاا ارت ادح ارفم ا. ارفهلل  

لتتتتلرى إةاتر ارتداقتتةاا تلاتتى هل تتاا ارت ادتتح ارفمتت اي لقدتتةاا فتتى ارمتتجح ارفدتتة رتتذرر  تمتتب  -
تتتتتاتدخ تاتتتتةدفهاي لدمتتتتلن فتتتتةدت إةاتر ارتداقتتتتةاا تئتتتتد  رجنتتتت  ارت ادتتتتح ارفمتتتت ا ارهل تتتتاا ارتتتتلاتةر 

 ر تصهاي لارت كة فق امتد ائها رل داناا لارفمتنةاا ارفهلل  .

دجتتتتتلز رلجنتتتتت  ارت ادتتتتتح ارفمتتتتت ا ل فتتتتتا ال د تتتتتح  ف تتتتتةإل تكتتتتتافؤ ار تتتتتتص إلق تهلتتتتتب ايدضتتتتتاتاا  -
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لارفمتتتنةاا ارتتتى تتااتتا الزفتت  رةتامتت  هل تتاا ارت ادتتح ارفاةفتت ي علتتى إلق دتضتتفق هلتتب ارلجنتت  
تتةدة فلعة نهائى رلتة علدهي كفتا دجتلز رهتا إلق تمتتهلف تإلى ارجهتاا ايةاتدت  ارمتا ا تدتافلهن 

جتاق ا  رزداتاا ارفدةاند  إذا تهلب اعفت ذرر.فدهاي لاا

دجتتتب إلق دكتتتلق قتتتتات رجنتتت  ارت ادتتتح ارفمتتت ا  امتتتت داة هل تتتاا ارت ادتتتح غدتتتت ارفمتتتتلفار رفدتتتاددت  -
ارت ادتتتح ارفلضتتتلع  فمتتت  ًاي لعلتتتى إةاتر ارتداقتتتةاا  دتتتة اعتفتتتاة ارمتتتله  ارف تصتتت  رهتتتذا اراتتتتات 

عتتق ذرتتر علتتى  لا تت  ارتداقتتةاا اردافتت ي إ هتتات ارفتاتتةفدق  نتدجتت  ارت ادتتح  ايضتتاف  إرتتى ارن تتت 
 لدجلز رفق رن دتن ت ادلهن ارتاةن   كلاان لفاًا رلالاعة ارفدفلح  ها    ق ار كالى.

دتتن تلجدتته ارتتةعلر رفاتتةفى ارهل تتاا ارتتذدق اجتتتازلا فتتلتت  ارت ادتتح ارفمتت ا رلف تتاتك  فتتى اردفلدتت   -
ثتتتت  فتتتتؤالدقي لدجتتتتز رلمتتتتله  تتتتتاح ارهتتتتتحي لتاتتتتةدن عهتتتتاقاتهن علتتتتى إلق ال داتتتتح اردتتتتةة عتتتتق ثال

ارف تصتت  فتتتى تارتتت  فتتتا إذا كتتتاق عتتتةة ارفتتتؤالدق إلقتتح فتتتق ثالثتتت ي ارفلافاتتت  علتتتى ات تتتاذ إجتتتتاقاا 
ارت ادتتتح التاتتتا ضتتتفق ارفتهل تتتاا ار ندتتت  رلدفلدتتت  ارفزفتتتف هتتهتتتاي لفتتتى اتتتذ  ارتارتتت  دتتتتن ةعتتتلر 

ارفمتت ا  دتتة  إلصتتتاب اردهتتاقاا ارفتتؤالدق لغدتتتان رلف تتاتك  فدهتتاي إلل إعتتاةر إجتتتاقاا ارت ادتتح
 إعاةر ارنألت فى ايجتاقاا ارما ا .

 لدتددق على إةاتر ارتداقةاا تلثدا كاف  فا تن ات اذ  فق إجتاقاا. -
 الفرع الثانى

 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات 
 الطلأل المسبق بإبداء االهتمام

صتتتتر فتتتى فجتتتاح إ تتتتان ارهلتتتب ارفمتتت ا  إ تتتةاق االاتفتتتان آردتتت  فمتتتتتةث  فتتتى ارت تتتتدداا ارفدا 
ارداتتلة ايةاتدتت ي إذ تجمتتة إلتتتة ارتلتتلح لارف تتاةتاا اال تكاتدتت  لارتاندتتاا ارفتهتتلتر فتتى اتتذا ارفجتتاحي 
فكاندتتتاا  تدتتت  تهتتتةا جهتتت  ايةاتر فتتتق لتاق اتتتذ  اخردتتت  إرتتتى ارلقتتتلا ارفمتتت ا علتتتى فتتتةى قتتتةتاا لاا

تداقتتةي لذرتتر  دتتة إلق تلضتتح ارتتتاغ دق فتتى ارتداقتتة التاتتا فدهتتاي لفتتةى ااتفتتافهن رلف تتاتك  فتتى اتتذا ار
 رهن فى اذا ارهلب ارف تلعاا لاردفلداا ارتى تتغب فى هتتها فمتا اًل.

لرذا دااح إلق هلب إ ةاق االاتفان ارفم اي ال إجتاق تت ذ  ارجه  ايةاتد ي لتدلتق عنته فتى  
ني  هةا اردفلداا ارتى تتهلب فدتف  فم ا  رلف تألدق  ن اه فددقي لارلقلا على قةتاتهن ل  تاته

ارلصلح إرى قائف  ف تصتر فنهني إلل فدتفت  فتةى ااتفتافهن  ارف تاتك  فتى اردفلدت  ارفاتتتح هتتهتا 
    ق تداقةاا ارجهاا ارداف  فى فصت(. 2018رمن   182)ارفاةر اعلرى فق قانلق تقن 

لقة ت نى كح فتق ارف تت  ار تنمتى لارف تت  ارفصتتى ةلق ارف تت  اركتلدتىي اتذ  اخردت  فتى  
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إلق دتتتذل تتتتذل  –إلى ارف تتت  اركتتلدتى  –ت تتتدداا صتتةتا رهفتتتاي فتفنتتدق علتتى اتتذا اع دتتتت  آ تتت
نألدتده فى اتذا ار صتلص رفتا تتااته تلتر اخردت  فتق نتتائم إدجا دت  فتى فجتاح إ تتان ارداتلة ايةاتدت  

 فق تلفدت رللقا لارجهة لارن ااا.

جتاقاا ارهلب ارفم ا  إ ةاق االاتف  ان فى كح فتق فتنمتا لفصتت اذا لقة تن تنألدن كد د  لاا
 على ارنتل ارتارى.

 الغصن األو 
 ضوابط وضمانات الطلأل المسبق بإبداء االهتمام

 فى فرنسا

( فق فتملن ار تتاق اردتان 31راة جاق ارنص على اخرد  ارتى نتق  صةةاا فى ارفاةر تقن ) 
 Avis de تتتتا عنتتلاق اي هتتات  تتايعالق ارفمتت ا رلمتتلهاا ارتداقةدتت  2016رمتتن   360تقتتن 

préinformation des pouvoirs adjudicateurs( فتق ذاا ارفتمتلن 32ي لفتى ارفتاةر تقتن )
 Avis périodiqueتتتتا عنتتلاق اي هتتات ارتتةلتى ايت تتاةى إلل ايدضتتاتى رلهدئتتاا ارتداقةدتت  

indicatif des entités adjudicatrices ي ثن جتاق ارتنص علتى اتذ  اخردت    تادها متار ى ارتذكت
ي فتتى 1/4/2019لارتتذى  تتةإل اردفتتح  تته ا تتتةاق فتتق  2018رمتتن   1075ارفتمتتلن ارالئتتتى تقتتن فتتى 

   اتاتها اعتة ع ت لذرر على ارنتل ارتارى: 2131ارفاةر 

لتتتنص علتتى إلنتته دفكتتق رلجهتت  ارتداقةدتت  إلق ت صتتح عتتق ندتهتتا إلل تغ تهتتا  :2131/1المــادق  
ي إذا كانتا Avis de préinformationان فى ارتداقتةي إفتا  هتدتا اي هتات ارفمت ا  هلتب االاتفت

ي إلفتتا إذا كانتتا اتتذ  ارجهتت  اتتى  le pouvoir adjudicateurاتتذ  ارجهتت  اتتى ارمتتله  ارتداقةدتت  
ي فتصت ح عتق اتذ  ارندت  إلل تلتر ارتغ ت   هتدتا اي هتات l'entite adjudicatriceارهدئت  ارتداقةدت  

ي لاتتذ  اي هتتاتاا تتتتتت علتتى Avis périodique indieatifارتتةلتى ايت تتاةى إلل ايدضتتاتى 
 غتات ارنفاذا ارادامد   الئت  ارف لضد  اعلتل د  را هات عق إ تان اردالة ايةاتد .

لتتتتتتنص علتتتتتى إلق تتمتتتتتح اي هتتتتتاتاا ارمتتتتتا ا  رلن تتتتتت إفتتتتتا إرتتتتتى لكارتتتتت   :2131/2المـــــادق  
 l'office des publications de l'unionايعالنتتتاا ارتمتتتفد  رالتتتتتاة اعلتل تتتى 

européenne  فتتتا إرتتتى ارجهتتت  ارفدندتتت  رن تتتتاا علتتتى ارصتتت ت  ارتمتتتفد  رهتتتاظ  لفتتتى اتتتذ  ارتارتتت ي لاا
إرتتتى لكارتتت  ارن تتتت  –إلى ق تتتح ارن تتتت علتتتى ارصتتت ت  ارتمتتتفد  رلجهتتت  ارفدندتتت   –د تتتتته إتمتتتارها إللاًل 

  االتتاة اعلتل ى فف ارتنلده إرى تاتدخ ايتماح  هذ  ارص ت .
فى تار  إلق ت اةت ارهدئ  ارتداقةد  إرى ن ت اي هتات  لتنص على إلنه:   2131/3المادق  

ارةلتى ايت اةى إلل ايدضاتىي فإق علدها إلق تهلف ارفت تدق علتى ارفلاصت اا ار ندت  ارتتى ت تدت 
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إردهتتا فتتى ارداتتة عتتاةري إلل تلتتر ارتتتى ت تتتفح علدهتتا ارداتتلة ذاا ارفلضتتلعاا ارفتفاثلتت  فتتف فلضتتل  
  ارفلاص اا ار ند  على ارصت ت  ارتمتفد  رلهدئت  ارتداقةدت  ارداة فتح اي هاتظ على إلق تلضف اذ

ارتتى  2131/6ي 2131/5ي 2131/4ارمتا ا  لارفتلاة  2131/2 ذاا ار تتله ارفتتةةر فتى ارفتلاة 
 مدتة ذكتاا.
 ومع ذلك يجوز إخطار المرشحين بها بوسائ  أخرى فى الحاالت اآلتية: 

لق قدتتتتتة ل  تتتتتكح كافتتتتح لف ا تتتتتت  تتتتتارهتدا ة -تدنفتتتتا دكتتتتتلق فتتتتق ارفمتتتتتتتدح ارتتتتتة لح فجانتتتتًا  - 1
ي 2132/12رتتتتتت د  لثتتتتتتائا ارف تتتتتتلتر ر متتتتتت اب ارف تتتتتتات إردهتتتتتتا فتتتتتتى ارفتتتتتتلاة  -االركتتلنتتتتتتى 

 ار اص   اععفاح ارف دن  فدفا  دة. 2131/14

تدنفتتا ت تتت  ارهدئتت  ارتداقةدتت  علتتى اردفتتالق االقتصتتاةددق فاتضتتداا تفادتت  متتتد  ارفدللفتتاا  - 2
 إجتاقاا إ تان ارداة. ارتى لضدا تتا  صتان هلاح

اتذا لقتة إل تاتا ارفتلاة ارتاردت  إرتى اي هتات  تايعالق ارفمت ا لاي هتات ارتةلتى ايت تتاةى  
إلل ايدضاتى  اعت ات  ةعلر ر تح  اب ارفنافم   ارنم   ركاف  اردالة   الا تلر ارفتدلا   ار ةفاا 

 االجتفاعد  لار ةفاا ارنلعد  اع تى.

لتتتى إلنتتته دجتتتلز رلجهتتتاا ارفتداقتتتةري  امتتتتثناق ارمتتتلهاا اردافتتت  لتتتتنص ع :2131/4المـــادق  
ارفتكزدت  ارتتى لتةا  هتا قائفت  فتى اي هتات ارفلتتا  هتذا ارفتمتلني امتت ةان اي هتات ارف تات إردتته 

ي كتتةعلر  le préinformationمتتار   ارتتذكت لاتتل ارهلتتب ارفمتت ا  االاتفتتان  2131/1فتتى ارفتتاةر 
إجتتتتاقاا ارفناقصتتت  ارفتتتتةلةر إلل ايجتتتتاقاا ارتنافمتتتد  فتتتف  ر تتتتح  تتتاب ارفنافمتتت ي لذرتتتر فتتتى إهتتتات

 ارت ال .
 وفى هذه الحالة يتعين أن يفى هذا اجخطار بالشروط التالية: 

 إلق د دت  صلتر إلمامد  إرى اع أاح إلل ارتلتدةاا إلل ار ةفاا فلضل  ارداة فتح اي تان. - 1

جتتتاقاا ارفناقصتت  ارفتتتةلةر إلل ايجتتتاق إلق د تتدت إرتتى إلق اتتذا ارداتتة متتلا دتتتن إ تافتته لفاتتا ي - 2
ارتنافمتتتى فتتتف ارت تتتال ي  تتتةلق إعتتتالق التتتتا  تتت ى فتتتق اتتتذدق ايجتتتتاقدق لةعتتتلر اردفتتتالق إلل 

 اركداناا االقتصاةد  ارفدنددق رتاةدن عهاقاتهن.

إلق دتن إتماح اذا اي هات رلن ت  دق  ف  لثالثدق دلفًا لاثنى ع ت  هتًا ق ح تاتدخ إتماح  - 3
 ت كدة ارف اتك .ارةعلر ر

لتنص على إلق اي هاتاا مار   ارذكت ال تن ت على ارص ت  ارتمتفد   :2131/5المادق  
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علتتتى اتتتذ   supplémentaireرلجهتتت  ارتداقةدتتت  ارفدندتتت ي لفتتتف ذرتتتر دجتتتلز عفتتتح إ هتتتات إضتتتافى 
 ارص ت  لفاا رل تله ارلاج   االت ا  فى ايعالق عق ارفناقص  لارتى م ا  دانها.

لتتتتنص علتتتى إلق ارفتتتةر اراصتتتلى رصتتتالتد  اي هتتتاتاا ارمتتتا ا  لارتتتتى  :2131/6المـــادق  
 ت كح ةعلر ر تح  اب ارفنافم ي إلثنى ع ت  هتًا فق تاتدخ إتماح اع هات رلن ت.

أمـــا فيمـــا يتعلـــق باجخطـــار المســـبق بطلـــأل االهتمـــام أو بالـــدورى اجرشـــادى فـــى عقـــود  
 فقد جاء النا عليه فى المواد التالية:الخدمات االجتماعية والخدمات النوعية األخرى، 

لتتتنص علتتى إلنتته دجتتلز رلجهتت  ارفتداقتتةر إلق تمتتت ةن اي هتتات ارفمتت ا  :2131/7المــادق  
 هلتتتتتب االاتفتتتتتان ر تتتتتتح  تتتتتاب ارفنافمتتتتت    تتتتت ق اتتتتتذ  ارداتتتتتلةي لذرتتتتتر تدنفتتتتتا تدتتتتتاةح ارادفتتتتت  ارتاةدتدتتتتت  

ة. لفتى اتذ  ارتارت  دجتب إلق رالتتداجاا إلل تتجالز ارتتة اعلتل تى لاجتب ارته دتا علتى اتذ  ارداتل 
 دمتلفى اذا اي هات ار تله ارتارد :

 إلق دتدح  ص   إلمامد  إرى نفاذا ار ةفاا فلضل  ارداة فتح اي تان. - 1

إلق د تتتدت إرتتتى إلق ارداتتتلة فتتتتح اتتتذا اي هتتتات متتتلا دتتتتن إ تافهتتتا ةلق ن تتتت التتتتا فتتتف ةعتتتلر  - 2
  ارف اتك   هتدا اركتا  . اركداناا إلل اردفالق االقتصاةددق ارفدنددق إرى ت كدة

ي فتتةر صتتتالتد  2131/9اتتذا لدجتتلز إلق دكتتتلق را هتتات ارف تتات إردتتته ه اتتا رتتنص ارفتتتاةر  
 تتجالز اثنى ع ت  هتًا.

دن تتتت اي هتتات ارفمتتت ا  هلتتب االاتفتتتان فتتى ارجتدتتتةر ارتمتتفد  رالتتتتتاة  :2131/8المــادق  
اقتتتةر إلق تن تتتت إ هتتتاتًا إضتتتافدًا علتتتى اعلتل تتى لفاتتتا رل تتتتله ارف دنتتت  فدفتتتا  دتتتةي لدجتتلز رلجهتتت  ارفتد

  الا ارةعاف  ارتى ألهت علدها اي هات اعلحي لرد    ته  un autre supportةعاف  إل تى 
إلق د تتتفح ايعتتالق ايضتتافى علتتى كافتت  ارفدللفتتاا ارتتتى دتضتتفنها اي هتتات اعمامتتىي  تتتده  إلق 

 د ات إرى ذرر فى ايعالق ايضافى.

إرتتى تارتت  فتتا إذا كانتتا ارتتةعلر إرتتى ارفنافمتت  قتتة تفتتا  2131/10 لإل دتتتًا فاتتة إل تتاتا ارفتتاةر 
فى  كح اي هات ارفم ا  هلب االاتفان إلل  اي هات ارةلتى ايت اةى إلل ايدضاتىي  ت ق علتى 

إرتتى كافتت  اركدانتتاا إلل  –فتتى ذاا ارلقتتا ل هتدتتا اركتا تت   –ارجهتت  ارتداقةدتت  إلق تتمتتح اتتذ  ارتتةعلر 
 إلكةلا ف اتكتهن فى إجتاقاا إ تان ارداة.اردفالق االقتصاةددق ارذدق 

علتى ارتتة اعةنتى فتق ارفدللفتاا  2131/11كفا دجب إلق ت تفح اذ  ارةعلر ه اتا رلفتاةر  
 اختد :
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 les marchésه ددتتت  لكفدتتت  اععفتتتاح ارفهلل تتتتت ي لفتتتى تارتتت  ارداتتتلة اراا لتتت  رلتجةدتتتة  - 1
renouvelables ق إلفكتق إرتى د ات فى ارةعلر إلدضا إرى اره ددت  لاركف دت  رهتذ  اععفتاحي لاا
ارتتتى تاتتلن ارجهتت  ارفتداقتتةر  الرهتتا  ن تتت  un estimation du délaiارفتتةر ارفتلقدتت  

 إ هاتاا التا  رلةعلر ر تح  اب ارفنافم  رتجةدة اردالة.

 .la procédure utiliséeايجتاق ارفت ف  - 2

 تاتدخ ار ةق فى تن دذ إلل إنجاز فلضل  ارداة. -3

رلجه  ارفتداقةري لارتى تتتاح علدهتا فمتتنةاا  l'adressé du profilق ارص ت  ارتمفد  عنلا - 4
ارف تتتلتر رلفت تتتتدقي لتدنفتتتا ال تكتتتتلق اتتتذ  ارفمتتتتنةاا فتاتتتت  علتتتتى اتتتذ  ارصتتت ت  عى فتتتتق 
اعم اب ارتى من دنها فدفا  دةي إلل تدنفا ال تكلق فتات   لمتائح إل تتىي فإنته دتدتدق فتى اتذ  

ارتتتةعلرظ لفتتتى ارتتتتاالا ارتتتتى دكتتتلق ارتتتة لح االركتتلنتتتى علتتتى ارفمتتتتنةاا  ارتارتتت  إتفاقهتتتا فتتتف
فتاتتتتًاي فإنتتته دتدتتتدق إلق ت تتتدت ارتتتةعلر إرتتتى اردنتتتلاق لارتتتتاتدخ ارفتتتتةة يدتتتةا  ارهل تتتاا  أتتتت  

 ارتصلح على فمتنةاا ارف لتري إضاف  رلأ  إلل ارلأاا ارتى دفكق إلق تدت   ها.

 نلانه. داق  ارفتفا ارذى ملا د تن ارداة لع - 5

 ارفدللفاا ار اص   اراةتاا ارفهند  لار ند  لاالقتصاةد  لارفارد . - 6

 .la forme du marché كح ارداة  – 7

 leur pondération ou leur hiérarchisationفدتاددت إمتناة ارداتة لتتتد هتا إلل تتةتجها  - 8
 فى تاح عةن ألهلت اذ  ارفدللفاا  اي هات.
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 الغصن الثانى
 ضوابط وضمانات الطلأل المسبق بإبداء االهتمام

 فى مصر

اتذ  اخردت  )هلتب إ تةاق االاتفتان( علح  -كفتا ذكتنتا فتق ق تح  –راة ت نى ارف ت  ارفصتى  
لالئتتته ارتن دذدت .... ت نااتا كلاتتةر إلل كدنصتت فتق  2018رمتن   182فتر فى ارت تدف ارتارى تقن 

فاتتة ت نتتى إلدضتتا لعلح فتتتر آردتت  هلتتب فدللفتتاا تدنفتتا  عناصتتت فنأللفتت  تجمتتة فلمتت   اتتذا ارت تتتدفي
( فنه على إلنه دجلز رلجه  ايةاتد  إصةات هلب رلتصلح على فدللفتاا 12نص فى ارفاةر تقن )

إلل فاتتتتتاا إلل فلاصتت اا إلل غدتاتتا  أتتت  امتتتد اق إجتتتاقاا ةتامتت  ارمتتلاي إلل تتةدتتة اتتداجاتهتتا 
عتتةاة  هتت  اتتداجاتهتتا ارمتتنلد ي علتتى إلق تدلتتق عتتق علتتى نتتتل ةقدتتا لفاتتًا رفمتتتجةاا ارمتتلاي إلل ي

ذرتتتر  إتتتتتةى ارصتتتتتا اردلفدتتتت  لامتتتد  االنت تتتتات إلل تلجتتتته ارهلتتتتب  تتتةعلر ارف تتتتتألدق  نتتتتل  ارن تتتتاه 
 ارفهللب لذرر  ايضاف  رلن ت على  لا   ارتداقةاا ارداف .

كفتتتتا ت نتتتتى كتتتتذرر فتتتتى إهتتتتات اتتتتذ  ارفنأللفتتتت  ضتتتتتلتر إلق تن تتتت  رجنتتتت  رلفؤ تتتتتاا لارتأدتتتتتاا  
القتصتتتاةد  تضتتتن ارتتتلزتاق ارفدندتتتدق  ار تتتئلق االقتصتتتاةد  لت تتتتص  ةتامتتت  ارف تتتتلعاا لارصتتت ااا ا

لارتن تتتؤ لتصتتتة لتتلدتتتح لةتامتتت  ارفؤ تتتتاا لارتأدتتتتاا االقتصتتتاةد  ارتتتتى تتتتؤثت فتتتى تتتتلفدت فتهل تتتاا 
ارجهتتاا ار اضتتد  عتكتتان اتتذا اراتتانلقي  فتتا دتتةعن جهلةاتتا فتتى تاتتةدن ار تتةفاا ارفنلهتت   هتتاي لفاتتًا 

تصاصتتاتها  تتتارجلةر ارفهلل تتت ي لتتمتتتدنها لتفتتتف ك اقتهتتتا   تتكح فمتتتتفتي ل فتتتا دمتتتهن فتتتى جهتتتلة ال 
ارةلر  فى فجاالا ارتنفدت  االقتصتاةد . لتدتة ارلجنت  تاتدتتًا  نتتائم إلعفارهتا لتلصتداتها تدتضته علتى 

 فجل  ارلزتاق العتفاة  لات اذ فا دلزن فق إجتاقاا رتن دذ فا لتة  ه.

افت  اتذ  اردناصتت إلل اخردتاا إنفتا تتكافتح فدفتا  دنهتا ر لتا فنأللفت  لكفا ال لاضتح فتإق ك 
 فتاةف  لفتهلتري تماعة على تتادا اعاةاا ارتى إل ات إردها اراانلق مارا ارذكت لارتى فق  دنها:

 تنألدن إجتاقاا ت هده لتن دذ ارتداقةاا ارداف  لفتا د  تن دذ اردالة. - 1

 ردان.تتادا ك اقر لفاعلد  اين اا ا – 2

تدزدتتز ف تتاةا ارتلكفتت  لته دتتا فدتتاددت اردالندتت  لار تت افد  لارنزااتت  لتتدتت  ارفنافمتت  لارفمتتالار  – 3
 لتكافؤ ار تص لتجنب تضاتب ارفصارح.

ته دتتتتا إلمتتتتاردب ايةاتر ارتةدثتتتت  لاالنتاتتتتاح فتتلدتتتتًا إرتتتتى امتتتتت ةان تكنلرلجدتتتتا ارفدللفتتتتاا فتتتتى  - 4
 ايجتاقاا.
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لإلنفتتتاه ارتداقتتتة رفمتتتادتر ارتهتتتلتاا االقتصتتتاةد  لتل دتتت  اتتداجتتتاا تهتتتلدت هتتتتا ار تتتتاق لار دتتتف  – 5
 ارجهاا ايةاتد    اعلد .

تلفدت فدافل  عاةر  رلفتدافلدق فق فجتفف اععفاح فف ارجهاا ايةاتد  لفى ذاا ارلقا فنتف  – 6
 ففاتماا ارتلاهؤ لاالتتداح لار ماة لاالتتكات.

لق ارتلتتلح لارف تتاةتاا اال تكاتدتت  لارتاندتتاا ارفتهتتلتر ت نتتى ارجهتتاا ار اضتتد  عتكتتان اتتذا اراتتان -7
 عنة ارتداقة على تل د  اتتداجاتها لكذرر ت نى مداماا ارتداقة ارفمتةان.

لفدفتتا دتدلتتا  اخردتت  ارتتتى نتتتق  صتتةةاا لاتتى آردتت  هلتتب إ تتةاق االاتفتتاني فاتتة نصتتا ارفتتاةر  
إلق رلجهتت  ايةاتدتت  تتتاح تغ تهتتا علتتى  2018رمتتن   182( فتتق قتتانلق ارتداقتتةاا ارتكلفدتت  تقتتن 13)

فى فدتف  ارف اتكدق ارفتتفلدق إلل ارفهتفدق  ارة لح فى عفلد  فددن  تنتلى هتتهتا  ت ى فتق هتتا 
ارتداقتتةي إلق تصتتةت هلتتب إ تتةاق االاتفتتان لذرتتر ق تتح ار تتتل  فتتى هتتتح اردفلدتت ي علتتى إلق تدلتتق عنتته 

ى  لا   ارتداقتةاا. لال دجتلز  ت ى  إتةى ارصتا اردلفد  لامد  االنت ات لذرر  ايضاف  رن ت  عل
تاح إلق دؤةى هلب إ تةاق االاتفتان إرتى ارتتة فتق عتةة ارف تاتكدق تتاح ارهتتحي لال دتتتتب علدته إلى 

 تا رفق تةلا على ارهلب.
وهو ما أشارت إليه الالئحة التنفيذية لهذا القانون، ولكن بشىء من التفصي ، حيث جاء  

 يلى: ( من هذه الالئحة ما19بالمادق رقم )

يةاتر ارتداقتتةاا تتتاح تغ تهتتا فتتى فدتفتت  ارف تتاتكدق ارفتتفلتتدق إلل ارفهتفتتدق  ارتتة لح فتتى عفلدتت   -
فددن  تنلى هتتها   ى فق هتا ارتداقة إلق تصةت هل ًا  ةلق فاا ح ي ةاق االاتفان ق ح ار تل  

 هتتها. فى هتح اردفلد  رفدتف  ارف اتكدق ارفتتفلدق إلل ارفهتفدق  ة لح اردفلد  ارفزفف

ت كح  اتات فق ارمله  ارف تص  رجن  تضن عناصت فند  لفارد  لقانلند  لدضتن رهتا عضتل فتى  -
إةاتر ارتداقةااي لرها إلق تمتددق  تإلى فق تتا  فق إلاح ار  تر  فلضل  ارهلتبي لدجتلز رهتا تتاح 

فلعتتة  عتتةن تتتلافتان االمتتتدان   فتتق تتتتا  فتتق ارجهتتاا ايةاتدتت  اع تتتىي لتتتتةة ارمتتله  ارف تصتت 
 انتهاق تلر ارلجن  فق إلعفارها.

دتن ايعالق عق هلب إ ةاق االاتفتان  إتتةى ارصتتا اردلفدت  لامتد  االنت تاتي لذرتر  ايضتاف   -
رلن ت عنه على  لا   ارتداقةاا ارداف ي على إلق دكلق إصةات إ ةاق االاتفان لفاتًا رلنفتلذا ارتذى 

 تت ذ إةاتر ارتداقةاا فا دلزن رتضفدنه اعتى:تدة  ارهدئ  ارداف  رل ةفاا ارتكلفد  على إلق 
 ارأت  فق هلب إ ةاق االاتفان  تمب اعتلاح. - 1
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 ار تله لارالاعة ارالزف  رتاةدن ارهلب. - 2
 ار داناا اعمامد  ارفهلل   فق ارف تألدق  ارن اه فتح إ ةاق االاتفان. - 3
 إلد  تالا رفق قافلا  ارتة.اي اتر إرى إلق هلب إ ةاق االاتفان ال دتتتب علده  - 4
 لغدت  فق ار داناا ارتى تتااا ارجه  ايةاتد  الزف .  -
تتتتتلرى إةاتر ارتداقتتتةاا امتتتتالن لتصتتتت فتتتا دتتتتة رهتتتا فتتتق تةلةي لتمتتتلدفها رلجنتتت  ر تصتتتها لةتامتتت   -

ارفمتتتنةاا ارفتفاتت   هتتا لفاتتا ر متت  لارفدتتاددت ارفتتتةةر فمتت اًا ي تتةاق االاتفتتان  فتتا دتنامتتب فتتف 
دتتتت  اردفلدتتتت ي لتتفتتتتف تاتدتتتتتا رلمتتتتله  ارف تصتتتت   نتتتتتائم إلعفارهتتتتا فتفاتتتتًا  تتتته  دتتتتاق  ارف تتتتاتكدق ه د

ارفتتفلدق إلل ارفهتفدقي فإذا فا تاةن عةة كاا فنهن فدتن ايعالق عق اردفلد  تاح هتتهاي لفى 
غدتتتت ذرتتتر فدتتتتن إعتتتةاة قائفتتت  ف تصتتتتر  ارف تتتتألدق ارتتتتى تتنامتتتب قتتتةتاتهن ل  تتتتاتهن فتتتف فلضتتتل  

 ارهلب.
عفتاح  تئلنها فتى ضتلق فتا  - لدتددق على إةاتر ارتداقةاا تلثدا كاف  فا تن ات تذ  فتق إجتتاقااي لاا

تدتفتتة  ارمتتله  ارف تصتت  فتتق نتتتائم إلعفتتاح ارلجنتت ي لدتتتن ن تتت هلتتب إ تتةاق االاتفتتان علتتى  لا تت  
 ارتداقةاا ارداف  ل داق ارف اتكدق ارفتتفلدق إلل ارفهتفدق  ارة لح فى اردفلد .

 ثانىالمطلأل ال
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات التدقيق

 فى شخا مقدم العطاء

داصة  ارتةقدا فتى  ت ص فاتةن اردهتاق فتتص اتذا ار ت ص فتى ذاتتهي  ددتةا عتق اردهتاق  
ارفتاتتتةن  تتتهي ذرتتتر إلق ارتداقتتتةاا ايةاتدتتت  ردمتتتا فتتتق ق دتتتح اععفتتتاح ذاا اعثتتتت ارفتتتتةلة ارتتتتى تتادتتتة 

اردالق  ارتداقةد  ارتى تن    دنهفاي  ح تتدلا  فصتارح عافت  تتجتالز فصتارح  تةلة فصارح إلهتاا 
اعهتتتااي اعفتتت ارتتذى دلجتتب ضتتتلتر ا تدتتات ارفتداقتتة فتتق ذلى ارك تتاقر ارفاردتت  لار ندتت ي لفتتق ذلى 
ار  تتتر ارتتتى تتتةح علتتى ا تتتتاكه فتتى تلتتر ارتداقتتةاا لرتتد  فتتق ق دتتح ارفأتتافتاا ارتجاتدتت ي فتتنتق إلفتتان 

  فصارح قلفد  إلل عاف . –كفا ذكتنا  –عالة تتدلا 
لرتتتذا ال د تلتتتا ارلضتتتف فتتتى كتتتح فتتتق فتنمتتتا لفصتتتت فتتتى ضتتتتلتر إلق تتتتتلافت فتتتى إلصتتتتاب  

اردهاقاا  تلها فددن  را لرهن كفنافمدقي ل ت ق دتاتةفلا  اردةدتة فتق ارلثتائا ارتتى تث تا تتلافت اتذ  
فتتي ارتتاتا فتق فتةى امتتد اق ار تلهي لانا داف على عاتا رجن  ار ا إلل ارجه  ارف تص   هذا اع

ارفتنافمتتدق رتلتتر ار تتتلهي لذرتتر فتتق  تتالح ارفتاجدتت  لارتتتةقدا فتتى ارلثتتائا ارفاةفتت  فتتق كتتح فتتنهن 
 –لكفا ذكتنا  –لتتدلا  هذ  ار تله. فإذا كانا ارااعةر اى ضتلتر إلق ت ضف ارتداقةاا ايةاتد  

متتتدقي إال إلق اتتتذ  ارااعتتتةر دتتتتة فتتتق رف تتتاةا تتدتتت  ارفنافمتتت  لتكتتتافؤ ار تتتتص لارفمتتتالار  تتتدق ارفتناف
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إهالقهتتا قدتتةاق: إللرهفتتا دتدلتتا  فتتا ت تضتته ايةاتر فتتق  تتتله فددنتت  تتتتى لجتتلب تلافتاتتا فتتدفق دتاتتةن 
رلتداقةي لثاندهفا: دتدلا  فا تت ذ  ايةاتر فق إجتاقاا لاى  صةة تنألتدن إلعفتاح ارفناقصت  اردافت ي 

 .(1)تهن ار ند  إلل ارفارد  عةاق اذ  اععفاح..فق امت داة  د  اعفتاة ارذدق دث ا رها عةن قةت 
لاكتتذا دصتت ح رلجنتت  ار تتا إلل ارجهتت  ارف تصتت   هتتذا اعفتتت ارتتتا فتتى ارتتاتتا فتتق إلق فاتتةن  

اردهتتاق متتلاق إلكتتاق   صتتًا ه دددتتًا إلن فدنلدتتًاي قتتة تتتلافتا فدتته ار تتتله ارفاتتتتر قانلنتتًاي إلل تلتتر ارتتتى 
رتاةدتد ي تتاداًا رلفصلت  ارداف ي فإذا ت لا إلى فق اذ  لضدتها جه  ايةاتر امتناةًا إرى ملهتها ا

ار تتتلهي دصتت ح رهتتذ  ارلجنتت  إلل تلتتر ارجهتت  ارتتتا فتتى تتفانتته فتتق اال تتتتار فتتى إلى فتتق ارتداقتتةاا 
ارداف ي نالح تتفانه ال امت داة   اعت ات إلق اذا اع دت إنفا دنصب على اردهاق ذاتته تتدق ت لتا 

 ده ه اا رفمتنةاا للثائا ارهتح كفا من دق التاًا.إلى فق ار تله ارلاجب تلافتاا ف
فما هى إذن الضوابط والضمانات الواجـأل توافرهـا فـى شـخا مقـدم العطـاء والتـى يترتـأل  

على تخلف أى منها حرمان هذا الشـخا مـن الحـق فـى التقـدم للمنافسـة فـى التعاقـدات العامـة؟
  

 ه لضتفاناا ذاتدت  إلل   صتد ي تنامن اذ  ارضلا ه لارضفاناا فى لاقف اعفتت إرتى ضتلا 
 لضلا ه لضفاناا فلضلعد ي لذرر على ارنتل ارتارى:

 الفرع األو 
 الفلسفة التشريعية الحديثة للضوابط والضمانات الذاتية 

 أو  الشخصية لمقدم العطاء

 تتذاا  تت ص فاتتةن اردهتتاقي إلل  ايهتتات  -كفتتا ذكتنتتا –تتدلتتا اتتذ  ارضتتلا ه لارضتتفاناا  
لذرر   ق دكتلق إلاتاًل رلتداقتة لفلضتف ثات  لتمتق ارمتدتر لارمتللر لغدتاتا ي لاتل ارذاتى ر  صدتهي 

 فا ن دنه ت اعا فدفا دلى:
 الغصن األو 

 األهلية القانونية للتعاقد

ي لداصتتة  هتتا  لجتته عتتان فتتةى صتتالتد  ار تت ص (2)تجمتتة اتتذ  اعالدتت  إلتتتة إلتكتتاق ارتداقتتة 
                                                 

 ي م اا اي اتر إرده.21/4/1957اي جلم  7رمن   2946تكن فتكف  اراضاق ايةاتىي ارةعلى تقن  (1)
فتتف  تارتالا لارتتفتح  االرتزافتاا إلل ارلاج تاا دفدز ار اهاق  دق إلالد  ارلجلب لإلالد  اعةاقي ف الد  ارلجلب اى صتالتد  اينمتاق رلت (2)

 ارتى داتتاا اراانلقظ ففا دجدلها تتصح  ار  صد  اراانلندت  ال  تايتاةر ل ارتتارى دث تا إلالدت  ارلجتلب تتتى لرتل رتن تتتلافت ايتاةري فهتى
 نى عنته علتى لجته ددتتة  ته  تتعاً تث ا رلص ى غدت ارففدز إلل ارفجنلقي إلفا إلالد  اعةاق فهى صالتد  ار  ص رصتةلت اردفتح اراتانل 

 لجلة إلالد  ارلجلب فف إلالد  اعةاقي لارتى اى صالتد  ار  ص المتدفاح ارتالا ارتى دتفتتف  هتاي إذ ال دفكتق رل ت ص إلق دتفتتف 
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إلل إةاتر ادئت ي رلتد دتت عتق إتاةتته تد دتتًا ددتتة  ملاق إلكاق فتةًا إلل فؤمم  إلل  تك  إلل جهت  تكلفدت 
 تته اراتتانلقي لدتتتتب علدتته آثتتات  اراانلندتت ي لاتتى تكتفتتح  ارنمتت   رل تت ص اره ددتتى فتتى متتق ارت تتةي 

فتتق اراتتانلق  44 فدنتتى إلق ار تت ص إذا إلصتت ح ت تتدةًا لفتفتدتتًا  اتتلا  اردالدتت  غدتتت فتجتتلت علدتته )ن 
رر دمتتهدف فزالرتت  جفدتف ارتصتتتفاا اراانلندت   فتتا فتتى ارفتةنى ارفصتتتى(ي دصت ح كافتتح اعالدت ي ل تتذ

ق رتتتن دكتتتق ةا تتتاًل فتتتى فاادتتت   –ذرتتتر ارتداقتتتةاا ايةاتدتتت ي ذرتتتر عق ارتتاضتتتى فتتتى اتتتذ  ارتداقتتتةاا  لاا
فتت ه اتت اهًا لثداا  فا ت تضه اعالد  فق فلكاا دجب تلافتاا رلالح  صت  ارتد دت عق  –اعالد  

لتتى تلاتتى ارتاتتلا لاالرتزافتتاا فتتى فلاجهتت  ايةاتري رتتذرر ال دفكتتق ايتاةري لردصتت ح ار تت ص قتتاةتًا ع
 .(1)رهذ  اع دتر إلق تا ح ا تتار فاقة اعالد  إلل ناقصها فى ارفناقص 

فتتق اراتتانلق ارفتتةنى ار تنمتتى علتتى إلق ارااصتتت اتتل ار تتتة فتتق اتتذا  388اتتذا لتتتنص ارفتتاةر  
فق ذاا اراانلق على إلق  414لتنص ارفاةر ارجن  إلل ذار ارذى رن د لغ منه ارثافن  ع تر كافل ي 

مق ارت ة تتةة  ثفاندت  ع تت متن  كافلت ي ف تى اتذ  ارمتق دكتلق كتح  ت ص إلاتال رففاتمت  ارتاتلا 
ارتتتى دتفتتتف  هتتاظ فتتى تتتدق إلق  اراتتانلق ارفتتةنى ارفصتتتى قتتة تتتةة متتق ارت تتة  إتتتةى لع تتتدق متتن  

 فدالةد .

صتًا فدنلدتًا  اصتا إلن عافتًاي لاتل فتا إلفا إذا رن دكتق ار ت ص   صتًا ه دددتًاي  تح كتاق    
اعصتتح إلل ارااعتتةري فتتإق اعالدتت  اراانلندتت  رلتداقتتة دجتتب إلق  –فتتى فجتتاح ارتداقتتةاا ايةاتدتت   –دفثتح 

تث ا رل  ص ارذى دفثله قانلنا لذرر   ق دكلق اذا ار  ص فؤاال قانلندًا رهذا ارتفثدح. فتإق كتاق 
تتاتا فتق ارففثتح اراتانلنى رهتذ  ار تتك  ه اتا راتتات اذا ار  ص  تك  فثاًل فإنه دجتب إلق دتاعتى ار

                                                                                                                                               

فتى تتةلة  ارتاي لركنه دمتهدف امتدفاره  ن مه فثح ارصأدت ارذى دتفتف  تا ارفلكد  لركق ال دمتهدف امتدفاح اتذا ارتتا  ن مته إال 
فددنتت ي فهتتل نتتاقص عالدتت  اعةاقي لركتتق كافتتح إلالدتت  ارلجتتلب لدتضتتح فتتق ذرتتر إفكاندتت  فصتتح إلالدتت  ارلجتتلب عتتق إلالدتت  اعةاق فصتتاًل 

 تافًا.
لفتا  دتةااظ ارفمت تات ارتتةكتلت/  81ارتةكتلت/ ع تة ارتتزاا ارمتتنهلتىي ارفتلجز فتى ارنألتدت  اردافتت  رالرتزافتاا فتى اراتانلق ارفتتةنىي ص  

ت اهلل عل ي اعم  لاعتكاق ارداف  ي تان اردالة ايةاتد  رلفناقصاا لةلت ارجهتاز ارفتكتزى رلفناقصتاا اردافت  فتى ته دتا فؤاة نص
رمتن   30لالئتتته ارتن دذدت   فلجتب ارفتمتلن تقتن  2016رمتن   49ل تح نصلص إلتكان قانلق ارفناقصاا ارداف  اركلدتى ارجةدة تقن 

 .107ي ص 2017/2018ي اره د  اعلرىي 2017
فتتق اراتتانلق ارفتتةنى ).. كتتح  تت ص دمتتتهدف إلق  1123( ددت تتت تتتا ارتداقتتة فتتق ارتاتتلا ارفةندتت  اعمامتتد  فتتى فتنمتتاي إذ ه اتتا رلفتتاةر 1)

 Incapacité deدتداقتتةي إال إذا قتتتتت اراتتتانلق إلنتتته غدتتت إلاتتتح رتتتذرر..(ي لدفدتتتز اراتتانلق ارفتتتةنى ار تنمتتتى  تتتدق عتتةن إلالدتتت  ارتفتتتتف 
jouissance ه ي لعةن إلالد  ارففاتم  فق جIncapacité d'exercice  فق جه  إل تىي فتى إلق اعلرتى ال تهتاح إال تالقتا فددنت ي

ركنها تفنف ارف فلح  ها فق ارتداقة فى تةلة اذ  ارتالا   كح فهلاي إلفا ارثاندت  فهتى تنتز  فتق ارف تفلح  هتا فمتئلرد  ارتداقتة فاتهي 
  ارتتتاالا  نتتاق علتتى إذق فتتق ففثلتته اراتتانلنىي لفثتتاح ارتارتت  اعلرتتى: فنتتف ارلصتتى فتتق ارتداقتتة فتتى  دتت –فتتف ذرتتر  –ركنهتتا تجدتتز رتته 

 ارتداقة فف ارصأدت على إلفلاح اذا اع دتي إلفا فثاح ارتار  ارثاند : اردالة ارتى د تفها ارفجنلق إلل ارص ى.
Laubadére- Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T1, op. cit., P. 548. 

 فق اراانلق ارفةنى ارفصتى. 48إرى  44اجف إلدضا ارفلاة فق لت  
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إن ائها لقدةاا  ارمجح ارتجاتىي لفق إلنته ال زاح ففتثاًل رهتا فتى إ تتان ارتداقتةي إضتاف  إرتى إلنته دجتب 
ارتتاا فق إلق اذ  ار تك  قتة ت ممتا  فلجتب عاتة ف تهت قانلنتًاي إلى ارتتاتا فتق ارلجتلة اراتانلنى 

نفا إلدضًا فمتا اًلي إلى هلاح فةر عاة ت مدمهارهذ  ار تك  ذاتها رد  فاه لقا  ي تتى (1)ارتداقةي لاا
ق كانا ف تتك  فف  تك  إل تى فى عهاق لاتةي  فدنى إلق ار تكتدق إلل ار تتكاا ارف تتتك  فتى  لاا
عهاق لاتةي دجب إلق تكلق كح فنها قة ت مما  داة ف هت ه اا عتكان اراانلقظ لفى اتذ  ارتارت  

قانلند  تجفف  دنهاي إلدتا كتاق  تكح اتذ  ارتا هت ي ارفهتن إلق تكتلق ف تهتر دجب إلق تكلق انار تا ه  
لفاا عتكان اراانلقي  ح لإلق تكلق اذ  ارتا ه  اراانلندت  ةارت   تذاتها علتى قدتان ارفمتئلرد  ارتضتافند  
 تتدق إلهتافهتتاي لكتتذرر علتتى عتتةن جتتلاز  تتتلا إلى فتتق اتتذ  اعهتتتاا فنهتتاي إلل ة تتلح غدتتتان إردهتتا. 

دجب إلق دمتةح فق اذ  ارتا ه  إلنته ال دفكتق إجتتاق ثفت  تأددتتاا دكتلق فتق  ت نها   ا تصات  ةدةي
. لقتتة امتتتات قضتتاق فجلتت  ارةلرتت  (2)ارتتت ثدت علتتى االرتزافتتاا ارتتلاتةر  ارداتتة تتتاح إمتتناة ارتن دتتذ إردهتتا

علتتى امتتت داة اردهتتاق ارفاتتةن فتتق  تتتك   اهلتت  غدتتت ف تتهتر  لفتتا إلتكتتان اراتتانلقي كفتتا دتدتتدق كتتذرر 
 .(3)اة اردهاق ارفاةن فق   صدق ال تجفدهفا تا ه  قانلند امت د

فتتق انتتا فإنتته دجتتب علتتى  تت ص ارفتداقتتة إلق داتتةن كافتت  ارلثتتائا ارتمتتفد  ارتتتى تؤكتتة اتتذ   

                                                 

ف تكاا ارتضافق لارتلصد  ار مده  دجب إ هاتاا ه اا عتكان اراتانلق ارتجتاتى لذرتر  ت ق دمتلن فل تص عاتة ار تتك  إرتى قلتن كتتاب  (1)
رمتجح ارفدتة رتذرر لددلتق  لصتاه فتةر ثالثت  ارفتكف  اال تةائد  ارتى دلجة فى ةائتتها فتكز ار تك  إلل إلى فت  فق فتلعها رتمجح فى ا

تجتاتى(ي لدن تت إلدضتا فتى إلتتةى ارصتتا ارتتى ته تف فتى  48إل هت فى ارللت  ارفدةر رذرر فتى ارفتكفت  راعالنتاا اراضتائد  )فتاةر 
ال كانتا فتكز ار تك  لتكلق فدةر رن ت ايعالناا اراضائد  إلل فى صتد تدق ته داق فى فةدنت  إل تتى ثتن دتلة   ارمتجح ارتجتاتىي  لاا

 ار تك   اهل ي لعلى ذرر فال دك ى إلق تكلق ار تك  فصةقًا على تلقدداا ار تكاق فدها  ار هت اردااتى.
رمتتن   159فتتق اراتتانلق تقتتن  22ل ارنمتت   ر تتتكاا ارفمتتااف  لارتلصتتد   اعمتتهن لار تتتكاا ذاا ارفمتتئلرد  ارفتتتةلةر فإنتته ه اتتا رلفتتاةر  

ا  تمتب اعتتلاح فتى ارمتجح ارتجتاتىي لال تث تا ار  صتد  االعت اتدت  رل تتك  لال دجتلز رهتا دجب إ تهات عاتة ار تتك  لنألافهت 1981
  نته ال دجتلز  دتة  تهت عاتة ار تتك  لارنألتان فتى ارمتجح  23إلق ت ةإل إلعفارها إال فق تاتدخ ار هت فى ارمجح ارتجاتىي لقضتا ارفتاةر 

 إجتاقاا ارت مد .ارتجاتى ارهدق   هالق ار تك   م ب ف ار   اعتكان ارفتدلا   
فتق ارالئتت  ارتن دذدت  رهتذا اراتانلق  53فإنته ه اتا رلفتاةر  1989رمتن   230ل ارنم   رل تتكاا ار اضتد  عتكتان قتانلق االمتتثفات تقتن  

تن تتت عاتتلة ارت متتد  لاعنألفتت  اعمامتتد  رلف تتتلعاا ارتتتى تت تتذ  تتكح  تتتكاا فتتى ارصتتتد   ارتتتى تصتتةتاا ارهدئتت  اردافتت  رالمتتتثفات 
 ار  صد  االعت اتد  رل تك  إلدا كاق نلعها فق تاتدخ ارادة فى ارمجح ارتجاتى. لتن  

لفتتا  دتتةااظ ارتتةكتلت/ تفضتتاق  295ني ص 1995ارفمت تتات/ إلتفتتة فنصتتلتي ارف تتكالا اردفلدتت  فتتى ارفناقصتتاا لارفزادتتةااي ه دتت   
 .230 هدخي ارفتجف ارما اي ص 

فاتتةفى اردهتتاقاا إلجن دتتا لا تتتتر فتتف إلتتتة اععضتتاق اردتتافلدق  االتتتتاة ارفصتتتى رفاتتالرى اتتذا لدالتتتأل إلنتته فتتى تارتت  فتتا إذا كتتاق إلتتتة  (2)
 1ارت تتددة لار نتتاق فتتى عهتتاق لاتتتةي فإنتته دجتتب فتتى اتتذ  ارتارتت  االرتتتزان  نمتتب ارف تتاتك  ارفنصتتلص علدهتتا فتتى قتتتات لزدتتت ارتدفدتتت تقتتن 

% ر جن تتى   تتته إلال تاتتح قدفتت  49فتتق قدفتت  اردفلدتت  ل %51لاتتى إلال تاتتح نمتت   ف تتاتك  ارفصتتتى فتتى تن دتتذ اردفلدتت  عتتق  13رمتتن  
 اردفلد  عق إلت ددق فلدلق جنده لإلال دتلافت إتةى ارتاالا االمتثنائد  ارفنصلص علدها فى ذرر اراتات.

ي كتتتتتذا فتتتتتتلى ارلجنتتتتت  ارثاندتتتتت ي فلتتتتتا تقتتتتتن 67/1/20ي فلتتتتتا تقتتتتتن 1/10/1988فتتتتتى  987فتتتتتتلى ارصتتتتتت  لاعلقتتتتتاا لاعزاتتتتتت تقتتتتتن  (3)
 .25/8/1992ي  جلم  31/24/453
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 تاهاًلي لاتل فتا  –إق تتن إ تافته  –ارفدانىي فإق رن داةني إلل قةن لرتن تؤكتة اتذ  ارفدتانىي كتاق ارداتة 
تدنفتتا قضتتى  تت هالق ارداتتة إذا كتتاق إلتتتة هتفدتته   صتتًا فدنلدتتًا انتهتتى إردتته فجلتت  ارةلرتت  ار تنمتتى 

 .(1) اصًا رن دؤم  لفاا رلفاتضداا اراانلند  ارلاج   اعت ا 

( فنتتته علتتتى 43فتتتى ارفتتتاةر ) 2016رمتتتن   320اتتتذا لقتتتة  نتتتص فتمتتتلن ار تتتتاق اردتتتان تقتتتن  
 Groupementsاعتكتتتان ارلاجتتتب االت تتتا  فتتتى تارتتت  تجفتتتف ار تتتتكاا إلل اركدانتتتاا االقتصتتتاةد  

d'opératurs économiques  فتتى تا هتت  قانلندتت  لاتتتةر رلتاتتةن  تت تتدتاا إلل عهتتاقاا فلتتتةر
 رلتداقة    نها فف ارجهاا ارفدند .

 لتتفثح اذ  اعتكان فى اختى: 
ركح تجفف فق ار تكاا إلل اركداناا االقتصتاةد  ارتتا فتى إلق دتاتةن رلف تاتك  فتى إلى أوال:  

ار تتاق اردتاني كفت تح لاتتة إلل صتاتب عهتاق لتدتةي فتى اتذ  ارتارت  رتد   فق إجتاقاا إ تتان عاتلة
 La forme juridiqueرلجه  ارفتداقةر إلق تهلب فق اذا ارتجفف ملى ار كح اراانلنى ارفتةة ره 

déterminée. 

 فف فالتأل  إلق اركداناا االقتصاةد  ت كح تجفدًا ذا كداق قانلنى فتةة فى تارتدق: 

ا ارتزن كح كداق اقتصاةى عضل فى اذا ارتجففي   ق دن ذ لاتةًا إلل إلكثتت إذ الحالة األولى: 
 فق االرتزافاا ارتى تمنة إرى ارتجفف االقتصاةى ككح  فاتضى عاة ار تاق اردان.

إلق تاتتلن  تتدق إلعضتتاق ارتجفتتف تا هتت  تضتتافند ي دلتتتزن كتتح عضتتل  فاتضتتااا  الحالــة الثانيــة: 
 engagé financièrement pour la totalité duاردتان   كافت  االرتزافتاا ارفاردت  رداتة ار تتاق

marché public. 
لفتى اتاتدق ارتتتارتدق تاتةن ارتت تدتاا إلل اردهتتاقاا إفتا فتق ق تتح ارتجفتف االقتصتاةى ككتتحي  

 إلل فق ق ح إلتة إلعضائهي على إلق تكلق رةده اعالد  اراانلند  ارالزف  رتفثدح  اقى إلعضاق ارتجفف.
ةى فتتتق  تتتدق كدانتتتاا ارتجفتتتف إلق دكتتتلق لكتتتداًل إلل ففتتتثاًل عكثتتتت فتتتق لال دجتتتلز ركدتتتاق اقتصتتتا 

 un meme opérateur économique neتجفتف اقتصتاةى لاتتة فتى ذاا عاتة ار تتاق اردتان 
peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché 

public. 
ال دفكق رلجه  ارفتداقةر إلق تا ح ارتداقة فف تجفف اقتصاةى ذاا كداق قانلنى فتةة  ثانيا: 

                                                 

(1) C.E., 26-4-1950, Dumergne, rec. P. 813.  
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ي إال فى تار  فا إذا كاق après l'attribution du marché public دة إمناة عاة ار تاق اردان 
ذرر ضتلتدا رتمق تن دذ اذا ارداةي لفى اذ  ارتار  دجب على ارجه  ارفتداقة إلق ت تتت اتذا اعفتت 

 .Ducoment de la consultationى لثائا ارف التر ف
لإلدا كاق ار كح ارذى دت تذ  ارتجفتف االقتصتاةى كفتا اتل ف تدق فتى إللاًلي فإنته دلتزن إلق  ثالثا: 

ددتتدق إلتتتة إلعضتتائه فتتى هلتتب ارتت تتدح إلل فتتى ارهلتتب ارفاتتةن فتتف اردهتتاقي كف تتل  إلل كففثتتح رهتتذا 
رى ارتنمتتتدا فتتتف كافتتت  إلعضتتتاق ارتجفتتتف فتتتق ناتدتتت  ارتجفتتتف إلفتتتان ارجهتتتاا ارفتداقتتتةر فتتتق ناتدتتت  لردتتتتل 

 إل تى.
لفتتى تارتت  فتتا إذا نتتص ارداتتة علتتى ذرتتري فتتإق ف تتل  إلل ففثتتح ارتجفتتف ارف تتات إردتته دكتتلق  
 lesركافتت  االرتزافتتاا ارتداقةدتت  رهتتذا ارتجفتتف تجتتا  ارجهتت  ارفتداقتتةر  –تتتاح تن دتتذ ارداتتة  –ضتتافنا 

obligations contractulles à l'acheteur. 
دلردتل  23فتق اعفتت ارصتاةت فتى  50ةلق اي تالح   تكتان ار اتتر اعلرتى فتق ارفتاةر  بعا:را 
ي فإق تكلدق إلل ت كدح ارتجفف االقتصاةى ال دفكق إلق ددةح إلل دأدت فا  دق تاتدخ إتماح (1)2015

 ارتت دتاا إلل اردهاقاا لتاتدخ تلقدف عاة ار تاق اردان.
 l'opération de restruction deلفف ذرر فإنته فتى تارت  عفلدت  إعتاةر ادكلت  ار تتك   
société  ي  اصتتتتت  إعتتتتتاةر ار تتتتتتاقde rachat  إلل االنتتتتتةفااde fusion  إلل االمتتتتتتتلاز

d'acquisition ي إلل فى تار  فا إذا إلث ا ارتجفف االقتصاةى إلق إلدا فق إلعضائه رن ددة قاةتًا علتى
 اب  اتج  عق إتاةتهي فإق رهذا ارتجفف إلق دهلب فق ارجهت  ارفتداقتةر ارمتفاح إلق دؤةى فهافه عم

 –عنتة االقتضتاق  –ره  االمتفتات فى ارف اتك  فى إجتاقاا إ تان ارداة ارفدنىظ لكتذرر ارفلافات  رته 
على إلق دمت ةح  هذا اردضتلي لاتتةًا إلل إلكثتت فتق إلعضتاق إتتةى ارفجفلعتاا إلل فتق ارفاتالردق فتق 

فق ار تكاا ارفدند  إلل ذاا ارصل  ردكلق عضلًا إلل إلعضاق جةة  ارتجففي لعلى ارجه   ار اهق إلل
ارفتداقةر إلق تدلق تإلدها فى اذا ارهلبي  دتة فتتص ك تاقر كافت  إلعضتاق ارتجفتفي  دتة إعتاةر ت تكدله 

 دتتة فتتتص ارفاتتالردق فتتق ار تتاهق إلل ار تتتكاا ارفدندتت  إلل ذاا ارصتتل ي لذرتتر  –لعنتتة االقتضتتاق  –

                                                 

فتى تتاح فتا إذا كتاق االمتت داة فتق إجتتاقاا ارتداقتة فتدلاتًا  دضتل فتق إلعضتاق ارتجفتف  -ه اا رهذ  ار اتري رلجه  ارفتداقتةر إلق تهلتب  (1)
متت  إلدتان فتق تتاتدخ امتتالن ف تل  إلل ففثتح ارتجفتف  امتت ةاره   ت ص ال دتتلافت فدته مت ب اتذا االمتت داةي لذرتر  تالح -االقتصاةى 

ال تن امت داة ارتجفف فق إجتاقاا ارتداقة.  رهذا ارهلبي لاا
Lorsque le motif d'exclusion de la procédure de passation concerne un member d'un groupement 
d'opérateurs économiques, l'acheteur exige son remplacement par une personne qui ne fait pas 
l'bjet d'un motif d'exclusion dans un délai de dix jours à compter de la reception de cette demande 
par le mandataire du groupement, sous peine d'exclusion du groupement de la procédure. 
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 ت  تله ارف اتك  ارفتةةر فق جان ها يمناة عاة ار تاق اردان.فى إها
قتتة تفنتتف لثتتائا ارف تتالتر علتتى ارفت تتتدق إلل ارفتنافمتتدق ارف تتاتك  فتتى عاتتة ار تتتاق  خامســا: 

 اردان إلل فى  د  فق عتلضه اردةدةري إذا تاةفلا رهذ  ارف اتك  لان دتفللق فى ذاا ارلقا:

 فى لاتة إلل إلكثت فق ارتجفداا.ص   فت تدق إلفتاةي لص   إلعضاق  - 

 ص   إلعضاق فى إلكثت فق تجفف اقتصاةى. - 
 ارنمت   رداتلة ار تةفاا إلل اع تأاح اردافت  إلل ارتلتدتةاا  –دجتلز رلجهت  ارفتداقتةر  سادسا: 

إلق تهلتتب فتتق إلتتتة إلعضتتاق  –ارتتتى تمتتتلزن إلعفتتاح لضتتف لتتكدتتبي إلل ت تتتفح علتتى إلعفتتاح صتتدان  
د  اععفتتاح إلل اعةلات اعمامتتد ي  تتتده  إلق دتتنص علتتى ذرتتر فتتى ارتجفتتف االقتصتتاةىي ارادتتان  تت 

 لثائا ارف التر.

Pour les marchés publics de services ou de travaux et les marches 
publics de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou 
comprenant des prestations de service, l'acheteur peut exiger que 
certaines tâches essentielles soient effectuées par l'un des members du 
groupement, à condition de l'avoi mentionné dans les documents de la 
consultation. 

ي 2018رمتن   182( فتق ارالئتت  ارتن دذدت  رلاتانلق 50فاة إللج ا ارفاةر تقن ) وفى مصر: 
ضتلتر إلق دتضفق ارفألتلا ار نى  دانا  ار تكح اراتانلنى رلجهت  فاةفت  اردهتاقي لارفمتتنةاا ارةارت  
على قدافها قانلنا..ي لال فا ددنى إلق كح عهاق فاةن فق  تك  دجتب إلق تتافاته صتلتر تمتفد  فتق 
ة عاتة ت مدمتها لفتق نألافهتا اعمامتى لعنتة تاتةدن عهتتاق فتق فن ت ر تجاتدت  عكثتت فتق  ت ص لاتتت

 فدجب إلق تتافاه صلتر تمفد  فق عاة ارف اتك .

لفتتى كلتتتا ارتتتارتدق دجتتب إلق تتافتتا ارصتتلتر ارفاةفتت   دتتاق   متتفاق اع تت اص ارفصتتتح رهتتن  
 ارتداقتتة رتمتتاب ار تتتك  إلل ارفن تت ر لفتتةى اتتذا ارتتتا لتتتةلة  لإلمتتفاق ارفمتتئلردق ف ا تتتر عتتق تن دتتذ 

عهتتتتاق ارف ارصتتتتاا  فضتتتتاق ايدصتتتتاالا لاا  امتتتتن ار تتتتتك  إلل ارفن تتتت ر لنفتتتتاذا فتتتتق  تتتتتله ارداتتتتلة لاا
 إفضاقاتهن على إلق تكلق اذ  ارنفاذا على ذاا صلتر ارداة إلل ارتلكدح.

ذا كتتتاق اردهتتتاق فاتتتتةفًا فتتتق  تتت ص ه ددتتتتى إلل فدنتتتلى فدجتتتب إلق تتافتتتتا اردهتتتاق صتتتتلتر   لاا
 فدتفةر فق  هاقته ارضتد د  لفق  هاةر تمجدله رةى فصلت  ارضتائب على ارف دداا.
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اح فاة كاق فق ار لم   ارتةدث  رلت تتدف ارتتارى إلنته قدتة فتق دتغتب فتى ارتدافتح لعلى إلد  ت 
فتف ارجهتتاا ايةاتدتت   ضتتتلتر تمتتجدح  داناتتته علتتى  لا تت  ارتداقتتةاا اردافتت  لا تدتتات إلى فتتق ارجهتتاا 
ايةاتد  رتملدفها صلت فتق اعلتاا ارتمتفد  لارتمتجدح فتى متجالتهاي لتلتتزن إةاتر ارتداقتةاا  ارجهت  

اتدتتت  ارتتتتى تتتتن ا تداتاتتتا  فتاجدتتت  ار دانتتتاا ارفمتتتجل  لفتتتى تارتتت  فها اتهتتتا فمتتتتنةدًا دتتتتن اعتفتتتاة  اية
فق ارالئت  ارتن دذد  راانلق تداقةاا ارجهتاا اردافت   177كفمجح على  لا   ارتداقةاا ارداف ي )ن 

 (.2019ارصاةتر عان 

كتتتح جهتتت  إةاتدتتت   تلتتتتزن 2018( فتتتق اراتتتانلق متتتارا ارتتتذكت ردتتتان 85له اتتتا رتتتنص ارفتتتاةر ) 
 إفمتتار متتجح رادتتة اعمتتفاق لار دانتتاا ارفهفتت  اركافدتت  رلتتتاغ دق فتتى ارتدافتتح فدهتتا فتضتتفنا تصتتند هن 
ه اتتتا راتتتةتاتهن ار ندتتت  لارفاردتتت  لمتتتفدتهن ارتجاتدتتت  ل  تتتتاتهن ارمتتتا ا  ل تتتهاةاا فزالرتتت  ارن تتتاه لتقتتتن 

لغدتاتتا فتتق ارفمتتتنةاا  ارتمتتاب ار نكتتى ار تتاص  كتتح فتتنهن لارتتذى دتتتن فتتق  الرتته ارتدافتتح فدهتتني
ارفهلل   ه اا رلالاندق ارفنألف ي لدتددق على ارجه  ايةاتد  ارتتاا فق تتةد  تلر ار داناا  ص   

  ةلتد  منلدا ق ح  ةاد  اردان ارفارى   هت على اعقح.

لال دجلز رلجه  ايةاتدت  ارتدافتح فتف ارفمتجلدق رتةدها  متجالتها إلل غدتتان إال  دتة تمتجدلها  
 دانتتتاتهن إلل تتتتتةدثها تتتتاح تدتتتةدلها لذرتتتر علتتتى  لا تتت  ارتداقتتتةاا اردافتتت ي لعلدهتتتا إلق تهتتتا ا ارجهتتت  
ايةاتدتت  تلتتر ار دانتتاا لاعتفاةاتتا فتتتق لاقتتف قاعتتةر ار دانتتااي علتتتى إلق تتضتتفق  دانتتاتهن تقتتن ارمتتتجح 

د د  ارتجتتاتى إلل ارصتتناعى إلل ارفهنتتى إلل متتجح فزالرتت  ارفهنتت   تمتتب اعتتتلاحي لتقتتن ار هاقتت  ارضتتت 
 ردتن فق  الره ارتدافح فدهن إلل إلى  داناا إل تى.

 –لاكذا دفكتق اراتلح إلنته اصت ح فتف فلمت   اتذا ارت تتدف ي فجتتة إلق دكتلق  ت ص ارفت تح  
 تتتتك  إلل كدانتتتا اقتصتتتاةدًا لاتتتتةًاي إلن فجفلعتتت  فتتتق ار تتتتكاا إلل اركدانتتتاا  -ه دددتتتًا كتتتاق إلل فدنلدتتتاً 

دافتت ي إنفتتا ددنتتى إلق كافت  ارفمتتتنةاا ارلاجتتب تاتتةدفها فمتتجح علتتى  لا تت  ارتداقتةاا ار –االقتصتاةد  
ذا رتن  ال فتا تتن تمتجدله علتى اتذ  ار لا ت ي لاا رلف اتك  فى ارفناقص  ارداف ي تتن امتتد اؤاا فتق ق تحي لاا

 دكق فمجاًل على  لا   ارتداقةاا افتنف ق لح هلب تت دته ل اردت  إلل اردهاق ارفاةن فنه.

فم ر  ارفتدلا   تاةدت اعالد  اراانلند  ر  ص ارفتداقة ملاق لإل دتًا تجةت اي اتر إرى إلق ار 
إلكتتاق   صتتًا ه دددتتًا إلن   صتتًا فدنلدتتًاي إنفتتا تدت تتت فمتت ر  إللردتت ي د تتتص  نألتاتتا ارااضتتى ارفتتةنى 
لتتة ي لرتتذا دجتب علتتى ارااضتى ايةاتى إذا عتضتتا علدتته فمت ر  جلاتدتت  فتدلات   اعالدتت  اراانلندتت  

ر تتاص إلق دلقتتا ار تتا فتتى ارتتةعلى لدتدتتح ارف تتكل  إرتتى ارااضتتى ر تت ص فتتق إل تت اص اراتتانلق ا
ارفتتةنى ارف تتتصي لدكتتلق تكتتن اتتذا اع دتتت فلزفتتًا لفادتتةًا رلااضتتى ايةاتىي إلفتتا إق رتتن تكتتق ارفمتت ر  
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 .(1)جلاتد  ا تص  نألتاا ارااضى ايةاتى
 الغصن الثانى

 أن يكون شخا المرشح موضع ثقة واعتبار للتعاقد

إذا رتن دكتق قتة إل تهت إفالمته فتق ق تحي إلى إذا رتن دكتق قتة تكتن علدتته  لارفت تح دكتلق كتذرري 
  ايفال  إلل ارتجتدة فق ارتالا ارفةند ي إلل إلق دكلق قة  ضف رلتص د  اراضائد .

 23/7/215ارصتاةت  تتاتدخ  899/2015( فتق اعفتت تقتن 45: له اتا رلفتاةر )ففى فرنسا 
هتاقاا اع ت اص اره دددتدق إلل االعت تاتددق    ق ارف تتداا ارداف ي ال دجلز ق تلح عتتل  إلل ع

 en redressement judiciaireارذدق إل هت إفالمهن إلل ارذدق كانلا  اضددق رلتتام  اراضائد  
 Laفتتتق اراتتتانلق ارتجتتتاتىي إلل يجتتتتاق ارتصتتت د  اراانلندتتت   631Lارفنصتتتلص علدتتته فتتتى ارفتتتاةر 

procédure de liquidation judiciaire 640رفتاةر ارفنصتلص علدته فتى اL /1  فتق اراتانلق
ارتجتتتاتىي إلل ارتتتذى كتتتاق فتتتتاًل يجتتتتاقاا فاا لتتت  إلل فمتتتالد  رهتتتذ  ارتصتتت د  إلل تلتتتر إلل ايفتتتال  إلل 

 ارتتام  اراضائد   فلجب قانلق إلجن ى.

لفق ذرتر إذا زاح عتق ارفت تح اتذا ارادتة إلل ذار فتق قدتلة ارف تاتك  فتى ارفناقصتاا اردافت   
( فتتق 51دكتتلق فا تتلاًلي إذ ه اتتا رتتنص ار اتتتر ارتا دتت  فتتق ارفتتاةر )إلل غدتاتتا فتتإق عتضتته إلل عهتتاق  

ي على جه  ايةاتر إلق تا ح رهذا ارأت  إلل يث اا زلاح 2016رمن   360فتملن ار تاق اردان تقن 
ذا تدتذت ذرتر تا تح  تهاةر فداةرت   إلم اب االمت داة ارما ا  فمت تا تمفى فتق ارمتجح ذا ارصتل ي لاا

د  إلل ايةاتدتت  ارف تصتت    لتتة  اعصتتلى إلل ار لتتة ارفاتتدن فدتتهي ت تتهة  دتتةن صتتاةتر فتتق ارمتتله  اراضتتائ
لجلة إلى فق اذ  اعمت ابظ لفتى تارت  ار ضتل  رلتتامت  اراضتائد ي فتإق علتى ارفت تح إلق دمتت تا 

 صلتر ه ا اعصح فق ارتكن إلل اعتكان ارصاةتر  زلاح اذا اعفت.
L'acheteur accepte comme prevue suffisante attestant que le candidat ne 
se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné au 
3o de l'article 45 de l'ordonnance du 23 huillet 2015 susvisée, la 
production d'un extrait du register pertinent, à défaut, d'un document 
équivalent déliveré par l'autorté judiciare ou administrative compétente du 
pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de 
cas d'exclusion.  
Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, le candidat produit la 

                                                 

(1) C.E, 9-11-1975, Villeneuve- Tolosaue, R.D.P., 1975, P. 1501. 
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copie du ou des jugements prononcés. 
ذا لم يكن فى مصر نصًا قانونيًا مشابها للنا سالف الذكر  ( 2: إال إلنه ه اا رل نة تقتن )وا 

ي 2018( فتتق ارالئتتت  ارتن دذدتت  راتتانلق تداقتتةاا ارجهتتاا اردافتت  ارصتتاةت عتتان 50تقتتن )فتتق ارفتتاةر 
   ق ارفناقصتاا اردافت  فتى ةلرت   2016رمن   49( فق اراانلق تقن 31لار نة إللاًل فق ارفاةر تقن )

اركلدا دجب على   ص ارفت ح إلق دضفق ارفألتتلا ار نتى  دانتاا ارادتة فتى ارمتجالا ار اصت  
ل  ارتداقتتة )ارادتتة فتتى ارمتتجح ارتجتتاتى إلل ارصتتناعى إلل متتجح ارفمتتتلتةدق...( لغدتاتتا  ارن تتاه فلضتت

 فق ارمجالا ارتى دكلق ارادة فدها لاج ًا قانلندًا تمب اعتلاح.

لاذ  ار داناا تلضح فا إذا كتاق اتذا ار ت ص قتة إل تهت إفالمته إلل تتن تجتدتة  فتق ارتاتلا  
ةفتهي  فتا ف تاة  إلق اتذ  ارنصتلص تأنتى عتق ارتنص ارفةند ي إلل رن د ضف رلتص د  اراضائد  فق ع

 على اذا ارادة فى صلب قانلق ارفناقصاا إلل ارفزادةاا.

لفتتق عناصتتتت ارثاتت  لاالعت تتتات كتتتذرر إلق دكتتلق  تتت ص ارفت تتتح فتفتدتتا  تمتتتق ارمتتتفد  إلل  
 تمتتق ارمتتدتر لارمتتللري لاتتذا إلفتتت تلج تته اعصتتلح اردافتت   أدتتت تاجتت  إرتتى نتتص داتتتت ي لإلدتتا كتتاق 

ارتصتةى  –عضل فجلت  فتلتى  –عضل  ترفاق  –ارفت ح ره اذا ار  صي لألد   عاف  ارفجاح 
: "إلق  لتتل اراتتلاندق ارفنألفتت  ر تتتله (1)رلدفتتح اردتتان...ارخي لفتتى ذرتتر تاتتلح فتكفتت  اراضتتاق ايةاتى

تلرى ارمله  ارت تددد  فق ارنص على ذرر ار ته ال ددنى امت داة  إلل االرت اا عنه ك تته دجتب 
ا تت  اراضتتاق ايةاتى فتتدفق دت تتح ردضتتلد  فجلتت  ار تتدبي لإلق ارمتتكلا عنتته جتتاق تتااتته تتتتا تق

 ت كدةًا المتاتات  ك صح فق اعصلح ارداف  ارتى ال تتتاا إرى ارنص علدها.

لاعفتت د تتةل إلكثتت إرتاتتتًا فتى فجتتاح ا تدتات ارفتداقتتةدق فتف ايةاتر إذ ال فجتتاح رلتدافتح فتتى  
ق فاتتةلا اتتذا ار تتتهي فمتتلق ارمتتفد  فتجدتته ضتتدا فتتى ار لتتا إلفتتت دتدلتتا  تمتتددت ارفتافتتا اردافتت  رفتت

لانتتتتاا فتتى اره تتف دتتةفداق صتتات هفا إرتتى هتدتتا ارتذدلتت  لدجن انتته متت دح ار ضتتدل  لارنزااتت  لار تتتا 
لرتتد  فا تتلاًل علتتى إلى نتتتل إلق دتصتتا ارفتداقتتة فتتف ايةاتر  تت ى فتتق تلتتر اعلصتتااي لفتتق ثتتن جتتاق 

ال فناص فق لجلب تتااه فى ارفتاةن على ارفناقص  إلل   ته تمق ارمدتر لارمفد   تهًا جلاتداً 
 فاةن اردهاق.

ق كتتاق ال دمتتتلجب صتتةلت إلتكتتان جنائدتت  إلل غدتاتتا  إةانتت    ث تتاا متتلق ارمتتدتر لارمتتفد  لاا لاا
صتتات ها إال إلنتته إلدضتتًا دمتتتلجب إلق دث تتا  تتاراتائق لاعةرتت  ارجتتاةر قدتتان ار تت هاا علتتى ارضتتدا فتتى 

 ق تدلا  مفد  ارفتق  ةردح جةى  لائب تللكها اعرمق.ار لا لاالنتتاا فى اره في لإل
                                                 

 .378ي ف ات إرده فى فؤرا ارفمت ات/ تفةى دامدق عكا  ي مارا ارذكتي ص 20/11/1990ارتكن ارصاةت  جلم   (1)
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( فتق اعفتتت 45لانتا نجتة إلق ارف تت  ار تنمتتى دتنص صتتات  فتتى ار اتتر اعلرتى فتتق ارفتاةر ) 
علتتتتى  4/7/2017 تتتتتاتدخ  516/2017ي ارفدتتتتةح  ارفتمتتتتلن تقتتتتن 899/2015متتتتارا ارتتتتذكت تقتتتتن 

ى نهتتائى فدفتتا دتدلتتا   تتتة ارجتتتائن تتفتتاق ارفت تتح فتتق ارتداقتتةاا اردافتت  إذا صتتةت ضتتة  تكتتن جنتتائ
 314-1ل 313-1ل  313-1لفتتق  222-40إرتتى  222-34ارفنصتتلص علدهتتا فتتى ارفتتلاة فتتق 

-11ل  432-10ل  432-10ل  421-5ل  421-2-4إرى  421-1ل 324-6ل  324-5ل
ل  3-435ل  9434-1ل  434-9ل  2-433ل 433-1ل  432-16إرى  432-12ل  423

 445-1ل  441-9ل  441-7إرتتتتتتتتتتتتى  441-1ل 435-10ل  435-9ل  435-0ل  4-435
إلل ارفتتاةر  1746ل  1743إرتتى  1471فتتق قتتانلق اردال تتاا لارفتتلاة  450-1إلل  445-2-1إرتتى 

فتتتق قتتتانلق ارضتتتتائب اردافتتت ي إلل عنتتتة إ  تتتاق فثتتتح اتتتذ  اعتكتتتاني لكتتتذرر ارجتتتتائن ارففاثلتتت   1474
 لتل ى.ارفنصلص علدها فى ت تدداا ةلر  إل تى عضل فى االتتاة اع

ل امتتتثناق ارتتتاالا ارتتتى تكتتلق فدهتتا عال تت  ارتتفتتاق فتتق ارف تتاتك  فتتى عاتتلة ار تتتاق اردافتت   
ر تتتتاا ف تل تت   اتتتات فتتق ارفتكفتت  ارف تصتت ي فتتإق ارتتفتتاق فتتى ارتتتاالا متتار   ارتتذكت دكتتلق رفتتةر 

  ف  منلاا فق تاتدخ تتاا م ب اذا ارتتفاق.

رمتتن   360( فتتق فتمتتلن ار تتتاق اردتتان تقتتن 51اتتذا له اتتا رتتنص ار اتتتر اعلرتتى فتتق ارفتتاةر ) 
كإث تتتاا كتتتاا دتتتةح علتتتى إلق ارفت تتتح رتتتد  ففنلعتتتًا فتتتق  –ي فتتتإق رلجهتتت  ارفتداقتتتةر إلق تا تتتح 2016

 unفمت تجًا فق ارمجح ارجنائى ره  –اال تتار فى ارفناقص  عى م ب فق اعم اب مار   ارذكت 
extrait de casier judiciaire فتتتى ار تتاتا فدلدتته إلق داتتتةن ذاا ي فتتتإق كتتاق ارفت تتح فادفتتا

ق رتن دلجتة داتةن لثدات  إلل  تهاةر فداةرت  صتاةتر عتق ارمتله  اراضتائد  إلل  ارفمت تا ارف ات إردتهي لاا
 ارمله  ايةاتد  ارف تص   ار لة ارذى دادن  هي تؤكة عةن قدان إلد  إلم اب ففا ذكت رلتتفاق فده.

Le candidat établi à l'étranger produit un extrait du registre pertinent ou, à 
défaut, un document equivalent deliver par l'autorité judiciaire ou 
administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, 
attestant de l'absence de cas d'exclusion. 

دتاتةن اتذا ار ت ص   تهاةر فدتفتةر   ح راة جتى اردتا ايةاتى فى فتنما علتى ضتتلتر إلق 
فتتتق اردفتتتةر إلل ففتتتق دفثلتتته ت دتتتة ارمتتتدتر ارتمتتتن  لارمتتتللر ار لاتتتى اراتتتلدن رتتته. إضتتتاف  إرتتتى إلق قتتتانلق 

فنتته علتتى ضتتتلتر امتتتد اق  تت ص  304دتتنص فتتى ارفتتاةر  1993اردال تتاا ار تنمتتى ارصتتاةت عتتان 
تكفدلى رلجزاق اعصلى ارفاتت  ارفت ح فى ارفنافم  على عالة ار تاق اردان إلال دكلق  اضدا رجزاق

على عةة فق ارجتائني لارفتدلا  إلماما   ماة ارذفت  ارفاردت  رفتتك دهتاي ل ف ار ت  لاج تاا ارنزاات  فتى 



 

 

                                                 

 

 

  منى رمضان حممد بطيخ /الدكتورة            لضوابط الفلسفة التشريعية احلديثة                 ...

 

159 

 Une peineي لدتكتتتن  هتتتذا ارجتتتزاق ارتكفدلتتتى (1)فلاجهتتت  ارةلرتتت ي  تتتح فتتتى فلاجهتتت  اينمتتتاند  
complémentaire   فى نهاا جتائن  دان  اعفانتAbus de confinance(2) ي لتزلدتت إ تاتاا
ي لغصتتب ارلألتتائا Falsification des marques de l'autorité(3)لعالفتتاا ارمتتله  

Usurpation de fonctions ي لغصتتب ارلثتتائاUsurpation des titres(4)  لإلى جتدفتت .
. لغدتت ذرتر كثدتت. لدمتت دة فتق دتتكتب Un crime contre l'humanité(5)فلجه  ضة ار  تتد  

إتةى اذ  ارجتائن فق ة لح ارفنافم  على عالة ايةاتري لفاًا رفنهلا ارتكن ارجنتائى ارتذى تاتتتا 
 .(6)اردال   اعصلد  لارتكفدلد  على إلمامه

لذاا ار تتىق نجتتة  فتتى قتتانلق اردال تتاا ارفصتتتى تدتت  دتتنص فتتى ار اتتتر ارتا دتت  فتتق ارفتتاةر  
تتفتًا تتفتاق ارفتكتلن علدته فتق ارا تلح فتى إلى ( فنه   نه "كح تكتن  دال ت  جنائدت  دمتتلزن 25تقن )

 ةف  فى ارتكلف  ف ا تر إلل  ص   فتدهة إلل فلتتزن إلدتا كانتا إلافدت  ار ةفت ظ رتذا فاتة نصتا ارفتاةر 
علتتتتى ضتتتتتلتر إلق ت هتتتتت ارجهتتتتاا  2018( فتتتتق قتتتتانلق تداقتتتتةاا ارجهتتتتاا اردافتتتت  ردتتتتان 93تقتتتتن )

تكتتتتن نهتتتتائى فتتتتى إتتتتتةى ارجتتتتتائن  ارف تصتتتت ي ارهدئتتتت  اردافتتتت  رل تتتتةفاا ارتكلفدتتتت   فتتتتق صتتتتةت  تاتتتته
ارفنصتتلص علدهتتا فتتى ار تتاب ارتا تتف فتتق اركتتتاب ارثتتانى فتتق قتتانلق اردال تتاا إلل فتتى جتتتائن ارتهتتتب 

 ارضتد ى إلل ارجفتكى.
لدالتأل انا إلق تتفاق ارفت تح فتق ارفنافمت  ه اتا رلاتانلق ارفصتتى إلفتت تكفتىي إذ دجمتة  

جهتت  ايةاتر ال دفكتتق رهتتا إلق تلجتت  إردتته إال إذا عال تت  ت ددتت  رلدال تت  اعصتتلد ي إلفتتا فتتى فتنمتتاي فتتإق 
قضى  ه ارتكن ارجنائى  اعت ات  عال   تكفدلد . لفى ذرر تالح فتكف  ارنا  ارفصتد  "إلق عال   

( فق قانلق اردال اا تمتت ف عةن إلالد  ارفتكلن علده 25/4ارتتفاق ارت دد   فاتضى نص ارفاةر )
دًا إلل فةعى علدهي لدفثله إلفافها ارادن ارذى عدنته ارفتكف  ارتااضى إلفان ارفتاكن ملاق  ص ته فةع

ارفةندتت ي لإلق ارتت هالق ارتتذى دلتتتا إلى عفتتح فتتق إلعفتتاح ايةاتر إلل ارتصتتتا ارتتذى دجتدتته ارفتكتتتلن 
 .(7)علده  ارف ار   رتكن اراانلق ال  هالق جلاتى  تا دتتتب علده إرأاق ايجتاق ذاته

رامفى ار تلى لارت تدف إلق ارف ت  ا تته ةائفتا فتدفق اذا لقة امتألهتا ارجفدد  اردفلفد   
دتاتتةن رلتداقتتة فتتف إتتتةى ارجهتتاا ار اضتتف عتكتتان قتتانلق ارفناقصتتاا لارفزادتتةاا إلق دكتتلق فتفتدتتًا 

                                                 

 فق قانلق اردال اا ار تنمى ارجةدة. 314ارفاةر  (1)
 لفا دلدها فق ن   اراانلق ارما ا. 1 -444( ارفاةر 2)
 لدها فق ن   اراانلق ارما ا.لفا د 18-433ارفاةر  (3)
 فق ن   اراانلق ارما ا. 25 -433ل  17-433ارفاةر  (4)
 فق اراانلق ذاته. 3-212ل 1-212ل  1-211ارفلاة  (5)
 ي لقة إل ات مداةته إرى ارفلاة مار   ارذكت.411ارةكتلت/ فهنة ف تات نلحي ارفتجف ارما اي ص  (6)
 .62(ي ص 2(ي عةة )30ي فجفلع  إلتكان ارنا ي فق )13/6/1979جلم  اي 84رمن   1290نا  فةنىي هدق تقن  (7)
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 تمتتق ارمتتفد ي لاتتذا ارادتتة ارفاتتتت رفصتتلت  ارفتفتتا إلكةتتته ارنصتتلص ارمتتار   ار دتتاقي فتتال دك تتى فتتى 
ر ند  لارفاةد   ح دجب إلق دتلفت إرتى ذرتر تمتق ارمتفد ي لرتاةاتر ارفتداقة فف ايةاتر تلافت ارفاةتر ا

فتتى اتتذا ار تت ق ارتتتا فتتى امتتت داة فتتق تتتتى امتتت داةان فتتق قائفتت  عفالئهتتا فتتق ال دتفتدتتلق  تمتتق 
ارمفد  لرها مله  تاةدتدت  فتى ف ا تتر اتذا ارتتا ال دتتةاا إال عدتب إمتاقر امتتدفاح ارمتله . لفتى 

اتر إلق تمتتت دة فتتق ارفناقصتت  إلل ارففاتمتت  ارتتتى تجتدهتتا اردهتتاق ضتتلق ذرتتر دكتتلق فتتق تتتا جهتت  اية
ارتتذى دث تتا رتتةدها إلق صتتات ه ال دتفتتتف  تمتتق ارمتتفد ي لاراتتلح  أدتتت ذرتتر فتتق  تت نه إلق دتتؤةى إرتتى 
اتتفاح ارتداقة فف صاتب اذا اردهاق تغن عةن تلفت تمق ارمتفد  رةدتهي اعفتت ارتذى ال دت تا فتف 

 .(1)امتألهات  إلتكان اراانلق على ارنتل ارما ا

 
 الغصن الثالث

 أال يكون هناك حظرًا قانونيًا للتعام  
 مع شخا المرشح

 فدنتتى إلال دكتتلق  تت ص ارفت تتح رلتداقتتة فتتق ارففنتتل  ارتدافتتح فدهتتن  تتنص اراتتانلق لذرتتر  
تاةدتًا فق ارف ت  إلق فثح اذا ارتدافح قة دتفتح  ت ه  ارتدتات  فتى ارفصتارحي لارتذى تكتلق رته فتى 

مل د  على ارفصلت  ارداف . فق انا فاة تتن ارف ت  على ارفلأل دق اردفتلفددق لعلتى ارأارب آثات 
إلعضاق ارفجار  ارندا د  لإلعضاق ايةاتاا ارفتلد ي ارف اتك  فى ارتداقةاا ايةاتد  تجن ا يفكاند  
امتتتتأالح ارلألد تتت  اردافتتت  إلل ار ةفتتت  اردافتتت ي لارتصتتتلح علتتتى فنتتتافف   صتتتد  علتتتى تمتتتاب ارفتتتاح 

 ح فق إلجح إ داة ايةاتر عق فلهق ار  هاا لارفتا اري  فا دضت ى علتى تداقتةاتها نلعتًا فتق  ارداني
 ارهف ندن  لارفصةاقد  رةى ارتاغ دق فى ارتدافح فدها.

ففيما يتعلق بالفئة األولى ممن يحظر التعام  معهـم فـى هـذا الخصـوا، فئـة المـوظفين  
 العموميين:

( فنته علتى إلنته 25دنص فتى ارفتاةر ) 1983نجة إلق قانلق ارلألد   اردان ردان  ففى فرنسا: 
دجب على ارفلأل دق إلق دكتملا كح ن اههن ارفهنى رتن دذ ارفهان ارتى إللكلا إردهني لدتألتت علتدهن 

ي لاردفتح اردتان اتل كتح عفتح دكتلق L'emploi public ارتارى إلق دجفدتلا  تدق إلكثتت فتق عفتح عتان 
اا ارجفاعتتاا اردافتت  إلل ارف تتاتدف ارلهندتت ي لال داتصتتت نهتتاا اتتذا ارتألتتت علتتى فتت جلتًا فتتق فلازنتت

نفا دفتة إلدضا إرى ارجفف  دق فهان  ارجفف  دق فهان ارلألد   لإلى ن اه آ ت ضفق اراها  ارداني لاا

                                                 

 .42/219/612ي 41ي 9/12/1987ي جلم  8/2/188فى  163( فتلى تقن 1)
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ارلألد تت  لإلى ن تتاه آ تتت ضتتفق اراهتتا  ار تتاص. لاكتتذا فتتإق ف تتةإل عتتةن ارجفتتف  تتدق ارلألد تت  اردافتت  
ن إلل  اصي د فح فق  دق فا د فح كلق ارفلألتا فمتت دةًا فتق عاتة  تتاق عتان لإلى ن اه آ ت عا

إلل تتى غدت  فق إلصناا اردالة ايةاتد ي ذرر عق عالة ار تاق اردان فا اى إال ن اه دكلق فاا ح 
فتق قتانلق اردال تاا  175تن دذ  فةفلعًا فق فلازناا ارجفاعاا ارداف  ارفتداقةري كفتا تتنص ارفتاةر 

ى إلنه دتألت على ارفلألا اردان تصلره على فن د  فاةد  إلل فدنلد  فق ارفزادةاا إلل ار تنمى عل
 1958( فتتق ةمتتتلت عتتان 23ارفناقصتتاا ارتتتى تتتتة  فتتى نهتتاا ا تصاصتتهنظ كفتتا نصتتا ارفتتاةر )

علتتى إلنتته ال دجتتلز ارجفتتف  تتدق عضتتلد  ارتكلفتت  لتتتلرى إلدتت  لالدتت   ترفاندتت  إلل إلى فنصتتب تفثدلتتى 
 نى إلل إلى لألد   عاف  إلل إلى ن اه فهنى.فهنى على ارفمتلى ارله

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec 
l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de 
représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi 
puublic ou de toute activité professionnelle. 

( فتتق قتتانلق تنألتتدن ارتداقتتةاا ارتتتى ت تفهتتا ارجهتتاا 26فاتتة نصتتا ارفتتاةر تقتتن ) وفــى مصــر: 
فى  2013رمن   106على إلنه فف عةن اي الح   تكان اراانلق تقن  2018رمن   182ارداف  تقن 

لألد ى لارفهنتىي   ق تألت تدات  فصارح ارفمئلردق فى ارةلر ي لكتذا ارالاعتة ارتاكفت  رلمتللر ارت
 ارتتتتذاا إلل  –دتألتتتتت علتتتتى ارفتتتتلأل دق لاردتتتتافلدق  ارجهتتتتاا ار اضتتتتد  عتكتتتتان اتتتتذا اراتتتتانلقي ارتاتتتتةن 

 دهتاقاا إلل عتتل  رتلتر ارجهتاا لال دجتلز  تتاق إلصتناا فتنهن إلل تكلتد هن   عفتاحي  – ارلامه  
إذا كانتتا ذاا لال دمتتى ذرتتر علتتى  تتتاق كتتب فتتق تتت رد هن إلل تكلتتد هن   عفتاح فندتت  إلل  تتتائها فتتنهن 

صل   اععفاح ارفصلتد ي ل  ته إلال د اتكلا   دت  صتلتر فتق ارصتلت فتى إجتتاقاا قتتات ار تتاق إلل 
 .(1)ارتكلدا لإلق دتن كح فنهفا فى ارتةلة للفاًا رلالاعة لايجتاقاا ارتى ت دنها ارالئت  ارتن دذد 

                                                 

 فف ضتلتر فتاعار ارتةلة لارالاعة اختد : (1)
 إتات  ار تص  رهن لرأدتان رتاةدن عتلضهن. – 1
 ارفصلتد .إلق تكللق اععفاح ارفهلل   ذاا صل   اععفاح  – 2
 عةن لجلة فق دفكنه إلةاق اردفح ارفهللب فق  دق ارفلأل دق إلل اردافلدق لدة ح فى نهاا إلعفاره ارلألد د .  - 3
 إلال دة ح اردفح ارفهللب ضفق اال تصاص ارلألد ى رلفلألا إلل اردافح لال ددت ت افتةاةًا ره. – 4
 كلدا.إلال د اتر   ى صلتر فق ارصلت فى إجتاقاا ار تاق إلل ارت  - 5
جندته )ع تتلق إلرتا جندته( ل دتة إل تذ تإلى ارهدئت  اردافت   20000ارتصلح على ارفلافا  ارالزف  فق ارمله  ارف تصت  فدفتا ال دجتالز  – 6

لارتدلدن مله  ارفلافا  على  تتائها ه اتًا  رل ةفاا ارتكلفد  فدفا دزدة على ذرري ل ارنم   رلكتب ارةتامد  فدكلق رلزدت ارتت د 
ارالئتتت  فتتا رتتن دكتتق ارفلألتتا إلل اردافتتح قتتة  تتا  تتتا اره تتف لارن تتت إرتتى فكت تت  إلل فتتتة  داتتة ثا تتا عتكتتان اتتذ  

 ارتاتدخ ق ح ار تاق  مت  إل هت على اعقح.
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ر اتتر اعلرتى فتق اتذ  كفا دتألت على ارفتلأل دق لاردتافلدق  تلتر ارجهتاا ارف تات إردهتا فتى ا 
فتتى ارفزادتتةاا   نلاعهتتاي إال إذا كانتتا اعصتتناا ارف تتتتار  – ارتتذاا إلل  ارلامتته   –ارفتتاةر ارتتة لح 

المتتتدفارهن ار تتاصي لكانتتا فهتلتتت  رل دتتف عتتق هتدتتا جهتتاا إةاتدتت  إل تتتى غدتتت جهتت  عفلهتتن لال 
 ت ضف ي تاا اذ  ارجه .

( فنته علتى 57ي فاتة نصتا ارفتاةر )2016ان إلفا  ارنم   راانلق ار ةف  ارفةندت  ارصتاةت عت 
إلنتته دتدتتدق علتتى ارفلألتتا ... لدتألتتت علدتته  صتت    اصتت  ف ا تتتر اععفتتاح ارتتتى تتنتتافى فتتف ارتدتتةر 
لارتجتتتةي فدفتتا نصتتا ارالئتتت  ارتن دذدتت  رهتتذا اراتتانلق علتتى إلنتته دتألتتت علتتى ارفلألتتا إلق دجفتتف  تتدق 

فتق  ت نه ايضتتات  لاج تاا ارلألد ت  إلل  لألد ته لإلى عفح آ تت دؤةدته  ارتذاا إلل  ارلامته  إذا كتاق
 غدت فت ا فف فاتضااا.

لكفا ال لاضح فإق ارف ت  فى ةلح ارفااتن ي ملاق إلكاق ةمتتلتدًا إلن عاةدتًاي قتة تتل ى فتق  
اذ  ارنصلص مالف  إجتاقاا ارفناقص  فق ناتد ي لك ار  ف ةإل تكتافؤ ار تت   تدق ارفتنافمتدق فتق 

فدللفتاا عتق  قة تالن فده فألنت  امتتأالح فتكتز  رلتصتلح علتىناتد  إل تىي  امت داة كح فناقص 
ألتلا ارفناقص  لفال ماتها قة ال تتلافت رأدت  فق اعفتاة إلل ارتت ثدت علتى متدت إجتتاقاا ارفناقصت  
 فتتا دتاتتا فصتتارته ار  صتتد ظ إلل  فدنتتى إلةا تتتل ى ارلصتتلح إرتتى قتتتات  ارتتمتتد  علتتى ارفنتتاقص 

ر إلل غدت ف ا تتر لفجان تا إلدت   ت هاا قتة تلتتا اتذا اراتتات لت تتت ار ائز  ددةًا عق إلى فؤثتاا ف ا ت 
 لص ه  دةن ارتدةر.

 إلفا عق ار ئ  ارثاند  ارتى دنه ا علدها اذا ارتألت فهن ففثلل اعف  فى ارفجار  ارندا د :  

علتى إلنته تتتةة  اتانلق إلمامتى فتةر  1958( فتق ةمتتلت 25فاتة نصتا ارفتاةر ) ففى فرنسا 
رجفددتت  ارلهندتت  لفجلتت  ار تتدلخ( لعتتةة إلعضتتاق كتتح فجلتت  لفكافتت تهن ل تتتله فجلمتتى ار ترفتتاق )ا

                                                                                                                                               

ل ارنم   ر تاق تا ارت ردا إلل اره ف إلل ارن ت فد تته إلق دكلق ارفؤرا لثدتا ارصتل    عفتاح ارجهت  ايةاتدت  لإلق تكتلق ارتاجت  فامت   
فا رن دكق ارفؤرا قة لضف  صدصتًا  نتاق علتى هلتب ارجهت   –علده لإلال تاح ارنمخ ارالزف  فنه عق ثالث  آالا نم    إرى ارتصلح

كفتتا د تتتته قدتتان رجنتت  ت تتكح فتتق إل صتتائددق فتتى ارفتتاةر ارتتتى تنالرهتتا ارفؤرتتا  –ايةاتدتت  فدجتتلز عنتتة ارضتتتلتر إلق داتتح اردتتةة عتتق ذرتتر 
تتاح ارف لغ ارذى تاةت  فاا ح اذا ار تاق على إلق دتاعتى فتى تاتةدت ارادفت  عتةة ارنمتخ ارفهلل ت    تص اركتاب لتاةدت قدفته اردلفد  لاق

جنده )ع تتلق إلرتا جندته( ل دتة إل تذ  20000لفةر االنت ا   هذا ارتا لدصةت  هذا ار تاق قتات فق ارمله  ارف تص  فدفا ال دجالز 
 .تإلى ارهدئ  ارداف  رل ةفاا ارتكلفد  فدفا دزدة على ذرر

لدكتلق  تتاق تتتا ارتت ردا إلل ارتتجفتت  إلل اره تف إلل ارن تت  ارنمتت   إرتى اعزاتتت ار تتدا للزاتر ارتت دت  لارتدلتتدن لفاتًا رلالاعتتة ارتتى دصتتةت  
  ها قتات فق تئد  فجل  ارلزتاق.

 (.2018رمن   182فق ارالئت  ارتن دذد  راانلق تداقةاا ارجهاا ارداف  تقن  59)ارفاةر  
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 .(1)ارتت ح لفلانده لتاالا ارتدات  لكذرر تاالا عةن ارجفف
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le 
nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité le 
régime des inéligibilités et des incompatibilités. 

لاتل فتا  2014( فق ارالئت  ارةا لد  رلجفدد  ارلهندت  ارفدةرت  عتان 79لقة نصا ارفاةر ) 
تتتتتا هائلتتت  اردال تتتاا ارت ةد دتتت   –دنه تتتا علتتتى فجلتتت  ار تتتدلخ علتتتى إلنتتته دتألتتتت علتتتى كتتتح نائتتتب 

 –إلل دا تح امتتأالح صت ته فتى فؤممتاا فاردت  إلق دلتف   – 73ي 71ارفنصلص علدها فى ارفلاة 
تجاتدتتت ي إلل فتتتى فزالرتتت  ارفهتتتق ارتتتتتر إلل غدتاتتتاظ ل صتتت   عافتتت  امتتتتأالح صتتت ته رأدتتتت  –صتتتناعد  

 (2)-تتتتتا هائلتتت  ن تتت  اردال تتتاا –اعمتتت اب ارفتدلاتتت   ففاتمتتت  فهفتتتته ارندا دتتت ي كفتتتا دتألتتتت علدتتته 
كانتا إلل فهندت ي إلل دتاتا رهتا فلائتة االنضفان إرى إلد  جفددت  إلل فجفلعت  ذاا ن تف  تاصي فتلدت  

 فتت ه   ن اهه ار ترفانى.
فتتتق  371لتاا لهتتتا ارفتتتاةر  2014فتتتق ةمتتتتلت عتتتان  109تتتتنص ارفتتتاةر تقتتتن  وفـــى مصـــر: 

 إصتتةات ارالئتتت  ارةا لدتت  رفجلتت  ارنتتلاب علتتى إلنتته "ال دجتتلز ردضتتل  2016رمتتن   1اراتتانلق تقتتن 
ارذاا إلل  ارلامته   تدئًا فتق إلفتلاح ارةلرت ي إلل ارفجل  هلاح فةر اردضلد ي إلق د تتى إلل دمت جت  

                                                 

اانلق اعمامى إلدضا ار تله ارتى دتن على إلمامها ا تدات إلعضتاق فجلمتى ارنتلاب لار تدلخ فتى تارت   تألت ارفادتةي لذرتر ( كفا دتةة ار1)
عق ار تتر ارفت ادت  فتق عفتت ارفجلت ي إلل تتتى ارتجةدتة ارجزئتى ه اتا رلفجلت  ارتذى دنتفتى إردته اردضتلي لكتذرر فتى تتاح ق تلح  دت  

   تدق.ارنلاب تالة لألائا تكلفد  لامت ةارهن  
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en 
cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement 
général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en 
cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales. 

 اردال اا ارت ةد د  ارفه ا  على إلعضاق ارجفدد  اى: (2)
 (:  71فاةر ) 
 ارةعلر إرى ارنألان فف ارتمجدح فى ارفض ه .  - 
 ار ضل  رلتقا  . - 
 فؤقا.ار ضل  رلتقا   فف تلقدا  - 
 :73فاةر  

 ةعلر اردضل  رالرتزان  ارنألان فف ارتمجدح فى ارفض ه . -
 فق ت ف ارداللر ار ترفاند  ارف صص  ره. –رفةر  هت  –ارتتفاق  -
 فق نصا ارفتتب ارف صص ره. –رفةر  هت  –ارتتفاق  -
  فتتى إلعفتتاح ارجفددتت  اردافتت ي إلل تتتتى فتتق نصتتا ار تتةح ار ترفتتانى ارف صتتص رلنائتتبي فتتف تألتتت ارف تتاتك –رفتتةر  تتهتدق  –ارتتفتتاق  -

  ارتلاجة فى قصت ارجفدد  تتى نهاد  اردلن ار اف  ع ت  دة ارجلم  ارتى صةتا فدها اردال  .
 االمت داة رفةر ثالثدق دلفا فق إلعفاح ارجفدد . -
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إلى فتتتق إل تتت اص اراتتتانلق اردتتتان إلل  تتتتكاا اراهتتتا  اردتتتان إلل قهتتتا  اععفتتتاح اردتتتاني لال دؤجتاتتتا إلل 
د ددها  دئًا فق إلفلارتهي إلل داادضتها علدتهي لال د تتن فدهتا عاتة ارتتزاني إلل تلتدتة إلل فاالرت  إلل غدتاتاي 

 .لداف  اهاًل إلى فق اذ  ارتصتفاا"

  والفئة الثالثة التى ينطبق عليها الحظر سالف الذكر هى فئة أعضاء المجالس النيابية: 
دمتتدح على عضل ارفجل  ار لةى إلق دجفف  دق ص   اردضلد  اذ ي لص    ففى فرنسا: 

ارفتداقتتة فتتف ار لةدتت ي تدتت  داضتتى قتتانلق ار لتتةداا  تت هالق ارداتتة ارتتذى ت تفتته ارفجتتار  ارفتلدتت ي إذا 
إلعضتتاق ارفجلتت  فدندتتا  ارداتتة ارف تتتن إلل رتته فصتتلت  فدتتهي لفتتف ذرتتر  تتاتر فتتى ارفةالرتت   كتتاق إلتتتة

( علتى إلق صت   343ي ح 2070ارفتدلا   إ تافتهي  تح راتة نتص اراتانلق االنت تا ى فتى ارفتاةتدق )ح 
فاالح ارفتافا ارتا د  رلفتافألاا إلل اعقاردن تتدات  فف ص   ارفت ح ردضلد  ارفجلت  اردتاني إلل 

ايقلدفتتىظ فتتإق كتتاق ارفتت تتح رتلتتر اردضتتلد  فتفتدتتًا  هتتذ  ارصتت  ي فإنتته دكتتلق ف تاتتةًا ر تتته  ارفجلتت 
 .(1)فق  تله ارتت ح

علتى  1979رمتن   43( فتق قتانلق ايةاتر ارفتلدت  تقتن 92فاة تألتا ارفاةر ) وفى مصر: 
لدت  ارتتى اتل إلى فق إلعضاق ارفجار  ار تد د  ارفتلدت  ارتداقتة  ارتذاا إلل  ارلامته  فتف ارلتتةر ارفت

عضتتل فتتى فجلمتتهاي لفتتف ذرتتر فاتتة إلجتتاز اتتذا اراتتانلق ارتداقتتة  تتدق ارلتتتةر ارفتلدتت  لإلى عضتتل فتتق 
 فجلمها ار د ى  ار تله ارتارد :

 فلافا  إلغل د  إلعضاق ارفجل  ار د ى ارفتلى. -

 فلافا  ارفتافأل ارف تص. -

 إلق تكلق انار ضتلتر. -

 ارفتلد .إلق تكلق انار فصلت  فتاا  رللتةر  -

لقة ذاب جانب فق ار اه إرى إلنه دتفنى إلال دكلق انار امتثناق على ارتألتت ارتلاتة  ارفتاةر  
( ارف ات إردهتا آن تا لذرتر علتى غتتات ارلضتف  ارنمت   ععضتاق فجلمتى ار تدب لار تلتىي فهتذا 92)

 دتة  هتن عتق إلةعى فى لاقف اعفت إرى تتادا ارتدةر لارنزاا  ععضاق ارفجار  ار د د  ارفتلدت  لار
فألن  امتأالح تفثدلهن رللتةر ارفتلد  رتتادا فصارح ذاتد  إلل   صد  رهني  اص  إذا التألنا إلق 
ار تتتتله ارتتتتى لضتتتدها ارف تتتت  رتتتذرر ال تدتتتةل إلق تكتتتلق فجتتتتة ثأتتتتاا قانلندتتت  دن تتتذ فنهتتتا إلصتتتتاب 

 .(2)ارضفائت ار ت   رتتادا ف ت هن ار  صد 
                                                 

(1) C.E., 7-1-1994, Moutoussamy, Rec. P. 10.   
 . 178ارةكتلت/ تفضاق  هدخي ارفتجف ارما اي ص  (2)
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( متتار   ارتتذكت 92لتتى ارتألتتت ارتتلاتة فتتى ارفتتاةر )لنتتتى فتتق جان نتتاي  تتح لنتفنتتى إلق دتتنص ع 
ق قدتح إلنهتن  على إلعضاق ارفجار  ارتن دذدت  لاتى ارجنتاح ارثتانى رتاةاتر ارفتلدت  فتى فصتتي تتتى لاا
فتق ارفتلأل دق اردفتلفددق ارتتذدق دنه تا علتدهن ارتألتتت ارتلاتة فتى نصتلص إل تتتى علتى ارنتتل متتارا 

فى اذا ار صتلص  –نلاب لارذدق دمتى علدهن ارذكتي لذرر إلملر  اععضاق ارفددندق فى فجل  ار
 فا دمتى على اععضاق ارفنت  دق. –

لعلى إلد  تاحي لكفتا اتل لاضتحي فتإق تتاالا ارتألتت متار   ارتذكتي إنفتا دجتب تلافتاتا فتى  
رتى إلق تنتهتى إجتتاقاا ار تا فتى ارتداقتة  صتةلت    ص ارفت ح  ةقًا فتق فتتلت  ارتاتةن  اردهتاقي لاا

رلفتداقةي فإق انتها ارص   فى تاتدخ ما ا على اتذ  ايجتتاقاا كت ق رتن ددتة  قتات ايتماق لاا الغه
ار تت ص فلأل تتًا عافتتًا إلل عضتتلًا ندا دتتا إلل عضتتلًا  ارفجتتار  ار لةدتت  إلل ارفتلدتت ي فتتإق اردلتت  فتتق اتتذا 
ارتألت تزلح لدص ح ار  ص  ارتتارى صتارتًا عق دتاتةن  دهائته فتى ارتداقتةاا ايةاتدت  ارتاردت ي إذا 

  اقى ار تله. – ه دد  ارتاح  –فده  تلافتا
 الغصن الرابع

 جنسية شخا المرشح ومح  إقامته
إذا كانا ارضلا ه مار   ارذكت فتح إجفا  تاتد ا فق جانب ت تدداا ف تلا ارةلحي فتإق  

رتن تكتق كتذرري  تح اتى ةائفتًا  –كضتا ه رلتداقتةاا ايةاتدت   –جنمد    ص ارفت ح لفتح إقافته 
 اعت تتات إلق كتتال فنهتتا قتتة دتدتتات  فتتف ف تتةإل تتدتت  ارتجتتاتر اردارفدتت ي إلل فتتف ف تتةإل فتتح جتتةح لناتتاشي 

االقتصاة ارتتي لكذرر فف كثدت فق االت اقداا ارةلرد  ذاا ارتت ثدت اردتارفى فتى فجتاح االمتتثفاتاا 
لانتاتتتاح تقل  اعفتتتلاحي لاعاتتتن فتتتق ذرتتتري فتتتف فتتتةى االتتداجتتتاا اعمامتتتد  ركثدتتتت فتتتق ارتتتةلح غدتتتت 

 ارفت ل   صناعدًا لاقتصاةدًا....ارخ. ارفنتج  إلل
فتتق انتتا فاتتة انامتتن ارتتتإلى تتتلح فتتةى تتفدتت  ارتفتتتف  ارجنمتتد  لايقافتت  ر تت ص ارفت تتح فتتى  

ارتداقتتةاا ايةاتدتت   تتدق تإلى دتتتى عتتةن ضتتتلتر ذرتتري لتإلى آ تتت دتتذاب إرتتى تتفدتت  ارتفتتتف  ارجنمتتد  
 :(1)فا ن دنه فى اختىرفق دتغب فى ارتاةن  دهاق يتةى ارتداقةاا ايةاتد ظ لال 

لدتذاب إرتى عتةن تتفدت  تهلتب  تته ارجنمتد  فتى ارتداقتةاا ايةاتدت ي  فدنتى  الرأى األو : 
إلنه دجب إلق دتتر اال تتار فى تلر ارتداقةاا تتًا لفتاتًا رلجفدفي ةلق تهلتب  تته ارجنمتد  فتدفق 

فمتت  علتتى تلتتر ارتداقتتةااي دتغتتب ارتاتتةن  دهتتاق فدهتتاي  فتتا ف تتاة  إلق دتتتاح ر جانتتب ة تتلح تل تت  ارفنا
                                                 

( ارتتةكتلت/ عتتز ارتتةدق ع تتة اهللي اراتتانلق ارتتةلرى ار تتاصي فتتى ارجنمتتد  لارفتتلهقي لتفتتتف اعجانتتب  تتارتالاي ارجتتزق اعلحي ارهدئتت  اردافتت  1)
 لفا  دةاا. 418ظ ارةكتلت/ فهنة ف تات نلحي ارفتجف ارما اي ص 126ي ص 11ي ه1986ارفصتد  رلكتابي اراااتري 

Hen Ch, Les incidences du droit européen, P. 487 et.s.; DE laubadère- Delvolvé et moderne, traité 
des contrats administratifs, op. cit., P. 603. 
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 لدمتنةلق فى ذرر إرى:

ت تتجدف تقل  اعفتتلاح اعجن دتت  علتتى االمتتتثفات فتتى ف تلتتا ارفجتتاالا ةا تتح ارةلرتت ي  – 1 
نفتا إلدضتا علتى االتتاتاق  فمتتلى ار تةفاا  ففا دندك  إدجا ًاي رتد  فاته علتى االقتصتاة ارتلهنىي لاا

 ارصتد  لارتدلدفد  لارثاافد  لار دئد ... لغدتاا.

ت تتتجدف ارتتتةلح علتتتى إعفتتتاح لت ددتتتح ف تتتةإل ارفدافلتتت   ارفثتتتحظ  فدنتتتى إلق عتتتةن ا تتتتتاه  – 2 
ارجنمتتد  إلل ايقافتت  فتتدفق دتاتتةن رلتداقتتةاا ايةاتدتت  فتتى ةلرتت  فتتاي إنفتتا د تتجف ارتتةلح اع تتتى علتتى 
فدافل  فلاهنى اذ  ارةلر   ذاا ارفدافل ي لذرر   ق دمتفح رهتن  امتتثفات إلفتلارهن فتى إلمتلاقهاي لقتة 
تكتتلق إلمتتلاقًا لاعتتةر فتتى اتتذا ارفجتتاحي لاتتل فتتا دتتندك   ارت كدتتة إدجا تتًا علتتى اقتصتتاةداا اتتذا ار لتتة إلل 

 ذار.

ألهتتتلت ارتكتتتتالا ارةلردتتت  فثتتتح االتتتتتاة اعلتل تتتى لفجلتتت  ارتدتتتالق ار لدجتتتى لجافدتتت   – 3 
ارتتتةلح اردت دتتتت ي لاتتتل فتتتتا إلةى إرتتتى ألهتتتتلت إلمتتتلاا اقتصتتتتاةد  ف تتتتتك  رتلتتتتر ارتكتتتتالا فثتتتتح ارمتتتتلا 

لتل دتت  ارف تتتتك  لارمتتلا االقتصتتاةد  ارفلتتتةر رتتةلح فجلتت  ارتدتتالق ار لدجتتىي لارمتتلا اردت دتت  اع
ارف تتتتتك ي لقتتتة إل تفتتتا علتتتى إلثتتتت ذرتتتر ات اقدتتتاا لفدااتتتةاا اتتتةفا إرتتتى تتتتةعدن اقتصتتتاةداا ارتتتةلح 
اععضتاق فتتى كتتح تكتتتح فتتق اتتذ  ارتكتتتالاي  فتتا فتق  تت نه تفتتف فمتتتلى ارتدتتار رفتتلاهنى تلتتر ارتتةلحي 

زارت  ارتمتلن ارجفتكدت  لارادتلة لذرر ف ق  الح تنمدا ارمدامتاا ارناةدت  لاعمتدات  تدق ةلح ارتكتتح لاا
اركفد  على ارلاتةاا لارصاةتاا فف إقاف  قلاعة رلفنافم ...ارخي اعفت ارذى دتنافى جفل  لت صداًل 

تلتتر فتتف تهلتتب  تتته ارجنمتتد  إلل ايقافتت  فتتدفق دتغتتب فتتق فتتلاهنى اتتذ  ارتتةلحي ارتدافتتح فتتى إهتتات 
اعمتتتلااي إلل  فدنتتتى إلةاي دتنتتتافى فتتتف كافتتت  ايجتتتتاقاا ارت ضتتتدلد   متتت ب ارجنمتتتد  لايقافتتت  رصتتتارح 

 تعادا إتةى ارةلح فق إلعضاق ارتكتح فى إهات ارفنافم  على اردالة ايةاتد .
إضتاف  رفتا متت ا فتإق ات اقدتاا تتتدتتت ارتجتاتر ارةلردت  لارتتتى انضتفا إردهتا فدألتتن ةلح  – 4 

تارا إلملاا تلر ارةلح إرى ملا عارفى ف تلح رلجفدفظ دصدب  ح دمتتتدح إقافت  إلى اردارني إنفا إل
نتتل  فتتق ارتفددتتز ايدجتتا ى رفتتلاهنى تلتتر ارتتةلح علتتى تمتتاب فتتلاهنى ارتتةلح اع تتتىظ إلل إقافتت  إلدتت  
علائتتا تتتتتلح ةلق ارتتكتتت  ارتتتتر ر  تتت اص لار تتتةفاا لتقل  اعفتتتلاح فدهتتا جفددتتتاي اعفتتتت ارتتتذى 

ته ارجنمد  إلل ايقاف  فدفق دتغب فق اع  اص اره ددددق إلل االعت اتددق فى دتنافى فف تهلب  
 االمتثفات إلل فى ارف اتك  فى ارتداقةاا ايةاتد  فى إهات تلر ارةلح.

لدتى ضتلتر فت   ته ارجنمتد  فتى نهتاا ارتداقتةاا ايةاتدت  ارتتى تجتدهتا الرأى الثانى:  
 ارد :ارةلر ي لدمتنة اذا ارتإلى إرى ارتجم ارت

رتتتد  فتتتق ارفنهتتتا إلق تتتتتتر تقل  اعفتتتلاح ارلهندتتت  تتتتذاب إرتتتى  تتتزائق لاقتصتتتاةداا  – 1 
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ارتتةلح اع تتتىي لذرتتر  ارمتتفاح ر جانتتب  ارتتة لح لاال تتتتار فتتى ارفنافمتت  علتتى ارتداقتتةاا ايةاتدتت  
ارلهندتت ي اعفتتت ارتتذى دتهلتتب ضتتتلتر قصتتت اتتذ  ارفنافمتت  علتتى ارفتتلاهندق ارتتذدق دتفلتتلق جنمتتد  

 فاه. ارةلر 
إلق عتةن تهلتتب  تتته ارجنمتد  فتتى إل تت اص ارفت تتتدق رت د  ارتداقتتةاا ايةاتدتت ي قتتة  – 2 

د تتكح  هتتتًا علتتى اعفتتق اراتتلفى لارصتتارح اردتتان ةا تتح ارةلرتت ي إذا فتتا كانتتا اتتذ  ارتداقتتةاا فتدلاتت  
   فلت ت ص لزاتر ارةفا  فثاًل إلل ارتملدح إلل االمت  اتاا... ارخ.

اعجانب إرى ارفنافم  ضتفق ارفناقصتاا اردافت  فتق  ت نه إلق دتؤةى إق ة لح ارتعادا  – 3 
 إرى فنافم   تم  رلفنتجاا ارلهند ي ارتى دجب إلق تكلق فتح تفاد  صاتف  فق جانب ارةلر .

ق كاق ددة تإلدًا فتجلتًاي   لكفا ال لاضح داا ارتإلى ارثانى على ارناد  فق ارتإلى اعلح لاا
نفتتا عنتته إلصتت ح متتف  فدألتتن ارتتةلح فتتى لإلق ارتتتإلى اعلح اتتل ارتتتاجح رتتد  ف اتته راتتلر ارتتةردح علدتتهي لاا

ارلقتتا ارتتتااقي تدتت  عفتتةا اتتذ  ارتتةلح إرتتى انتهتتاا مدامتت  االن تتتاح  تتح ارتكافتتح االقتصتتاةى فدفتتا 
  دنها.

رتتتن ددتتتة ر تتتته ارجنمتتتد  لجتتتلة فتتتى  1957ل اصتتت   دتتتة فدااتتتةر تلفتتتا عتتتان  ففـــى فرنســـا: 
( فتتق اتتذ  ارفدااتتةر 7ةلح االتتتتاة اعلتل تتى. فارفتتاةر ) ارت تتتدداا ار تنمتتد ي علتتى اعقتتح فدفتتا  تتدق

نصا صتات  على فنف إلى تفددز  م ب ارجنمد  فى نهاا اردفلداا ارتجاتدت  إلل االقتصتاةد  ارتتى 
( فتق ذاا ارفدااتةر علتى 7ا -33( ل )30تتن فى ةلر  عضل فى االتتاةي كفا نصا ارفاةتتاق )

ي لايجتاقاا ذاا اخثتات ارفمتالد   تدق ارتةلح  Restrictions quantitativesإرأاق ارادلة اركفد  
( فتق ارفدااتةر ن متها 52اععضاقي لذرتر  تةقًا فتق ة تلح ارفدااتةر فتى تدتز ارمتتداق. إلفتا ارفتاةر )

 Restrictions à la libre prestationفاة نصا على إرأاق ارادلة على اعةاق ارتت رل تةفاا 
des services ( ضتتتلتر تاتدتتب لتنمتتدا ت تتتدداا ارتتةلح اععضتتاق 100)ي لقتتة إللج تتا ارفتتاةر

ارفتدلاتت   تتإجتاقاا إ تتتان عاتتلة ار تتتاق اردتتاني ففتتا ةفتتف فجلتت  لزتاق االتتتتاة اعلتل تتى إرتتى إصتتةات 
ارتلجدهتتتاا ارف تل تتت  فتتتى اتتتذا ار تتت ق عجتتتح لضتتتف اتتتذا ارتتتنص فلضتتتف ارته دتتتاي لقتتتة امتتتتنةا اتتتذ  

لد  ركتتتح ارف تتتاتدف ارتتتتى تتتتتن فتتتى إهتتتات االتتتتتاة ارتلجدهتتتاا إرتتتى ضتتتتلتر إلق تكتتتلق ارفنافمتتت  فتمتتتا
 .(1)اعلتل ى لذرر  ارنم   رلدالة ارتى ت تفها ملهاا ارةلح اععضاق فى اذا االتتاة

لامتناةًا إرى فا تاةني فإق كح  ته فتدلا  ارجنمد  فى  صلص تلر اردالةي ددت ت  تها  
فتضتت فق ايجتاق ارتفددزى على  غدت ف تل ي لفى تار   تا ف ةإل عةن ارت ضدح اذاي دتا عى

                                                 

ظ ارتةكتلت/ 24ي ص 1987( ارةكتلتر/ إلفدتر ار نلانىي ارملا اعلتل د  ارف تتك  لإلزف  ار تا اعلمهي ارهدئت  اردافت  ارفصتتد  رلكتتابي 1)
 .45ي ص 1993رفنألفاا ارةلرد ي ةات ار كت اردت ىي اراااتري تمدق عفتي ا
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ي ارتتى la cour de justice européenneإلما  ارجنمد  إلق دلج  إرى فتكف  اردةح اعلتل دت  
 تتفتف  ملهاا لامد  فى ارتتادا لفى ات اذ إلتكان فى فلاجه  ارةلح ارف ار  .

اح ارتداقةاا رن ددة ر ته ارجنمد  فى فج 1970اذا لتجةت اي اتر إرى إلنه  ةقًا فق عان  
ايةاتد  لجلة ضتة تعادتا ارتةلح اع تتى غدتت اععضتاق فتى االتتتاة اعلتل تىي إذ إضتاف  إرتى كتلق 
فتنما عنصتًا فاعاًل فى االت اقاا ارتتى تتفتى إرتى تتتدتت ارتجتاتر اردارفدت ي فاتة قتان ارف تت  ار تنمتى 

دتت  ارفجتتاالا ارفتدلاتت   إرأتتاق ارنصتتلص ارفتدلاتت    تتته ارت ضتتدح علتتى إلمتتا  ارجنمتتد   امتتتثناق  
 اعت تتات  1990 تلزاتر ارتةفا ي لقتة ت كتة اتذا االتجتا   صتتةلت قتتات ارفجلت  ارةمتتلتى ار تنمتى عتان 
 .(1)اعجانب ارفادفدق فى فتنما رهن ذاا ارتالا ارةمتلتد  ارتى دتفتف  ها ارفلاهنلق

 2015رمتن   899قتن لت كدةا رهذا االتجا ي فاة نصا ارفاةر ارثاندت  فتق إلفتت ار تتاق اردتان ت  
 –مارا ارذكت على إلق ارجهاا ارفتداقتةري تضتفق رلكدانتاا االقتصتاةد  فتى فجتاح اع تأاح اردافت  

ار تتةفاا ... لارفنتفتتدق رلتتةلح اععضتتاق فتتى ات اقدتتاا ار تتتاق اردتتان ارفلقدتت  فتتى إهتتات –ارتلتدتتةاا 
ارتتى دكتلق االتتتاة اعلتل تى فنألفاا ارتجاتر اردارفد ي إلل فى إلد  ات اقداا ةلرد  إل تتى تدتاةح تلتر 

عضتتلًا فدهتتا ... تضتتفق رهتتذ  اركدانتتاا ارفدافلتت   ارفثتتحي إلى ارفدافلتت  ارفتمتتالد  لارفتكافئتت ي رفدافلتت  
 فثدالتها فى االتتاة اعلتل ى.

لفتتتى غدتتتت ذرتتتر فتتتق ارتتتتاالا اع تتتتتىي تمتتتتهدف ارجهتتتاا ارفتداقتتتةر إلق تضتتتف فتتتى لثتتتتائا  
ى إلمتتا  إلصتتح إلل فن تت  كتتح إلل  دتت  ار تتةفاا إلل اع تتأاح ارف تتالتر فدتتاددت إلل قدتتلة ت ضتتدلد  علتت

ارداف  إلل ارتلتدةاا ارتى تتضفنها اردهاقاا ارفاتتت ي إلل على إلما  جنمد  اركداناا االقتصتاةد  
 ارتى دمفح رها إلق تتاةن  دهاقاتها.

Les acheteurs garantissent aux opérateurs économiques, aux travaux, aux 
fournitures et aux services issue des Etats parties à l'Accord sur les 
marchés publics conclu dans le cadre de l'organisation mondiale du 
commerce ou à un autre accord international équivalent auguel 'Union 
européenne est partie, dans la limite de ces accords, un traitement 
équivalent à celui garanti aux opérateurs économiques, aux travaux, aux 
fournitures et aux services issue de l'Union eropéenne. 
Dans les autres cas, les acheteurs peuvent introduire dans les documents 

                                                 

(1) Bréchon-Moulénes, Droit des marchés, T1, op. cit., I, 100, 1, P. 1. 
 . 422إل ات إرده ارةكتلت/ فهنة ف تات نلحي ارفتجف ارما اي ص  
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de la consultation des critères ou des restrictions fondés sur l'origine de 
toute ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres 
proposées ou la nationalité des opérateurs autorisés à soumettre une 
offre. Les modalités d'application du présent alinéa sont en tant que de 
besoin précisées par voie réglementaire. 

 لتتلًا فتتق  2018( رمتتن  182فاتتة جتتاق قتتانلق تداقتتةاا ارجهتتاا اردافتت  تقتتن ) فــى مصــر:ل 
 ته ارت ضدح على إلما  ارجنمد   ارنمت   رلتداقتةاا ايةاتدت ي فاتة نصتا ارفتاةر ارماةمت  فتق اتذا 

راانلق رف اةا ار  افد  اراانلق على إلق ت ضف هتا ارتداقة لايجتاقاا ارفنصلص علدها فى اذا ا
( علتتى إلنتته فتتى تارتت  ارتداقتتة عتتق هتدتتا 20لتتدتت  ارفنافمتت  لارفمتتالاري كفتتا نتتص فتتى ارفتتاةر تقتتن )

ارفناقصتتت  اردافتتت  لارففاتمتتت  اردافتتت  ارةا لدتتت  لارفزادتتتةر اردلندتتت  لارفزادتتتةر  ارفألتتتاتدا ارفألاتتت ي دجتتتب 
لاتةر  إتةى ارصتا ارالفد  لامتد   ايعالق عق ارفناقص  ارداف  لارففاتم  ارداف  ار اتجد  فتر

 االنت ات ل إتةى ارصتا ارةلرد  ل إعالن عنها فق  الح ارم اتاا لارانصلداا.

لاتتذا إلفتتت  تتةدهى  تتح فنهاتتى  ارنمتت   رفصتتتي تدتت  تدتتة عضتتلًا فتتاعاًل فتتى ات اقدتتاا تتتدتتت  
 –ر متتا ار تتةدة  –ارتجتتاتر اردارفدتت  لتلجههتتا نتتتل فنهتتا االقتصتتاة ارتتتتي إضتتاف  إرتتى إلننتتا الزرنتتا 

فتمل دق ضتفق ةلح اردتارن ارثارت ي ارتذى دتهلتف إرتى ارتةلح ارفتاةفت  تكنلرلجدتًا لاقتصتاةدًا ردتصتح 
فنهتتتا علتتتى ارتجتتتاتبي إلل  فدنتتتى إلةا علتتتى نتتتتائم ارتجتتتاتب فتتتى ارفجتتتاالا ارصتتتناعد  لارتكنلرلجدتتت  

 ت ندهتا لاالعتفتتاة  ارالزفت  رلف تاتدف ذاا اعافدتت  ار اصت ي لارتتتى  تةإلا فصتتت فنتذ زفتتق رتد    ددتتة
علدها فى ردتب ةلت اتان لفتتلتى فتى تمتا اا االقتصتاة ارتلهنى. ركتح اتذ  اعمت اب فإنته دصتدب 
ق   ح دمتتدح إلق تلضف عتاقدح فى إهات ارتداقةاا ايةاتد ي فثح  ته ارت ضدح  م ب ارجنمد ظ لاا

إذ رد  انار فا دفنف كاق ذرر ال دفثح  ح لال دجب إلق دفثح قاعةر فهلا  ال دجلز ار تلا علدهاي 
إق قةتا فةى إلافدت  ل هتلتر اردهتاقاا ارفهلل ت  علتى اعفتق اراتلفى إلل ارفصتلت   –جه  ايةاتر 

ارداف  لفا تاتضده إلتدانًا فق متد ي كاردهاقاا ارتى تهتتهتا اراتلاا ارفمتلت  إلل ادئت  ار تته  إلل 
د  ارفصتتتد  فتتى فاتتةفى تلتتر إلق ت تتتته ارجنمتت –ارف تتا تاا اردافتت  إلل غدتاتتا فتتق ارجهتتاا ارففاثلتت  

( فتتق قتتانلق ارتداقتتةاا متتارا ارتتذكت تتتنص علتتى إلنتته دجتتب 20اردهتتاقااي لرتتذا نجتتة إلق ارفتتاةر تقتتن )
 –ارن تتت عتتق اردفلدتتاا ارتتتى دتتتن هتتهتتا  كافتت  هتتتا ارتداقتتة... علتتى فلقتتف  لا تت  ارتداقتتةاا اردافتت  

لفاتتتتا رفتتتتا تاتتتتتت  ارمتتتتله   عتتتتةا اردفلدتتتتاا ارتتتتتى تتهلتتتتب اعت تتتتاتاا اعفتتتتق اراتتتتلفى عتتتتةن ارن تتتتت عنهتتتتا
 ارف تص  .
إق قتتةتا إلافدتت  ذرتتر رتتادتتا ارتكافتتح  تتدق  –اتتذا لرتتد  انتتار فتتا دفنتتف ارمتتله  ارف تصتت   

إلق ت تتتته فتتى فاتتةفى اردهتتاقاا إلق دكلنتتلا فتتق ارتتتافلدق رجنمتتداا عت دتت   –إلتجتتاق ارتتلهق اردت تتى 
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 .(1)فاه
ذا كانا ارفاةر )   89ناقصتاا لارفزادتةاا ارمتا ا تقتن ( فق ارالئت  ارتن دذد  راانلق ارف61لاا
قة إللج ا إلق دكلق فاةن اردهاق فادفًا فى فصتت إلل رته لكدتح فدهتاي فاتة اكت تا ارفتاةر  1998رمن  

 ت ق دكتلق صتاتب اردهتاق رةدته  2018رمتن   182( فق ارالئت  ارتن دذد  رلاتانلق ارتتارى تقتن 45)
 كتامت  ار تتله لارفلاصت اا  فتا فتى ذرتر تل دت  ايفكانداا لاراتةتر علتى تن دتذ كافت  ارتزافاتته ارتلاتةر 

كافت  ا تتتتاهاا فزالرت  ارن تتاه فلضتل  ارتداقتتة لكتتذا عنلانته ارتتةائن لددت تت إعالنتته صتتدتا فتتتى تتتن 
ف اه تتته علدتته فدفتتا رتتل تمتتا علدتته اردفلدتت  فتتتح ارهتتتح.  لاكتتذا رتتن تتهلتتب اتتذ  ارفتتاةر ضتتتلتر إلق 

علتتى تن دتتذ كافتت  ارتزافاتتته لعنلانتتا ةائفتتا إلدتتا كتتاق  دكتتلق صتتاتب اردهتتاق فادفتتًا فتتى فصتتتي  تتح اراتتةتر
 فلقف اذا اردنلاق فى فصت إلل فى ار اتا.

( فتتق ذاا ارالئتتت  علتتى إلنتته دك تتى إلق دكتتلق رصتتاتب اردهتتاق فتتى 46كفتتا نصتتا ارفتتاةر ) 
 .(2)فصت ففثاًل قانلندًا رةده ت لد  إلل تلكدح تمفى عنه
 الفرع الثانى
 للضوابط الموضوعيةالفلسفة التشريعية الحديثة 

 لشخا مقدم العطاء 

ال ت تلتتتتتتا اتتتتتتذ  ارضتتتتتتلا ه عتتتتتتق ارضتتتتتتلا ه ارذاتدتتتتتت  متتتتتتار   ارتتتتتتذكتي فكالافتتتتتتا فتتتتتتتت ه فتتتتتتى  
 لاقف اعفت    ص فاةن اردهاق ال  اردهاق ذاتهي لتتفثح فى اختى:

 

 

 
 

                                                 

 . 187ارةكتلت/ تفضاق  هدخي ارفتجف ارما اي ص  (1)
لاتتى ارلكارتت  ارتجاتدتت ي لقتتة تهل تتا ارفتتاةر ارثاندتت  فتتق اتتذا اراتتانلق  1998رمتتن   120تاتتةدن اردهتتاقاا اراتتانلق تقتتن راتتة نألتتن ارلكارتت    (2)

  لكتالق تجتاتددق(   14ضتلتر ارادة  مجح ارلكالق ارتجتاتددق ارتذى تفمتكه ارهدئت  اردافت  رلتقا ت  علتى ارصتاةتاا لارتلاتةاا )امتتفاتر 
فتق ارالئتت  ارتن دذدت  رلاتانلق ارف تات  12دتة ارنهتاا ارجأتافتى لارمتلدى رن تاه ارلكدتح )ارفتاةر لدجب ارتنص فتى عاتة ارلكارت  علتى تتة

 (.1982من   342إردهي ارصاةتر  اراتات ارلزاتى تقن 
لدجةة ارادة  مجح ارلكالق ارتجاتددق كح  ف  منلاا فق تاتدخ ارادة إلل فق تاتدخ آ تت تجةدتةي علتى إلق داتةن ارهلتب  تالح ارتمتددق  
اتذ  فًا ارما ا  النتهاق ارفةري لفف ذرر دا ح ارهلب إذا قةن  الح ارتمددق دلفًا ارتارد  النتهاق ارفةر إذا قان ارهارتب  متةاة ارتمتن فتى دل 

 12فتق اراتانلق تقتتن  6ارتارت  فضتاع ًاي لد تهب قدتة ارلكدتح فتى تارتت  عتةن تاتةدن هلتب ارتجةدتة  تالح ارتمتتددق دلفتًا ارف تات إردهتا )ن 
 (.1982رمن  
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 الغصن األو 
 الكفاية الفنية والمالية لشخا المرشح للتعاقد

ارتتتتى دجتتتب إلق تتتتتلافت فتتتى  تتت ص ارفت تتتح إلل فتتتى فاتتتةن ددتتتة اتتتذا ارضتتتا ه فتتتق ارضتتتلا ه  
لرهتتا عالقتت   ك ادتته لت ادلتته ار نتتى  –   صتته ال  دهائته  –كفتا ذكتنتتا  –إلى ارتتتى تتصتتح  -اردهتاق
 لارفارى.

ذا كانا ارضلا ه ارذاتد  إلل ار  صتد  متار   ارتذكت تجتة متنةًا لإلمامتًا رهتا فتى ارنصتلص   لاا
 ارك اد  ار ند  لارفارد   –كفا ذكتنا  –ى نتق  صةة  لارفتدلا ارةمتلتد  لارت تددد  فإق ارضا ه ارذ

ر  ص ارفت ح رلتداقةي إنفا دجة منةًا لإلمامًا ره فى اردتا ايةاتىي لفى فتةى فتا تتفتتف  ته جهت  
ايةاتر فتتتق متتتله  تاةدتدتتت  فتتتى اتتتذا ار صتتتلصي فاتتتة قضتتتا فتكفتتت  اراضتتتاق ايةاتى  تتت ق قتتتتاتاا 

رضدا ارفاةتر ار ند  إلل ارفاردت ي تجتة متنةاا لفصتةتاا فدفتا جتتى  ته ارتتفاق ارتى تصةتاا ايةاتر 
 .(1)اردتا ايةاتى لفدفا راةاتر فق مله  لضف فثح اذ  ارالاعة ارتى تنألن إلعفاح ارفناقص 

لاكذا فإنه دجلز رجه  ايةاتري كفا تالح ارفتكف  ايةاتد  اردلدا امت داة  دت  اع ت اص  
ف رتتةدها فتتق تاتةدت عتتان عتتق ك ادتت  اتتؤالق لقتتةتتهن ةلق إلق دمتت ا ذرتتر غدتت ارفتغتتلب فتتدهن  فتتا دتجفتت

اتت تتاههن فتتف جهتت  ايةاتر فتتى عفتتح فتتاي لذرتتر كتتإجتاق لقتتائى تفلدتته غدتتتر ايةاتري تل دتتًا رلفصتتلت  
. ذرتتر إلق فتتق فصتتلت  ايةاتر إلال دتتة ح إرتتى تل تت  ارفنافمتت  إال اع تت اص ارتتذدق (2)اردافتت  لتتتةاا"

لارفاردت ي  اصت  إلق ارهتةا فتق ارتداقتةاا ايةاتدت ي تن دتذ اععفتاح ارفهلل ت   تهفئق رك اقتهن ار ندت 
على ارنتل ارفتةة  ارفلاص اا ل الح ارفةر ارفتةةر رلتن دذ ل ار تله لاعلضا  ارتى تاتتاتا جهت  
ايةاتري إلل ارتتتى دتتنص علدهتتا اراتتانلقظ فتتإذا كانتتا ارفاتتةتر ار ندتت  لارفاردتت  ر تت ص ارفت تتح رلتداقتتة ال 

فق راةاتر قةتته على فثح اذا ارتن دذي فإق إمناة ارداتة إردته متدكلق إلفتتًا فت لفتًا  ارف تاهت لإلدتا تض
كانتتا قدفتت   ها تتاا ارضتتفاق إلل ارت فدنتتاا ار اصتت   تتهظ إذ ارأتتت  اعمامتتى اتتل إنجتتاز اععفتتاح 
لرتتتد  ارتتتة لح فتتتى فنازعتتتاا لتن دتتتذ علتتتى ارتمتتتاب لتدهدتتتح إنجتتتاز اععفتتتاح ارفهلل تتت   فتتتا دضتتتت 

فتفاظ رذرر فإق ارتفاد  ارتاداد  رك ار  تن دذ ارداة ت تى فق تتاا جه  ايةاتر فتق  تتله ارك ادت  ار
ار ند  لارفارد  رفاةن اردهاقظ فمتهةف   ذرر إلال دتاتةن رلفناقصت  إال ارصتارتلق فتق اعفتتاة لاراتاةتدق 

 فنهني فتلفت  ذرر كثدتًا فق ارجهة لارلقا على رجاق ار تص لار ا.

اتتا فتتق  تتتله ارك ادتت  ار ندتت  لارفاردتت  رفاتتةن اردهتتاقي فتتإق رجهتت  ايةاتر ارلقتتلا  كافتت  لرلتت 

                                                 

 . 269(ي ص 11ي ارفجفلع ي ارمن  )21/4/1957اي جلم  7رمن   2964ارةعلى تقن  (  1)
 .299ي ص 1ي فجفلع  ارمن  ارثافن ي ا22/12/1962ا. ي جلم   6رمن   1654ارهدق تقن  (  2)
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ارمتت ح إلل ارلمتتائح علتتى فاةتتتته ارفاردتت ي إلى علتتى ارفلقتتا ارفتتارى رتته لذرتتر فتتق  تتالح فاتتةات تإل  
رها ارفاح إلل ارففتلكاا ارتى دتلزاا لارفدزانداا ارفدتفةر رةده لارفصاةت ار نكد  لار تكاا ارك دل ي ل 

كذرر فتص ارفلقا ار نى ره فق تد  ارفدةاا ارففللك  ره لارففللك  رفق دمت ةفهن فتق فاتالرى 
ار تتاهقي إلل ارتتتى دمتتت جتااي لفلقتتا اردفارتت  ل  تاتهتتا لجنمتتداتها لفتلمتته إلجلتاتتا لمتتا ا  إلعفارهتتا 

دتت  علتتتى اتتتذا لغدتاتتا فتتتق اردلافتتتحي فتتإذا رتتتن دتتتتلافت فتتى ارفت تتتح رلتداقتتتة  تتته ارك ادتتت  ارفاردتتت  إلل ار ن
ق كاق ال صاتب إلقح عهاق  .(1)ارنتلي تن تتفانه فق ارفنافم ي تتى لاا

ق كتتاق دجتتة إلمامتته   فتتى  –كفتتا ذكتنتتا  –لفتتف ذرتتر دالتتتأل إلق اتتذا ارفددتتات إلل ارضتتا هي لاا
اردتا ايةاتىي إال إلق ارف ت  فى فتنما لفصتي كتاق تتدصتًا فتى ذاا ارلقتا علتى إعهتاق ارجهت  

 ن ارك اقر ار ند  لارفارد  ر  ص ارفت ح إلل فاةن اردهاق.ارفتداقةر ارتا فى تادد
علتتتى  2016رمتتتن   360( فتتتق فتمتتتلن ار تتتتاق اردتتتان تقتتتن 48تتتتنص ارفتتتاةر ) ففـــى فرنســـا: 

ضتلتر إلق داةن ارفت ح رلتداقة كاف  ارلثتائا لارفدللفتاا ارتتى تهل هتا فنته ارجهت  ارفتداقتةر لتفكنهتا 
 اه فتح ارداة ارفزفف إ تافتهي لاتل فتا دتتتجن فتى لاقتف فق فتص لفتاجد  فةى ك اقته رف ا تر ارن

اعفت فةى   تته فى اذا ارفجاحي كفا تفكنها فتق فتتص لفتاجدت  فتا دفتلكته فتق ك تاقر اقتصتاةد  
 لفارد  لإلدضًا ك اد  تاند  لفهند .

Aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de 
la capacité économique et finanière et des capacités technique et 
professionnelles. 

( فق ذاا ارفتملن إرى ارلثائا لارفدللفاا ارتى دجب على ارفت ح 44لقة إل اتا ارفاةر ) 
ارلثداتت   –كفتتا  دنتتا فتتق ق تتح  –إلق داتتةفها رلجهتت  ارفتداقتتةري لارتتتى تفكنهتتا فتتق اتتذ  ارفتاجدتت ي لفنهتتا 

ي لارتتى inscrit sur un registre professionnel ا إلنه فمجح فى مجح فهنى فدتدق ارتى تث
تث تا كتتذرر إلنتته دتاتتا متتنلدا تتتةًا إلةنتتى فتتق اععفتاح  اصتت  فتتى فجتتاح فلضتتل  عاتتة ار تتتاق اردتتانظ 
ارفدللفاا عق تما اته ارمنلد  لفا ت دت إرده فق إدتتاةاا لفصتتلفااي  تهاةر  متا ا  إلعفارته فتى 

                                                 

ار ندت  رلفنتاقص صتاتب إلقتح عهتاق عنته ( فاة إلفتا ارجفدد  اردفلفد  رامفى ار تلى لارت تدف إلنه إذا فا إلهف نا ارلجن  إرى عتةن ارك ادت  1)
رتن داتتةن متا ا  إلعفتتاح ففاثلتت  رلتلزاتر إلل إلجهزتهتتا إلل ارهدئت  ذاتهتتا لرتتن تتتفكق ارلجنتت  ار ندت  فتتق تصتتت فدةاتته. كفتتا إلق اتذا ارفاتتالح اتتل 

علدهتا االمتتناة إرتى   تك  امما تةدثًا فكح تلر إلم اب دتفح علدهتا قتتات ارلجنت  تتتا فمتئلردتها لتاتةدتاا ار نتى لال دفكتق إلق د تت 
ما ا  إلعفاح رجهاا إل تى إذا قةتا لجل ًا إلق تكلق ار  تر ارما ا  فى إلعفتاح ففاثلت  فتى ارجهتاا ارتتى دتصتح عفلهتا  دفلهتا. كفتا ال 
دفكق إلق د ت  علدها فتص ارفدةاا لاى رن تتفكق فق تصتاا. لإل دتًا فإق تةاث  عهتة  تتك  اععفتاح اتل ففتا دتة ح عنصتتًا فتق 

 االهفئناق إرى ك ادتها ل  تتها لكلها إلم اب فلضلعد  تضف رتاةدت رجن  ار ا تتا تقا   اراضاق.عناصت 
 .154/1/252ي فلا تقن 20/3/1985ي جلم  31/3/1985 تاتدخ  373فتلى تقن  
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  تاق اردان....ارخ.فجاح عالة ار

اذ  ارلثائا لارفدللفاا إنفا تدة  فثا   قتدن  على تلفت ارك اد  االقتصاةد  لارفاردت  لار ندت   
ي  ح راة ذاب Presomption de qualitéلغدتاا رةى ارفت حي لدااح رهذ  اراتدن ي قتدن  ارجلةر 

 :(1)اختد  جانب فق ار اه إلق فثح اذ  اراتدن  ال تتتاا إال  تلافت ار تله

 إلق دكلق   ص ارفت ح رلتداقة فق ارفت صصدق فى فجاح ارتداقة. – 1

إلق تكلق ار  تاا لارك اقاا ارف دن  فى ارلثائا ارتى داتةفهاي فت ات  فتف ار تتله ارتتى تتهل هتا  - 2
 جه  ايةاتر.

   صدا.إلق تكلق ار هاةاا لارفمتنةاا ارتى تدك  قةتاته ارفارد  لار ند  فاةف  فنه  - 3

لعلى كح تاحي فاتة قتتت فجلت  ارةلرت  ار تنمتى عتةن جتلاز امتت داة ارفت تح إذا قتان  تاتةدن  
فمتتنةاا اعالدتت  ارتاندتت  ارفهلل ت ي لرتتل كانتتا غدتتت فصتةق  فتتق ارجهتتاا ارفدندت  فتتى اعتتتلاح ارتتتى 
دتهلتتتتتب فدهتتتتتا اراتتتتتانلق ذرتتتتتري هارفتتتتتا كتتتتتاق  ايفكتتتتتاق تتتتتتةاتر اتتتتتذا ار لتتتتتح  ارتصتتتتتةدا ارالتتتتتتا علتتتتتى 

 .(2)فمتنةااار

كتاق ارف تت  تتدصتًا إلدضتا علتى فتنح جهت  ايةاتر ارتتا فتى ارتث تا فتق  تته  وفى مصـر: 
( فتتق قتتانلق تداقتتةاا 32ارك ادتت  ار ندتت  لارفاردتت  رتتةى  تت ص ارفت تتح رلتداقتتة. فاتتة نتتص فتتى ارفتتاةر )

دتت  علتتى إلنتته دتدتتدق علتتى ارجهتت  ايةاتدتت  ارتتاتتا فتتق تتتلفت  تتتله ارك ا 2018ارجهتتاا اردافتت  ردتتان 
 ار ند  لارفالقر ارفارد  لتمق ارمفد  ففق دتن ارتدافح فدهن....".

( فتتتق اتتتذا اراتتتانلق إلق تدهتتتة إرتتتى رجتتتاق فتعدتتت  34لرتتتذا فاتتتة إلجتتتاز رلجنتتت  ار تتتا فتتتى ارفتتتاةر ) 
ت تتكلها فتتق  تتدق إلعضتتائها  ةتامتت  ارنتتلاتى ار ندتت  لارفاردتت  فتتى اردهتتاقاا ارفاةفتت ي لفتتةى فها اتهتتا 

تاا فق تلافت  ته ارك اقر ار ند  لارفالقر لتمق ارمفد  فى   ق فاةفى رل تلهي لعلى ارلجن  ارت
( فتتق ذاا اراتتانلقي لجتتلب إتمتتاق ارفناقصتت  علتتى صتتاتب 35اردهتتاقااي  تتح راتتة قتتتت فتتى ارفتتاةر )

اردهاق اعفضح  تلهًا لاعقح مدتًا إلل ارذى دتن تتجدته لفاا رنألان ارنااه ارفتةةر عناصت  لإلممه 
  دة تلتدة إلم  ارفااتن   دق اردهاقاا فق جفدف ارنلاتى ار ند  لارفارد .   تله ارهتح لذرر 

( فتتتق اراتتتانلق متتتارا ارتتتذكت علتتتى كتتتح فتتتق دتغتتتب فتتتى 85كفتتتا إللجتتتب ارف تتتت  فتتتى ارفتتتاةر ) 
ارتدافتتتح فتتتف ارجهتتتاا ايةاتدتتت  تمتتتجدح  داناتتتته علتتتى  لا تتت  ارتداقتتتةاا اردافتتت   اصتتت  فتتتا تدلتتتا فنهتتتا 

                                                 

(1) Gossens. P. Le chois des entreprises: Le critère de capacité, R.M.P., 1992, No267, P. 23; 
Motuel- Fabre. H. Pour prévenir les litiges en matière des marchés publics, op. cit., P. 37. 

(2) C.E., 6-11-19998, Assistance publique- Hopitaux de Marseille, Req. No194960.    
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( فتق ارالئتت  177لتتزن إةاتر ارتداقتةاا  ارجهت  ايةاتدت  ه اتا رلفتاةر تقتن ) ارك اد  ار ند  لارفاردت ي لت
ارتن دذد  رهذا اراانلق  فتاجد  ار داناا ارفمجل  ي لفى تارت  فها اتهتا فمتتنةدًا دتتن اعتفتاة صتات ها 

 كفمجح على  لا   ارتداقةاا ارداف .

إلنه دجلز رفاتةن اردهتاق على  2018( فق اراانلق مارا ارذكت ردان 25كفا نصا ارفاةر ) 
إلق ددهة   د   نلة اردفلد  فتح ارتداقة إرى غدت  فق ار اهقي   ته تضفدق اردت  ار نى ارفاةن 

( فق ارالئتت  ارتن دذدت  رهتذا اراتانلقي فتا متددهة  ته إرتى غدتت  فتق ار تاهق علتى 58فنه ه اا رلفاةر )
ل فتا دت تا فتف ارفتتةةاا لاال تتتاهاا إلق دتضفق عهاق   داناتهن ل  تتاتهن لفتا متدتن إمتناة  إرتدهن 

 .(1)ارلاتةر  كتام  ار تله لارفلاص اا

لقتتة إلقتتتا ارفتكفتت  ايةاتدتت  اردلدتتا إلق امتتت داة اردهتتاق  متت ب عتتةن إتفتتاا متتا ا  ار  تتتر ال  
دتتتتاا إرتتى نتتص قتتانلنى صتتتدحي كفتتا قهدتتا ذاا ارفتكفتت    نتته ال دجتتلز ق تتلح اردهتتاق فتتى اتتذ  

ق ق تلح رجنت  ار تا رلدهتاق فتى  ارتار  تتى رل تدهة صاتب اردهاق كتا دا  تاةدن ما ا  اععفاحي لاا
تارت  عتتةن إتفتتاا متا ا  اععفتتاح  إلل  دانتتاا ارادتتة فتى ارمتتجالا ار اصتت   فلضتل  ارداتتة )ارادتتة فتتى 
ارمتتتجح ارتجتتتاتىي إلل ارصتتتناعى ي إلل متتتجح ارفمتتتتلتةدق( لكتتتذرر  هاقتتت  عضتتتلد  االتتتتتاة ارفصتتتتى 

 .(2)ي فق   نه إلق دؤةى إرى تتتدب فمئلرد  إلعضاق رجن  ار ارفاالرى ارت ددة لار ناق

فق ارالئت   74ي 68اذا لدجلز يةاتر ارتداقةاا  ناق على هلب رجن  ار ا ه اا رلفاةتدق  
إلق تمتتتلفى ار دانتتاا إلل ارفمتتتنةاا ارفتتذكلت إلعتتال ي  اصتت  تلتتر ارتتتى تمتتاعة  2019ارتن دذدتت  ردتتان 

إلفتلت فندت  إلل إلفتلت فاردت  فتق إلصتتاب اردهتاقاا  فتا دفكنهتا ارلجن  على امتدضاح فا غف  فتق 
فتتق إعتتةاة ارتاتتاتدت ارالزفتت  فتتى اتتذا ار صتتلصي لفتتى تارتت  عتتةن امتتتجا   صتتاتب اردهتتاق رهلتتب 
امتتد اق ار دانتتاا إلل ارفمتتتنةاا إلل امتدضتتاح اعفتتلت ار ندتت  إلل ارفاردت   دهائتته  تتالح فتتةر ثالثتت  إلدتتان 

ائتته  اعت تتات  غدتتت لاضتتح إلل غدتتت قا تتح رلفااتنتت  فتتف اردهتتاقاا فتتق تتتاتدخ إ هتتات ي دتتتن امتتت داة عه
 اع تى.

                                                 

 لفق اذ  ارفتةةاا اال تتاهاا: (1)
 ارفمتنةاا ارةار  على   تاتهن. - 1
 انلا فق ارف تلعاا ارفتلمه  إلل ارصأدتر إلل ارفتنااد  ارصأت فف تاةدن فا دث ا ذرر.تتةدة فا إذا ك - 2
إلال دكتتلق قتتة صتتةت ضتتةان تكتتن نهتتائى فتتى إتتتةى جتتتائن ار تتاب ارتا تتف فتتق اركتتتاب ارثتتانى فتتق قتتانلق اردال تتااي إلل فتتى جتتتائن ارتهتتتب  - 3

 ارضتد ى إلل ارجفتكى.
 ح فتح ارتداقة.إلق دكلنلا فق ارفصتح رهن  فزالر  اردف - 4
 إقتات د دة االرتزان  ارت فدق على اردفار  لفاا رالاندق ارت فدناا ارمائةر إذا تهل ا ه دد  اردفلد  ذرر. - 5

 لغدت ذرر فق ارفتةةاا لاال تتاهاا ارتى تتااا ارجه  ايةاتد  الزف . 
  .90ي ص 49ي ارفلملع ي ا10/12/1994ا. ي جلم   36رمن   3008ارهدق تقن  (2)
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لفتتى ذرتتر فاتتة إلفتتتا ارجفددتت  اردفلفدتت  رامتتفى ار تتتلى لارت تتتدفي إلق رلجنتت  ار تتا إلق تمتتت دة  
 اتات فمت ب إلى عهتاق تتتى رتل كتاق إلقتح اردهتاقاا ارفاةفت  متدتًا إذا ث تا إلق صتات ه غدتت كتاق 

ها ه اا رفا تاةت  فتى ضتلق اقتناعهتا إلل علتى إلمتا  فتا داتةن رتةدها فتق فاردًا إلل فندًا فهل تا ثا ا ر
ظ إال إلق ففاتم  ايةاتر ملهتها ارتاةدتد  انا دجب إلق تتن  تداةد  لفلضلعد ي فال دتة (1)فمتنةاا

فتتق ذرتتر متتلى إمتتاقر امتتتدفاح ارمتتله ي فتتإذا فتتا تتتلافتا ارك تتاقر ار ندتت  لارفاردتت  رتتةى فاتتةن اردهتتاقي 
 .(2)ر  امت داة ي فإق اذا االمت داة دكلق غدت ف تل لقافا ايةات 

لإل دتتتتًا تجتتتةت اي تتتاتر إرتتتى إلق قتتتانلق اردلنمتتتتتاح دتتتنص علتتتى ضتتتتلتر تتتتلافت ارك تتتاقر ار ندتتت   
ب( فنتتهي دلتتتزن  –6لارفاتتةتر ارفاردتت  تمتت فا تاتتتت  ارجهتت  صتتات   ار تت قي إذ ه اتتا رتتنص ارفتتاةر تقتتن )

ال تتتتار فتتى إجتتتاقاا ارفناقصتت  إلق تتتتلافت رتتةدهن ارك تتاقر ارفتتلتةلق إلل ارفاتتالرلق كتتى دتمتتنى رهتتن ا
 .(3)ارتاند  لارفلاتة ارفارد ي لارفدةاا لكح فا دلزن ينجاز عاة اال تتاق

 الغصن الثانى
 التبمين االبتدائى أو كما يقا  له التبمين المؤقت

اق ارتتذى ددتتة ارتتت فدق اال تتتةائى ضتتا هًا فلضتتلعدًا دتتتت ه إلدضتتا   تت ص ارفتداقتتة ال  اردهتت 
دتاتةن  تتهي فهتتل دتتةح فتتى لاقتف اعفتتت علتتى فتتةى فالقتتته لقةتتتته ارفاردت  لكتتذرر علتتى فتتةى جةدتتته فتتى 
االمتتفتات فتى ارتداقتة فتف جهت  ايةاتري ةلق إلق دكتلق اتل فتى ذاتته إلى ارتت فدق ارفؤقتا عنصتتًا فتق 

علتتى  عناصتت ت ضتتدح عهتاق فدتتدق علتتى غدتت  فتتق اردهتاقااي لكتتح فتتا فتى اعفتتت إلق فاتةات  دتتتتةة
إلمتتا  قدفتت  اتتذا اردهتتاقظ لففتتا دؤكتتة ذرتتر كفتتا تاتتلح ارفتكفتت  ايةاتدتت  اردلدتتا إلنتته " تتته رلنألتتت فتتى 
اردهتتاق" فتتإق رتتن دكتتق قتتة تتتن تاةدفتته لنألتتتا جهتت  ايةاتر فتتى اردهتتاقي فتتإق ذرتتر ددتتة ف ار تت  رلتكتتن 

اردهتاقي  ظ  فتا ف تاة  إلق ارتت فدق ارفؤقتا إنفتا اتل عنصتت فمتتاح عتق(4)ارصتدح ارذى إللتة  ارف ت 
لفاةف  إلمامد  رلنألت لار ت  فى اذا اردهاقي إلل  فدنتى إلةاي ارتت فدق ارفؤقتا فجتتة إجتتاق  تكلى 
ق كاق إجتاق جلاتدًا دتتتب على ف ار ته ار هالقي  ح لففا دؤكتة ذرتر  را لح اردهاق لارنألت فدهي لاا

ارتداقتتتةاا فكتتتتر ارتتتت فدق ارفؤقتتتا فتتتى  -كفتتتا متتتنتى – 1959فنتتتذ عتتتان  –إلرأتتتا  أن فرنســـاإلدضتتتا 
لارتتتاح  –ايةاتدتت ي فكت دتت   ارلثتتائا ارتتتى تتتةح علتتى فتتالقر ارفنتتاف  لك اقتتته ارفاردتت ظ فمتتت ةر  إدتتا  

 دنصتت فتتق ه ددتته لاتل عنصتتت إلل ضتا ه فتتت ه  تتارنلاتى ارفلضتلعد  ر ت ص ارفت تتح  –اكتذا 

                                                 

   .30/3/1985ي جلم  54/1/2052فلا تقن  (1)
   .119ارةكتلت/ جا ت جاة نصاتي ارفناقصاا ارداف ي فتجف م ا ذكت ي ص  (2)
 .  121( ةكتلت/ جا ت جاة نصاتي ارفناقصاا ارداف ي فتجف م ا ذكت ي ص 3)
 .  309ي ص 35ي ارفلملع  ايةاتد ي ا31/3/1990ا. ي جلم   29رمن   3174ارهدق تقن  (4)
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ق كتاق  هتذا ارفدنتى 167 -59رلتداقة كفا  دنا فتق ق تح. فاتة صتةت فتى اتذا اردتان ارفتمتلن تقتن  ي لاا
تزادتتة  –لاتل فتتا نؤدتتة   –قتة إل اتتى فتتى ذاا ارلقتتا علتى نألتتان ارتتت فدق ارنهتتائىظ لقتة قدتتح ت تدتتتًا رتتذرر 

االعتفتتتاة علتتتى إجتتتتاقاا ارتداقتتتة ارتتتتى تتدتتتةة فدهتتتا فدتتتاددت ا تدتتتات ارفتداقتتتةي ففتتتا إلةى إرتتتى افتتتتةاة 
رر فتتتإق ضتتتفاق جةدتتت  االاتفتتتان نتتتتل ارضتتتفاناا ار ندتتت  لارفهندتتت  إلكثتتتت فتتتق ارضتتتفاناا ارفاردتتت ي ل تتتذ

اردت  إلص ح دمتنة على ارفكان  ارتجاتد  لار ندت  رلدتات ي ال علتى فاتةات فتا دلةعته فتى صتنةلا 
ايةاتر فتتق ف لتتغ فتتارىي لذرتتر كلتته ةلق إلق ننمتتى اي تتاتر إرتتى ارفؤدتتةاا ارتتتى دفكتتق إلق ت تتت  عتتق 

ارفنافمتتت  هتدتتتا فجلتتت  ارفنافمتتت ي فدفتتتا رتتتل  تتتكح اردتتتت  غدتتتت ارجتتتةى عفتتتال فضتتتاةًا رفاتضتتتداا 
 .(1)ارنزده 

لارف تتتتتات   2016اتتتتتذا لتجتتتتتةت اي تتتتتاتر إرتتتتتى إلق فتمتتتتتلن ار تتتتتتاق اردتتتتتان فتتتتتى فتنمتتتتتا ردتتتتتان  
ق ألتتتتتتح علتتتتتتى ذاا ارتتتتتتنهم  إرأتتتتتتاق نألتتتتتتان ارتتتتتتت فدق ارفؤقتتتتتتاي إال إلنتتتتتته إلجتتتتتتاز  إردتتتتتته فدفتتتتتتا متتتتتتلاي لاا
رللتتتتتتةاا ايةاتدتتتتت  ارفتلدتتتتت  ةلق ارفتكزدتتتتت ي إلق تتصتتتتتح فتتتتتق ارتتتتتتاغ دق فتتتتتى ارتداقتتتتتة ت فدنتتتتتا فاردتتتتتاي 

اا تتتتح تصتتتتلرهن علتتتتى لثتتتتائا ارداتتتتة ارفزفتتتتف إ تافتتتتهي دتتتتتة فتتتتى تتتتتاح ارتاتتتتةن  اردهتتتتاقااي لدصتتتتاةت ف
فتتتتتتى تتتتتتتاح عتتتتتتةن ارتاتتتتتتةن  تلتتتتتتر اردهتتتتتتاقاا. إلفتتتتتتا  ارنمتتتتتت   رلفتنافمتتتتتتدق علتتتتتتى عهتتتتتتاقاا ارلتتتتتتتةاا 
ايةاتدتتتتتتت  ارفتكزدتتتتتتت ي فتمتتتتتتتلن رهتتتتتتتن اتتتتتتتذ  ارلثتتتتتتتائا فجانتتتتتتتًاظ  تتتتتتتح راتتتتتتتة إلصتتتتتتت تا ا تتتتتتتتةاق فتتتتتتتق عتتتتتتتان 

لتتتتتتى ارصتتتتتت ت  ارتمتتتتتتفد  رلجهتتتتتت  ارفتداقتتتتتتةري إلل  فدنتتتتتتى إلةا فتاتتتتتتت  رفتتتتتتق دتغتتتتتتب ع 2017/2018
علتتتتتى ارفلقتتتتتف االركتتلنتتتتتى ارف صتتتتتص علتتتتتى  تتتتت ك  ارفدللفتتتتتاا ارةلردتتتتت  )اينتتنتتتتتا( رلن تتتتتت عتتتتتق 

 ار داناا لارفدللفاا ارفتدلا   ارتداقةاا ارداف  ارتى تجتدها اذ  ارجه .

ذا كتتتاق ارلضتتتف اراتتتانلنى رلت فدنتتتاا ارفؤقتتتت  علتتتى اتتتذ  ارتتتتاح فتتتى فتنمتتتاي فتتتإق ارفؤ تتتتاا   لاا
اراانلند  ت دت إلدضا إرى تتاجتف نألتان ارت فدنتاا ارنهائدت ي ردتتح فتلته نألتان آ تتي اتل نألتان اقتهتا  

ي لال داتتلن اتتذا ارف هتتلن علتتى إلمتتا  االمتتتد اق ارفمتت ا La retenue de garantieارضتتفاق 
ارنهائدتتتت  ضتتتفانا رتمتتتتق تن دتتتذ ارداتتتتةي إنفتتتا داتتتتلن علتتتى إلمتتتتا  اتت تتتاأل ايةاتر  ف لتتتتغ فتتتتق  رلت فدنتتتاا

 (.2)فمتتااا ارفتداقة ضفانا رتمق تن دذ ارتزافاته

فإنتته دالتتتأل إلق ارف تتت  إلعهتتى رلتتت فدق اال تتتةائى إلل ارفؤقتتا ااتفافتتًا  اصتتًا  وفــى مصــر: 
 182صتلص اراتانلق ارتتارى تقتن إلن فتى ن 1998رمتن   89ملاق فى نصلص اراتانلق ارمتا ا تقتن 

لكذرر فى نصلص ارالئت  ارتن دذد  رهذدق اراانلندقي لدتضح ذرر  ةاقر فق إلنه جدح  2018رمن  
ال كتتتتاق فصتتتتدت اتتتتذا اردهتتتتاق  ارتتتت فدق ارفؤقتتتتا إج اتدتتتتًاي  تدتتتت  دجتتتب إلق دتتتتؤةى فتتتتى كتتتتح عهتتتاقي لاا

                                                 

  .  427ارةكتلت/ فهنة ف تات نلحي ارفتجف ارما اي ص  (1)
 . 428ارفتجف ارما اي ص  (2)
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تب ار ت ق فتق ة تلح االمت داة ةلق ارنألت إرى فلضتلعه إلل فدهداتتهي إلل  فدنتى إلةا تتفتاق صتا
تل تت  ارفنافمتت .  تتتح ل دتتة إلق كتتتاق فتتق ارففكتتتق لجتتلة ا تتتالا فتتتى نمتت   ارت فدنتتتاا ارفؤقتتت  تمتتتب 

 تلتدتة نمت   اتذ  ارت فدنتاا فتى  2018فلضل  ارداةي جاقا ارالئت  ارتن دذد  رلاانلق ارتارى ردان 
ار ةفاا لاععفاح ار ندت   عفلداا  تاق إلل امتئجات ارفنالالا لارتداقة على فاالالا اععفاح لتلاى

%( فتق 1ت5لارةتاماا االمت اتد ي تاتك  تتةدة اذ  ارنم   إلل ف لغ ارت فدق ل فا ال دجتالز نمت   )
ارادف  ارتاةدتد  رلدهاقي رجه  ايةاتر تضفنه  تله ايعالق عق ارتداقتة. لقتة إل تاتا ذاا ارالئتت  

فتى تتةدتة ارتت فدق ارفؤقتا يتاتت  ار تصت   ارتن دذد  على إلنه دجب فى جفدف ارتاالا عتةن ارف ارأت 
عك ت عةة فق ارف تألدق  نل  ارن اه رلف اتك  فى اردفلدت  فتتح ارهتتحي لعلتى رجنت  إعتةاة ارادفت  
ارتاةدتدتت  إلل ارتتثفق اعمامتتى  تمتتب اعتتتلاح اقتتتتاح ف لتتغ ارتتت فدق ارفؤقتتا  كتتتاب فمتتتاح فلقتتف فتتق 

ارفؤقتتا لاعتفتتاة  فتتق ارمتتله  ارف تصتت  لد هتتت  تته تئدمتتها لإلعضتتائهاي لدتتتن تتةدتتة ف لتتغ ارتتت فدق 
 فةدت إةاتر ارتداقةاا الت اذ ايجتاقاا ارالزف .

دتتتنص علتتتى  1983رمتتتن   9 تتتح ل دتتتة إلق كتتتاق قتتتانلق ارفناقصتتتاا لارفزادتتتةاا ارمتتتا ا تقتتتن  
لارتارى ردتان  1998ي جاق اراانلق ارما ا ردان (1)تاالا فددن  رلتفتف  ايع اق فق ارت فدق ارفؤقا

لاج تتًا علتتى كتتح عهتتاق إلدتتا كانتتا  –كفتتا ذكتنتتا  – لتتلًا فتتق اتتذ  ارتتتاالاي ف صتت ح ارتتت فدق  2018
 ارجه  ارتى تتاةن  ه.

اذا لدجب إلق داةن ارت فدق اال تةائى كافاًل فف اردهاق ك ار  رف تةإل ارفمتالار  تدق ارفتنافمتدق  
ففاتمتتها علتى إلةاق اتذا  لضفاق جةدتهني لت األًا علتى اردةدتة فتق تاتلا جهت  ايةاتر ارتتى دتلقتا

ارت فدق كافاًل كتاها فى اعت ات ارت فدق ارفؤقا ذاته تاًا رها ةلق تاج  إرتى إنتذات إلل االرتجتاق إرتى 
اراضاق إذا متب فاةن اردهاق عهاق  ق ح فدداة فتح ارفألاتداي لتاها فى اعت ات صاتب اردهاق 

دانه إرى إلق دصح رجه  ايةاتر إ هات فنه قا اًل رالمتفتات فى االتت اه  دهائه عنة اناضاق فةر مت 
 متتتب ارتتت فدق ارفؤقتتا لعةلرتته عتتق عهائتتهي فتتإق رتتن داتتةن ف لتتغ ارتتت فدق كتتافاًل لجتتب االرت تتاا عتتق 

 :(2)اردهاق ةلق إفكاند  تكفل  ارناص فى اذا ارف لغ  امتثناق إلفتدق
غدتت فاصتلةي ار ه  ارفاةى ارذى دتجمة فى زالا ارالتن لاع هتاق ارتمتا د ي لاتل  هت   - 

                                                 

ارفلأى تتنص علتى إلق: "تد تى فتق ارتت فدق ارفؤقتا  1983رمن   9( فق قانلق تنألدن ارفناقصاا لارفزادةاا تقن 21فاة كانا ارفاةر ) (1)
لارنهتتائى ارهدئتتاا اردافتت  ل تتتكاا اراهتتا  اردتتان لارجفددتتاا ذاا ارن تتف اردتتان لارجفددتتاا ارتدالندتت  ارف تتهتر لفاتتًا رلاتتانلقي لذرتتر عتتق 

 تتاهها ل  تتته تن دتتذاا رلدفلدتت   ن متتهاي لدجتتلز عنتتة ارضتتتلتر رلمتتله  ارف تصتت   دتتة فلافاتت  رجنتت  ار تتا إع تتاق اردتتتل  ارةا لتت  فتتى ن
ار تتتكاا ارفتتكتتتر فتتق إدتتةا  ارتتت فدق ارفؤقتتا لارنهتتائى إذا هل تتا فتتى عتلضتتها ذرتتري لرتتن تكتتق قتتة ا تتتتها ارتتةفف ارفاتتةني لدجتتب إلق 

 دكلق قتات ايع اق فم  ًا. 
ي لفتتلى 54/1/267فلتا تقتن  4/10/19989ي جلم  22/10/1989فى  980ردفلفد  رامفى ار تلى لارت تدف تقن فتلى ارجفدد  ا (  2)

. إل تات إردهفتا ارفمت تات/ تفتةى دامتدق عكا ت ي 213/654ي فلتا 1991ن20/10 تتاتدخ  1466لزاتر اع أاح لارفلاتة ارفارد  تقتن 
 لفا  دةاا. 468ارفتجف ارما اي ص 
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عفاح فا دتتتب على اذا ارتصتدح فق آثات.  لفق ثن دتددق تصتدته لاا
إذا كتتاق ار تتاتا ارفكفتتح  دتتة إجتتتاق ارفتاجدتت  ارتمتتا د  ضتتئدال ال تد تتت عتتق جةدتت  فاتتةن  - 
 اردهاق.
علتى إلنته دجتب فتى جفدتف اعتتلاح  2018رمتن   182لإل دتًا فاة نص قانلق ارتداقةاا تقن  

فؤقا ماتدًا رفتةر ثالثتدق دلفتًا  دتة تتاتدخ انتهتاق فتةر صتالتد  متتداق اردهتاق إلل إلق دكلق ارت فدق ار
 تاتدخ انتهاق فةر صالتدته.

( فتتق ارالئتتت  ارتن دذدتتت  32لعتتق كد دتت  إلةاق قدفتتت  ارتتت فدق ارفؤقتتا فاتتتة نصتتا ارفتتاةر تقتتتن ) 
اردت  لفنهتا على عةر صلت إلل إلماردب دصةت   ت نها قتتات فتق لزدتت ارف 2018رلاانلق ارما ا ردان 

لمائح ارةفف االركتتلنى فق  الح فنأللف  ارتةفف لارتتصتدح االركتتلنتى إلل  ت ى صتلتر فتق ارصتلت 
 اختد :

فتق  355لداصة   هاب ارضفاق ه اا رلفتاةر   أداء التبمين بموجأل خطاأل ضمان: :أوال 
فتت( ي تدهة فكتتلب دصتةت فتق ار نتر  نتاق علتى هلتب  ت ص )دمتفى اخ1999قانلق ارتجاتر ردان 

 تتةفف ف لتتغ فدتتدق إلل قا تتح رلتددتتدق ر تت ص آ تتت )دمتتفى ارفمتتت دة(ي إذا هلتتب فنتته ذرتتر  تتالح ارفتتةر 
ارفددنتتت   ار هتتتابي لةلق اعتتتتةاة   دتتت  فداتضتتت . ل هتتتاب ارضتتتفاق ارفاتتتةن فتتتق إلتتتتة ار نتتتلر رلجهتتت  

نفتا اتل إلةار ضتفاقي فه ددت   هت اب ايةاتد  ضفانا الرتزافاا ارفاالح رد  فثح ار در إلةار لفتاق لاا
ارضفاق ت تلا عتق ه ددت  ار تدر إذ إلق  هتاب ارضتفاق   صتى لال دجتلز رلفمتت دة تألهدتت  إرتى 

 .(1)غدت  إلل ارتنازح عنه   ى هتدا ل ارتارى فلدما ره قدف  ذاتد  إال ر  ص ارفمت دة
لدتتتتتتب علتتتى ق تتتلح  ها تتتاا ارضتتتفاق  تتتةدال عتتتق ارتتتت فدق ارناتتتةى فائتتتةر عفلدتتت  ك دتتتتر رجفدتتتف  

 .(2)اعهتاا
فارفاالح دمتهدف عةن تجفدة قدف  ارت فدق رةى ارجه  ايةاتدت  ارفتداقتةر فتةر هلدلت  لدفكنته  

امتتتثفات  فتتى إللجتته امتتتثفاتاا إل تتتى. لار نتتر فصتتةت  هتتاب ارضتتفاق د دتتة إلدضتتا فتتق إصتتةات  رفثتتح 
اذ  ار ها اا إذ دتااضى عفلر  فق عفدله فاا ح إصةات اذا ار هابي لتتنامب اذ  اردفلرت  فتف 

ارضتتفاق لإلجلتته لنتتل  اردفلدتت  ارفهلتتلب تاتتةدن  هتتاب ارضتتفاق عنهتتا. إضتتاف  إرتتى إلق  ها تتاا  قدفت 
ارضفاق ال تمةة قدفتها رلفمتت دة فتى إلغلتب اعتتلاح لال تكلتا ار نتر فتى إصتةاتاا إال ن اتاا إةاتدت  
 متتتتتتتده  إذا فتتتتتتتا قلتنتتتتتتتا  اردفلدتتتتتتتاا ارفصتتتتتتتتفد  اع تتتتتتتتى فثتتتتتتتح فتتتتتتتتح ارتمتتتتتتتا اا ارجاتدتتتتتتت  لتاتتتتتتتةدن 

                                                 

 1955ي فجفلع  ارفكتتب ار نتى فتى ع تت متنلاا 1963ن20/7اي  جلم  9رمن   897ايةاتد  اردلدا فى ارهدق تقن تكن ارفتكف   (  1)
 .442ي ص 1965 –

ظ ارتةكتلتر/ متفدت  569ي ص 481ي ارااعتةر 1989ارةكتلت/ على جفاح ارةدق عتل ي عفلدتاا ار نتلر فتق ارلجهت  اراانلندت ي ه دت   (2)
 .  89ي ص 59ي ارااعةر 1986اعلتاا ارتجاتد ي ه د   -داا ار نلر ارالدل ىي اراانلق ارتجاتى عفل
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 ارخ.اراتل ....
لعلفدتتت  إصتتتةات  ها تتتاا ارضتتتفاق ت دتتتة فنهتتتا ارجهتتتاا ايةاتدتتت  ارفمتتتت دةر ذاتهتتتاي ذرتتتر إلق  

صةلت  هاب ضفاق فق  نر فدتفة ددة ضتفانًا كافدتًا فتق لجهت  نألتت اتذ  ارجهتاا ال تاتح إلافدت  
عفتا دؤةدتته ارفتلة  رتتةدهاي  اصت  لإلنهتتا تتهلتب فتتى  هتاب ارضتتفاق  تتلها تجدلتته قتا ال رلتتةفف فتتق 

 نر ةلق قدة إلل  ته إلل تتى تغن اعتتا  اردفدح.جانب ار 

 وتتمث  هذه الشروط فى اآلتى: 
ضتلتر إلق دصةت  هاب ارضفاق فق إلتة ارفصاتا ارفتلد  ارفدتفةر . فتى تتدق إلق  -1 

جتتت   نتته "ال دجتتلز رلجهتت  ارف تتتتد  إلق تتتتف  ضتتفاق  – 30/1قتتانلق اردلنمتتتتاح دتتنص فتتى ارفتتاةر 
ن دصةت  فصةت فى اذ  ارةلر ي إذا كاق ضفاق اردهتاق لارفصتةت عهاق  تج  إلق ضفاق اردهاق ر

قة امتلفدا ار تتله اع تتى ارفنصتلص علدهتا فتى لثتائا ارتفتا  اردهتاقاا". لردتح اراتانلق ارتةلرى 
"اردلنمتتتتاح" د أتتى تلمتتتدف قاعتتةر ارفنافمتتت   تتدق ارفاتتاردق لارفتتتلتةدق  صتتتا ارنألتتتت عتتق جنمتتتداتهن. 

ارضتفاق صتاةتًا فتق  نتر فتلتى قتة دتؤةى إرتى عتزلا كثدتت فتق لدتى فى ا تتاه إلق دكتلق  هتاب 
  .(1)ارفاالردق لارفلتةدق رة لح عفلداا ارفناقص  ارداف 

إلق  ها تتتاا  2018رمتتتن   182فتتتق انتتتا فاتتتة جتتتاق  ارالئتتتت  ارتن دذدتتت  رلاتتتانلق ارتتتتارى تقتتتن  
ارفتلد  ارفدتفةر ارضفاق فق ار نلر ار اتجد  تا ح   ته ارت  دت علدها  ارا لح فق إلتة ارفصاتا 

على إلق دتدهة ارفصتا ارفتلى  ت ق دتةفف رلجهت  ايةاتدت  ف لتغ دتلازى ارتت فدق ارفهلتلب لإلنته فلتتزن 
 (.32  ةائه   كفله عنة إللح هلب فنها ةلق االرت اا إرى إلى فداتض  فق صاتب اردهاق )ارفاةر 

فلق االرتتزان إلق ال داتتق  هاب ارضتفاق  ت ى قدتة إلل  تتهي  فدنتى إلق ال دتلقتا فضت -2 
ارثا تتا  ار هتتاب إلل فاتتةات  إلل امتتتتااقه علتتى عنصتتت  تتاتا عتتق ار هتتابي  تت ق دكتتلق كافدتتا  ذاتتتهي 

 .(2) تد  دهفئق ارفمت دة فنه عنةفا دتلاا  كفا رل كاق نالةاً 
إلق دات ارفصتا فى  هتاب ارضتفاق  ت ق دتةفف تتتا إلفتت ارجهت  ايةاتدت  فتلتًا ف لأتًا  - 3 

ي لإلنته فمتتدة عةائته   كفلته عنتة إللح هلتب ةلق االرت تاا إرتى إلدت  فداتضت  دلازى ارتت فدق ارفهلتلب
فق فاةن اردهاقي فال دجلز رفصةت ارضتفاق إلق دفتنتف عتق ارلفتاق  ادفت  ارتت فدق إال  تضتاق ايةاتر 
 ارتنتازح عنتهي إلل  انتهتاق إلجتح متتدانه. لرهتذا فتتإق  هتاب ارضتفاق ال دكتلق إل تةًا فمتتتاا فتى تتتاتدخ 

ال فإق ارفمت دة ارذى كاق دهلب ارنالة فلتًا ال دا ح  ةال فنها نالةًا فؤجل  صتدح التا يصةات    لاا

                                                 

 .  85ارةكتلت/ جا ت جاة نصاتي ارفناقصاا ارداف ي فتجف م ا ذكت ي ص  (1)
 5ي اراتتااتر اال تةائدتت ي 84ي ص 55ي ارفتافتتار 1973فتتات   14ظ 691ي ص 15ي فجفلعتت  ارتتنا  1964فتتادل  14ناتت  فصتتت  (2)

 .  111ي ص 61ي ارفجفلع  ارتمفد ي ارمن  1963ف تادت  9ي امتئناا اراااتري 962ي ص 43رمن  ي ارفتافاري ا1962فادل 
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إلنه عاةر ال دهارب ار نتر  لفائته إال فتتى قتةت اتل إلق ألتتلا عالقتته  ارفتةدق تمتتةعى ذرتري لركتق 
ذا هلب رهذا ارلفاق فلتًا فال فمئلرد  علده إلفان إلتة.  اذا ارتاةدت فق تاه ارفهلا لاا

ذا كانتتا  ها تتاا ارضتتفاق فتتتةةر ارفتتةري فدجتتب إلال تاتتح فتتةر متتتدانها عتتق ثالثتتدق لاا  - 4 
 دلفًا على اعقح  دة انتهاق ارفةر ارفتةةر رمتداق اردهاقاا كفا ذكتنا.

 اذا لدنت ى ارتزان ار نر  ادف  ارت فدق ارفتةة   هاب ارضفاق رم  دق: 

ار ت   ار تتله ارفتتةةر  ار هتاب فتلت ارفةر ارفتتةةر فدته ةلق إلق تصتله فه السبأل األو : 
إلل فتلت فةر ارتااةن ارفاتتر قانلنا رذرر لاى  ف  ع تر من  فق تاتدخ امتتااا االرتزان. لدمتت ف 
ذرتتتر  تتتتاقر ار نتتتر ارفمتتتت دة فتتتق ار هتتتاب ل ارتتتتارى ضتتتتلتر ايفتتتتاا عتتتق ارتتتت فدق ارفاتتتةن فتتتق اردفدتتتح 

 ار هتتابي إذ دمتتاه  تتذرر ارمتت ب ارتتذى إلن تت   رتأهدتت  ار نتتر إذا فتتا اضتتهت إرتتى تن دتتذ ارتزافتته ارتتلاتة
ارتتت فدق عجلتتته. لال دلتتزن رافتتتتاا عتتق ارضتتتفاق ارفت تتل  رتتتةى ار نتتر إلق دتتتتة رتته ار هتتتاب ذاتتته رفتتتا 
قتتةفنا  فتتق إلق ارتتتزان ار نتتر دمتتاه تلاائدتتا  فتتتلت ارفتتةر ةلق فهار تت  لفتتق إلق ار هتتاب ردمتتا رتته فتتى 

 .(1)ذاته قدف 
نتزلال فتق ارفمتت دة عتق  –ان ار نتر فهتل إعتاةر ار هتاب إردته : رماله ارتز وأما السبأل الثانى 
ق ح اناضاق ارفةر ارفاتتر فده فثال عق تدهة اردفدح ارذى صةت ار هاب  فنام ته قة تن  –تاه فده 

تن دتذ  إلل تصتتح ت تتاان  تتدق اردفدتتح لارفمتتت دة فتتق ار هتاب علتتى ذرتتري لفتتى اتتذ  ارصتتلتر دلتتزن علتتى 
ر هاب إرى ار نر إلل إلق داةن ارفمت دة فنه فا د دة   كح قاهف نزلره  الا ارصلتر ارما ا  إعاةر ا

عق تاه ارنا   فق ار هابي لددة ذرر م  ا كافدا يقنا  ار نتر فتاةان االرتتزان ارثا تا فتى ار هتاب 
 فاتتا رصارح ارفمت دة فنه   صدا لال دنتاح إرى غدت .

على إلنه عنتةفا  2019   ارذكت ردان ( فق ارالئت  ارتن دذد  مار32اذا لقة إل اتا ارفاةر ) 
دتتة عتتتةى ارجهتتاا ايةاتدتت   ها تتاا ضتتفاق عتق ارتتت فدق ارفمتتتتا فتتق إلتتتة ارفصتتاتا ارفتتت ص 
رهتتا فتتى إصتتةات  ها تتاا ارضتتفاق إلل إلتتتة فتلعهتتاي علدهتتا إلق تتتاتتا فتتق إلق ارفصتتتا إلل ار تتت  قتتة 

ق رفجفتل   ها تاا ارضتفاق إلعهى إقتاتًا على  ها اا ارضفاق   نه رن دجالز ارتة اعقصى ارفدد
 ارفت ص رلفصتا فى إصةاتاا.

فإذا ت دق عنة فتاجد  اي هاتاا رةى ار نر ارفتكزى إلق ارفصتا قة تدتةى ارتتة اعقصتى  
ارفتةة رهي إل هتا ارجه  ايةاتد  فلتًا رفهار   ارفصتا   ق دؤةى إردها فى فدداة ال دجالز ثالثت  

 إلدان عفح قدف   هاب ارضفاق.
                                                 

 .  13/12/1984اي جلم  9رمن   1189فتكف  ارنا ي ارهدق تقن  (1)
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( مار   ارذكت مةاة قدف  32ه اا رلفاةر تقن )  -ارفااص : إذ دجلز رصاتب اردهاقثاندا:  
 .(1)ارت فدق ارفؤقا  صفا فق فمتتااته ارصارت  رلصتا فى تاتدخ جلم  فتح ارفألاتدا ار ند 

ثارثا: االمت ةاح: إذ دجلز  فلافا  ارمله  ارف تص  ل ناق على هلب صاتب اردهاق  
ارفؤقا ارفمةة فنه   تة صلت ارمةاة اع تى ارفنصلص علدها  هذ  ارفاةر   ته امت ةاح ارت فدق 

إلال تناهف فةر متداق ارت فدق لعةن اي الح  فمئلردته ه اا رلأت  ارفاةن عنه ارت فدق إلل جلم  
 (.2019فق ارالئت  ارتن دذد  ردان  32ارفزادةر  ناق على ارهلب ارفاةن فنه )ن

ردب ارتى دفكق إلق تاةن  ها ارت فدناا اال تةائد  إرى جه  ايةاتري اذ  اى ارصلت إلل اعما 
ذا كاق ارف ت  قة ارزن  ضتلتر تاةدن اذ  ارت فدناا فف اردهاقاا كفا  دناي فإق ارف ت  إلرزن جه   لاا
ايةاتر إلدضا  ضتلتر تة ارت فدناا عصتا ها فلت ايعالق عق عةن تتمد  اردهاق علدهني لذرر 

ال اعت ت ارت  دت فى ذرر ةلق إلق دتلقا  إذا رن دكق انار م ب فنهاى  –ذرر على هلب فنهني لاا
  ه  دمتلجب فمئلردتها. –إلل فدالح 

 لإل دتًا فاة تةة ارف ت  تارتدق رفصاةتر ارت فدق ارفؤقا: 

ارتار  اعلرى: إذا انمتب فاةن اردهاق فق اردفلد  ق ح ارفدداة ارفتةة رجلم  فتح  
ذ دص ح ارت فدق ارفؤقا ارفؤةى فى اذ  ارتار  تاا رلجه  ايةاتد  ةلق تاج  ارفألاتدا ار ند : إ

إرى إنذات إلل االرتجاق إرى اراضاق إلل ات اذ إلد  إجتاقاا إلل إقاف  ارةردح على تصلح ضتت إلل 
امتئةائه فق إلد  ف ارغ فمتتا  إلل تمتتا رةدها إلل رةى إلد  جه  إةاتد  إل تى رصاتب اردهاق 

 (.2018ق قانلق ف 22ارفذكلت )ن 

ارتار  ارثاند : إذا رن دان صاتب اردهاق ارفا لح   ةاق ارت فدق ارنهائى فى ارفهل  ارفتةةر:  
على  2018 ( فق ارالئت  ارتن دذد  فق قانلق تداقةاا ارجهاا ارداف  ردان82تد  نصا ارفاةر )

ق رها إلق ت صن قدف  إلد  إلق دكلق ارت فدق ارفؤقا فى اذ  ارتار  فق تا ارجه  ايةاتد ي كفا دكل 
 ماتر فدلد  تلتا  ها تم ب فدها صاتب اردهاق ار ائزي لفى تار  عةن ك ادتها رةدها دتن  صفها 

                                                 

ذا كاق ارنص فة تهلب صالتد  ارفمتتااا ارفلجلةر رةى ايةاتر رلصتا لقا فتح ارفألتاتدا ار ندت ي فإنته فتتى صتاتا كتذرر (1) ق تح  لاا
فتح اتذ  ارفألتاتدا فتإق ارأادت  تكتلق قتة تتااتا لاتى لجتلة ارتت فدق ارفؤقتا فدتاًل رتةى ايةاترظ لفتق ارف هتلن إلق صتالتد  ارفمتتتااا 
نفتا اعتفتاة ارمتله  ارف تصت  رهتذ  اععفتاحي لإلال تكتلق تتلح تلتر ارفمتتتااا فنازعت   رلصتا ال تدنتى فجتتة إلةاق اععفتاح فتمتب لاا

ايةاتر على إلةاق ارت فدق ارفؤقا  ةاًل فق فاةن اردهاق فق ف ارغ إلل فمتتااا ره الزارا رتن دصتةت فتق ارمتله    دق ارهتفدقي إذ تج ت
ارف تص  قتاتًا نهائدًا  امتتااقه رها لتاه فى صتفهاي إلل الزارتا فتتح نتزا ظ لاعثتت ارفتتتتب علتى عتةن صتالتد  ارفمتتتااا رلصتتا 

قا هارفا رن دمةة اذا ارت فدق تتتى فلعتة فتتح ارفألتاتدا  فتا دمتتلجب امتت داة فثتح اتذا ال اعت ات اردهاق غدت فصتلب  ت فدق فؤ 
 اردهاق.

 لفا  دةاا.  472ارفمت ات/ تفةى دامدق عكا  ي ارفتجف ارما اي ص  
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فق فمتتااته رةى إلد  جه  إةاتد  إل تىي فف عةن اي الح  تاها فى ارتجل  علده قضائدا  فا رن 
 تتفكق فق امتد ائه فق تالا  ارهتدا ايةاتى.

ح فتتا متت ا إق كافتت  ارضتتلا ه ارمتتا ا  متتلاق فتتى ذرتتر ارضتتلا ه ارذاتدتت  إلل لتاصتتح اراتتلح ركتت 
ارضلا ه ارفلضلعد ي فإنها تتدلا جفددها    ص ارفت ح رلتداقةي ةلق اردهاق ارتذى تاتةن  ته اتذا 

ق كانا تندك  فى نهاد  ارفهاا على اذا اردهاق  االمت داة كفا من دق فدفا  دة.  ار  صي لاا

 

 الباأل الثانى

 التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات التدقيق الفلسفة
 فى العطاءات وترتيبها وانعقاد العقد

إذا كانا ارلجن  ارف تص   ارتداقةاا ارتكلفد  إلل ارداف ي لارتتى داتاح رهتا فتى فتنمتا لةلرت   
كفتا  –اركلداي رجن  فتص اردهاقااي لفى فصت دااح رها رجن  ار اي إذا كانا اذ  ارلجن  تت تذ 

ق كانتتا  –كافتت  إجتتتاقاا ارتداقتتة ار تتكلد  فنهتتا لارفلضتتلعد ي إال إلق إلاتتن تلتتر ايجتتتاقاا  – دنتتا  لاا
تتجمتتة فتتى ارتتتةقدا فتتى اردهتتاقاا ارتتتى ث تتا إلق فاتتةفدها تتتلافتا فتتى  –جفددهتتا ذاا إلافدتت   ارأتت  

 إل  اصهن كاف  ارضلا ه لارضفاناا ارذاتد  لارفلضلعد  على ارنتل مارا ارذكت.

اردهتتاقاا ارلقتتلا إللاًل علتتى فتتا إذا كانتتا اتتذ  اردهتتاقاا قتتة إلعتتةا  لداصتتة  ارتتتةقدا فتتى 
ه اا رلضلا ه لارضفاناا ارفنصلص علدها فى ارالاندق لارلتلائح ذاا ارصتل ي إلل تلتر ارتتى إل تاتا 
إردها جه  ايةاتر فى لثائا لفمتنةاا ارهتحي لارتى ال دمتتادن ارلجتلة اراتانلنى رتلتر اردهتاقاا فتف 

فتتف دجتتب إلق تتضتتفنه فتتق فلاصتت اا لفتهل تتاا ل دانتتاا فندتت  لفاةدتت ي إلل فتتق ت لتتا إلى فنهتتاي إلل 
فمتنةاا ث لتد  ذاا عالق   اععفاح فتح ارتداقةي لكذرر فق تلقدداا قانلند  ملاق إلكانا تالدةد  

 إلن اركتتلند  إلى ع ت ارلمائح االركتتلند ....ارخ.

قتتتة تتتتن تاتتتةدفها  اعمتتتللب  لارتتتتةقدا فتتتى اردهتتتاقاا ددنتتتى إلدضتتتا ارلقتتتلا علتتتى فتتتا إذا كتتتاق 
ارفتتتتةة قانلنتتتا متتتلاق إلكتتتاق إلمتتتلل ا تالدتتتةدًا ع تتتت كتامتتتاا ار تتتتله لارفلاصتتت اا ارلتقدتتت ي إلن إلمتتتلل ًا 
تكنلرلجداي فف فالتأل  إلق اذا اعمللب اع دت إلص ح فى ةلح ارفااتن  ال اعصح إلل ارااعةر فتى 

ر  ضتتلتر إلق تكتلق ارفدتافالا فتى اذا ار صلصظ فاة إلرزن ارف ت  فى اذ  ارةلح ارجهاا ارفتداقة
فجتتاح ارتداقتتةاا ارتكلفدتت  إلل اردافتت  فتتق  تتالح فلقتتف تمتتفى دت تتف  تت ك  ارفدللفتتاا ارةلردتت ي دتتتاح 
رجفدتتتف ارفت تتتتدق ارتتتة لح إردتتته ةلق تفددتتتز إلل ت تقتتت ي  تتتح راتتتة إلرتتتزفهن  تتت ق تكتتتلق كافتتت  االتصتتتاالا 

تتلنتىي  فتا فتى ذرتر ارتلقدتف علتى لت اةح ارفدللفاا فى  صلص ارفناقصاا ارداف   تارهتدا االرك
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ارداتتلة ايةاتدتت  كفتتا  دنتتاي فؤكتتةًا فتتى ذاا ارلقتتا علتتى ضتتتلتر تتتلفدت كافتت  ارضتتفاناا ارتتتى تضتتفق 
متتتتد  لإلفتتتق لمتتتالف  تلتتتر ارفدتتتافالاي كتتت ق تكتتتلق فتتتق  تتتالح فنأللفتتت  فلتتتتةر لفنتألفتتت  لفؤفنتتت  

تاددن اردتل  لاعمدات لمفاتهاي اركتتلنداي كفا إلجاز ارف ت  إلدضًا امت ةان ارففاتم  االركتتلند  ر
  اص  تلر ارتى تكلق كفدتها قا ل  رلادا   هتدا  تما د .

تاداتتتت  إلق ارف تتتتتت  فتتتتى فصتتتتتت جدتتتتح االرتتتتتتزان  هتتتتذا اعفتتتتتت فتلق تتتتًا علتتتتتى فدكنتتتت  إجتتتتتتاقاا  
اتتتتذ   –فتتتتق ناتدتتتت  إل تتتتتى  –ارتداقتتتتة  ارجهتتتتاا اردافتتتت  ع تتتتت ارفنأللفتتتت  االركتتلندتتتت ي إال إلنتتتته إلرتتتتزن 

 ضتتتتتلتري  تتتتح ل متتتتتع  ات تتتتاذ ار هتتتتلاا ارجتتتتاةر لار دارتتتت  فتتتتى اتتتتذا ار تتتت قي لاتتتتل فتتتتا ددتتتتة ارجهتتتتاا 
ثفتتتتتر فتتتتق ثفتتتتات ار لمتتتت   ارت تتتتتددد  ارتةدثتتتت  فتتتتى فجتتتتاح ارتداقتتتتةاا ايةاتدتتتت ي  تتتتح لفتتتتق اتتتتذ  ارثفتتتتات 
إلدضتتتتتتتتتا كد دتتتتتتتتت  فدارجتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتكل  اردهتتتتتتتتتاقاا ارفتتتتتتتتتت  تر إلل تدتتتتتتتتتةدح اردهتتتتتتتتتاقاا إلل ار اتتتتتتتتتاق علتتتتتتتتتى 

 خ.ايدجاب إلل ارتت ألاا...ار

فتتإذا ت لتتا فتتى اردهتتاق ارفاتتةن إلتتتة ارضتتلا ه إلل ارضتتفاناا متتار   ارتتذكتي تتتن امتتت داة اتتذا  
اردهاق فق غفات إلل تل   ارفنافم ي  تح لدفكتق امتت داة اردهتاق إلدضتا نتدجت  تتفتاق فاةفته رت لتا 
متتتت ب إلل إلكثتتتتت فتتتتق إلمتتتت اب ارتتفتتتتاق متتتتار   ارتتتتذكتي إلفتتتتا إذا تتتتتلافتا فتتتتى اردهتتتتاق كافتتتت  ارضتتتتلا ه 

اا ارفهلل  ي لرن دتن تتفاق فاةفه فق ارف اتك  فى ارفناقص ي إلص ح اذا اردهاق صارتا لارضفان
عق دةتا ضفق قائف  اردهاقاا ارفا لر ي لدة ح فق ثن فى عفلد  ارتادتدن لارتتتدتب ارتذى قتة دكتلق 

ا إلل تنازردا إلل تصاعةدًا ه اا رفا ال فاتت فى لثائا لفمتنةاا ارفناقص ظ تلر اردفلد  ارتى دتدهه
دجتتتب إلق دتهدهتتتا ف تتتةإلى ارفمتتتالار لار تتت افد ي لذرتتتر رللقتتتلا علتتتى اردهتتتاق اعقتتتح متتتدتًا لاعفضتتتح 

ق كانتتا ت صتتح عتتق إللرلدتت   – تتتلهًا ردتتتن ايتمتتاق علدتتهي فتتف فالتألتت  إلق عفلدتت  ايتمتتاق اتتذ   لاا
 اردهتتاق لتفدتتز  علتتى غدتتت  فتتق اردهتتاقاا اع تتتىي إال إلنهتتا ردمتتا عفلدتت  إرزافدتت ي دتتتتتن علتتى جهتت 
ايةاتر إجتاؤاا لاالنتهاق فنهاي إذ قة تتى عم اب لجل د  إلتداناي لعم اب جلازدت  إلتدانتا إل تتى كفتا 
متتنتىي االمتتتأناق عتتق ارفناقصتت   تفتهتتاي ل ارتتتارى إ تتال  ارمتتلهاا ارف تصتت   إرأتتاق ارفناقصتت ظ  تتح 

قتتاتًا  ايتمتاق  لرهذ  ارملهاا ارف تصت  ذاتهتا ارتتا فتى عتةن اعتفتاة اتذا ايتمتاقي   تته إلال تت تذ
على غدت فق تفا ارتتمتد  علدته فتق ق تح ارلجنت  ارف تصت ظ لفتى جفدتف ارتتاالا دتتتتن علتى جهت  
 –ايةاتر إلق تدلق عق إلم اب ق لح إلل تف  إلى فق اردهاقااي لكذرر عق إلم اب إرأاق ارفناقص  

 تات إردهتا فتى لثتائا ركاف  ارف اتكدق إلل ارف تتكدق فى ارفناقص   ارلمائح ارتالدةدت  ارف –إق تة  
لفمتتتتنةاا لاتتتذ  ارفناقصتتت ي  تتتح لدجتتتب إلق تن تتتتت اتتتذ  اعمتتت اب علتتتى ارفلقتتتف االركتتلنتتتى رلجهتتتت  

 ارفدند .

لت صداًل رهذا ايجفاح نتنالح ارفلضلعدق ارتارددقي ف صصدق ركتح فلضتل  فنهفتا فصتاًل  
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 فمتاال.
ار لمتتت   ارت تتتتددد  ارتةدثتتت  رضتتتلا ه لضتتتفاناا ارتتتتةقدا فتتتى اردهتتتاقاا لتتتتاالا  الموضـــوع األو :

 ارتتفاق لاالمت داة.

 ار لم   ارت تددد  ارتةدث  رضلا ه لضفاناا تتتدب اردهاقاا لاندااة ارداة. الموضوع الثانى:

 

 الفص  األو 

 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات 
 ت الحرمان واالستبعادالتدقيق فى العطاءات وحاال

ددة ارتةقدا فى اردهاقاا فق ق ح ارلجن  ارف تصت ي جتلات ارفناقصت  اردافت ي تدت  تجمتة  
اتذ  اردهتتاقاا فتتتح ارتداقتتة ارتتذى نألفتتا فتتق إلجلتته اتتذ  ارفناقصتت   إجتاقاتهتتا لفدهداتهتتا ارف تل تت ي 

لا ه لارضتفاناا ضتتلتر ارلقتلا علتى فتةى تتلافت كافت  ارضت –لارتتاح اكتذا  –لفق ثن فإنته دتتتتن 
فى تلر اردهاقااظ لرق دت تى ذرتر إال   تصتها إلل ارتتةقدا فتى عناصتتاا لفكلناتهتاي لذرتر رفدتفت  
فا إذا كانا تتالقن إلل تتلافا فف االتتداجاا ارفهلل  ي لفا إذا كانا تتلافت فدها ارفلاص اا ار ند  

كتاق قتة تتن تاتةدفها فتى ارفلعتة لفتى لارفاةد  ارتى إل اتا إردها لثائا لفمتتنةاا ارفناقصت ي لفتا إذا 
ار تتكح ارلتتذاق تمتتفهفا اراتتانلقي إلل إل تتاتا إردهفتتا اتتذ  ارلثتتائا لتلتتر ارفمتتتنةاا... لغدتتت ذرتتر ففتتا 

 من دنه التاا.

فإذا انتها ارلجن  ارفدندت  فتق اتذا ارتتةقداي لاتضتح رهتا إلق  دضتا فتق اردهتاقاا ال تتتلافت  
فتتق  تتدق تلتتر اردهتتاقاا إلل  فدنتتى إلةا امتتت داة  فتتق فدتته  تتتلها إلل ضتتلا ه فددنتت ي دتتتن امتتت داة  

عتق  –كفتا ذكتنتا  – ل  غفات إلل تل   ارفنافم  فف  اد  اردهاقاا اع تىي لاالمتت داة د تلتا 
ارتتفتتاق ي فتتى إلنتته دتتتن  اتتتات تصتتةت  جهتت  ايةاتري ال فتتى فلاجهتت   تت ص فدتتدق كفتتا فتتى ارتتفتتاقي 

نفتتتا فتتتى فلاجهتتت  عهتتتاق فدتتتدقي فهتتتل إجتتتتاق فلضتتتلع ى دتدلتتتا  هتتتذا اردهتتتاقي  هتتتةا امتتتت داة  فتتتق لاا
إجتتاقاا تداقتتة فدتدق  فنامتت   فناقصتت  فددنت ي ال امتتت داة  فتق كافتت  ارفناقصتتاا ارتتى تجتدهتتا جهتت  
ايةاتر كفا فى تار  ارتتفاقي  ح إق االمت داة قة دكلق ناتجا عق ته دتا ايةاتر رتارت  فتق تتاالا 

 ا فق ق ح.ارتتفاق إلدا كاق نل  اذا ارتتفاق كفا ذكتن

 ل دانًا رفا م ا نتنالح ارفلضلعدق ارتارددق ف صصدق ركح فلضل  فنهفا ف تثا فمتاال. 
 ار لم   ارت تددد  ارتةدث  رضلا ه لضفاناا ارتةقدا فى اردهاقاا. الموضوع األو :
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 ار لم   ارت تددد  ارتةدث  رضلا ه لضفاناا تاالا ارتتفاق لاالمت داة. الموضوع الثانى:

 
 ث األو المبح

 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات
 التدقيق فى العطاءات

ال دتتت تى ارتتتةقدا فتتى اردهتتاقااي إال  دتتة إلق تت كتتة ارلجنتت  ار ندتت  إلق إل تت اص فاتتةفدهاي قتتة  
تتتتتلافتا فتتتتدهن كافتتتت  ار تتتتتله لارضتتتتلا ه ارذاتدتتتت  لارفلضتتتتلعد  ارف تتتتات إردهتتتتا متتتتل ًاظ إذ تصتتتت ح اتتتتذ  

لتألت ي فؤالت  إلل صتارت  عق ت ضتف رلتتةقدا إلل رلدتت  فتق جانتب ارلجنت  اردهاقااي لفق اتذ  ار
ارفتتذكلتري لذرتتر رللقتتلا علتتى فتتةى تتتلافت اعلضتتا  لار تتتله إلل  فدنتتى إلةا ارضتتلا ه لارضتتفااا 
ارتتتتى تتهل هتتتا اراتتتلاندق لارلتتتلائح لكافتتت  لثتتتائا لفمتتتتنةاا ارهتتتتح فدهتتتاي فتتتإق ث تتتا إلق اتتتذ  ارضتتتلا ه 

ردهاقااي إلص تا فؤال  لصارت  عق تة ح غفات إلل تل   ارفنافم  لارضفاناا فتتاا  فى تلر ا
ق رتن تتتاتا كلهتا إلل  دضتها فتى عهتاق إلل إلكثتت فتق  فدفا  دنها رللصلح إرتى اردهتاق ار تائز فدهتاي لاا

  دنهاي كاق لاج ًا على ارلجن  ارفدند  امت داة اذا اردهاق إلل اذ  اردهاقاا.
والتى يجأل أن تتوافر فى العطاء ججازق دخوله هذا فما هى إذن هذه الضوابط والضمانات  

 الغمار أو تلك الحلبة؟

 الفرع األو 
 إعداد العطاء طبقا لوثائق ومستندات الطرح

تت تتتا ارت تتتتدداا فتتتى كتتتح فتتتق فتنمتتتا لفصتتتت لةلرتتت  اركلدتتتا علتتتى إلق اردهتتتاقاا دجتتتب إلق  
اذ  ارت تدداا تتتةة لثتائا  ت ضف رجفل  فق ار كلدااي ال دمتادن لجلةاا اراانلنى  ةلنهاي  ح إق

ارتداقتتتةي لفتتتا دجتتتب إلق تتضتتتفنه فتتتق فلاصتتت اا ل دانتتتاا لفتهل تتتاا فندتتت  لفاةدتتت ي لإلمتتت  لفدتتتاددت 
جتتاقاا  هاتاتا ارزفنتى لاا ت ضدلد ي تجمة فى فجفلعهاي فتتلى تلتر اردهتاقاا لتتةلةاا لنهاقهتا لاا

اا ارفث تتت  رادتتة فاتتةن تن دتتذاا...ارخ. لدجتتب كتتذرر إلق تكتتلق اردهتتاقاا فصتتتل    دتتةة فتتق ارفمتتتنة
 اردهاق فى ارمجالا ذاا ارصل   اععفاح فتح ارتداقةي لال فا ن دنه فى ةلح ارفااتن .

 الغصن األو 
 إعداد العطاء فى فرنسا

تجمتتتة ارلثتتتائا  2016رمتتتن   360( فتتتق فتمتتتلن ار تتتتاق اردتتتان تقتتتن 38ه اتتتا رتتتنص ارفتتتاةر ) 
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فجفتل  ارلثتائا ارتتى  les documents de la consultationاالمت تاتد  إلل لثتائا ارف تالتر 
جتتاقاا ارتداقتة   صلصتهاي لكتذرر  تصةت عق ارجه  ارفتداقةر فتضفن   دانا  تتةدتة اتتداجاتهتا لاا
ارفدللفتتاا لار دانتتاا ارتتتى دجتتب إلق تكتتلق لافدتت  لكافدتت   تتح لفتتتةةر  ار تتكح ارتتذى دمتتفح عصتتتاب 

إلق دت ذلا قتتاتاتهن  ارف تاتك  فتى إجتتاقاا  ار  ق فق إلق دت دنلا ه دد  لفةى تلر االتتداجااي ق ح
 .(1)ارتداقة فق عةفه

( فتتتق ارفتمتتتلن متتتارا ارتتتذكتي 39اتتتذا لدالتتتتأل إلق اتتتذ  ارلثتتتائا إنفتتتا تتتتتاح ه اتتتا رلفتتتاةر ) 
رلف تتتاتكدق إلل اركدانتتتاا االقتصتتتاةد ي فجانتتتًا لذرتتتر  ن تتتتاا علتتتى ارصتتت ت  ارتمتتتفد  إلل  لا تتت  ارتداقتتتة 

اعت تتاتًا فتتق تتتاتدخ ن تتت ايعتتالق عتتق ارفناقصتت  إلل فتتق  le profil d'achèteurرلجهتت  ارفتداقتتةر 
 تاتدخ إتماح ارةعلر رت كدة االاتفان.

ذا كانتتا انتتار لثتتائا إلل  دانتتاا لفدللفتتاا إل تتتى رتتن دتتتن ن تتتاا علتتى ارصتت ت  ارتمتتفد    لاا
إرتتى  رلجهتت  ارفتداقتتةري فتتإق اتتذ  اع دتتتر ت تتدت  تتايعالق عتتق ارفناقصتت  إلل  ارتتةعلر رت كدتتة االاتفتتاني

ارلمدل  ارتى دفكق رلفنافمدق إلل ارف اتكدق ارلقلا علدها إلل ارتدتا على فضفلنهاظ  ح لفى تار  
لجلة فدللفاا تكفدلد  تضاا التاًا إرى ارلثائا االمت تاتد ي فإنته دتتتتن علتى ارجهت  ارفتداقتةر إلق 

 تتح ارتتتتاتدخ ت هتتت ارف تتاتكدق إلل ارفتنافمتتدق  تلتتر ارفدللفتتاا فتتى غضتتلق متتت  إلدتتان  تتتة إلقصتتى ق
 ارفتةة رتاةدن اردهاقاا ي إلل فى غضلق إلت د  إلدان فى تار  االمتدجاح.

كفتتا إلنتتته لتمتتهداًل علتتتى ارف تتاتكدق لايةاتر فدتتتاي فتتتإق ارجهتت  ارفتداقتتتةر تاتتلن  إعتتتةاة نفتتتاذا  
رلدتل  إلل اردهاقاا تتتلى على ار داناا ارضتلتد  لاعمامد  رهذ  اردتل  إلل تلر اردهاقااي 

ق كانلا غدت فلزفدق  هالارتى غار  .(2) ا فا إلق ددتفة ارف اتكلق علدها لاا

 2018ردتان  1075فق ارفتملن ارالئتى مارا ارتذكت تقتن  2143/4 ح له اا رلفاةر تقن  
                                                 

(1) Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou 
auxquels il se référe afin de définer ses besoins et de décrire les modalités de la procédure de 
passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment 
précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du 
besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure. 

( اذا لدالتأل إلق ارداتضدق ال دلتزفلق فق تد  ارف ةإل  تتتدت عتلضتهن علتى نفتاذا فاةفت  فتق جانتب ايةاتري إال إلنته إذا كانتا ةفتاتت 2)
تلف ي إلل فةفلغ  فق جانب ايةاتري فإق إغ اح اذ  ار تكلد  فتق  ت نه إلق ار تله تلزن ارداتضدق   ق دتتتلا عتلضهن على لتق  ف 

دجدح اردت  غدت ف تل ي لال دفكق تأهد  غداب اذ  ار كلد   تملد  التا  على تاةدن اردت  ارفتتت علتى غدتت ارلتقت  ارف تلفت  
 فق جانب ايةاتر. 

C.E, 21-3-1962, Sté nationale de chamtiers de reconstruction Goutron, Rec., P. 200; C.E, 25-7-
1939, Dame Vve, rec., P. 529. 
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ي دجتتلز رلجهتتاا ارفتداقتتةر إلق تلافتتا رلفت تتتدق إلق دتاتتةفلا  دتلضتتهن لتت تتدتاتهن فتتى لثداتت  لاتتتةر 
un document unique   فدتتتةر علتتتى غتتتتات ارلثتتتائا ارنفلذجدتتت  رلتداقتتتةاا اعتل دتتتdes 

marchés européen les formulaires types   لارفنصتلص علدهتا فتى الئتت  ارف لضتتد
اعلتل دتتتت ي تتضتتتتفق عناصتتتتت لفدهدتتتتاا فتتتتتةةري  اصتتتت  تلتتتتر ارتتتتتى تؤكتتتتة إلق ارفت تتتتح رتتتتد  فتتتتق 

لفاا ارتى تتدح رلجه  ارفتداقةر فتاجدت  ارففنلعدق فق ارف اتك  فى ارتداقةاا ارداف ي إضاف  رلفدل
 لتاددن ارك اقر ارفهند  لارك اقر االقتصاةد  لارفارد  لارك اقر ارتاند ...لغدتاا رلفت تدق.

فتتتق ارفتمتتتلن  18ي 17ي 16ي 15ي 14ي 13فاتتتتاا  2142لعلتتتى إلدتتت  تتتتاح ت تتتدت ارفتتتاةر  
قر ارفهندت ي كفتا ت تدت ارفتتاةر إرتى ار تتتله ارفتدلات   ارك تا 1075/2018ارالئتتى متارا ارتذكت تقتن 

فتتتتتق ذاا ارفتمتتتتتلن إرتتتتتى ار تتتتتتله ارفتدلاتتتتت   ارك تتتتتاقر  12ي 11ي 10ي 9ي 8ي 7ي 6فاتتتتتتاا  2142
االقتصاةد  لارفارد ي لفا دجب إلق داةن فق لثائا لفمتنةاا يث تاا اتذ  ار تتله إلل تلتر ارك تاقاا 

ردافتت ي لرتتذا نكت تتى انتتا ي  لاتتل فتتا متت ا إلق  دنتتا  عنتتة ةتامتت  فضتتفلق ايعتتالق عتتق ارفناقصتتاا ا
  اي اتر إرى فادلى:

إلنتتتته تدنفتتتتا دهلتتتتب فتتتتق ارفت تتتتح تاتتتتةدن  تتتتهاةاا إلل ةردتتتتح إلل إلى فمتتتتتنة آ تتتتتي دث تتتتا  – 1 
امتد اق  رل تله ارفهلل  ي فإق على جه  ارتداقة إلق تا ح فنه كاف  ارلثتائا لارصتاةتر فتق إلدت  ةلرت  

 tout document équivalent d'un autreعضتل فتى االتتتاة اعلتل تى فتى اتذا ار صتلص
Etat member de l'union éuropéenne  ي  ح لدكت ى انا  صلتر ه ا اعصح فصةق ي إلل

فتتجفتت  تتجفتت  تمتتفد  فدتفتتةري إال إذا كتتاق انتتار ف تتتت إلل متت ب فداتتلح رتتتف  فثتتح اتتذ  ارلثتتائا 
 (.2016رمن   360فق فتملن  52رلفصلت  ارداف  )ن 

ن ارفمتنةاا إلل ارفدللفاا إلل ار دانتاا ارةاعفت  رتت تدتهني إذا ال دلزن ارفت تلق  تاةد – 2 
كانا ارجه  ارفتداقةر قاةتر على ارتصتلح لايهتال  علدهتا ف ا تتر ع تت نألتان اركتتلنتى تتةدت  ادئت  

 par le biais d'un systeme électronique administré par un orgaismeتمتفد  
officiel فى ي إلل ع ت فمات  ارت زدق ارتقd'un espace de stockage numerique ي   ته

إلق دألهتتت  فلتتا ارفت تتح كافتت  ارفدللفتتاا لار دانتتاا ارضتتتلتد  ركد دتت  امتتت ةان اتتذا ارنألتتان إلل ذاري 
 (.2016رمن   360فق فتملن  53لإلق ارة لح إرى إلى فنهفا دكلق فجانًا )ن 

ناقصتت  إلل فتتى إلدتت  لثتتائا دجتتلز رجهتت  ايةاتر ارفتداقتتةر إلق ت تتدق فتتى ايعتتالق عتتق ارف – 3 
امت اتد  إل تىي إلق ارفت تدق ارذدق م ا رهن إلق تاةفلا  ار هاةاا لارلثائا لار دانتاا متار   ارتذكت 
فتتتتى فناقصتتتت  إل تتتتتى إلل إلى إجتتتتتاق تداقتتتتةى آ تتتتتي تألتتتتح متتتتاتد  ارف دتتتتلح   تتتتته إلق تكتتتتلق ال زارتتتتا 
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 صارت .
L'acheteur peut prévoir, dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans un 
autre document de la consultation, que les candidates ne sont pas tenus 
de fournir les documents justificatifs et moyens de prevue qui leur ont 
déja été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui 
démeurent valables (1) . 

 les pouvoirs ارنم تتتتت  رداتتتتتلة ار تتتتاق اردتتتان ارتتتتى ت تفهتتتا ارمتتتلهاا ارفتداقتتتةر  – 4 
adjudicateurs   فإنه دجلز رلفت تدق ارفمجلدق على قلائن تمفد  رل تكاا لاركداناا االقتصاةد

لارفدتفتتةر فتتى ةلرتت  عضتتل  االتتتتاة اعلتل تتىي إلل ففتتق دتفلتتلق  تتهاةر صتتاةتر فتتق ادئتت  ف تصتت  
ار تتتهاةاا ارفمتتتتلفار رل تتتتله لارفدتتتاددت اعلتل دتتت ي إلق دتاتتتةفلا رلمتتتله  ارفتداقتتتةر  ارتصتتتةدا علتتتى 

  تتهاةر ارتمتتجدح ارصتتاةتر فتتق ارجهتتاا ارف تصتت  متتار   ارتتذكتي   تتته إلق تكتتلق اتتذ  ار تتتكاا إلل 
اركداناا االقتصاةد  ال زارتا قائفت  لفتلاجتةر فتى ارةلرت  اردضتل ارتتى صتةتا فنهتا تلتر ار تهاةااظ 

  ار تتتهاةاا إرتتتى ارفتاجتتتف إلل ارفصتتتاةت ارتتتتى علتتتى إلمامتتتها تتتتن ارتمتتتجدح علتتتى اراتتتلائن لإلق ت تتتدت اتتتذ
 .(2)ارتمفد  إلل ارتصلح على ار هاةاا ارفدتفةري إضاف  رلتصندا على اذ  ارالائن

ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d'être inscrits 
sur la liste officielle ou d'obtenir la certification, ainsi que la classification 
sur cette liste. 

اتتذا لتضتتدا ارفتتاةر متتار   ارتتذكتي إلق ارتمتتجدح ارفدتفتتة علتتى اراتتلائن ارتمتتفد  إلل ارتصتتلح  
على  هاةر صاةتر فق ادئ  ف تص   ارتصةداي إنفا د تت  إلق ارفت ح رد  رةده م ب رلتتفتاقي 

رلف اتك  فى إجتتاقاا ارفناقصت  قتة تتلافتا فدتهظ لفتف ذرتر فتإق ارتتاتا  لإلق كاف  ار تله ارفهلل  
 فق ارفلقا ارضتد ى لاالجتفاعى قة دتهلب  هاةر إضافد  لقا إ تان ارداة.

Toutefois, en ce qui concerne la vérification de la régularité de la situation 
fiscale et sociale du candidat, un certificat supplémentaire peut être exigé 
lors de l'attribution du contrat. 

رمتتتن   360( فتتتق فتمتتتلن ار تتتتاق اردتتتان متتتارا ارتتتذكت تقتتتن 55لإل دتتتتًا له اتتتا رلفتتتاةر ) – 5 
ي رلجهتت  ارفتداقتتةر إلق تهلتتب فتتق ارفت تتتدق ارتتذدق رتتن داتتةفلا ار تتهاةاا إلل ارلثتتائا ارفهلل تت ي 2016

                                                 

(1) article, 53 du Decret no 360-2016 rélatif aux marchés publics. 
    ق ار تاق اردان. 2016رمن   360فق فتملن  54ارفاةر  (2)
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اتتذ  ار تتهاةاا إلل ارلثتتائا غدتتت كافلتت ي امتتتد اق فلتتا ارتت تتدح  تتالح فتتةر إلل فتتى تارتت  فتتا إذا كانتتا 
 فدالر  لفلتةر  ارنم   رلجفدف.

Compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et 
identique pour tous. 

رجهتت  لفتى تارت  فتتا إذا كانتا ار تهاةاا إلل ارلثتتائا ارفهلل ت  فتق ارفت تتتدق كافلت ي قافتا ا 
أن تــتم هــذه المراجعــة وفــق الضــوابط ارفتداقتتةر  فتاجدتت  فتتا تتضتتفنه فتتق  دانتتاا لفدللفتتااي علتتى 

 :اآلتية

فى تار  فتاجد  فةى فاةتر ارفت تدق على ففاتم  ارن تاه ارفهنتى لفتةى ارك تاقر االقتصتاةد   -
ا إلثنتاق ف ا تتر لارفارد  لكتذرر ارك تاقر ارتاندت  رهتني فتإق فثتح اتذ  ارفتاجدت  إنفتا تتتن فتى كتح لقت

 إجتاقاا ارتداقة لتتى فا ق ح إ تان ارداة.

لفى تار  فا إذا كاق ارفت ح لتدةًاي لدفكق إلق د تتن فدته ارداتةي فإنته ال دفكتق رلجهت  ارفتداقتةر  -
 إلق تهلب فنه ملى فا دؤكة إلنه رد  فق ارففنلعدق فق ارتداقةاا ارداف .

ارفت تدق ارفا لردق رف ا تر إجتاقاا ارتداقةي فإق لفى تار  فا إذا تةةا ارجه  ارفتداقةر عةة  -
فتاجد  ارلثتائا لارفمتتنةاا دجتب إلق تتتن علتى إلكثتت تاتةدت ق تح إتمتاح ارتةعلر رلتنتاقص إلل ق تح 

 ارف اتك  فى ارت ال .
Avant l'envoi de l'invitation à soumissionner ou à participer au dialogue. 

 الغصن الثانى
 مصر إعداد العطاء فى

على  2018رمن   182( فق قانلق تداقةاا ارجهاا ارداف  تقن 23راة نصا ارفاةر تقن ) 
إلق تاتتتةن اردهتتتاقاا فتتتى فألتتتتلفدق فألاتتتدق إلتتتتةافا رلدتتتت  ار نتتتى لاخ تتتت رلدتتتت  ارفتتتارىي لتلتتتتزن 
ارجه  ايةاتد   ارتصلح على إقتتات فتق فاتةن اردهتاق دضتفنه  فألتلفته ار نتى د دتة ارتزافته  ارتت فدق 

 لى اردفار  لفاا رالاندق ارت فدناا ارمائةر إذا تهل ا ه دد  اردفلد  ذرر.ع

( فتتتق ارالئتتتت  ارتن دذدتتت  رلاتتتانلق متتتارا ارتتتذكت إرتتتى فتتلدتتتاا 50لقتتتة إل تتتاتا ارفتتتاةر تقتتتن ) 
فى عفلداا  تاق إلل امتئجات ارفنالالا إلل ارتداقة علتى فاتالالا اععفتاح إلل تلاتى  المظروف الفنى

يجأل أن يحتوى على ما يفيد سـداد ح ار ند ي فاة نصا على إلق اذا ارفألتلا ار ةفاا إلل اععفا
التبمين المؤقت وكذلك البيانات والمستندات المنصوا عليها بكراسة الشروط والمواصفات وعلـى 
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 :األخا وحسأل طبيعة العملية المطروحة اآلتى

  داق ار كح اراانلنى رصاتب اردهاق لارفمتنةاا ارةار  على ذرر. - 1

 دانتتاا ارادتتة فتتى ارمتتجالا ار اصتت   ارن تتاه فلضتتل  ارتداقتتة )ارادتتة فتتى ارمتتجح ارتجتتاتى إلل  - 2
ارصتتتناعى إلل متتتجح ارفمتتتتلتةدق( لغدتاتتتا فتتتق ارمتتتجالا ارتتتتى دكتتتلق ارادتتتة فدهتتتا لاج تتتًا قانلنتتتًا 

  تمب اعتلاح.

  داناا ل  تاا صاتب اردهاق لفق قة ددهة إردهن   د   نلة اردفلد  فق ار اهق. – 3

 ارفمتنةاا ارةار  على ما ا  اععفاح رذاا فلضل  ارتداقة. – 4

 دانتتاا عتتق إلمتتفاق للألتتائا ل  تتتاا اركتتلاةت ارتتتى مدمتتنة إردهتتا ارتن دتتذ لاي تتتاا علتتى تن دتتذ  – 5
 اردفلد .

 ارفمتنةاا ارةار  على لجلة فتكز صدان  فدتفة ماتى. – 6

 ارتى تمت ةن فى ارتن دذ. داق فصاةت لنل  ارفلاة لارفهفاا لاعجهزر  – 7

 ار هاق  ارضتد د  ماتد ي لآ ت إقتات ضتد ى. – 8

  هاق  االتتاة ارفصتى رفاالرى ارت ددة لار ناق ماتد . – 9

 %( فى عالة فاالالا اععفاح.40تدهة   ال تاح نم   ارفكلق ارصناعى ارفصتى عق ) -10

  دد  اردفلد  ذرر.إقتات االرتزان  ارت فدق على اردفار  إذا تهل ا ه -11

 إقتات  االرتزان  فا جاق  كتام  ار تله لارفلاص اا لفتتلداتها. -12

 فا د دة  تاق كتام  ار تله. -13

نمتت   ارةفدتت  ارفاةفتت  ارفهلل تت  رتن دتتذ فتتتح ارداتتة لإللجتته صتتتفهاي إذا نصتتا كتامتت  ار تتتله  -14
 لارفلاص اا على ذرر.

 لتدة إلل ارتن دذ لفةته.هتدا  ارتن دذ لار تنافم ارزفنى رلت -15

اركتارلجاا لار داناا ار اص   فصاةت لنل  ارفلاة لارفهفاا لارفدةاا لاعجهزر ارفاةف  عتق  -16
 اردت .

 قائف   اهف ارأدات لفمتلزفاا ارت أدح فف  داق فدةالا امتهالكها. -17

اصتتت اا فتتى عاتتتلة فدتتافالا تأدتتت اعمتتتدات رل نتتلة إلل فكلناتهتتا ارتتتلاتةر  كتامتت  ار تتتله لارفل  -18
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 فاالالا اععفاح ارتى تتهلب ذرر.
( مــن ذات الالئحــة التنفيذيــة لقــانون التعاقــدات العامــة لعــام 52كمــا أشــارت المــادق رقــم ) 
 إلى محتويات المظروف المالى والتى تتمث  فى اآلتى: 2018

 قلائن اعمدات لجةالح ار ئاا لكفداتها. - 1

لقهف ارأدات لفمتلزفاا ارت أدح لغدتاا فق اردناصت ارتى تتؤثت إلمللب ارمةاة لقدن ارصدان   – 2
 فى ارادف  ارفارد  رلدت .

  هاةر امتد اق نم   ارفكلق ارصناعى ماتد  فى عالة  تاق ارفنالالا. – 3

 لغدت ذرر فق  داناا تضفنتها كتام  ار تله لارفلاص اا. - 

ارالح   نه فى عفلداا  تاق إلل  2019( فق ارالئت  ارتن دذد  ردان 54لتضدا ارفاةر تقن ) 
علــى صــاحأل امتتتئجات ارفناتتلالا لارتداقتتة علتتى فاتتالالا اععفتتاح لتلاتتى ار تتةفاا لاععفتتاح ار ندتت  

التـى يـتم وضـعها داخـ  المظـروف المـالى  –جـدو  الفئـات  –العطاء عند إعداده لقائمة األسـعار 
 :(1)مراعاق اآلتى

أت  اردت دت  لدكتلق متدت ارلتتةر فتى كتح صتنا  تمتب فتا اتل كتا   اعمتدات تقفتًا لتتلفتًا  ارل – 1
فتتةلق  جتتةلح ار ئتتاا عتتةةًا إلل لزنتتًا إلل فاامتتًا إلل غدتتت ذرتتر ةلق تأددتتت إلل تدتتةدح فتتى ارلتتتةرظ 
لدجلز فى تار  تاةدن اردهاق فق فتة إلل  تك  فى ار اتا إلق تكتب اعمدات  اردفل  اعجن د  

                                                 

 ( فق اذ  ارالئت  على إلق:57تنص ارفاةر تقن ) (1)
ارلاتةر فق ار تاتا فتى ارفلاعدتة لاعفتاكق ارف دنت   اائفت  اعمتدات لفاتًا ر تتله ارهتتح لعلتى صتاتب اردهتاق إلق  دكلق تلتدة اعصناا -

 دتاعى عنة لضف ارالاعة ارفلتةر رل تق ارةلرى لفنها اختى:
رد تتتلاا  كافتتت  فدجتتتب إلق د تتتفح ارمتتتدت ارف تتتدق  اردهتتتاق ا FOBإذا كتتتاق تمتتتلدن اعصتتتناا  فدنتتتاق ار تتتتق علتتتى ألهتتتت ارفتكتتتب )فتتتلب(  – 1

 إلنلاعها لكذا فصتلفاا ارناح إرى ألهت ارفتكب.
( نلرتتتلق ار تتتتق ار تتتتتى إلل ارجتتتلى 1إلل  فدنتتتاق ارلصتتتلح فد تتتفح ارمتتتدت عتتتاللر علتتتى ارف تتتدق  ار نتتتة ) CIFإلل  C&Fإذا كتتتاق ارتمتتتلدن  – 2

 صلح.إلل فدناق ارل  CIFلفصتلفاا ارت تدغ فق ارفتكب إلل ارهائتر كفا د فح قدف  ارت فدق فى تار  
لفتتى كلتتتا ارتتتارتدق إذا ا تتتته صتتاتب اردهتتاق قدتتان ارجهتت  ايةاتدتت   تتةفف ارتتثفق  فلجتتب اعتفتتاة فمتتتنةى د تتتح  لامتتهتها رتمتتا ه إلل  -

رتمتتاب عفالئتته فتتى ار تتاتا إلل فتتى ارتتةا ح فإنتته دتتفتتح فصتتاتدا فتتتح االعتفتتاة ارفمتتتنةى لعلدتته إلق د تتدق فاتتةات ارف تتارغ ارفهلتتلب 
  داق نل  اردفل  لارجه  ارتى مدتن االمتدتاة فنها.تتلدلها إرى ار اتا فف 

لفف ذرر دجلز رلمله  ارف تصت   دتة عتت  رجنت  ار تا ارفلافات  علتى تتفتح ارجهت  ايةاتدت   فصتتلفاا فتتح االعتفتاة ارفمتتنةى إذا  -
دتتل  فتق تدت  اعمتدات ا تته صاتب اردهاق ذرر على إلق دؤ ذ اذا ار ته فتى االعت تات عنتة ارفااتنت  لارف اضتل   تدق ف تلتا ار

 لار تله ارفاةف .
( تمتتلن ارجفتتاتر لجفدتتف إلنتتلا  ارتمتتلن 2إذا كتتاق ارتمتتلدن  ف تتازق ارجهتت  ايةاتدتت  فدجتتب إلق د تتفح ارمتتدت عتتاللر علتتى ارف تتدق  ار نتتة ) -

تمتتلن اعصتتناا اع تتى لضتتتد   ارادفتت  ارفضتتاف  لغدتاتتا فتتق ارضتتتائب ارمتتاتد  لقتتا تاتتةدن اردهتتاق لفصتتتلفاا ارناتتح ارتتةا لى  تدتت  
 رف ازق ارجه  ايةاتد   ارص  فق جفدف ارضتائب لارتملن لارفصتلفاا.
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فصتتى  ارمتدت ارفدلتق  ار نتر ارفتكتزى ارفصتتى فتى لرأتت  ارفااتنت  تتتن فداةرتهتا  ارجندته ار
 تاتدخ فتح ارفألاتدا ار ند .

 إلق تكلق قائف  اعمدات لجةالح ار ئاا فؤت   لفلقد  فق صاتب اردهاق. -2

عةن ارك ه إلل ارفتل إلل ارتت دت فى جةلح ار ئاا لكح تصتدح فى اعمدات إلل غدتاا دجب  – 3
 ف  جان ه.إعاةر كتا ته تقفًا لتتلفًا لارتلقد

رتتتق دلت تتتا إرتتتى إلى إةعتتتاق فتتتق صتتتاتب اردهتتتاق  تصتتتلح  هتتت  فتتتى عهائتتته إذا قتتتةن  دتتتة فتتتتح  – 4
 ارفألاتدا ار ند .

إذا مكا صاتب اردهاق فى عتضه ارفارى عتق تتةدتة متدت صتنا فتق اعصتناا ارفهلتلب  – 5
ارصتتناي تلتدتةاا  اائفتت  اعمتتدات ارفاةفت  فنتته فددت تتت ذرتتر افتناعتا فنتته عتتق ارتة لح فتتى اتتذا 

إلفتا فتى فاتالالا اععفتتاح فللجهت  ايةاتدت  فتتف االتت تاأل  تاهتا فتتى امتت داة اردهتاقي إلق تضتتف 
رل نة ارذى مكا صاتب اردهاق عق تتةدة فئتهي إلعلى فئ  رهتذا ار نتة فتى اردهتاقاا ارفا لرت  
لذرتتتر رلفااتنتتت   دنتتته ل تتتدق متتتائت اردهتتتاقااي فتتتإذا إلتمتتتدا علدتتته اردفلدتتت  فددت تتتت إلنتتته اتتضتتتى 

تام   على إلما  إلقح فئ  رهذا ار نة فى اردهاقاا ارفا لر  ةلق إلق دكلق ره تا ارفنازع  ارف
 فى ذرر.

ار ئتتتتتاا ارتتتتتتى تتتتتتةةاا صتتتتتاتب اردهتتتتتاق  جتتتتتةلح ار ئتتتتتاا ت تتتتتفح لتأهتتتتتى جفدتتتتتف ارفصتتتتتتلفاا  – 6
لاالرتزافتتاا إلدتتا كتتاق نلعهتتا ارتتتى دتك تتةاا  ارنمتت   إرتتى كتتح  نتتة فتتق ار نتتلة لكتتذرر ت تتفح ارادتتان 

تلتدة اعصناا لتن دذ فتح ارداة لتمتلدفها رلجهت  ايةاتدت  لارفتافألت  علدهتا إلثنتاق فتةر  إتفان 
ارضفاق ه اا ر تله ارداتة لتتتن ارفتامت   ارنهائدت   تارته دا رهتذ  ار ئتاا  صتتا ارنألتت عتق 

 تال اا ارملا لاردفل  لارتدتد   ارجفتكد  لغدتاا فق ارضتائب لارتملن اع تى.
( من الالئحة التنفيذية سالفة الذكر القيـام 68، 67طبقا للمادتين ) هذا وعلى لجنة البت 

 باججراءات التالية:

ارت كة فق تلافت ارك اقر ار ند  لفاًا رلفداددت ارفتتةةر  كتامت  ار تتله لارفلاصت ااي فتق  تالح  - 1
ا ايهتتتال  علتتتى متتتا ا  اععفتتتاحي لفدتتتةالا اعةاق فدفتتتا تتتتن تلتدتتتة  إلل تن دتتتذ ي لعتتتةة اردفلدتتتا

 ارف تتر فدها تاردًا صاتب اردهاق.

ارتتاا فق تلافت ارفالقر ارفارد  رصاتب اردهتاق لفتا إذا كتاق رةدته ارفاتةتر ارفاردت  فتق متدلر   - 2
لغدتاتتا فتتق عةفتتهي رتن دتتذ اردفلدتت  فتتق  تتالح ةتامتت  فدزاندتتته لقائفتت  ارفتكتتز ارفتتارىي لارتتتةفااا 
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 لت ذاا صل .ارناةد   تمب ه دد  فتح ارتداقةي لغدتاا فق إلف
 ويجأل عند دراسة العروض الفنية مراعاق ما ورد بكراسة الشروط والمواصفات ومنها: 

 فةى قةتر صاتب اردهاق على االرتزان  ارتلتدة إلل ارتن دذ  ارفلاعدة ارفتةةر   تله ارهتح. - 1

 االرتزان  فةر متداق اردهاقاا ارفنصلص علدها   تله ارهتح. - 2

 قاا رلفلاص اا ار ند  ارجلاتد  إلل رفداددت اعةاق ارفتةةر   تله ارهتح.فةى تل د  اردها - 3

لفى جفدف ارتاالا دتدتدق علتى ارلجنت  رللقتلا علتى قتةتاا لك تاقر إلصتتاب اردهتاقاا ل فتا  - 
جتتاق  ال د ح  ف تةإل تكتافؤ ار تتصي إلق تمتتهلف تإلى ارجهتاا ايةاتدت  ارمتا ا تدتافلهن فدهتاي لاا

 تهلب اعفت ذرر. ارزداتاا ارفدةاند  إذا

دجلز رلجن  ار ا إلق ت كح فق  دق إلعضائها إلل غدتان فق إلاتح ار  تتر رجنت  فندت  تدهتة إردهتا  - 
 ات اذ ايجتاقاا ارما ا ي على إلق تتفف تاتدتًا  نتائم ةتامتها رلدتتل  ار ندت  إرتى رجنت  ار تا 

  الح ارفةة ارفتةةر رها  ار تنافم ارزفنى.

ا  نتتاق علتتى هلتتب رجنتت  ار تتا إلق تمتتتلفى ار دانتتاا إلل ارفمتتتنةاا ارتتتى دجتتلز يةاتر ارتداقتتةا - 
تماعة على امتدضاح فا غف  فق إلفلت فند  فق إلصتاب اردهتاقاا  فتا دددنهتا فتى إعتةاة 
ارتاتدت ار نتى ارتالزن لذرتر  تالح فتةر ال تجتالز ثالثت  إلدتان فتق تتاتدخ إ هتاتان لةلق إلق د تح 

 ق جفدف إلصتاب اردهاقاا.ذرر  ف ةإل تكافؤ ار تص لارفمالار  د

ال ددتتتة  تت ى تلضتتدح داتتةن فتتق صتتاتب اردهتتاق إذا رتتن تهل تته ارلجنتت ي لدجتتب إلق دكتتلق هلتتب  - 
امتد اق ار داناا إلل ارفمتنةاا إلل امتدضتاح اعفتلت ار ندت  لارتتة علدته كتا ت ي لإلق ال دتؤةى إلل 

 دلتى إلل دمفح ذرر   ى تأددت فى اردهاق ارفاةن إلل ه ددته.

عتتةن امتتجا   صتاتب اردهتتاق رهلتب امتتد اق ار دانتتاا إلل ارفمتتنةاا إلل امتدضتتاح  لفتى تارت  - 
اعفتتلت ار ندتت   دهائتته  تتالح ارفتتةر ارفتتتةةر فتتق ارلجنتت  لارفلضتتت   هل هتتا إردتتهي دتتتن امتتت داة 

 عهاق   اعت ات  غدت لاضح إلل غدت قا ح رلفااتن  فف اردهاقاا.

العطاءات يجأل أن تكون مكتوبة وموقعة مـن هذا وتتفق تشريعات دو  المقارنة على أن  
ال فقــدت هــذه العطــاءات  أصــحابها أو مــن ممثلــيهم القــانونيين فــى وثــائق المناقصــة الرســمية، وا 

 . قيمتها القانونية، وال يمكن بالتالى االحتجاج بها

 تتح راتتة إل تتات ارف تتت  ارفصتتتى إرتتى نتتل  ارت تتت ارتتذى دجتتب إلق تكتتتب  تته إلمتتدات اردهتتاقاا  
ارجتتاا إلل ارمتتائح إلل اره اعتت  تصتتتًاظ لفتتى ارتتتاالا ارتتتى دتتتن فدهتتا ارهتتتح علتتى إلمتتا   لاتتل ارت تتت
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تاتتةدن عدنتتااي فإنتته دتتتتتن ه اتتا رلت تتتدداا ارف تل تت  ركتتح فتتق فتنمتتا لفصتتتي  دتتاق ذرتتر فتتى لثتتائا 
ارفناقص ي لذرر  تتةدة فلاص اا ارددناا إلل فاامها إلل تجفهاي لرتذا داتاح رهتا ارددنتاا ارنفلذجدت  

ال تن امت داة عهائه كفا منتى. رجه    ايةاتري لارتى دجب على فاةن اردهاقي االرتزان  هاي لاا

كفا تت ا اذ  ارت تدداا على عةن جلاز ارك ه إلل ارفتل فى جةلح ار ئااي إلل  هب إلى  
  نة فق  نلة اردهاق إلل فق ارفلاص اا ار ند .

جتتلق إرتتى ارلمتتائح االركتتلندتت  فتتى اتتذا لنألتتتًا رلتهتتلت ارتكنلرتتلجى فتتى عارفنتتا ارفداصتتت لارل 
كاف  فناتى ارتدار ي فاة ت ثت إ تان اردالة ايةاتد   هذا ارتهلتي لدك ى إلق ن دت انا إرى إلق ارتلقدف 

ي 1316على اردهاق دفكق إلق دكلق اركتتلنداي لال فا إل ات إرده اراانلق ارفةنى ار تنمى فى ارفلاة 
ي لارتلقدف االركتتلنى ال 18ي 14ى فى فصت فى ارفلاة ي لكذرر قانلق ارتلقدف االركتتلن1316/4

فا دلضف على فتتت اركتتلنى لدت ذ  كح تتلا إلل إلتقان إلل تفلز إلل إ اتاا إلل غدتاتاي لدكتلق 
 .(1)ره ها ف فن تة دمفح  تتةدة   ص ارفلقف لدفدز  عق غدت 

نتتا ناصتتة تلتتر ل ه ددتت  ارتتتاح تدنفتتا نتتتتة  عتتق ارتلقدتتف االركتتلنتتى علتتى اردهتتاقااي فإن 
اردهاقاا ارتى تتمح ع تت ارلمتائح االركتتلندت ي لاتل فتا داتاح رته ارتداقتةاا االركتتلندت  عتق هتدتا 

   ك  اينتتنا لار تدة االركتتلنى لال فا ملا نزدة  إدضاتًا فدفا  دة.

                                                 

 تنألتتتدن ارتلقدتتتف االركتتلنتتتى فتتتى فصتتتتي دتتتتاة  تتتارتلقدف االركتتلنتتتتى  2004رمتتتن   15ارفتتتاةر اعلرتتتىي ار اتتتتر ارتا دتتت  فتتتق اراتتتانلق تقتتتن  (1)
(Signature éléctronique ou Signature Electronic) فى ارفاةر ارثاند  فق ارف تل  ارتذى إلعةتته فجفلعت  اردفتح ي كفا جاق

ار اصتت   ارتجتتاتر االركتتلندتت  ارتا دتت  رلجنتت  اعفتتن ارفتتتتةر راتتانلق ارتجتتاتر ارةلردتت  فجفلعتت  " دانتتاا فةتجتت    تتكح اركتتلنتتى فتتى تمتتار  
قدتتف  ارنمت   رتمتار  ار دانتااي لر دتاق فلافاتت   دانتاا إلل فضتاف  علدهتا إلل فتت هت   هتا فنهادتتاي دجتلز إلق تمتت ةن رتددتدق الدت  تتائز ارتل 

تتائز ارتلقدتف علتتى ارفدللفتاا ارتلاتةر فتتى تمتار  ار دانتاا. لدمتتتنة اتذا ارتدتدتتا إرتى اره ددت  غدتتت ارفاةدت  رتمتار  ار دانتتاا فتق ناتدتت ي 
رى لألد   ارتلقدف فق ناتد  إل تى.  لاا

فمتتتنة تقتتن  38ي لفتتى ارتتةلتر 36ناق تتته فجفلعتت  اردفتتح فتتى ارتتةلتر ارتتذى  (WP.88)لاتتذا اتتل ارتتنص اردت تتى ارتتلاتة فتتى ارفمتتتنة تقتتن  
(WP. 88) :لارنص ار تنمى 

Le terme "Signature éléctronique" designe des données sous forme éléctronique continues dans un 
message de données, ou jointes ou logiquement associées au dit message, pouvant être utilisée 
(s) pour identifier le detenteur de la signature dans le cadre d'un message de données. Et indiquer 
qu'il aprouve L'information qu'y est continue. 

 لارنص اينجلدزى: 
Electronic signature "means data in electronic form" in,, affixed to, or logically associated with, a 
data message, that may be used to identify the signature holder in relation to the data message 
and indicate the signature holder's approval of the information contained in the do to message". 

رجلانتتب اراانلندتت  رلتلقدتتف االركتتلنتتىي  تتت  قتتةن فتتى ارتلاتت  ارةتامتتد  ارتتتى عاتتةتها رجنتت  اراتتانلق انألتتت ارتتةكتلت/ علتتى قامتتني  دتت  ا 
 (.2ي اافش تقن )208ظ ارةكتلت/ تفضاق  هدخي ارفتجف ارما اي ص 15ي ص 2001فادل  7 ارفجل  اععلى رلثااف   تاتدخ 
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 الفرع الثانى
 تقديم العطاء باألسلوأل المحدد قانونا

ر تتتر هلدلت ي ددتفتة علتى اعمتاردب ارتالدةدت   ألح تاةدن اردهاقاا فى كح فق فتنما لفصتت 
فتتتى اتتتذا ار تتت قي لارتتتتى تتجمتتتة فتتتى ار تدتتتة فتتتق  تتتالح تمتتتار  فلصتتتى علدهتتتا فتتتف إ تتتدات  االمتتتتالن 
ار تدتتةىي إلل فتتى ارتاتتةن ف ا تتتر رجهتت  ايةاتر ارفدندتت  لتمتتلدفها اردهتتاق  فلجتتب إدصتتاح امتتتالن متتلاق 

  رالمتالن فثح إةاتر إلل قلن ارفت لألتاا فتى فصتتي ق ح فلعة فتح ارفألاتداي لانا تتةة إةاتر فددن
إلل ارفجلتت  اردتتان رلفناقصتت  فتتى فتنمتتاي إلن دتتتن ارتمتتلدن دتتلن فتتتح ارفألتتاتدا ذاتتته لذرتتر ق تتح ارمتتاع  

 ارفتةةر ر تح اذ  ارفألاتدا لاى غار ا ارماع  ارثاند  ع تر.

فإق اردهتاقاا ارتتى دتتن لعلى إلد  تاح لإلدا كاق إلمللب ارتملدن ارفتةة قانلنا رهذا ار ت ي  
تمتتلفهاي تاتتلن جهتت  ايةاتر ارفدندتت   تمتتجدلها فتتى متتجح  تتاص فتضتتفن  كافتت  ارلثتتائا ارفلتاتت   هتتاي 

 لد دق فى اذا ارمجح ماع  لتاتدخ لتلاا لارتار  ارتى تكلق علدها... لاكذا.

ردب اتذ  اتتى اعمتاردب ارتالدةدتت  رتاتةدن اردهتتاقاا. لكفتا اتتل لاضتح رتتن تدتة فثتتح اتذ  اعمتتا 
فتالئف  على ايهالا فف ارتاتةن ارتتاة  فتى فجتاح االتصتاالا االركتتلندت ي لألهتلت تاندت  ار تاك  
لارتلك  لارلمائه االركتتلند  لاينتتنا لغدتاتاظ فتق انتا كتاق رزافتًا علتى ارتةلح فتى عصتت اردلرفت  

عجن دتتت  لإلفتتتان االتمتتتا  ارتاصتتتح فتتتى ارتدتتتافالا االقتصتتتاةد  لارتاجتتت  إرتتتى جتتتذب تقل  اعفتتتلاح ا
لت تتتتجدف االمتتتتتثفاتي إلق تدفتتتتح علتتتتى تتتتتتةد  لتهتتتتلدت إلمتتتتاردب تاتتتتةدن اردهتتتتاقاا فتتتتى ارفناقصتتتتاا 
ارتكلفدتتتت   فتتتتا دتتتتتالقن لتلتتتتر ارتاندتتتتااظ إلل  فدنتتتتى إلةا االتجتتتتا  نتتتتتل ت نتتتتى فكتتتتتر ارداتتتتلة ايةاتدتتتت  

ن ارتداقتة االركتتلند ي لاى اردالة ارتى دتتن إ تافهتا فتق  تالح لمتائح االتصتاح االركتتلندت ي لفدهتا دتت
عق  دة ةلق تلاجة فاةى فتزافق رهتفى ارتداقةي لذرر فق  تالح  ت ك  ارفدللفتاا ارةلردت ي إلل فتق 
 تتالح إلدتت  لمتتدل  اتصتتاح اركتتلندتت  كار تتاك  إلل ارتتتلك  إلل ارتلأتتتااي  ا تصتتات دفكتتق اراتتلح إلنهتتا 

افتتت  لمتتتائح االتصتتتاح "ارداتتتلة ارتتتتى تتتتتن فتتلتتتتا إ تافهتتتا لتن دتتتذااي إلل فتتلتتت  إ تافهتتتا ةلق تن دتتتذاا  ك
 .(1)االركتتلند 

إق االتجتتا  إرتتى ت نتتى فكتتتتر ارداتتلة ايةاتدتت  االركتتلندتتت  دتتؤةى فتتى ارلاقتتتف إرتتى تتادتتا فزادتتتا  

                                                 

ي 2011   تتدق اراضتتاق لارتتكتتدني ةات ارجافدتت  ارجةدتتةري ايمتتكنةتد ي ارتتةكتلتر/ صتت اق فتتتلح جفدتت ي فنازعتتاا عاتتلة ارتجتتاتر االركتتلندتت (1)
ظ ارتةكتلت/ فتفتة ا تان 115ي ص 2009ظ ارةكتلت/ فاجة تاغب ارتللي ارداتلة ايةاتدت ي ةات ارجافدت  ارجةدتةري ايمتكنةتد ي 19ص 

 .  25ي ص 2016تري غدةاقي ايجتاقاا ار كلد  فى إ تان ارداة ايةاتى االركتتلنىي فاجمتدتي جافد  ارااا
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 :(1)عةدةر فنها

تلمدف نهاا ارفنافم  لارمفاح  تلافت عةة إلك ت فق اردهاقااي  اص  على ارفمتلى  – 1 
 ارةلرى.

ة ايةاتى تتادتتتا االتصتتتتاح ارف ا تتتت  تتتتدق فتتتتلأل ى فتتتق  تتتت ق اي تتتتان االركتتلنتتتتى رلداتتتت – 2 
 ايةاتاا ارفتداقةر لارفت تدق رلتداقةي لال فا دألا  اب ارت لر لامتأالح ارن لذ لاال تزاز.

% فتتتتق ارلقتتتتا لارجهتتتتة ارالزفتتتتدق ينجتتتتاز إجتتتتتاقاا ارتداقتتتتة 25تتتتتلفدت نمتتتت   تجتتتتالز  – 3 
لامتتتتت داة االمتتتتت ةافاا ارلتقدتتتت  لن اتتتتاا   ارهتداتتت  ارتالدةدتتتت  نتدجتتتت  رمتتتتتع  اينجتتتتاز لمتتتتهلر  اعةاق

 ارفتامالا...ارخ.

 لن دق فدفا دلى فلقا ةلح ارفااتن  فق ارلمائح االركتتلند  فى تاةدن اردهاقاا. 

 

 الغصن األو 
 الوسائ  االلكترونية وتقديم العطاءات

 فى فرنسا

 2000متتن  فتتات   13راتتة ت نتتى ارف تتت  ار تنمتتى االتجتتا  متتارا ارتتذكتي تدتت  قتتان  تتتاتدخ  
 تتتتتتتتاتدخ  230 تدتتتتتتتةدح قلاعتتتتتتتة ايث تتتتتتتاا  ارفجفلعتتتتتتت  ارفةندتتتتتتت  ار تنمتتتتتتتد ي  فاتضتتتتتتتى اراتتتتتتتانلق تقتتتتتتتن 

 ( رددتتا رلفمتنةاا االركتتلند   الر ارفمتنةاا ارداةد 1361/1)ن  13/3/2000

L'écrit sous forme éléctronique est admis en prévue au même titre que 
l'écrit sur support papièr. 

ل ارتتتتتتارى إضتتتتت اق ارفزدتتتتتة فتتتتتق ارتفادتتتتت  علتتتتتى ارتداقتتتتتةاا االركتتلندتتتتت  لت تتتتتجدف اع تتتتت اص  
فتتى  2002رمتتن   692( فتتق ارفتمتتلن تقتتن 7اره دددتتدق لاالعت تتاتددق ....... ي فاتتة نصتتا ارفتتاةر )

فتنما على إلق دضفق ار  ص ارفدنلى اردان فق ارصت ااا علتى  ت ك  ارفدللفتاا ارةلردت  ارفتاتت  
فتتتتق اتتتتذا ارفتمتتتتلن علتتتتى "إلق  8/2ي كفتتتتا نصتتتتا ارفتتتتاةر (2) تتتتتدق ةلق إلى تفددتتتتز  دتتتتنهنرجفدتتتتف ارفت 

                                                 

ظ 108ي ص 2000ارةكتلت/ عصفا ع ة اهلل ار دخي ارتتكدن فتى ارداتلة ايةاتدت  ذاا ارهتا ف ارتةلرىي ةات ارنهضت  اردت دت ي اراتااتري  (1)
لفتتا  37ي ص 1996ارتتةكتلتر ت دألتت  ارمتتدة ارتتتةاةي ارداتتلة ارف تفتت   تتدق ارتتةلح لاع تت اص اعجن دتت ي ةات ارنهضتت  اردت دتت ي اراتتااتري 

 لفا  دةاا. 120 دةااظ ارةكتلت/ فاجة تاغب ارتللي ارفتجف ارما اي ص 
(2) Article (7) du décret no 2002 -692 du 30 avril 2002 pris en application du 1 et du 2 de l'article 56 

du code des marchés publics et relatife à la dématérialsation des procédures de passation 
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ار تت ص ارفدنتتلى اردتتان دمتتتهدف إلق دهلتتب فتتق ارفت تتتدق رلتداقتتة لضتتف هل تتاتهن لعتلضتتهن تتتتا 
ي  ح راة نصتا ارفتاةر ارتا دت  فتق (1)نألان تفاد   اص  تد  ال دفكق ايهال  علدها إال  فدتفتهن

ن   نتتتته "علتتتتتى ار تتتتت ص ارفدنتتتتتلى اردتتتتان تتتتتتلفدت اعفتتتتتق لارتفادتتتتت  2001  رمتتتتتن 846ارفتمتتتتلن تقتتتتتن 
ي (2)رلفدتتافالا تتتتى نهادتت  ارفتتةر ارتتتى دلجتتب فدهتتا اراتتانلق إتمتتاح اردتتتل  فتتق هتتتا ارفت تتتدق

 Agence pour development deلتن دتتذا رتتذرر قافتتا لكارتت  تهتتلدت ايةاتر االركتتلندتت  
l'administration électonique  نافم دمتهةا ضفاق إلفق ارفدللفتاا  تدق ارفت تتدق  إعةاة  ت

 رلتداقة لارملهاا ايةاتد .

  صتتتتلص تهتتتتلدت هتتتتتا لقلاعتتتتة إ تتتتتان ارداتتتتلة  2004ل إصتتتتةات ارتلجدتتتته اعلتل تتتتى ردتتتتان  
ايةاتد   امت ةان تاند  ارلمائح االركتتلند  لاينتتنتاي لذرتر رالمتت اةر فتق ارتهتلت ارتكنلرتلجى فتى 

( فنتتته إلنتتته علتتتى ارمتتتلهاا 12تلندتتت . فاتتتة نتتتص اتتتذا ارتلجدتتته فتتتى ارفتتتاةر تقتتتن )فجتتتاح ارتجتتتاتر االركت
ارفتداقةر إلق تمتدفح اذ  ارتانداا اتتتافًا رلالاعة ارفنصلص علدها فى اذا ارتلجده... فق انا فاتة 

ي 2004رمتتتن   15( فتتتق قتتتانلق ارداتتتلة ايةاتدتتت  ار تنمتتتى  ارفتمتتتلن تقتتتن 56تتتتن تدتتتةدح ارفتتتاةر تقتتتن )
 ند  إ تان اردالة ايةاتد  عق هتدا ارلمائه االركتتلند .ردنص على إفكا

لفى إهات ار لم   ارت تددد  ارتةدث  رضلا ه لضفاناا إ تتان عاتلة ار تتاق اردتان فتى فتنمتا  
على إلنه فى كافت  هتتا  2016رمن   360( فق فتملن ار تاق اردان تقن 40فاة نصا ارفاةر تقن )

جتتتتتاقاا إ تتتتتان عاتتتتلة ار تتتتتاق اردتتتتاني دتتتتتتتن إلق تتتتتتتتتتتن االتصتتتتاالا لت تتتتتتتتتتاةح ارفدللفتتتتاا فتتتتتتتتى اتتتتتتتذا  لاا
علتتى إلق د تتات فتتى ايعتتالق إرتتى  par voie éléctroniqueار صتتلص  تتارهتدا االركتتلنتتى 

ارلمتتتدل  ارلاجتتتب امتتتت ةافها فتتتى اتتتذا ار صتتتلصي لفتتتى تارتتت  عتتتةن لجتتتلة إعتتتالقي د تتتات إرتتتى اتتتذ  
الرتتتزان  امتتت ةان ذاا ارلمتتدل  فتتى كتتح فتاتتتح إجتتتاقاا ارلمتتدل  فتتى لثتتائا ارف تتالتري فتتف ضتتتلتر ا

ي  فدنتى إلنته دجتب علتى ارفت تتتدق إلل  pour chaque étape de la procédureارتداقتة 

                                                                                                                                               

des marchés publics. "La personne publique assure la sécurité des transaction sur un réseau 
informatique accessible â tous les candidates de façon non discriminatoire…….". 

(1) Article (8) "……. A cet effet, la personne responsable des marchés peut demander aux candidates 
d'assortir leur fichièrs d'un système de sécurité tel que les candidatures et les offres ne puissant 
être ouvertes qu' avec leurs concours". 

(2) Article (4) du Décret, no 2001- 846 du 18 septembre 2001 pris en application du 3 de l'article 56 
du code des marchés publics et relatif aux enchères él/éctronique (……. En cas défaillance du 
dispositif d'échanges électroniques, la personne publique met à la disposition des candidates des 
moyens de transmission susceptibles de se substituer dans les meilleures conditions de sécurité 
aux moyens électronique initialement prévus". 
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ارفتناقصتتدق ات تتا  ذاا ارلمتتدل  االركتتلندتت  فدفتتا دتتتن إتمتتاره فتتق لثتتائا إلل  دانتتاا لفدللفتتااي  تتح 
إلل ارفتناقصتتدق  امتتت ةان ارلمتتائح االركتتلندتت  فتتى لعلتتى ارجهتت  ارفتداقتتةر إلق تلتتزن اتتؤالق ارفت تتتدق 

 L'acheteur peut imposer la transmission desتاتتةدن تت تتدتاتهن لعهتتاقاتهن. 
candidatures et des offres, par voie éléctronique . 

اتتتتذا لفتتتتى تارتتتت  عاتتتتلة ار تتتتتاق اردتتتتان ارتتتتتى ت تتتتتن  فدتفتتتت  ارةلرتتتت  لفؤممتتتتاتها اردافتتتت  ةلق  
اا ارهتتتا ف االقتصتتتاةى لارتجتتتاتىي لكتتتذرر تلتتتر ارتتتتى ت تتتتن  فدتفتتت  ارلتتتتةاا ارفتلدتتت  ارفؤممتتتاا ذ

لفؤممتتتتاتها اردافتتتت  لفجفلعاتهتتتتاي نجتتتتة إلق ارف تتتتت  ار تنمتتتتى لضتتتتف فتتتتى اتتتتذا ار صتتتتلص  تتتتتهدق 
 إلمامددق:
رتتتد  رلجهتتت  ارفتداقتتتةر إلق تتتتتف  إلدتتت  تت تتتدتاا إلل عهتتتاقاا دتتتتن إتمتتتارها  الشـــرط األو : 

  ارهتدا االركتتلنى.
دتتتن فى تار  عالة  تاق لرلازن اركف دلتت إلل  ةفاا تكنلرلجدا ارفدللفاا  الشرط الثانى: 

 دلتلي إلق تتمح ارتت دتاا لاردهاقاا  ارهتدا االركتتلنى. 90ت000 فا دداةح إلل دتجالز 

( فتتق ذاا ارفتمتتلن رتؤكتتة اتتذا ارفدنتتىي تدتت  تاتتلح: إنتته اعت تتاتا فتتق 41ثتتن جتتاقا ارفتتاةر ) 
 ارنمتت    2018 ارنمتت   رلف تتتتداا ارفتكزدتت ي لاعت تتاتًا فتتق إللح إلكتتتل ت عتتان  2017ن إللح إل تدتتح عتتا

رلف تتداا اع تىي فإق كاف  االتصاالا لت اةح ارفدللفاا  ةقًا فق فتتل  ارت الت لن ت ايعالق 
ارتنافمتتىي تتتتن ع تتت لمتتائح االتصتتاح االركتتلنتتىي لاتتى لمتتائح فدارجتت  اركتتلندتتًا فتضتتفن  ارضتتأه 

ى لت زدق ار داناا ارفن لتري لتصند هاي لامتا ارها  ارهتدا ارمتلكى إلل ع تت ارتاةدتل )ايذاعت ( ارتقف
 .(1)إلل فق  الح ارلمائح ار صتد  إلل غدتاا فق ارلمائح اركهتلفأناهدمد 

                                                 

 قائل : 41لتضدا ارفاةر  (1)
 لفف ذرر فإق ارجه  ارفتداقةر ردما فلزف   هلب امت ةان لمائح االتصاح االركتتلند  فى ارتاالا اختد : 

 marches publics négociés sans publicité ni miseتتن  ارت ال  لةلق إعالق فم ا رلفت تدق عالة ار تاق اردان ارتى  -   
en concurrence préalables.ي إذا كانا قدفتها ارتاةدتد  إلقح إلل تداةح ارادف  ارتاةدتد  راجتاقاا ارتمفد  ارف ات إردها آن ا 

االجتفاعد  إلل  ار ةفاا ارنلعد  إلل ارت صصد  اع تى لارفدلتق عنهتا فتى قائفت   عالة ار تاق اردان ارتى ت تن رلتصلح على ار ةفاا -   
  ارجتدةر ارتمفد  رلجفهلتد  ار تنمد .

لجتتتتلة إلةلاا إلل  – متتت ب اره ددتتتت  ار اصتتت  رداتتتة ار تتتتتاق اردتتتان  –تارتتت  فتتتا إذا كتتتتاق امتتتت ةان لمتتتتائح االتصتتتاح االركتتلندتتت  تتهلتتتتب  -   
غدتت فتتلافتر  des outils, des dispositifs ou des formats de fichièrs particuliersفنأللفاا إلل نفاذا ر هاقاا  اص 

 إلل ردما رها ته دااا فتات  رةى ارجه  ارفتداقةر.
فتتى تارتت  فتتا إذا كتتاق امتتت ةان ارته داتتاا رنفتتاذا ار هاقتتاا ارفالئفتت  رلصتتا اردهتتاقااي ال دفكتتق فدارجتهتتا  لامتته  إلى ته دتتا آ تتت  -   

ق تكلق فتات  رلجفدف إلل إلق تكلق  اضد  رنألان تتا ارفلكدت  ار كتدت  لال دفكتق إتاتتهتا عتق هتدتا ارتتفدتح إلل عتق  دتة ف تلح ي إلل إل
 فق ق ح ارجه  ارفتداقةر.



 

 

                                                 

 

 

  منى رمضان حممد بطيخ /الدكتورة            لضوابط الفلسفة التشريعية احلديثة                 ...

 

199 

Un moyen de communication électronique est un équipement électronque 
de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de 
données diffusées, acheminées et reçues par fils, apr radio, par moyens 
optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques. 

لاكذا إلصت ح تاتةدن اردهتاقاا فتى فتنمتا دتتن فتق  تالح ارلمتائح ارتكنلرلجدت  ارتةدثت  لارتتى  
ي فاردهتاق ارفتمتح  ار تاك  إلل ارتتلك  إلل (1)ارااعةر ارلاج   فى إ تان ارداتلة ايةاتدت إلص تا ت كح 

غدتافا فق ارلمائح االركتتلند ي  اصت  ارتكنلرلجدت  ارفتهتلتر لارتتى إلصت تا   ضتح ارتاتةن اردلفتى 
ى ه اتا رفتا امتتات علدته اراضتاق ار تنمتى لفتا إلتت -ارفلفل ي فى ارفتنالح لمهل  االمت ةاني ددت ت 

 تتته ارف تتتت  ار تنمتتتى فتتتق تدتتتةدح علتتتى ارفجفلعتتت  ارفةندتتت  لعلتتتى تانتتتدق عاتتتلة ار تتتتاق اردتتتاني لإل دتتتتًا 
عهتتتتاق  - 2018لارفتمتتتتلن ارالئتتتتتى ردتتتتان  2016رمتتتتن   360 صتتتتةلت فتمتتتتلن ار تتتتتاق اردتتتتان تقتتتتن 

 صتدتًا لدجمة فق ثن إدجا ًا دنداة  ه ارداةي إذا صاةا ارا لح.

اردةدتة فتق  2016ملن ار تاق اردان مارا ارتذكت ردتان ( فق فت 42اذا لقة لضدا ارفاةر ) 
 ارضفاناا فى اذا ار صلص لفق  دنها:

دجتتتتتتب إلق تكتتتتتتتلق اعةلاا لاعجهتتتتتتتزر ارفمتتتتتتتت ةف  رالتصتتتتتتتاالا االركتتلندتتتتتتت ي لكتتتتتتتذرر  – 1 
 صائصتتتتها ار ندتتتت ي غدتتتتت تفددزدتتتت  إلل تادتتتتة ارتتتتة لح رلف تتتتألدق إلل ارف تتتتاتكدق االقتصتتتتاةددق رف ا تتتتتر 

                                                                                                                                               

Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichièr adaptés à la description des offers 
utilsent des formats de flchiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou 
communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être 
mises à disposition par téléchargement ou à distance par l'achetrur. 

 كاق امت ةان لمائح االتصاح االركتتلند  دتهلب فتداًا فكت دًا فت صصًاي غدت فتلافت رةى ارجه  ارفتداقةر. تار  فا إذا -   
 تار  فا إذا كانا لثائا ارف التر تتهلب ضتلتر عت  نفاذا إلل عدناا ال دفكق نالها اركتتلندا. -   
االركتتلند  ارتى دفلكهتا اردفتالق االقتصتاةددقي ددتة إلفتتًا ضتتلتدًاي تار  فا إذا كاق امت ةان لمائح اتصاح إل تى غدت لمائح االتصاح  -   

فتا متت ب اره ددت  ار اصتت  لارتمامتت  رلفدللفتاا ارتتتى تتهلتتب  إفتا  متت ب ار  تد  فتتق انتهتتار إلفتق لمتتتد  اتذ  ارلمتتائح االركتتلندتت ي  لاا
 اردفالق االقتصاةددق.ةتج  عارد  فق ارتفاد  دصدب تتاداها  امت ةان تلر ارلمائح ارففللر رلفت تدق إلل 

اتتذا لت تتدت ار اتتتر اع دتتتر فتتق اتتتذ  ارفتتاةر إرتتى إلق ارفت تتتدق إلل ارفناقصتتدق ارتتذدق كتتتاق فتتق ارلاجتتب علتتدهن إتمتتاح لثتتائاهن  تتتارهتدا  
   االركتتلنىي دمتهددلق فى ارتاالا ارما ا ي إتمارها رلجه  ارفتداقةر فى  تكح لتقتى إلل ع تت لمتائح اركتتلندت ي لدتتن االتت تاأل  نمت

 اتتداهد  فق اذ  ارلثائا لفاًا راجتاقاا ارتى دتةةاا قتات دصةت فى اذا ار  ق فق لزدت االقتصاة.
Les candidates et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie éléctronique peuvent 
adresser à l'acheteur,sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de 
savagarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arêté du minister chargé de 
l'économie. 

ق كاق فق ارناةت ارلجلق إرى فثح اذ  ارلمائح. (1)  لامتثناقي فق ارففكق إلق دتن تاةدفها فق  الح ارلمائح ارتالدةد  لاا
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 تتتح دجتتتب إلق تكتتتلق فتاتتتت  رلكافتتت  لفت اتتت  فتتتف تاندتتت  ارفدللفتتتاا إلل االتصتتتاالا  إجتتتتاقاا ارتداقتتتةي
 ار ائد  االمت ةان  ص   عاف .

علتتى ارجهتت  ارفتداقتتةر إلق تضتتفق متتتد  لإلفتتاق لمتتالف  ارصتت ااا إلل ارفدتتافالا ع تتت  – 2 
زد  ل هتدا  غدت تفدد sur un réseau informatiqueار  ك  ارفدللفاتد ي ارفتاح ارة لح علدها 

non-discriminatoire. 

دجتتب إلق تتتتن االتصتتاالا لت تتاةح ارفدللفتتاا لارت تتزدق علتتى ارنتتتل ارتتذى دك تتح متتالف   – 3 
لمتد  ار داناا لعفلداا ارتت دح لتاتةدن اردهتاقاا لهل تاا ارف تاتك ي فتف ضتفاق إلال تهلتف ارجهت  

ارتت تدتاا إلل تلتر  ارفتداقةر على فضفلنها إال عنة اناضتاق ارفهلت  ارفنصتلص علدهتا ردتت  اتذ 
 .(1)اردهاقاا

لفى تار  فا إذا كانا اعةلاا لاعجهزر ارتى تتغب ارجه  ارفتداقةر ارتدافتح فدهتا إلل  – 4 
إلق تتتتلفت لمتتتائح إل تتتتى  –فتتتى تارتتت  ارضتتتتلتر  –فتتتق  الرهتتتاي غدتتتت فتتتتلفتر رلكافتتت ي فإنتتته دجتتتلز رهتتتا 

فتتتلفتر ركافتت  ارفت تتتدقي لركتتق  رلتلاصتتح دتتتن امتتت ةافها تتتتى تصتت ح اتتذ  اعةلاا إلل تلتتر اعجهتتزر
 د تته رذرر إلق تكلق ففكن  لفنام   رلجفدف.

وتعتبــر الجهــة المتعاقــدق قــد وفــرت وســائ  ممكنــة ومناســبة للتواصــ  فــى كافــة الحــاالت  
 اآلتية:

 تتةقًا فتتق تتتاتدخ ن تتت ايعتتالق ارتنافمتتى إلل تتتاتدخ إتمتتاح ارتتةعلر  –إذا إلتاتتتا رلفت تتتدق  - 
تارتت  غدتتاب اتتذا إلل ذار فتتق تتتاتدخ إتاتتت  لثتتائا االمت تتاتر فجانتتا لةلق إلدتت   رت كدتتة االاتفتتاني لفتتى

ارة لح ر ةلاا لاعجهزر مار   ارذكت ع ت ارلمائح االركتتلند ظ على  -قدلةي   كح كافح لف ا ت 
إلق دتتتتةة فضتتتفلق ايعتتتالق إلل ارتتتةعلر رت كدتتتة االاتفتتتان عنتتتلاق اينتتنتتتا ارتتتذى دمتتتهح عتتتق هتداتتته 

 عةلاا لاعجهزر.ارلصلح إرى اذ  ا

رلجهتت  ارفتداقتتةر إلق تا تتح فتتق ارف تتألدق إلل ارف تتاتكدق االقتصتتاةددقي تدنفتتا تت كتتة إلنتته ال  - 
دفكنهن ارة لح رهذ  اعةلاا لاعجهزري إلل ارتصلح علدها  الح ارفةر ارزفند  ارفهلل  ي ل  ته إلال 

 امتتتتت ةان ارتفتتتتلز ارفؤقتتتتت  دكتتتتلق ذرتتتتر تاجدتتتتًا يتاةتهتتتتن... إلق تا تتتتح فتتتتنهن ات تتتتاذ إجتتتتتاقاا ارتداقتتتتة 
 en utilisant des jetons provisoires misارفلضتتتلع  فجانتتتًا تتتتتا تصتتتتفهن 

gratuitement à disposition en ligne. 

                                                 

 .2018رمن   1075فق ارفتملن ارالئتى تقن  2132/9ر ارفاة (1)
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إذا ضتتفنا ارجهتت  ارفتداقتتةر رلف تتألدق إلل ارف تتاتكدق االقتصتتاةددق هتداتتًا آ تتت رتاتتةدن  – 4 
 اردتل  إلل اردهاقاا اركتتلندًا.

Lorsque' il assure la disponibilité d'une autre voie de presentation 
électronique des offres. 

 الغصن الثانى
 الوسائ  االلكترونية وتقديم العطاءات 

 فى مصر

كانا اردهاقاا تاةن فى فصت  ارهتا ارتالدةد  مار   ارذكت لاى ار تدتة  2004تتى عان  
نتتتت  فتتتتتح ارفألتتتتاتدا ق تتتتح ارمتتتتاع  ارثاندتتتت  ع تتتتتر فتتتتق فتتتتتح ارفمتتتتجح إلل ارتمتتتتلدن يةاتر ارت تتتتأل إلل رلج

ارفألاتدا ار ند ي لدجتب إلق تكتلق فلقدت   هدتا فتق إلصتتا هاي  تح لدجتب إلق تكتلق قائفت  اعمتدات 
فدهتتا فكتل تت   نتتل  فدتتدق فتتق ارت تتت كفتتا تإلدنتتاي لفتتف ذرتتر فاتتة اعت تتتا فتكفتت  ارتتنا  إلق ارفتتتتت 

فتتتًا قائفا  ذاته ره تجد  فى ايث اا. كفتا قتتتا ارفلقف علده  إفضاق اركت لقي دكلق فى تاداته 
... تدتة قتدنت   - أتت  تلقدتف ار صتن علتى إلصتلها  –إلق ارصلتر ار لتلغتافد  اردتفدت  فتق ارفمتتنة 

ت ضتتف رفهلتتا متتله  فتكفتت  ارفلضتتل  فتتى تاتتةدت اعةرتت ي إق  تتاقا إل تتذا  هتتا فتتى  صتتلص فتتا 
ق  اقا هتتتها لارت تا ع  نها.تصلح يث اته قانلنًا لاا

لرذا قدح إلنه إذا كاق اعفت كذرر فال إلقح فق االعتةاة  اردهاق ارفتمتح  ار تاك  إلل ارتتلك   
إلل غدتاتتاي لاعت تتات  كفتتا اتتل ارتتتاح  ارنمتت   رلصتتلتر اركت لندتت  إلل ارصتتلتر ار لتلغتافدتت ي فجتتتة قتدنتت  

اردهتاق كتا ت ظ ففتا   مده  فى ايث ااي  تد  دنداة  هتا ارداتة إذا صتاةفا ق تلاًل فتا رتن دنكتاتا فاتةن
ددنتتى إلنتته دجتتب علتتتى رجنتت  ار تتا االعتتتتةاة  اردهتتاق إلل تدةدلتته ارفتمتتح  ار تتتاك  إذا رتتن دنكتتت  فاتتتةن 
اردهاق كتا    تد  ال تمت دة اردهاق إلل تدةدله إال  دة ف اه   فاةفت  رلت كتة فتق صتةلت  عنتهي إلل 

 .(1)إال  دة إلق دددة اذا اع دت ارت كدة على عهائه
 تنألتتتتدن ارتلقدتتتتف االركتتلنتتتتى  2004رمتتتتن   15صتتتتةت اراتتتتانلق تقتتتتن  21/4/2004ل تتتتتاتدخ  

 ل إن اق ادئ  تنفد  صناع  تكنلرلجدا ارفدللفااي لقة نص على فا دلى:
إلق ارفتتت االركتتلنى ال تمار   داناا تتضفق فدللفاا تن   ال تتةفم إلل ت تزقي إلل تتمتح  - 1

ل تقفدتتتت ي إلل ضتتتتلئد ي إلل   دتتتت  لمتتتتدل  إل تتتتتى إلل تمتتتتتا ح كلدتتتت  إلل جزئدتتتتا  لمتتتتدل  اركتتلندتتتت ي إل
 فت ا ه .

                                                 

 .415لفا  دةااظ ارفمت ات/ إلتفة فنصلتي ارفتجف ارما اي ص  212ارةكتلت/ تفضاق  هدخي ارفتجف ارما اي ص  (1)
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إلق ارتلقدتتف االركتتلنتتى اتتل فتتا دلضتتف علتتى فتتتتت اركتتلنتتى لدت تتذ  تتكح تتتتلا إلل إلتقتتان إلل  - 2
تفتتلز إلل إ تتاتاا إلل غدتاتتا لدكتتلق رتته هتتا ف فن تتتة دمتتفح  تتةدتتة  تت ص ارفلقتتف لدفدتتز  عتتق 

 غدت .
ارفةندتت  لارتجاتدتت  لايةاتدتت  ذاا ارتجدتت  ارفاتتتتر إلق رلتلقدتتف االركتتلنتتى فتتى نهتتاا ارفدتتافالا  - 3

تفافته  رلتلقدداا فى إلتكان قانلق ايث اا فتى ارفتلاة ارفةندت  لارتجاتدت  إذا تلعتى فتى إن تائه لاا
ار تتتتله ارفنصتتتلص علدهتتتا فتتتى اتتتذا اراتتتانلق لارضتتتلا ه ار ندتتت  لارتاندتتت  ارتتتتى تتتتتةةاا ارالئتتتت  

 (.14ارتن دذد  رهذا اراانلق )ن
لتر ارفنمتتل   علتتى ارتتلتا فتتق ارفتتتتت االركتتلنتتى ارتمتتفى تجتت  علتتى اركافتت   اراتتةت إلق ارصتت - 4

ارذى تكلق فدها فها ا  عصح اذا ارفتتت لذرتر فتاةان ارفتتتت االركتتلنتى ارتمتفى لارتلقدتف 
 (.16االركتتلنى فلجلةدق على ارةعاف  االركتتلند  )ن 

  ارتمتتفد  لاردتفدتت  لارتلقدتتف االركتتلنتتى إلق تمتتتى فتتى  تت ق إث تتاا صتتت  ارفتتتتتاا االركتتلندتت  - 5
لاركتا تت  االركتتلندتت  فدفتتا رتتن دتتتة   تت نه نتتص فتتى اتتذا اراتتانلق إلل فتتى الئتتتته ارتن دذدتت  اعتكتتان 

 (.17ارفنصلص علدها فى قانلق ايث اا فى ارفلاة ارفةند  لارتجاتد  )ن 
فالا ارفةند  لارتجاتد  لايةاتدت  إلق رلكتا   االركتتلند  لرلفتتتاا االركتتلند  فى نهاا ارفدا - 6

ذاا ارتجد  ارفاتتتر رلكتا ت  لارفتتتتاا ارتمتفد  لاردتفدت  فتى إلتكتان قتانلق ايث تاا فتى ارفتلاة 
 :(1)( لاى18ارفةند  لارتجاتد  فتى امتلفا ار تله ارفنصلص علدها فى اذا اراانلق )ن 

 اتت اه ارتلقدف االركتتلنى  ارفلقف لتة  ةلق غدت . -إل 
 مدهتر ارفلقف لتة  ةلق غدت  على ارلمده االركتتلنى. –ب 
إفكاند  ك ا إلى تدةدح إلل ت تةدح فتى  دانتاا ارفتتتت االركتتلنتى إلل ارتلقدتف االركتتلنتى  -ا 

 لتتةة ارالئت  ارتن دذد  رهذا اراانلق ارضلا ه ار ند  لارتاند  ارالزف  رذرر.
فى   ق  2010رمن   856تى تقن لفى اذا ارصةة صةت قتات تئد  فجل  ارلزتاق ارفص 

تكافتتح لت تتاةح ار دانتتاا ارالفدتت  لار تتةفاا  تتدق ارجهتتاا ارتكلفدتت ي تدتت  نصتتا ارفتتاةر اعلرتتى فنتته 
علتتى إلق: "تلتتتزن ارتتلزاتاا لارجهتتاا ارتكلفدتت  ارتا دتت  رهتتا  إتاتتت  لت تتاةح ار دانتتاا فدفتتا  دنهتتاي لذرتتر 

مددت ار تةفاا رلفتلاهندقي لةعتن ات تاذ اراتتاتاا تن دذًا ر ه  تكافح لت اةح ار داناا ارالفد   هةا ت
عةاة ارمداماا ارداف ي لر ناق فجتفف فدللفاا فتكافح دماان فى ت مده إجتتاقاا إلةاق ار تةفاا  لاا
ارتكلفد  ر فتاة لارفؤممااي لنصا ارفاةر ارثارث  فنته علتى إلق "تلتتزن ارجهت  ارتكلفدت  ارتتى رتةدها 

                                                 

  .1/4/2010( تا في فى4فن لت فى ارلقائف ارفصتد ي اردةة ) (1)
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اا فدفتا  دنهتاي  فتا ال دتدتات  فتف قلاعتة ارمتتد  لار صلصتد  فتى قلاعة  داناا قلفد   ت اةح ار دان
ت تتاةح ارفدللفتتاا ارفنصتتلص علدهتتا فتتى اراتتلاندق فتتق  تتالح ار تت ك  ارتكلفدتت  رت تتاةح ار دانتتاا  تتدق 
ارجهتتتاا ارتكلفدتتت ي لارتتتتى تن تتتذاا لتتتتةدتاا لت تتتتا علدهتتتا ارلتتتتةر ار ندتتت  ارف تصتتت   ارفدهتتتة اراتتتلفى 

فق ت ه ارجهاا ارتكلفد ي دكلق فى فاةلت جه  ايةاتر ارت كة فق  داناا راةاتري ل فجتة االنتهاق 
ارفاتتتالح ةلق ارتاجتتت  إرتتتى إتفتتتاا ارفمتتتتنةاا ارفؤدتتتةر رصتتتتتها"ي  تدتتت  تضتتتف جهتتت  ايةاتر نفتتتلذا 
ارفناقصتت  علتتى فلقدهتتا االركتتلنتتىي لعلتتى فتتق دتغتتب فتتى ارتاتتةن رلفناقصتت ي علدتته امتتتد اق ار دانتتاا 

هتاقي لفتق ثتن دتتن إتفتتاا ارفمتتنةاا  اردهتاق  تارنفلذا ار نتى ارفاتةن اركتتلندتًا عتتق ار ندت  لارفاردت  رلد
 هتدا إتماح نم   رلفلقف االركتتلنى  دة نم ها  لامه  ارفامح ارضلئى.

لاكذا دفكق ارالح إلق ارف ت  ارفصتى تاكى نألدتت  ار تنمتى فتى اتذا ار ت قي تدت  إلصت ح  
ئح ايث اا ارتةدث  فتى فجتاح ارداتلة  صت   عافت  لارداتلة  لما –ه اا رلاانلق مارا ارذكت  –ددتة 

ارفلقتتف االركتتلنتتىي اعفتتت ارتتذى ددنتتى إلق  –كفتتا تإلدنتتا  –ايةاتدتت   صتت    اصتت ي لارتتتى فتتق  دنهتتا 
لارتاح اكذا عهاق صتدتًاي  –اردهاق ارفتمح  ار اك  إلل ارتلك  إلل   د  لمدل  فند  إل تى ددت ت 

ارداةي لذرر إذا صاةا ق لاًلي هارفا تتلافتا فتى اتذا ارتلقدتف ار تتله  لدجمة فق ثن إدجا ًا دنداة  ه
 ارف ات إردها آن ا.

لفتتتف ذرتتتر دالتتتتأل إلق اتتتذ  ارتاندتتت  ارفتهتتتلتر رتاتتتةدن اردهتتتاقاا رتتتن تكتفتتتح  دتتتةي تغتتتن تتتتتص  
ارف ت  على إتاه  إصةات قانلق ارتلقدف االركتتلنى  نألان آفقي لرتذا كتاق دتدتدق علتى ارف تت  إلق 

افتتا  إلل قتدن  رصت  ارتلقدف االركتتلنىي إال إلنه رن د دحي لفق ثن فإنه دتددق ته دا  دنص على
( فتتق قتتانلق ايث تتاا فتتى ارفتتلاة ارفةندتت  لارتجاتدتت  لارتتتى 67اعتكتتان ارفنصتتلص علدهتتا فتتى ارفتتاةر )

تتتنص علتتى إلق تمتتتى فدفتتا رتتن دتتتة   تت نه نتتص فتتى اتتذا اراتتانلق إلل فتتى الئتتتته ارتن دذدتت ي اعتكتتان 
رفنصتتلص علدهتتا فتتى قتتانلق ايث تتاا فتتى ارفتتلاة ارفةندتت  لارتجاتدتت ي  فتتا ددنتتى ارلجتتلق إرتتى ارالاعتتة ا

اردافتت  فتتى ايث تتاا لفنهتتا إلق تجدتت  ارفتتتتت تتلقتتا علتتى اعتتتتاا ارفلقتتف إلل عتتةن إنكتتات  إدتتا  عنتتة 
لى فق فلاجهته  هي لال فا دؤةى إرى فاةاق ارفتتت االركتتلنى كح تجد   فجتة إنكات ارتلقدفي لع

دتفمر  ه إلق دادن ارةردح على صتتهي لددة اذا انتااصا فق فاعلد  ارفتتتي لقة كاق فق ارفت فلح 
 .(1)إلق دات  ارف ت  كفا فدح غدت 

ي ت نتتتى 2018رمتتتن   182لركتتتق فتتتف صتتتةلت قتتتانلق تنألتتتدن تداقتتتةاا ارجهتتتاا اردافتتت  تقتتتن  
( فق اذا اراتانلق 84ارف ت  ار لم   ارت تددد  ارتةدث  فى اذا ار صلصي تد  دنص فى ارفاةر )

إلنتتتته دجتتتتب علتتتتى ارجهتتتتاا ار اضتتتتد  عتكتتتتان اتتتتذا اراتتتتانلق ات تتتتاذ إجتتتتتاقاا ارتداقتتتتة  –لعلح فتتتتتر  –
                                                 

تتةد  قتانلق ايث تاا "فكانت  ارفتتتتاا االركتتلندت   تدق اعةرت  اركتا دت "ي ةات ارنهضت  انألت فى اذا ارفدنى: ارةكتلت/ فتفة إل ل زدةي  (1)
 .257ني ص 2002اردت د ي اراااتري 
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فتتا دتتتن فدكنتتته فتتق إجتتتاقاا فتتق  تتالح فنأللفتت  فلتتتةر لفنتألفتت  لفؤفنتت  اركتتلندتتًاي اركتتلندتتًا لفاتتا ر
علتتتتى إلق تت تتتتف ايجتتتتتاقاا ارففدكنتتتت   تتتتالح اكتفارهتتتتا لانتألافهتتتتا. لت تتتتدق ارالئتتتتت  ارتن دذدتتتت  فتتتتتتلى 

 ارفنأللف  االركتتلند  لكد د  ت أدلها لارضلا ه لايجتاقاا ارفت د  ذاا ارصل .

ي فإنته دجتب علتى 2019( فتق ارالئتت  ارتن دذدت  ارف تات إردهتا ردتان 173له اا رلفتاةر تقتن ) 
ارجهتاا ايةاتدت  ات تاذ إجتتاقاا ارتداقتة اركتتلندتًا لفاتا رفتا دتتن فدكنتته فتق إجتتاقاا علتى ارفنأللفت  
االركتتلندت  عنتتة اكتفارهتتا لانتألافهتاي لارتتتى تتتتلرى ارهدئت  اردافتت  رل تتةفاا ارتكلفدت  اي تتتاا علدهتتا 

 عن ار نى رفمت ةفدها.لتاةدن ارة

 ثم تضيف هذه المادق قائلة: 

تتكافح ارفنأللف  فف  دت  اعنألفت  اع تتى  تلزاتر ارفاردت  لارجهتاا ارتا دت  ذاا ارصتل  لفنهتا  -
ةاتر ارفدللفاا ارفارد  ارتكلفد   لغدتااي لتدفتح ارهدئت   (GFMIS)فنأللف  ارةفف االركتتلنى لاا

  تى فتتلدًا.على ت هها  اعنألف  االركتتلند  اع

 تتضمن مهام المنظومة على سبي  المثا  وليس الحصر توفير إمكانية تنفيذ المهام اآلتية: -

 امتد اق نفاذا إعةاة لن ت لتتةد   هه ارتداقةاا ارمنلد . - 1

 تجفدف اتتداجاا ارجهاا ايةاتى  على فمتلى ارةلر . - 2

ارتاتتتاتدت ارفهلل تتت   فلجتتتب اراتتتانلق لاتتتذ  إعتتتةاة نفتتتاذا ايعتتتالقي ارتتتةعلري اي هتتتاتااي  - 3
ارالئتتت ي كتامتتاا ار تتتله لارفلاصتت اا لارداتتلة  نتتاق علتتى اعنفتتاه ارنفلذجدتت  ارفلتتتةري 

 نفاذا إللافت ارتلتدة إلل ايمناةي لغدتاا  صلتر ففدكن  لفلتةر.

ر تمجدح لتتةد   داناا ارفلتةدق لارفاالردق لفاةفى ار تةفاا لاالمت تاتددق علتى قاعتة  - 4
ار دانتتاا االركتتلندتت  ارفتكزدتت  ارتتتى دفكتتق ار تتت  فدهتتا   تتكح ت تتاعلى فتتق ق تتح ارجهتتتاا 

 ايةاتد  لغدتاا فق إلصتاب ارفصلت  لاعهتاا ارفدند .
تمتتتجدح ارفمتتتت ةفدق اخ تتتتدق ارفتتتت ص رهتتتن  امتتتت ةان ارفنأللفتتت ي لفتتتق  دتتتنهن إلعضتتتاق  - 5

ةاتر ار تتتتتتلى ارف  تصتتتتت   فجلتتتتت  ارةلرتتتتت  للزاتر ارلجتتتتتاق لففثلتتتتتى كتتتتتح فتتتتتق لزاتر ارفاردتتتتت  لاا
 ايمكاق.

إفكاند  ارت ه لارت اةح ار دئى فف قلاعة  داناا اركتتلند  إل تى على م دح ارفثاح عغتا   - 6
 ارتتاا فق تمجدح ار تكاا لمةاة االرتزافاا ارضتد د  لارت فدناا االجتفاعد .

افالا  نكدتت  فثتتح متتةاة تمتتجدح ار نتتلر عغتتتا  ارمتتةاة لارتتةفف االركتتلنتتى لغدتاتتا فتتق تدتت - 7
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ارتتت فدق ارفؤقتتا لارنهتتائى اركتتلندتتًاي لغدتاتتا فتتق فهتتان لتةا  اراتتانلق لاتتذ  ارالئتتت  دفكتتق 
 فدكنتها.

تمتتجدح ارجهتتاا ايةاتدتت  لد تتفح ذرتتر فمتتؤلردها ارف لضتتدقي  فلجتتب ت تتلد  فتتق ارمتتله   - 8
 على ارفنأللف . ارف تص  للفاًا ال تصاصاتهن لةلت كح فنهن فى ارفهان ارتى دتن تن دذاا

ارادتتتان  تتتإجتاقاا ةتامتتت  ارمتتتلاي هلتتتب ارفدللفتتتااي هلتتتب إ تتتةاق االاتفتتتاني هلتتتب ارت ادتتتح  - 9
 ارفم ا لغدتاا.

 إعةاة ارفلاص اا ار ند  لارتلقدف علدها فق إلعضاق ارلجن  ار ند  إلركتتلندا. -10
فكاند  مةاة ثفنها -11  اركتتلندا. تتفدح كتام  ار تله لارفلاص اا فق على ارفنأللف ي لاا

تاتتةدن اردهتتاقاا/ ارهل تتاا لغدتاتتا اركتتلندتتًا  هتداتت  آفنتت  ةلق ايفصتتاح عتتق إلصتتتا هاي  -12
لت تتتأل اردهتتتاقاا  هتداتتت  آفنتتت  ال تمتتتفح   تتهتتتا إلل ايهتتتال  علدهتتتا ق تتتح ارفلعتتتة ارنهتتتائى 

 رتاةدن اردهاقااي لايقتات اخرى رفاةن اردهاق  امتالن عهائه.

ًا لتفكتتتتتتدق إلصتتتتتتتا ها فتتتتتتق فتا دتتتتتت  إجتتتتتتتاقاا فتتتتتتتح اردهتتتتتتاقاا فتتتتتتتح اردهتتتتتتاقاا اركتتلندتتتتتت -13
لاالجتفاعتتتتاا اع تتتتتى ارتتتتتى دجتتتتلز عصتتتتتاب اردهتتتتاقااي لفاتتتتًا رلاتتتتانلق لاتتتتذ  ارالئتتتتت ي 

 تضلتاا.

ارتادتتدن لارتتمتتد ي فتتف فتاعتتار إلق تكتتلق قتتتاتاا ارتتمتتد  فتتق ق تتح إل تت اص ه دددتتدق لرتتد   -14
 ارفنأللف .

 ارلجاق لنتائم إلعفارها.ايعالق لاي هات عق قتاتاا  -15

 .(1)لغدت ذرر فق ارفهان ارتى تتلالاا ارفنأللف  االركتتلند 
                                                 

 (   لفثاح ذرر:1)
 ا اا فدللفاا رتفكدق ارف اتكدق فق ارفلتةدق لارفاالردق لفاةفى ار ةفاا لاالمت اتددقي لارجهاا ايةاتدت  لففثلتى كتح فتق لزاتر  - 1

ةاتر ار تلى ارف تص   فجل  ارةلر  للزاتر ايمكاق فق ارلصلح إرى لألائا ارفنأللف  لت ةد  فهافهن فق  الرها.ارف  ارد  لاا
ةاتر ار تتلى ارف تصت   فجلت  ارةلرت  للزاتر ايمتكاق رلف تاتك  فتى ارلجتاق ارف تل ت  لفاتًا  - 2 إ هات لتت دح ففثلى كتح فتق لزاتر ارفاردت  لاا

 ارالئت .عتكان اراانلق لاذ  
 تلجده ارفهان إلل إتماح ارفمتنةاا الت اذ ايجتاقاا لفاًا رةلتر مدت اردفحي لد فح ذرر ارفتاجداا ايةاتد  لارفارد  لاراانلند . - 3
 تت ف ايجتاقاا لفلقا ارتن دذ. - 4
صةات إلل  - 5 ةاتر االت اقداا ايهاتد ي لتمجدح ارجهاا ايةاتد  فق إلجح امت ةافها لاا  افت ارتلتدة إلل ايمناة.إعةاة لاا
 إجتاق ارففاتماا لارفزادةاا   نلاعهفا اركتتلندًا. - 6
 تاةدن ار كالى لن ت نتائم ةتامتها. - 7
 إجتاقاا إ هات ارتتمد . - 8
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( فق ذاا ارالئت  على إلق تتلرى ارهدئ  ارداف  رل ةفاا ارتكلفد  174لتنص ارفاةر تقن ) 
 تلفدت ارةعن ار نى لارتةتدب ارالزن رلدافلدق  إةاتاا ارتداقةاا فى ارجهتاا ايةاتدت ي لكتذرر ارتنمتدا
فتتى اتتذا ار تت ق  ارنمتت   رلفتدتتافلدق لارفتداقتتةدقي علتتى إلق تصتتةت ارهدئتت  ةردتتح ارفمتتت ةن ايت تتاةى 
تاتته ركاف  فمت ةفى ارفنأللف ي لتكلق  ةف  ارتمجدح فتات  فى إلى لقا ل  كح فمتفتي لفى  لاا

ا فتق تار  فا إذا رن دمتلا هارب ارتمجدح  داناته لرن تمتكفح إجتاقاا ارتمجدح دتن إ هتات  رتألدت
 .(1) الح ارفنأللف   اعم اب ردتن امتكفاح فا ناص فق  داناا إلل فدللفاا إلل فمتنةاا

ذا كاق كح فق اراانلق لارالئت  قة ت ندا ارلمائح االركتتلند  ارتةدث  فى تداقةاا ارجهتاا   لاا
علتى اكتفتاح لانتألتان ارفنأللفت  االركتتلندت ي  -كفتا  دنتا –ارداف ي إال إلنهفا علاتا تن دتذ اتذ  ارلمتائح 

دمتلتًا كفتا  دنتا لال إلفت إلص ح فتف ارتاتةن ارتانتى ارهائتح ارتذى دمتلة فدألتن إلتجتاق ارفدفتلتري متهاًل ف

                                                                                                                                               

 إعةاة اردالةي لتلقددها اركتتلندًا فتى تلافتا  ةف  ارتلقدف االركتتلنى.  – 9
 ارفثاح فا تن ارتداقة علده فف ارف تلعاا ارفتلمه  لارصأدتر لارفتنااد  ارصأت.إتصائداا ارتداقةاا لفنها على م دح   -10
 فهان إةاتر لتن دذ اردالة )د فح ذرر تت ف عفلداا االمتالني تدةدالا اردالةي امت تاا ار لاتدت لارةفف االركتتلنى(.  -11
إةاتر ارتداقتتةاا ارتتذى دمتتجح ارفدللفتتاا عتتق كتتح فتتلتت  لكتتح  االتت تتاأل  ار دانتتاا االركتتلندتت  لت تتأل ارمتتجالاي لت تتأل نألتتان فدللفتتاا -12

 هتتتلر فتتتى كتتتح فدتتتافالا ارتداقتتتةااي لد تتتفح ذرتتتر الدتتت  ارفتتتلأل دق ارفدندتتتدق لفت تتتذى اراتتتتات لارفلافاتتتااي لن تتتت  دانتتتاا عتتتق إلن تتته  
على عتتق فتتتص ارتداقتتةاا ارتداقتتةاا فتتى قاعتتةر  دانتتاا ارتداقتتةاا ارتتتى دفكتتق ار تتت  فدهتتا  صتتلتر ت اعلدتت ي لد تتفح ذرتتر ار تتت  ارت تتا

 ارفا ل .
إعتتتةاة تاتتتاتدت عتتتق ار هتتتلاا لارتلقدتتتتاا لارنتتتتائم ركتتتح إجتتتتاق فتتتق إجتتتتاقاا ارتداقتتتةي لد تتتفح ذرتتتر فدللفتتتاا عتتتق فاتتتةفى اردهتتتاقاا  -13

 ارفا لردق لارفتفلضدق لاراتاتاا ارصاةتر فى كح فتتل  لغدتاا.
تهتتا  صتتلتر آردتت   فتتا فتتى ذرتتر كتتح فتتا تتتن فتتق إجتتتاقاا فتتق  تتالح ارنألتتان تجفدتتف  دانتتاا ارتداقتتةاا اردافتت    تتكح دفكتتق فتتق فتاجد  -14

لار داناا ارفة ل  ارتى تفا  هةا إن تاق ارمتجالا إلل تدتةدلها إلل تتذفها لقتتاقر ارفدللفتاا ارمتتد ي لد تفح ذرتر االعتفتاةااي لتتةدتة 
 نل  لتلقدا كح إجتاق لفت ذ .

 لف  إلل تتهلب تاج  اردفح إضافتها إردها.لغدت ذرر فق فهان دتن إقتاتاا إلثناق إعةاة ارفنأل 
 تتضفق ارفدللفاا ارلاتةر فى ارفلا ارتدتد ى ار اص  ارفتدافلدق على اعقحي فا دلى: (1)
 امن ارفتدافح. - 1
 ارتقن ارالفى رصاتب ارفن  ري لغدت ذرر فق  داناا ارهلد . - 2
 عنهن..إلمفاق ارف لضدق رلتدافح فف ارجهاا ايةاتد  ندا    - 3
 اردنلاق ارفمجح  ارمجح ارتجاتى لار هاق  ارضتد د / ارفةدن / ارفتافأل / اركلة ار تدةى. - 4
 عنلاق ار تدة االركتتلنى رل  ص ارفمئلح/ ارف ل . - 5
 تقن ارتلد لق اعتضى رل  ص ارفمئلح/ ارف ل . - 6
 تقن ارتلد لق ارفتفلح رل  ص ارفمئلح/ ارف ل . - 7
 تقن ار اك . - 8
 عنلاق ارفلقف االركتتلنى ار اص  ارفتدافح. - 9
 ارفكاتب اع تى إلل ار تل  ارتا د  رلفتدافح. -10
 كلة تصندا ارفنتجاا/ ار ةفاا. -11

 لغدتاا فق  داناا تضفنها  ةردح ارفمت ةن ايت اةى. 
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فق ق حي لرذا ن فح إلق ت اةت ارةلر ي ل ص    اص  لزاتر ارفارد   ةعن لت  ارهدئ  ارداف  رل تةفاا 
ارتكلفد  على ات اذ ار هلاا ارجاةر لارمتدد  الكتفتاح لانتألتان تلتر ارفنأللفت ي رفتا رتذرر فتق آثتات 

 إدجا د  لفاعل  رلنهل   دناصت االمتثفات لاالقتصاة ارلهنددق.

تاصتتح اراتتلح إذق إلنتته إذا تاتتتت تاتتةدن اردهتتاقاا ارتكلفدتت  فتتق  تتالح ارلمتتائح االركتتلندتت   
ارفتاةفتت ي فتتإق فاتتةن اردهتتاق داتتلن  إتمتتاح اردهتتاق اركتتلندتتًا  دتتة إلق دمتتتلفى  دانتتاا نفتتلذا اردهتتاق 

ًا علتتى علتتى ارفلقتتف االركتتلنتتى رجهتت  ايةاتري لدتفتتا ارفمتتتنةاا لارلثتتائا ارفهلل تت ي لدلقتتف اركتتلندتت
اردهاقي لدالن  ارضتأه علتى كلفت  إتمتاح ارتتى تكتلق فلجتلةر فتى نهادت  ارنفتلذاي ل فجتتة ارضتأه 

 .(1)على كلف  "إتماح" دتن إتماح اردهاق
 الفرع الثالث

 تقديم العطاءات فى الميعاد المحدد

ر ف تاةا ارفمتالا –إلل دجتب إلق تتةلت فتى فلتر  –نألتًا عق ارتداقةاا ايةاتد  تةلت فى فلتر  
فاة عفتةا فدألتن ارت تتدداا علتى إلق تتتةة فلعتةًا   -كفا  دنا  –لارتناف  ار تدا لتكافؤ ار تص 

نهائدًا رتاةدن اردهاقااي دلتزن  ه ارجفدفي لال غار ا فلعة فتح ارفألاتدا ار ند ي إذ  دة اتذا ارتتاتدخ 
ال تكلق متد  اردهاقاا قة ك  ا لعتفاي لفق ثن ال دجلز ق تلح إلدت  عهتاقاا  دتة اتذ ا ارتتاتدخ لاا

ا تح فدزاق اردةح لارفمالارظ  تح لتتتى دفكتق إلق تتتاح ار تصت  عك تت عتةة ففكتق فتق ارتتاغ دق فتى 
ارتداقتتةي فتتإق ارت تتتدداا متتار   ارتتذكت تتتتتص علتتى إلق تكتتلق ارفتتةر ارفتتتةةر رلتاتتةن  اردهتتاقاا فتتةر 

اتري لثاندتتتًا فتتتى إعتتتةاة فدالرتتت  تمتتتفح رهتتتن  تتتارت كدت إللاًل فتتتى فتتتةى جتتتةلى ارف تتتاتك  لارتداقتتتة فتتتف اية
لتجهدتتز عهتتاقاتهن  دتتة ايهتتال  علتتى ارلثتتائا ار اصتت   تلتتر ارتداقتتةاا لفتتا تتضتتفنه فتتق  تتتله 

 لإلتكان.

فتتتإذا إلضتتت نا إرتتتى ذرتتتر إلق ارتاتتتةن  اردهتتتاق دجمتتتة فتتتى ذاتتتته ايدجتتتاب ارفلجتتته فتتتق ارفتداقتتتة   
هلل تتت  رة لرتتته تل تتتت   دتتتة ارت كتتتتة فتتتق تتتتلافت ار تتتتله ارف –ارفتتفتتتح إرتتتى جهتتت  ايةاتر ففتتتا دكمتتت ه 

ي إلل  تت ص ارفت تتح رلتداقتتة. فارتاتتةن concurrenceفتكتتزًا جةدتتةًا اتتل فتكتتز ارفتنتتاف   –ارفنافمتت  
                                                 

ي فإنتته دتتتن فاتته فتتتح 2016 تنمتتى ردتتان ( فتتق فتمتتلن ار تتتاق اردتتان ار57لفتتى تارتت  إتمتتاح ارفت تتح إلكثتتت فتتق عتتت ي إلجا تتا ارفتتاةر ) (1)
اردتتت  اع دتتت ارتتذى لصتتح اركتتلندتتا إلل لتقدتتًا إرتتى ارمتتله  ارفتداقتتةر  تتالح ارفتتةر ارفتتتةةر رتاتتةدن اردهتتاقااي فتتف فالتألتت  إلنتته فتتق 

متت اًا فتتق ارففكتتق ت تتاةى ذرتتر فتتى تارتت  ارتداقتتة االركتتلنتتىي تدتت  دفكتتق تصتتفدن نألتتان فدللفتتاتى دكتتلق ارفت تتح فدتته فمتتجاًل  تتارفلقف ف
 الح عفح امن تدتد ى لكلف  مت  اص   هي لداةن عهتاق ي لفتى تارت  ة لرته فتتر إل تتى  تن   امتن ارفمتت ةن لكلفت  ارمتت ار اصت  

  ه  رداةن عهاق آ تي ال دمفح ره ارفلقفي لدتمح إرده تمار  تف  تاةدن إلى عهاقاا إل تى  ارفناقص  ذاتها.
ي 2010رداتة ايةاتى االركتتلنتىي ةتامت  تتلدلدت  فااتنت ي ةات ارجافدت  ارجةدتةري ايمتكنةتد ي ارةكتلتر/ تتدف  ارصأدت ماعة تفةدلىي ا 

 .131ص 
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 اردهتتاق فتتى ارفددتتاة ارفتتتةة ددتتة إذق  فثا تت  ار هتتلر اعلرتتى ارتتتى ت تتتا ارفتداقتتة فتتق فتتلتت  ارتتةعلر 
ا تته هتلاح ارفتتةر ارفتتتةةر قانلنتتا  ار اتاق علتتى إدج -كااعتتةر –لارت تال  إرتتى ارفتتلتت  ارتتى دلتتتزن فدهتتا 

 رذرر. 

إذ إلضتت نا ذرتتر رت تتدق رنتتا فتتةى إلافدتت  ارفتتةر ارتتتى دجتتب إلق تاتتةن فدهتتا اردهتتاقااي تلتتر ارفتتةر  
ارتى دتتر رجه  ايةاتر ارمتله  ارفهلات  فتى تتةدتة  تةادتها لذرتر  تايعالق ارصتاةت فنهتا  تاردتل  

اردتتل ي فتإق اراتانلق دلزفهتا  فتةر فتتةةر ارتى تتغب ارتداقة   صلصهاي إلفا إذا إلعلنتا عتق اتذ  
 فق تاتدخ اذا ايعالق رتاةدن اردهاقاا.

 الغصن األو 
 ميعاد تقديم العطاءات فى دو  المقارنة

علتى  2016دنص فتملن ار تاق اردان ارف ات إردته ردتان  –لكفا  دنا فق ق ح  –ف ى فتنما  
لدجب إلال تاح ارفةر  دق تتاتدخ إتمتاح ايعتالق إفكاند  تاةدن اردهاقاا تتى فدداة فتح ارفألاتداي 

( دلفتتتًا إذا تتتتن إتمتتتاح اردهتتتاق اركتتلندتتتًاي لفتتتى تارتتت  30( دلفتتتا ي إلل )35ل تتتدق اتتتذا ارفددتتتاة عتتتق )
 (.67( دلفا )ن 15ارضتلتر إلل االمتدجاح إلل فى تار  ارةعلر ي ةاق االاتفان دفكق تاصدتاا إرى )

ي علتتى 2018ق تداقتةاا ارجهتاا اردافت  ردتان ( فتق قتانل 49لفتى فصتت تتنص ارفتاةر تقتن ) 
إلق تاتتةدن اردهتتاقاا فتتى ارفناقصتتاا اردافتت  دتتتن  تتالح فتتةر ال تاتتح عتتق ع تتتدق دلفتتًا تتتمتتب فتتق 
تتتاتدخ ايعتتالق فتتى إتتتةى ارصتتتا اردلفدتت ي لدجتتلز امتتتثناق  فلافاتت  ارمتتله  ارف تصتت  فتتى تارتت  

ح عتتق إلت دتت  ع تتت دلفتتًاي لتتتنص ارفتتاةر االمتتتدجاح ارف تتتتر لارفلثاتت  تاصتتدت اتتذ  ارفتتةر  تدتت  ال تاتت
( فق ارالئت  ارتن دذد  رلاانلق ارما ا على إلق اردهاقاا تملن يةاتر ارتداقتةاا ق تح ارتتاتدخ إلل 46)

 ارفلعة ارفتةةدق ر تح ارفألاتدا ار ند .
دتتلن فتتتح  –كفتتا ذكتنتتا  –فتتق اردتتت  ارمتتا ا دتضتتح إلق آ تتت فلعتتة رتاتتةدن اردهتتاقاا اتتل  

ي لدتتتتن تتةدتتتة اتتتذا اردتتتلن فتتتق ق تتتح ارمتتتله  ارف تصتتت  فتتتى ايعتتتالق ارصتتتاةت عتتتق ارفألتتتاتدا ار ندتتت 
دلفًاي  فق ت تدف خ تي ف ى فتنما  دة  فم  لثالثدق –كفا  دنا  –ارفناقص ي لد تلا اذا ارفلعة 

فتق تتاتدخ إتمتتاح ايعتالق رلن تتي لفتتى تارت  ارضتتلتر لارتتةعلر ي تةاق االاتفتان دفكتتق تاصتدتاا إرتتى 
فتتتًاي لفتتى فصتتتت  تتالح فتتتةر ال تاتتح عتتتق ع تتتدق دلفتتتًا فتتق تتتتاتدخ ايعتتالق لدفكتتتق  فمتت  ع تتتر دل 

 تاصدتاا إرى إلت د  ع ت دلفًا  فلافا  ارمله  ارف تص  فى تار  االمتدجاح.

فتتف فالتألتت  إلق اتتذ  ار تتتتاا تفثتتح ارتتتة اعةنتتى ارتتذى ال دجتتلز رجهتت  ايةاتر ارنتتزلح عنتته  
  فتتق ذرتتري فتتق ارففكتتق إلق تتتتةة جهتت  ايةاتر ه اتتا رتتةدتتة فلاعدتتة تاتتةدن اردهتتاقااي لعلتتى اردكتت
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 رتاةدتااي فتتاا إلهلح فق تلر ارف دن  مل ًا رتاةدن اردهاقاا.

اتتتذا فتتتق ناتدتتت ي لفتتتق ناتدتتت  إل تتتتى دجتتتب تضتتتفدق  تتتتله ارهتتتتح ارفتتتةر ارفنامتتت   رمتتتتداق  
ارف تتت  اردهتتاق لارتتتى ت تتةإل فتتق تتتاتدخ فتتتح ارفألتتاتدا ار ندتت  فتتى تتتةلة ارفتتةة اراصتتلى ارتتتى لضتتدها 

ق كتتاق ارف تتت  ار تنمتتى رتتن دتتتةة اتتذ  ارفتتةر فتتى فتمتتلن عاتتلة ار تتتاق اردتتاني تاتكتتًا  رهتتذا ارأتتت ي لاا
إدااتتا رتاتتةدت جهتت  ايةاتري فتتإق ارف تتت  ارفصتتتى تتتةة اتتذ  ارفتتةر  تت ال تاتتح عتتق  فمتت  لإلت دتتدق دلفتتًا 

ارتتى تتهلتب ه ددتهتا لإلال تجتالز تمتددق دلفتًا لفاتا ره ددت  اردفلدت ي فتف إجتازر إهارتهتا فتى ارتتاالا 
ذرري لدتدتدق فتى كتح ارتتاالا تضتفدق كتامت  ار تتله فتةر متتداق اردهتاقاا ارفدتفتةر فتق ارمتله  

 ارف تص ي لتتمب اذ  ارفةر اعت اتًا فق ارتاتدخ ارفتةة ر تح ارفألاتدا ار ند .

لعلتتى إلدتت  تتتاح لإلدتتا كانتتا ارفتتةر ارفنصتتلص علدهتتا رمتتتداق اردهتتاقي فإنهتتا دجتتب إلق تكتتلق  
فًا ل اةت ارفمتها  فى تةلة ارفدالح لارفا لحي فال تكلق فق اراصت  فا ددلا جه  ايةاتر عق ةائ

ات اذ كاف  ايجتاقاا ارفاتتر رلفناقص   فا دتاا ارصارح ارداني لال إلق تكلق فق ارهتلح  فتا دتؤةى 
ؤةى إرتتى إرتتى ايضتتتات  ارداتضتتدقي عق كتتلق ارفتتةر ارفتتتةةر رمتتتداق اردهتتاق إلهتتلح فتتق ارتتالزن قتتة دتت

ارتأددتتت فتتى ارفدهدتتاا االقتصتتاةد  رلدتتت ي فاتتة تتأدتتت اعمتتدات لاعجتتلت فتتى اتتذ  ار تتتتر ففتتا دلقتتف 
. لرتتذرر دجتتب علتتى جهتت  ايةاتر إلق تتتةت  (1)اردتتات   فتتى غتت ق لاضتتح لدتتؤةى إرتتى تدددتتب إتاةتتته

  لتتتى فال ماا اردفلد  ارتداقةد  لألتلفها جدةًا تتى تكلق فةر متداق اردهتاقاا فدالرت  فتق جهت
 .(2)دتجنب ارداتضلق اتتفاالا ارتال اا االقتصاةد  رلدت  فق جه  إل تى

ذا كتتاق ارف تتت  فتتى فصتتت قتتة إلعهتتى ايةاتر ارفدندتت  متتله  تاةدتدتت  يفكاندتت  ارزدتتاةر علتتى   لاا
اذا ارمتاا ارفتتةةي فتإق اتذ  ارمتله  دجتب إلال تمتت ةن اتذا االمتتثناق إال فتى إلضتدا ارتتةلةي لفتى 

رتداقةدتتت  ارتتتتى تتهلتتتب فتتتتص اردتتتتل  فدهتتتا إهتتتاتًا  اصتتتًاي لالمتتتدفا فتتتق ارناتدتتت  نهتتتاا اردفلدتتتاا ا
 ار ند .

لفدفتتا دتدلتتا  لقتتا إتمتتاح اردهتتاق إرتتى جهتت  ايةاتر اركتتلندتتًاي فداتتف إتمتتاح اردهتتاق عنتتةفا  
دة ح نألان فدللفاا ال د ضتف إرتى متدهتر ارفاتالحي إلل متدهتر ار ت ص ارتذى إلتمتح اردهتاق ندا ت  

فدفا دتدلا  لقا امتالن اردهاق للصلره إرتى جهت  ايةاتر فداتف امتتالن اردهتاق لقتا عق ارفاالحي ل 

                                                 

(1) C.E, 10-1-1986, Sté des travaux du Midi, Rec., P. 108.   
إلق تلتتتتزن إةاتر علتتى ضتتتتلتر  2019( فتتتق ارالئتتتت  ارتن دذدتت  راتتتانلق تداقتتتةاا ارجهتتاا اردافتتت  فتتى فصتتتت ردتتتان 60لرتتذا تتتتنص ارفتتاةر ) (2)

ارتداقةاا فق  الح تنمداها فف ارلجاق ارفدندت  تضتفدق كتامت  ار تتله ارفتةر ارفنامت   لارالزفت  رمتتداق اردهتاقاا  تدت  تكتلق كافدت  
لفنامتت    تمتتب ه ددتت  لتجتتن اردفلدتت  رتفكتتدق ارلجتتاق ار ندتت  لارفاردتت  فتتق إتفتتان فتتتص لةتامتت  لتادتتدن لفااتنتت  اردهتتاقاا  اراتتةت ارتتذى 

 ها فق إتفان إجتاقاا ارهتح لارتداقة لفاًا رل تنافم ارزفنى ارفتةةي ل فا دتنامب فف ارتلقدتاا ارالزف  رتلفدت فتح ارداة.دفكن
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ة لره نألان ارفدللفاا ارفدتدق رلفلقتف المتتالن اردهتاقااي لار تاص  جهت  ايةاتري إلفتا تتةدتة لقتا 
إتمتتاح لامتتتالن اردهتتاق ددتفتتة علتتى نألتتان ضتت ه ارلقتتا علتتى إلجهتتزر االتصتتاالا ارفمتتت ةف  رت تتاةى 

 .(1) هاق فى اذا ار  قتةل  إلى إل

لفتتى اتتذا ارصتتةة إلضتتاا اراتتانلق ار تنمتتى ضتتفان  رف تتةإل ارمتتتد  لار تت افد  فتتى إ تتتان ارداتتلة  
تمتاح  ايةاتد  عق هتدا ارلمائه االركتتلندت ي فتإذا تجتالزا ارفتةر  تدق إتمتاح ارتلقدتف االركتتلنتى لاا

تجته إردتته متا اًا اراضتتاق اردتتل  اعت تتف لارد تتدق متتاع  ددت تت اردتتت  فتفلضتًاي علتتى عكت  فتتا ا
ايةاتى فى فتنماي تدنفا اعت ت إلق اردتل  ارفاةف   تاتا ارفلاعدتة ارفتتةةري تدت تت عتلضتًا غدتت 

ي لفتق ثتن فتإق إتمتاح اردتتل  عتق هتدتا ارلمتائه 1968كافل  لذرر فى تكفه ارصاةت فى عتان 
دتاةىي عنته دتتن عتق هتدتا االركتتلند  دكلق فى فلاعدة إلقح فق فلاعدة إتمارها عق هتدا ار تدتة ار

 692ار تدتتة االركتتلنتتىي فتتدفكق إتمتتارها فتتى ةقتتائاي كفتتا اعت تتتا ارفتتاةر اردا تتتر فتتق ارفتمتتلن تقتتن 
إلق اردتل  ارتى تتدت  ر دتل  فدللفاتى تكلق غدت فا لر  فق ار  ص اردتان إلل  2002رمن  

عالفهتن  تذر ر رلضتف اردتتل  تتتا دفكق اعت اتاا إلماما لك نها رن تتمح فق هتا ارفت تتدقي لاا
 نألان تفاد   اص.

اذ  اى فلاعدة تاتةدن لمتتداق اردهتاقااي لارتتى دتتتتن علتى كتح فتق ارتتاغ دق فتى ارتداقتةي  
لجه  ايةاتر ضتتلتر االرتتزان  هتا.  إذ دجتب علتى اعلح إلق داتةن عهتاق   الرهتاي  تدت  دمتاه تاته 

تا تتتح كتتتح عهتتتاق دصتتتح  تتتالح ارفتتتةر فتتتى اال تتتتتار فتتتى ارفناقصتتت  إذا فتتتلا ارفتتتةر لعلتتتى ايةاتر إلق 
 ارفتةةر.

إل دتتتتًا تجتتتةت اي تتتاتر إرتتتى إلق انتتتار فلعتتتةًا إلل تاتد تتتًا متتتاه لرتتتن دتتتتةة فتتتق جانتتتب إلى فتتتق  
ارت تتتتدداا متتتار   ارتتتذكتي لاتتتل تتتتاتدخ فتتتتح ارفألتتتاتدا ار ندتتت ي تدتتت  دتتتتتر رجهتتت  ايةاتر تتةدتتتة اتتتذا 

ارتى تاف  دق تاتدخ تملدن اردتل   ارتاتدخ  فهلا تتدتهاي لفق ثن دصدب  ح دمتتدح فدتف  ارفةر
إلل اردهاقاا رجه  ايةاتري لتاتدخ فتح ارفألتاتدا ار ندت ي لاتل فتا ددنتى إلق اتذ  ارفتةر ال تتة ح فتى 
تماب فةر متداق اردهاقااي لال ففتا د تكح فتى تادات  اعفتت  هتلتر علتى االمتتاتات االقتصتاةى 

رتاتتتةدت جهتتت  ايةاتري لغدتتتت  –ا ذكتنتتتا كفتتت –رلدتتتتل ي لالمتتتدفا إلق تتتتاتدخ فتتتتح ارفألتتتاتدا فتتلكتتتًا 
 فتصح فف انتهاق ارفةر ارفتةةر رتاةدن اردهاقاا كفا  دنا.

 لرذا فإننا ن فح إلق تدارم تلتر ارت تتدداا اتذا اراصتلتي  ت ق تتتةة رجهت  ايةاتر فتةر فدالرت  

                                                 

ث اتتتهي كلدتت  ارتاتتلاي جافدتت  عتتدق  تتف ي  (1) .109ي ص 2004ارتتةكتلت/ إلتفتتة  تتتا ارتتةدقي عاتتلة ارتجتتاتر االركتتلندتت ي تكتتلدق ارداتتة لاا
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 ارفناقص .دجب إلال تتجالزاا ر تح ارفألاتدا ار ند ي كفا فدلا  ارنم   ر اد  ارفةة اع تى فى 

لانا رنا إلق نتماقح عق فصدت اردهاقاا ارتى تاةن  دة فلاعدة فتح ارفألاتدا ار ندت ى لفتا  
إذا كاق ارفت ح رلتداقة إلق ددةح فى عهائه إلثناق فتتتر متتداق اتذا اردهتاقى لإل دتتًا عتق فتةى ارتزافته 

   ار ااق على إدجا ه  دة تاةدن عهائهى

 لال فا نتنالره ت اعًا فدفا دلى: 

 الغصن الثانى
 مشكلة العطاءات المتبخرق فى دو  المقارنة

ذكتنا فق ق ح إلق ف اةا ارفمالار لارفنافم  لتكافؤ ار تصي تتتن إلق تاةن جفدف اردهاقاا   
فى لقا لاتةي إلل  فدنى إلةا إلق تاةن تتى تاتدخ فتح ارفألاتدا ار ند  فداي لرذا ددت ت اذا ارتاتدخ 

ال تتتن إلمامتتى لجتتلاتى. فتتق انتتا فاتتة تت  صتتا كافتت  ارت تتتدداا علتتى ضتتتلتر اتتتتتان اتتذا ارفلعتتةي لاا
امتتت داة اردهتتاق ارفتتت  تي لرتتل كتتاق فتمتتاًل فتتق فاتتةن اردهتتاق فتتى تتتاتدخ متتا ا علتتى فتتتح ارفألتتاتدا 

رمتتن   360( فتتق فتمتتلن ار تتتاق اردتتان فتتى فتنمتتا تقتتن 43ار ندتت . لاتتل فتتا نصتتا علدتته ارفتتاةر تقتتن )
 .(1) دتاا لاردهاقاا ارتى دتن امتالفها  اتا ارفلاعدةي قائل :  ضتلتر امت داة ارتت 2016

لكاق فجل  ارةلرت  ار تنمتى قتة ت نتى اتذا ارفدنتى فتى إلتكافته تغتن إلنته رتن دكتق انتار نتص  
 دتةن ف تتلعد  إتتةى ارفناقصتااي عق ارجهت  ايةاتدت   4/11/1996داتت ذرري فاة قضى  تاتدخ 

اقتتاتتتاا جةدتتةري  دتتة اناضتتاق ارفتتةر ارفتتتةةر صتتات   اردالقتت  قتتة متتفتا رتت د  ارفت تتتدق  تاتتةدن 
ي كفتا إلق ارفجلت  ذاتته قتة (2)رتملدن اردتل  ففا ددت ت  تقا لاضتًا رف ةإل ارفمالار لتتدت  ارفنافمت 
تتتي  متت ب ق تتلح اتتذ  Drodogueتكتتن  دتتن ف تتتلعد  إجتتتاقاا ارتداقتتة ارفت تتذر فتتق جانتتب فتافألتت  

 .(3)ن اردتل اع دتر ردت  فت  ت عق ارفدداة ارفتةة المتال

( فتتتق ارالئتتتت  ارتن دذدتتت  راتتتانلق 63لفتتتى فصتتتت لتغتتتن إلق ارف تتتت  كتتتاق دتتتنص فتتتى ارفتتتاةر ) 
علتتى إلنتته ال ددتتتة  تت ى عهتتاق دتتتة  دتتة ارمتتاع  ارثاندتت   1998ارفناقصتتاا لارفزادتتةاا ارمتتا ا ردتتان 

قا فتى ع تر فق ألهت اردلن ارفتةة  ايعالق ر تح ارفألاتدا ار ند ي إال إلنه كاق دنص فى ذاا ارل 

                                                 

(1) Les candidatures et les offres recues hors délai sont éliminées. 
(2) C.E, 10-6-1936, Baudot, Rec., P. 630.  
(3) C.E, 4-11-1996, Dépatement de la Dordogue, A.J.D.A., 1997, P. 185. 

ق تلح اردتت  ارفتت  ت  لفف ذرر دالتأل إلق فجل  ارةلر  ار تنمى لتغن ت ةة  فى اذا ار صلص كفا ال ف تدق  تارفتقي إال إلنته إلجتاز 
ي لذرر  تده  إلال ال دؤثت اذا ارتنفه فتق ارتت  دت علتى ارمتدت اره ددتى ردفلدت  ارفناقصت ي لإلق ال دفت   Léger retardت  دت ه د ا 

 ف ةإل ارفمالار  دق ارفتنافمدقي لإلق تلجة ألتلا امتثنائد  قة ةفدا إرده.
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( علتتى إلق إلى عهتتاق دتتتة  دتتة ارفلعتتة ارفدتتدق ر تتتح ارفألتتاتدا ار ندتت  دجتتب تاةدفتته فتتلت 18ارفتتاةر )
لصلره إرى تئد  ارلجن  رلت  دت علده  ماع  لتاتدخ لتلة  ثن دتةتا فتى ك تا اردهتاقاا ارفتت  تر 

 علتتتتتى إلق دتتتتتتن تة اتتتتتذ  اردهتتتتتاقاا ارفتتتتتت  تر إرتتتتتى إلصتتتتتتا ها فتتتتتلت تاتدتتتتتت رجنتتتتت  ار تتتتتا –ةلق فتتتتتتته 
  امت داةاا.

ففتتتا ددنتتتى إلق فصتتتدت فثتتتح اتتتذ  اردهتتتاقاا إلصتتت ح فتتلكتتتًا رتاتتتةدت رجنتتت  ار تتتا إق قتتتتتا  
 إلال تاتت ذرر.  –ه اا رهذا ارنص  –امت داةاا فدجب إلق تمت دةي لركق فق ارففكق 

عق فصدت ف اةا ارفمالار لارفنافم  لتكافؤ ار تص ارتى دجب  -آنذار  –لرذ كنا نتماقح  
جتتتاقاا ارفناقصتت   تتةقًا فتتق اردلتتن  هتتا لانتهتتاق  ار تتا فدهتتا فتتتلتًا  ايتمتتاق لارتادتتدن إلق تمتتلة كافتت  إ

 لايقتاتىى

 تتتح راتتتة كتتتاق اراضتتتاق ايةاتى دنتاتتتة اتتتذا اعفتتتتي إذ تاتتتلح ارفتكفتتت  ايةاتدتتت  اردلدتتتا فتتتى اتتتذا  
ار تتت ق إق ق تتتلح عهتتتاق ارفهدتتتلق علدتتته  دتتتة ارفددتتتاةي إنفتتتا اتتتل إ تتتالح صتتتتدح  ف تتتةإل ارفمتتتالار  تتتدق 
ارفتناقصتتدقي  فتتتا ددتتتة امتتتتثناق علتتتى  تتتالا ار تتتتله ارفدلنتتت ي لاا تتتالاًل  تكتتتافؤ ار تتتتصي إذ إق تاتتتةن 
ارفهدلق علدته  دهائته فتى اردتلن ارفتتةة ر تتح ارفألتاتداي ل دتة ق تح فددتاة تاتةدن اردهتاقااي دتفتح 
فتتتى هداتتتته قتدنتتت  علتتتى علفتتته  فتتتا اتتلتتتته اردهتتتاقاا ارفاةفتتت  فتتتى ارفددتتتاةي ففتتتا دنتتتتاص فتتتق متتتتد  

 . (1)ارفناقص ي ل ارتارى دتدا ارضتت  ارفصلت  ارداف 

ذا كانا ارالئت  ارتن دذد  رلاانلق ارتارى تقن    تنألدن تداقتةاا ارجهتاا  2018رمن   182لاا
ذا كانتتا ارفتتاةر ) ( فتتق اتتذ  64اردافتت ي قتتة تتتةةا فلاعدتتة فنضتت ه  رتاتتةدن اردهتتاقاا كفتتا  دنتتاي لاا

( فتتق ارالئتتت  63ارتتذى كانتتا تاضتتى  تته ارفتتاةر تقتتن ) ارالئتتت  قتتة نصتتا علتتى ذاا ارفدنتتى تاتد تتا
تد  تالح: "إلى عهاق دتة  دتة فتتح ارفألتاتدا ار ندت  ارفتتةةر  1998ارتن دذد  رلاانلق ارما ا ردان 

 كتام  ار تله دجب تاةدفه فلت لصلره إرى تئد  ارلجن  رلت  دت علدته  متاع  لتتاتدخ لتلة  ةلق 
تتت  تر لدتتتن تتقدفتتته علتتى ادئتت  كمتتتت اعتدتتاةى  متتهه تقتتتن فتتتتهي ثتتن دتتتةتا فتتى ك تتا اردهتتتاقاا ارف

اردهتتاق لفاافتته عتتةة اردهتتاقاا ارفتتت  تر"ي لركتتق ةلق إلق تدهتتى اتتذ  ارفتتاةر رلجنتت  ار تتا إلى متتله  
تاةدتد  فى ق لح إلل عةن ق لح فثح اذ  اردهاقااي إذ تضدا قائلت : "تمتت دة رجنت  ار تا اردهتاقاا 

فتتت  إةاتر ارتداقتتتةاا  تتتالح فتتتةر ال تجتتتالز دتتتلفدق فتتتق قتتتتات ارفتتتت  تر لدتتتتن تةاتتتا إرتتتى إلصتتتتا ها  فدت 
 ارلجن ". 

هنــا لنــا أن  نتســاء  طالمــا أن األمــر كــذلك، فلمــاذا إذن قبــو  العطــاءات المتــبخرق مــن ل 
                                                 

 .106لع  ارمن  ارثاند ي صي فجف24/11/1962ا. ي جلم   6رمن   1558ارهدق تقن  (1)
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األص ؟ ولماذا إدراجها فى كشف يعـد خصيصـًا لهـذه العطـاءات؟ أال يعطـ  ذلـك ويعرقـ  عمـ  كـ  
خاصة أن مصـيرها محتـوم بـالرفض مـن قبـ  هـذه اللجنـة من لجنتى فتح المظاريف ولجنة البت؟ 

  األخيرق؟

( لإلتتتا فتتى اتتذا ار صتتلص 48 تتح ل اصتت  إلدضتتا إلق اتتذ  ارالئتتت  عتتاةا فتتى ارفتتاةر تقتتن ) 
 تح لمه ال لجلة رفثدله فى ارنألافدق ار تنمى لاركلدتىي تح إلجازا  ه عصتاب ار  ق ففق قان 

فتتةر تاتتةدن اردهتتاقااي إلل إلق تاتتلن ارجهتت  ايةاتدتت    تتتاق كتامتت  ار تتتله لارفلاصتت اا إلق دهلتتب فتتة 
فتتق ذاتهتتا  فتتة اتتذ  ارفتتةر إذا اتتتت ا ضتتتلتر رتتذررظ إذ تتتنص اتتذ  ارفتتاةر علتتى إلنتته: "دجتتلز رفتتق قتتان 
  تاق كتام  ار تله لارفلاص اا ق ح ارتاتدخ ارفتةة ر تح ارفألاتدا ار ند  إلل جلم  ارفزادةر  ثالث  

يةاتر ارتداقةاا  هلب فم ب رفة فتةر تاتةدن اردهتاقااي لتلتتزن إةاتر إلدان على اعقح إلق دتاةن كتا   
ارتداقةاا  اردت  على ارمله  ارف تص   نتدجت  ةتامتتها لارتصتلح علتى فلافاتهتا تتاح اقتتتاح فتة 
ارفةر لت جدح فلعة فتح ارفألاتدا إلل ارفزادةر  تمب اعتلاحي إلل اعم اب ارتتى تتااتا فنامت   ردتةن 

 ت جدح ارفلعة".

"كفا دجلز رلجه  ايةاتد  إذا اتت ا ضتلتر رتذرر إلق تاتلن  ت جدتح فلعتة فتتح ارفألتاتدا إلل  
 ارفزادةر  تمب اعتلاح".

"لفى جفدف تاالا ت جدح فتح ارفألاتدا إلل ارفزادةر  تمتب اعتتلاح دتدتدق ارتصتلح علتى  
عتتاةر ارن تتت علتتى  لا تت  ارتداقتتةاا اردافتت  لايعتتالق  إلل تلجدتته ارتتةعلاا فلافاتت  ارمتتله  ارف تصتت  لاا

 تمب اعتلاحي علتى إلال تاتح فتةر ارت جدتح عتق نصتا ارفتةر ارفتتةةر فمت اًا ر تتح ارفألتاتدا ار ندت  
 فق تاتدخ ايعالق إلل ارةعلر".

لاكذا إلقان ارف ت   هذا ارنص تلازنًا فتفتلةًا  تدق إعفتاح لاتتتتان ف تاةا ارفمتالار لارفنافمت   
إق كانا انار إلم اب جةدت  لضتتلتد   –تفكدق ارفتنافمدق ار تد   لتكافؤ ار تص فق ناتد  ل دق 

فتتق ايعتتةاة ارصتتتدح لارمتتلدن ردهتتاقاتهن فتتق ناتدتت  إل تتتىي  اصتت  إلنتته لضتتف ارضتتفاناا  –رتتذرر 
اركافد  رجفدف ارفناقصتدق إلل ارفتنافمتدق فتى اتذا ار ت ق لارفلضتت   تار اتر اع دتتر فتق ارفتاةر متار   

األفض  واألجدر أن يكتفى بهذا النا األخير والذى فيه وناء ؛ ولذا فإننى أرى أنه كان من ارتذكت
 ( المشار إليها.64عن نا المادق رقم )
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 الغصن الثالث
 مدى جواز تعدي  العطاءات بعد تقديمها 

 فى دو  المقارنة

فق ارفنهاى لار ةدهى لاتتتافتًا رف تاةا تتدت  ارفنافمت  لارفمتالار لتكتافؤ ار تتصي إلال دمتفح  
ال ا تلتتا اتتذ  ارف تتاةاي لفتتف ذرتتر دالتتتأل إلق انتتار  دتت  اع هتتاق  تدتتةدح ارد هتتاق  دتتة تاةدفتتهي لاا

فهــــ  يســــمح بهــــذا  ارتتتتتى قتتتتة داتتتتف فدهتتتتا ارداتضتتتتلقي لال تتتتت ثدت رتصتتتتتدتها علتتتتى  ادتتتت  اردهتتتتاقااي
ذا لم تكن هناك أخطاء وروأل مقدم العطاء التعدي  فى عطائه، فه  يسـمح بهـذا  التصحيح؟ ب  وا 

 التعدي ؟

ق كتاق  2016ملن ار تتاق اردتان فتى فتنمتا ردتان رن دنص فت   علتى فثتح اتذ  االفتتاضتااي لاا
انار جانب فق ار اه ذاب إرى إفكاند  إجتاق فثح اذا ارتصتدح ل ارتدةدح لركق   تتهدق: إلق دتتن 

 . (1)ذرر ق ح تاتدخ فتح ارفألاتدا ار ند ي لإلال دؤةى إرى اي الح  ف ةإل ارفمالار  دق ارفت تدق

( فتتق ارالئتتت  ارتن دذدتت  راتتانلق 84ارف تتت  ارفصتتتى نتتص صتتتات  فتتى ارفتتاةر )فتتى تتتدق إلق  
علتتتى إلال ددتتتتة  تتت ى تدتتتةدح فتتتى اردهتتتاق دتتتتة  دتتتة فددتتتاة فتتتتح  2018تداقتتتةاا ارجهتتتاا اردافتتت  ردتتتان 

 1998( فتق ارالئتت  ارتن دذدت  رلاتانلق ارمتا ا ردتان 63ارفألاتدا ار ند ي  ح ل دة إلق كانا ارفاةر )
دةدح امتتثناق فتى إلمتدات اردهتاقاا إذا كتاق صتاةتًا فتق صتاتب إلقتح اردهتاقاا تنص على ق لح ارت

( 84ارفها اتت  رل تتتله لفتااتتًا فصتتلت  ايةاتر لال دتتؤثت فتتى إللرلدتت  اردهتتاق. جتتاقا ارفتتاةر ارتاردتت  )
قاهدتت  فتتى تألتتت ارتدتتةدح فتتى إلمتتدات اردهتتاقاا ارفاةفتت   دتتة ارفلعتتة ارفتتتةة رجلمتت  فتتتح ارفألتتاتدا 

ذا ارتألت على صاتب اردهاق ار ائزظ  فا ف تاة  إلق ارتدتةدح فتى إلمتدات اردهتاقاا ار ند ي لدمتى ا
ق كتتاق فتتى صتتارح ارجهتت  ايةاتدتت  لدتتؤثت علتتى إللرلدتت  اردهتتاقي لتمتتنا فدتتح ارف تتت   فتألتتلت تتتتى لاا

  هذا ارتألت تتى داهف ةا ت كح  ر إلل تد   فى اذا ار صلص.

الحســاأل ال ينطبــق عليهــا مثــ  هــذا  ومــع ذلــك أرى أن التعــديالت الماديــة فــى الكتابــة أو 
تتنص علتى إلنته دجتلز يةاتر  2019( فتق ارالئتت  ارتن دذدت  ردتان 74ي  اص  إلق ارفاةر تقن )الحظر

ارتداقتتةاا  نتتاق علتتى هلتتب رجنتت  ار تتا إلق تمتتتلفى ار دانتتاا إلل ارفمتتتنةاا ارتتتى تمتتاعة ارلجنتت  علتتى 
لر  عتلضهن فنداي  فا دددنهتا فتى امتدضاح فا غف  فق إلفلت فارد  فق إلصتاب اردهاقاا ارفا 

إعةاة ارتاتدت ارفارى ارتالزن لذرتر  تالح فتةر ال تجتالز ثالثت  إلدتان فتق تتاتدخ إ هتاتان ةلق إلق د تح 

                                                 

(1) Laubadère – Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T.I. op. cit., P. 362 
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 ذرر  ف ةإل تكافؤ ار تص لارفمالار  دق جفدف إلصتاب اردهاقاا.

 إضتتاف  إرتتى إلق اراضتتاق فمتتتات علتتى إلق ارألهتتاا ارفاةدتت  فتتى اركتا تت  إلل فتتى ارتمتتاب ارتتتى 
فتتق اراتتانلق ارفتتةنى علتتى إلنتته ال  123داتتف فدهتتا إلتتتة ارفتداقتتةدق لاج تت  ارتصتتتدحي إذ تتتنص ارفتتاةر 

دتتؤثت فتتى صتتت  ارداتتة فجتتتة ارألتته فتتى ارتمتتاب لال غلهتتاا ارالتتني لركتتق دجتتب تصتتتدح ارألتته كفتتا 
تاضتى  تذرر ارالئتتت  ارتن دذدت  راتانلق تنألتتدن ارفناقصتاا لارفزادتةاا ارتتتى امتتلزفا تكلدتا  فلألتتا 

فتاجد  اردهتاقاا تمتا دًا فتاجدت  ت صتدلد  للضتدا ارتلتلح فتى تارت  ا تتالا متدت ارلاتتةر عتق ر
 .(1)مدت ارلتةاا لا تالا ارمدت ارلاتة ف اهًا  ارتتلا عق ارمدت ارفةلق  اعتقان

لقة ذا ا ارجفدد  اردفلفد  رامفى ار تلى لارت تدف إلنه فى  صلص إلتلاح ار ه  ارفاةى  
قانلنتتًاي إلق ثفتت   تتتلهًا دجتتب تتااهتتا فتتى إلى غلتته دتتةعى إلنتته  هتت  فاةدتتًاي إذ ارتتتى تجدتتز تصتتتدته 

دتددق إلال دكلق ذرر ارأله ففا قة دلرة اعتااةًا  اهئا إلل لافا كاذ اي دةفف ارفتداقة إرى ارتداقة على 
ارنتل ارذى د مة  ه ارتضا ارفمتتلزن رصتت  إلى تداقتةي كفتا دتدتدق إلق دكتلق اتذا ار هت  فتت  زرت  

إلل ارتمتتا اا ارتتتى  –ارتتتى دتتزح فدهتتا ارالتتن  –تمتتاب فتمتتبي  تدتت  تجتتتى ع تتاتاا ارتداقتتة  قلتتن إلل
دنهتتتلى علدهتتتا علتتتى غدتتتت تاداتتت  إتاةر ارهتتتتفدق ارتتتتى انداتتتة علدهتتتا اتتتذا االت تتتاا لاتجتتته إردهتتتا تضتتتاق 
ارهتفدقي اعفت ارذى دك ا  فا دنهلى علده فق ع تاتاا لتمتا اا إل تتى تد تت عتق تادات  إتاةتتى 

دقي عتتق لجتته ار هتت  ارتتذى زح فدتته ارالتتن لاتتل  صتتةة تتتدتتت صتتاةا فتتا تالقتتا علدتته إتاةتتتا ارفتداقتتة
ارفتداقتتتةدقي ال تدتتتةل ارد تتتاتر إلل ارتمتتتاب ارتتتذى رتتتتا إلدهفتتتا ار هتتت  ارفتتتاةىي تتجفتتت  غدتتتت إلفدنتتت  لال 
صاةق  رفا انداةا علده إتاةر ارهتفدقي فإق انت ى فق إللتاا ارتداقة فا دك ا عق لجه ار ه ي فتال 

 .(2)ق ذرر ايةعاق قائفًا على لجه ارصت ي إلى ال دكلق ثف   ه  فاةى ار ت دكل 
 الفرع الرابع

 مدى االلتزام بالبقاء على اجيجاأل

انار ف ةإل إلل إلصح عان داضى   ق ارتاتةن  اردهتاقاا فتى ارفناقصتاا إلل ارفزادتةاا اردافت   
لتر اردهتتاقااي إلثتتًا قانلندتًا اافتتًا لارتذى دجمتة إدجا تتًا دنتألتت ق تلاًلي إنفتتا دتتتب علتى عتتاتا إلصتتاب ت

دتفثتتح فتتى ضتتتلتر االرتتتزان  ار اتتاق علتتى اتتذا ايدجتتاب رفتتةر فددنتت  إلل إرتتى إلق د تتا فتتى ارفناقصتت ي 
 تدتت  ال دفلكتتلق ارتتتا فتتى متتت ه إلل اردتتةلح عنتتهي  صتتتا ارنألتتت عتتق علتتن إلل عتتةن علتتن إلصتتتاب 

                                                 

  .28/2/2006ا. ي جلم   47رمن   11174ارهدق تقن  (1)
ي فجفلع  فتالى ارجفدد  اردفلفدت ي   16/11/1983ي جلم  1984رمن   47ي فتلى تقن 78/14فلا تقن  (2)

 .372ي ص 1995 -38ي 37



 

 

                                                 

 

 

  منى رمضان حممد بطيخ /الدكتورة            لضوابط الفلسفة التشريعية احلديثة                 ...

 

216 

ا كتتتتاق فنصتتتتلص إلل غدتتتتت اردهتتتتاقاا  هتتتتذا ارف تتتتةإل إلل اعصتتتتح اردتتتتانظ  تتتتح ل صتتتتتا ارنألتتتتت عفتتتتا إذ
 فنصلص علده فى ارداة إلل ةفاتت ار تله إلل فى ارالاندق لارللائح. 

 الغصن األو 
 مدى االلتزام بالبقاء على اجيجاأل 

 فى دو  المقارنة

كفتتا ذكتنتتا فتتق  –جتتاق  2016رمتتن   360لتغتتن إلق فتمتتلن ار تتتاق اردتتان تقتتن  ففــى فرنســا 
 للًا فق ارنص على اذا ارف ةإل إلل اي اتر إردهي إال إلق فجل  ارةلر  إلكة لدؤكة ةلفًا على إلق  -ق ح

فق دتاةن  دهائته فتى فناقصت  عافت  ال دفكنته متتب اتذا اردهتاق إرتى إلق دتتن إتمتاق تلتر ارفناقصت  
داتت إلق ارفناقص ال دمتهدف إلق دمتتب  1919دلردل  9افمدق. ف ى تكن ره  تاتدخ على إلتة ارفتن

ي لقتتة امتتتاتا إلتكافتته  دتتة ذرتتر علتتى إلق ارفتاتتةفدق  دهتتاقاتهن دصتت تلق (1)عتضتته ق تتح ار تتا فدتته
فلتتتزفدق تتفتتًا اتجتتا  ايةاتري  فجتتتة تاتتةدفهن رتلتتر اردهتتاقاا  تدتت  ال دفكتتنهن متتتب عتلضتتهن إلل 

اي إلل تتتتى االتتجتتاا رلتتلتتح فتتق اتتذا االرتتتزاني   لتتل عهتتاقاتهن فتتق لثتتائا فددنتت  امتتت ةاح غدتاتتا  هتت
تؤكتتة اتتذا ارفدنتتى. فارااعتتةر فتتى فتنمتتا إذق إلنتته ال دجتتلز رفاتتةن ردهتتاق إلق ددتتةح إلل دلأتتى إلل دمتتتب 
عهتاؤ   تتالح ارفتتةر ارتتتى دجتتب علدتته إلق دلتتتزن  تته  الرهتتاي لاتتى قاعتتةر ال امتتتثناق علدهتتا فتتى فتنمتتاي 

ا نتى فى كح فق فصت لةلرت  اركلدتاي  تح لعنهتا قاعتةر ال تتدلتا  ارنألتان اردتان فتى عك  فا مل 
 فتنماي فدجلز  ارتارى ارنص فى ةفاتت ار تله على  الفها.

فاتتتة تتتتن ارتتتنص علتتتى اتتتذا ارف تتتةإل صتتتتات  فتتتى ف تلتتتا ارت تتتتدداا ارفتدلاتتت   أمـــا فـــى مصـــر 
رمتتتن   182ن دذدتتت  رلاتتتانلق ارتتتتارى تقتتتن ( فتتتق ارالئتتتت  ارت46 ارفناقصتتتاا لارفزادتتتةااي فارفتتتاةر تقتتتن )

ي تنص على إلق د اى اردهاق نافذ ارف دلح لغدت جائز ارتجل  فده فق لقتا تصتةدت   فدتفت  2018
فاتتتةن اردهتتتاق  أتتت  ارنألتتتت عتتتق فددتتتاة امتتتتالفه  فدتفتتت  ارجهتتت  ايةاتدتتت  لتتتتتى نهادتتت  فتتتةر متتتتداق 

علتى إلنته:  2018راانلق ارمتا ا ردتان ( فق ا22اردهاقاا ارفتةةرظ لت كدةا رذرر تنص ارفاةر تقن )
إذا انمتتتتب فاتتتةن اردهتتتاق فتتتق اردفلدتتت  ق تتتح ارفددتتتاة ارفتتتتةة ر تتتتح ارفألتتتاتدا ار ندتتت  فدصتتت ح ارتتتت فدق 
ارفؤقتتا ارفتتؤةى تاتتًا رلجهتت  ايةاتدتت  ةلق تاجتت  إرتتى إنتتذات إلل االرتجتتاق إرتتى اراضتتاق إلل ات تتاذ إلدتت  

                                                 

(1) C.E., 9-7-1919, Grande, Rec. P. 611.  
 لقة جاق  هذا ارتكن: 

"A partir de la remise ainsi prévue (des soumissions) les soumissionnaires sont définitivement 
éngagés vis à vis de la commune, il suite de la que sieur G…. n'est pas fondé à soutenir 
qu'ayant manifesté la volonté de retirer son offre le contrat n'aurait pu se former faute du 
concours deconsentement des parties". 
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ئه فتق إلدت  ف تارغ فمتتتا  إلل تمتتتا رتةدها إجتاقاا إلل إقاف  ارةردح علتى تصتلح ضتتتي إلل امتتئةا
 إلل رةى إلد  جه  إةاتد  إل تىي رصاتب اردهاق ارفذكلت.

لاكذا فاة قنق ارف ت  فى فصت ارف ةإل ارفمتات لاعصدح فى اراضاق  ص   عاف ي لقضاق  
فجلتتت  ارةلرتتت  ار تنمتتتى  صتتت    اصتتت ي فتتتق إق فاتتتةن اردهتتتاق دلتتتتزن  ار اتتتاق علتتتى عهائتتته فتتتق لقتتتا 

ق جتتاز رتته متت ه إلل اردتتةلح عنتتهي   تتته إلق دتتتن ذرتتر ق تتح تصتةدت  رج هتت  ايةاتر لتتتتى ار تتا فدتتهي لاا
ارتتتاتدخ ارفتتتةة ر تتتح ارفألتتاتدا ار ندتت ي لفاا تتح فاتتة  قدفتت  ارتتت فدق ارفؤقتتاي ذرتتر إلق متتتب اردهتتاق 
ددت تتتتت فتتتتى اتتتتذ  ارتارتتتت  ف ار تتتت  فتتتتق ارفتاتتتتةن ر تتتتتله ارفناقصتتتت  ارتتتتتى اتتتتتت ه  إدجا تتتته ارفلتتتتزن علتتتتى 

لفتتق ثتتن دصتت ح ارتتت فدق ارفؤقتتا ارتتذى ةفدتته رتتاةاتر تاتتا  ارصتتا رهتتاي  اعت تتات  ضتتت ا فتتق  فاتضتتاااي
 .(1) ارتدلد  قة عجح تتةدة فاةات ي فإذا رن دكق قة إللةعه فدلى ايةاتر فهار ته  ه

تادا  إلق كاف  ارنألن ارما ا  رن تجدتح ارتتزان فاتةن اردهتاق  ار اتاق علتى إدجا ته ةلق إفكاندت   
نفا ت ها اذا االرتزان  لتأل  إتماق ارفناقص . ففنذ اتذ  مت ه إلل اردة لح عنه رفةر غدت فتةةري لاا

 –فدفتتتا عتتتةا فتتق إلتمتتتدا علدتتته ارفناقصتت   ه ددتتت  ارتتتتاح  –ارلتألتت  دمتتتتهدف ارفتاتتتةفلق  دهتتاقاتهن 
 ارتتتت فق االرتزان مارا ارذكت. 

  تتتتةة إفتتا فتتى لرتألتت  إتمتتاق ارفناقصتت  تكتتلق فتتى ارأارتتب فدتلفتت  فمتت اا  دهتتاقاتهني تدتت 
ةفاتت ار تله إلل فى لثائا ارفناقص ي كفا ال ارتاح فى فتنماي إذ تتر ارف ت  رجه  ايةاتر مله  
فتا فتى اراتلاندق لارلتلائح ذاا ارصتل  كفتا اتل ارتتاح فتى فصتت تدت   تاةدتد  فتى اتذا ار صتلصي لاا

ق حي على إلنه دجتب لكفا  دنا فق  2018( فق قانلق تداقةاا ارجهاا اردان ردان 27تنص ارفاةر )
إلق تتضفق فذكتر ارهتح فةر متداق اردهتاقااي   تته إلال تاتح اتذ  ارفتةر عتق  فمت  لإلت دتدق دلفتا 
لإلال تجالز تمددق دلفًا لفاًا ره دد  اردفلد ي لدجلز امتثناق تجالز ارتة اعقصى فى ارتاالا ارتى 

ر متتتتداق اردهتتتاقاا تتهلتتتب ه ددتهتتتا ذرتتتري لدتدتتتدق فتتتى كتتتح ارتتتتاالا تضتتتفدق كتامتتت  ار تتتتله فتتتة
ارفدتفتتةر فتتق ارمتتله  ارف تصتت ي لتتمتتب فتتةر متتتداق اردهتتاقاا اعت تتاتا فتتق ارتتتاتدخ ارفتتتةة ر تتتح 

 ارفألاتدا ار ند .

ل انتهاق اذ  ارفةر ددت ت ارفتاةفلق فتتللدق فق عهاقاتهن لغدت فلزفدق  ار ااق علدهاي فف  
لح ارفتكفتت  ايةاتدتت  اردلدتتا: "... لفتتق تاهتتن فتتى امتتتتجا  ارتتت فدق ارفؤقتتا إلل اعلرتتى. لفتتى ذرتتر تاتت

تدتت  إلنتته فتتق ارفاتتتت إلق دألتتح ارفلجتتب فتت هتتا  إدجا تته  تتالح ارفددتتاة ارفتتتةة رلا تتلح فتتال دصتتت ح 
ايدجتتاب فلزفتتا  دتتة إلق فاتتة فتتا تتتلافت رتته فتتق ايرتتزان لدمتتاه متتالها تافتتًا لاتتذا اتتل ارت متتدت ارمتتلدن 

                                                 

ظ ارتةكتلت/ إلتفتة 229ي فجفلعت  ارمتن  ارتاةدت  ع تتري ص 24/2/1957ي جلمت  159تكن فتكف  اراضاق ايةاتى فى ارةعلى تقن  (1)
  لفا  دةاا. 142ةي فألاات ارمله  ارداف  فى اردالة ايةاتد ي فتجف م ا ذكت ي ص عثفاق عدا
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دجا تته قائفتتًا  تتالح ارفتتةر ارفتتتةةر فتتاةان قتتة رلنصتتلص ارفتاةفتت  لرندتت  ارفلجتتب فهتتل داصتتة إلق د اتتى إ
رجتت  إرتتى ارتتةدتتةي لاتتذا فتتا دت تتا  لجتته عتتان فتتف إلصتتلح االرتزافتتااي  تدتت  ال د اتتى ايدجتتاب ف تلتتتًا 

 .(1)لفدلاًا هارفا تةة   تله ل فةر فددن "
إذا تدتتتذت رمتتت ب إلل آ تتتت االرتتتتزان  فتتتةر متتتتداق  –اتتتذا لقتتتة تإلدنتتتا فتتتق ق تتتح إلق رجهتتت  ايةاتر  
إلق تهلتتتب فتتتى ارلقتتتا ارفنامتتتب فتتتق فاتتتةفى اردهتتتاقاا ق تتتلح فتتتة فتتتةر صتتتالتد  متتتتداق  –ق اردهتتتا

 عهاقاتهن إرى ارفةر ارتى تتةةااي لانا نكلق إلفان اتتفاردق:
ق لح ارفتاةفدق كلهن إلل  دضهن اذا ارفة صتات ي فال تثات إلد  ف كل ي إذ دألح فق  األو : 

 ارفةر ارجةدةر.ق ح ارفة فنهن فلتزفًا  ه  ار ااق على إدجا ه 
تفتتت  ارفتاتتتةفدق إلل  دضتتتهن اتتتذا ارفتتتة صتتتتات ي فتتتال تلجتتتة إلدضتتتا إلدتتت  ف تتتكل ي إذ  الثـــانى: 

دصتتت ح فتتتق تتتتا إلى فتتتنهن اردتتتةلح عتتتق عهائتتتهي لارتتتذى دصتتت ح فتتتى اتتتذ  ارتارتتت  فلأدتتتا لغدتتتت نافتتتذ 
 ارف دلحي فف امتتااقه رلت فدق ارفؤقا إلل اعلح.

ارفتاتتةفدق ق تتلح فتتة فتتةر صتتالتد  متتتتداق  لركتتق ارف تتكل  تثتتات إذا هل تتا جهتت  ايةاتر فتتتق 
عهتاقاتهن رفتةر إضتافد ي لدلتتزن اتتؤالق جانتب ارصتفا. ف فتاذا د متتت اتذا ارصتفاى ق تلح إلن تفتت ى 

 لانا نفدز  دق فتضدق:
لاتتتتتل فتتتتتا نتتتتتص علدتتتتته قتتتتتانلق  –إلق تهلتتتتتب جهتتتتت  ايةاتر فتتتتتق ارداتضتتتتتدق صتتتتتتات   األو : 

كفتتا ذكتنتتا  -ارفناقصتتاا اردافتت  اركتتلدتى قتتائاًل: علتتى جهتت  ايةاتر إلق تهلتتب فتتق فاتتةفى اردهتتاقاا 
ق لح متداق عهاقاتهن رفةر إل تى ففاثل  على اعكثت لذرر  فلجب كتاب دلجه فق كتح  –فق ق ح 

ا  على ارتفةدة فتف تجةدتة فتةر ارتت فدق اعلرتىي اعفتت ارتذى ددنتى امتتفتات  فنهن إرى ارفجل   ارفلاف
فى ار ااق على ارتزافه  إدجا ه تتى نهاد  ارفتةر ارجةدتةري إلفتا إذا رتن دتاتةن  كتتاب د دتة ق لرته فتة فتةر 
متتتداق اردهتتاقي فتتإق عهتتاق  دمتتت دة فتتلتًاي إذ ددت تتت فتتى اتتذ  ارتارتت  لكفتتا ذكتنتتا فلأدتتًا لغدتتت نافتتذ 

 ف دلحي ل ارتارى فق تاه إلق دمتتة ت فدنه اعلرى.ار
لفى ذرتر تاتلح فتكفت  ارتفددتز إلق تتةدتة فتةر متتداق اردهتاقي فاتتت رصتارح فاتةن اردهتاقي  

 .(2)فإذا اناضا تتلح فق عهائهي لال دجلز راةاتر إلق تلزفه  ه ةلق ق لح صتدح فق جان ه
ــانى:  إلق ايةاتر ال تهلتتب فتتق ارفتاتتةفدق ضتتتلتر ق تتلح إلل عتتةن فتتة فتتةر متتتداق  الفــرض الث

اردهتتاقااي كفتتا فدتتح ارف تتت  ارفصتتتى فتتى ارت تتتدداا ارمتتا ا ي لارتتذى اقتصتتت فتتى اتتذ  ارت تتتدداا 
علتتتى إلق رجهتتت  ايةاتر إلق تكلتتتا ارفلألتتتا ارف تتتتص  تتت ق دهلتتتب فتتتى ارلقتتتا ارفنامتتتب إرتتتى فاتتتةفى 

                                                 

  .289ي ص 35ي ارفلملع  ارتةدث ي ا13/4/1993ا. ي جلم   27رمن   680ارهدق تقن  (1)
   .5/6/1985تجاتىي جلم   205/84ارهدق تقن  (2)
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هتتاقاتهن إرتى ارفتةر ارالزفتت ي ةلق إلق دلتزن إلى فتنهن  ايجا تت  اردهتاقاا ق تلح فتتة صتالتد  متتداق ع
صتات . فتإق إل تةى إلدتا فتنهن تإلدته صتتات   كتتاب فلجته فنته إرتى رجنت  ار تا  تارا لح إلل ارتتف  فتال 

 تثات إلد  ف كل ي إلفا فق رن دتلجه  فثح اذا اركتاب لارتزن ارصفا فنفدز  دق تارتدق:

المتتةاة قدف  ارت فدق ارفؤقاي لاتذا ددتة  فثا ت  قتدنت  إلق دتاةن فاةن اردهاق  هلب  األولى: 
 قهدد  على إلنه غدت فلافا على االرتزان  ار ااق على إدجا ه  الح فةر متدانه ارجةدةر.

إلال دهلب امتتةاة قدف  ارت فدق ارفؤقا فلتزفا جانب ارصفا إلدضتاي لكانتا ارفتاةر  الثانية: 
ارفلأتى تتنص  1954رمتن   236فناقصاا لارفزادةاا تقتن ( فق ارالئت  ارتن دذد  راانلق ار39تقن )

علتى إلق فاتتةن اردهتتاقي إذا رتن دهلتتب امتتتتةاة ارتت فدق ارفؤقتتا ددت تتت قتا اًل امتتتفتات االتت تتاه  دهائتته 
إرتتى إلق دصتتح جهتت  ايةاتر إ هتتات فنتته  متتتب ارتتت فدق لعةلرتته فتتق عهائتتهي فهتتذ  ارفتتاةر كانتتا قتتة 

لرتتن تألتتا ار تتاب نهائدتتًاي  تتح متتفتا رلفتاتتةن  تت ق دمتتتب  قتدنتت   متتده ي –لارتتتاح اكتتذا  –لضتتدا 
 .(1)ارت فدق فى إلى لقا ق ح إتماق ارفناقص  فى ارفةر ارجةدةر

لت كدةًا رذرر تالح ارفتكف  ايةاتد  اردلدا   ق فاةن اردهاقي فلزن  دهائه امتناةًا إرى ارفاةر  
ةاة ارتتت فدق ارفؤقتتا ددت تتت قتدنتت  فتتق الئتتت  ارفناقصتتاا لارفزادتتةاا ارتتتى تاضتتى  تت ق عتتةن امتتتت  39

. ثتتن (2)علتتى ارفلافاتت  علتتى فتتة ارفتتةري لتألتتح ارفتتةر ففتتتةر إرتتى إلق دصتتح ارتتلزاتر فتتا دتتةح علتتى اردتتةلح
ارفلأى  1983رمن   9( فق ارالئت   ارتن دذد  راانلق ارفناقصاا لارفزادةاا تقن 58جاقا ارفاةر )

رتتى إلق دصتتح رجهتت  إلدضتتاي فاتتتتر ارتتتزان ارفنتتاقص ارتتذى رتتن دتاتتةن رمتتتب ا رتتت فدق ارفؤقتتا  دهائتته لاا
 ايةاتر إ هات فنه  متب ارت فدق ارفؤقا لعةلره عق عهائه".

تاصتتتح اراتتتلح إذق إلق فاتتتةن اردهتتتاق ارتتتذى كتتتاق دلتتتتزن جانتتتب ارصتتتفا لرتتتن دتاتتتةن  هلتتتب ال  
جةدتتةر  ارفلافات  علتتى ارفتة إلل  متتتب ارتت فدقي ددت تتت فلافاتًا ضتتفندًا علتى ار اتتاق علتى إدجا تته رلفتةر ار

ق كاق فتق تاته فتى إلدت  رتألت  إلق داتلن  امتتتةاة ارتت فدق ارفؤقتاي لانتا دكتلق قتة  رمتداق اردهاقظ لاا
ع تتت صتتتات  عتتق تفضتته االمتتتفتات االرتتتزان  ار اتتاق علتتى إدجا تتهي لاتتل فتتا كتتاق دنه تتا علتتى ارتارتت  

ي  اعت تات  إلق 1998رمتن   89( فتق ارالئتت  ارتن دذدت  رلاتانلق ارمتا ا تقتن 14ارتى إلتا  ها ارفاةر )
 كاف  اذ  ارف اةا فا اى إال ته دا رلالاعة ارداف  فى ايث اا.

تتن اردتةلح  2018رمتن   182لركق لفف صةلت اراانلق ارتارى رتداقتة ارجهتاا اردافت  تقتن  
عتتق اتتذ  ارف تتاةاي فنتهجتتًا فتتا انتهتتى إردتته ارف تتت  اركتتلدتى فتتى اتتذا ار صتتلصي تدتت  تهلتتب فتتق 

                                                 

   .271ارةكتلت/ ملدفاق ارهفالىي ارفتجف ارما اي ص  (1)
  .778ا. ي ارفجفلع ي ص  14ي  14/6/1969ارتكن ارصاةت  جلم   (2)
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ال تتن فاةفى اردهاقاا ضتلتر ار فلافا  صتات  لكتا   علتى ق تلح فتة فتةر متتداق اتذ  اردهتاقاا لاا
امتتت داة اردهتتاق فتتف تة ارتتت فدق اال تتتةائى فتتلت انتهتتاق اتتذ  ارفتتةري فاتتة جتتاق  تتار اتر ارثاندتت  فتتق ارفتتاةر 

( فق اراانلق مارا ارذكت إلنه لفتى جفدتف ارتتاالا دجتب إلق دتتن ار تا لاي هتات  ارتتمتد  ق تح 23)
تداق اتذ  اردهتاقااي فتإذا تدتذت ذرتر دتدتدق علتى إةاتر ارتداقتةاا اردافت  اردتت  علتى انتهاق فةر مت

ارمتتتله  ارف تصتتت   اعمتتت اب ارتتتتى إلةا إرتتتى ارتتتت  دتي لاقتتتتتاح ارفتتتةر ارفهلتتتلب فتتتةاا رالنتهتتتاق فتتتق 
إجتتتاقاا ارتتمتتد  لدجتتب تتتاح فلافاتت  ارمتتله  ارف تصتت  علتتى اتتذ  ارفتتةر إ هتتات فاتتةفى اردهتتاقاا 

متداق عهاقاتهن رهذ  ارفةر  ارفةر ارفاتتت  لفة فةر صالتد  ارتت فدق ارفؤقتاي علتى  كتا   رفة فةر
إلق دتن ذرر كله ق ح تاتدخ انتهاق فةر متداق اردهاقاا   فم  ع ت دلفًاي  لدمتت دة كتح عهتاق رتن 

 دا ح صات ه فة فةر متداق عهائه كتا  ي لدتة إرده ت فدنه فلت انتهاق فةر متداق اردهاق.

تجتتةت اي تتاتر إرتتى إلق فتتق تمتتا علدتته اردهتتاق دألتتح كتتذرر فلتزفتتا  ار اتتاق علتتى إدجا تته اتتذا ل   
تتى تاتدخ اعتفاة ارفناقص ي ذرر ارتتاتدخ ارتذى تتتةة  فتى ارأارتب ةفتاتت ار تتله لاراتلاندق لارلتلائح 
ار اص   ارفناقصاا لارفزادةاا فتإذا اناضتا اتذ  ارفتةر ةلق االعتفتاة فتق ارمتله  ارف تصت ي كتاق 

متتتى علدتتته اردهتتتاق فتتتى تتتتح فتتتق االرتتتتزان متتتارا ارتتتذكتي لدمتتتتهدف  ارتتتتارى إلق دمتتتتتة عهتتتاق  فتتتف ارتا
ارت فدق ارفؤقاي فإذا ارتزن جانب ارصفا تغن عتةن اعتفتاة ارفناقصت ي لرتن دهلتب االمتتفتات  هتا إلل 
ق كتاق  رن دهلب ارت فدق ارفؤقاي ددت ت إلنه قة اتت ه ضفنا  دهائته تتتى تتاتدخ اعتفتاة ارفناقصت  لاا

إلق دهارب  امتتةاة عهائه لارتت فدق ارفؤقتاي هارفتا إلق جهت  ايةاتر رتن تاتن  –كفا ذكتنا  –فق تاه 
  لاج ها  اعتفاة ارفناقص .

 الغصن الثانى
 األساس القانونى لمبدأ االلتزام بالبقاء على اجيجاأل

علدته ار اته دتفثح اذا اعما  فى ايتاةر ارفن تةر رفاتةن اردهتاقي لاتل فتا امتتات فى مصر:  
كفتتا تاتتلح  –لاراضتتاق كف تتةإل إلل كااعتتةر إلصتتدل  فتتق قلاعتتة ارداتتلة ايةاتدتت . تلتتر ارااعتتةر ارتتتى تدتتة 

فق اراانلق  93فجتة ته دا رلااعةر ارداف  فى فجاح اراانلق ار اص )ن –فتكف  اراضاق ايةاتى 
 .(1)ارفةنى( لارتى رن دت ارف ت  فلج ًا رل تلا علدها فى فجاح ايةاتر

  -كفتا  دنتا فتق ق تح  -( فتق ارالئتت  ارتن دذدت  فتى فصتت46 كدةًا رذرر تنص ارفاةر تقتن )لت 
على إلق اردهاق د اتى نافتذ ارف دتلح لغدتت جتائز ارتجتل  فدته فتق لقتا تصتةدت   فدتفت  فاتةن اردهتاق 

  أ  ارنألت عق فدداة امتالفه  فدتف  ارجه  ايةاتد  تتى نهاد  فةر متداق اردهاق ارفتةةر. 

                                                 

   .17/6/1979اي جلم  31رمن   965ارةعلى تقن  (1)
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: لتد  ال دلجة  فتملن عالة ار تاق اردان نص ففاثتح رلتنص متارا ارتذكتي فى فرنسا أما 
فاتتة ثتتات ناتتاش تتتلح اتتذا اعمتتا ي إلى تتتلح إلمتتا  ارتتتزان فاتتةن اردهتتاق  ار اتتاق علتتى إدجا تته. فهنتتار 
تإلى دتتتتى إلق فتتتتة اتتتذا اعمتتتا  لجتتتلة عاتتتة إللرتتتى د تتتتن  تتتدق ايةاتر لفاتتتةن اردهتتتاقي فتلتتته  اتتتاق اتتتذا 

إدجا تته هتتلاح اتتذ  ارفتتةري تدتت  اعت تتت اتتذا ارتتتإلى إق إعتتالق ايةاتر فتتا اتتل إال إدجتتاب  اع دتتت علتتى
عاةى لتاةدن فاتةن اردهتاق ردهائته اتل ق تلح رهتذا ايدجتابي ل هفتا دنداتة ارداتة اعلرتى لارتذى ددت تت 
ق اعما  اراانلنى الرتزان فاةن اردهتاق  ار اتاق علتى إدجا ته إرتى إلق د تا فتى ارفناقصت ي  فتا ددنتى إل

اعما  اراانلنى الرتزان ارفتاةن  دهائه فتى اتذ  ارتارت  اتل إلمتا  تداقتةى فمتتفة فتق ارداتة اعلرتى 
ذاته. لتدق ف لا اذ  ارنألتد  فى ت تدت إلمتا  ارتتزان فاتةن اردهتاق  ار اتاق علتى إدجا تهي ألهتت تإلى 

ثتتح فتتى إتمتتاق آ تتت فتتق فاتضتتا  إلق ارداتتة ارتتذى تتدتتة ايةاتر إ تافتتهي إنفتتا د تتتن تتتتا  تتته لاقتتا دتف
ارفناقصتتت  علتتتى فاتتتةن اردهتتتاقي لامتتتتناةًا إرتتتى إ تتتتان اتتتذا ارداتتتة ارفدلتتتا علتتتى  تتتته لاقتتتا د اتتتى فاتتتةن 
اردهتتتاق فلتزفتتتا  ار اتتتاق علتتتى إدجا تتته هتتتلاح ار تتتتتر ارفتتتتةةر فتتتق جانتتتب ايةاترظ لانتتتا دكتتتلق اعمتتتا  

اراانلندتتت  رلدهتتتاق ذاتتتتهي اراتتانلنى الرتتتتزان ارفتاتتتةن  دهائتتته إلمامتتتًا تداقتتتةدًا إلدضتتا فمتتتتفةا فتتتق اره ددتتت  
 .(1) اعت ات  ق لاًل لرد  إدجا ا

لإلفان إ  اا اذدق ارتإلددق فى إدجاة ت مدت قانلنى صتدح عما  ارتزان فاةن اردهاق ار اتاق  
على إدجا ته تتتى د تا فتى ارفناقصت ي ذاتب تإلى ثارت  إرتى فتا اتل متائة فتى فصتت فتق إلق فصتةت 

دكفق فى إتاةته ارفن تةري فهل فق ناتد  دلتزن  ت ق دتداقتة لفاتا  ارتزان ارفتاةن  ار ااق على إدجا ه إنفا

                                                 

اتتذا لقتتة التتتأل جانتتب فتتق ار اتته إلق فكتتتر اعمتتا  ارتداقتتةى ارتتتزان ارفتاتتةن ي ال تصتتلح رت تدتتت تتتا ايةاتر فتتى تجزئتت  ارصتت ا  لاعتفتتاة  (1)
ق ارداتتة ه اتا رهتتذ  ار كتتري ددت تت قتتة إل تتن فتق ق تتحي إلى فنتذ إدتتةا  اردهتاق. كفتا التتتأل اتذا ارجانتتب إتمتاق ارفناقصت  جتتزق فنهتا فاتهي ع

إلدضًا إلق اذ  ار كتتر ال تمتتادن فتف اردتتا ايةاتى ارفت تف تدت  دتنص فتى ةفتاتت ار تتله علتى تتا ارفتاتةن فتى إلق دمتتب عهتاق  فتى 
ق فمتتاتًا علتى جتلاز إلق دتاتةن ارفنتاقص ارلاتتة  دهتاقاا فتدتةةر فتى  د  ارتاالاي لإلنها تتدات  فف قضاق فجل  ارةلر  ارتذى كتا

ذاا ارفناقص ي لإلق تلتزن ايةاتر  ا تدات إلصلح اذ  اردهاقااي لرذا فإق ارتللح اراضائد  تتدات  فتف فكتتر اعمتا  ارتداقتةى الرتتزان 
ذ تاةدفتتتهي لتدت تتتت اردهتتتاقاا ارتاردتتت  ارفاةفتتت  فتتتق ن تتت  ارفتاتتتةني عق اتتتذ  ار كتتتتر ال تدتتتتة إال  اردهتتتاق اعلح ارتتتذى دنداتتتة  تتته ارداتتتة فنتتت

 ارفناقص غدت ذاا إلثت.
C.E, 5-11-1930, Coudaux, Rec., P. 891; C.E, 23-12-1932, Le soliditit, Re. P. 1134. 

 تلح اختاق ارما ا  لارتدلدا على إلتكان فجل  ارةلر  إلنألت: 
G. Pequignot, Théorie générale du contrat administrative, these, Montpellier, 1945, P. 226; A. de 
laubadere, Traité théorique et pratique des contrats contrats administratifs, 1956, T.I, P. 287; 
Berthelemy, Traité élémentaire de droit administrative, 13 éme edition, 1933, P. 726; Legros, 
Foration et resolution du marché de travaux poublicsm thèse. 1917; Bréchon-Moulénes, Droit des 
marchés, T1, op. cit., III, 330, 2, P. 21. 

لفتتا  دتتةااظ ارتتةكتلت/ فهنتتة  128ارتتةكتلت/ إلتفتتة عثفتتاق عدتتاةي فألتتاات ارمتتله  اردافتت  فتتى ارداتتلة ايةاتدتت ي فتجتتف متت ا ذكتتت ي ص  
 .106لفا  دةااظ ارةكتلت/ جا ت جاة نصاتي ارفناقصاا ارداف ي فتجف م ا ذكت ي ص  472ارما اي ص ف تات نلحي ارفتجف 
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ر تله فددن ي لفق ناتد  إل تى   ق د اى على إدجا ه فلتزفا  ه رفةر فددن ي إلل إرتى إلق دتتن إتمتاق 
  .(1)ارفناقص ي لإلق ارداة ال دنداة إال  اعتفاة ايتماق

 الغصن الثالث
 مدى قبو  تحفظات على شروط العطاءات

 و  المقارنةفى د

داصتتة  ارتت ألتتاا فتتى اتتذا ايهتتاتي تلتتر اال تتتتاهاا ار اصتت  ارتتتى دلتاهتتا فاتتةن اردهتتتاق  
. لفى (2) دهائه لداصة فق لتائها ارتت أل على إلتة  تله ارفناقص  ارفدلن  إلل تتى ار تلا علدها

 تاتتلح فتكفت  اراضتتاق ايةاتى إلق ارتتتت أل اتتل "كتح  تتته دضتتده فاتتةن 28/4/1957تكفهتا  تتتاتدخ 
اردهتتاق فتتى عهائتته لدكتتلق ف تل تتًا عتتق ار تتتله ارتتتى تضتتدها جهتت  ايةاتر إلل دكتتلق غدتتت لاتة فدهتتا 

 .(3) لددت ت تدةداًل فق ارفناقص ر تله اردهاق إلل  د اتر إلةا ددت ت تت ألًا فنه فاتتنًا  دهائه...."
إلل ي علتى إلق ةفتاتت ار تتله هذا وتتفق كافة التشريعات السابقة فى ك  من فرنسا ومصـر 

لثتتتتتائا ارفناقصتتتتت ي دجتتتتتب إلق تلضتتتتتح ارأتتتتتت  لاخةاق ارفتلقتتتتتف لار هتتتتتله اردتدضتتتتت  رلفلاصتتتتتت اا 
لار صتتائص اع تتتى ارالزفتت  فتتى ارفدتتةاا إلل اععفتتاح إلل ارفتتؤاالا ارفهلل تت  رتن دتتذ ارداتتةي  تدتت  
تتهتتا ا إلل دجتتب إلق تتهتتا ا اردهتتاقاا ارفاةفتت  فتتى اتتذ  ارفناقصتت  فتتف فتتا لتة  تتةفاتت ار تتتله إلل 

ار اصتت   هتتاي  فتتا ف تتاة  إلنتته علتتى فاتتةن اردهتتاق إلق د  تتذ فتتى اعت تتات  ار تتتله لارفلاصتت اا  ارلثتتائا
ارتى قصةتها ايةاتر تتةدةًا رفلضل  ارفناقص . لفى ذرتر تاتلح ارفتكفت  ايةاتدت  اردلدتا إلق اعصتح 

تتى إلق فق دلجه ايدجاب فى ارداة ايةاتى إنفا دلجهه على إلمتا  ار تتله اردافت  ارفدلتق عنهتا لار
تمتاح ايةاتر  لضدها ةلق إلق دكلق رلهتا اخ ت تا اال تتار فى ذرر. لرتد  رفتق دتدتة ارتداقتة 
إال إلق دا ح اذ  ار تله إلل دتفضها فإذا تإلى ار تلا فى عهائه على اذ  ار تتله فتإق اعصتح إلق 

ر تتله دمت دة اذا اردهاق إال إلق دكلق ار تلا فاصلتًا على  د  ارتت ألاا ارتتى ال تتؤثت علتى ا
 .(4)ارجلاتد  ارفدلن 

فهنـاك اتفـاق بـين كافـة إلفا إق كانا اذ  ارتت ألاا تؤثت على ار تله ارجلاتدت  ارفدلنت ي  
لارتتاح اكتذا  –ي إذ ددتة التشريعات السابقة على أن مث  هذه التحفظات تستوجأل استبعاد العطاء

                                                 

(1) JEZE, (G.), Principes généraux du droit administratif (théorie généale des contrats de 
l'administration) tomes IV, V et VI, 1934- 1936., P. 102. 

   .101جاة نصاتي ارفتجف ارما اي ص ارةكتلت/ جا ت  (2)
  .401اي فجفلع  ارمن  ارتاةد  ع تري ص 10ي  1753ارةعلى تقن  (3)
.1845ي ص 2ي ا1980/ 1965متتتتتتن   15ي فجفلعتتتتتت  ارف تتتتتتاةا فتتتتتتى 2/12/1967ا. ي جلمتتتتتت   10رمتتتتتتن   333ارهدتتتتتق تقتتتتتتن  (4)
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فا  تت ألااي فدنا  ارفما   ف ل ًا  ف ار   جلاتد ي لارم ب فى ذرر دتفثح فى إلق اقتتاق عهاق –
 ف تتةإل تلاائدتت  ايتمتتاق ارتتذى ددتفتتة علتتى عافتتح ارمتتدت لتتتة ي لارتتذى دفثتتح إلدضتتا ارفنهتتا ارجتتلاتى 
رلفناقصتت ي فارمتتفاح  تضتتتفدق اردتتتل  تت ألتتتاا فددنتت  ددنتتى لجتتتلة عافتتح إلل علافتتتح إل تتتى إرتتتى 

ت رتاتةدت ارداتضتتدق جانتب ارمتدت تلدتتب ةلت ارفددتات يتمتتاق ارفناقصت  فتتق جهت  لتتتتر اتذ  ارفدتتادد
فق جه  إل تىي لاذا ضة فنها ارفناقصت  ارتذى داتلن علتى تفاثتح اردتتل  فتى كتح ارفدهدتاا فتا 

 .(1)عةا ارمدت

لعلتتى ذرتتر دجتتب إلق تكتتلق ه ددتت  ارتت ألتتاا ثانلدتت  غدتتت جلاتدتت ي لال تنتتاح فتتق ار تتتله  
دن لغدتاتا فتق ارفمتائح ارجلاتد  رلفناقص  ارداف ي كفا رل كانا تتدلتا   تتله ارتةفف لفلاعدتة ارتمتل

ارثانلد ي إلفا رل كانا تلر ارتت ألاا ذاا ه دد  جلاتد   تد  تؤةى إرتى تدتةدح  تتله ارفناقصت  
آردتت  ارفناقصتتاا اردافتت   –كفتتا ذكتنتتا  –لفلاصتت اتها ار ندتت  فتتال دصتتح اع تتذ  هتتاي عق ذرتتر د تتارا 

 .(2)ارتى تاضى  امت داة اردهاقاا ارتى ال تلتزن   تله ارفناقص 

لفف ذرر نجة إلق ارف ت  ار تنمى فنتف ل صت   فهلات  لضتف إلدت  تت ألتاا علتى اردهتاقاا  
إال إلق تكتتتلق اتتتذ  ارتت ألتتتاا فنصتتت   علتتتى  تتتتله غدتتتت  ارفاةفتتت  متتتلاق إلكانتتتا جلاتدتتت  إلن ثانلدتتت ي

فق تاندق عالة ار تاق اردان( لاتذ  ال تدتة فتى تادات  اعفتت  88ف تلع  لاتةر فى ةفاتت ار تله )ن
نفتا تصتتدح ع هتتاق قانلندت  اتتك تهتا جهتت  ايةاتر لفتق تتا اردتتات  تت ألتاا  تارف  هلن ارمتتا اي لاا

 إلق دن ه إرى اذ  اع هاق ارتى تلصن ارهتح  دةن ارف تلعد .

( فق ارالئت  ارتن دذد  راانلق تداقةاا ارجهاا ارداف  46لفى فصت فاة نصا ارفاةر تقن ) 
 ةاق إلد  فالتألاا  اص   ارنلاتى ار ندت  فدث تهتا على إلنه "إذا تغب فاةن اردهاق فى إ 2018ردان 

( فتق قتانلق تداقتةاا ارجهتاا 37فى كتاب فمتاح دتضفنه ارفألتلا ار نىي لذرر تغتن إلق ارفتاةر )
ارداف  متارا ارتذكت ذاتته تتنص علتى إلق تلأتى ارفناقصت  ق تح ار تا فدهتا إذا اقتتنتا اردهتاقاا كلهتا 

 إلل إلغل ها  تت ألاا". 

زار  رهذا ارل    ي نلضتح إلق ارفاصتلة  ارتت ألتاا فتى ارالئتت  ارتن دذدت  اتى تلتر ارتتى تتتة لاا
على ارنلاتى ار ند  فاه ةلق ارفارد  لفق فتناقص فدتدق إلفتا فتا لتة  اراتانلق فداصتة  ته ارتت ألتاا 
ارجلاتد  فندا لفاردا لإلق ت تتر فدهتا كتح اردهتاقاا إلل إلغل هتاي إلفتا إق كانتا ارتت ألتاا ثانلدت  فتإق 

ت ألاا ال تتتب  ه ددتها تأددتًا جلاتدًا فى اردهاق ارفاةن دفكق فده ارتةد  عق اتةت فثح اذ  ارت
                                                 

   لفا  دةاا. 491ارةكتلت/ فهنة ف تات نلحي ارفتجف ارما اي ص  (1)
 .103ظ ارةكتلت/ جا ت جاة نصاتي ارفتجف ارما اي ص 535ارةكتلت/ ةتدة عدمى إ تاادني ارفتجف ارما اي ص  (2)
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 ف ةإل ارفنافم  لف ةإل ارفمالار  دق ارفتنافمدق.

لعلى إلد  تاح فإق ارفلضل   تفته لاقدًا ال فتاح تتا تقا   اراضتاقي لففتا دؤكتة ذرتر إلق  
إلفتتتتا ارجفددتتت  اردفلفدتتت   30/10/2000فتتتتالى فجلتتت  ارةلرتتت  تتتتةلت فتتتى اتتتذا ايهتتتاتي إذ  تتتتاتدخ 

رامتتفى ار تتتلى لارت تتتدف "إلق ا تتتتاه ارفاتتالح تن دتتذ اردفلدتت  فتتى تتتةلة االعتفتتاةاا ارفاردتت  ارفتاتتت  ال 
دمتلجب  ذاته امت داة اردهاق ارفاةن فنهي لدكلق راةاتر فى ضلق فاتضداا ارفصلت  اردان تف  

 .(1)ان اردان(إلل ق لح اذا ارتت أل ارذى رد  فده فا د ارا ارنأل

كفا لتة فى فتلى إل تى: دجلز رفاتةن اردهتاق ارتتت أل  زدتاةر فتةر اردفلدت   اتةت فتةر ارتت  دت  
فى صتا ارفمتتاااي الت اا ذرر فف قلاعة اردةار  لتمق ارند  ارتى تأللح ارداتلة جفددهتاي لارتتى 

فتتتى إلةاق ارتزافاتهتتتا تتتت  ى تفمتتتر ايةاتر  دتتتةن فتتتنح ارفتداقتتتة فدهتتتا فهلتتت  رلتن دتتتذ إذا فتتتا تتا تتتا اتتتى 
ارفتاا لتت ي كفتتا إلق تتةدتتة اتتذ  ارفلاعدتتة عتضتت  رلتأددتتت لد ضتتف الت تتاا ارهتتتفدق عق رتتد  فدتته فتتا 

 .(2)د ارا ارنألان اردان
لعلتتتى اردكتتت  فتتتق ذرتتتر تدنفتتتا لجتتتةا إةاتر ار تتتتلى  تتتارفجل  إلق ارتت ألتتتاا ارتتتلاتةر علتتتى  

كفتتا تاتتتلح إةاتر  –فتتى اتتذ  ارتارتتت   اردهتتاقاا جلاتدتت ي افتتتتا  ضتتتلتر امتتت داة اردهتتتاق عنتته دكتتتلق
 .(3)ف ار ا رلفلاص اا ار ند  –ار تلى 
إرى جلاز ارت تال  فتف فاتةفى اردهتاقاا ارفاتتنت   –ل تا  - ح راة ذاب جانب فق ار اه 

 تت ألتاا  أتتت  ارنتتزلح عتتق كتتح اتتذ  ارتت ألتتااي إلل علتى اعقتتح عتتق  دضتتهاي لذرتتر امتتتهةاق  فتتا 
ارفلأتتىي  1983( رمتتن  9قتتانلق ارفناقصتتاا لارفزادتتةاا تقتتن )( فتتق 16كانتتا تتتنص علدتته ارفتتاةر )

لارتى كانا تدهى رلجن  ار ا تا ارة لح فى ف الضاا فف فاةن اردهاق اعقح ارفاتتق  تتت أل إلل 
 تت ألاا رلنزلح عق كح تت ألاته إلل عق  دضهاي ردص ح اردهتاق فت اتا فتف  تتله ارفناقصت  قتةت 

لالئتته ارتن دذد  رن دفندا ارت ال  عجح ارنزلح عق ارتت ألاا ايفكاقي لالمدفا إلق اراانلق ارجةدة 
كلهتتتا إلل  دضتتتهاي ففتتتا دجدتتتح ذرتتتر ف اتتتتاي امتتتتناةًا إرتتتى ارااعتتتةر اعصتتتلرد : )اعصتتتح فتتتى اع تتتداق 

 .(4)اي ات (
ضتتاف  إرتتى ضتتتلتر إلق تكتتلق ارتت ألتتاا علتتى اردهتتاقاا امتتتثنائد  ال جلاتدتت ي لاتتل إلفتتت   لاا

تر تتتتا تقا تت  اراضتتاقي فإنتته دجتتب إلق تكتتلق اتتذ  ارتت ألتتاا فتدلاتت  فاتته تمتتتاح  تاتتةدت  جهتت  ايةا
 ارنلاتى ار ند  ةلق ارفارد  كفا  دنا فق ق حي لإلق تكلق فث ت  فى كتتاب فمتتاح دتضتفنه ارفألتتلا 

                                                 

 .78/2/50ي فلا 13/9/2000ي جلم   30/10/2000فى  593فتلى تقن  (1)
  .54/1/295ي فلا 16/5/1993ي جلم  4/7/1993فى  532فتلى ارجفدد  اردفلفد  تقن  (2)
  .26/5/1992ي فلا فتلى اعزات فى 67/3/112ن  ارثاند  تقن فتلى ارلج (3)
   .2ارةكتلت/ صالح ارةدق فلزىي ارفتجف ارما اي ص  (4)
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 . (1)ار نى
هـذه هـى الضــوابط التـى تــرد علـى العطــاءات ذاتهـا ال علــى أشـخاا مقــدميها، ولـذا فــإن  

ــ  ــان  جــزاء مخالفتهــا يتمث ن ك ــة المنافســة، حتــى وا  فــى االســتبعاد، أى اســتبعاد العطــاء مــن حلب
 . الشخا الذى تقدم به، ال تشوبه شائبة، ب  مستوف كافة الشروط أو الضوابط السابق ذكرها

لرتتتذا كنتتتا قتتتة ذكتنتتتا إلق انتتتار فتقتتتا  تتتدق ارتتفتتتاق لاالمتتتت داة فتتتى إلق اعلح دتدلتتتا   تتت ص  
ت داة  اردهتاق ذاتته فتى تارت  ف ار ت  اتذا اردهتاق رلاتلاندق لارلتلائح ارفت ح رلتداقتةي  دنفتا دتدلتا االمت

لار تتتتله اردافتتت  إلل ار اصتتت  إلل ارفلاصتتت ااي  تتتح لقتتتة دكتتتلق االمتتتت داة نتدجتتت  صتتتةلت قتتتتات متتتا ا 
  تتفاق صات ه فق ارتاةن إرى ارفناقصاا...ارخ.

 المبحث الثانى
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات حاالت

 ان واالستبعاد من التعاقدات العامةالحرم 

إق عتتتةن تتتتلافت إلى فتتتق ارضتتتلا ه لارضتتتفاناا ارذاتدتتت  إلل ارفلضتتتلعد  فتتتى  تتت ص ارفت تتتح  
 إرى تتفانه فق ارف اتك  فى ارتداقةاا ارداف . –كفا  دنا فق ق ح  –دؤةى 

عق االمت داة ارذى دنصب على اردهاق ذاتهي نتدج  ت لا  -كفا  دنا  –لارتتفاق د تلا  
  ته إلل إلكثت فق ار تله ارلاجب تلافتاا فى اذا اردهاق.

لرتتذا قتتتة دكتتلق ارتتفتتتاق متت  ا رالمتتتت داة لرتتتد  اردكتت .  فدنتتتى إلق ار تت ص ارفتتتتتلن فتتتق  
اال تتار فى تداقة إةاتىي لتغن ذرر داةن عهاق  رهذا ارتداقةي فإق قتتاتًا دصتةت إلل دجتب إلق دصتةت 

اال تتتتار فتتى ارتداقتتةي لركتتق إذا تتتن امتتت داة اردهتتاقي   امتتت داة اتتذا اردهتتاقي عق فاةفتته فتتتتلن فتتق
نفا عق اردهاق ذاتته  فهذا ال ددنى إلق ار  ص فاةن اذا اردهاق فتتلن فق اال تتار فى ارتداقةي لاا

 فاة  تهًا فق ار تله ارلاجب تلافتاا فده.

                                                 

تتتلح فتتا إذا كتتاق فتتق ارففكتتق إلق تتمتتح ارتت ألتتاا فتتى كتتتاب فن صتتح عتتق فألتتتلا   -آنتتذار  –لكتتاق قتتة تمتتاقح إلتتتة تجتتاح ار اتته  (1)
إلق اذا فا كاق فاتتا فى اراانلق ارفلأى. لركتق فتى اراتانلق ارجةدتة ا تتته  –فف مداةته  لال فا نت ا فده –اردت  ار نىى لقة إلجاب 

( فتى ارالئتت  ارتن دذدت . علتى إلننتا نتتى إلنته دجتلز ذرتر عق ن ت  ارفتاةر فتى فاتتهتا ارالتات  55إلق دتضفنه ارفألتلا ار نى فى ارفتاةر )
 هت  فتى عهائته إذا قتةن  دتة فتتح ارفألتاتدا ار ندت ". علتى إلنته  تتنص علتى إلنته "ال دلت تا إرتى إلى إةعتاق فتق صتاتب اردهتاق  تصتلح

فتى كتح اعتتتلاح إذا إلتمتلا ارتت ألتتاا إرتى جهتت  ايةاتر  دتة تاتتةدن اردهتاق. فدجتب إلق دتتتن إتمتاح اتتذ  ارتت ألتاا  كتتتاب لال ددتتة  أدتتت 
 تتتح ارفألتتاتدا. فتتإذا تجتتالز فددتتاة ذرتتر فتتق هتتتا ارفتامتتل . لدجتتب إلق دصتتح كتتتاب ارتت ألتتاا إرتتى جهتت  ايةاتر ق تتح ارفلعتتة ارفتتتةة ر

 لصلرها اردلن ارفتةة ر تح ارفألاتدا كانا ال فتح رها لال دلت ا إردها.
 .103ارةكتلت/ جا ت جاة نصاتي ارفتجف ارما اي ص  
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 المطلأل األو 
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات حاالت

 قدات العامةالحرمان من التعا

قتتتات إةاتى دتتتلح ةلق تاتتةن  تت ص فتتا رلف تتاتك  فتتى ارتداقتتةي إلل  -كفتتا ذكتنتتا  –ارتتفتتاق  
فاتةن إلل فاتةفى اردهتاقاا غدتت ارفتغتلب  – اتات فتتةى إلل عتان  -ال إجتاق دتدح راةاتر إلق تتتن 

فألتتتاات فتتتدهني فتتتق تداقتتتةاا ايةاتر لذرتتتر   تتتكح نهتتتائى إلل رفتتتةر زفندتتت  فتتتتةةرظ لرتتتذا ددتتتة فتتتق إلاتتتن 
ارمتتتله  اردافتتت  ارتتتتى تتفتتتتف  هتتتا جهتتت  ايةاتر فتتتى فتتلتتت  إ تتتتان ارداتتتة ايةاتىي إذ د تتتلح رهتتتا متتتله  
امتثنائد   تتفاق فتة إلل  د  اعفتاة فتق ارتاتةن  دهتاقاتهني لذرتر  تلجتًا علتى ارف تاةا اعمامتد  

الق اعفتتتاة ضتتتلتر إلق ددافتتح اتتؤ  –كفتتا  دنتتا  –رلفنافمتت  ارتتتتر فتتى اتتذا ار صتتلصي لارتتتى تاتضتتى 
 على قةن ارفمالار فى كاف  ارتداقةاا ايةاتد . 

لاكذا د لح ارتتفاق جه  ايةاتر ارتا فتى فنتف ار ت ص ارتذى د تاتة ضتا هًا إلل إلكثتت فتق  
ارضتتلا ه متتار   ارتتذكت فتتق ارتتة لح فتتى تداقتتةاا فدهتتاي لاتتل فتتا ددنتتى إلق ارتتفتتاق علتتى اتتذا ارنتتتل 

ص  ددنتتته ه ددتتتى إلل فدنتتتلىي رتتفانتتته فتتتق ارتاتتتةن إلل جتتتزاق   صتتتى تت تتتذ  جهتتت  ايةاتر تجتتتا   تتت 
ارف اتك  فى ارتداقةاا ايةاتد  كافت  إلل فتى  دت  اتذ  ارتداقتةاا رفتةر فددنت  إلل  تةلق تتةدتة رهتذ  

 ارفةر كفا ذكتناي لن دق فدفا دلى إلان صلت اذا ارتتفاق.
 الفرع األو 

 الحرمان بنا القانون

لانا ت ةل متله  ايةاتر فادتةر تفافتًاي إذ تجدتز فتى اتذ  ارتارت  تتفتاق  ار ت ص فتق ارتاتةن  
 دهاق عى فق ارتداقةاا ايةاتد . لارتتفاق  نص اراانلق قة دكلق نتدج  اتتكتاب  ت ص ارفت تح 

رتهي رلتداقة إلفدااًل ف ار   رلاانلقي إلل نتدج  صتةلت تكتن جنتائى دكتلق ارتتفتاق  فثا ت  عال ت  ت ددت  
إلل نتدجتت  ار تتهب فتتق ارمتتجالا ارتمتتفد  ارتتتى دكتتلق ارادتتة  هتتا لاج تتًا قانلنتتًاي إلل نتدجتت   هتتالق عاتتة 
ت متتد  ار تتتك  إلل ارتا هتت  اراانلندتت  ارتتتى تجفتتف  تتدق إلكثتتت فتتق  تتتك ي إلل نتدجتت  تدتتات  ارفصتتارحي 

 لكذرر نتدج  عةن تاةدن ارت فدق ارفؤقا إلل اعلرى فصتل ًا  اردهاق... لغدتاا. 

 تتى كافتت  اتتذ  ارتتتاالاي لتدتت  دلجتتة نتتص فتتى قتتانلق إلل الئتتت  دتتتتن كتتح فتتق دتتتلافت فدتته ف 
لاتتتتةًا إلل إلكثتتتت فتتتق اتتتذ  اعمتتت ابي فتتتق اال تتتتتار فتتتى تداقتتتةاا إةاتدتتت ي فإنتتته ال دكتتتلق إلفتتتان ارجهتتت  
ق كانتتا اردهتتاقاا  ارف تصتت  متتلى االنصتتدا  رهتتذا ارتتنص لذرتتر  تتإقتات فثتتح اتتذا ارتتفتتاقي تتتتى لاا

 ن فمتلفار ركاف  ار تله ارتى تةةتها ايةاتر لال فا ن دنه ت اعًا فدفا دلى:ار اص   كح فنه
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  أوال: الحرمان بنا صريح فى القوانين أو اللوائح:

( فتتتتتتق إلفتتتتتتت 45/2لاتتتتتتذ  تارتتتتتت  دن تتتتتتتة  هتتتتتتا ارف تتتتتتت  ار تنمتتتتتتىي تدتتتتتت  قتتتتتتتت فتتتتتتى ارفتتتتتتاةر ) 
ت تتتتتتاتددق فتتتتتتق ي تتفتتتتتتاق اع تتتتتت اص اره دددتتتتتتدق إلل االع2015ار تتتتتتتاق اردتتتتتتان متتتتتتارا ارتتتتتتذكت ردتتتتتتان 

ة تتتتتتتلح ارفناقصتتتتتتتاا إلل ارفزادتتتتتتتةاا ارتكلفدتتتتتتت ي إذا رتتتتتتتن دكتتتتتتتق قتتتتتتتة تاتتتتتتتةفلا  تتتتتتتإقتاتاتهن ارضتتتتتتتتد د  إلل 
االجتفاعدتتتتتتتت ي إلل رتتتتتتتتن دمتتتتتتتتةةلا قدفتتتتتتتت  ارضتتتتتتتتتائب لارتمتتتتتتتتلن لارفمتتتتتتتتاافاا إلل ا تتتتتتتتتتكاا ارضتتتتتتتتفاق 
االجتفتتتتتتاعى ارفمتتتتتتتتا  علتتتتتتدهني لفاتتتتتتا رفتتتتتتا تتتتتتتتةة  اراائفتتتتتت  ارتتتتتتتى تصتتتتتتةت فتتتتتتى اتتتتتتذا ار صتتتتتتلص 

 . ارهتدا ارالئتى

ق تتتح ارفلعتتتة ارتتتذى تتتتتةة  ارجهتتت   –لفتتتف ذرتتتر دفتنتتتف تتفتتتاق ارفتتتذكلتدق إلعتتتال ي إذا قتتتافلا  
ارفتداقتتتةر را تتتلح ارتت تتتدتاا إلل اردهتتتاقااي لفتتتى تارتتت  عتتتةن لجتتتلة إلى تتتتة دت تن دتتتذى رلفتامتتتب إلل 

 ةفف اذ  ارضتائب إلل ارتملن إلل ارفمتاافاا إلل اال تتتاكاا  –رلهدئ  ارفمئلر  عق امتتةاة اعفلاح 
ل ارضفانااي ارتتى اعت تاتا ارفتامتب إلل ارهدئت  ارفكل ت   امتتتةاة اعفتلاحي  فثا ت  ضتفاناا كافدت ظ إل

لفتتى تارتت  غدتتاب ذرتتر فإنتته دفتنتتف إلدضتتا تتفتتانهن إذا قتتافلا  تتارتلقدف علتتى ات تتاا فلتتزن فتتف ارهدئتتاا 
رر إلدتتت  ارفكل تتت   امتتتتتةاة اعفتتتلاح لتتصتتتدح ارضتتتتائب إلل ارفمتتتاافاا إلل اال تتتتتاكاا ارفهلل تتت  لكتتتذ

 .(1)فلائة فمتتا ي إلل عال اا فارد  إلل غتافااي   ته افتثارهن لاتتتافهن رهذا االت اا

فتف فالتألت  إلق ارت ادتح ارفمت ا إلفتت جتتلازى فتتتلر رتاتةدت جهت  ايةاتر ارفدندت ي لرتذا فتتإق  
ارتتفتتتاق فتتتتى اتتتتذ  ارتارتتتت  نتدجتتتت  عتتتتةن تتتتتلافت  تتتتله اتتتتذا ارت ادتتتتح لارفنصتتتتلص علدهتتتتا فتتتتى لثتتتتائا 

ق ارفناق صتت ي دتلقتتا علتتى فتتا إذا كانتتا جهتت  ايةاتر  تتاةتا  تتإجتاق ارت ادتتح ارفمتت ا فتتق عةفتتهي لاا
كنتتا إلتفنتتى فتتق جتتان ى رتتل إلق ارف تتت  إلرتتزن جهتتاا ايةاتر  فثتتح اتتذا اعفتتت رفتتا رتته فتتق آثتتات إدجا دتت  

 على ارتداقةاا ايةاتد .
  ثانيا:الحرمان كعقوبة تبعية لحكم جنائى:

فنتتته علتتتى تتفتتتتاق  49فتتتى ارفتتتاةر  1993ردتتتان  لفرنســــىقـــانون العقوبـــات اتدتتت  دتتتنص  
                                                 

(1) Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 2o n'est pas applicable aux personnes qui, avant la 
date à laquelle l'acheteur se pronounce sur la recevabilité de leur candidature, ont en l'absence de 
toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, acquitte lesdits 
impôts, taxes, contributions et cotisations ou constitué des garanties jugées suffisantes par le 
comptable ou l'organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, conclu un accord contraignant 
avec les organisms chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou 
cotisations, ainsi que les éventuels interêts échus, penalités ou amendes à condition qu'ells 
respectent cet accord. 
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ار  ص ارفت ح رلتداقة فق ة لح ارفناقصاا لارفزادةاا ارداف  فى تاح ارتكن علده  دال   جناد  
فتتى إتتتةى ارجتتتائن ارفنصتتلص علدهتتا فتتى قتتانلق ارضتتتد   اردافتت ظ لكتتذرر ارف تتتل  إلل ار تتتك  ارتتتى 

ضتد ىي إلل دتصتا  امفها   ص فتأللت علدته دةدتاا   ص فتكلن علده فى جتدف  ارتهتب ار
 .(1)ة لح ارفناقصاا لارفزادةاا ارداف 

فاة نصا ار اتر ارتا د  فق ارفاةر ار افم  لارد تلق فق قتانلق اردال تاا علتى  وفى مصر 
إلق "كح تكن  دال   جناد  دمتلزن تكفا تتفاق ارفتكلن علده فق ارا لح فى إلى  ةف  فى ارتكلف  

   فتدهة إلل فلتزن إلدًا كانا إلافد  ار ةف .ف ا تر إلل  ص 
 الفرع الثانى

 الحرمان نتيجة اجخال  بالتزامات عقدية سابقة

د تت  فتى اتذ  ارتارت  إلق  ت ص ارفت تح رلتداقتة كتاق قتة اتتت ه فتق ق تح فتف جهت  ايةاتر  
ة تلح ارفتداقةر  داة إةاتىي لكاق قة لتة ضتفق  نتلة اتذا ارداتة ارتنص علتى تتفانته فتق ارتتا فتى 

ارفناقصاا إلل ارفزادةاا ارتتى تنألفهتا اتذ  ارجهت  فمتتا اًل إذا اتتكتب  هت  تداقتةدًا فددنتًاي فتإذا كتاق 
 تتتارتزان عاتتتةىي دجدتتتز رجهتتت  ايةاتر ته دتتتا عال تتت   –قتتتة اتتكتتتب اتتتذا ار هتتت ي دكتتتلق قتتتة إل تتتح  تتتذرر 

قتتتا إلق كتتتاق فارتتفتتتاق انتتتا إذق ددتتتة  فثا تتت  جتتتزاق تداقتتتةىي  اعت تتتات إلنتتته تاتتتتت ل  –ارتتفتتتاق علدتتته 
ارفت تتح رلتداقتتة فتتى فتكتتز تداقتتةىي لرتتذا فهتتل ددتتة لاتتتةًا فتتق ته داتتاا نألتدتت  ارجتتزاقاا فتتى ارداتتلة 
ايةاتد ظ لركق د تته رفثح اذا ارتتفاق إلق دكلق ار ه  ارتداقتةى ارتذى مت ا لإلق إل تح  ته  ت ص 

ق ارتتفتتاق ارفت تتح رلتداقتتةي قتتة لتة فتتى ارداتتة  لضتتف فدتتدق ل  تتتله فتتتةةري فتتإق رتتن دكتتق كتتذرر كتتا
  اهاًل.

تدنفتتتا قضتتتى  إرأتتتاق قتتتتات تتفتتتاق إلتتتتة  مجلـــس الدولـــة الفرنســـىلاتتتذا اتتتل فتتتا انتهتتتى إردتتته  
ارفتنافمدق ردةن صت  ارم ب ارذى امتنةا إرده ايةاتر فى اذا ار صلصي فاة لتة  تةفتت ار تتله 

ارتتذى نتتتق  إلق فمتتخ ارداتتة  متت ب ارتاصتتدت ارجمتتدن فتتى إلةاق االرتزافتتاا ارداةدتت  دتتؤةى إرتتى ارتتفتتاق
 صتتةة  إلى ارتتفتتاق ارفمتتتا لى. لقتتة ث تتا رفجلتت  ارةلرتت  إلق فمتتخ ارداتتة رتتن دكتتق رهتتذا ارمتت بي ففتتا 
ددنى إلق قتات ارتتفاق رن دكق فتفلاًل على ارم ب ارف ات إرده  تةفتت ار تتله لاتل فتا دصتفه  دتةن 

 .(2)ارف تلعد 

علتى إلق دتتتن فتق  2015رمتن   899( فق إلفتت ار تتاق اردتان تقتن 48/1كفا تنص ارفاةر ) 

                                                 

 .682ي ص 1954( ارةكتلت/ تلفدا  تاتهي ف اةا اراانلق ايةاتىي 1)
(2) C.E., 15-5-1965, Fournié, R.D.P., 1966, P. 192; C.E, 1-7-1914; Jouffret, Rec., P. 941.  
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ةفتف  – تالح ارمتنلاا ارتثال  ارمتا ا   –اال تتار فى ارتداقةاا اردافت ي اع ت اص ارتذى اضتهتلا 
تدلدضتتتاا إلل تضتتتفدناا إلل تفتتتا فدتتتاق تهن  ار متتتخ إلل   دتتت  عال تتت  ففاثلتتت   متتت ب فتتتا اقتتفتتتل  فتتتق 

فمتفت فى ارلفاق  ارتزافاتهن ارتداقةد  تاح تن دذان عاتة افتدتاز متا ا إلل إلى عاتة  تاصدت  هدت إلل
 .(1)عان ما ا
( فتق قتانلق تنألتدن ارتداقتةاا ارتتى ت تفهتا ارجهتاا اردافت  تقتن 50تنص ارفاةر ) وفى مصر 
 على إلق د مخ ارداة تلاائدًا فى ارتاالا اختد : 2018رمن   182

متدفح  ن مه إلل  لامه  غدت  ارأتش إلل ارتالعتب فتى تدافلته فتف ارجهت  إذا ث ا إلق ارفتداقة ا  - 1
 ارفتداقةر إلل فى تصلره على ارداة.

 إذا ث ا لجلة تلاهؤ إلل ففاتماا اتتداح إلل فماة إلل اتتكات. - 2

 إذا إلفل  ارفتداقة إلل إلعمت. - 3

ح ( فتتتق متتتج2ي 1لد تتتهب امتتتن ارفتداقتتتة فتتتى ارتتتتارتدق ارفنصتتتلص علدهفتتتا فتتتى ار نتتتةدق ) 
ارفتدتتتافلدق  دتتتة إل تتتذ تإلى إةاتر ار تتتتلى ارف تصتتت   فجلتتت  ارةلرتتت . لت هتتتت ارهدئتتت  اردافتتت  رل تتتةفاا 

 ارتكلفد   ذرر رن ت قتات ار هب  هتدا  ارن تاا ارفصلتد " لعلى  لا   ارتداقةاا ارداف .

لارهةا فق اذا ارن ت إتاه  ارجهاا ارتى دمتى علدها قانلق ارفناقصاا لارفزادةاا علفًا  
  اتاتاا ارفنف فق ارتدافح فف فق  ه ا إلمفاؤان.

لاكتتتذا فاتتتة نألتتتن ارف تتتت  إلتتتتلاح لإلتكتتتان ار تتتهب لقصتتتتاا علتتتى تتتتارتدق فاتتته افتتتا ث تتتتلا  
امتتدفاح ارفتداقتتة ارأتتش إلل ارتالعتتب فتتق ناتدتت  ي إلل ارتلاهتتؤ لاالتتدتتاح فتتق ناتدتت إل تى فتتى تدافلتته 

 فف ارجه  ارفتداقةر إلل فى تصلره على ارداة.

تداقة ددنى تتفانه فتق ارتاتةن فمتتا اًل رلفناقصتاا لارفزادتةاا ارتتى تنألفهتا اتذ  ل هب ارف 
 ارجه  لركق د تته رذرر:

                                                 

(1) Les acheteurs peuvent exclure de la procédure de passation du marché public, les 
personnes qui, au cours des trios annés precedents, ont dû verser des dommages 
interest, ont été sanctionnées par une résilliation ou ont fait l'objet d'une sanction 
comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations 
contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de concession antérieur on d'un 
marché public antérieur.   
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إلق دث ا فى تار  ارأش إلل ارتةرد ي إلق اذا ارأش إلل ارتتةرد  قتة تتن عتق عفتة فتق ق تح  - 
هتت  ارفتداقتتةي  تت ق امتتتدفح هتقتتًا اتتداردتت   ندتت  ارتضتتلدح رللصتتلح إرتتى غتتت  غدتتت ف تتتل  دجدتتح ج

ايةاتر تصتتةت قتاتاتتا  ارتدافتتح فدتته لرتتد   ارضتتتلتر إلق تكتتلق اتتذ  ارهتتتا االتتداردتت  هتقتتًا عاةدتت  
تتفثح فى مللر إدجا ى فق ارفتداقة  ح قة تكلق عفال مل دًا فتضًا فى صلتر إ  اق ارفتداقة عفةًا 

تداته تغتن علفته  د  ارفدللفاا اعمامد  ارتى تجهلها جه  ايةاتر لدفتنف علدهتا علفهتا إال عتق ه
 .(1)  افد  اذ  ارفدللفاا لإلنها رل كانا تتا  صتاا رفا تداقةا فده

إلق دث ا ارأش إلل ارتتةرد  صتاةت فتق ارفتداقتة ذاتتهي إلل دث تا إلنته كتاق ددلتن  ته إلل كتاق  - 
فق ارف تل  تتفا إلق ددلن  هي فال دضتات ارفمتت دة فتق عفتح غدتت ي عق إلمتا  فكتتر ارتتةرد  اتى 

. لرذا فاتة قضتا ارفتكفت  ايةاتدت  اردلدتا إلق (2)ذاته لتتفانه فق االمت اةر فق عفله فداق   ارفةر 
ف ار   فلاص اا ارتلتدة ال تدت ت غ ا فارن دث ا إلق ارفلتة كاق على علن  هذ  ارف ار ت  لإلتتى فتق 
اعفدتتاح فتتا د  تتى ارف ار تت  عتتق جهتت  ايةاتر إلل دجدتتح فتتق ارفتدتتذت علدهتتا اكت تتافهاي فتتتى ث تتا إلق 

رفتتلتة ارتتذى د تتتتى ارجتت ق فتتق آ تتتدق إلل دت تتا فدهتتن علتتى تصتتندده ال ةردتتح علتتى علفتته  ف ار تت  ا
ارج ق رلفلاص اا إلل ات اقه على تلتدة ج ق ف ارا رلداة فال د تت  فده اذا اردلن إال إذا كاق اتل 

 .(3)صانف ارج ق ارذى دلتة 

ايافتاح لال دتقتى إرتى فتت ت   إلفا عق ارتالعب فاة قتتا ارفتكف  ايةاتد  اردلدا إلنه دجتالز 
ارأتتتشي لد تتتتت  إتدتتتاق إلعفتتتاح تتتتنن عتتتق عتتتةن ارتتتتزان ارفتداقتتتة ارجتتتاةر فتتتى تن دتتتذ ارتزافاتتتتهي لفتالرتتت  
ارثأتاا رلتتلح فنها ا تأاق ارتصلح على فن د  غدت ف تتلع  علتى تمتاب ارفصتلت  اردافت  ارتتى 

جاح ارفتةةر رل دفي لعةن ارتزافته ارن تت دمتهةفها ارداة ايةاتى. لفق ذرر اعتداة ارفتدهة ف ار   اخ
إلل إذا ذكتت فتى قائفت  اعمتدات إلق ارصتنا فصتنل  فتى فصتت ( 4)فى ارفلاعدة ارفتةةر إلل ارضتلتد 

إلل فى ار اتا لث ا عةن صت  اذ  ار داناا كلها إلل  دضهاي لإلق غش إلل تالعب فق دمتددق  هن 
ح. إذ دتدتتدق رلصتتا ارفتداقتتة  تتارأش فتتى ارفتداقتتة ال دمتتت اة فنتته  ارضتتتلتر غتتش إلل تالعتتب اعصتتد

ارتزافاتهي إلق دث ا ملق ندته إلى علفه  تلر ارف ار اا لإلتى فق اعفداح فا د  ى اذ  ارف ار ت  عتق 
                                                 

فدتت  رامتتفى ار تتتلى ظ فتتتلى ارجفددتت  اردفل 24/11/2015ا. ي جلمتت   55رمتتن   38269تكتتن ارفتكفتت  ايةاتدتت  اردلدتتاي ارهدتتق تقتتن  (1)
 .  58/1/87ي فلا تقن  6/1/1999ي جلم  14/1/1999ي  تاتدخ 20لارت تدف تقن 

ا. ي جلمتتت   27رمتتتن   2423ا. ي متتتارا ارتتتذكتظ ارهدتتتق تقتتتن  55رمتتتن   38269( تكتتتن ارفتكفتتت  ايةاتدتتت  اردلدتتتا فتتتى ارهدتتتق تقتتتن 2)
ي ص 115ي تقتتن 6ي فجفلعتت ي  22/4/1961ي  تتتاتدخ ا. علدتتا5رمتتن   1127ظ تكتتن ايةاتدتت  اردلدتتا فتتى ارهدتتق تقتتن 9/5/1987

891. 
اي جلمتتتتت  9رمتتتتتن   95ظ ارهدتتتتتق تقتتتتتن 925اي اردتتتتتةة ارثتتتتتانىي ص 30ي ارمتتتتتن  9/4/1985اي جلمتتتتت  22رمتتتتتن   436( ارهدتتتتتق تقتتتتتن 3)

14/5/1966. 
 .18/4/1978ا. ي جلم   22رمن   436ايةاتد  اردلدا فى ارهدق تقن  (4)
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جه  ايةاتري إلل دجدح فق ارفتدذت علدها اكت افها. لقة ال دالن ةردتح فتق اعلتاا إلل ألتتلا ارتتاح 
رفتداقتتة فتتف ايةاتر  فتتا داتتف فتتق غتتش إلل تالعتتب فتتق علتتى اتتذا اردلتتن. فاعصتتح إلنتته ال د تتتت  علتتن ا

 غدت  فق ارفتدافلدق فده إلل فدالنده.

لقتتة قضتتا ارفتكفتت  ايةاتدتت  اردلدتتا فتتى اتتذا ار تت ق   نتته دتدتتدق رلصتتن ارفتداقتتة فتتف ايةاتر  
( فتق ارالئتت  إلق دث تا متلق 8 ارأش فى تن دذ ارتزافاته لتلقدف ارجزاق ارفنصلص علده فتى ارفتاةر )

ق كتتاق اتتذا اردلتتن ف تتضتتا فتتى ندتتته  إلى علفتته  فتتا د تتلب اعصتتناا ارتتتى دلتةاتتا فتتق ارأتتش لإلنتته لاا
ارفتداقتتة فتتف ايةاتر إال إلنتتته فتتتى كانتتا ألتتتتلا ارتتتاح تن تتى اتتتذا اردلتتن عتتق ارفتدهتتتة فإنتته ال دمتتتل  
لصفه  ارأش لألتلا ارتاح ارتى تن ى اذا اردلتن كفتا قتة تمتت اة ففتا قتة دصتةت فتق إلتكتان جنائدت  

فتتا نمتتب إرتتى ارفتدهتتة فتتق غتتشي تمتتت اة ففتتا قتتة دتتتة فتتى اعلتاا فتدلاتتا  فتتةى تمتتق ندتت   فتتى  تت ق
ارفتداقتتتة فتتتى تن دتتتذ  ارتزافاتتتته ارتتتتى دتضتتتفنها ارتداقتتتة  صتتت   عافتتت  لتجتتتن ارتداقتتتة فتتتى ذاتتتته لتدتتتةة 

 االرتزافاا ارلاتةر  ه.

فلدق إذا اتتذا لدتتتن  نتتاق علتتى هلتتب ارفتداقتتة ارتتذى  تتهب امتتفه إعتتاةر قدتتة  فتتى متتجح ارفتدتتا 
انت تتى متتت ب ار تتتهب  صتتةلت قتتتتات فتتتق ارندا تتت  اردافتت   تتت ال لجتتته يقافتت  ارتتتةعلى ارجنائدتتت  ضتتتة  إلل 
 ت ألها إةاتدا إلل  صةلت تكن نهائى   تاقته ففا نمب إردهي على إلق ت هت ارهدئ  ارداف  رل ةفاا 

 .(1)رتداقةاا ارداف ارتكلفد   اتات إعاةر ارادة  رلن ت  هتدا ارن تاا ارفصلتد  لعلى فلقف  لا   ا

                                                 

 تنألدن ارتداقةاا ارتى ت تفها ارجهاا ارداف  مار   ارذكت.( فق قانلق 50ارفاةر ) (1)
لانتا دثتتات ارتمتتاؤح تتتلح إلثتتت ار تتهب علتتى ارتداقتتة ارف تتتن ق تتح صتتةلت قتتتات  تتهي إذ قتتة تتداقتتة ايةاتر فتتف  تت ص ارفت تتح رلتداقتتةي لاتتل  

متفت اتذا ار ت ص فتى تن دتذ اردفلدت  إلن فادة  مجح ارفاالردق إلل ارفتدهةدق ثن دصةت قتات ار هب فى تاتدخ التا على ارتداقة فهح د
 ددت ت ارداة  اهال لال دمل  ره امتكفاح ارتن دذى

( إرتى إلنته "دتدتدق 67/1/58)فلتا تقتن  7/12/1992 تتاتدخ  1119لانتها إةاتر ار تلى ر ئلق اعزات  فجل  ارةلر  فتى فتلااتا تقتن  
إرتى إلق ارف تت  إلرتزان ارجهت  ايةاتدت   ت ق تفمتر كتح فنهتا متجال رادتة إلمتفاق  تن دذ ارداة ارف تن تتى دتن االنتهاق فق اذا ارتن دذ امتتناةا

ارففنلعدق فق ارتدافح ملاق كانلا فلتةدق إلل فاالردق فتى لجة نص قانلنى إلل قتات إةاتى  هذا ارفنتف. لإللتة تألتتا علتى تلتر ارجهتاا 
فتى ارتارتت  ارفدتلضتت  دتألتت علتتى ارجافدت  ارتدافتتح فتتف   دتةن ارتدافتتح فتف اتتؤالق ارفادتةدق فتتى ارمتتجح ارف تات إردتته. لإلق قتتات ار تتهب

فتا فتا تتن فتق تدافتح فتف ارفاتالح ق تح لتلة اتذا اركتتاب  8/10/1992اذا ارفاالح اعت اتا فق  تاتدخ لتلة كتاب ارهدئ  إرتى ارجافدت  لاا
دافتتح فدتته لدتدتتدق تن دتتذ اتتذ  فإنتته د اتتى صتتتدتا لنافتتذاي لعلدتته دتدتتدق إعفتتاح آثتتات  فتتتى كتتاق ايمتتناة فتتى تتتاتدخ متتا ا علتتى تألتتت ارت

 اردفلد  تم فا ات ا علده فى ارداة ارف تن  دنهفا  اعت ات إلق ارداة  تدد  ارفتداقةدق.
فتق قتانلق اردال تتاا تمتتت ف عتتةن  25/4لقتة مت ا رفتكفتت  ارتنا  إلق قتتتا إلق عال تت  ارتتفتاق ارت ددت  ارفنصتتلص علدهتا فتى ارفتتاةر  

اكن متتلاق  صت ته فتتةعدا إلل فتتةعى علدته لدفثلتته إلفافهتتا اراتتدن ارتذى تددنتته ارفتكفتت  ارفةندتت  لإلق إلالدت  ارفتكتتلن عدتته رلتااضتى إلفتتان ارفتتت
ار هالق ارذى دلتا إلى عفح فق اععفاح ايةاتر إلل ارتصتتا ارتذى دجتدته ارفتكتلن علدته  ارف ار ت  رتكتن اراتانلق اتل  هتالق جتلاتى 

  تد  دتتتب علده إرأاق ايجتاق ذاته.
 (.620ي ص2ي عةة 3ي  13/6/1971اي جلم  48رمن   1290)نا  فةنى هدق تقن  
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 الفرع الثالث
 الحرمان نتيجة تعارض المصالح

اذا ارتتفاق فاتت  نص اراانلق العت اتاا ارفصلت  ارداف . فكفا تإلدنتا فتق ق تحي راتة ااتتن  
كتتح فتتق ارف تتت  ارةمتتتلتى لارف تتت  اردتتاةى فتتى فدألتتن ةلح اردتتارن لفتتق  دنهتتا فتنمتتا لفصتتت لةلرتت  

هلائتتا فددنتت  فتتق ارفتتلاهندق متتلاق  تكتتن عضتتلدتهن فتتى ارفجتتار  اركلدتتاي  تتارنص علتتى تتفتتاق 
ارندا دتتت  إلل ارفتلدتتت ي إلل  تكتتتن كتتتلنهن فتتتلأل دق عفتتتلفددقي إلل تتتتتى  تكتتتن ف تتتاتكتهن فتتتى ةتامتتتاا 
جتاقاتهتتتتاي تتفتتتتانهن فتتتتق  ارجتتتتةلى رلتداقتتتتةاا ايةاتدتتتت ي إلل  صتتتت   عافتتتت  فتتتتى إلعفتتتتاح ارفناقصتتتتاا لاا

  ارف تتت  إلق فثتتح اتتذا اال تتتتار إنفتتا دثدتتت  تت ه  تتادتتا . ق تتة افتتتت (1)ارف تتاتك  فتتى تلتتر ارتداقتتةاا

                                                                                                                                               

لدتذاب جانتب فتق ار اته إرتى إلق ارداتتة داتلن علتى ايتاةري إلى تتاضتى ارفتداقتةدقي لايتاةر دجتب إلق تتجتته إرتى غادت  ف تتلع ي اتذا اتتل  
 تتى إلق دكتتلق ارتتاضتتى فلجتتلةا  تتح ارمتت بي فللداتتة تكنتتاق ارتتاضتتى لارمتت ب. لإلفتتا ارفتتتح فهتتل تكتتق فتتى االرتتتزان ال فتتى ارداتتة لإلنتته ال دك

دجتتب إلدضتتا إلق دكتتلق صتتتدتا لارتتاضتتى ال دكتتلق صتتتدتا إال إذا كتتاق صتتاةتا فتتق ذى إلالدتت  لرتتن تكتتق إتاةر إلتتتة ارفتداقتتةدق ف تتل   
  ددب فق عدلب ايتاةر.

ه فتتق متتجح ارفتدهتتةدق إلل لتتتد تتا علتتى ذرتتر فإنتته دن أتتى فتتى اتتذا ارفاتتان ارتفددتتز  تتدق فتتا إذا كتتاق ارفتدهتتة إلل ارفاتتالح قتتة  تتهب امتتف 
ارفاالردق فى تاتدخ ما ا على إتماق ارفناقص  علده إلن  دة إل هات   ا لح عهائه لاندااة ارداتة. ف تى ارتارت  اعلرتى فتإق فجتتة صتةلت 

إال  تتتى لرتل رتن تدلتن  ته ارجهت  ارفتداقتةر –قتات ار هب فى تاتدخ ما ا على ق لح عهاق ارفتدهة إلل ارفاالح ارذى صةت قتات  ه ه 
د هتتح ارداتتة ارتتذى ت تفتته ايةاتر. فاعصتتح إلق إلتكتتان اعالدتت  فتتق ارنألتتان اردتتاني فتتال دجتتلز إلق ددهتتى  –فتتى تتتاتدخ التتتا علتتى ارا تتلح 

  ص إلالد  غدت فتلافتر عنة  لال دجلز ارتتفتاق فتق إلالدت  فلجتلةر إلل االنتاتاص فنهتا لكتح ات تاا علتى  تىق فتق ذرتر دكتلق  تاهال 
فتق اراتانلق ارفتةنى   نته رتد  عتتة ارنتزلح عتق إلالدتته لال ارتدتةدح فتى إلتكافته. كفتا إلنته فتق ارفمتلفاا  48ر ه اا رفا تاضى  ته ارفتاة

فتق اراتانلق ارفتةنى  نصتتها  109إلق ار ت ص دكتلق كافتح اعالدت  فتا رتن دمتلب اراتانلق إلالدتته إلل دتتتة فنهتا لاتذا فتا قضتا  ته ارفتاةر 
إلل دتتتة فنهتتا  تكتتن اراتتانلق. لفتتتى كتتاق اراتتانلق ار تتاص  تنألتتدن ارفناقصتتاا علتتى إلق كتتح  تت ص إلاتتح رلتداقتتة فتتا رتتن تمتتلب إلالدتتته 

لارفزادةاا قة تألت على ارفادةدق  مجح ارففنلعدق فق ارتدافح ارتاتةن  دهتاقاا إلل ارتداقتة فدهتن رتتدق تفتف إلمتفائهن فتق اتذا ارمتجح 
قائفتا فتإق ارتداقتة فدته  تارتغن فتق ذرتر دجدتح ارداتة  لزلاح قتات ار هبي إلى ملب إلالدتهن فى ارتداقتة فتف ايةاتر فتا  اتى قتتات ار تهب

 اهال تتى لرل كانا ايةاتر ارفتداقةر ال تدلن  صةلت قتتات ار تهب. لال د تح ذرتر  تتا ايةاتر فتى ارتدتلد  عتق ارأتش ارتذى صتةت 
عهائته لانداتة ارداتة ثتن صتةت قتتات  عنه عفال  الاعة ارفمئلرد  ارتاصدتد . إلفا ارتار  ارثاند  لاى إذا إل هت ارفتدهة إلل ارفاتالح  ا تلح

 تته ه فتتق ارتدافتتح فتتال دكتتلق ارداتتة  تتاهال عق قتتتات ار تتهب رتتد  رتته اثتتت إال فتتق تتتاتدخ صتتةلت  فتتال دمتتتب علتتى ارداتتلة ارتتتى إل تفتتا 
 ما ا  علده لتألح صتدت  فنتج  خثاتاا.

لق تنألتتتدن ارفناقصتتتاا لارفزادتتتةاا لالئتتتتته ارفمت تتتات/ إلتفتتتة فنصتتتلتي ارف تتتكالا اردفلدتتت  فتتتى ارفناقصتتتاا لارفزادتتتةاا فتتتى ضتتتلق قتتتان 
ي ارفجلتتتة اعلحي ه دتتت  فزدتتتةر لفناتتتت ي 1995ارتن دذدتتت  لارت تتتتدداا ارفتت هتتت   تتته لفتتتتالى لإلتكتتتان فجلتتت  ارةلرتتت  ارصتتتاةتر تتتتتى عتتتان 

 لفا  دةاا. 245ي ص 1996
فنته علتى إلق رلجهت  ارفتداقتةر إلق تتتتن فتق  48فتى ارفتاةر تقتن  2015رمتن   899لرهذا فاة نص إلفت ار تاق اردان متارا ارتذكت تقتن   (1)

تارتتت  فتتتق ارتضتتتاتب فتتتى ارفصتتتارح ارتتتتى دصتتتدب –فتتتى تارتتت  تت تتتتهن  –إجتتتتاقاا فتتتنح عاتتتة ار تتتتاق اردتتتان اع تتت اص ارتتتذدق تتتاتتتا 
 –فدارجتها  هتا إلل لمائح إل تى. لقة  دنا اذ  ارفاةري إلق تارت  ارتضتاتب فتى ارفصتارح تتتاتا فتى كتح فلقتا دكتلق فدته رل ت ص 

ى د اتر فتى تن دتذ إجتتاقاا إ تتان عاتة ار تتاق اردتاني إلل رته تت ثدت فتتفتح   تكح ف ا تت إلل غدتت ف ا تت علتى نتدجت  فتنح اتذا ارداتة ارذ
فصتلت  فاردت  إلل اقتصتاةد  إلل غدتاتا فتق ارفصتتارح ار  صتد  ارتتى دفكتق إلق تتؤثت علتى تداةدتت  إلل امتتاالرد  عفلدت  فتنح عاتة ار تتتاق 

 اردان.
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Les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérêts , 
lorsuq'il ne peut y être remédié par d'autres moyens. Constitue une situation de 
conflit d'intérêtts toute situation dans laquelle une personne qui participe au 
déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible 
d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, 
économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son 
impartialité ou son independence dans le carde de la procédure de passation du 
marché public. 

رذرر فاة انتهى اراضتاق ايةاتى ار تنمتى إرتى عتةن جتلاز ا تتتار ارفتدهتة ارتذى إلعتة ف تتل  ارداتة فتى ارفنافمت   
على اذا ارداةي لارذى دهتةا إرتى تن دتذ فتا تتن تتةدتة  فتى ارف تتل . لتكفتق علت  ذرتر فتى ارفتكتز ارففدتز ارتذى 

إلقتانه فق ارفت تدق. تد  إلنه  تكن ةتامته ر ةاق فتح ارداة إلل إهالعه علتى كثدتت  إلص ح دتلز  فى فلاجه 
فتق ارلثتتائا لارةتامتتااي ال تتة لإلق دكتتلق قتتة جفتتف فدللفتتاا اافتت  تجدلتته دتتتلز اتتذا ارفتكتتز ارفتفدتتزي ففتتا دتتؤةى 

  ةلت  إرى ارتجالز على ف ةإل ارفمالار  دق ارفت تدق.
T.A de paris, 22-1-1995, Sté Genicorp, A.J.D.A., 1966, P. 166. 

 إذ تالح ارفتكف  فى اذا ارتكن  لأتها: 
".. La requérante ait, à l'occaion de cette mission, recueilli des informatins 
susceptibles des l'avantages par rapport aux autres candidates à l'attribution du 
marché litigieux…..). 

   ق ارفناقصاا ارداف  فى ةلر  اركلدتا علتى إرتزان  2016رمن   49( فق اراانلق تقن 82ارفاةر تقن ) لتنص 
عضل فجل  إةاتر ارجهاز رلفناقصاا ارداف ي لفلألا اذا ارجهاز لفلألا ارجهاا ارداف  صات   ار ت ق إلل 

إذا كانتتا رتته فصتتلت  إلى  تت ص د تتاتر فتتى إلعفتتاح ارفناقصتتاا  االفتنتتا  عتتق ارف تتاتك  فتتى جفدتتف إجتاقاتهتتا 
ف ا تتتر إلل غدتتت ف ا تتتر فتتى اردفلدتت  ارفهتلتتت . لداصتتة  ارفصتتلت  ارف ا تتتر إلق دكتتلق اردضتتل إلل ار تت ص إلل 
زلجتته إلل إلتتتة إلقات تته تتتتى ارةتجتت  ارثاندتت  اتتل فاتتةن عهتتاق فتتى ارفناقصتت  إلل دفلتتر تصتت  فدتته إلل دكتتلق عضتتل 

 نها إلل ك داًل رها.فجل  إةاتر ارجه  فاةف  اردهاق إلل فلأل ًا فدها إلل كداًل ع
 إصتةات ارالئتت  ارتن دذدت  راتانلق ارفناقصتاا اردافتت   2017رمتتن   30( فتق فتمتلن تقتن 45كفتا تتنص ارفتاةر ) 

 على: 2016رمن   49 ةلر  اركلدا تقن 
ددة تضات ًا رلفصارح تلافت فصلت  ف ا تر إلل غدتت ف ا تتر عى فتق ارف تاتكدق فتى ات تاذ اراتتاتاا فتى اردفلدت   - 1

 هتلت .ارف
ددة فق ق دح ارف اتر فى ات اذ اراتاتاا إلل إلعفاح ارفناقصاا إلل ارففاتماا إلل اعفت ارف ا ت ارتى تة ح فى  - 2

ا تصاصتتاا ارجهتتاز إلل ارجهتتاا صتتات   ار تت ق كتتح فتتق د ا تتت إلى إجتتتاق فتتق ايجتتتاقاا ارتتتى تمتتتلزفها تلتتر 
تإلى فدها ق ح ات اذاا ملاق كاق ارف اتر فتق اردتافلدق اععفاح إلل إصةات اراتات إلل اعفت إلل ارتداقة إلل إ ةاق ار

  ارجه  ل  ارجهاز إلل عضلًا  فجل  ايةاتر إلل رجن  ارتأللفاا إلل رجن  ار تاق ارجفاعى  لزاتر ارفارد .
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فصارح ذاتد  إلل   صد  على تماب ارفصلت  ارداف ي  اص  إلنه دمهح رلفلأل دق إفكاند  ارت ثدت 
ارلاضتتح رتتد  علتتى إ تتتان ارداتتة لتمتتبي  تتح لعلتتى تن دتتذ  إلدضتتاي فضتتال عتتق إلنهتتن علتتى ةتادتت   تت فلت 

ي ففتتا د لتتا نلعتتًا فتتق ارت ضتتدح علتتى تمتتاب ارف تتاتكدق ايةاتر لإلكثتتت إهالقتتًا علتتى إلمتتاردب عفلهتتا
اخ تدق فق غدت ارفلأل دقي كفا إلنه دثدت فألن  تااع  إلعضتاق ارفجتار  ارندا دت  عتق إلةاق لاجت هن 
فى ارتقا   على إلعفاح ارمله  ارتن دذد ي  ح لفتا اتهن رهذ  ارمتله ي فاا تح فصتارتهن ارذاتدت  علتى 

 تماب ارفصلت  ارداف ....لاكذا.

فق انا فاة تاتت اذا ارتتفاق  تنص اراتانلقي  تدت  ال تفلتر جهت  ايةاتر ار تتلا علدته إلل  
ق كانتتا اتتذ  اراتتتاتاا فجتتتة  نفتتا دتتتتتن علدهتتا إعفتتاح فاتضتتا   اتتتاتاا تصتتةت عنهتتاي لاا ف ار تتتهي لاا

 قتاتاا كا    ال قتاتاا فن ئ ي إال إلنها دا ح ارهدق علدها  لقا ارتن دذ لايرأاق.

  فار ت  ارتا
 ارتتفاق نتدج   هالق عاة ت مد  ار تك  إلل ارتا ه  

 كةاراانلند  ارتى تجفف  دق إلكثت فق  ت

لكفا ال لاضح ال عالق  رداتة ت متد  ار تتك  إلل ارتا هت  ارتتى تجفتف  تدق إلكثتت فتق  تتك   
 اردهتاق ارفاتتةن فتتق اتتذ  ار تتتك  إلل تلتر ارتا هتت ظ فهتتذ  إلفتتلت  اتجتت  ل ددتةر عتتق اتتذا اردهتتاق. رتتذرر 

                                                                                                                                               

ارففاتمتت  إلل تتتلافت ارفصتلت  ارف ا تتتر إذا كتاق  ت ص ارف تتاتر إلل زلجته إلل إلتتتة إلقات ته تتتى ارةتجتت  ارثاندت  اتل ارجهتت  ارفناقصت  إلل  - 3
ارفاالر  إلل ارفلتةر إلل ارفتدهةر فن تةر إلل  اال تتار فف ارأدتت إلل دفلتر تصت  فدهتا إلل دكتلق عضتل فجلت  إةاتر اتذ  ارجهت  إلل فلأل تًا 

 فدها إلل لكداًل عنها إلل ك داًل رها.
 ص  إلل فدزر لرل فتتفل .تتلافت ارفصلت  غدت ارف ا تر إذا كاق ارف اتر فى لضف دتتجح فده   ه  تصلره على فن د   ا - 4
دتددق على فق قان رةده إلى تضاتب فى ارفصارح  ص   ف ا تر إلل غدت ف ا تتر إلق د صتح كتا ت  رلمتله  ارف تصت   ارجهتاز إلل ارجهت   - 5

 صات   ار  ق عق لجه ارفصلت ي لإلق دفتنف فلتًا عق ارف اتك  فى ات اذ اراتات إلل اععفاح.
لدكتلق ارداتة ارتذى    دانهتا دتتن  فمتاقرته ت ةد دتا فتى ارجهت  ارتتا ف رهتا فضتال عتق تصتتدح ايجتتاقااي كح فق د ارا ارضلا ه ارفتاةن - 6

 د تن فف صاتب ارفصلت  قا اًل را هاح ةلق اي الح  تا ارجه  صات   ار  ق فى ارفهار    ارتدلد .
 لمائح تاند  ارفدللفاا ارفتات .دن ت ارجهاز اذ  ارضلا ه على فلقده االركتتلنى لفا دتا  فنام ًا فق  – 7

علتى اردتافلدق  ارجهتاا ارتتى  -كفا  دنا فق ق ح  – 2018رمن   182لفى فصت فاة تألت قانلق تنألدن تداقةاا ارجهاا ارداف  تقن  
رفةندتت  (ي كفتتا جتتاق  اتانلق ار ةفتت  ا26تمتتى علدهتتا إلتكتان اراتتانلقي ارتاتتةن  ارتذاا إلل  ارلامتته   دهتتاقاا إلل عتتل  رتلتتر ارجهتاا )ن

نصتا  عافتًا دلجتب علتى ارفلألتا االرتتزان   تكتان اراتلاندق ارنافتذر لعتةن ارادتان  ففاتمت  إلى عفتح دتنتافى فتف ارتزافته  2016ارجةدة ردان 
ارلألد ىي فدفا نصا ارالئت  ارتن دذد  رهذا اراانلق   نه دتألت على ارفلألا إلق دجفف  دق لألد ته إلل إلى عفتح آ تت دؤةدته  ارتذاا إلل 

 إذا كاق فق   نه ايضتات  لاج اا ارلألد   إلل غدت فت ا فف فاتضااا.  ارلامه 
ارنافتتذ إلنتته ال دجتتلز ردضتتل فجلتت  ارنتتلاب إلق د تتتن عاتتلةًا فتتف إلى  تت ص فتتق إل تت اص  2014لكتتذرر نتتص ارةمتتتلت ارفصتتتى ردتتان  

يةاتر ارفاردتت  ارتداقتتة  ارتتذاا إلل اراتتانلق اردتتان إلل  تتتكاا اراهتتا  اردتتاني لداتتف  تتاهاًل إلى تصتتتا فتتى اتتذا ار تت قي كفتتا تألتتت قتتانلق ا
 ارلامتته   تتدق ارلتتتةر ارفتلدتت  ل تتدق إلى عضتتل فتتى فجلمتتها ار تتد ى ارفتلتتى إال عنتتة ارضتتتلتر ل  تتتله فددنتت  علتتى نتتتل فتتا تإلدنتتا فتتق 

 ق ح.
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فتتتإق  هتتتالق اتتتذا ارداتتتة إلل تلتتتر ارتتتتا ه إنفتتتا تتدلتتتا   تتت ص فاتتتةن اردهتتتاق ه دددتتتا كتتتاق إلن اعت اتدتتتًاي 
 ل ارتارى فإنه د ضى إرى تتفاق اذا ار  ص فق ارف اتك  فى ارتداقةاا ايةاتد .

تتدصتا علتى إلق تاتةن ارلثتائا ارةارت  علتى فرنسـا ومصـر فق انتا كتاق ارف تت  فتى كتح فتق  
متتتد  إلل علتتتى قدتتتان ارتا هتتت  اراانلندتتت   ضتتتلا هها متتتار   ارتتتذكت فتتتف هلتتتب صتتتت  لمتتتالف  عاتتتة ارت 

ارتت دح إلل ارهلب ارفتافا رلدهاق  تد  إلنه إذا ث ا عةن صتتها إلل  هالنهتاي دتتن امتت داة اردهتاق 
 فلتًاي كنتدج  رتتفاق   ص فاةفه رهذا ارم ب فق ارف اتك  فى اذا ارتداقة. 

ي   صتلص تجفتف ار تتكاا إلل فى فرنسار تاق اردان ( فق فتملن ا45فه اا رنص ارفاةر ) 
 –كفا ذكتنا فق ق ح  –اركداناا االقتصاةد  ارتى تتغب فى ارتداقة ككداق قانلنى لاتةي فاة تهل ا 

 une forme juridiqueضتتتتلتر إلق داتتتةن اتتتذا ارتجفتتتف إلل ذار  تتتكال قانلندتتتا فتتتتةةًا رتتته 
déterminée ال دتتتن تفتت  ارتت تتدح إلل اردهتتاق ارفاتت ةن فتتق ق لتتهظ إضتتاف  إرتتى ضتتتلتر تددتتدق إلتتتة لاا

إلعضتتائه ف لضتتا إلل ففتتثال قانلندتتا رتته إلفتتان ارجهتتاا ارفتداقتتةري  تتح لقتتة دكتتلق ضتتافنا ركافتت  ارتزافتتاا 
 ارتجفف ارتداقةد  تجا  تلر ارجهاا.

ــى مصــر  ( فتتق ارالئتتت  ارتن دذدتت  راتتانلق ارتداقتتةاا اردافتت  ردتتان 50: دالتتتأل إلق ارفتتاةر )وف
 ضتتلتر إلق دتتتلى ارفألتتلا ار نتتى علتى  دتاق ار تكح اراتانلنى رصتاتب اردهتتاق قتة اكت تا  2018

لارفمتتتتنةاا ارةارتتت  علتتتى ذرتتتري متتتلاق إلكتتتاق صتتتاتب اردهتتتاق  تتت ص ه ددتتتى إلن  تتتتك  إلن فجفلعتتت  
 تتتكاا إلل كدانتتاا اقتصتتاةد  فتضتتافن ي لرتتذا دألتتح صتتارتا رلته دتتا فتتى ألتتح اتتذا اراتتانلق لالئتتتته 

( فتتق ارالئتتت  ارتن دذدتت  راتتانلق ارفناقصتتاا لارفزادتتةاا 62رفتتاةر )ارتن دذدتت ي فتتا كانتتا تتتنص علدتته ا
ي فتتق إلق "كتتح عهتتاق فاتتةن فتتق  تتتك  دجتتب إلق تتافاتته صتتلتر تمتتفد  فتتق عاتتة 1998ارمتتا ا ردتتان 

ت مدمها لفق نألافها اعمامىي لعنة تاةدن عهاق فق فن  ر تجاتد  عكثت فق   ص لاتة فدجتب 
  .إلق تتافاه صلتر تمفد  فق عاة ارف اتك

لفتتى كلتتتا ارتتتارتدق دجتتب إلق تتافتتا ارصتتلتر ارفاةفتت   دتتاق   متتفاق اع تت اص ارفصتتتح رهتتن  
 ارتداقتتة رتمتتاب ار تتتك  إلل ارفن تت ر لفتتةى اتتذا ارتتتا لتتتةلة  لإلمتتفاق ارفمتتئلردق ف ا تتتر فتتق تن دتتذ 
عهتتتتاق ارف ارصتتتتاا  امتتتتن ار تتتتتك  إلل ارفن تتتت ر لنفتتتتاذا فتتتتق  فضتتتتاق ايدصتتتتاالا لاا  تتتتتله ارداتتتتة لاا

 على إلق تكلق اذ  ارنفاذا على ذاا صلتر ارداة إلل ارتلكدح.إفضاقاتهن 

ذا كتتتاق اردهتتتاق فاتتتتةفا فتتتق  تتت ص ه ددتتتتى إلل فدنتتتلى فدجتتتب إلق تتافتتتتا اردهتتتاق صتتتتلتر   لاا
 فدتفةر فق  هاقته ارضتد د  لفق  هاةر تمجدله رةى فصلت  ارضتائب على ارف دداا.

لاكذا دتتتن على رجن  ار ا ارت كة إللاًل لق ح ارنألت فى اردهتاق ارفاتةني فتق صتت  لمتالف   
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ارلثتتائا ارةارتت  علتتى عاتتة ت متتد  ار تتتك  إلل عاتتة ارتا هتت   تتدق ار تتتكاا ارفتدتتةةرظ فتتإق رتتن تكتتق اتتذ  
 ارلثائا كذرر تن تتفانها فق اال تتار فى اردت  ارفهتلح رلتداقة.

 الفرع الخامس
 نتيجة عدم تقديم التبمين المؤقتالحرمان 

 وعدم الكفاية الفنية والمالية

لكفا ال لاضح اذاق اعفتاق فتت هاقي إذ دد تاق عق فةى فالقر لك اقر  ت ص ارفت تح  
 رلتداقةي لكذرر فةى جةدته لقةتته على االمتفتات فى تن دذ ارتزافاته تجا  ايةاتر.

إال إلنتتته نتتتص  –كفتتتا  دنتتتا  –تتتت فدق ارفؤقتتتا تاداتتت  إلق ارف تتتت  ار تنمتتتى ت لتتتى عتتتق فكتتتتر ار 
على  ته إلق دكلق ارفت تح رلتداقتة ذا ك تاقر فاردت  لفندت ي فدت تتًا إلق  -كفا  دنا فق ق ح  –صتات  

ارتد دتتت عتتق  –كفتتا ذكتنتتا  –اتتذا ار تتته دجتتب لدأهتتى  تتته ارتتت فدق ارفؤقتتا هارفتتا إلق ارهتتةا فنتته 
 فةى ارفالقر ارفارد  لار ند  رهذا ار  ص.

علتتى  تتته ارتتت فدق  -كفتتا  دنتتا فتتق ق تتح  -ق إلق ارف تتت  فتتى فصتتت نتتص صتتتات  فتتى تتتد 
ق تتلافت فدته كافت  ار تتله ارتتى تتةةتها جهت   ارفؤقاي  ح تتتب علتى ت ل ته امتت داة اردهتاق تتتى لاا
ايةاتر. كفتتتا نتتتص ارف تتتت  فتتتى ارتتتةلرتدق كتتتذرري علتتتى  تتتته ارك ادتتت  ار ندتتت  لارفاردتتت  ك متتتا  را تتتلح 

 ارفنافم  على اردهاق فتح ارتداقة.  ص ارفت ح ة لح غفات 

فارتتتت فدق ارفؤقتتتا لارك ادتتت  ار ندتتت  لارفاردتتت   تتتتهاق رصتتتدااق إذق   تتت ص ارفت تتتح رلتداقتتتةي  
لدجمتتةاق متتفاا فددنتت  فدتته تؤالتته رلتداقتتة فتتف جهتت  ايةاتري لال عالقتت  رهتتا علتتى ايهتتالا  اردهتتاق 

اق صتتتاتب ار تتت ق فتتتق ارتاتتتةن فتتتتح ارداتتتة ارفزفتتتف إ تافتتتهي لفتتتق ثتتتن فتتتإق ت لتتتا إلتتتتةافا دتتتتتب تتفتتت
رلفناقصاا لارفزادةاا ارتكلفد ي لإلق ايةاتر تدنفتا تصتةت قتاتاتا  ارتتفتاق اتذاي إنفتا تصتةت  عنهتا 
تاةت إلق   ص ارفت ح غدت جةدت  ارفناقص  إلل ارفزادةر نتدج  ارتتتى عق إفكانداتته لقةتاتتهي إلى 

 إلنها تاتت اذا ارتتفاق عم اب تتصح  ارفصلت  ارداف ي

إنته كفتا دجتلز إصتةات قتتاتاا  –لكفا تالح فتكفت  اراضتاق ايةاتى  –ففق ارفملفاا إذق  
االمت داة )ارتتفاق(  ارنم   رلفتدهةدق لارفاالردق كجزاق  مت ب اردجتز فتى تن دتذ ارتتزان متا ا دجتلز 
إلدضتتا امتتت داة )تتفتتاق(  دتت  اع تت اص غدتتت ارفتغتتلب فتتدهني  فتتا دتجفتتف رتتةى ايةاتر فتتق تاتتةدت 

عتتق ك ادتت  اتتؤالق لقتتةتتهني ةلق إلق دمتت ا ذرتتر اتت تتاههن فتتف جهتت  ايةاتر فتتى عفتتح فتتاي لذرتتر عتتان 
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 .(1)كإجتاق لقائى تفلده غدتر ايةاتر تل دا رلفصلت  ارداف  لتةاا

ق كانتتا متتله  تاةدتدتت   ارنمتت   رلدناصتتت   فتتف فالتألتت  إلق متتله  ايةاتر فتتى اتتذ  ارتارتت ي لاا
إذ ث ا رهتا  –د  لار ند  ر  ص ارفت ح رلتداقةي إال إلنها فادةر ارتى تةح على فةى ايفكانداا ارفار
 تتتت ق تصتتتتةت قتتتتتاتا  تتفانتتتته فتتتتق ارف تتتتاتك  فتتتتى اردهتتتتاقاا  –إلنتتتته غدتتتتت فؤاتتتتح فاردتتتتًا لفندتتتتًا رلتداقتتتتة 

ارفهتلت ي لذرر إعفااًل رلنصلص اراانلند  ارتى تتتن ذرر على فا  دنا.  فدنتى إلنته إذا ث تا رجهت  
رلتداقتة كتذرري إلى إلنته غدتت ك تؤ فاردتا لفندتًاي لرتن تت تذ قتتاتًا  تتفانته فتق ايةاتر إلق   ص ارفت ح 

ارتاةن  اردهاقي تكتلق قتة إل هت ا لددتة قتاتاتا فتى اتذا ار ت ق قتتات غدتت ف تتل ي ففتا دجتلز ارهدتق 
علده إرأاق لتدلدضاي لاردك  إذا ث ا إلق اذا ار  ص ك ؤ فاردا لفنداي فإنها فادةر  ا لره كفت حي 

لح عهائه فى ارفناقصاا ارتكلفد ي فإق إلصةتا قتاتًا  تتفانه تغن ذرري فإق اذا اراتات لفق ثن ق 
 دكلق إلدضا قتات غدت ف تل  ففا دجلز ارهدق علده إرأاق لتدلدضا.

اتتذ  اتتى تتتاالا إلل صتتلت ارتتفتتاق ارتتتى تفنتتف إل تت اص ارفت تتتدق فتتق ارتاتتةن  دهتتاقاتهن  
ارفدندتت  ار تا ات تتاذ اراتتتاتاا  هتذا ارتتفتتاق فتتى  تت نهاي رلتداقتةاا ايةاتدتت ي لارتتتى دجتب علتتى ارلجنتت  

ك تة ايجتاقاا ارتى تتلالاا اذ  ارلجن ي ق ح إلق تنألت فى اردهاقاا ارفاةف  فق اؤالق اع  اص 
ارفت تتتدق. لركتتق نألتتتًا ر هتتلتر اخثتتات ارفتتت تت  علتتى فثتتح اتتذ  اراتتتاتااي فتتإق اراضتتاق تتتتدص علتتى 

 ةلتاا صتدت  غدت ف ل    دةن ارف تلعد .تلفدت كاف  ارضفاناا ارالزف  رص

اذا لدالتأل إلق انار  لهًا لتةا ال  تدق ارتتفتاق لاالمتت داة رتةى كثدتت فتق ار اته  تح لفتى  
إفتاق فجل  ارةلر  لإلتكافه إلتدانًاي إذ ددت تلق إلق كثدتتًا فتق إلمت اب ارتتفتاق لارتتى تتدلتا   ت ص 

تمتق ارمتفد ي إلل متا ا    تتته فتى إلعفتاح ففاثلت ي  فاةن اردهاق فثح عةن ك ادته ار ند  لارفارد ي إلل
 ددت تلنها إلم ا ًا رالمت داة فف إلق اذ  اعم اب ال عالق  رها ار ت   اردهاق فى ذاته. 

فاة ذاب  د  ار اه إرى إلق االمتت داة دكتلق ردتةن تتلافت ارفاتةتر ارفاردت  إلل ارك تاقر ارفهندت   
. (2) ق اتذ  ارألتتلا غدتت فتت هت   اردهتاق ارفاتةنىإلل تمق ارمفد ي تغن إلنه دات فى ذاا ارلقتا  ت

 ح راة ذاب ار د  اخ ت إرى إلنه ارتزافًا  ف تةإل ارفنافمت  دتدتدق إتاتت  ار تصت  ركتح فتق تتتلافت فدته 
ار تله رلتاةن رلفناقص ي لال دجلز تتفانه فق اذا ارتا رأدت م ب قانلنىي غدت إلنه دتة فتق اتذا 

 ارف ةإل قدةاق:

ا:  فتتا ت تضتته ايةاتر فتتق  تتتله فددنتت  تتتتى لجتتلب تلافتاتتا فتتدفق دتاتتةن دتدلتتا اعلح فنهفتت 

                                                 

 .  22/12/1962اي جلم  6رمن   1654ارةعلى تقن  (1)
 .124( ارةكتلت/ جا ت جاة نصاتي ارفتجف ارما اي ص 2)
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 رلفناقص .

لدتدلتا ارثتتانى:  فتتا اتل فاتتتت فتتق تتتا امتت داة  دتت  اعفتتتاة ارتتذدق دث تا رهتتن عتتةن قتتةتتهن  
 .(1)ار ند  إلل ارفارد  عةاق اععفاح ارفهلل  

ارتتفتتاق انتهتتى إرتتى ارتتتا فتتى لكفتتا اتتل لاضتتحي  دنفتتا  تتةإل اتتذا ارجانتتب ار اهتتى  تتارتا فتتى  
االمت داة تغن إلق اعفتدق فتدلااق  تاعفتاةي إلى    ت اص ارفت تتدق لرتد   اردهتاقاا ذاتهتاى   إلل 
كفا دالح ار د  كذرر لقة دكلق م ب االمت داة عتةن امتتد اق اردهتاق إلل فاةفته ر تتله ارفناقصت  

لهًا لاضتًا  دق اردهاق لال فا دنه ا إلل ر لضا  ارتى نصا علدها ارالاندق لارللائح. لانا نجة  
 علده االمت داةي لفاةن اردهاق لال فا دنه ا علده ارتتفاق... لاكذا.

إلفا فدفتا دتدلتا  إفتتاق فجلت  ارةلرت  ارفصتتى فن تدت إرتى فتا انتهتا إردته ارجفددت  اردفلفدت   
تر ار ندتت  لارفاةدتت ي  تتح رامتتفى ار تتتلى لارت تتتدف فتتق إلنتته "ال دك تتى فتتى ارفتداقتتة فتتف ايةاتر تتتلافت ارفاتتة

دجتتب إلق تتتتلافت إرتتى جانتتب ذرتتر تمتتق ارمتتد ي لرتتاةاتر فتتى اتتذا ار تت ق ارتتتا فتتى امتتت داة فتتق تتتتى 
 .(2)امت داةان فق قائف  عفالئها ففق ال دتفتدلق  تمق ارمفد "

كفا جتاق  تكتن ارفتكفت  ايةاتدت  اردلدتا إلنته إذا تتاتا فتى فاتةن اردهتاق إلتتة فلج تاا ارفنتف  
فح ملاق  نص اراانلق ك عضاق ارفجار  ار تد د  ارفتلدت  لارفجتار  ارت تتددد  لار ترفاندت  فق ارتدا

إلل اردتتافللق  ارجهتتاز ايةاتى رلةلرتت  لارلتتتةاا ارفتلدتت  لارهدئتتاا اردافتت  إلل ارفتكتتلن علتتدهن  دال تت  
ارجنادتتت ي إلل كتتتتاق فتتتق ارففنتتتتلعدق ففتتتق ارتدافتتتتح  فلجتتتتب قتتتتات إةاتى كاتتتتتاتاا ار تتتهب فتتتتق متتتتجح 

تدهتةدق إلل ارفاتتالردقي فإنتته دتدتتدق علتتى رجنتت  ار تتا امتتت داة اردهتتاقاا ارفاةفتت  فتتق اتتؤالق ركتتلنهن ارف
 .(3)فق ارففنلعدق فق ارتدافح فف ايةاتر

لكفتتا اتتل لاضتتح فتتق ار تتتلى متتار   ارتتذكت لكتتذرر فتتق تكتتن ارفتكفتت  ايةاتدتت  اردلدتتا فتتةى  
كافتت  ارتتتاالا ارفتتذكلتر فتتى اتتذ  ار تتتلى  ار لتته ار تتدق لارلاضتتح  تتدق ارتتفتتاق لاالمتتت داةي إذ تغتتن إلق

لذرتتر ارتكتتن ففتتا دنتتةتا فتتى إلمتت اب ارتتفتتاق ارفتت هتت    تت ص ارفت تتحي إال إلنهفتتا اعت تااتتا إلمتت ا ًا 
فما هى إذن حاالت االستبعاد؟ وما هى اآلثار المترتبـة عليهـا؟ هـذا مـا المت داة اردهاق ارفاتةنى   

 نبينه فيما يلى.

 

                                                 

 .226ي فتجف م ا ذكت ي ص 2017تلت/ ع ة اهلل ت اب ارت دةىي اردالة ايةاتد ي اره د  اعلرىي ارةك (1)
 .9/12/1987ي جلم  47/1/120( فلا تقن 2)
  .9/4/1972ا. ي جلم   16رمن   600( ارهدق تقن 3)
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 المطلأل الثانى
 تشريعية الحديثة لضوابط وضمانات الفلسفة ال

 حاالت االستبعاد

تتدةة تاالا االمت داة  تدةة اعم اب ارفتت ه   اردهاقاا ذاتها لارتى م ا  دانها ت صدال  
لذرتتتتر متتتتلاق فدفتتتتا دتدلتتتتا  ار تتتتتله لارفلاصتتتت اا ارتتتتتى دجتتتتب إلق تكتتتتلق علدهتتتتا اتتتتذ  اردهتتتتاقااي إلن 

تلر اردهاقاا  دة فلعة فتتح ارفألتاتدا ار ندت ي إلن إلنهتا  ارفمتنةاا لارلثائا ار اص   هاي إلن  لتلة 
 نتدج  رصةلت قتات  تتفاق صاتب اردهاق فق ة لح ارفناقص ....ارخ.

لانا دالتأل إلق فا ن دت إرده فق تاالا رالمت داة إنفا تت تا   ت نها ارتنألن اراانلندت  فتتتتتتتتح  
 ارةتامتتتتت ي لذرر على ارنتل ارتارى:

 الفرع األو 
 االستبعاد نتيجة تطبيق قرارات الحرمان

ق كانا تتدلا    ص ارفت ح لرد   دهائهي إال إلنهتا   ذكتنا فق ق ح إلق قتاتاا ارتتفاق لاا
علتى اتذا اردهتاقظ إذ  صتةلت قتتات ارتتفتاق ال دصت ح ر ت ص  – ه دد  ارتتاح  –تندك   ارملب 

تغتن ذرتر  –ي ل ارتارى إذا تاةن  دهتاق ارفت ح ارفاةتر اراانلند  على اال تتار فى ارفناقصاا ارداف 
ق تلافتا فى اردهاق  تله  – فإنه دص ح لاج ا على جه  ايةاتر امت داة فثح اذا اردهاقي تتى لاا

ق كتاق اتل اردهتاق اعفضتحي لاتل فتا ددنتى إلق متله  ايةاتر انتا متله   ارفناقص  كلهاي  تح تتتى لاا
 رتارى ددة قتات االمت داة قتاتًا لجل دًا.فادةر  دةن ق لح عهاق فاةن فق إلتة ارفتتلفدقي ل ا

فتق فتمتلن ار تتاق  55لال فا ت نته كاف  ارت تدداا ارفااتن ي ف ى فتنما فثال تنص ارفتاةر  
على إلنه فى تار  فا إذا ث ا إلق ارفت ح فق ارففنتلعدق فتق اال تتتار  2016رمن   360اردان تقن 

 ي إلل إلنتتتته رتتتتن دمتتتتت تا  تتتتالح ارفتتتتةر ارفتتتتتةةر  فتتتتى ارفناقصتتتت ي إلل إلنتتتته رتتتتن دمتتتتتلا ار دانتتتتاا ارفهلل تتتت
ار هاةاا لارلثائا ارتى تهل ها ارجه  ارفتداقةري لرن دان  االمتكفاح إلل ار تح ارفهلتلب فنتهيإلعلنا 

 ارجه  ارفتداقةر إلق عهاق  إلل هلب تت دته غدت فا لح لفق ثن لاجب االمت داة.

Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'interdiction 
de soumissionner, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées 
par l'acheteur ou ne peut produire dans le délai imparti les documents 
justificatifs, les moyens de prevue, les compléments, ou explications 
requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le 
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candidat est éliminé. 
ثتن إل تتن فدته ارداتة  دتة  -تغتن ذرتر  –لفف ذرر دالتأل إلنه إذا ق تح عهتاق إلتتة ارفتتتلفدق  

إتماق اردهاقي فتإق ارتتإلى فمتتات فتى فتنمتا علتى إلق ارداتة ددت تت متلدفا فتق ارناتدت  اراانلندت ي علتى 
ة ارفناقص  لاا تان ارداة ددت ت فى تكن ايرأاق ارضتفنى راتتات ارتتفتاقي لإلق االرتتزان إلما  إلق اعتفا

 دةن إ تان اردالة فف ارفتتلفدق فاتت رصارح ايةاتر فاهي لفق ثن فال دجلز ارهدق علتى فثتح اتذا 
ي لاتتل فتتا دنه تتا فتتى تاتتةدتى علتتى ذاا ارلضتتف فتتى فصتتتي  اعت تتات إلق إ تتتان ارداتتةي إنفتتا (1)اراتتتات
 .(2)هت ايجتاقاا ارما ا  علده فق ارددلب إلل ارفثارب ارتى  ا تهده

 الفرع الثانى
 االستبعاد نتيجة تخلف شرط أو أكثر من 

 شروط العطاء

ل تتتله اردهتتاق اتتذ ي اتتى ارتتتى لتةا  اتتلاندق ارفناقصتتاا إلل ارتداقتتةاا اردافتت  إلل ار تتتاق  
اردتتاني لكتتذرر تلتتر ارتتتى إلعلنتتا عنهتتا جهتت  ايةاتر فتتى ارفمتتتنةاا لارلثتتائا ارصتتاةتر عنهتتا فتتى اتتذا 
ار صتلصي متلاق إلكانتا كتامتتاا إلل ةفتاتت ار تتله إلل فمتتنةاا للثتتائا اركتتلندت ي لاتى فتى لاقتتف 

تله عةدةر رلأاد  نذكت فق  دنها فتثاًل ضتتلتر إلق دكتلق اردهتاق فلقدتًا فتق صتات ه إلل فتق اعفت  
ارففثح اراانلنى رهي تلقددا اركتتلندًاي إلل تلقددا عاةدا لذرر على نفلذا اردهاق ارفدة  فدتف  ارجه  

ده ار نتتى ايةاتدتت  ارفدندتت ي فتتإق رتتن دكتتق كتتذرر دمتتت دة اردهتتاقظ لإلق دكتتلق اردهتتاق كتتذرر ف تغتتًا   تتا
ارفلقف إلل ارص ت  ارتمفد  رلجه   -لارفارى فى ارلثائا ارتمفد  )كتام  إلل ةفاتت ار تله ارفدتفةر 

ذا كتاق ارهتتح  ارفتداقةر عق هتدا ارلمتائح االركتتلندت (ي فتإق رتن دكتق كتذرر دمتت دة اتذا اردهتاقظ لاا
ناا إلل تاتةدفها لث تا إلنهتا د تته إلق دكلق اردهاق فصتل ًا  ددناا فددن ي فإق عةن تاةدن اذ  اردد

غدتتتتت فها اتتتت  رلفلاصتتتت اا  إلل غدتتتتت فالئفتتتت  رلأتتتتت  ارفهلتتتتلب فتتتتق إلجلتتتتهي تتتتتن امتتتتت داة اردهتتتتاقي 
ال تتتتن امتتتت داة اردهتتتتاقظ  لكا تتتتتاه إلق تكتتتلق قائفتتت  اعمتتتدات فؤت تتت  لفلثاتتت  فتتتق فاتتتةن اردهتتتاقي لاا

اتته رلفلاصت اا ار ندت  لدمت دة اردهاق كتذرر رتلتلة   دتة فلعتة فتتح ارفألتاتدا ار ندت ي إلل ردتةن فها 
إلل عنه د تفح على ك ه إلل فتل إلل تت دت فى جتةلح ار ئتااظ إلل يغ ارته فتتح صتناع  ارصتنا 
)فتلتتى إلن إلجن تتى(ي لفتتق ار تتتله كتتذرر إلق دكتتلق اردهتتاق فتتتتتًا  لأتت  ارةلرتت  )فتتى فصتتت لاركلدتتا 

ذا كاق ارهتح  اتا ارةلر  ف دكتلق  لأت  إلجن دت ظ فتإق رتن  ارلأ  اردت د ي لفى فتنما  ارلأ  ار تنمد ( لاا

                                                 

 .163ارةكتلت/ إلتفة عثفاق عداةي ارفتجف ارما اي ص  (1)
 32هدتق فتى اراتتاتاا ايةاتدت  اراا لت  رالن صتاح فتى فجتاح ارداتلة ايةاتدت  فتى ضتلق اراتتات  اتانلق تقتن ( انألت فؤر نتا إجتتاقاا لهتتا ار2)

  .360ي ص 2018ي فكت   ار الحي اعتةقي 2014رمن  
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 دكق كذرر فإق فصدت  دكلق االمت داة. 
( فتتق ارالئتتت  ارتن دذدتت  راتتانلق تداقتتةاا ارجهتتاا اردافتت  45تتتنص ارفتتاةر تقتتن ) وفــى مصــر 

 على إلنه دجب إلق : 2019ارصاةتر عان 

تاتتتةن اردهتتتاقاا ار ندتتت  فلقدتتت  فتتتق إلصتتتتا ها لفاتتتا رل تتتتله ارفتتتتةةر  فمتتتتنةاا ارهتتتتحي لدجتتتب  -
اتتةدفها علتتى نفتتلذا اردهتتاق ارفتتةتا  كتامتت  ار تتتهي لدجتتب إلق دث تتا علتتى كتتح فتتق فألتلفتتى ت

اردهتتتاق ار نتتتى لارفتتتارى نلعتتته فتتتق ار تتتاتاي لدلضتتتف ارفألتتتتلفدق ةا تتتح فألتتتتلا فألتتتا  هتداتتت  
فتكفتتت  لدلضتتتتح علدتتتته امتتتن ارجهتتتت  ايةاتدتتتت  لعنتتتلاق إةاتر ارتداقتتتتةاا لفتتتتا د دتتتة إلق فتتتتا  ةا لتتتته 

رفتتارى لدتتذكت امتتن اردفلدتت  لتقفهتتا لتتتاتدخ جلمتت  فتتتح ارفألتتاتدا ارفألتتتلا ار نتتى لارفألتتتلا ا
 ار ند  كفا دذكت امن صاتب اردهاق.

دجب إلق دكلق صاتب اردهاق إلل ارفتزادة  تمب اعتلاح فتق ارفصتتح رته اردفتح لفاتا رلاتلاندق  -
ندتاا ارفدفلح  ها فى جفهلتد  فصت اردت د ي إلل دكلق ره  ففثال تمفدًا فدهاي رةده كافت  ايفكا

لقاةت على تن دذ كاف  ارتزافاته ارلاتةر  كتام  ار تله لارفلاص اا فدفتا رتل تمتا علدته اردفلدت  
 فتح ارهتح.

فإذا رن تتا  اذ  ار تلهي فإنه دتن امت داة اردهاقظ كفا د هح اردهاقي لفق ثتن دمتت دة فتق  
دت ايجفتتارى لرتتن % فتتق ارمتت5 تتدق اردهتتاقاا فتتى ةلرتت  اركلدتتاي إذا كتتاق ار هتت  ارتمتتا ى دجتتالز 

فتق قتانلق ارفناقصتاا اردافت (ي كفتا لتة  57دلافا ارفجل   إجفتا  آتاق ارتاضتتدق علتى ق لرته )ن 
فى اراانلق ارفصتى إلق إلمدات اردهتاق دجتب إلق تكتتب تقفتا لتتلفتًا.  لدكتلق متدت ارلتتةر فتى كتح 

لق تأددت إلل تدةدح صنا  تمب فا ال فةلق  جةلح ار ئاا عةةًا إلل لزنًا إلل فاامًا إلل غدت ذرر ة
فتتق ارالئتتت   54فتتى ارلتتتةري فتتإذا ت لتتا  تتته إلل إلكثتتت فتتق اتتذ  ار تتتلهي دتتتن امتتت داة اردهتتاق )ن 

( ظ لفتتى فتنمتا دالتتتأل إلق انتتار ت تقت   تتدق تتفتتاق إلتتة اع تت اص فتتق ارتاتتةن 2019ارتن دذدت  ردتتان 
ح رمتت ب عتتةن ك ادتت  رلفناقصتت   متت ب عتتةن ك ادتتته ارفاردتت  لار ندتت ي ل تتدق امتتت داة عهتتاق اتتذا ارفت تت

فؤاالتتتته ارتاندتتت  ارفتدلاتتت   اردهتتتاق فتتتتح ارفناقصتتت ظ إذ إلق ارتتفتتتاق فتتتى ارتارتتت  اعلرتتتى دتدلتتتا  كتتتح 
ارفناقصتتاا ارتتتى تهتتهتتتا ايةاتر  تتالح فتتتتر فتتتتةةري إلفتتا فتتتى ارتارتت  ارثاندتت ي فتتتإق االمتتت داة دكتتتلق 

 تتتح  ارنمتت   رفناقصتتت  فتتتتةةر عاتضتتا لتاجدتتتا إرتتى عتتتةن اقتنتتا  ايةاتر  ارفمتتتتنةاا ارتتتتى قتتةفها ارفت 
 ارتتذااي لاتتذا االمتتت داة اع دتتت لارتتذى ددتتة امتتت داةًا عاتضتتا ال دتتتلح ةلق تاتتةن ذاا ار تت ص إرتتى 
فناقص  إل تى تدلق عنها ذاا ارجه  ايةاتد ي فةعفًا   تاته ارتى قةفها فى ارفتر اعلرى  فدهداا 
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 .(1)تاند  جةدةر تتنامب لفدهداا ارفناقص  ارفدتلض 

  تتت ق ارهل تتتاا إلل ارف تتتتتداا  2018رمتتتن   1075لقتتتة نتتتص ارفتمتتتلن ارالئتتتتى تقتتتن  اتتتذا 
فاتتتتر إللرتتتىي علتتتى إلنتتته فتتتى تارتتت  ايجتتتتاقاا اال تداتدتتت  ةلق  2152اردافتتت  فتتتى فتنمتتتا فتتتى ارفتتتاةر 

جتتاقاا ارفناقصتاا اردافت ي  les procédures adaptées sans négociationف الضت   لاا
لغدتتتت ارفا لرتتتت   inapropriéesلغدتتتت ارفالئفتتت   irrégulièresتمتتتت دة اردهتتتاقاا غدتتتت ار تتتتعد  

inacceptabls ظ لفتتتى  ادتتت  إجتتتتاقاا ارتداقتتتة اع تتتتى تمتتتت دة فاتتته اردهتتتاقاا غدتتتت ارفا لرتتت ي إلفتتتا
اردهاقاا غدت ار تعد  إلل غدت ارفالئفت ي فإنهتا دفكتق إلق تصت ح  تتعد  لفالئفت   ارت تال    تته 

  تكح لاضتح إلل ف تارغ فدتهي فتف فالتألت  إلق ارت تال  إذا  إلال تكلق فق اردهاقاا فن  ضت  ارادفت 
 انتهى ةلق إلق تص ح اذ  اردهاقاا  تعد  إلل فالئف  فإنها تمت دة.

Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel 
d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptabls sont 
éliminées. 
Dans les autres procédures, les offres inappropriées. Les offres 
irrégulières ou inacceptables peuvent devenir, régulières ou acceptables 
au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient 
pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris 
fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. 

كفا نصا ذاا ارفاةر فى فاتتها ارثاند  على إلنه دجلز رلجه  ارفتداقةر فتى جفدتف إجتتاقاا  
زفندت  فنامت  ي   تتته إلال ارتداقتة إلق تمتفح رلناقصتتدق  تصتتدح عهتاقاتهن غدتتت ار تتعد   تالح فتتتتر 

تكتتتلق فن  ضتتت  ارادفتتت    تتتكح لاضتتتح إلل ف تتتارغ فدتتتهظ لإلال دكتتتلق رهتتتذا ارتصتتتتدح إلثتتتت علتتتى تأددتتتت 
 ار صائص اعمامد  رتلر اردهاقاا.

فتتتى  2016رمتن   360( فتتق فتمتلن ار تتتاق اردتان متتارا ارتذكت تقتتن 59لقتة  دنتتا ارفتاةر ) 
 فا لر  قائل : تكلق اردهاقاا غدت  تعد  إلل غدت فالئف  إلل غدت

: اتل اردهتاق ارتذى ال دتلافتا فتف ارفتهل تاا ارفنصتلص علدهتا فتى العطاء وير الشـرعى - 
لثائا ارفناقص ي لذرر إفا  دةن اكتفاح تلر ارفتهل اا إلل رف ار تها ارت تدداا اراائف   فا فتى ذرتر 

                                                 

(1) De. Laubadère- Delvolvé et Moderne, Traité des contrats administratifs, op. cit., P. 605.   
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 .(1)ارت تدداا ار دئد  لاالجتفاعد 

ــــــو : -  اتتتتتتل اردهتتتتتتاق ارتتتتتتذى دتجتتتتتتالز متتتتتتدت  االعتفتتتتتتاة ارف صتتتتتتص  العطــــــاء ويــــــر المقب
 . (2)رلداة اردان  ارفدزاند  لارذى دتن تتةدة  ق ح هتح ارفناقص 

اتتتتتتل اردهتتتتتتاق ارتتتتتتذى دتنتتتتتتافى تفافتتتتتتًا إلل ال عالقتتتتتت  رتتتتتته  ارداتتتتتتة  العطــــــاء ويــــــر المالئــــــم: - 
 .(3)ص ارداني فهل ال دل ى ل  كح لاضح االتتداجاا ارفهلل   لارفنل  عنها  لثائا ارفناق

ضتتتاف  رفتتتا متتت ا فتتتإق فتمتتتلن ار تتتتاق اردتتتان متتتارا ارتتتذكت دضتتتدا إرتتتى تتتتاالا االمتتتت داة   لاا
 ارتاالا اختد :

 تلتدتة فنتتم فدتدقي  une entité adjudicatriceتارت  قدتان إتتةى ارلتتةاا ارتداقةدت   - 
انار ات اا إذا كاق اذا ارفنتم دتجف فى إلصله إرى ةلر  فق  اتا ةلح االتتاة اعلتل ىي لرن دكق 

فتتف اتتذ  ارةلرتت  دمتتفح رل تتتكاا إلل اركدانتتاا االقتصتتاةد   االتتتتاة اعلتل تتى  ارتتة لح إرتتى إلمتتلاقها 
لارفدافل   ارفثحي إلل إذا كاق انار ات اا لركق ال دتاا ار ائةر ارفتجلر ارفاتتر  فلجب قتات فجلت  

 تم.% فق إجفارى قدف  اذا ارفن50االتتاة اعلتل ىي لارتى دجب إلق تجالز 

تار  فا إذا تاةن إلتتة ارفت تتدق  ت كثت فتق عتت  إلل هلتب رلف تاتك  فتى إجتتاقاا ذاا  - 
 ارداة اردان.

ل ص   عاف  دفكق ارالح إلنه دتتتب على ف ار ت  إلى  تته فتق  تتله اردهتاق ارفنصتلص  
له ي علدها فى ارالاندق لارللائح ذاا ارصل ي إلل فى ارلثائا االمت اتد  إلل فى كتام  إلل ةفاتت ار تت 

ضتلتر امت داة اذا اردهاقظ   ته إلق تكلق اذ  ارف ار اا جلاتد ي لاى تكلق كذرر إذا إلةا إرى 
فتنح عهتتاق فتتق اقتتفهتتا فدتتزر فتااتت  دتاتتةن  هتتا علتتى إلقتانتته إلصتتتاب اردهتتاقاا اع تتتىي إلل إذا إلةا 

ارف ار تاا  إرى  تا قاعةر فق ارالاعة ارتى تتاا ارتداة لارفلضلعد  فتى ارفناقصت ظ إفتا إذا كانتا
ثانلدتتتت  إلل غدتتتتت جلاتدتتتت ي  تتتت ق كانتتتتا ال تفتتتتنح اردهتتتتاق ارف تتتتارا إلل صتتتتات ه إلدتتتت  فدتتتتزري لال ت تتتتح 
 ارضتتتفاناا ارفاتتتتر رلفناقصتتت  اردافتتت ي لال تتتتؤثت علتتتى فصتتتلت  ارفناقصتتتدق إلل ارفتنافمتتتدق فتتتى اتتتذ  

                                                 

(1)  Une offer irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées  dans les 
documents de la consultation notamment parce qu'elle est  incomplète, ou qui méconnaît la 
législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. 

(2) Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaire alloués au marché 
public tells qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de procédure.  

(3) Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu'el le n'est 
manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besion et aux 
exigences de l'acheteur formulés dans les documents de la consultation.   
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فتتى ذرتتر ي فإنتته ال دتتتتتب علدهتتا امتتت داة اردهتتاق. ل (1)ارفناقصتت ي عنهتتا لضتتدا رصتتارح ايةاتر فاتته
تالح ارلجن  ارثاند  رامن ار تلى  فجل  ارةلر  ارفصتىي إلق عةن تاةدن امتفاتر ارادتة  متجح ارتلكالق 
ارتجاتددق  جلم  فتح ارفألاتدا لق ح فضها رد  فق فتؤةا  امتت داة اردهتاق  تتغن ارتنص علتى ذرتر 

اراانلندت  ق تح ارتتمتد  هارفا إلق فاتةن اردهتاق قتة إلث تا لجتلة ارلكارت  لامتتد ائها رل تتله لايجتتاقاا 
علدتتهظ إذ ال فصتتلت  فتتى امتتت داة عهتتاق دتاتتا لفتتتًا فاردتتا رتتاةاتر رفجتتتة عتتةن امتتتد اق إجتتتاق غدتتت 

 .(2)جلاتى فى لقا فددقي فا ةان إلق ايجتاق قة تن تةاتكه  دة ذرر
لتجةت اي اتر فق ناتد  إل تى إلنه رتد  ضتتلتدًا إلق تكتلق ار تتله ارفنصتلص علدهتا فتى  
االمت تتاتد  إلل ةفتتاتت ار تتتله إلل تلتتر ارتتتى لتةا فتتى اراتتلاندق لارلتتلائحي قتتة نصتتا صتتتات  ارلثتتائا 

 تح اتل لاجتب  -على ضتلتر امت داة اردهاق فى تار  ف ار   إلى فنهاي ذرر إلق رجه  ايةاتر ارتتا
فتتى امتتت داة اردهتتاق ارف تتارا رل تتتله. لفتتى ذرتتر تاتتلح ارفتكفتت  ايةاتدتت  اردلدتتا: إلنتته إذا  –علدهتتا 
ا ارت تتتتدداا قتتتة إلرزفتتتا فاتتتةفى اردهتتتاقاا  تاتتتةدن  دتتتاق عتتتق متتتا ا  اععفتتتاح لنلعهتتتا لقدفتهتتتاي كانتت

لركنها رن تنص على امت داة اردهاق إذا رن داةن صات ه اذا ار داقي فتإق ارتتا فتى امتت داة اردهتاق 
ارف تتتارا رل تتتتلهي  تتتح إق ذرتتتر لاجتتتب علدهتتتاي لعلتتتى لجتتته ار صتتتلص إذا كانتتتا ارف ار تتت  تتدلتتتا 

 .(3)ر ار ند  على تن دذ اععفاح ارفتاة ارتداقة علدها ارفاةت 
 الفرع الثالث

 ضوابط صدور قرار االستبعاد

دالتأل إلق قتات االمت داة ال دتهلب يصةات  ضتلتر امتةعاق صاتب ار  قي  تح غار تا فتا  
دت تتذ   تتكح تلاتتائى لمتتتىي إال إذا نتتص اراتتانلق علتتى  تتالا ذرتتري  تت ق ال دصتتةت إال  دتتة تضتتلت 
ارفمت دة عهاق  لمفا  إلقلاره إلل فالتألاتهي ل ه ددت  ارتتاحي لكفتا قضتى فجلت  ارةلرت  ار تنمتىي 

 غ إلل ددلق اذا اراتات رلفدنى  هي تتى دفكنه ارتأللن فنه إلل ارهدق علده. دجب إلق د ل

علتى  2016( فتق فتمتلن ار تتاق اردتان متارا ارتذكت ردتان 99لفى فتنما تنص ارفاةر تقن ) 
إلنه فى تار  إ تان اردالة ارداف   إتةى ايجتاقاا اال تداتد ي فإق على ارجه  ارفتداقةري فنذ رتألت  

ارهلتتب إلل اردهتتاقي إلق ت هتتت إلل تدلتتق صتتاتب ار تت ق  هتتذا اراتتتات. لفتتى اتتذ  ارتارتت  قتاتاتتا امتتت داة 
رفق تن امت داة تت تدته إلل عهائته إلق دهلتب كتا ت   دتاق   مت اب االمتت داةي لعلتى ارجهت  ارفتداقتةر 
نفتا   مت اب  إلق تجد ه  الح  فم  ع تت دلفتًا فتق تتاتدخ امتتالن ارهلتب رتد  فاته  تلتر اعمت اب لاا

                                                 

ارتتتةكتلت/ إلتفتتتة فتفتتتلة جفدتتت ي ارداتتتلة ايةاتدتتت  ه اتتتا عتكتتتان قتتتانلق ارفناقصتتتاا لارفزادتتتةاا ارجةدتتتةي فن تتت ر ارفدتتتاتاي ايمتتتكنةتد ي  (1)
  .  163 -162ي ص 2002

   )إةاتر فتلى ارتدلدن(. 18/24/373ي فلا 22/2/1984فتلى ارلجن  ارثاند  رامن ار تلى  فجل  ارةلر ي  جلمتها ارفنداةر  تاتدخ  (2)
 . 10/12/1994ا. ي جلم   36رمن   2008ارهدق تقن  (3)
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 ت دح إلل اردت  ار ائز لامن صات ه.ق لرها رلت

لفتتتتتتتتى تارتتتتتتتت  إ تتتتتتتتتان ارداتتتتتتتتلة اردافتتتتتتتت   إتتتتتتتتتةى ايجتتتتتتتتتاقاا ارتمتتتتتتتتفد ي فتتتتتتتتإق علتتتتتتتتى ارجهتتتتتتتت   
ارفتداقتتتتتةر فنتتتتتذ رتألتتتتت  قتاتاتتتتتا امتتتتتت داة ارهلتتتتتب إلل اردهتتتتتاقي إلق ت هتتتتتت إلل تدلتتتتتق صتتتتتاتب ار تتتتت ق 
ذا تتتتتتتن اي هتتتتتتات إل نفتتتتتتا إلدضتتتتتتا  اعمتتتتتت اب ارتتتتتتتى  نتتتتتتى علدهتتتتتتا.  تتتتتتح لاا ل رتتتتتتد  فاتتتتتته  هتتتتتتذا اراتتتتتتتات لاا

ايعتتتتالق  دتتتتة إمتتتتناة اردهتتتتاقي فإنتتتته دجتتتتب علدهتتتتا إلق تلضتتتتح امتتتتن ارفت تتتتح ار تتتتائز لإلمتتتت اب ق تتتتلح 
عهائتتتتتهي لكتتتتتذرر ارفتتتتتةر ارتتتتتتى متتتتتدتن فدهتتتتتا تلقدتتتتتف ارداتتتتتة لارتتتتتتى ال تاتتتتتح عتتتتتق إلتتتتتتة ع تتتتتت دلفتتتتتًا فتتتتتق 
تتتتتتاتدخ إتمتتتتتاح اي هتتتتتات إلل ايعتتتتتالق لتتتتتتاتدخ ارتلقدتتتتتفي إذا كتتتتتاق ايتمتتتتتاح إلل اي هتتتتتات  تتتتتارهتدا 

 ق مت  ع ت دلفًا إذا رن دكق  هذا ارهتدا.االركتتلنىي لع

لعلى إلد  تاح دفكتق رجهت  ايةاتر إلق تمتتةعى صتاتب ار ت ق )صتاتب اردهتاق ارفمتت دة(  
فى جفدف اعتلاح رمفا  إلقلارته إلل فالتألاتته تتلح إلمت اب االمتتةعاقي لفتا اتذا إال ته دتا رلالاعتة 

ةاتر ضة اعفتاة فق ضفانااي  ح لرهتا إلق ارداف  فدفا دجب إلق تتاه  ه ايجتاقاا ارتى تت ذاا اي
تنص على اذا اعفت فى لثائا إلل ةفاتت ار تله ارفتدلا   ارفناقص ي  اصت  إلق امتتةعاق إلل عتةن 

 امتةعاق فاةن اردهاق رد  فق ارنألان اردان ارذى ال دفكق ف ار ته إلل ار تلا علده.
يةاتر فى االمتت داةي إنفتا على إلق مله  ا فرنسا ومصراذا لقة امتات اراضاق فى كح فق  

اتتى متتله  تاةدتدتت  تن تتف فتتق ارتتتتص علتتى إعتتالق ارفصتتلت  اردافتت ي لعلتتى ضتتتلتر ارمتتدت ارفنتتتألن 
لارفضتتتهتة رلفتافتتتا اردافتتت ي لإلق اتتتذ  ارفتافتتتا تتتتؤةى  تتتةفاتها رلفتتتلاهندق علتتتى إلمتتتا  فتتتق اردةارتتت  

نص اراانلق على ذرري لاتل  لارفمالاري لفق ثن فهى ردما فلزف   تم دب قتاتاا االمت داةي إال إذا
( فق إلنته دجتب 39فا تتص علده قانلق تداقةاا ارجهاا ارداف  ارفصتى تدنفا نص فى ارفاةر  )

علتتى إةاتر ارتداقتتةاا إ هتتات فاتتةفى اردهتتاقاا  نتتتائم اراتتتاتاا لإلمتت ا ها  تتارا لحي إلل االمتتت داة إلل 
 ايرأاق إلل ارتتمد  رلدهاقاا.

هتذا اراتانلق علتى ضتتلتر إلق تاتلن إةاتر ارتداقتةاا فتلت اعتفتاة كفا تتنص ارالئتت  ارتن دذدت  ر 
( إلل ار تا ارفتارى 70ارمله  ارف تص  رتلصداا رجن  ار ا ملاق فدفا دتدلا  نتائم ار تا ار نتى )ن 

 ( إ هات إلصتاب اردهاقاا  نتائم قتاتاا ارلجاق  ارا لح إلل إلم اب االمت داة إلل ايرأاق.80)ن 

فتداقتتتةر فتتتى  صتتتلص اتتتذ  اراتتتتاتاا رتقا تتت  اراضتتتاق إال إذا كانتتتا اتتتذا لال ت ضتتتف ارجهتتت  ار 
فنهلدتت  علتتى انتتتتاا إلل إمتتاقر فتتى امتتتدفاح ارمتتله ي لفتتى ذرتتر تاتتلح فتكفتت  اراضتتاق ايةاتى إلق 
ايةاتر تمتتتتتهدف "... إلق تمتتتتت دة كتتتتح فتتتتق د تاتتتتت إرتتتتى  تتتتته إلل إلكثتتتتت فتتتتق ار تتتتتله ارتتتتتى تتهل هتتتتا 

اردافتت  إلل ار اصتت .. لقتاتاتتا فتتى ذرتتر دصتتةت  نتتاق علتتى  ارفناقصتتاا لارفزادتتةاا إلل ةفتتاتت ار تتتله
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 .(1)ملهتها ارتاةدتد . لال د ضف رلتدادب اراضائى إال إذا  ا ه عدب إماقر امتدفاح ارمله 

لركتتتق نألتتتتًا عق ايةاتر فلزفتتت   تمتتت ب تلتتتر اراتتتتاتااي فإنهتتتا ت ضتتتف فتتتى  صلصتتتها متتتلاق  
لذرتتر رلتتاتتا فتتق لجتتلة لصتتت  اتتذ  اعمتت اب فتتق إلكانتتا متتلهتها تاةدتدتت  إلن فادتتةر رتقا تت  اراضتتاق 

 تد  ارلاقف إلل اراانلق.

لإل دتًا ن تدت إرتى إلنته إذا كتاق قتتات االمتت داة دصتةت فتق جانتب جهت  ايةاتر فتى فتنمتا ق تح  
فتتتح ارفألتتاتداي لاتتل فتتا دؤكتتة  فجلتت  ارةلرتت  ار تنمتتى فتتق إلنتته ال دجتتلز رلجنتت  ارفناقصتت   دتتة فتتتح 

ارمتتا ا رتمتتتت دة فتاتتةفدق متتت ا ق تتلرهن فتتى ارفناقصتتت   لامتته  ن تتت   ارفألتتاتدا اردتتةلح عتتتق قتاتاتتا
ي لذرتتر امتتتناةًا إرتتى إلق عفلدتت  االمتتت داة دجتتب إلال تكتتلق فتتت ثتر  فتتا دتضتتفنه اردهتتاق فتتق (2)ارلجنتت 

 تتتله لإلمتتداتي إلل تتتتى ال تتدمتتا جهتت  ايةاتر فتتى امتتت ةان متتلهاتها فتتى امتتت داة عهتتاق رتمتتاب 
ى رل تتتله ارفهلل تت ي  اصتت  تلتتر ارتتتى تاتتف فتتى إهتتات ارمتتله  عهتتاق آ تتت  تجتت  إلنتته غدتتت فمتتتلف

ارتاةدتد  رهاي فإق فثح اذا اراتاتي إلى قتات االمت داة إنفا دصةت فى فصت فق رجن  ار ا  دتة فتتح 
( فتتتق الئتتتت  قتتتانلق تداقتتتةاا 66ارفألتتتاتدا ار ندتتت   إلل ارفاردتتت  ال ق تتتح ذرتتتري إذ ه اتتتا رتتتنص ارفتتتاةر )

لتتتا تئتتتد  رجنتتت  ار تتتا اعفانتتت  ار ندتتت  رلادتتتان  ت تدتتتغ اردتتتتل  ار ندتتت  : دك2018ارجهتتاا اردتتتان ردتتتان 
رلدهتاقاا ارفمتتتلفد  رل تتكح اراتتانلنى لذرتتر علتتى االمتتتفاتر ارفدتتةر رتتذرر فتتق ثتتال  صتتلتي علتتى إلق 
دتتن ت تتأل اردتتل  ار ندتت  فتتح ارت تدتتغ فتى آ تتت كتح دتتلن رتتدق االنتهتتاق فتق ت تدأهتتاي لتتةلق جفدتتف 

دهاقااي لتدفح فها ا  رلدتتل  علتى ك تلا ارت تدتغ فتق اثنتدق فالتألاا لا تتهاا إلصتاب ار
فق إلعضاق رجن  ار تا دتتةةافا تئدمتها لتلقتف  فتا د دتة اتذ  ارفها ات ي لدجتب إلق دتتن ذرتر فتى إلقتح 
لقا ففكق تتى دتمتنى ار تا فتى اردفلدت  ق تح اناضتاق فتةر متتداق اردهتاقااي لتاتةن اعفانت  ار ندت  

( فتتق 73تئتتد  رجنتت  ار تتاظ كفتتا دجتتلز رلجنتت  ار تتا ه اتتا رلفتتاةر ) تاتدتتت ت تدتتغ اردتتتل  ار ندتت  إرتتى
ذاا ارالئت  إلق تدهة إرى رجن  فارد  فتعد  فت صص  فق  دق إلعضائها إلل غدتتان رةتامت  لتتلدتح 

عةاة تاتدت  نتدج  إلعفارها داةن إردها.  لتاددن اردتل  فارداي لاا

ق تاتتلن  دفلهتتا ارفكل تت   تته فتتق ق تتح ل ه ددتت  ارتتتاح ال دفكتتق رهتتذ  اعفانتت   إلل تلتتر ارلجنتت  إل 
رجنتت  ار تتا إال  دتتة فتتتح ارفألتتاتدا ار ندتت  إلل ارفاردتت ي امتتتناةًا إرتتى إلنتته ال دفكتتق ايهتتال  علتتى كافتت  
ارفمتتتنةاا لارلثتتائا ارتتتى قتتة تتتةفف اتتذ  ارلجنتت  إرتتى امتتت داة اتتذا اردهتتاق إلل ذاري إال  دتتة فتتتح اتتذ  

إلنه رد  صتدتًا فا تذاب إرده ار تك  ارفةعد  فتق ارفألاتداي لرهذا تالح فتكف  اراضاق ايةاتى 
إلق االمت داة دجب إلق دتن ق ح إلق ت ةإل رجنت  فتتح ارفألتاتدا عفلهتاي ذرتر إلق نتص ارفتاةر ارثارثت  فتق 

                                                 

 .  162ي تقن 273ي ارفجفلع  فى ثال  منلااي ص 1968فات   17ارتكن ارصاةت  تاتدخ  (1)
(2) C.E, 26-5-1937, Société coop de l'est, Rec. P. 518.   



 

 

                                                 

 

 

  منى رمضان حممد بطيخ /الدكتورة            لضوابط الفلسفة التشريعية احلديثة                 ...

 

247 

صتتدح فتى إلق االمتت داة جتائز إذا رتن دتتلافت فتى فاتةن اردهتاق  تته  1954رمن   236اراانلق تقن 
فد ي لإلق دكتتتلق  اتتتتات فتتتق رجنتتت  ار تتتا  دتتتة فتتتتح فألتتتاتدا ارك ادتتت  ارفاردتتت  إلل ار ندتتت  إلل تمتتتق ارمتتت

 .(1)اردهاقاا لعتضها على تلر ارلجن  ف  لع   فالتألاا تئد  ارفصلت  إلل ايةاتر ارف تص

على هتفى  –فدفا دتدلا  ارلقا ارذى دجب إلق تصةت فده  –لاكذا تاا قتاتاا االمت داة  
اتتتذ  اراتتتتاتاا فتتتى فتنمتتتا ق تتتح فتتتتح  ناتتتد  فتتتى كتتتح فتتتق فتنمتتتا لفصتتتتي إذ  دنفتتتا دجتتتب إلق تصتتتةت

ارفألتتاتداي فإنهتتا ال تصتتةت فتتى فصتتت إال  دتتة فتتتح ارفألتتاتداظ لركتتح فنهفتتا تجتتته لف تتاتتتهي لإلتى 
فتتق جتتان ى إلنتته  ارنمتت   رل تتتله ارتتتى دفكتتق ارتتاتتا فنهتتا ق تتح فتتتح ارفألتتاتدا فثتتح  تتته إلال دكتتلق 

االمتت داة دجتب إلق تتتن ق تح فتتح اردهاق ر  ص فتتلن فق ارتاتةن رلفناقصتاا اردافت ظ فتإق قتتاتاا 
ارفألتتتتاتدا ار ندتتتت  المتتتتت داة  تتتت ه  ارتلاهتتتتؤ إلل ارفتا تتتتار تجتتتتا   دتتتت  ارفناقصتتتتدقي إلفتتتتا فدفتتتتا دتدلتتتتا 
 ار تله اراانلند  اع تى لارتى تتضفنها لثائا لفمتنةاا اردهاقي فتإق قتتاتاا االمتت داة دجتب إلق 

 لات اذ تلر اراتاتاا فى ضلئها. تكلق  دة فتح ارفألاتدا ار ند ي تتى دفكق ايهال  علدها

                                                 

  .  26ي ارفجفلع  فى  ف  منلااي ص 4/2/1962ارتكن ارصاةت  تاتدخ  (1)
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 الفص  الثانى
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات

 ترتيأل العطاءات وانعقاد العقد

 دة إلق تالن ارلجن  ارف تص   ارتةقدا فى إل  اص فاةفى اردهاقاا لكذرر فى اردهاقاا  
 دت  اردهتاقااي لذرتر ذاتهاي لفا قتة دتتتتب علتى ذرتر فتق تتفتاق  دت  اع ت اصي إلل امتت داة 

على ارت صدح ارما اي ت ةإل اذ  ارلجن  ات اذ ار هلاا اع دتر فى ارفناقص  لارتى تجمة ارهتةا إلل 
جتاقاتهتتا ارف تل تت ي لاتتل تتةدتتة صتتاتب اردهتتاق اعفضتتح  ارأادتت  فتتق اتتذ  ارفناقصتت   كافتت  فتاتلهتتا لاا

  تلها لمدتًا لال فا دااح ره اردهاق ار ائز.

ارهتتةا إلل تلتتر ارأادتت ي دتتتتتن تتتدتتب كافتت  اردهتتاقاا تتتد تتًا تنازردتتتًا إلل لرللصتتلح إرتتى اتتذا  
علتتى إلمتتا  ارمتتدتي  تدتت  دنتهتتى اتتذا ارتتتدتتب  اردهتتاق ار تتائز إلل  –تمتتب اعتتتلاح  -تصتتاعةدًا 
 تتتلهًا لاعقتتح متتدتًاظ لاتتذا دتهلتتب  ه ددتت  ارتتتاح إلق تكتتلق انتتار إلممتتًا  –كفتتا ذكتنتتا  –اعفضتتح 

إجتتاق ارفااتنت   تدق تلتر اردهتاقااي لرتذا دهلتا علتى اتذ  ارفتتلت  فتتلت   لفداددت دتن علتى إلمامتها
 ار ا.

ل دة إلق تنتهى اذ  ارفتتل  )ار ا( دكتلق رجهت  ايةاتري إلل  فدنتى إلةا رلجنت  ارفدندت   تلتر  
ارفتتلتت ي ار دتتات  تتدق إرأتتاق ارفناقصتت  إلل االمتتتفتات فدهتتاي لفتتق ثتتن إتمتتاؤاا علتتى اردهتتاق اعفضتتح 

ي لركتتق فتتف ضتتتلتر فتاعتتار فجفلعتت  فتتق ارضتتلا ه لارضتتفاناا فتتى اتتذا ار صتتلصي  تتتلهًا لمتتدتاً 
 فإذا ا تاتا ايتماقي مفدا ارفتتل ي فتتل  ايتماق.

لإل دتتتتتًا تتتتت تى فتتلتتتت  االعتفتتتتاة فتتتتق ارمتتتتله  ارف تصتتتت  لارتتتتتى تفلتتتتر إلدضتتتتا لفتتتتا ضتتتتلا ه  
ن إ ال  إلل إ هات صاتب لضفاناا فددن  إرأاق ارفناقص  إلل إتفان اذ  ارفتتل   االعتفاةي لفق ث

 اردهاق ار ائز  ا لح عهائه فدنداة ارداة.

ثتتتال  فتاتتتتح إذق رللصتتتلح إرتتتى نهادتتت  ارفهتتتاا فتتتى عفلدتتت  ارفناقصتتت ي لركتتتح فتتلتتت  فنهتتتا  
 فجفلع  فق ارضلا ه لارضفاناا ارتى تجب فتاعاتها لاالعتةاة  ها.

 إلى أمرين هامين: وقب  أن نبين هذه المراح  بضوابطها وضماناتها، تجدر اجشارق 

إلق انتتتتتار فجفلعتتتتت  فتتتتتق ارف تتتتتاةا ارتتتتتتى دجتتتتتب إلق تمتتتتتلة ف تلتتتتتا عناصتتتتتت  األمـــــر األو : 
جتتتاقاا ارفتاتتتح ارتتتى نتتتق  صتتةةاا لاتتى ف تتاةا ارفمتتالار لتكتتافؤ ار تتتص لار تت افد ي لفتتى ذرتتر  لاا
  تاتتلح ارجفددتت  اردفلفدتت  رامتتفى ار تتتلى لارت تتتدف  فجلتت  ارةلرتت  ارفصتتتىي إلق اتتذ  ارف تتاةا اردافتت

"اتتتى ارتتتتى تألتتتح ارفناقصتتتاا جفددهتتتا لتتدههتتتا  متتتداا فتتتق ارضتتتفاناا دفنتتتف ارد تتت  فتتتى إجتاقاتهتتتا 
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لارتالعب فى نتدجتهاي فإذا تج ا اذ  ارف اةا عق فناقص  فق ارفناقصاا ارتى تهتتهتا ارجهتاا 
ى ايةاتدتت ي فتتال دفكتتق االهفئنتتاق إرتتى إجتاقاتهتتا لارثاتت  فتتى نتدجتهتتا  دتتة إلق غا تتا عنهتتا ارف تتاةا ارتتت

 .(1)تتكفها لارضفاناا ارتى تك ح صتتها لمالفتها
إلق ار لمتت   ارت تتتددد  ارتةدثتت  رد تتا فتتى  صتتلص تلتتر ارفتاتتتح ةلتًا اافتتًاي  األمــر الثــانى: 

نفتتا  تدتت  ت نتتا اردةدتتة فتتق ارضتتلا ه لارضتتفاناا ارتتتى تتاتتا رتتد  فاتته ارفصتتلت  ارفاردتت  رتتاةاتري لاا
 يةاتد .إلدضا ارك اقر ار ند  لارتاند  رلتداقةاا ا

 لال فا ن دنه فق  الح تنالح ارفلضلعدق ارتارددق فى ف تثدق فمتالدق: 
ار لمتتتت   ارت تتتتتددد  ارتةدثتتتت  رضتتتتلا ه لضتتتتفاناا ته دتتتتا ارفمتتتتالار لار تتتت افد  فتتتتى  الموضــــوع األو :

 ارتداقةاا ايةاتد ي لكد د  تتتدب اردهاقاا.
 ار لم   ارت تددد  ارتةدث  رضلا ه لضفاناا اندااة ارداة. الموضوع الثانى:

 المبحث األو 
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات

 تطبيق المساواق والشفافية فى التعاقدات اجدارية  
 وكيفية ترتيأل العطاءات

 فلضلعاق إذق فى اذا ارف ت : 

ار لمتتتت   ارت تتتتتددد  ارتةدثتتتت  رضتتتتلا ه لضتتتتفاناا ته دتتتتا ارفمتتتتالار لار تتتت افد  فتتتتى  الموضــــوع األو :
 ارتداقةاا ايةاتد  .

 ار لم   ارت تدددتتتتت  ارتةدث  رضلا ه لضفاناا تتتدب اردهاقاا. الموضوع الثانى:
 

 المطلأل األو 
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات المساواق

 اجداريةوالشفافية فى التعاقدات 

 تةاقر تجتتةت اي تاتر إرتتى إلق ف تتةإل ارفمتالار فتتق ارف تاةا ارتتتى تتتتص علتى تتةدتتةاا ايعتتالق  
ي فاتة نصتا ارفتاةر ارثاندت  فتق اتذا ايعتالق 1948اردارفى رتالا اينماق لارفتلاهق ارصتاةت عتان 

فددتز فتق على إلق ركح إنماق تا ارتفتف  جفدف ارتالا لارتتداا ارفذكلتر فى اذا ايعالق ةلنفتا ت
                                                 

 .271ين فجفلع  اعت ددق عافاي ص 3/5/1993ي جلم  6/1993ن19فى  500فتلى تقن  (1)
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إلى نتتل ي لالمتتدفا  متت ب اردنصتتت إلل ارلتتلق إلل ارجتتن  إلل ارلأتت  إلل ارتتةدق إلل ارتتتإلىي مدامتتدا كتتاق إلل 
. لقتتتة (1)غدتتتت مدامتتتىي إلل اعصتتتح ارتتتلهنى إلل االجتفتتتاعى إلل ارثتتتتلر إلل ارفلرتتتة إلل إلى لضتتتف آ تتتت

ار تنمتد  ردتان  إلص ح اذا ارف ةإل لارذى امتات فى ارضفدت اينمانى اردارفى  دة إلق إلفتز  فكتت ارثتلتر
فق ارف اةا ارةمتلتد  فى فدألن ةلح اردارني  ح راة إلص ح فق ارف اةا ارداف  رلاانلق ارتتى  1789

 تلتزن ارةلر   ته داه تتى لرل رن دلجة نص فى ةمتلتاا داتت ذرر.

إلق ارنتا   –ه اا رهذ  ارف تاةا اردارفدت  لارةمتتلتد   –لاكذا دفكق ارالح إلق ارفمالار تدنى  
 ي ال فتتتت  تتتدق إنمتتتاق لآ تتتت لال تفددتتتز  دتتتنهن  متتت ب اردتتتتا إلل ارجتتتن  إلل ارلتتتلق إلل ارتتتةدق إلل ملامتتتد

ارلأ . لفق ف ةإل ارفمالار اذا تن ف كاف  ارتالا لارتتداا اعمامد  لفق  دنهتا تتدت  ارفنافمت ظ ذرتر 
ألتتح  إلق ارفنافمتت  فتتى جلاتاتتا ال تاتتلن إال  تتتلافت ارتتدتت ي فتتال دفكتتق ارتتتةد  عتتق لجتتلة فنافمتت  فتتى

( فتتتق قتتتانلق تفادتتت  ارفنافمتتت  لفنتتتف ارففاتمتتتاا 1غدتتتاب ف هتتتلن ارتتدتتت ظ لرتتتذا تتتتنص ارفتتتاةر تقتتتن )
فى فصت على إلق "ففاتم  ارن اه االقتصاةى تكتلق علتى ارنتتل  2005( رمن  3االتتكاتد  تقن )

 ارذى ال دؤةى إرى فنف تتد  ارفنافم  إلل تاددةاا إلل ايضتات  ها.

 اب ارتزاتن ار تدا إلفان كح فق دلة اال تتار فى ف تل  فا إلل لتتد  ارفنافم  تدنى فتح  
فتتى عفتتح فتتا إلل فتتى ن تتاه فتتا لتتتلافتا فدتته ار تتتله اراانلندتت  رهتتذا اال تتتتاري  فتتا ددنتتى ضتتتلتر إلق 
د متتح ارفجتتاح إلفتتان اع تت اص ففتتق تتتاتتا فتتدهن ار تتتله ارفهلل تت  فتتى ارفناقصتت ي فتتق إلجتتح ارتاتتةن 

رف تص  قانلنًا ي تان ارداة ايةاتىي على لفا تلر ار تله ارفتةةر  دتلضهن إلفان ارجه  ايةاتد  ا
فمت اًاظ  تدت  تاتتا اتذ  ارجهتت  فلق تًا تداةدتتًا فتى فلاجهت  ارفتنافمتتدق جفددتًاي لرتتد  رهتا إلق تمتتت ةن 
ملهتها ارتاةدتد   اصتة تتةدتة اع ت اص إلل ار ئتاا ارتتى تتغتب اتى فتى ا تتتاكهن لامتت داة فتق ال 

 .(2)دتلا رفزاجها

لفتتتى اتتتذا ارفدنتتتى داتتتلح فجلتتت  ارةلرتتت  ار تنمتتتى إلق اراضتتتاق ددتتتتتا رلفتنافمتتتدق  فااضتتتار  
على قةن ارفمتالار فتق  –ه اا رهذا ايجتاق  –ف تلعد  ايجتاقي لذرر إذا رن دلضف كح ارفتنافمدق 

                                                 

 ( فق إعالق تالا اينماق لارفلاهق على فادلى:6تنص ارفاةر ) (1)
".. La loi est l'expression de la volonté general, tous les citoyens ont droit de concourir 
personnellement, ou par leur représentants, à sa formation, elle doit être la même pour tous, soit 
que protégé, soit qu' elle punisse, tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également 
admissibles à tous dignités, Places, et employs publics, selon leur capacité, et sans autre 
distinction que celle de leurs vertus et leurs talents…". 
(2) Gibal (Michel): "Le nouveau code des marches publics, une réforme composite:, la semaine 

juridique, juris classeur périodique, edition general, No 16-17, Paris, 2004, P. 722. 
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( فتتتق 14ي  تتتح لعلتتتى ارفمتتتتلى اعلتل تتتى دالتتتتأل إلق ارفتتتاةر )(1)تدتتت  ار تتتتله ارفهلتتتلب امتتتتد اؤاا
د  اعلتل د  رتالا اينماق قة فندا إلى تفددز فتدما  دق اع  اصي لعلتى اتذا اعمتا  االت اق

فإق ارفتكف  اعلتل د  رتالا اينماق قتتا إلق ف ةإل ارتفددز دتتاا فتى كتح فتتر دجتة فدهتا  ت ص 
فتتا ن متته فتتى لضتتف إلمتتلإل إلل اقتتح  ارنمتت   رلأدتتت ةلق ف تتتت فلضتتلعىي ل ارتتتارى ال دفكتتق إثتتاتر ف تتةإل 

ارتذدق د تكلق لجتلة تفددتز فتى  –دح إال إذا تلافت  تهاق فتالزفاقي ف لاًل: دجب علتى اعفتتاة ارت ض
إلق دث تتتلا لجتتلة ا تتتالا فتتى ارفدافلتت ي لثاندتتًا: دجتتب إلق دكتتلق فتكتتزان ففتتاثاًل رهتتؤالق  –فتتلاجهتهن 

  .(2)ارذدق نارلا ارت ضدح

ارفناقصت ي ل ارتتارى فإنته ال  إق قلاعة ارفنافم  ار تد   لارفمالار  دق ارداتضتدق اتى جتلات 
دفكتتق رتتاةاتر إلق تفتتات  تفددتتزاا قانلندتت  إلل لاقددتت  تتتؤةى إرتتى ت ضتتدح  دتت  اتتؤالق ارداتضتتدقي إلل 

ي ل االمتتناة إرتى ذرتر فاتة إلةاق فجلت  (3)إرااق إلع اق فددنت  علتى عتاتا ارت د  ةلق ارت د  اخ تت
تتتؤةى إرتتى إدجتاة تارتت  فتتق عتتةن ارةلرت  ار تنمتتى  دتت  ار تتله غدتتت ارف تتتلع  ارتتتى فتق  تت نها إلق 

ارفمالار  دق ارفتنافمدقي فاة اعت تت إلق ار تته ارتذى داضتى إلق دكتلق ارفتنتاف  فنتفدتا راقلتدن ارتذى 
 .(4)تجتى فده ارفناقص  ددت ت  تها غدت ف تل 

ل نتتاق علدتته فتتإق متتله  ايةاتر فتتى ق تتلح ارفت تتتدق رلتداقتتة لامتتتفتاتان تتتتى نهادتت  إجتتتاقاا  
متتتتله  فادتتتتةر ةائفتتتتاي فتتتتإذا كتتتتاق ارفتنتتتتاف  رتتتتن دتتتتتا  ارضتتتتلا ه لاعصتتتتلح ارالزفتتتت   ارفناقصتتتت ي اتتتتى

لارضتتتلتد  رة لرتته متتات  ارفنافمتت ي فتتإق ايةاتر تلتتزن  امتتت داة ي لكتتذرر اعفتتت إذا كتتاق قتتة امتتتلفى 
كافتت  ار تتتله ارفهلل تت  رتتة لح ارفنافمتت ي فتتإق ايةاتر تلتتزن   اائتته لامتتتفتات  ةلق إلق تكتتلق رهتتا إلدتت  

 اةدتد  رتف  عهائه.مله  ت

فهتتذ  ارف تتاةا اتتى ارتتتى تألتتح ارتداقتتةاا ايةاتدتت  جفددهتتا لتتهدهتتا  متتداا فتتق ارضتتفانااي  
تفنتتتف ارد تتت  فتتتى إجتاقاتهتتتا لارتالعتتتب فتتتى نتدجتهتتتاي فتتتإذا تج تتتا اتتتذ  ارف تتتاةا عتتتق فناقصتتت  فتتتق 

فى نتدجتهتا  دتة ارفناقصاا ارتى تهتتها ارجهاا ايةاتد  فال دفكق االهفئناق إرى إجتاقاتها لارثا  
 .(5)إلق غا ا عنها ارف اةا ارتى تتكفها لارضفاناا ارتى تك ح صتتها لمالفها.....

                                                 

(1) C.E., 12-3-1890, Caillet, rec. P. 321. 
(2) Sousse M., Principe de non-discrimination- les rapports entre le système européen de protection 

et le système Français, A.J.D.A., 1999, No 12, P. 986. 
(3) C.E., 9-7-1948, Bourgade, rec., P. 314. 
(4) C.E., 4-6-1914, Fracottras, Rec., P. 552. 

 .  19/6/1993 تاتدخ  500ار تلى ارما ا  تقن  (5)
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ذا كانا اعم  مار   ارذكت تجمة إلمما نألتد  رف ةإلى ارفمالار لارفنافم  ار تد   إال إلق   لاا
 :انار إلممًا عفلد  رهذدق ارف ةإلدقي  اص  فى فجاح ارتداقةاا ايةاتد  تتفثح فى اختى

إق ارفمتتالار لتتدتت  ارفنافمتت  ار تتتد   دؤةدتتاق إرتتى امتتتاهاب إلك تتت عتتةة فتتق ارفتنافمتتدقي  - 
نفا على إلفضتح  لفق ثن تتدةة اردهاقااي ففا دنتم عنه ارتصلح رد  فاه على إلقح مدت ففكق لاا

 ار تله فندًا لجلةري اعفت ارذى تتتاا فده ارفصلت  ارفارد  راةاتر.

تتتكتاق كتح اراتلى االقتصتاةد  ذاا اردالقت   ارتداقتةاا ارفهتلتت   إق ارفمالار لارفنافم  - 
إرى ارة لح لاال تتتار فتى تلتر ارتداقتةااي  اصت  ارف تاتدف ارفتلمته  لارصتأدتري ففتا دتاتا تنفدت  

 تاداد  فى ارفجتفف.

إق ارفمالار لارفنافم  تجدتالق ايةاتر فلفت   كتح فدهدتاا ارمتلاي ففتا د تتح ارفجتاح رهتا  - 
 .Le choix éclairéرال تدات ارةقدا لارفتنلت 

إق ارفمالار لارفنافم  فق   نهفا إلق دتافألا على ارنزاا  فتى ارتداقتةاا ايةاتدت ي لتفنتف  - 
ث تتا ارتجتاتب لار  تتاا ارتاتد دت  إلق فتتح  تاب   ه  ارفتا ار عق ايةاتر فى اذا ار صلصي فاتة إل

 ارمله  ارتاةدتد  إلفان ايةاتر عجح ا ت ات فتداقةدها قة إلةى إرى كثدت فق إللجه ار ماة.

تاصح ارالح إذق إلنه ال دك تى رتتادتا ف تةإل ار ت افد  فتى فجتاح ارتداقتةاا ايةاتدت ي إلق دتتن  
اتر اركافت  علفتًا  تاجتهتا لتغ تهتا رلتداقتةي إلل إلق ايعالق عق اذ  ارتداقةااي إلل إلق تتتده جهت  اية

نفتا إلق دتتن  دتاح رلفتنافمدق تتد  ارتاةن  دهاقاتهن ةلق تفددتز رلت د  فتنهن ةلق ارت د  اخ تتي لاا
ارتدافتح فتتف عهتتاقاتهن تتتتى نهادتت  ارفناقصتت  علتتى إلمتتا  ارفدتتاددت ارفلضتتلعد  ارتداةدتت ي  تدتت  ال 

قانلنى رتذرر. لفتى ذرتر تاتلح ارفتكفت  ايةاتدت  اردلدتا إلنته ال دمت دة إلى فنها فارن دكق انار فمل  
دتتت تى رلتداقتتةاا ايةاتدتت  إلق تتاتتا ضتتفاناا إلكثتتت رلفصتتلت  اردافتت ي إال  جدتتح ف تتةإل ارفمتتالار  تتدق 
ال إل تتتتتتتتح ارتتتتتتتتتتلازق لاضتهتب ت تح  ارفتنافمدق ال ارف ةإل ارمتائة ةلق إلى تفددتز عتتة إلل امتتثناقي لاا

رذى دالن على تكافؤ ار تصي ففا د تا اذ  ارتداقةاا عق ارهةا ارذى تاتتا فتق إلجلته ارفنافم  ا

                                                                                                                                               

لفى اذا ار ت ق قضتا فتكفت  ارتفددتز  ةلرت  اركلدتا إلق ف تةإل ارفمتالار فتى ارتاتلا إلفتان اراتانلق ال داتلن علتى فداتضت  صتلت ارتفددتز  
 تت  رف تتةإل ارفمتتالار  فتتا فتتؤةا  إلق ارتفددتتز علتتى ف ار – ارتتتارى  –جفددهتتاظ ذرتتر إلق فتتق  دنهتتا فتتا دمتتتنة إرتتى إلمتت  فلضتتلعد  لال دنهتتلى 

ارفنهتتى عنتته اتتل ذرتتر ارتتذى دكتتلق تتكفدتتا. لفتتق ارفاتتتت إلدضتتا إلق ف تتةإل ارفمتتالار إلفتتان اراتتانلق رتتد  ف تتةإل تلادندتتا جافتتةًا فنافدتتا رلضتتتلتر 
فتتلازدق اردتتةح ارفهلتتا  تتدق اردفلدتت ي لال اتتل  ااعتتةر صتتفاق تن تتذ صتتلت ارتفددتتز جفددهتتاي لال كتتافال رتلتتر ارةقتت  ارتمتتا د  ارتتتى تاتضتتدها 

اع داقي لفق ثن دجلز رلةلر  إلق تت ذ  ن مها فا تتا  فالئفًا فق ارتةا دت رتنألدن فلضل  فتةةي إلل تلقدتا ر تت تاتةت ضتتلتر تة  هارفتا 
هاي لال عتةلانا رن دكق ته داها كا  ا عق نزلاتهاي لال فن تا عق اعتناقها علضا  جائزر تثدت ضأائق إلل إلتااة تن لتا  هتا ضتلا ه متللك
 فد تًا عق     ملهاتهاي لهارفا كاق فلق ها اعتةاال فى فجاح تدافلها فف ارفلاهندقي فال تفادز  دنهن إفالق إلل عم ا".
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 .(1)لد لا ارأت  فق عاةاا
فتتق انتتا فإنتته دن أتتى علتتى جهتت  ايةاتر إلق تضتتفق تتاتتا ف تتاةا ارفمتتالار لتتدتت  ارفنافمتتت   

ركح فق تتلافت فدته  ار تد    دق ارفتاةفدق رلتداقةي هارفا تفاثلا فتاكزان اراانلند ي لذرر   ق تمفح
اراةتر ار ند  لارفاتةتر ارفاردت  إلق دتاتةن  دهائته رلتداقتةاا ارتتى ددلتق عنهتاي لفتى اعهتت ارتتى دتتةةاا 
اراانلقي لاتل فتا دتتتن إلق تكتلق ار تتله ارفهلل ت  رال تتتار فتى فثتح اتذ  ارتداقتةاا لاتتةر  ارنمت   

لتتى إلى فتتق ارفتاتتةفدق رلفنافمتت  لإلال رلكافتت ي كفتتا دتتتتتن كتتذرر ضتتتلتر عتتةن اعتتتتا  جهتت  ايةاتر ع
كإع تاق إلتتة ارفتنافمتدق فتق  Les discriminations juridiqueت لتا عا تاا إلل لمتائح قانلندت  

إلل فتتتق تاتتتةدن  دتت  اعلتاا ارفهلل تتت ي إلل إلق ت لتتتا عا تتاا إلل لمتتتائح تفددتتتز  (2)ةفتتف قدفتتت  ارتتت فدق
دا لاقددا دضتف  دت  ارفتنافمتدق ك ق ت لا لض Les discrimination de faitعفلد  إلل لاقدد  

فى لضف إلفضح إلل فى لضف إلملإل فق غدتاني فإق كاف  اذ  ارلقائف قانلند  كانا إلل لاقددت  تدت تت 
لقتتائف غدتتتت ف تتتلع . لفتتتى ذرتتتر تاتتلح فتكفتتت  اراضتتاق ايةاتى إلنتتته: "فتتتق ارف تتاةا اعمامتتتد  ارتتتتى 

ار  تدق ارفتنافمتدقي لارفاصتلة  تتدت  ت ضف رها ارفناقص  ارداف ي ايعالق لتتد  ارفنافم ي لارفمال 
ارفنافم  ال تا اعفتاة فى ارتاةن رلفناقص  ارداف  ةلق فنف ايةاتر عتة فنهن إلل تتفانه فتق تاته 

 .(3)فى ارتناف  رللصلح إرى إتماق اردهاق علده  إجتاق ملاق إلكاق عافًا إلن  اصاً 
 :(4)ومن ثم يمتنع على جهة اجدارق مايلى 

فددنتتت  رلتداقتتتة  فتتتا دجدتتتح اال تتتتتار فدتتته دنصتتتتا إرتتتى  دتتت  اع تتت اص ةلق لضتتتف  تتتتله  - 1
 غدتان.

اي تتاتر إرتتى ارنتتل  إلل ارلصتتا إلل ارتتتقن ارتتلاتة فتتى قتتلائن ارفتتلتةدقي إلل ذكتتت عالفتت  فددنتت  إلل  - 2
 فلاص اا ففا تنه ا على نفاذا  اص  إلل ففدزر تتاداا رتكافؤ ار تص.

 دجدلها تنه ا على عهاق فتةة.ارتدةدح فى ارفلاص اا ار ند   فا  - 3

 عةن تلتدة إلم  ارفااتن   دق اردهاقاا فق ارنلاتى ار ند  لارفارد  جفددا. - 4

                                                 

 ي تكن غدت فن لت.3/6/2015ي تفددز إةاتى ي جلم  2013رمن   1468ارهدق تقن  (1)
ق تلح عهتاق غدتت فصتتلب  ارتت فدق ارفؤقتا كتافاًل دتؤةى إرتى اي تالح  فاة قضا ارفتكفت  ايةاتدت  اردلدتا فتى فصتت: "إق ارنألتت فتى (2)

ي فجفلعتت  13/3/1990اي جلتت  29رمتتن   3174 ف تتةإل ارفمتتالار  تتدق إلصتتتاب اردهتتاقاا لاتتل إلفتتت غدتتت جتتائز قانلنتتا"ظ ارهدتتق تقتتن 
 .1494ي ص 35ارف اةا ارتى قتتتها ارفتكف ي ارمن  

 .21/4/1957اي جلم  7رمن   2946ارةعلى تقن  (3)
ظ ارتتةكتلت/ متتلدفاق ارهفتتالىي اعمتت  اردافتت  رلداتتلة ايةاتدتت ي ارفتجتتف 318ارتتةكتلت/ فتفتتة فتتؤاة ع تتة ار امتتهي ارفتجتتف ارمتتا اي ص  (4)

 .517ظ ارةكتلت/ ةتدة عدمى إ تاادني ارتقا   على إ تان ارداة ايةاتىي فتجف م ا ذكت ي ص 220ارما اي ص 
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 ارت ال  فف إلتة ارفتنافمدق فى   ق تدةدح عهائه  اتا االمتثناقاا ارتى داتتاا ارف ت . - 5

 ص .ارتفددز  دق ارفتنافمدق فى ارتصلح على ارفدللفاا اركافل  عق ارفناق - 6

 ايع اق فق  ته ارفةر لذرر  ا لح عهاق فاةن  دة ارماع  ارفتةةر رألا ارصنةلا. - 7

 تتتدب اردهاقاا  ددةًا عق اعم  إلل ارفداددت ارفتةةر قانلنًا. - 8

لففا دتاا ارفمالار لتتد  ارفنافم   دق ارفتاةفدق رلتداقة كذرر متد  اردهتاقاا ارتتى تاتةن  
إلق تلضتتتف جفدتتتف اتتتذ  اردهتتتاقاا فتتتى فألتتتاتدا فألاتتت ي دجهتتتح اردلتتتن فتتتق كتتتح فتتتنهن لذرتتتر  ضتتتتلتر 

 فضفلنها  ارنم   رلكاف  ملاق فى ذرر ايةاتري إلن ارفتاةفدق فدفا  دنهني  ح لتألح كذرر تتى لقتا 
فتتتتح ارفألتتتاتدا  فدتفتتت  ارلجنتتت  ارف تصتتت ي لفتتتى ذرتتتر تاتتتلح ارفتكفتتت  ايةاتدتتت  اردلدتتتا: إلق ارفناقصتتت  

اردافت ي لال دت تى تتادتا ذرتر إال إذا إلتدهتا  ارمتتد  ارتافت ي لجدتح تتاا ضفاناا إلكثت رلفصتلت  
ال ا تتتتتح ارتتتتتلازق  ارفمتتتتالار  تتتتدق ارفتناقصتتتتدق اتتتتل ارف تتتتةإل ارمتتتتائة ةلق إلى تفدتتتتز عتتتتتة إلل امتتتتتثناقي لاا
لاضتتهتاب تدتتح ارفنافمتت  ارتتذى داتتلن علتتى تكتتافؤ ار تتتصي ففتتا د تتتا ارفناقصتت  فتتق ارهتتةا ارتتذى 

 .(1)ق عاةاا..تاتتا عجلهي لد لا ارأت  ف

لانتتتا دالتتتتأل إلق ار لمتتت   ارت تتتتددد  ارتةدثتتت  كانتتتا تتدصتتت  علتتتى ةعتتتن لت كدتتتة اتتتذا ارفدنتتتى  
عنتتةفا ت نتتا ارلمتتائح ارتكنلرلجدتت  فتتى ارتداقتتةي فاتتة إلرزفتتا جهتت  ايةاتر تدنفتتا تن تتىق فنأللفاتهتتا إلل 

  ارفنأللفتاا إلل فلاقدها االركتتلند   ضتلتر ارت األ على متد  ارفدللفاا ارالزف  رلة لح على اتذ
تلتتر ارفلاقتتفي  ل فمتتئلرد  ارف تصتتدق عتتتق ايجتتتاقاا ارتتتى دت تتذلنها علتتتى اتتذ  إلل تلتتري  تتح لعتتتق 
ايجتتتاقاا ارتتتتى دت تتتذاا ارأدتتتت ارتتتذى دمتتتت ةن ارفدللفتتاا ارمتتتتد ي إذ دجتتتب علتتتدهن ارت كتتتة فتتتق عتتتةن 

علتتتى  إرتتتتاا إلى ضتتتتت  تلتتتر ارفدللفتتتااي لدفنتتتف إلى امتتتت ةان غدتتتت فصتتتتح  تتته رفدللفتتتاا ارتتتة لح
 ارفنأللفاا إلل ارفلاقف... لاكذا.

تاصتتتح اراتتتلح إذق ل نتتتاق علتتتى فامتتت اي نمتتتتهدف اراتتتلح إلق كتتتاًل فتتتق ف تتتةإل ارفمتتتالار لف تتتةإل  
ارفنافمتت  ارتتتتر دؤةدتتاق إرتتى نتتتائم إدجا دتت ي متتلاق رصتتارح ارةلرتت  إلل ارف تتتل  إلل االقتصتتاة ارتتلهنى 

دح اعدةى اردافل ي لدضفناق فصتارح   كح عاني فهفا دند اق ارتدار االقتصاةد  لدمهفاق فى ت أ
ارةلرتت ي لدت ألتتاق ارفتتاح اردتتاني لدهتتلتاق ار تتت  اردلفتتى لارةتامتتاا ارفتدلاتت   ارف تتاتدف اين تتائد  إلل 

 .(2)ار ةفد ي لدتاااق اردةار  عصتاب ارفهن 
لفتتتف ذرتتتر تجتتتتةت اي تتتاتر إرتتتى إلق ارف تتتتاةا متتتار   ارتتتذكت ال تادتتتتة ايةاتر تجتتتا  فنتتتف  دتتتت   

                                                 

 ي م اا اي اتر إرده.24/11/1962 ا. ي جلم  6رمن   1558ارهدق تقن  (1)
ي 2003ارةكتلت/ ع تة ارتتؤلا جتا تي ارنألتدت  اردافت  فتى إجتتاقاا ارفناقصت  لارداتلةي اره دت  اعلرتىي ةات ارنهضت  اردت دت ي  دتتلاي  (2)

 .70ص 
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 دهاقاتهن فق اال تتار فى ارتداقةاا ارفدلق عنهاي إذ تفلر فى اذا ار  ق مله  ارتاةدت ارفتاةفدق 
رتتفاق ار  ص ملاق إلكاق ه دددا إلن فدنلدا فق اذا اال تتاري إذا ث ا إلنه اقتتا ف ار   جلاتد  

 هتا  عنةفا تاةن  دهائهي تؤةى إرى فنته إلفضلد  فددن  دتفدز  ها على  اقى ارفتنافمدقي إلل د تارا
نصًا قانلندًاي لفى ذرر تالح فتكف  اراضاق ايةاتى: "إلق ف تاةا ارفمتالار لارفنافمت  ارتتتر دتتة فتق 

: دتدلا  فا ت تضته ايةاتر فتق  تتله فددنت  تتتى لجتلب تتلافت  فتدفق دتاتةن أولهماإهالقهفا قدةاق: 
إلعفتتاح ارفناقصتت  : دتدلتتا  فتتا تت تتذ  ايةاتر فتتق إجتتتاقاا لاتتى  صتتةة تنألتتدن وثانيهمــارلفناقصتت . 

اردافتت  فتتق امتتت داة  دتت  اعفتتتاة ارتتذدق دث تتا رهتتا عتتةن قتتةتتهن ار ندتت  إلل ارفاردتت  عةاق اتتذ  اععفتتاح 
فمتهةد   ذرر إلال دتاتةن رلفناقصت  إال ارصتارتلق فتق اعفتتاة لاراتاةتدق فتنهني فتتلفت  تذرر كثدتتًا فتق 

تصةتاا ايةاتر فى اتذا ار صتلص ارجهة لارلقا على رجاق ار تص لار ا. لقتاتاا ارتتفاق ارتى 
 تجة منةاا لفصةتاا فدفا راةاتر فق مله  لضف فثح اذ  ارالاعة ارتى تنألن إلعفاح ارفناقص ".

فتتتف فالتألتتت  إلق قتتتتاتاا ارتتفتتتاق إلل االمتتتت داة ت ضتتتف رتقا تتت  اراضتتتاق ايةاتىي إذ دجتتتلز  
ا فتنك تت  ارصتتارح اردتتان إلل ارهدتتق فدهتتا إلفافتته  ايرأتتاق يمتتاقر امتتتدفاح ارمتتله  إذا كانتتا قتتة صتتةت 

عم اب ال تتصح  ها كاعم اب ارمدامد  فثالي كفا دجلز ارهدق  ايرأاق كذرر ردةن قدان اعمت اب 
 ارف تتر رالمت داة إلل ارتتفاق إلل ردةن صت  اذ  اعم ابي لذرر كفا من دنه فدفا  دة.

ق تتدت  ارفنافمت ي اتى لاذا إلفت فنهاتى لفا تلح عاتاًلي ذرتر إلق ارفمتالار لفتا دنتتم عنهتا فت 
ف تاةا ضتة ارتتتتكني لرتذا فتتإق ارتفددتز ارفنهتى عنتته لارتذى دتنتتافى فتف ارفمتالار لتتدتت  ارفنافمت ي اتتل 
ارتفددتتز ارتتكفتتى ارتتذى د تتةل عنتتةفا دتتتن ارتدافتتح   تتكح ف تلتتا  تتدق تتتاالا فتفاثلتت  لةلنفتتا ضتتا ه 

تدجت  فنهادت  لفها ات  فلضلعى دمتلهن فق ارلاقتف إلل فتق فتضتداا فددنت ي تجدتح فتق اال تتالا ن
. لفتى ذرتر تاتلح ارفتكفت  ارةمتتلتد  اردلدتا: (1)فى ذاا ارلقا رالاعة قانلندت  لردمتا نتدجت  فتتفلت 

"إق ارفدافلتتتت  االمتتتتتثنائد  فتتتتى إهتتتتات ف تتتتةإل ارفمتتتتالار لارتفادتتتت  ارفتكافئتتتت  ال تتتتة إلق تمتتتتتنة إرتتتتى إلمتتتت  
ي ففثال ال دفكق إلق دااح إلق انار تفددزًا ل ارتارى ف ار   رف ةإل ارفمالار لتتد  ارفنافم  (2)فلضلعد 

ي عنتتةفا تاصتتت جهتت  ايةاتر تتتا اال تتتتار فتتى ارتداقتتة علتتى  دتت  اعفتتتاة إلل ارهدئتتاا ةلق غدتتتاني 
كتق إذا لذرر فى تار  فا إذا كانا ارفناقص ي فناقص  فتةلةر إلل فتلد  تتتن اتذا اعفتت قانلنتًاظ لر

قدتتتةا جهتتت  ايةاتر فتتتق اتتتؤالق فتتتى اال تتتتتاري كنتتتا  صتتتةة تفددتتتز ففتتتا د تتتح  ف تتتةإل ارفمتتتالار لتتدتتت  
ارفنافم ... لاكذاي لذاا ار ىق إلدضاي إذ ال دفكق إلق دااح إلق انار إ الال  ف ةإل ارفمالار لفق ثن 

لفنتتاف  ارتتلهنى  تتدتت  ارفنافمتت ي إذا عفتتةا جهتت  ايةاتر علتتى إعهتتاق اعلرلدتت  رلفنتتتم ارتتلهنى إلل ر
                                                 

(1) Ribes (Didier): "Le principe constitutionnel d'égalité fiscale", Revue juridique de l'économie publique, 
no 650, Février 2008, P. 4.  

 .127ي ص2000ي ةات ار تلاي اراااتري 1ارةكتلت/ إلتفة فتتى متلتي ارتفاد  ارةمتلتد ي ارتالا لارتتدااي ه 
 .304ي ص 2ي فجلة 5ي فجفلع  اعتكان ارتى إلصةتتها ارفتكف  ي ا1993فادل  15قضائد ي فى  13( رمن  18ارةعلى تقن ) (2)



 

 

                                                 

 

 

  منى رمضان حممد بطيخ /الدكتورة            لضوابط الفلسفة التشريعية احلديثة                 ...

 

256 

 على فا ملااني لذرر العت اتاا تتدلا  ه دد  ارداة إلل رتفاد  ارفصلت  ارداف  إلل اعفق ارالفى.
إضتتتاف  إرتتتى إلق انتتتار تتتتاالا إل تتتتى تتتتؤةى إرتتتى تتفتتتاق  دتتت  اعفتتتتاة فتتتق اال تتتتتار فتتتى  

ة دكتتلق ارتداقتتةاا ايةاتدتت ي متتلاق   تتكح فؤقتتا إلل   تتكح ةائتتني لقتتة دكتتلق اتتذا ارتتفتتاق جزائدتتًا لقتت
 لقائدًا كفا  دنا فق ق ح.

لت مدمًا على فا تاةن فاة تتصا ارةلح على ارنص على ارف تاةا متار   ارتذكت فتى صتلب  
. فاتة نصتا ارفتاةر (1)ارت تدداا ارتتى تصتةتاا   ت ق تنألتدن عفلدتاا تداقتةاا ارجهتاا ايةاتدت  فدهتا

ق عاتتلة ار تتتاق اردتتان ارتتتى علتتى إل 2015رمتتن   899اعلرتتى فتتق إلفتتت ار تتتاق اردتتان فتتى فتنمتتا تقتتن 
ت ضتف رهتذا اعفتتي تتتتتن ف تاةا تتدت  ارف تاتك  فدهتا لارفمتالار فتى ارفدافلت  رجفدتف ارفت تتدق إلل 
ارفتاتتتةفدق  دهتتتاقاتهني للتتتتةر ايجتتتتاقاا فتتتى  صلصتتتهاظ رفتتتا رهتتتذ  ارف تتتاةا فتتتق إلثتتتت فدتتتاح علتتتى 

 ارهلب اردان لاالمت ةان اعفثح.
I. Les marchés publics soumis à la présente ordonnance respectent les 
principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de 
traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces 
principes peremettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la 
bonne utilisation des deniers publics. 

لرفا كانتا فتنمتا عضتلًا فتى ارفجفلعت  اعلتل دت ي فتإق ت تتدداتها فتى  صتلص ارتداقتةاا  
ايةاتد ي ال ة لإلق تكلق فتما  فف فا ال فاتت علتى ارفمتتلى اعلتل تى فتى اتذا ارصتةةي لكتاق قتة 

ارتنمتتتداي لكتتتاق فتتتق رتتادتتتا اتتتذا  Directives (2)تتتتة ح ارف تتتت  اعلتل تتتى لإلصتتتةت عتتتةر تلجدهتتتاا
                                                 

ذا لعلى ارتغن فق عةن لجلة نص صتدح فى اراانلق ارنفلذجى ال تتاق ارملف لاين اقاا ارذى لضتدته اعفتن ارفتتتةر )اردلنمتتتاح( ا (1)
دات صتات  ف ةإل تتد  ارفنافم  فى ارفناقص  إال إلنه دفكق اراتلح: إق اتذا ارف تةإل تتتتص جفدتف نصتلص اراتانلق علتى ت كدتة .  تح إق 

نلق اتل ك ارت  اتذا ارف تةإل  تدق ارفتناقصتدق  صتتا ارنألتت عتق جنمتداتهني فاتة لتة فتى ةد اجت  اتذا ارف تتل  ارأت  اعمامتى رهتذا اراتا
تتلفدت فداةرت   –تدزدز ارفنافمت   تدق ارفتلتةدق لارفاتالردق فتق إلجتح تلتدتة ارمتلف إلل اين تاقاا ارفتتاة ا تتتاؤاا. ة  -إلنه دهةا إرى "جت 

 .عاةر  لفنص   رجفدف ارفلتةدق لارفاالردق"
 .15ارةكتلت/ جا ت جاة نصاتي ارفناقصاا ارداف ي فتجف م ا ذكت ي ص  

ي  تتإ تان عاتتلة 6/2/2014ارصتتاةت عتق ار ترفتتاق اعلتل تتى لارفجلت   تتتاتدخ  UE/24/2014لكتاق آ تتت اتتذ  ارتلجدهتاا ارتلجدتته تقتتن  (2)
ظ ثتتن صتتةت  تتذاا CE/18/2004رتلجدتته ارمتتا ا تقتتن ار تتتاق اردتتان رلمتتلهاا ارتداقةدتت  فتتى اراهاعتتاا ارتالدةدتت ي لقتتة تتتن  فلج تته إرأتتاق ا

 إ تان عالة ار تتاق اردتان رلهدئتاا االقتصتاةد  فتى فجتاالا ارفدتا   UE/25/2014ارتلجده اعلتل ى تقن  26/2/2014ارتاتدخ ارما ا 
 .CE/17/2004 ةفاا ار تدةي لقة تن  فلج ه إرأاق ارتلجده تقن  –ارناح  –ارهاق   –
نلنى فدتفة فتق جانتب فجلت  لزتاق االتتتاة اعلتل تىي لاتل ال دكتلق قتا اًل رلته دتا ف ا تتر علتى فمتتلى اراتانلق لارتلجده ال عفح قا 

ارتتةا لى رلتتتةلح اععضتتتاق فتتتى االتتتتتاةي تدتتت  دلتتتزن ردصتتتدت جتتتزقًا فتتق ارنمتتتدم اراتتتانلنى رلةلرتتت  اردضتتتلي إلق تاتتتلن اتتتذ  اع دتتتتر  تتلدتتتح 
ىي لفتتى ارتاداتت  إلق ارنألتتان اعلتل تتى ار تتاص  داتتلة ار تتتاق اردتتاني قتتة تتتن لضتتده نصتتلص ارتلجدتته إرتتى فلضتتدها فتتى ارت تتتدف ارتتةا ل

  لتهلدت  عق هتدا ارتلجدهاا ارتى تتدلا   كح إلمامى  إ تان اردالة.
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فاتضااا إلق لمدا فق نهاا ارفنافم  ارتتتري لذرتر فتق  تالح هتتدادق تئدمتددقي اعلح دتفثتح فتى 
تلمتتتدف ةائتتتتر ارفتنافمتتتدق ارفدندتتتدق  داتتتلة ار تتتتاق اردتتتان ارتتتتى ت تفهتتتا ارتتتةلح اععضتتتاق فتتتى االتتتتتاة 

رتى ت تن ارداة. إلق اعلتل ىي تد  دتألت تصت نهاا اال تتار فى ارفناقصاا على تعادا ارةلح ا
ارهتدتتتا ارثتتتانىي فاتتتة تجمتتتة فتتتى تلمتتتدف نهتتتاا اع تتت اص ارفدنلدتتت  ارتتتتى ت ضتتتف عالةاتتتا الرتتتتزان 

 .(1)ارفنافم ي رد فح إل  اصًا فنلد  تدت ت فق إل  اص اراانلق ار اص

لقتتة تتتن تتلدتتح اتتذ  ارتلجدهتتاا إرتتى اراتتانلق ارتتةا لى ار تنمتتىي ففتتا إلةى إرتتى ته دتتا إلتكتتان  
ي 2016نافمتتت  ارتتتتتر ارتتتتى تتتتنص علدهتتتا إللافتتتت لفتامتتتدن ار تتتتاق اردتتتان ارصتتتاةتر عتتتافى اردالندتتت  لارف

على عالة إل  اص فدنلد  رن تكتق  اضتد  رهتذ  اعلافتت لارفتامتدن  مت ب كلنهتا إل  اصتًا  2018
 فق إل  اص اراانلق ار اص كفا  دنا فق ق ح.

ضتتتاف  إرتتتى فتتتا تاتتتةن فتتتإق ارتلجدهتتتاا ارف تل تتت  ارصتتتاةتر فتتتق ارف تتتت    اعلتل تتتى لارفتدلاتتت  لاا
 تنمتتدا إجتتتاقاا إ تتتان عاتتلة ار تتتاق اردتتان  تتدق ارتتةلح اععضتتاق فتتى االتتتتاة اعلتل تتىي قتتة صتتن ا 

 إجتاقاا اي تان إرى نلعدق:

ــدق: -  ي تتتتتر رلجهتت  ارفتداقتتةر متتله  Les procédures restreintes إجــراءات مقي
 اركافد  رال تتار. تاةدتد  ال تدات ارفتاةفدق ارذدق تتلافت فدهن ارفؤاالا

ي تفكتق كتح ارفت تتدق ارتتاغ دق فتى Les procédures ouvertesإجراءات مفتوحة:  - 
 اال تتار  ارفنافم  فق تاةدن عتلضهن فتى تلافتا فدهن  تله اذا اال تتار.

 .(2)اذا لتدت ت ايجتاقاا ارف تلت  اى اعصح لايجتاقاا ارفادةر اى االمتثناق 

رمتن   182ارفتاةر ارماةمت  فتق قتانلق تداقتةاا ارجهتاا اردافت  تقتن : فاتة نصتا وفى مصر 
ي كفتا ا تتنا فتق ق تحي علتى ضتتلتر ارتادتة  تاتتتان ف تاةا ار ت افد  لتتدت  ارفنافمت  لارفمتتالار 2018

لتكافؤ ار تص فى كاف  ارتداقةاا ايةاتد ي لفف ذرر فاة تاتت رجه  ايةاتر إلدضا مله  تاةدتد  فى 
تتفتاق ارت د  فتق اال تتتار فدهتا هارفتا إلق  -كفا  دنا فتق ق تح  –ااي تجدز رها فجاح تلر ارتداقة

ارهتتةا اعمامتتى فتتق ذرتتر اتتل تتاتتا ارفصتتلت  اردافتت ي  تدتت  ال دفكتتق إلق داتتاح إلق انتتار  تلجتتًا 
على ف ةإل ارفمالار إلل تتد  ارفنافم . لفى ذرر تالح ارفتكفت  ايةاتدت  اردلدتا إلنته "فتق اعمت  ارتتى 
                                                                                                                                               

 32انألت فؤر نا إجتاقاا لهتا ارهدق فى اراتاتاا ايةاتد  اراا ل  رالن صاح فتى فجتاح ارداتلة ايةاتدت ي فتى ضتلق اراتتات  اتانلق تقتن  
  .373ظ ارةكتلت/ فهنة ف تات نلحي ارفتجف ارما اي ص 2018ي فكت   ار الحي اعتةقي 2014رمن  

(1) Maugué. Ch, Marchés publics: Bilan de l'actualité communautaire législative et réglementaire, 
1991-1992, A.J.D.A., 1993, P. 182. 

 .376ف ارما اي ص ارةكتلت/ فهنة ف تات نلحي ارفتج (2)
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داقة ايةاتر فف اعفتاة إلل ارهدئاا عق هتدتا ارفناقصتاا اردافت  إلل ارفتلدت  إلق د ضتف دالن علدها ت
اذا ارتداقة العت اتاا تتدلا  فصلت  ارفتفا ارفارد  ارتى تتفثح فتى إتمتاق ارفناقصت  علتى صتاتب 
اردهاق اعت ص  تألدب فصلت  ار زن  على إلى اعت ات آ تي لكذا  فصلتته ار ند  ارتى ت ةل فتى 

دتتتات ارفنتتتاقص اعفضتتتح فتتتق تدتتت  ارك ادتتت  ار ندتتت  لتمتتتق ارمتتتفد ي لفتتتى تتتتتجدح إلى فتتتق اتتتاتدق ا ت
ارفصلتتدق تتفتف ايةاتر  مله  تتةةاا ارالاعة ارفاتتر فى اذا ار  ق... لدتكن ارفناقصاا ارداف  

فتا  ف ةإل ارفنافم  لارفمالاري  دة إلق اذا اع دت د ضف رادلة فنها فا دتدلا  فصلت  ارفتفاي لفنهتا
دتصتتتح  تفادتتت  اعلضتتتا  االقتصتتتاةد  لاالجتفاعدتتت  فتتتى ارةلرتتت ي لفتتتق اعلرتتتى إلالدتتت  فاتتتةن اردهتتتاق 

 .(1)اراانلند ي لتمق مفدته لك ادته ار ند ي لكذا ك ادته ارفارد ..."
 المطلأل الثانى

 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات 
 ترتيأل العطاءات

ال إلصت تا عفلدت  تدمت د  ال إق عفلد  تتتدب اردهاقاا ال تتن   ةلق ضلا ه لضتفانااي لاا
تتاتتتا ارهتتتةا ارف تأتتتى فتتتق ارفناقصتتت  اردافتتت ي  إتمتتتاق ارتداقتتتة علتتتى اردهتتتاق اعقتتتح متتتدتًا لاعفضتتتح 
 تتتتلهًا يه اتتتا رف تتتةإل آردتتت  ايتمتتتاق إلل آردتتت  ارفناقصتتت  اردافتتت ي فتتتى إهتتتات االرتتتتزان  ف تتتاةا ار تتت افد  

 تناقصدق.لارفمالار لتكافؤ ار تص  دق كاف  ارف

لتتتى قتتب نهادت  ارنصتا ارثتانى فتق  –لراة كانا اذ  ارضلا ه لارضفانااي تتفثح  ةاقر  
فى فددات ارمدت فن تةًاي  فا ف اة  إلق اردهاق ار ائز  ارفناقصت  اتل اردهتاق اعقتح  -اراتق ارد تدق 

اردفلى فق مل داا  مدتًاظ لركق لإلفان إللجه ارناة ارتى لجها رهذا ارفددات لفا تتتب علده فى ارلاقف
كفتتا  -عةدتةري فاتتة عتتةرا فدألتتن ةلح اردتارن عنتته فدتفتتةر فتتى اتتذا ار صتلص فلمتت   ت تتتددد ي ت نتتا

نفتا إلدضتًا  -ذكتنا  فجفلع  فق ارضلا ه إلل ارفداددت ارتى تتاا رد  فاه فصلت  ايةاتر ارفاردت  لاا
 ارك اقر ار ند  إلل ارتاند  رلتداقةاا ايةاتد .

 االتجتتتا  ارتالدتتتةى فتتتى ايتمتتتاقي ثتتتن نتنتتتالح ثاندتتتا ار لمتتت   ارت تتتتددد  لعلتتتى ذرتتتر نتنتتتالح إللالً  
 ارتةدث  فى اذا ار صلص.

 
 
 

                                                 

 .1253 -1252ي ص 4ي ارفجفلع ي ارمن  9/5/1959اي جلم  4رمن   288ارفتكف  ايةاتد  اردلداي هدق تقن  (1)
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 الفرع األو 
 االتجاه التقليدى فى تقييم وترتيأل العطاءات

فتى ات تاذ فددتات ارمتدت فن تتةًا لتتةر اعمتا  رتتتدتب اردهتاقااي  –كفتا  دنتا  –دتجمة اذا االتجتا  
علتى اردهتاق ارتذى دتاتا فاته ارفصتلت  ارفاردت  رجهت  ايةاتري  -رتاح اكذا لا – تد  دتن ايتماق 

لال اردهاق اعقح مدتًاي لذرر  صتا ارنألت عق فةى ارك اقر إلل ارجلةر ار ند  إلل ارتاند  رفضفلق 
 اذا اردهاق.

فق انا فاة كانا جه  ايةاتر ت تتة  إلمتاردب لهتتا ف تل ت  رلفناقصتاا اردافت ي تصتح فتق  
 :(1)إرى إلقح مدت ففكقي لفق اذ  اعماردب إلل تلر ارهتا نذكت فادلى الرها 

 L'adjudiction au plus fortأوال: المناقصات ذات التخفيض األعلى: 

فتتى اتتذ  ارهتداتت  تاتتلن جهتت  ايةاتر  لضتتف ارمتتدت ارفاا تتح رلتداقتتة ارفهلتتلبي إلل ارمتتدت ركتتح  
داةفلا عتلضهن فتضفن  نم   فق ارت  د    نة فق  نلة اذا اردهاقي ثن تهلب فق ارفتنافمدق إلق

علتتتى اتتتذا ارمتتتدت. ل نتتتاق علتتتى فتتتا تاتتتةن فتتتق إلمتتتدات  دتتت  ارت  تتتد ي تاتتتلن جهتتت  ايةاتر  تتتدتتتب 
 اردهاقااي  تد  د لز  ارفناقص  ارفتناف  ارذى قةن إلعلى نم   فئلد  فق ارت  د .

  :L'adjudiction au minimumثانيا: المناقصات ذات الزيادق األدنى 

لاذ  ارهتدا  عك  ارهتدا  ارما ا  تد  تالن جه  ايةاتر  لضف مدت رلدهاق إلل ركح  نة  
فق ار نلة لركق إلةنتى فتق ارمتدت ارمتائة فتى ارمتلاي ثتن تهلتب فتق ارفتنافمتدق إلق داتةفلا عتلضتهن 
فتتتى تتتتةلة اتتتذا ارمتتتدت إلل إلعلتتتى  الدتتتح. ل نتتتاق علتتتى فتتتا داتتتةن فتتتق إلمتتتدات تاتتتلن جهتتت  ايةاتر  تتتدتتتب 

 قاا  تد  د لز  ارفناقص  ارفت ح ارذى داةن ارزداةر اعقح على اذا ارمدت.اردها
  L'adjudiction sur offer d'prixثالثا:المناقصات ذات السعر األدنى: 

له اتتا رهتتذ  ارهتداتت  تت تتذ ايةاتر فتتى  صتتلص تتةدتتة متتدت اردهتتاق إلل إلى  نتتة فتتق  نتتلة   
تد  لضف اذ  اعمدات لإلق دتاةفلا  ها إرتى ارفناقصت ي فلق ًا مل دًاي  تد  تتتر رلفتنافمدق ذاتهن ت

لانتتا تاتتلن جهتت  ايةاتر  تتتدتتب اردهتتاقاا تصتتاعةدا  تدتت  دتتتن ايتمتتاق علتتى اردهتتاق ارتتذى دتتتتلى 
 على ارمدت اعقح فق  دق اذ  اردهاقاا.

لراتتة ت نتتا فتنمتتا  تتةاقًر إلمتتلل ًا دجفتتف  تتدق ارهتداتت  اعلرتتى لاتتى هتداتت  ارت  تتد  اععلتتى  
دت لارهتدا  ارثارث  لارتتى دتتتر فدهتا رلفتنافمتدق تتدت  لضتف اعمتدات ارتتى دتلنهتا إلكثتت فالقفت  رلم

                                                 

(1) De Laubadère – Delvolvé, Traité des contrats administratifs, op. cit., P.622 etss.  
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 –فق تاندق عالة ار تاق اردان تدنها  84ه اا رنص ارفاةر  -رلدهاقي  تد  تالن ارمله  ارف تص 
ةًا عتق  لضف ارمدت ارذى ال دجب تجالز  فق ق ح ارفتنافمدقي على إلق دألتح اتذا ارمتدت متتدًا ل ددت

إلعدق إلل علن إلى فق ارفتنافمدق إلل غدتان لذرر إرى إلق دالن فجل  ارفناقص  لفى ارجلم  ارفتةةر 
رتتتذرر إللاًل   تتتتح ارفألتتتاتدا ارفتضتتتفن  إلمتتتدات اتتتؤالق ارفتنافمتتتدقي ثتتتن فااتنتتت  اتتتذ  اعمتتتداتي  ارمتتتدت 

عةدًاي  تدت  ارفلضل  فق جانب ارمتله  ارف تصت ي فتإق كانتا فمتالد  إلل إلةنتىي قتان  تتتد هتا تصتا
دتتتن ايتمتتاق علتتى إلةنااتتا فتتى اتتذا ارتتتدتتبي إلى علتتى اردهتتاق اع دتتة إلل اعقتتح متتدتًا فااتنتت   ارمتتدت 
ارفلضتتتتل  فتتتتق جانتتتتب ارمتتتتله  ارف تصتتتت ي إلفتتتتا إذا رتتتتن دكتتتتق إلى فتتتتق اعمتتتتدات ارفاةفتتتت  فتتتتق جانتتتتب 

ؤاتا   تكح ارفتنافمدق فمالدًا إلل إلةنى فتق ارمتدت ارفلضتل ي فإنته دتتتتن علتى فجلت  ارفناقصت  إرأا
نهائىي إلل   كح فؤقا إرى إلق دتاةن ذاا ارفتنافمدق لرفتر لاتةري  دتل  فارد  جةدةري   تته إلق 

 تكلق ةفاتت ار تله قة نصا على ذرر.

رمتن   89لاذ  اى ارهتدات  ارتتى كانتا فت دت  فتى فصتت تتتى صتةلت اراتانلق ارمتا ا تقتن  
تتتتنص علتتتى إلنتتته "دجتتتب إتمتتتاق  1983رمتتتن   9( فتتتق اراتتتانلق تقتتتن 18ي فاتتتة كانتتتا ارفتتتاةر )1998

ارفناقص  على صاتب اردهاق اعفضح  تلهًا لاعقح مدتًاي  فا ف تاة  إلق ارمتدت اعقتح فتى ف هتلن 
اتتذا اراتتانلق كتتاق دتتتتةة إفتتا علتتى إلمتتا  ارتتثفق ارناتتةى إلل ارمتتدت ارتتذى دتتتةة  فاتتةن اردهتتاق فاتته إلل 

 دتت إلدضتا. لت كدتةًا رتذرر تاتلح ارلجنت  فضافًا إرده ار تله ارفصتات   رلدهتاق لارتتى دتتةةاا اتذا اع
ارثاندتت   امتتن ار تتتلى  فجلتت  ارةلرتت  "إق ايتارتت  علتتى اردهتتاق اععلتتى متتدتًا تغتتن إلنتته دتضتتفق فزادتتا 
ت لا اردهاق اعقح فتةلةي عنه كاق دتددق على ارجه  ايةاتد  إذا كانا فى تاج  إرتى اتذ  ارفزادتا 

  ار تتتتتله لارفلاصتتتت اا ارفهتلتتتتت ي فضتتتتاًل عتتتتق إق إلق تضتتتتفق فلاصتتتت اتها ار ندتتتت  لتتتتتةتجها  كتامتتتت
ار تلا على تلتر ارااعتةر دنهتلى علتى إاتةات رلفصتلت  ارفاردت  رتاةاتر لدثدتت صتدل اا عفلدت  عتةر 

إلنه دجب ارتتمد   1991ي كفا تالح ذاا ارلجن  فى فتلى إل تى عان (1)فى ارف اضل   دق اردهاقاا
إلى تاةدت رلجن  ار ا فى اتذا ار ت ق لإلنته ال اجتهتاة فتف على اردهاق اعقح مدتًا إذ رن دتتر ارف ت  

 .(2)صتات  ارنص

علتى آردت  إتمتاق ارفناقصت  علتى  –كااعتةر  –لاكذا فاة ات اا ارت تدداا فى ةلح ارفااتن   
اردهاق اعقح مدتًاظ لإلدا كانتا ارهتدات  إلل اعمتللب ارتذى تصتح  ته إرتى اتذا ارمتدتي لفتق ثتن دفكتق 

 ار ند  إلل ارتكنلرلجد  ارفتهلتري رن دكق رها نصدب فى ارت ضدح إلل اال تدات. ارالح إق االعت اتاا 
دتمتا لفتذاب  –على اذا ارنتتل  –لففا ال ر فده إلق ف ةإل ايمناة  فاتضى ارمدت اعقح  

                                                 

 .  2/5/1971ي فلا تقن 25/3/1991فتلى ارلجن  ارثاند   تاتدخ  (1)
 .  2/5/71ي فلا 25/3/1991فتلى ارلجن  ارثاند   تاتدخ  (2)
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االقتصاة ارتتت ارتذى كتاق متائةًا فتى  تةاداا اتذا اراتتقي كفتا إلق اتذا ارف تةإل كتاق دتاتا فائتةر فتاات  
 .(1)اتد  ارفارد  تد  كاق داتضى تنزدح اردهاق على إلقح اعمدات لامت داة إلعالااراةاتر فق ارن

لركق ل دة إلق إلص ح رالعت اتاا ار ند  لارتكنلرلجد  ارفتهلتر مار   ارذكتي ةلتًا فلفلمًا فى  
كافت  فجتاالا ارتدتتار ايةاتدت  لاالقتصتتاةد ي فتإق االعتفتتاة علتى فددتتات ارمتدت فاتته ك متا  ال تدتتات 

تداقتتة فتتف ايةاتري رتتن ددتتة فتالئفتتًا كلدتت  فتتف اتتذ  ارجلانتتبي  تتح لدجمتتة عائاتتًا إلفتتان ارتهتتلت ارتانتتى ارف
 رلجهاز ايةاتى لذرر ر م اب ارتارد :

إق تتص ايةاتر على ارتداقة فتف صتاتب اردهتاق اعقتح متدتًا  تجت  تعادت  إلل االاتفتان  - 
فصتلت  ذاتهتاي  تح لفصتلت  ارفتفتا عافت ي إذ  ارفصلت  ارفارد ي إنفا دهةن فى تادات  اعفتت اتذ  ار

متضهت جه  ايةاتر فى اذ  ارتار  إرى ارتداقتة فتف إلمتلإل ارفتاتةفدق فندتًا لفاردتًاي لاتل فتا دتؤةى فتى 
ارأارتتب إرتتى نتتتائم كاتثدتت  متتلاق علتتى فمتتتلى ارتن دتتذ إلل علتتى فمتتتلى نلعدتت  ار تتةفاا ارتتتى دؤةدهتتا 

نفا إلدضا االعت اتاا ار ند  كدنصت ارفتفاي اعفت ارذى تنهات فده ردما ارفصل ت  ارفارد  لتةاا لاا
 رجلةر ارفنتم فتح ارتداقة.

ايمتتتناة  فاتضتتتى ارمتتتدت اعقتتتح ال دتتتتتكق فتتتى إمتتتناة ارفناقصتتت  إال علتتتى فكتتتتر ارمتتتدتي  - 
لارمدت فتى كتح اعتتلاح اتل إلتتة اردناصتت ارفكلنت  ردفلدت  ارفناقصت ي لاالعتتةاة  ته دهتةت اردناصتت 

كتتق فتتى كتتح تتتاح إلق تاتتح نتته إلافدتت . لردتتح إلاتتن اتتذ  اردناصتتت اتتى ار  تتتر لارك تتاقر اع تتتى ارتتتى دف
 .(2)لفةى تهلت لمائح ارتكنلرلجدا لفتكز  ارفارى لملا ا إلعفاره

صدل    ح امتتار  إعفاح فددات ارمدت  ارنم   عن ه  فددن ي فثح االمت تاتاا ار ندت   - 
رخي إذ ارد تر انا  ارجلانتب ار ندت  ال ارفاردت ي ارد تتر إلل ارتملفاا ارهنةمد  إلل تاالا االتتكات.... ا

  ارجلةر ال  ارمدتي  ح إق ارمدت دتضاقح كثدتًا عنة ارفااتن  إلل ارت ضدح.

إق اعت تتات فددتتات ارمتتدتي ارفددتتات ارلتدتتة رل تتلز  ارفناقصتت  قتتة دتتندك  فتتى ارنهادتت  متتل ًا  - 
ق ان  تتا  ارمتتدت متتلا ددتتل  إفتتا فتتق علتتى جتتلةر تن دتتذ اعةاق ارفهلتتلب لجتتةلا  االقتصتتاةد ي ع

 الح ان  ا  فمتلى ار تله اينماند  رلدافلدق رةى اذا ارفناف  عنة تن دتذ ارداتةي إلل فتق  تالح 
تةاقر ارفلاة ارفمت ةف  فى ارتن دذي إلل فق  الح ارفتالالا ارتى دفكق إلق د ذرها اتذا ارفنتاف  رتةى 

 .ايةاتر رتددة ارنألت  اعمدات عنة تن دذ ارداة

                                                 

(1) Flamm (Maurice-Andre): Traité Théorique et pratique des marches publices, P. 181. 
 .  140إل ات إرده ارةكتلت/ جا ت جاة نصاتي ارفتجف ارما اي ص  

 . 136ارفتجف ارما اي ص  (2)
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كلق ارمدت فدداتًا لتدةًا راتماق ملا دتؤةى إرتى تهتا ا اردتتل  لعتةن ا تالفهتاي إال  - 
فى ارادف  ارمدتد  فاهي لذرر د تزح ةلت اردات  فى تتةدتة ارمتدت فاته رت ةاقاا ارفهلل ت ي لفاتًا 
 رل تتتله ارفتتتةةر فتتق جانتتب ايةاتر ةلق إلق دتتتتر رتته إلى فجتتاح رال تكتتات لارتجةدتتة عى فتتق جلانتتب

 .(1)ارداة

علتى اعقتح فتى  صتلص ارفناقصتاا ارك تتى إلل ذاا  –فق انا فاتة تتن اجتت اتذا ارفددتات  
 تتدق ارجلانتتب ار ندتت  لارجلانتتب ارفاردتت   – تتذاا ارلقتتا  –اعافدتت ي لاتجتته ار كتتت نتتتل فددتتات دجفتتف 

اععلتتى فندتتاي رلدهتاقي  تدتت  دتتن ا تدتتات اتذا اردهتتاقي إذا كتتاق جافدتًا رفدزتتتى ارمتدت اعقتتح لارجتلةر 
 لال فا ن دنه فى اختى:

 الفرع الثانى
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات 

 ترتيأل العطاءات

ال تدتفة اذ  ار لم   فى تاددن لتتتدب اردهاقااي  اص  تلر ارتى تتهلب تكنلرلجدا عارد   
على فددات فددق ةلق  ارتدادة لذاا فمتلى انةمى عاحي لفلاص اا فند  ةقدا  لذاا كل   عارد ي

آ تي  ح تدتفة على فجفلع  فق ارفداددت لارتاندتاا ايجتائدت  ارتتى تدألتن فتى ذاا ارلقتا كتاًل فتق 
ي اعفتتت ارتتذى د  تتا فتتق تتتةر لجفتتلة ارفددتتات (2)ارجلانتب ارفاردتت  لارجلانتتب ار ندتت  فتتى اردهتتاق ار تتائز

تى تتتتب علدهي لارتى  دنااتا فتق ق تحظ ارفمتنة إرى عافح ارمدت فاه ل ارتارى فق ارنتائم اركاتثد  ار
فألهتا تانداا ارفناقصاا ذاا ارفألتلفدق رلدهاق ارلاتةي فألتلا رلدت  ار نى لاخ تت رلدتت  
ارفارىي  تد  ال د   اذا ارفألتلا اع دت إال  ارنم   رلدهاق ارذى ث تا جةاتته فندًا لذرر على 

فتة فتى اتذا ار صتلص علتى ايجتتاقاا إلل ارت صدح مارا ارذكتظ كفا ألهتا ارفناقصتاا ارتتى تدت
ارلمتتائح االركتتلندتت  ارفتهتتلتري إلل كفتتا داتتاح رهتتاي إجتتتاقاا ارتداقتتة  لفتتا فنأللفتت  فلتتتةر لفنتألفتت  

 لفؤفن  اركتتلندا.

                                                 

(1) Flamme, M.A. Traité de marches publics T.I, op. cit., P. 183. 
(2) Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont 

présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères 
objectifs, précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution. 

 Le lien avec l'objet du marché public ou ses conditions d'exécutions s'apprécie conformément à 
l'article 38. 

 II. Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimtée à l'acheteur 
et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence (article 52 de l'ordonnance du 2015). 
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وهنا لنا أن نتساء  عن كيفية تقيـيم وترتيـأل العطـاءات المقبولـة فنيـا فـى خصـوا هـذه  
 المناقصات أو تلك؟

على اتذا ارتمتاؤحي تجتةت اي تاتر إرتى إلق اردتت  إلل اردهتاق فتن    لركق ق ح إلق نجدب  
ارادف    كح فلتلأل لغدت ه ددتىي ال ددتتة  ته عنتة تلتدتة إلمت  لفدتاددت ارفااتنت ي  تح دمتت دة فتق 
ارفنافم ظ لال فا ات اا علده كاف  ارت تدداا فى ةلح ارفااتن ي لرهذا دتمق إلق ن دت إللاًل إرى اتذا 

اردهاقااي ق ح إلق ن تدق كد دت  تلتدتة إلمت  لفدتاددت ارفااتنت   تدق اردهتاقاا  ارنل  فق اردتل  إلل
 لذرر كفا دلى:

 الغصن األو 
 العطاءات منخفضة القيمة بشك  مبالغ فيه

لاتتتى اردهتتتاقاا ارتتتتى تاتتتح فتتتى إلمتتتداتاا  نمتتت   غدتتتت ف تتتتتر عتتتق ارادفتتت  ارتاةدتدتتت  رفدزاندتتت   
لتدت  إلق ف تةإل آردت  ارفناقصت  اتل اعصتح اردتان ارفناقص  ارفدتفةر فق ق تح ارجهت  صتات   ار ت قي 

ارفاتتتتت فتتتى ارفناقصتتتااي لتكتتتلق فدتتته متتتله  ايةاتر فادتتتةر  إتمتتتاق ارفناقصتتت  علتتتى اردهتتتاق ارفت تتتا 
ل تلهها لاعقح مدتًا رك ار  اتتتان ف ةإل ارفمالار لتكافؤ ار تص  دق ارفتناقصدق جفدداي  فا فتؤةا  

اة  إال رمتت ب ف تتتل .... فتتق انتتا فإنتته ال دفكتتق امتتت داة إلق اردهتتاق اعت تتص متتدتًا ال دجتتلز امتتت د
اتتذ  اردهتتاقاا لارتتتى تلصتتا  ارفن  ضتت    تتكح ف تتارغ فدتته عنتتة ارفااتنتت  لارف اضتتل    تتكح تلاتتائىي 

 ففا ده ف اذا االمت داة  ارها ف ارتدم ى لال فا تتصا ارت تدداا ارفااتن  على فدارجته.
فتق تانتدق عاتلة  300فكتتتي  297ي  97كتتتي ف 95كتاق دمتت اة فتق ارفتلاة  ففى فرنسا: 

ار تاق اردان ارما اي إلق ارف ارأ  فى ت  د  ارفدهداا ارمدتد ي دفكتق إلق دمتتنتم فتق  تالح كافت  
إق إلتاةا امتتت داة  –فدهدتتاا اردهتتاق ارتاندتت  لارفهندتت ي لفتتى اتتذ  ارتارتت  دجتتب علتتى ارجهتت  ارفدندتت  

  تلضتدتاا عتق تكتلدق اردهتاق لاعمت اب ارتتى إلق تهلب فق إلصتا ها كتا ت –فثح اذ  اردهاقاا 
ةعته إرى اذا ارت  د  لذرر ةلق إلق تؤثت ارف تتاا ارفدهار فق فاةن اردهاق على تكلدق اردهتاق 

تن تدةدح اذا ارلضتف تدت  إلصت ح لاج تا علتى جهت  ايةاتر تفت   2001ارفاةن راةاتر . لفى عان 
ددتت    تتكح تلاتتائىي  اصتت  إذا كتتاق ارمتتدت اردهتتاقاا ارفتضتتفن  إلمتتداتا فن  ضتت   صتتلتر غدتتت ه د

 ارذى دتضفنه ال دأهى   كح  دق إلل لاضح اعمدات ارف ا تر رلداة.

ذا كاق فتملن ار تاق اردان ارتارى تقتن   ( فنته 60قتة نتص فتى ارفتاةر ) 2016رمتن   360لاا
ارتتى  على ذاا ارنتدج ي إال إلنه لضف رللصلح إرى تلر ارنتدجت  فجفلعت  فتق ارضتلا ه لايجتتاقاا

دجتب علتى ارجهتت  ارفتداقتةر ضتتلتر ات اعهتتا ق تح تفت  اردهتتاق ارفتن    ارمتدت   تتكح ف تارغ فدتتهي 



 

 

                                                 

 

 

  منى رمضان حممد بطيخ /الدكتورة            لضوابط الفلسفة التشريعية احلديثة                 ...

 

264 

 لتتفثح اذ  ارضلا ه لايجتاقاا فى اختى:

إلق تهلب ارجهت  ارفتداقتةر فتق ارفنتاقص إللالي ت تدتت ارتثفق إلل ارتكتاردا ارفاتتتت  لارتتى  –إل  
 اع تأاح اردافت  إلل ارتلتدتةاا إلل ار تةفاا  فتا  ت ةل فن  ض    كح غدت ه ددى لذرر فدفتا دتدلتا

-qu'il envisage de sousفى ذرر ارجزق فق ارداة ارذى دتغب فى ارتداقة  صةة  فتق ار تاهق 
traiter. 

 وعلى الجهة المتعاقدق أن تبخذ بعين االعتبار التبريرات التالية: 

 عفلداا ار ناق.هتدا  تصندف ارفنتجاا لإلماردب تاةدن ار ةفاا إلل تن دذ  - 1

 les conditionارتلتتتتلح ارتاندتتتت  ارفمتتتتت ةف  إلل ار تتتتتله ارفتفدتتتتزر   كتتتتتتتح امتثنائتتتتتتتى  - 2
exceptionnellément favorables .رتاةدن ارفنتجاا إلل ار ةفاا إلل رتن دذ اععفاح 

 .L'originalité del'offreإلصار  اردت  إلل ارفنتم ارفاةن  - 3

 تفاعد  ارلاج   ارته دا فى فكاق تن دذ االرتزافاا ارتداقةد .ارللائح ار دئد  لاالج - 4

 ارفماعةاا ارفتتفح تاةدفها رلدات  فق ق ح ارتكلف . - 5
ذا كانــت هــذه هــى المبــررات التــى يمكــن لجهــة اجدارق أن تبخــذها بعــين االعتبــار  –أل   وا 

تـرفض العـرض  بخصوا العروض منخفضة القيمة بشك  مبالغ فيه، إال أن على هذه الجهة أن
 إذا ثبت لها ما يلى:

 de manièreإلق ارف تتتتاا ارتتتى قتتةفها ارفنتتاقص ردمتتا كافدتت  إلل فتضتتد    تتكح لاضتتح  - 1
satisfaisante  را لح اذا ارفمتلى ارفتةنى رلمدت إلل اركتتاردا ارفاتتتت  رلدتت  إلل اردهتاق
 ارذى تاةن  ه.

الرتزافتتتتاا ارلاج تتتت  ارته دتتتتا فتتتتى إلق ارمتتتت ب فتتتتى اتتتتذا ارمتتتتدت ارفتتتتن   ي ف ار تتتت  ارفنتتتتاقص ا - 2
ارفجاالا ار دئد  لاالجتفاعد  كفا اى فتةةر فى اراانلق ار تنمى إلل قانلق االتتتاة اعلتل تى 

 إلل االت اقداا ارةلرد  إلل فى قانلق اردفح.

إذا ث ا رلجه  ارفتداقةر إلق ارم ب ارلتدة لتاق اردت  ارفن      كح غدتت ه ددتى  –ا  
فدلنتتت  إلل فمتتتاعةر فتتتق ق تتتح ارةلرتتت ي فإنهتتتا تلتتتتزن  دتتتةن ارتتتتف  رهتتتذا اتتتل تصتتتلح ارفنتتتاقص علتتتى 

إال  دة ارتجل  رلفناقصي لإلق دت كتة رهتا إلنته غدتت قتاةت  تالح فتتتر زفندت   pour seul motifارم ب
كافد  تتتةة رتهي علتى إلق د تتاق إلق اتذ  ارفدلنت  إلل ارفمتاعةر تتتالقن إلل تتلافتا فتف ارمتلا ارةا لدت  

 ارفتدلا    ةاق االتتاة اعلتل ى. 107ارفاةر  ارفدنى ارفاصلة فى 
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إلق ت هتتت إلل تدلتتن  – نتتاق علتتى ذرتتر  –اتتذا لعلتتى ارجهتت  ارفتداقتتةر تدنفتتا تتتتف  اردتتت   
 ارف لضد  اعلتل د   ذرر.

 2018رمتتن   182( فتتق اراتتانلق تقتتن 35فاتتة نصتتا ار اتتتر ارثارثتت  فتتق ارفتتاةر ) وفــى مصــر: 
دهتتتتاق اعقتتتتح متتتتدتًا فتتتتن    ان  اضتتتتًا غدتتتتت عتتتتاةى فااتنتتتت  علتتتتى إلنتتتته "إذا ت تتتتدق رلجنتتتت  ار تتتتا إلق ار

 اردهاقاا اع تى لارادف  ارتاةدتد ي لجب علدها هلب ت اصدح اردهاق ارفاةن كتا ت ي فتإذا ت تدق رهتا 
فق ةتام  فا قةفه فق ت اصدح لفدللفاا  اردت  ارفاةن فنهي إلنه فازاح دثدت ارتد   لدتدذت ارتن دذ 

ي لدتددق إلق تلثا ارلجنت  كتح فتا دت تذ فتق إجتتاقاا إلةا إرتى ات تاذ اتذا  ه تلصى ارلجن   امت داة 
 اراتات لفاا رفا تتضفنه ارالئت  ارتن دذد .

( تدنفتتا نصتتا علتتى إلنتته  فتاعتتار 77لقتتة جتتاقا ارالئتتت  ارتن دذدتت   هتتذا ارتنألتتدن فتتى ارفتتاةر ) 
دت  إلق اردهتاق اعقتح متدتًا ( فق اراانلق إذا فا ت دق رلجن  ار ا عنة ةتام  اردتتل  ارفار35ارفاةر )

فن    ان  اضًا غدت عاةى فااتن   اردهاقاا اع تتى لارادفت  ارتاةدتدت  فدلدهتا إلق تلثتا ذرتر فتى 
 فتضتاا.

لرأتتت  ضتتفاق تن دتتذ فتتتح ارداتتة تهلتتب فتتق إةاتر ارتداقتتةاا ف اه تت  صتتاتب اردهتتاق  - 
نة علدهتا فتى لضتف إلمتدات  ارفن    كتا   رفلافاتها  ت اصتدح لفدللفتاا عهائته لاعمت  ارتتى امتت

 لغدتاا فق اردناصت ارتى إلثتا فى إعةاة عهائه.

لعلتتى صتتاتب اردهتتاق  تتالح فتتةر ال تجتتالز ثالثتت  إلدتتان عفتتح فتتق تتتاتدخ إ هتتات ي فلافتتار  - 
إةاتر ارتداقةاا  كافت  ارت اصتدح لارفدللفتاا ارتتى امتتنة علدهتا فتى ارتمتددتي لعلتى ارلجنت  ةتامت  فتا 

رها إلق اعم  ارتى امتتنة علدهتا فا لرت  دفكنهتا ق تلح اردهتاق لرهتا هلتب ضتفاق لتة فنهي فإذا ت دق 
ذا ت تتدق رهتتا إلق اعمتت  ارتتتى امتتتنة  إضتتافى فنتته دجتتالز ارتتت فدق ارنهتتائى إذا اتتتت ا إلافدتت  رتتذرري لاا
علدها غدت لاقدد  لدتدذت ارتلتدة إلل ارتن دذ  ها لجب علدها ارتلصد   امت داة عهائه لارتتمد  علتى 

 ق ارتارى فى ارتتتدب فااتن   ارادف  ارتاةدتد .اردها

 الغصن الثانى
 العطاء منخفض القيمة وأولوية هذا العطاء

إذا كانا ارت تدداا متار   ارتذكت فتى كتح فتق فتنمتا لفصتت لةلرت  اركلدتا قتة ات اتا علتى  
إلنه فى تار  اردت  إلل اردهاق ارفن    ارادف    تكح ف تارغ فدتهي امتت داة اتذا اردتت  إلل اردهتاق 
فق ارفنافم ي إال إلق ارت تدف ارفصتى ان تة فى اذا ار صلص  تكن رن دتة فى ارت تدداا اع تى 

فتى  ت ق تداقتةاا ارجهتاا اردافت   2018رمتن   182( فق اراتانلق تقتن 46نص ارفاةر تقن )تد  ت
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على إلنه إلدا كانا قدف  اردهاق ملاق تلر ارتى تفا ارتتمد  علتى إلمامتها إلل تلتر ارتتى انتهتا إردهتا 
 ه.ال اثر لذلك على أولوية المتعاقد فى ترتيأل عطائ –اذ  ارادف   دة تدةدلهاي إلثناق تن دذ ارداة 

)تاا ح ارفاةر  2018( فق ارالئت  ارتن دذد  رلاانلق مارا ارذكت ردان 97كفا تنص ارفاةر ) 
فق ارالئت  ارتن دذد  ارفلأار( على إلنه إذا امتجة فا دلجب تدةدح ارداة إلثناق ارتن دتذي فإنته دتتا  78

ل فتتا ال دجتتالز  %( فتتق كفدتت  كتتح  نتتة رداتتلة ارفاتتالالاي25رلجهتت  ايةاتدتت  ارتدتتةدح  فتتا ال دجتتالز )
 %( فق كفد  كح  نة ر اقى اردالة ل ذاا ار تله لارفلاص اا لاعمدات ارفتداقة علدها.15)

لدجتتب فتتى جفدتتف تتتاالا ارتدتتةدح ارتصتتلح علتتى فلافاتت  ارمتتله  ارف تصتت ي لعلتتى متتفاح  
وأال اتتة ار نتتة فتتق ايةاتر ارفاردتت  فتتى تارتت  ارتدتتةدح  ارزدتتاةري لإلق دصتتةت ارتدتتةدح  تتالح فتتةر تن دتتذ ارد

( فتق ذاا ارالئتت  119ظ لنص كذرر فى ارفاةر )يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد فى ترتيأل عطائه
فتتتق ارالئتتتت  ارفلأتتتار( علتتتى إلق: ارفاتتتاةدت لاعلزاق ارتتتلاتةر  جتتتةالح ار ئتتتاا اتتتى   82)تاا تتتح ارفتتتاةر 

فنهتتا اتتل  دتتاق فاتتةات فاتتاةدت لإللزاق تاتد دتت  قا لتت  رلزدتتاةر إلل ارتتناص ت دتتًا ره ددتت  اردفلدتت ي لارأتتت  
اردفتتح  صتت   عافتت  لارف تتارغ ارتتتى تمتتةة رلفاتتالح تكتتلق علتتى إلمتتا  اركفدتتاا ارتتتى تن تتذ فدتتاًل متتلاق 
إلكانا تلر اركفداا إلقح إلن إلكثت فتق ارتلاتةر  ارفاادمت  إلل ارتمتلفاا لمتلاق ن ت ا ارزدتاةر إلل اردجتز 

دفتتح ه اتتا عتكتتان ارداتتةي عتتق  هتت  فتتى تمتتاب ارفاادمتت  اال تةائدتت  إلل عتتق تأددتتتاا إلة لتتا فتتى ار
 ويجأل فى جميع الحاالت أال يؤثر ذلك على أولوية المقاو  فى ترتيأل عطائه.

لكفا ال لاضح فإق ارف ت  كاق تتدصا على ارتنص علتى إلنته إلدتا كانتا نمت   ارتأددتت فتى  
فدهدتتاا اردهتتاق لإلدتتا كانتتا ارادفتت  ارفن  ضتت  رتتهي فتتإق ذرتتر ال دجتتب إلق دتتؤثت علتتى إللرلدتت  ارفتداقتتة 

لـه ممبـدأ أوليـة العطـاءم فمـا هـو المقصـود بهـذا فى تتتدب عهائه عنة ارتتدم  علدهي لال فا دااح 
 المبدأ؟ وما هى الطبيعة القانونية له؟ ووقت وكيفية تطبيقه؟ 

 اذا فا ن ده ت اعًا فدفا دلى: 
لرلدت  داصة   لرلد  اردهاقي إلق تألح اعأوال: المقصود ببولوية العطاء وطبيعته القانونية:  

ارتى تت ا اردهاقاا لإلتمدا ارفناقص  على إلمامها فصات   رلداة تتى تفان ارتن دذي  تدت  د اتى 
ةائفتتتًا اتتتل إلقتتتح اردهتتتاقاا  –رتتتةى تمتتاب  تتتتافى اردفلدتتت   –اردهتتاق ارتتتذى اتمتتتدا ارفناقصتتت  علدتتته 

ر متتدتًاظ اعفتتت ارتتذى دج تتت ارفتنتتاقص علتتى إلق داتتةن فتتى عهائتته صتتلتر صتتاةق  ر متتداتي ةلق فأتتاال
ناتتاص فتتى  فنتته فتتى إلمتتدات اععفتتاح إلل ار ئتتاا ارتتتى دنتألتتت زدتتاةر تجفهتتا إلل كفداتهتتا عنتتة ارتن دتتذ لاا
إلمدات اععفاح إلل ار ئاا اع تى ناصانا دن ى  ها عق ارتادا  للصلاًل إرى ارتداقة فف جه  ايةاتر 

 –كفا ذكتنا  –تن دذ ي  اعت ات إلق اردهاق فى فجفله إلقح اردهاقاا ارفاةف  مدتًاي ثن دمت دق عنة ار
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فت  إللرلد   اةع  امتن ةا إلغتاضها ال تصاةا ارتادا ي لال فا د ح رد  فاته  ف تةإل ارفمتالار 
نفا إلدضا  فصلت  ايةاتر فى تن دذ تداقةاتها   قح اعمدات.   دق ارفتناقصدقي لاا

( فتتق قتتانلق تداقتتةاا ارجهتتاا اردافتت  46فتتق انتتا فاتتة تتتتص ارف تتت  ه اتتا رتتنص ارفتتاةر ) 
( فتتق ارالئتت  ارتن دذدت  رهتتذا اراتانلقي علتتى 119ي 97ي لكتتذرر نتص ارفتاةتدق )2018رصتاةت عتان ا

ضتلتر إلق تصاتب إللرلد  اردهاق ارداة فى فمدتته تتى نهاد  تن دذ ي فال تنتهى  إتمتاق ارفناقصت  
نفتا تألتح  تااةر علتى اتذا اال تدتتاتي لدتاعتى اتذا ار تته رتةى تمتاب  تتافى اردفل دتت  لاا تتان ارداتة لاا

ةائفا ال إلقتح اردهتاقاا متدتاي لفتى  -كفا ذكتنا  – تد  د اى اردهاق ارذى تما علده ارفناقص  
 .(1)ذرر إعالق رلفمالار  دق ارفتناقصدق لتتادا رفصلت  ايةاتر فى تن دذ تداقةاتها   قح اعمدات

قتةاا لرفا كاق ارف ت  قة إلفصح عق ارأادت  ارتتى دتفتى إردهتا فتق كتح فتا تضتفنه قتانلق تدا 
ارجهتتتاا اردافتتت  لالئتتتتته ارتن دذدتتت  فتتتق إجتتتتاقاا لإلتكتتتان لاتتتى ارتداقتتتة علتتتى إلفضتتتح ار تتتتله لإلقتتتح 
اعمتتداتي لفتتق ثتتن فتتإق اتتذ  اعتكتتان لتلتتر ايجتتتاقاا فتتا اتتى إال لمتتائح رتتادتتا اتتذ  ارأادتت  ت ألتتًا 

علتى إلق ارالاعتة رلفاح اردان ارذى ت ذره ارةلر  فتق فلازنتهتا فاا تح تداقتةاتهاي لرفتا كتاق ار اته فمتتاتا 
اراانلندتت  ارفتدلاتت   ارصتتتا فتتق ارفلازنتت  اردافتت  اتتى فتتق ارنألتتان اردتتان لفتتق ثتتن فهتتى قلاعتتة آفتتتر ال 

 دجلز االت اا على فا د ار ها.

( فتتق اراتتتانلق متتتارا 35رتتذا فتتتإق قاعتتةر ارتداقتتتة فتتتف إلقتتح اردهتتتاقاا متتدتًا ارفاتتتتتر  ارفتتتاةر ) 
ى( اتتتى فتتتق ارالاعتتتة اراانلندتتت  اخفتتتتر ارتتتتى ال دجتتتلز ( فتتتق اراتتتانلق ارفلأتتت16ارتتتذكت )تاا تتتح ارفتتتاةر )

ف ار تها لد هح كح ات اا د ار ها . لرفا كانا اذ  ارااعةر قتة لتةا  اراتانلق فجفلت  رتذا كتاق ال تة 
فتق ت صتتدلها ل دتتاق كد دتت  ته داهتا علتتى جفدتتف ارداتتلة لعلتتى عاتلة ارفاتتالالا  صتت    اصتت  فتك لتتا 

( فنها ف لج ا إلق تتن ارفتام   ارنهائد  على إلما  119ارفاةر )  ذرر ارالئت  ارتن دذد  رلاانلق فى
اركفدتتتاا ارفن تتتذر  ار دتتتح إذا ا تل تتتا زدتتتاةر إلل ناصتتتانًا عتتتق تلتتتر ارتتتلاتةر  ارفاادمتتت  لإلدتتتا كتتتاق متتت ب 
اال تتتتالا ف تتتتته  إلال دتتتؤثت اتتتذا ارتأددتتتت علتتتى  اتتتاق عهتتتاق ارفاتتتالح  دتتتة ارتن دتتتذ إلقتتتح اردهتتتاقاا 

 مدتا....ارخ.

( فتتتق اراتتتانلق  اعت اتاتتتا ف صتتتتل  35ارااعتتتةر متتتار   ارتتتذكت تمتتتتتفة فتتتق ارفتتتاةر )رفتتتا كانتتتا  
يجفارها لفتت   خثاتاا فهى فق ثن فق ذاا ه ددتها اخفتر ارتى ال دجتلز ف ار تهتا لد هتح فتا داتف 

 فق ات اقاا على  الا إلتكافها.
ق ار تائز عهتاق  تةاقر إذا كتاق اردهتا ثانيا: متى وكيـف يتـبتى تطبيـق مبـدأ أولويـة العطـاء: 

                                                 

  .31/10/2000ا. ي جلم   42رمن   969ارهدق تقن  (1)
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لتدتتةًا فنتتذ ار ةادتت ي إلل إلصتت ح كتتذرر  دتتة امتتت داة اردهتتاقاا اع تتتىي فإنتته ال فجتتاح يعفتتاح ارف تتةإل 
ارتتذى نتتتق  صتتةة ي لفتتق ثتتن فتتإق ته دتتا  تتتله إللرلدتت  اردهتتاق ال دتتت تى إال تدتت  دلجتتة عهتتاق إلل 

 عهاقاا إل تى كانا فمتلفد  رل تله ركنها إلعلى مدتًا فلن دتن ارتتمد  علدها.
إلفا اردهاقاا ارفمت دةر رم ب إلل خ تت ال تتة ح فتى ارفااتنت  لذرتر النت تاق فألنت  ارتتادتح  

 ارتى تاتت ار ته ارذى نتق  صةة  فق إلجلها.
اذا لدتن ارته دا  فااتن  إجفارى إلمدات ارفاالح ارفن ذ  إجفارى إلمدات غدت  فق اردهاقاا  

ر  تتافتتا  إلق كتتاًل فتتق تلتتر اردهتتاقاا ن تتذ ذاا ارفا لرتت  ارتتتى كانتتا تدلتتل  متتدتًا عنتتة ارتتمتتد  لذرتت
اععفاح ارلاتةر  ارتماب ار تافىي فتإذا كتاق إجفتارى متدت ارفتداقتة إلزدتة فتق إلى فنهتا لجتب  صتن 
 –ارف لتتغ ارزائتتة ردصتت ح إلقتتح فنهتتا جفددتتًاي لال دجتتلز عنتتة ارفااتنتت  امتتت داة إلى فتتق اععفتتاح ارفن تتذر 

إضتاف  إلى فتق اععفتاح ارفلأتار لذرتر تتاداتا رأادت  ارف تت  لال  –هارفا كاق رها فثدتح فتى ارفاادمت  
 فق اراانلق لاى ارتتاا فق إلق ارتن دذ تن   قح مدت قةن فى ارفناقص .

ل فدنتتتى آ تتتت دفكتتتق اراتتتلح إق إعفتتتاح  تتتته إللرلدتتت  اردهتتتاقاا دتتتتن  تمتتتاب قدفتتت  اععفتتتاح  
تتتتى كانتتتا تاردتتت  ردهائتتته عنتتتة ارفن تتتذر فدتتتاًل لفاتتتًا رلداتتتة لتمتتتاب إلمتتتدات جفدتتتف اردهتتتاقاا ارفا لرتتت  ار

ارتتمد  ل صن فا عمى إلق تم ت عنه ارفاالر  فق زداةر فى قدفت  عهائته عتق غدتت  فتق اردهتاقاا 
ةلق امتتتت داة إلى فتتتق اععفتتتاح ارفن تتتذر عتتتةا تلتتتر ار اتجتتت  عتتتق ارفاادمتتت  إلل إضتتتاف  إلدتتت  إلعفتتتاح رتتتن 

 .(1)تن ذ
 تتذاا ارفهدتتلق ضتتة  ين تتاق لفتتق تدتت  إلنتته رفتتا كتتاق ارثا تتا  تتاعلتاا إلق اععفتتاح ارتتتى ن 

جندهتاي  دنفتا ت لتغ  179269ت80فتكز إلهما  ار دلن  ادف  إجفارد   –فمجة اردتدا  ناتد  قلف ار 
ارفاتتةن فتتق ارفاتتالح ...............  ف لتتغ  4/6إلمتتدات ارتن دتتذ لفاتتا عمتتدات اردهتتاق ارتتتارى رتته تقتتن 

ذ صتتتا رلفهدتتلق ضتتة  ف لتتغ جندهتتاي لاا  31637ت95جندهتتا لذرتتر  زدتتاةر قتتةتاا  147631ت850
جندها تن  صفهي فإنته ال دمتتتا  28289ت70جندهاي لدكلق ار تا ارفت اى ف لغ  150980ت10

اذا ار تا رفا دؤةى صتفه إرده فق إ الح   لرلد  عهائه لفتق ثتن دتدتدق تفت  هل ته  امتتتةاة اتذا 
 .(2)ار تا ل ارتارى تف  هل ه   ةاق فلائة قانلند  عنه

يهدر مبدأ األولية أسعار العطاء كما وردت عند تقديمه لجهة اجدارق؟ وبالتالى ثالثا: وه   
 ه  يهدر قاعدق أن العقد شريعة المتعاقدين؟

راتتة قدتتح  تتذرر امتتتناةا إرتتى إلق اعصتتح تادتتة هتفتتى ارداتتة ايةاتى  تتارثفق ارفت تتا علدتتته لإلق  
                                                 

  .7/2/199ي فلا تقن 5/6/2002ي جلم  6/8/2002 تاتدخ  726فتلى تقن  (1)
 .24/11/2015ا. ي جلم   56رمن   18833ارفتكف  ايةاتد  اردلداي ارهدق تقن تكن  (2)
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ق فتامت   ارفتدا قتة فتف ايةاتر علتى إلمتا  إلمتدات تتةدة تالا ارفتداقة دتن لفاا رنصلص ارداةي لاا
اردهتتاق اعقتتح فتتق تدتت  ارادفتت  دتتؤةى إرتتى ارفمتتا   اعمتتدات ارتتتى تفثتتح ار تتا ارتضتتائى فتتى ارداتتة 
لارتتذى ال دفلتتر إلى فتتق ارفتداقتتةدق تدةدلتته  إتاةتتته ارفن تتتةري كفتتا إلنتته دتنتتاق  فتتف فتتا قتتتتته ارفتتاةر 

دات اردهاق ارفنصلص علده  ارفاةر ( فق عةن جلاز إعاةر ارنألت فى اعمدات لفف تث دا إلم119)
( فتتق قتتانلق ارتداقتتةاا اردافتت  ارتتتى تلتتزن رجنتت  ار تتا  ارتتمتتد  35( فتتق ارالئتتت ي لفتتف ارفتتاةر )91)

علتتتى اردهتتتاق اعفضتتتح إللال ثتتتن اعقتتتح متتتدتا لفتتتف ارضتتتفاناا لارمتتتلهاا لاال تصاصتتتاا ارتتتتى نتتتص 
 مدتا رجهاا فتةةر.علدها اذا اراانلق لارتى تمنة ا تدات اردهاق اعفضح لاعقح 

لقتتة تةا علتتى ذرتتر ارفتكفتت  ايةاتدتت  اردلدتتا قائلتت  "إق ارفمتتت اة فتتق نتتص تلتتر ارفتتاةر ارتتتزان  
ايةاتر  فتامتت   ارفاتتالح ارفتداقتتة فدهتتا علتتى إلمتتتا  كفدتتاا اععفتتاح ارفن تتذر  ار دتتح لفاتتا عمتتتدات 

هتتتا لمتتتلاق تتت تتتا عهائتتته  أتتت  ارنألتتتت عتتتق اركفدتتتاا ارتتتلاتةر  جتتتةلح ار ئتتتاا لرتتتل زاةا إلل قلتتتا عن
ارزدتتتاةر إلل اردجتتتز علتتتى  هتتت  فتتتى ارتمتتتاب إلل زدتتتاةر فتتتى تجتتتن اععفتتتاح علتتتى إلال دتتتؤةى ذرتتتر إرتتتى 
اي الح   لرلد  لتتتدب عهائه  اعت ات  اعفضح لاعقح متدتاي لكتاق ارهتةا فتق اتذا ارتنص فتاعتار 

عتتتق  اردةارتتت  فتتتى ارتدافتتتح لضتتتفاق تاتتتلا لفصتتتارح ارهتتتتفدق لذرتتتر  صتتتتا تاتتتلا ارفاتتتالح كافلتتت 
اععفتتاح ارتتتى ن تتذاا  ار دتتح لفاتتا عمتتدات عهائتته فتتق ناتدتت  ل تتادتتا ارأتتت  فتتق ارفناقصتت  اردافتت  
ارتتتى تمتتتهةا تن دتتذ اععفتتاح علتتتى إلتمتتق لجتته ل  قتتح اعمتتدات فتتتق ناتدتت  إل تتتى لاتتل فتتا دتتاتتتا 
 فتاعتتتار إللرلدتتت  ارفاتتتالح عنتتتة ارفتامتتت   فتتتال دتتتؤةى   ضتتته عمتتتدات اركفدتتتاا غدتتتت ارفهلل تتت  لتفدتتته 

متتتدات اركفدتتتاا ارفهلل تتت  عنتتتة تاةفتتته  دهائتتته  فتتتا دتتتؤةى إرتتتى ارتداقتتتة فدتتته عنتتتة إجتتتتاق ارفناقصتتت  ع
 اعت تتات  اعقتتح متتدتا إرتتى ايضتتتات  ارفصتتلت  اردافتت  ارتتتى ال دفكتتق إلق تتتاتتا نتدجتت  ارتداقتتة فدتته 
ق لامتتت داة اردهتتاق ارتتتارى رتته  متت ب دتجتتف إرتتى هتداتت  إعتتةاة عهائتته تغتتن إلق اتتذا اردهتتاق ارتتتارى كتتا

اعصتتلح متتدتا لاعكثتتت فها اتت  رللاقتتفي لال لجتته رلاتتلح فتتى اتتذا ارصتتةة  تت ق فتامتت   ارفاتتالح علتتى 
إلمتتا  إلمتتدات اردهتتاق ارتتتارى فتتى تارتت  اي تتالح   لرلدتت  عهائتته إنفتتا دهتتةت نصتتلص ارداتتة لإلمتتدات 
عهتتتاق ارفاتتتالح لنصتتتلص قتتتانلق ارفناقصتتتاا لارفزادتتتةاا لنصتتتلص الئتتتتته ارتن دذدتتت  ارتتتتى تلجتتتب 

  علتتى إلمتتا  إلمتتدات ارفتداقتتة لاركفدتتاا ارفن تتذر  ار دتتحي ذرتتر عق ارتداقتتة تتتن ا تتتةاق علتتى ارفتامتت 
إلما  إلق إلمدات ارفاالح اى اعقح فق  دق اردتل  ارتتى قتةفا فتى ارفناقصت  لفتق ثتن فإنته دلتتزن 
ال تلمتتب علتتى إلمتتا  إلمتتدات اردهتتاق   تت ق تألتتح إلمتتدات  فتت ألتت   تلتتر ارفدتتزر تتتتى انتهتتاق ارتن دتتذ لاا

ى ره  اعت اتاتا اعمتدات اعفضتح ارتتى اتجهتا إتاةر ارفتداقتةدق إردهتا فتى إهتات إجتتاقاا ارتداقتة ارتار
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 .(1)ارتى ق ح ارفاالح ارتدافح ا تةاق على إلمامها عنة تاةفه  دهائه
 رابعا: ه  جهة اجدارق ملزمة بإعما  مبدأ األولوية؟ أم أنه متروك لسلطتها التقديرية؟ 

 اردفلفد  على اذ  ارتماؤالا قائل :راة إلجا ا ارجفدد   

إق ارف ت  نألن إلتكان ارفناقص  ارداف   فاتضى إلتكان قانلق تنألدن ارفناقصاا لارفزادةاا  
كإتتتتةى لمتتتائح ايةاتر فتتتى ا تدتتتات إلفضتتتح ارفتناقصتتتدق رتن دتتتذ فتتتا تهتتتتته فتتتق إلعفتتتاح لف تتتتلعاا. 

فضتتح  تتتلهًا لاعقتتح متتدتًا لرتتذرر إللجتتب ارف تتت  علدهتتا تتمتتد  ارفناقصتت  علتتى صتتاتب اردهتتاق اع
لإلجاز رها فى ضلق ارتن دذ ار دلى رلدفلد  فلضل  ارفناقص  إجتاق تدةدح فى كفداا إلل تجتن ارداتة 

( فتتق ارالئتتت  97 ارزدتتاةر إلل ارتتناص فتتى تتتةلة ارنمتتب ارتتتى إللتةاتتا فتتى ار اتتتر اعلرتتى فتتق ارفتتاةر )
ار تله لاعمدات ارفتداقة علدهتا فتف   ذاا 2018رمن   182ارتن دذد  راانلق ارتداقةاا ارداف  تقن 

ارفاتتالح ار تتائز ةلق فلافاتتته إلل تاتته فتتى ارتدتتلد  عفتتا إلجتتتته فتتق تدتتةدح  اعت تتات إلق ذرتتر افتتتةاة 
رلتداقة ارف تن  دنهفا ارذى تلعى عنة إتفافه إللرلد  اردهاق ار ائز على غدت  فتق اردهتاقاا ارفاةفت  

 قح مدتًا. فى ارفناقص  فق تد  كلنه اعفضح  تلهًا لاع

 دتتتة إلق ارف تتتت  إللتة تكفتتتا فأتتتادتًا فتتتى ار اتتتتر ارثاندتتت  فتتتق تلتتتر ارفتتتاةر إلجتتتاز  فاتضتتتا  رجهتتت   
ايةاتر تدةدح كفداا إلل تجن ارداة  نمب تتجالز ارنمب ارف تات إردهتا فتى ار اتتر اعلرتى فنهتا لذرتر 

ده  إلال دؤثت ذرتر علتى فى تار  ارضتلتر ارفلجئ  لتلفت االعتفاة ارفارى ل فلافا  ارفتداقة فدها  ت 
إللرلدتت  اردهتتاق  اعت تتات إلق ذرتتر  فثا تت  تداقتتة جةدتتة د تتتن  فلجتتب تلافتتا إتاةاتتتدق جةدتتةدتدق  فتتا تاتتتت  
جهتت  ايةاتر لفتتا دلافتتا علدتته ارفتداقتتة فدهتتا لاتتل تداقتتة دجتتتى إمتتناة فلضتتلعه ةلق ات تتاذ إجتتتاقاا 

عنتة  –لجتلب فتاعتار جهت  ايةاتر ايعالق عنه فى فناقص  جةدتةري اعفتت ارتذى تتةا  ارف تت  إرتى 
 رلادلة ارلاتةر  هذ  ار اتر ارتى فنها تلفت  ته إللرلد  اردهاق.  –إعفاح ت صتها فى ذرر 

( متتار   ارتتذكت لاتتل تكتتن فلجتته إرتتى جهتت  97لفتتق ثتتن فتتإق تكتتن ار اتتتر ارثاندتت  فتتق ارفتتاةر ) 
د تفلها ارداتة اعلح لرتن تتة ح فتى ايةاتر دلجب علدها االرتزان  ه ركلنه داتت تداقةًا على كفداا رتن 

تماب تتتدب اعلرلداا ارتى ان نى علدها تمل اردهاق على فتداقة ةلق غدت  رذرر إللجب تكن تلر 
 .(2)ار اتر فتاعار اذا عفت 

ذا كان إعما  مبدأ األولوية   واجأل على جهـة اجدارق تجـاه  –على هذا النحو  –خامسا: وا 

                                                 

ي ارهدتتتق تقتتتتن 15/12/1998اي جلمتتت  38رمتتتن   1021ي لارهدتتتق تقتتتن 26/11/1996ا. ي جلمتتت   36رمتتتن   966ارهدتتتق تقتتتن  (1)
  .31/7/2016ا. ي جلم   52رمن   8534ي ارهدق تقن 18/4/2000ا. ي جلم   36رمن   2948

  .54/1/342ي فلا قن 2/2/2000ي جلم  17/6/2000 تاتدخ  331تلى تقن ف (2)
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طه، فهــ  عــدم مراعاتــه عنــد تعــدي  المقــاو  كميــات أو حجــم المتعاقــدين معهــا إذا تحققــت شــرو 
 عقوده بالزيادق عن الحد المسموح به ال يؤثر على مسئولية هذا المقاو ؟

ذاب جانب فق ار اه إرى ارالح   ق ذرر ال دؤثت على فمئلرد  ارفاالح إذا كاق تمق ارند   
كفدتاا فتجدتته إرتى عتةلح ارفهنتتة  لغدتت فتتلاه  فتتف فتلأل ى ارجهت  ايةاتدتت  كفتا رتل كتتاق زدتاةر ار

االمت اتى عتق إقافت  اعمامتاا  نألتان ارالاعتة إرتى إقافتهتا  نألتان ارل  ت ي لجتاق اتذا اردتةلح نتدجت  
إل تاثه ار ند  عق جه  ارتت   لامتةتاكا راصلت جه  ايةاتر ردةن قدافهتا  هتذ  اع تتا  ق تح ايعتالق 

 .(1)عق ارفناقص 
اردلدا ن ا ذرر قائل : "ال صت  رهذا ارالح ذرر إلق ارف تت  تتتص إال إلق ارفتكف  ايةاتد   

متتتتتا اا( فتتتتتق ارالئتتتتتت  ارتن دذدتتتتت  راتتتتتانلق تنألتتتتتدن  82) 119متتتتتا اا(  78) 97ه اتتتتتا رتتتتتنص ارفتتتتتاةتدق 
ارتداقتتتةاا اردافتتت  ارف تتتات إردهفتتتا علتتتى إلق تصتتتاتب إللرلدتتت  اردهتتتاق ارداتتتة فتتتى فمتتتدتته تتتتتى نهادتتت  

نفتا تألتح  تااة  علتى فتضتت اال تدتاتي لدتاعتى تن دذ ي فال تنت ى  إتماق ارفناقص   لاا تتان ارداتةي لاا
اذا ار ته رةى تماب  تافى اردفلد   تد  د اى اردهاق ارذى تما علده ارفناقص  ةائفا ال إلقح 
اردهتتتاقاا متتتدتاي لفتتتى ذرتتتر إعتتتالق رلفمتتتالار  تتتدق ارفتناقصتتتدق لتتادتتتا رفصتتتلت  ايةاتر فتتتى تن دتتتذ 

 .(2)تداقةاتها   قح اعمدات

 لفرع الثالثا
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات كيفية

 توحيد أسس ومعايير المقارنة بين العطاءات
راتتة ات اتتا فلمتت   ارت تتتدداا فتتى كتتح فتتق فتنمتتا لفصتتت ةلرتت  اركلدتتا علتتى ضتتتلتر تلتدتتة  

كافتت  إلمتت  لفدتتاددت ارفااتنتت   تتدق ف تلتتا اردهتتاقاا فتتق جفدتتف ارنتتلاتى ار ندتت  لارفاردتت ي ل فتاعتتار 
اردناصتتت ارفتتؤثتر فتتى تتةدتتة ارادفتت  ارفااتنتت  رتلتتر اردهتتاقاا لفتتا ألتتتلا له ددتت  فلضتتل  ارتداقتتةي 
لذرر فق إلجح ارلصلح إرى تتتدب اردهاقاا ارفمتلفار ار تله فندًا تتتد ًا تصتاعةدًا إلل تنازردتًا لفاتا 

نفا إلد ضا ارمتدت ارتذى رلمدت ارذى دجب إلال داتصت فاه على ارمدت ارذى دتةة  صاتب ار  قي لاا
 دتتجن ف تلا اردناصت ارت صدلد ي  فا دجمة فا دمفى اركل   ايجفارد  رلدهاق.

  

                                                 

 .315( ارفمت ات/ إلتفة فنصلتي ارفتجف ارما اي ص 1)
  .31/10/2000ا. ي جلم   42رمن   969( ارهدق تقن 2)
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 الغصن األو 
 عناصر الكلفة اججمالية للعطاء

إذ ددت تتت اتتذا ارمتتدت فتتق اعمتت   أوال: الســعر الــذى يحــدده مقــدم العطــاء ثمنــًا لعطائــه: 
ق ف تلا اردهاقاا. تادا  إلنه رن ددتة رهتذا ارمتدت لارفداددت ارهاف  لارجلاتد  رلفااتن  لارت ضدح  د

ارةلت ارتامن فى نهاا ا تدات اردهتاق اعكثتت فالقفت  كفتا  دنتاي إال إلنته دألتح تغتن ذرتري لاتتةًا فتق 
 دق اردناصت اعمامد  إلل ارت ضدلد  فى اذا ارفجاحي لارذى دجب إلق دؤ ذ  دق االعت ات عنة إجتاق 

إرى  -كفا ذكتنا  –ارأارب تتجف  فدألن اردناصت ارت ضدلد  اع تى ارفااتن  لارف اضل ي إذ دتن فى 
 اركل   ايجفارد  رلدهاق. -فف ارمدت  ارف هلن ارما ا  -قدف  فارد  ت كح فى ارنهاد  

عنتتة تتةدتتة اتتذ  اركل تت   –إذ دجتتب إلق دتتتن االمتت تتاة  ثانيــا: األســعار الســابق التعامــ  بهــا: 
متتا ا ارتدافتتح  هتتا فتلدتتا ل اتجدتتاي لكتتذرر   متتدات ارمتتلاي ل تت ى  اعمتتدات اع دتتتر ار –ايجفاردتت  

 عناصت إل تى تكلق رها فائةر فى  داق فةى اتت ا  قدف  اردهاقاا إلل ان  اضها.
 فدنى إلق اردناصت ار ند  إلل غدت ارمدتد  رلدهاقي دجب  ثالثا: التقييم الفنى لنظام النقاط: 

متتدت ايجفتتارى رهتتذا اردهتتاقي لاتتل فتتا ددكتت  ارصتتلتر إلق تاتتدن  ادفتت  تاةدتدتت  جن تتا إرتتى جنتتب فتتف ار
ارتاداد  القتصاةداا اردهاق لدجدح تتتد ه فى تملمح اردهاقاا ارفتنافمت  إلقتتب فتا دكتلق رلصتت  

 .(1)لارةق  لصلاًل إرى قتات تتمد  قائن على تؤد  كا    لفنهم عاةح لفداح
إق إلتاةا إلق تملر اتذا  –ايةاتر لق ح إلق ن دق كدا دتن اذا ارتاددني فإنه دتددق على جه   
إلق تضفق ةفاتت ار تله إلل لثائا ارفناقص ي إلق ارتاددن ار نى مدكلق  نألتان ارناتاهي كفتا  –ارفنهم 

تضتفنها عناصتتت لإلمتت  اتتذا ارتادتتدن لارتتلزق ارنمتت ى لارتتتة اعةنتتى رلا تتلحي لفنهتتا علتتى متت دح ارفثتتاح 
 ل تمب ه دد  اردفلد  اختى:

 ارفلاص اا ار ند . - 1

  ةف  فا  دة ار دف. - 2

 فةر ار  تر فى ارفجاح ارفهللب تن دذ . - 3

                                                 

فاتمتاا اردفلدت  إلث تتا فتى غدتت ددة ارتاددن ار نى رلدهاق  نألان  ارناتاه اتل إلتتة إلاتن ارناتاه ايدجا دت  فتى اتذا ار صتلصي ذرتر إلق ارف (1)
تتاالا ارتادتتدن  نألتان ارناتتاه إلى  نألتتان ق تلح اردهتتاق فندتًا إذا كتتاق فها اتتًا ر تتله لفلاصتت اا ارهتتح إلل تفضتته فتتى تارت  عتتةن فها اتتته 

اا دتتن غار تًا رل تله لارفلاص اا ةلق إلق دفنح ارفا لح فندًا ةتج  إلل دكتلق انتار تتتدتب لإللرلدت  رلا تلح ار نتى إلث تتا إلق ق تلح اردهتاق
ةلق ارفمتتتلى ار نتتى ارفهلتتلب لذرتتر رفجتتتة إلنهتتا فها اتت  ألااتدتتًا إلل  تتكلدًا رل تتتله لارفلاصتت اا ةلق ارنألتتت إرتتى ارجتتةلى االقتصتتاةد  
رلدتتت  ارفاتتةن فتتق تدتت   لتتة ارفن تتت  لاردفتتت االفتتاضتتى لفتتةى قا لدتت   دتت  اعجهتتتزر ارفتتلتةر رلتهتتلدت لارتتتتةد ي رتتذا كانتتا ارجهتتت  

ن متتها تا تتح عتلضتتًا فندتت  رفها اتهتتا رل تتتله لارفلاصتت اا لركتتق ةلق ارنألتتت إرتتى جتتةلااا االقتصتتاةد  رتتذرر كتتاق هتتلا  ايةاتدتت  تجتتة
 ارنجار فى نألان ارتاددن ار نى  نألان ارنااه.
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 اركلاةت ار ند  لايةاتد  اردافل  رةى صاتب اردهاق   كح ةائن. - 4

 ارف تلعاا ارتى تن تن دذاا  نجاحي لقدف  إلعلى ف تل . - 5

 ارفاةتر ارفارد  رصاتب اردهاق فق  الح فدزاند  فةقا . - 6

 الا لاعجهزر ارفتلفتر رةى صاتب اردهاقي لارضتلتد  ينجاز ارفهللب.ارفدةاا لاخ - 7

 إلد   داناا إلل فدللفاا تتى ارجه  ايةاتد  إلنها ضتلتد  لتكلق فتح تاددن. - 8

 لغدتاا فق إلم  لعناصت تتااا ارجه  ايةاتد  لفاا ره دد  كح عاة. -  

 تاتتةدت ةتجتت  فددنتت  فتتق إلصتتح ثا تتا لارتادتتدن فتتى اتتذ  ارتارتت  دتتتن  تت ق تاتتلن ارجهتت  ارفدندتت   
لرتتتدكق ع تتتتلق ةتجتتت  فتتتثاًل ركتتتح عنصتتتت فنتتتى إلل تانتتتى لتة  اردهتتتاقي ثتتتن دتتتتن قمتتتف  اراتتتدن ارفاردتتت  
رلدهاقاا ارفةتج   ارفألاتدا ارفارد  على فجفل  ةتجاا كاف  اردناصتت ار ندت  إلل ارتاندت ي لدمتفى 

كل ت  ايجفاردت  رلدهتاق لارتتى تتتن ي إلى متدت ارت Le prix pordéréتاصح ارامف  ارمتدت ارفتلازق 
 على إلمامها ارفااتن  لارف اضل .

( فتتتق ارالئتتتت  ارتن دذدتتت  راتتتانلق ارفناقصتتتاا لارفزادتتتةاا ردتتتان 28اتتتذا لدالتتتتأل إلق ارفتتتاةر ) 
( فتتتق ارالئتتتت  ارتن دذدتتت  راتتتانلق تداقتتتةاا ارجهتتتاا اردافتتت  ارتتتتارى ردتتتان 75ي لكتتتذرر ارفتتتاةر )1998
اردتتتل   نألتتان ارناتتاه إلمتتلل ًا ركد دتت  تلتدتتة إلمتت  ارفااتنتت   تتدق  قتتة جدلتتا فتتق نألتتان تادتتدن 2018

اردهاقاا فق جفدف ارنلاتى ار ند  إلل ارفارد ي إذ  دتة فتتح ارفألتاتدا ار ندت ي لار تا فدهتا فتق جانتب 
رجن  ار اي دتن إعهاق ةتجاا ركح عنصت فق عناصت اردت  ار نى ارلاتتةي ل دتة فت  ارفأل تاا 

رد ي لت تدغ اذ  اع دتري تالن ارلجن   تامدن ارادفت  ارفاردت  ارفااتنت  ركتح ارفتتلد  على اردتل  ارفا
عهاق على فجفل  ارنااه ار ند  ارتاصح علدهاي لدتتن ايتمتاق علتى اردهتاق ارتذى تصتح علتى إلقتح 

 .(1) قدف  فااتن 

لفتتف ذرتتر فتتإق فثتتح اتتذا اعمتتللب رتتد  فلزفتتًا للتدتتةًا رجهتت  ايةاتري فلهتتا إلق تلجتت  إرتتى إلى  
 مللب آ ت دتاا ذاا ارنتدج ي لفق ذرر:إل

اعت ات اردهاق ارفاةن عق تلتدةاا إلل عق إلعفاح إلل  ةفاا تالن  ها جهاا فتلدت  إلقتح  - 
 مدتًا إذا رن تتجالز ارزداةر نم   فددن  فق قدف  إلقح عهاق إلجن ى.

ي لذرتر دكلق رلتمهدالا االئتفاند  فتح اعت ات عنة ارفااتن  إلل ارف اضل   دق اردهاقاا - 
 إلفضلد  اردهاقاا ارفاتتن   ها على غدتاا فق اردهاقاا.

                                                 

 .  530ارةكتلت/ فهنة ف تات نلحي ارفتجف ارما اي ص  (1)
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ضتتتتلتر إضتتتاف  فائتتتةر تدتتتاةح متتتدت ار ائتتتةر ارفدلنتتت  فتتتق ار نتتتر ارفتكتتتزى لقتتتا ار تتتا فتتتى  - 
ارفناقصتت  إرتتى قدفتت  اردهتتاقاا ارفاتتنتت   ارتتةفف ارفاتتةني لذرتتر عتتق ارف تتارغ ارفهلتتلب ةفدهتتا فاتتةفًاي 

إلةاق اتذا ارف لتتغ تتتى تتاتدخ امتتتااقها ار دلتىي لاتل فتا دجدتتح لتتمتب ار ائتةر عتق ارفتةر فتق تتاتدخ 
 رتلر اردهاقاا إللرلد  عنة ارف اضل  لارفااتن   دق اردهاقاا.

دجب إلق تتمب جفدف اعمدات على قاعتةر لاتتةر لاتى قاعتةر تمتلدن اعصتناا  ف تازق  - 
عجن تتتى لفصتتتاتدا ارجهتتت  ايةاتدتتت   ارصتتت  جفدتتتف ارفصتتتتلفاا لارتمتتتلن فتتتف فتاعتتتار إلمتتتدات ارناتتتة ا

 تتلدح اردفل  لغدتاا تتى دفكق عفح فااتن  ةقدا   دق اردهاقاا.

دجتتتتب إلق دؤ تتتتذ عنتتتتة ارفااتنتتتت  لارف اضتتتتل   تتتتدق اردهتتتتاقااي اردتتتتتل  ارفاتتنتتتت   تتتتتلفدت  - 
ارضتفاق لارصتتدان  لقهتتف ارأدتتات لفمتتتلزفاا ارت تتأدح لفتتةر ارتن دتتذ لغدتاتتا فتتق اردناصتتت ارتتتى تتتؤثت 

 ااتن  رتلر اردهاقاا.فى تتةدة ارادف  ارف

لدنصتب اتذا ارفددتات  :Valeur technique de l'offreرابعا: القيمة التقنيـة للعـرض  
على كح ارفتةةاا ارفتدلا   ارتاند  ار ند  رلدهاقي فثتح فن ت  ارتلتدتةااي إلل فن ت  ارفتلاة ارفمتتدفل  
فى تن دتذ اع تأاحي لارتلتلح ارفاتتتت  فتى ارتن دتذي لاعجهتزر لاخالا لارفدتةاا ارتتى متلا تمتت ةني 

كح عتتتاني فتتتإق فددتتتات ارادفتتت  ارتاندتتت  ل تتتهاةاا ارجتتتلةر ارتتتتى دتلزاتتتا ارفنتتتتم ارفهلتتتلب ...ارتتتخي ل  تتت
رلدتتت  قتتة ددكتت    تتكح غدتتت ف ا تتت كتلتت  ارضتتفاناا ارفهندتت  ارفاةفتت  فتتق جانتتب اردتتات ظ لرتتذا 

 .(1)دجب إلق تؤ ذ فى االعت ات عنة ارفااتن  لارف اضل   دق اردهاقاا ارفتنافم 

عنتتة إجتتتاق  اتتذ  اتتى إلاتتن ارفدتتاددت إلل اعمتت  ارتتتى تمتت تتة  هتتا ارجهتت  ارفدندتت   ارفناقصتت  
ارفااتن  لارف اضل   دق كاف  اردهاقاا ارتى تلافتا فدها ار تله ارفهلل  ي  تح لاتى ارفدتاددت ارتتى 
تت تتتا علدهتتتا تاتد تتتًا ارت تتتتدداا فتتتى كتتتح فتتتق فتنمتتتا لفصتتتتي فتتتف فالتألتتت  إلنتتته  دنفتتتا تتهلتتتب فتنمتتتا 

فتى ةفتاتت  ( ضتتلتر إعتالق تلتر ارفدتاددت2018رمتن   1075فق ارفتملن ارالئتى تقن  2152/1)
ار تتتله إلل ارلثتتائا ار اصتت   ارفناقصتت ي نجتتة إلق ارف تتت  ارفصتتتى قتتة إلغ تتح ضتتتلتر ايعتتالق عتتق 

 2018فق قانلق ارتداقتةاا اردافت  ردتان  20ارفداددت ارفدتفةر فى ارتاددنظ فكت دا  ارنص فى ارفاةر 
فتت ي علتتى إلق علتتى ضتتتلتر ارن تتت عتتق اردفلدتتاا ارتتتى دتتتن هتتهتتا علتتى فلقتتف  لا تت  ارتداقتتةاا اردا

 دتضفق ارن ت هتدا ارتداقة ل تلهه لإلمللب ارتاددن ار نى لارفارى فاه.
 تتتح لتغتتتن إلق ارف تتتت  ار تنمتتتى نتتتص علتتتى لجتتتلب تتتدتتتب تلتتتر ارفدتتتاددت علتتتى إلمتتتا  ذكتتتت  

ارفددتتات اعقتتح إلافدتت  ثتتن اعكثتتت إلافدتت ي فتتاعكثتي تتتتى دتت تى فتتى آ تتت ارالئتتت  ارفددتتات اعاتتن لارتتذى 
                                                 

(1) Quancard (Michel): L'Adjudiction des marchés publics de travaux et de fournitures, sirey, paris, 
1945, P. 175. 
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ق االعت تتات عنتتة ارفااتنتت   تتدق اردهتتاقااي إضتتاف  إرتتى ضتتتلتر  دتتاق فاتتةات متتد  ذ فمتتات  إلك تتت فتت
اعافدتتت  ارتتتتى دفكتتتق إلق د  تتتذاا كتتتح فددتتتاتي لدتتتتن ذرتتتر  تتتإدتاة فجفلعتتت  فتتتق ارفالتألتتتاا تتتتلح كتتتح 
فددتتتاتي إلل عتتتق هتدتتتا إعهتتتاق كتتتح فددتتتات نمتتت   فئلدتتت  تتتتتةة لزنتتته عنتتتة ارفااتنتتت   تتتدق اردهتتتاقاا 

 .(1)لب كفى  تا ر داق لزق كح فق ارفداددت ارفدتفةرارف تل  ي رتكلق عنةئذ إلفان إلمل

 الغصن الثانى
 الترتيأل التنازلى للعطاءات فى فرنسا

ي دتتتتن تتتدتتتب 2016( فتتتق فتمتتتلن ار تتتتاق اردتتتان ارصتتتاةت عتتتان 64ي 63ي 62ه اتتتا رلفتتتلاة ) 
 Les offresاردتتتتل  إلل اردهتتتاقاا ارفا لرتتت  اقتصتتتاةدا لفندتتتا لاعكثتتتت تفدتتتزًا تتتد تتتًا تنازردتتتا 

régulières … sont classés par ordre décroissant :لفاا رفا دلى 
 :والذى يتجسد  فى أحد أمرين un critère uniqueأوال: إما على أساس معيار وحيد  
: لانا د تته إلق دكلق رلداتة اتةا لتدتةي دتفثتح فتى  تتاق  تةفاا إلل Le prix الثمن: - 

ي ال تتأدتت فتق ف تاتر إلل  standardisésفمتلزفاا ذاا إلنفاه إلل فلاصت اا قدامتد  إلل فتفاثلت  
 كداق اقتصاةى إرى آ ت إلل فق فناقص إرى آ ت.

 une approcheتتتتى تاتدتتتتتتت ى : لتتتتتتتةة ه تتتتتتتاا رمدتتتتتتتت إجفارتتتتLe coût التكلفـــــــــة: - 
globale :تدهى تكل   كح إلل  د  إلجزاق ارةلتر اينتاجد  إلل ارتصنددد  رلفنتم لت تفح على 

 التكاليف التى تتحملها الجهة المتعاقدق أو المنتفعين وتتمث  فى اآلتى: – 1
 .les courts liés à l'acquisitionتكاردا ارتفلر إلل االقتناق  -  
 اردا االمتدفاح فثح امتهالر ارهاق  إلل ارفصاةت اع تى.تك -  
 .les frais de maintenanceتكاردا ارصدان   -  
ارتكتتتاردا ار دئدتتت  ارفتت هتتت   فتاتتتتح تصتتتندف إلل إنتتتتاا ارفنتتتتم إلل إلةاق ار ةفتتت  إلل اردفتتتح فثتتتح  - 2

ه التكاليف قابلة بشرط أن تكون هذآثات ارفناخ لغدتااي  –غازاا ارتةفئ ي االن داثاا ارفللث  
 للتقييم والتقدير ماليًا؛ وأن تتسم معايير تحديدها باآلتى:

 إلق تكلق فداددت فلضلعد  إلل غدت تفددزد ي دمهح ارتتاا فنها. -  
 إلق تكلق فداددت فا لر  لمهل  ارلصلح إردها إلل ارتدتا علدها فق كاف  اعهتاا. -  

                                                 

(1) Lemaitre. M.F., les critéres de choix des offres dans les marchés publics, R.M.P, No 265, 1992, P. 
56 etss. 
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هلل تت ي  تدتت  ال تتهلتتب فتتق ق تتح ارف تتاتكدق إلل إلق ت تتدت ضتتفنا إرتتى ار دانتتاا لارفدهدتتاا ارف -  
 ارف ألدق االقتصاةددق إلكثت فق جهة فدالح لذكاق عاةى.

Un effort raisonnable consenti par des operateurs économiques 
normalement diligents. 

ما أن يتم ترتيأل العروض أو العطاءات تنازليا على أساس مجموعة من المعايي  ر ثانيا: وا 
 وير التمييزية ، المرتبطة بموضوع العقد العام أو المرتبطة بشروط تنفيذه:

une pluralité de critères non-discriminatioires et liés à l'objet du marché 
public ou à ses conditions d'exéctions. 

ا ارتذكتي متار 23/7/2015( فق اعفت ارصتاةت فتى 38لذرر  ارفدنى ارف دق فى ارفاةر ) 
ارتجةدتتة إلل  –لارتتى تتنص علتتى إلق اتذ  ار تتتله دجتب إلق ت  تذ  دتتدق االعت تات ارلضتتف االقتصتاةى 

 فجاح إلل  دئ  اردفح....ارخ. –اعلضا  االجتفاعد   –اعلضا  ار ئد   -ارتتةد 
 ومن المعايير التى تندرج فى هذا اجطار نذكر على سبي  المثا  المعايير التالية: 

لد تفح اذا ارفددات إلل دتضفق فجفلع  فتق اردناصتت فنهتا: : La qualitéالجودق  – 1 
ار صتتتتائص ارجفاردتتتت  إلل ارلألد دتتتت   – La valeur techniqueارادفتتتت  ارتاندتتتت    -ارجتتتتةاتر 

esthétiques ou fonctionnelles –  ارتتتدلن لارتنتتل   –متهلر  ارلصتتلح إردتته إلل ارتدتتا علدتته
 le caractèreارهتا ف اال تكتاتى  – تح عتاةح رلفنتجتدق ضتفاق فاا –لاينتتاا لألتتلا ارتمتلدا 

innovant –   ارتكافح ارفهنتى  –تهلدت ايفةاةاا ارف ا تر فق ارفنتجاا ارزتاعد   –تتمدق ار دئ
 le bien-êtreتعادتت  ارتدتتلاق  – la biodiversitéارتنتتل  ار دلرتتلجى  –رل ئتتاا ارفتتلفتت  

animal. 

لد تتفح إلدضتا إلل دتضتفق فجفلعت  فتق  :les délais d'exécutionمـدد التنفيـذ  – 2 
 Le ةفتت  فتتا  دتتة ار دتتف لارفمتتاعةر ار ندتتت   –ألتتتلا ارتمتتتلدن  –اردناصتتت فنهتتا: إللقتتاا ارتمتتلدن 

service oprés-vente et l'assistance technique –  اعفتق ارأتذائى إلل ارتفتلدنىla 
securité des approvisionnements –   ارمتتفاا ارت تتأدلدles caractèristiques 

opérationnelles. 
لد تتتتتفح علتتتتى إلل دتضتتتتفق فتتتتؤاالا ل  تتتتتاا ارفدندتتتتدق  :l'organsationالتنظــــيم  – 3 

  تن دذ ارداة اردان لذرر تدنفا تكلق ارك اقر لارجةاتر ذاا ت ثدت فلفل  على فمتلى اذا ارتن دذ.

ا إنما يشـار أو يجـأل أن يشـار ثالثا: إن كافة المعايير سالفة الذكر وويرها وكيفية إعماله 
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 إليها فى الوثائق االستشارية.

عفتتتتتتتاح فدتتتتتتتاددت إمتتتتتتتناة ارداتتتتتتتلة اردافتتتتتتت  ارتتتتتتتتى ت تتتتتتتتن ه اتتتتتتتا   اتتتتتتتذا لدالتتتتتتتتأل إلق ته دتتتتتتتا لاا
راجتتتتتتتتتتتتاقاا ارتمتتتتتتتتتتتفد ي قتتتتتتتتتتتة دتتتتتتتتتتتتن علتتتتتتتتتتتى إلمتتتتتتتتتتتا  إلق اتتتتتتتتتتتذ  ارفدتتتتتتتتتتتاددت فتكافئتتتتتتتتتتت  إلل فتلازنتتتتتتتتتتت  

pondération كتتتتتاق اتتتتتذا ارتكتتتتتافؤ إلل  لفتتتتتق ثتتتتتن تتتتتتتجدح اردهتتتتتاق  تتتتتارنألت إردهتتتتتا فجتفدتتتتت ي إلفتتتتتا إذا
ارتتتتتتلازق فمتتتتتتتداًل عمتتتتت اب فلضتتتتتتلعد ي فتتتتتإق ارتتتتتتتجدح دتتتتتتن علتتتتتتى إلمتتتتتا  تتتدتتتتتب اتتتتتذ  ارفدتتتتتتاددت 

 تمب إلافد  كح فنها. décroissantتتتد ا تنازردا 

 الغصن الثالث
 ترتيأل العطاءات تصاعديا فى مصر 

تلتر دالتتتأل  تتةاقر إلق ارف تتت  فتتى فصتتتت رتتن دتهلتتب فتتا انتجهتتته ارف تتت  ار تنمتتىي فتتق ضتتت 
تتتدب ارفداددت ارتى تمتت ة  ها ارجه  ارفدندت   ارفناقصت  عنتة إجتتاق ارفااتنت  لارف اضتل   تدق كافت  
اردهتتاقاا ارفا لرتت  فندتتًا علتتى إلمتتا  ذكتتت ارفددتتات اعقتتح إلافدتت  ثتتن اعكثتتت إلافدتت .. كفتتا رتتن دتهلتتب 

متارا ارتذكتي تغتن ضتلتر  داق فاةات اعافد  ارتى دفكق إلق د  ذاا كح فدداتي لذرتر علتى ارنتتل 
إلق  داق تةتا ارفداددت ارفدتفةر فق جانب ايةاتر فق   نه إلق دجدح ارفتنافمدق علتى  دنت   ايهتات 
اردان ارذى متتن فتق  الرته ارفنافمت ي فددتةلق عهتاقاتهن  نتاق علتى اتذا ارتتةتاي كفتا إلق ذرتر دتلازق 

 إرى تة ك دت ف ةإل ارمتد  ارذى تتاه  ه عفلد  فااتن  اردهاقاا.

لتجةت اي اتر إرتى إلنته لعلتى ارتتغن فتق ارتنص فتى ارت تتدداا ارفااتنت  علتى لجتلب تلتدتة 
إلمت  ارفااتنتت  لارف اضتتل   تتدق اردهتتاقاا فتتق جفدتتف ارنتتلاتى ار ندتت  لارفاردتت  تتاداتتا رف تتاةا ارفمتتالار 
 لتكتتتافؤ ار تتتتص لارفنافمتتت  ار تتتتد    تتتدق ارفتناقصتتتدقي إال إلق اتتتذ  ارت تتتتدداا رتتتن تتمتتتن رتتتذرر متتت دالً 
نفتتا تتكتتا ذرتتر رلجهتت  ارف تصتت   تلتتر ارتتةلحي لفتتق ثتتن دتلجتتب علتتى اتتذ  ارجهتت  إلق تتتتة  فتتتةةًاي لاا
م داًل فددنًا رتلتدة إلم  ارفااتن  ار ندت  لارفاردت  فتى كتح فناقصت  علتى تتةر للفاتًا رألتتلا له ددت  

إ تتالاًل  كتتح فنهتتاي هارفتتا إلق ذرتتر ال د تتح  ف تتةإل ارفمتتالار لتكتتافؤ ار تتتص  تتدق ارفتناقصتتدقي لال دفثتتح
 ار تتله لارفلاصتت اا ارفهتتتلح علتتى إلمامتتها اردفلدتت ي متلاق  إاتتةات  تتته قتتائن إلن  إضتتاف   تتته رتتن 
دكق فلجلةًاي لرلجهت  لاتى فتى مت دح تلتدتة إلمت  ارفااتنت  إلق تت تذ إلمامتًا لاضتتًا ال غفتل  فدته 

لإلق دكلق فت اا  لال إ هاني لإلق دكلق اذا اعما  عافًا فجتةًا ال دتضفق تفددزًا رفتناف  على آ تي
 .(1)له دد  لألتلا ارفناقص  ل تلهها لفلاص اتها

إل دتًا ل دة إلق دتن تلتدتة إلمت  ارفااتنت  لارف اضتل ي لكتذرر اتتمتاب ارتكل ت  ايجفاردت  ركتح 

                                                 

 . 31/10/2000ا. ي جلم  42رمن   969ارهدق تقن  (1)
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 –عهاق على ارنتل ارما ا فى ضلق ارفداددت مار   ارذكت لارتى تتلافا إلل دجب إلق تكلق فتلافات  
ددتتت  فلضتتتل  ارتداقتتتةي تاتتتلن ارجهتتت  ارف تصتتت   ارفلازنتتت   تتتدق ف تلتتتا فتتتف ألتتتتلا له  –كفتتتا ذكتنتتتا 

اردهاقااي ةلق  إلق تت ال  فف إلصتاب اردهاقاا ارفا لر ي لةلق إلق تتصح  هن   ى  كح كتاق 
لذرتتر ت األتتًا علتتى ارفمتتالار  تتدق ارفتنافمتتدقي لتتتتى ال دكتتلق ارتادتتدن  اضتتدا رفتتؤثتاا إل تتتى غدتتت 

 ارأت . فتدلا   ارفداددت ارفدتفةر رهذا 

امتتتد اق  دتت  ارفمتتتنةاا  –إق تإلا ضتتتلتر رتتذرر فتتى عهتتاقاا فددنتت   –لفتتف ذرتتر دجتتلز  
-كفتتا ذكتنتا فتق ق تتح  –لكتذرر امتدضتاح فتا غفتت  فتق  دانتااي إلق تفتتنح فاتةفى اتذ  اردهتاقاا 

 ارفةر ارالزف  رتاةدن إلل امتكفاح اذ  ارفمتنةاا إلل تلر ار داناا.

ا م اي ت ةإل فى تتتدب اردهاقاا تنازردا كفا فى فتنما إلل  دة إلق تالن ارجه  ارفدند   كح ف 
تصتتاعةدًا كفتتا فتتى فصتتتي ه اتتا رلكل تت  ايجفاردتت  ركتتح عهتتاق تتتتى تصتتح إرتتى اردهتتاق اعقتتح متتدتًا 

 لاعفضح  تلهًاي لال اعقح كل   إجفارد . 
 الغصن الرابع

 العطاءات متساوية القيمة فى الكلفة اججمالية

إلق دكلق انتار فددتات دتتن علتى إلمامته تتةدتة إلى فتق تلتر اردهتاقاا فى اذ  ارتار  دتتتن  
ارفتمتتالد  ارادفتت ي د ضتتح  ادتت  اردهتتاقاا اع تتتىظ لانتتا دالتتتأل إلق ارت تتتدداا فتتى كتتح فتتق فتنمتتا 

 لفصت لةلر  اركلدا رن تت ا تلح اذا ارفددات كفا دلى:
دتفثح اذا  2016ان ( فق فتملن ار تاق اردان رد163له اا رنص ارفاةر تقن )ففى فرنسا:  

% فتق 10ارفددات فى ت ضدح اردهاق ارفاةن فق ارجه  إلل ارفناقص ارذى د صص فا ال داتح عتق 
رلف تتلعاا ارفتلمته  ارصتأدتر  –  كح ف ا ت إلل غدت ف ا تت  -ارادف  ارتاةدتد  رف لغ اذا اردهاق

 إلل رلف تلعاا ار ةفد .

  ارص  ي فإق ارفتملن دنص فى ارفاةر إلفا إذا رن دلجة فق  دق فاةفى اردهاقاا فق ره اذ 
ق كتتاق رهتتن ارتتتا فتتى إلق 98) ( علتتى إجتتتاق فناقصتت  جةدتتةر  تتدق ارفتمتتالدق فتتى ارمتتدت اعفضتتحي لاا

دتفضتلا إجتتتاق فثتتح اتذ  ارفناقصتت ي لفتتى اتتذ  ارتارت ي ال دكتتلق إلفتتان جهت  ايةاتر متتلى إلق تلجتت  إرتتى 
 تمالدق فى ارمدت اعفضح.فا  دق اؤالق ارداتضدق ارف Tirage au sortمتب اراتع  

لدجتتب كتتذرر ارلجتتلق إرتتى متتتب اراتعتت ي فدفتتا رتتل تضتتى ارداتضتتلق ارفتمتتاللق فتتى ارمتتدت  
اعفضتتح  تتإجتاق فناقصتت  جةدتتةري لكانتتا عتلضتتهن فتتى ارفناقصتت  ارثاندتت  فتمتتالد  إلدضتتا فتتى ارمتتدت 
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 .(1)ارفاتتح
تداقتتةاا ارجهتتاا  ( فتتق ارالئتتت  ارتن دذدتت  راتتانلق73فنجتتة إلق ارفتتاةر تقتتن )أمــا فــى مصــر  

فق ارالئت  ارتن دذد  راانلق ارفناقصتاا لارفزادتةاا  68)تاا ح ارفاةر  2018رمن   182ارداف  تقن 
 (ي قة لضدا إلكثت فق فددات رلت ضدح فى اذ  ارتار  لذرر كفا دلى:1998ارما ا ردان 

دجتتلز رلجنتت  ار تتا تجزئتت  ارفاتتاةدت ارفدلتتق عنهتتا  تتدق فاتتةفدهاي إذا كتتاق ذرتتر فتتى صتتارح  - 
اردفحي إلفا إذا رن تكق اذ  ارتجزئ  فى صارح اردفحي فإق ارالئت  تتنص علتى إلنته دتتا رلجنت  ار تا 
تتتجدح إتتةاافا لفاتا رف تتتتاا ت تةدها  فتضتتاا  نتاق علتتى فتا ا تتفح علدته كتتح عهتاقي فتإق رتن تكتتق 

ن كنـت أرى أنـه لـيس ف تتاا رتتجدح إتةاافاي فإق اراانلق رن د تدق ارتتح فتى اتذ  ارتارت . انار  وا 
ال توقفــت  أمــام جهــة اجدارق ســوى إجــراء القرعــة الختيــار واحــد مــن بــين العطــاءات المتســاوية، وا 
إجــراءات المناقصــة دون مقتضــى، خاصـــة أن أيــًا مــن العطـــاءين المتســاويين أو األكثــر يحقـــق 

 اجدارق فى التعاقد، ال فرق بين هذا وذاك. مصلحة جهة
كفا دفكق رلجن  ار تا كتذرر إذا كتاق صتاتب اردهتاق اعقتح متدتًاي قتة ا تتته فتةةًا  ددتةر  - 

ال تتنامب لتار  اردفح فى ارجه  ايةاتد ي إلق تتداقة فف صاتب إلنمب اردهاقاا ارتارد  على إلقح 
 دق تاتد ى ارتلتدة على إلق دالن صاتب اردهاق اعقتح كفد  تلزن رتفلدق ارف ازق فى ار تتر ارلاقد  

  تلتدة  اقى اركفداا فى ارفةة ارتى قان  تتةدةاا.

( متار   ارتذكت علتى ت ضتدح اردهتاقاا ارفاةفت  فتق 75لتنص ار اتر ارتامد  فق ارفاةر ) - 
إلصتتتتتاب ارف تتتتتلعاا ارفتلمتتتته  لارصتتتتأدتر لارفتناادتتتت  ارصتتتتأت عنتتتتة ارتمتتتتالى فتتتتى اعمتتتت اب فتتتتف 

 .(2تانغد

                                                 

(1) Si les soumissionnaires intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des Prix inférieurs, ou si 
les réductions offertes sont encore égale, ou si aucun de ces candidats ne s'est présenté, il est 
procédé entre eux à un triage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire… 

ارف تل  ارذى ال ددتفة على اركثافت  ارتكنلرلجدت   لجته عتاني فارتتفدت  اتى اعمتا  فتى  Small Businessارف تل  ارصأدت داصة   (2)
قدافهي تد  عةة اردفار   ه ال دزدة على  فم  إلفتاةي لارتة اعقصى رتإلمفاره فق ع تر آالا إرى  فمت  ع تت إلرتا جندتهي لال دلجتة 

اتب ارف تتتل  اتتل ارتتذى دتتةدت (ي لتتفدتتز فنتجاتتته  ار متتاه  لارفتلدتت ي لاةفتته تأهدتت  ار دئتت  ارفتلدتت  ان صتتاح  تتدق ارفلكدتت  لايةاتر )فصتت
ف تلتتتا اركدانتتتاا لاراهاعتتتاا ارتتتتى تدتفتتتة علتتتى ارةلرتتت .  microenterprise اتتداجاتهتتتاي لداصتتتة  ارف تتتتلعاا ارفتناادتتت  ارصتتتأت 

أت إلصأت ار تكاا )تجفتا( فتى قهتا  اععفتاح ارصتأدتر تدت  إلنته ل ص   عاف ي فى ارةلح ارفتاةف  تضن ارف تلعاا ارفتنااد  ارص
فى ار الة ارنافد  تضن ارف تلعاا ارفتنااد  ارصأت غار د  قها  اععفاح ارتجاتد  ارصتأدتر نتدجت  االفتاتات ارنمت ى إرتى ارلألتائا فتى 

ا تدتاتان رهتا  تتح عنهتن اضتهتلا إردهتتا  اراهتا  ارتمتفى رل اتتاق. لدتتةدت إلصتتاب ارف تتلعاا ارفتناادتت  ارصتأت ف تتلعاتهن رتد   متت ب
 لرن دكق إلفافهن  دات آ ت.

 لفا  دةاا . 662ي ص 2015ارفمت ات/ تفةى دمق عكا  ي ف كالا إ تان اردالة ايةاتد  لارةلرد ي  
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عفتتتاال رتكتتتن ارفتتتاةر )  ( فتتتق ارالئتتتت  166( فتتتق اراتتتانلق متتتارا ارتتتذكت تتتتنص ارفتتتاةر )75لاا
ارتن دذدتت  رهتتذا اراتتانلق علتتى إلنتته دجتتب علتتى إةاتر ارتداقتتةاا فتاعتتار إفكاندتتاا ارف تتتلعاا ارفتلمتته  
لارصتتتأدتر لارفتناادتتت  ارصتتتأت لذرتتتر  هتتتةا تدألتتتدن تجتتتن ار تتتتص ارفتاتتتت  رهتتتن فتتتق  تتتالح ت متتتده 

اقاا ارالزفتتت  رتمتتتجدلهن لفتاعتتتار تتةدتتتة إلمتتت  لفدتتتاددت فلضتتتلعد  فمتتت ا  عنتتتة ات تتتاذ إجتتتتاق ايجتتتت 
 ارت ادح ارفم ا رهن.

 ويتعين عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات مراعاق اآلتى: 

إعتتةاة فلاصتت اا فندتت  تتاعتتى إفكاندتتاا ارف تتتلعاا ارفتلمتته  لارصتتأدتر لارفتناادتت  ارصتتأت  - 1
ةاق لارأتتت  ارفهلتتلبي لةلق إلق دتتؤثت ذرتتر علتتى تكتتافؤ ار تتتص لاالرتتتزان ل فتتا دتتتالقن فتتف اع

  فداددت ارجلةر لاعةاق فى ارتن دذ.

فا د دة ت ضدح ارف تلعاا ارفتلمه  لارصأدتر لارفتنااد  ارصأت عنتة ارتمتالى فتى اعمتدات  - 2
 فف غدتان.

( فتتق 59لفاتتا رتكتتن ارفتتاةر )عتتةن ارف ارأتت  فتتى تتةدتتة ف لتتغ ارتتت فدق ارفؤقتتاي إلل ايع تتاق فنتته  - 3
 اراانلق.

 لغدت ذرر فق إجتاقاا تهةا إرى تدألدن تجن ار تص ارفتات  رهن. -  

( فتق اراتانلق متارا ارتذكت 75لدجب على إةاتر ارتداقةاا االرتزان  ارنم   ارفتةةر  ارفاةر ) 
  %( فتتتتق قدفتتتت20لارتتتتتى تتتتتنص علتتتتى إلنتتتته دجتتتتب علتتتتى ارجهتتتت  ايةاتدتتتت  إتاتتتتت  نمتتتت   ال تاتتتتح عتتتتق )

 اتتداجاتها ارمنلد  رلتداقة فف تلر ارف تلعااي لفق لاقف فا تةتجه لدتن إقتات    هتها ارمنلد .

لعلى ففثلى لزاتر ارفارد  فق إلعضاق ارلجاق ارفنصلص علدها فى اتذا اراتانلق ل ارلتتةاا  
 ارتما د   ارجهاا ايةاتد  ارتتاا فق ارتزان ارجهاا  تن دذ ذرر.

فتتى  تت ق ت ضتتدح ارفنتجتتاا  2015( رمتتن  5( فتتق اراتتانلق تقتتن )7) اتتذا لتتتنص ارفتتاةر تقتتن 
ارفصتتتتتتد  فتتتتتى ارداتتتتتلة ارتكلفدتتتتت  علتتتتتى إلق تد تتتتتى ارفن تتتتت ا ارصتتتتتأدتر لفتناادتتتتت  ارصتتتتتأت )لردمتتتتتا 
ارفتلمه ( فق نصا ارت فدق اال تةائى لفق نصا ارت فدق ارنهائى إذا كاق ارفنتم ارصناعى فتتح 

 ارفصتى.ارتداقة فمتلفدا رنم   ارفكلق ارصناعى 

إذا كاق ارتمالى  دق عهاق إلجن ى لآ ت لهنىي د ضح اردهاق ارتلهنىي إذا ه اتا رتنص  - 
"ددتتتة ارفنتتتم ارفاتتةن عتتتق تلتدتتةاا فمتتتلفد  رنمتتت    2018رمتتن   182( فتتتق قتتانلق 35ارفتتاةر تقتتن )

% فتتق قدفتت  إلقتتح عهتتاق 15ارفكتتلق ارصتتناعى ارفصتتتى إلقتتح متتدتًاي إذا رتتن تتجتتالز نمتت   ارزدتتاةر فدتته 
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 ت فمتلا.غد

لددة اردهاق ارفاةن عق ار ةفاا إلل اععفاح ار ند  ارتى تالن  ها جهاا فصتد  إلقتح متدتًا  
%( فتق قدفتت  إلقتح عهتاق إلجن تىي لدمتتتثنى فتق ذرتر اردهتتاقاا 15إذا رتن تتجتالز نمت   ارزدتتاةر فدته )

 2015رمتتن   5( فتتق اراتتانلق تقتتن 3ارفاةفتت  فتتى عاتتلة ارف تتتلعاا ارفنصتتلص علدهتتا فتتى ارفتتاةر )
ارف ات إرده آن اي لفا ت فله اذ  ارف تلعاا إلل دكلق الزفا رها فق  ةفاا إلل إلعفتاح فندت ي له اتا 
رهذ  ارفاةر ارثارثت ي تلتتزن ارجهتاا ارتتى تمتتى علدهتا إلتكتان اتذا اراتانلق عنتة هتتح ف تتلعاتهاي  ت ال 

فتتق ارادفتتت  %( 40داتتح ارفكتتلق ارصتتتناعى ارفصتتتى ارفهتتا ا رلفلاصتتت اا ارادامتتد  ارفدتفتتةر عتتتق )
 ارتاةدتد  رلف تل .

لدجتتلز  اتتتات فتتق تئتتد  فجلتت  ارتتلزتاق  نتتاق علتتى اقتتتتاح ارتتلزدت ارف تتتص للزدتتتى ارفاردتت   
لارت هتتتدهي ايع تتتاق فتتتق اتتتذا االرتتتتزان. لرتتتتئد  فجلتتت  ارتتتلزتاق  نتتتاق علتتتى اقتتتتتاح ارتتتلزدت ارف تتتتص 

ارتتتتى تتتتتةةاا ارالئتتتت   %( فتتتى اعتتتتلاح10ت  تتتد  إلل تفتتتف ارنمتتت   ارف تتتات إردهتتتاظ  فتتتا ال دجتتتالز )
 ارتن دذد .
إلق ت تتن عاتلة  –( فق ذاا اراتانلق 4ه اا رنص ارفاةر تقن ) –اذا لال دجلز رتلر ارجهاا  

 تتتاق فنتجتتاا صتتناعد  غدتتت فمتتتلفد  رنمتت   ارفكتتلق ارصتتناعى ارفصتتتى إال فتتى إلى فتتق ارتتتاالا 
 اختد :

ارصتتتناعى ارفصتتتتى غدتتتت فها اتتت  إذا كانتتتا ارفنتجتتتاا ارصتتتناعد  ارفمتتتتلفد  رنمتتت   ارفكتتتلق  -إل 
 رلفلاص اا ارادامد  ارفدتفةر.

إذا كانتتتتا ارفنتجتتتتاا ارفمتتتتتلفد  رنمتتتت   ارفكتتتتلق ارصتتتتناعى ارفصتتتتتى غدتتتتت فتتتتتلفتر إلل فتتتتتلفتر  -ب 
  كفداا غدت كافد .

إذا كتتاق متتدت ارفنتتتم ارفمتتتلفى رنمتت   ارفكتتلق ارصتتناعى ارفصتتتى دزدتتة علتتى فثدلتته ارفنتتاف   -ا 
 %(.15 نم   تجالز )

 إذا اقتضا ارفصلت  ارداف  ذرر فى اعتلاح ارتى دصةت  ها قتات فق تئد  فجل  ارلزتاق. -ة 
جتاقاا ته دا اذ  االمتثناقاا.   لت دق ارالئت  ارتن دذد  قلاعة لاا

فاتتة نصتتا ارفتتاةر  2015( رمتتن  5لت دتتدال رتتنص ارفتتاةتدق متتار تى ارتتذكت فتتق اراتتانلق تقتتن ) 
ي علتى إلق تلتتزن ارجهتاا ارف اه ت    تكتان 2018فتق قتانلق تداقتةاا ارجهتاا اردافت  ردتان  19تقن 
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 نمتتت   فتتتق  تتتتله لفلاصتتت اا  (1)اتتتذا اراتتتانلق  إ هتتتات رجنتتت  ت ضتتتدح ارفنتتتتم ارصتتتناعى ارفصتتتتى
ارهتتتح إلل ارداتتلة ارتتتى تزدتتة قدفتهتتا ارتاةدتدتت  علتتى فلدتتلق جندتته لال تجتتالز ع تتتر فالدتتدق جندتته لذرتتر 
ق ح ات اذ إجتاقاا ايعالق عنها إلل ارةعلر إردها  فةر ال تاح عق  فم  إلدان ي كفا تلتزن  إ هاتاا 

تاةدتدتت  تزدتتة علتتى ع تتتر فالدتتدق جندتتهي  نمتت   فتتق اتتذ  ار تتتله لارفلاصتت اا فتتتى كانتتا قدفتهتتا ار
لذرر ق ح ات اذ إجتاقاا ايعتالق عنهتا إلل ارتةعلر إردهتا إلل إمتناةاا  هتدتا االت تاا ارف ا تتي لذرتر 

                                                 

اعى ارفصتتتى"ي تن تت   فجلت  ارتتلزتاق رجنت  تمتفى "رجنتت  ت ضتدح ارفنتتتم ارصتن 2015( رمتن  5( فتق اراتتانلق تقتن )9ه اتا رلفتاةر تقتتن ) (1)
تهتتةا إرتتى ضتتفاق إتاتتت  ارفزادتتا ارتنافمتتد  لارت ضتتدلد  رلفنتجتتاا ارصتتناعد  ارفصتتتد  لارفنتجتتاا ارفمتتتلفد  رنمتت   ارفكتتلق ارصتتناعى 
ارفصتى ارفها ا  رلفلاص اا فى اردالة ارتى تمتى علدها إلتكان اتذا اراتانلقي لت تكح اتذ  ارلجنت   تئامت  ارتلزدت ارف تتصي لعضتلد  

 كح فق:
 تئد  ارهدئ  ارداف  رلتنفد  ارصناعد . 
 إلتة نلاب تئد  فجل  ارةلر  د تات  تئد  ارفجل . 
 تئد  ارهدئ  ارداف  رل ةفاا ارتكلفد . 
 ثالث  دفثللق ارجهاا ارفدند   لزاتر ارصناع  د تاتان ارلزدت ارف تص. 
 ففثح عق  نر االمتثفات ارالفى د تات  لزدت ارت هده. 
 ارت هده د تات  لزدت االمتثفات.ففثح عق لزاتر  
 ففثح عق لزاتر اينتاا ارتت ى د تات  لزدت اينتاا ارتت ى. 
 تئد  اتتاة ارصناعاا ارفصتد . 
 تئد  االتتاة اردان رلأتا ارتجاتد  ارفصتد . 
 اثندق فق ذلى ار  تر د تاتافا ارلزدت ارف تص. 
ةاق فهفتهتا فتق ارف تصتدق فتى فجتاح عفلهتاي كفتا دتةعى إرتى ارتضتلت ففثتح ارتلزاتر لرلجن  إلق تمتددق  فق تتا  الزفًا رفدالنتها فتى إل 

 إلل ارجه  ارفدند   ارفلضل  ارفهتلح على ارلجن  فتى اقتضا ارتاج  رذرر.
 لدصةت  تنألدن عفح ارلجن  لفكاف ر إلعضائها قتات فق تئد  فجل  ارلزتاق  ناق على اقتتاح ارلزدت ارف تص. 
فند ي دصةت  ت كدلها لتتةدة ا تصاصاتها لفاتاا لارفمتتااا ارفارد  ععضائها قتات فتق ارتلزدت ارف تتص. علتى لتكلق رلجن  إلفان   

 إلق دكلق صتا اذ  ارفمتتااا فق إتةى ارجهاا ارتا د  رلزاتر ارصناع  إلل ارتى ت تا علدها.
ق  تن دتذ اعتكتان ارتلاتةر فدتهي لرهتا فتى مت دح ذرتر علتى لت تص اذ  ارلجن   فتا د  ارتتزان ارجهتاا ارتتى تمتتى علدهتا إلتكتان اتذا اراتانل  

 اع ص فا د تى:
إعةاة قاعةر ار داناا ارجلاتد  ار اص   اردالة ارتى تمتى علدها إلتكان اذا اراانلقي  فا فى ذرر ارف تارغ ارفصتتلف  فتق فلازنت  ارةلرت   - 1

 عتكان اذا اراانلق. ر تاق فنتجاا صناعد  غدت فصتد  لاعم اب ارتى ةعا إرى ذرر لفااً 
 هلب كاف  ار داناا    ق فا تجتده تلر ارجهاا فق عالة. - 2
 تلاى ار كالى فق اع  اص لارجهاا    ق آد  ف ار اا عتكان اذا اراانلق لفتصها لاا ةاق ارتإلى فدها. - 3
 قاا ارت ةدب فى اعتلاح ارتى تاتضى ذرر.إ هات ارجهاا ارفدند   فا دنتهى إرده فتص ار كالى ارفاةف  إردها لهلب ات اذ إجتا - 4
ف اه تت  ارجهتتاا ارتتتتى تمتتتى علدهتتتا إلتكتتان اتتتذا اراتتانلق  تلصتتتداتها فتتى  تتت ق  تتتله ارهتتتتح لإلمتتللب ارتداقتتتة  فتتا دتاتتتا إلاتتةاا اتتتذا  - 5

 اراانلق.
 فتا د  قدان ارجهاا ارفدند   إعةاة قلائن ار داناا ار اص   ارفنتجاا ارصناعد  ارفصتد . - 6

رتتتى فجلتتت  ارنتتتلاب  ارنتتتتائم لايتصتتتائداا ارتتتتى تتدلتتتا  نمتتتب امتتتتد اق تفتتت - 7 ف تاتدتتتت ت تتتف متتتنلى إرتتتى تئتتتد  فجلتتت  ارتتتلزتاق ي لاا
ارف تتتتداا ارتكلفدتت  فتتق ارفنتجتتاا ارصتتناعد  ارفصتتتد  لارفنتجتتاا ارفمتتتلفد  رنمتت   ارفكتتلق ارصتتناعى ارفصتتتىي لفتتةى ارتتتزان 

كافتهي ل تايجتاقاا ارتتى ات تذتها ارلجنت  فتى اتذا ار ت قي لتادتدن اثتت ته دتا اتذا ارجهاا ارتى دمتى علدها اذا اراانلق  تن دتذ إلت
 اراانلق على نفل ارصناع  ارفصتد .
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 فتتةر ال تاتتح عتتق  فمتت  ع تتت دلفتتًاي لعلتتى ارلجنتت  إلق تتتلافى تلتتر ارجهتتاا  فالتألاتهتتا إق لجتتةا 
ا ارهتحي لال دجلز رتلر ارجهاا ارتداقة  الح  فم  ع ت دلفًا فق تاتدخ تملفها  تله لفلاص ا

  الح اذ  ارفةر.
إذا تمالا اعثفاق  دق عهاقدق إلل إلكثت لكاق إلتةافا فاتتنتًا  تمتهدالا ائتفاندت  دجتب إلق  

تتمتتل ارفناقصتت  علتتى اتتذا اردهتتاق ارفاتتتتق  تمتتهدالا ائتفاندتت   اعتتتتتتتتت ات إلق ذرتتر ددتتة فتتق اردناصتتت 
 فااتن  رلدهاقاا.ارتى تؤثت فى تتةدة ارادف  ار

 
 المبحث الثانى

 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات 
 انعقاد العقد

دفتتتت انداتتتاة ارداتتتة فتتتى ارلاقتتتف  فتتتتتلتدقي اعلرتتتى داتتتاح رهتتتا فتتلتتت  ايتمتتتاقي لارثاندتتت  فتتلتتت   
 االعتفاة. نتنالح كح فنهفا فى فهلب فمتاح.

 المطلأل األو 
 ط وضماناتالفلسفة التشريعية الحديثة لضواب

 مرحلة اجرساء

تتتاتتا اتتذ  ارفتتلتت   لجتتلة عهتتاق لتدتتة لذرتتر إفتتا  دتتةن ارتاتتةن  دهتتاقاا إل تتتى )اردهتتاق  
فتا نتدجت  تجتانته عنتة ارف اضتل   دنته  فا  دةن لجلة عهاقاا فتمالد  فتى ارادفت  فدتهي لاا ارلتدة( لاا

دتة امتت داة اردهتاقاا ل دق فق تمالا فده فى ارادف  فق اردهاقاا اع تى لذرر  ه دد  ارتتاح  
غدت ارف تلع  إلل غدت ارفالئف  إلل ارتتى تتتن إلصتتا ها فتق ارتاتةن رلفناقصت  علتى ارت صتدح متارا 

 ارذكت.

لانا دثلت ارتماؤح اح تكلق جه  ايةاتر فلزف   إتماق ارفناقص  على اتذا اردهتاق لارتداقتة  
ق كتاق اتذا اردهتاق لتغتن إللرلدتته لتفدتز  ع لتى كافت  اردهتاقاا اع تتىي ال فف فق تاةن  تهى تتتى لاا

 دتاا فا تهفح إرده جه  ايةاتر فق صارح عانى

اتتح دجتتلز رجهتت  ايةاتر إلق تت تتذ قتتتاتًا  االمتتتأناق عتتق ارفناقصتت  ك ردتت  رلتداقتتةى  اصتت  إلق  
تاجتتتاا ارفتفتتتا اردتتتان ارتتتذى دتصتتتح  تتته اتتتذا ارتداقتتتة قتتتة تتأدتتتت فتتتى إلدتتت  رتألتتت  فتتتق رتألتتتاا هتتتتح 

تزان  االمتفتات فى إجتاقاتهتا فتنافدتا فتف ارصتارح اردتانى إضتاف  إرتى إلق ارفناقص ي  تد  دص ح االر
 ارفصلت  ارفارد  راةاتر قة تكلق فتداتض  فف نتائم اذ  ارفناقص ى لاح دجلز رجهت  ايةاتر إلدضتاً 
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 أن تتفاوض مع صاحأل العطاء قب  اتخاذ قرار بالترسية؟

 اذا فا ن دنه ت اعًا فى ةلح ارفااتن . 
 األو الفرع 

 حاالت إلغاء المناقصة العامة

تتنص علتى  2016( فتق فتمتلن ار تتاق اردتان ارصتاةت عتان 98: نجتة إلق ارفتاةر )فى فرنسا 
إرأتتاق ارفناقصتت    تتته ضتتتلتر إ هتتات إلصتتتاب  -فتتى إلدتت  رتألتت   –إلنتته دجتتلز رلمتتله  ارف تصتت  

ي  تح لفتى (1)ايجتتاقارفصلت  فى إلقتب لقا ففكق   م اب عةن فنح ارداة اردتان إلل   مت اب إعتاةر 
جفدتتف اعتتتلاح رتتاةاتر تتتا فهلتتا فتتى ق تتلح إلل تفتت  اردهتتاق لاتتذا فتتا امتتتات علدتته قضتتاق فجلتت  

 .(2)1924دلردل من   9ارةلر  ار تنمى فنذ تكن 

Droit absolu de l'administration d'approuver ou non l'adjudication. 

اق اردهتتتاق ارلتدتتتة ف ار تتتا رلضتتتتلا ه كفتتتا دجتتتلز رلمتتتله  ارف تصتتت  إرأتتتاق ارفناقصتتت  إذا جتتت 
( فتتتق ارفتمتتتلن متتتارا ارتتتذكت غدتتتت 99اراانلندتتت ي إذ ددتتتة ه اتتتا رتتتنص ار اتتتتر ارثاندتتت  فتتتق ارفتتتاةر تقتتتن )

  ف تل  لاجب ايرأاق.
دالتأل إلق ارف ت  نألن تاالا إرأتاق ارفناقصت  لفتا ضتلا ه فددنت ي ففدتزًا فتى وفى مصر:  

هــذه الضــوابط فــى  وتتمثــ كفتتا متتن دق فدفتتا  دتتةي  صلصتتها  تتدق  تتتاالا لجل دتت  لإل تتتى جلازدتت  
 :(3) اآلتى

                                                 

(1) A tout moment, la procédure peut être declarée sans suite. Dans ce cas, l'acheteur communique 
aux operateurs économiques ayant participé à la procédure, dans les plus brefs délais, les raisons 
pour lesquelles il a decidé de ne pas attribuer le marché public ou de recommencer la procedéure. 

 . 333ي ص 2007ارةكتلتر/ مداة ار تقالىي اردالة ايةاتد ي ةات ارنهض  اردت د ي  (2)
 إرأاق ارتتمد  لفق ثن إرأاق ارفناقص  نتائم لتةاعداا مل د  لفق إلافها:لففا ال ر فده فإق ردفلد   (3)
ااتزاز ثا  اراها  ار اص ةا لدا ل اتجدا  ارفناقص  إلل اراهتا  ارتكتلفى عفلفتًاي ففتا قتة دتؤةى إرتى عتزلا ار تتكاا عتق ارف تاتك   -

 فى ارفناقصاا.
 هتر فى ارف اتك  فى ارفناقصاا ارتكلفد  التتفاح إرأائها.اتت ا  قدف  ارفناقصاا فمتا اًلي نألتا التتا  نم   ارف ا -
 لجلة فصتلفاا غدت فنأللتر تتفلتها ارةلر  فى فتاتح ايعةاة لارتجهدز اال تةائى رلفناقص . -
 رارأاق إلثت مل ى على االقتصاة اردان رلةلر  إلكثت فق ارتلفدت على ارفاح اردان. -
اتلة ارتاردت  ففتا دتةفف  ارفاتالردق رتفتف اعمتدات  صتلتر غدتت ه دددت   تالح فتتتر ارتفةدةتت امتتاالال إرأاق ارفناقصاا دتؤةى إرتى تفةدتة ارد -

 رهذ  ارألتلا ففا دتفح ارفاح اردان ع اق إضافد .
 .603ارفمت ات ارةكتلت/ فؤاة نصت اهلل عل ي اعم  لاعتكاق ارداف  ي تان اردالة ايةاتد ي فتجف م ا ذكت ي ص  
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إذا ت تتدق عتتةن ارتاجتت  إرتتى ارفتتاةر ارفهتلتتت  رلتداقتتةي  فتتا ال فصتتلت  فدتته فتتى االمتتتفتات  - 
رمتتتن   182( فتتتق قتتتانلق 37فتتتى ايجتتتتاقااي فتتتإق إرأتتتاق ارفناقصتتت  فتتتى فصتتتت دكتتتلق ه اتتتا رلفتتتاةر )

 تجااه إلد  مله  تاةدتد . لجل دًاي  تد  ال تفلر ارمله  ارف تص  2018

اتتذا لدجتتب إلق دكتتلق ايرأتتاق فتتى اتتذ  ارتارتت ي ق تتح ار تتا فتتى ارفناقصتت  ل اتتتات فمتت ب فتتق  
 ارمله  ارف تص .

كفا دجب إرأاق ارفناقص  فى فصت فى تار  إذا ت دق جلة تلاهؤ  دق فاةفى اردهاقاا  - 
ة ناتتتص إلل  هتتت  فتتتى كتامتتت  إلل ففاتمتتت  اتتدتتتاح إلل فمتتتاة إلل اتتكتتتاتي إلل فتتتى تارتتت  إذا ت تتتدق لجتتتل 

 ار تله لارفلاص اا.

إذا رتن داتةن  –لركتق  دتة ار تا فتى ارفناقصت   –لدجلز إرأتاق ارفناقصت  كتذرر فتى فصتت  - 
 ملى عهاق لتدةي إلل رن دت ا  دة اردهاقاا ارفمت دةر إال عهاق لتدةًا. 

ق كاق رلمله  ارف تص  فى فصت  ناق على تلصد  رجن  ار ا ات اذ قتات  ا   لح اردهاق لاا
 ارلتدة إذا تلافتا ار تله اختد :

إلق تكتتتلق تاجتتت  اردفتتتح ال تمتتتفح  إعتتتاةر هتتتتح ارفناقصتتت  إلل ال تكتتتلق ثفتتت  فائتتتةر تتجتتتى فتتتق   -1
 إعاةتها.

 إلق دكلق اردهاق ارلتدة فها اًا رل تله لفنام ًا فق تد  ارمدت.  – 2

ا اردهتتاقاا كلهتتا إلل كفتتا دجتتلز كتتذرر فتتى فصتتت إرأتتاق ارفناقصتت  فتتى تارتت  فتتا إذا اقتتنتت - 
إلل كانتتا قدفتت  اردهتتاق اعقتتح تزدتتة علتتى ارادفتت  ارتاةدتدتت ي لدكتتلق ايرأتتاق فتتى  (1) دضتتها  تت ألتتاا

 ارتارتدق  اتات فق ارمله  ارف تص . 

                                                 

ارصتتةة قضتا ارفتكفت  ايةاتدتت  اردلدتا   نته " لفتتق تدت  إلنته فدفتتا دتدلتا  فلضتل  إرأتتاق ارفناقصت  اردافت  ارفدلتتق عنهتا رناتتح  لفتى اتذا (1)
ارفلا ى لاعغنان فق فناها االمتالن إرى تألائت ار تك   اراااتر لارجدتزر لارفنصتلتر لارزقتازداي فتإق ار تدق فتق اردتت  ارمتا ا رلقتائف 

ارتتتى تاضتتى  4/3/1978لتت  ايةاتر فتتى  تت نها دت تتا لصتتتدح إلتكتتان ارالئتتت  ارفاردتت  رل تتتك  ارفدتفتتةر فتتى ارفلضتل  إلق فتتا ات تتذ  فج
فنهتا علتى جتلاز إرأتاق ارفناقصت   دتة ارن تت لق تح ار تا فدهتا إذا اقتتنتا اردهتاقاا كلهتا إلل إلكثتاتا  تت ألتاا لرتن تمت ت  55فى ارفاةر 

ارتنازح عق تلر ارتت ألاا  اص  إذا فتا إل تذ فتى االعت تات إلق اردهتاقاا ارتتى ف الضاا رجن  ار ا فف فاةفى اردهاقاا عق ق لرهن 
قةفا فى ارفناقص  ارفلأاري قة اقتتق  دضها   تتله لتت ألتاا ل هتدات  دصتدب فدهتا فااتنتهتا  اردهتاقاا اع تتىي كفتا إلق  دضتها 

علدهتا ألتتالاًل فتق عتةن ارجةدتت ي اعفتت ارتذى كتتاق  كتاق إلقتح فتتق ارادفت  ارمتلقد   كثدتتت لذرتر نتدجت  رلفضتتات    تدق ارفاتالردق ففتتا دضت ى
إلق دتلق تتلا عتتق اردفتتح إلثنتتاق ارتن دتتذ لفتتا قتتة دتتتتتب علتتى ذرتتر فتتق اعضتتتات ارتتتى تلتتتا  –إذا فتتا إلمتتنةا إرتتدهن اععفتتاح  –د  تتى فدتته 

ذ قتت فجلت  ايةاتر  فتى ضتلق اتذ  ارألتتلا  ار تك  ل هتها لف تلعاتها لإلاةافها فى تلفدت ارتصص فق ارلتلن رلملا ارفتلد ي لاا
 إرأاق ارفناقص  ارفدلق عنها فإنه دكلق قة امتدفح تاًا  لره ره اراانلق فى ارالئت  ارفارد  رل تك .

 .1161ي ص 77ي ف ةإل 32ي ارمن  21/4/1987ا.  جلم  32رمن   3534ي  3531هدق تقن  



 

 

                                                 

 

 

  منى رمضان حممد بطيخ /الدكتورة            لضوابط الفلسفة التشريعية احلديثة                 ...

 

286 

ي لاتى تارت  االمتتأناق عتق ارفناقصت  هذا وينفرد التشريع المصرى بحالـة إلغـاء للمناقصـة 
لذرتر إذا تإلا جهت  ايةاتر إلق انتار آردت  إل تتى قتة تكتلق إلصتلح نهائدا ك رد  ينجتاز إلعفتاح ايةاتري 

فتتق لجهتت  ارفصتتت  اردافتت ي ف تتى اتتذ  ارتارتت  دكتتلق فتتق تتتا جهتت  ايةاتر إرأتتاق ارفناقصتت  لاردتتةلح 
عنهتا خردت  إل تتتى ةلق إلق دكتلق رصتاتب اردهتتاق إلى تتا فتتى إرزافهتا  تإ تان ارداتتة إلل ارفهار ت   تت ى 

 .(1)تدلد  عق عةن إ تافه

 اتتتتات فتتتق  –فتتتى ارتتتتاالا ارجلازدتتت  ارفنصتتتلص علدهتتتا فتتتى فصتتتت  –لدكتتتلق ايرأتتتاق  اتتتذا  
ارمتتله  ارف تصتت   نتتاق علتتى تلصتتد  رجنتت  ار تتا إلل رجنتت  ارففاتمتت ي لدجتتب إلق د تتتفح اراتتتات علتتى 
 –اعمتت اب ارتتتى  نتتى علدهتتاي لد هتتت فاتتةفلا اردهتتاقاا  تتذرر   هتتاب دتمتتح   ةفتت  ار تدتتة ارمتتتدف 

 فف تدزدز  فى ذاا ارلقا  ار تدة االركتتلنى إلل ار اك   تمب اعتلاح. –ة ارهدئ  ارالفد  رل تد

لفى جفدف تاالا ايرأاقي دجب تة ثفق كتام  ار تله لارفلاص اا لارتت فدق ارفؤقتا إرتى  
إلصتاب اردهتاقااي عتةا فاتةفى اردهتاقاا ارتذدق ت تدق لجتلة تلاهتؤ  دتنهن إلل ففاتمتاا اتتدتاح إلل 

 فماة إلل اتتكات.

ًا تجةت اي اتر إرى إلق قتاتاا إرأاق ارفناقص  لإلدتا كتاق مت ب ايرأتاقي دجتب إلق تكتلق لإل دت  
 فم    تتى دتفكق اراضاق فق تقا   فةى صتتها. -كفا ذكتنا  –

 الفرع الثانى
مكانية مفاوضة صاحبه  العطاء الفائز وا 

 ارنمتتتت   ر تتتتاقى إذا انتهتتتتا ارجهتتتت  ارفدندتتتت   ارفناقصتتتت  إرتتتتى إلق عهتتتتاق لتدتتتتةًا رتتتته اعلرلدتتتت   
اردهاقاا اع تى مدتًا لجلةري لتإلا إلق اذا اردهاق دتلافا لاال تتاهاا اراانلند  لارالئتد  لكذرر 

، فهــ  يجــوز اال تتتاهاا ارتتى لضتتدتها جهت  ايةاتري لامتتاتا  ارتتتارى علتى إتمتتاق ارفناقصت  علدته
 لها قب  هذا اجرساء مفاوضة صاحأل هذا العطاء؟

 -لفتق اتى علتى  تاكلتها فتى فتنمتا  -إرتى إلق ا تصتاص رجنت  ار تا   ةاقر تجتةت اي تاتر 
                                                 

ارالئتتتت  ارتن دذدتتت  راتتتانلق ارتداقتتتةاا ارصتتتاةتر عتتتان  فتتتق 78ظ له اتتتا رلفتتتاةر تقتتتن 5/1/1960تكتتتن فتكفتتت  اراضتتتاق ايةاتىي  جلمتتت   (1)
 ي على رجن  ار ا ق ح ارتلصد   ات اذ قتات ايرأاق ةتام  اخثات ارفتتت   علده إل ذًا فى االعت ات اختى:2019

 جةلى إعاةر ارهتح. - 1
 اتتفاالا ارلصلح إرى مدت اقح فق عةفه. - 2
  ااا يعاةر ارهتح.فا دفكق إلق تتك ة  ارجه  ايةاتد  فق ن - 3
 لغدت ذرر فق اعت اتاا تؤثت فى قتات ايرأاق. - 
علتتى إلق تضتتفق ارلجنتت  فتضتتتاا فتتا ات ذتتته فتتق إجتتتاقاا لتلصتتداتها إفتتا  إتمتتاق اردفلدتت  إلل إرأاقاتتاي لتتفتتف ارلجنتت  تاتدتاتتا رلمتتله   - 

 ارف تص  العتفاة تلصداتها إلل تاتدت فا تتا .
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ا تصتتاص فادتتة تجتتتى فدتته علتتى قلاعتتة لضتتدا رصتتارح ايةاتر لاعفتتتاة علتتى ارمتتلاق  اصتتة ك ارتت  
نفتتا تصتتةت  اتتتتتان ف تتةإل ارفمتتالار  تتدق ارفتناقصتتدق جفددتتاي فهتتى ال تفلتتر تدتتةدح  تتتله ارفناقصتت ي لاا

ل تتتدب ارفتاةفدق  دهاقااي لتددتدق صتاتب اردهتاق اعفضتح  قتاتاا  ا لح اردهاقاا إلل تفضهاي
فق  دنهني متلاق فتق ارناتدت  ارفاردت  إلل ار ندت  إلل ايةاتدت ي ل إرأتاق ارفناقصت  ر مت اب ارف تتتر رتذرر 

 قانلنًا.

لتتتد ا على ذرر إق كاق انار نص دجدز رها ف الض  صاتب اردهاق اعفضحي فال تثتلت  
ي تدنفتا كتاق 1983( رمتن  9ارفلأتى تقتن ) فى ظ  القـانون المصـرىقائفًا  إلد  ف كل ي لال فا كاق

دنص على إلنه "ال دجلز  دة فتتح ارفألتاتدا ارتة لح فتى ف الضتاا فتف إلتتة فاتةفى اردهتاقاا فتى 
 تت ق تدتتةدح عهائتته لفتتف ذرتتر دجتتلز رلجنتتت  ار تتا ف الضتت  فاتتةن اردهتتاق اعقتتح ارفاتتتتق  تتتتت أل إلل 

إلل  دضتتها  فتتا دجدتتح عهتتاق  فت اتتا فتتف  تتتله ارفناقصتت   اتتةت تت ألتتاا رلنتتزلح عتتق كتتح تت ألاتتته 
 ايفكاق...".

دجدتز ف الضت  صتاتب اردهتاق اعفضتح تتلح   1983لاكذا فاة كاق اراانلق ارفلأى ردان  
ي لكانا نصلصته 1998ارتت ألاا ارفاتتن   دهائهظ إلفا قانلق ارفناقصاا لارفزادةاا ارما ا ردان 

 –كفتتا  دنتتا  –ر تغتتن إلنتته كتتاق دجدتتز إلق تكتتلق اردهتتاقاا فاتتنتت  قتتة  لتتا فتتق اتتذ  ايفكاندتت ي لذرتت
عفااًل رمله  رجن  ار ا ارفادةر متار   ارتذكتي فاتة كتاق اعفتت فمتتاتًا علتى   تت ألاا فند ي إال إلنه لاا

 إلنه ال دجلز رهذ  ارلجن  ف الض  صاتب اردهاق اعفضح تلح تلر ارتت ألاا.

إلق عتتةن ارتتنص فتتى اتتذا اراتتانلق  –كفتتا  دنتتا ل تتتا  –لفتتف ذرتتر فاتتة ذاتتب جانتتب فتتق ار اتته  
( على إجازر ارف الض  رصاتب اردهاق اعفضح ال دفنف فتق متتداق إلتكتان اراتانلق ارفلأتى 1998)

فتتتى أللتتتهي ذرتتتر إلق ارف الضتتت  فتتتى اتتتذ  ارتارتتت  ال تتتتؤةى إرتتتى اي تتتالح  ف تتتةإل ارفمتتتالار  1983ردتتتان 
فتق ف تةإل تتدت  ارفنافمت ي عق اتذ  ارتت ألتاا ارلاجب تلافت  فى إجتاقاا ارفناقص  ارداف ي لال تنتاح 

د تتتت  إلنتته قتتة تتتن تاددفهتتا فاردتتا لإلضتتد ا إرتتى قدفتت  اردهتتاق لتغتتن ذرتتر كتتاق اتتل اردهتتاق اعلح  دتتة 
ف الضت  صتات ه رلنتزلح عتق  –على ارلجه ارمتا ا  –تتتدب اذ  اردهاقااي لفق ثن إلجاز اراانلق 

 .(1)ارفتفااذ  ارتت ألاا كلها إلل  دضها لذرر تتاداا رفصلت  
                                                 

 .  174رفناقصااي فتجف م ا ذكت ي ص ارةكتلت/ جا ت جاة نصاتي ا (1)
"إلق ارف تتتت  تإلى تغ تتت  فنتتته فتتتى تفكتتتدق ايةاتر فتتتق  1959فتتتادل  9لت ددتتتًةا رتتتذرر تاتتتلح ارفتكفتتت  ايةاتدتتت  اردلدتتتا فتتتى تكتتتن رهتتتا  جلمتتت   

اعقتح  إجازر ارف الض   دتة فتتح ارفألتاتدا فتف صتاتب اردهتاق –ارتصلح على إلصلح اردهاقاا ر دت ارفتفا لصدان  عفلاح ارةلر  
إذا كتتاق فاتتنتتا  تتتت أل إلل تت ألتتاا لكانتتا ارادفتت  ارتقفدتت  عقتتح عهتتاق غدتتت ارفاتتتتق   تتىق فتتق ذرتتر تزدتتة كثدتتتا علتتى اردهتتاق ارفاتتتتق 
  تت ألتاا. لذرتر ركتى دنتزح عتتق كتح تت ألاتته إلل  دضته  فتا دلفتتا  تدق عهائته ل تتله ارفناقصت  قتتةت االمتتهاع  لدجدلته إلصتلح فتتق

اتل  –فتا رتن دمتت دة  – ت ى تت تأل ي فتإذا تفت  جتاز ارت تال  فتف فتق دلدتهي ذرتر عق صتاتب إلقتح عهتاق اردهاق اعقح غدت ارفاتتق 
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( رتتن دكتتق دد تتت فتتى ارلاقتتف عتتق 1998إضتتاف  إرتتى إلق فمتتلر ارف تتت  فتتى اراتتانلق ارمتتا ا ) 
تغ ته فى االنصتاا عق اع ذ   كتر ارت ال   ارفهلاي تد  إلنه رن دن ر فى إلكثتت فتق فلقتف إرتى 

فنتتتهي  (49اي تتاتر  فتتا د دتتتة االمتتتدان    كتتتر ارت تتتال  تتاداتتا رلصتتتارح اردتتاني فه اتتا رتتتنص ارفتتاةر )
تتتلرى رجنت  ار تا ف الضت  فاتةفى اردتتل  ارتتتى تتتالقن لاتتداجتاا ارجهت  ايةاتدت ي رللصتلح إرتتى 

تتتى  –إلفضلها  تلهًا لإلقلها مدتًاي لال فتا ددنتى كتذرر إفكاندت  ارت تال  فتف صتاتب إلقتح عهتاق 
ق رن تكق انار تت ألاا  ثن تتفف رلنزلح  ارمدت فق جان ه  فا دتاا ارفصلت  ارفارد  رلفتفاي  –لاا

 .(1)تلصداتها رلمله  ارف تص  رتاتت فا تتا 

ي فتتتإق إلدتتت  ف الضتتتاا فتتتف فتتتق تفتتتا تتمتتتد  2018رمتتتن   182له اتتتا رلاتتتانلق ارتتتتارى تقتتتن  
ي ذاا 2019اردهتتتاق علدتتته غدتتتت لاتةري كفتتتا نتتتتا ارالئتتتت  ارتن دذدتتت  رهتتتذا اراتتتانلق لارصتتتاةتر عتتتان 

( لرجنت  فتتح 63/3ارفألتاتدا ار ندت  )ن  ارفنتىي تدنفا نصا على إلنه ال دتا ركتح فتق رجنت  فتتح
( ي إلق تهلتتتتب فتتتتق إلصتتتتتاب اردهتتتتاقاا تصتتتتتدح اع هتتتتاق إلل تالفتتتتى 71/3ارفألتتتتاتدا ارفاردتتتت  )ن 

 ارفالتألاا ارلاتةر فى عهاقاتهن.

( إلق تمتتلفى ار دانتاا 74/1تادا  إلنه دجلز يةاتر ارتداقةاا  ناق على هلب رجن  ار ا )ن 
  على امتدضاح فا غف  عق إلفلت فارد  فق إلصتاب اردهاقاا إلل ارفمتنةاا ارتى تماعة ارلجن

ارفا لر  عتلضهن فندًا  فتا دددنهتا فتى إعتةاة ارتاتدتت ارفتارى ارتالزن لذرتر  تالح فتةر ال تجتالز ثالثت  
إلدتتتان فتتتق تتتتاتدخ إ هتتتاتان لةلق إلق د تتتح ذرتتتر  ف تتتةإل تكتتتافؤ ار تتتتص لارفمتتتالار  تتتدق جفدتتتف إلصتتتتاب 

ز كفتتتا اتتتل لاضتتتح فجتتتتة امتتتتد اق  دانتتتاا إلل فدللفتتتاا إلل هلتتتب اردهتتتاقااي إال إلق ذرتتتر ال دتجتتتال 
فمتتتتنةااي لفتتتق ثتتتن ال دصتتتتح  تتتتاح فتتتق اعتتتتتلاح رتتتتة ارتتتة لح فتتتف إلصتتتتتاب اردهتتتاقاا فتتتى إلدتتتت  
ف الضتتاا إلل فناق تتااي  تتح لرتتد  رهتتؤالق اع تتت ارف تتاةتر فتتق جتتان هن ه اتتا رلفتتاةر متتار   ارتتذكت تقتتن 

ال قل لتتا  تتارتف  فتتق جانتتب ارجهتتت  ( فتتق ارالئتتت ي هلتتب إجتتتاق إلى فتتق اعفتتتلت ا74) رفتتذكلتري لاا
 ارفتداقةر.
ال  2016رمتن   360فدالتأل  ةاقر إلق فتملن ار تاق اردان مار   ارذكت تقتن  أما فى فرنسا 

إلق دضتفنلا عهتاقاتهن إلدتت  فالتألتااي لفتق ثتتن رتد  انتتار  –كفتتا  دنتا فتق ق تتح  –دجدتز رلداتضتدق 
                                                                                                                                               

فتتى اعصتتح صتتاتب ارتتتا فتتى إتمتتاق ارفناقصتت  علدتته إذا كتتاق عهتتاؤ  فنامتت ا لعق تدتتةدح عهائتته إرتتى فتتا اتتل إلقتتح إلل إرتتى فتتا دجدلتته 
ب اردهتتاقاا اع تتتىي لال د تح  ااعتتةر ارفمتتالار ارلاج تت  فتف تدا فتتف فلاصتت اا ارفناقصت  ل تتتلهها ال ضتتدت فنته علتتى إلى فتتق إلصتتا

  ارنم   إردهن".
 .1252ي ص 4ي ارفجفلع   9/5/1959اي جلم  4رمن   288ارهدق تقن  

ظ ارتتتةكتلت/ فتفتتتة إلتفتتتة ع تتتة ارندتتتدني فتتلتتت  ارف الضتتتاا فتتتى ارداتتتلة 1998فتتتق ذاا اراتتتانلق ردتتتان  21ي 16دتاجتتتف إلدضتتتا ارفتتتاةتدق  (1)
 . 106ي ص 2002ايةاتد ي ةات ارنهض  اردت د ي 
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ف الضتت  صتتاتب اردهتتاق اعفضتتح متتدتًا ل تتتلهًا  فجتتاح رلف الضتت  فتتى اتتذ  ارتارتت ي  تتح لال دجتتلز
( فق ارفتملن ارف ات إردهي ال تفلر ارجهت  67على ايهالا. إذ ه اا رل اتر اع دتر فق ارفاةر تقن )

ق كاق رها إلق تهلب فنهي إلق دتةة  فضفلق  -كفا ذكتنا فق ق ح  -ارفتداقةر فناق   ارفتناقصي لاا
 إلل فكلناا عهائه.

Il ne peut y avoir de négociation avec le soumissionnaires, il est 
seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.
  

لقتة  تتت فجلت  ارةلرت  ار تنمتى ذرتر  امتتن اة ارمتله  ارف تصت  ال تصاصتهاي  دتة قدافهتتا  
   تدق اردتتل  فجتةةاي لانتاتاق عتت   ا تدات إلتة اردتل . ل ناق علدتهي فتإق علةتهتا إرتى ارفااتنت

ي لقتتة تكفتتا ارفتكفتت  (1)آ تتت غدتتت ذرتتر ارتتذى ا تدتتت فتتى ارفتتتر اعلرتتى ددت تتت تصتتتفا غدتتت ف تتتل 
إلق ايةاتر هارفتتتتتا قتتتتتتتا إلق إلتتتتتتة اردتتتتتتل  اتتتتتل اعكثتتتتتت  Clermont-Ferrandايةاتدتتتتت  رفةدنتتتتت  

فتق صتاتب اتذا اردتت  إلق فالقف  رها  ناق على ارفداددت ارفهتلت ي فإنها ال تمتتهدف إلق تهلتب 
د  تت  فتتى ارتتثفق ارتتذى انهتتلى علدتته عتضتته إرتتى فتتا دتتلازى تاتتةدتاتها فتتق فنهلتتا إلق ايتمتتاق علتتى 

 .(2)اردت  اعفضح ال تجد  فده

( فتق فتمتلن ار تتاق اردتان ارتتارى ردتان 64لفف ذرر فاة إلجتاز ارف تت  ار تنمتى فتى ارفتاةر ) 
ي رلجهتتتت  ارفتداقتتتتةر  2018رمتتتتن   1075قتتتتن فتتتتق ارفتمتتتتلن ارالئتتتتتى ت  2152/13ي لارفتتتتاةر 2016

 االت تتاا فتتف ارفنتتاقص ار تتائز إلق تجتتتى إدضتتاتًا رفكلنتتاا ارداتتة اردتتان ق تتح تلقددتتهي   تتته إلال دكتتلق 
رهذا ايدضاح إلل ارتصتدح إلثت  فى تأددتت ارمتفاا اعمامتد  رلدهتاق إلل رلداتة اردتاني إلل  فدنتى إلةا 

 فى تداةد  ايتماق. إلال دكلق ره إلثت فى إفماة عفلد  ارتناف  إلل
Il est possible en accord avec le soumissionnaire retenu, de procéder à 
une mise au point des composantes du marché public avant sa signature. 
Cependant, cette mise au point ne peut avoir pour effet de modifler des 
caractéristiques substantielles de l'offre ou du marché public dont la 
variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet 
discriminatoire. 

 
                                                 

(1) Le maitre, M.E., choix des critères, P. 57. 
    .568إل ات إرده ارةكتلت/ فهنة ف تات نلحي ارفتجف ارما اي ص  

(2) T.A. Clermont, Ferrand, 19-6-1986, Préfét de la région  d'Auvergne, R.M.P. no 221, 1986, P. 46. 
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 الفرع الثالث
 مبدأ آلية اجرساء

لاكذا  دفكق ارالح إنه  دة إلق قافا ارجهاا ارفدند   ارفناقصت   ات تاذ كافت  إجتاقاتهتا فتى  
اذا ار صلصي ملاق  ارتتفاق إلل االمت داة إلل  تلتدة إلم  لفدتاددت ارفااتنت  إلل  تتتدتب لتملمتح 

 تائزي اردهاقاا إلل  ارف الض  إلل غدتااي  اص ي ل دة امت داة فكتر إرأاق ارفناقص ي فإق اردهتاق ار
ددتتة إذق اتتل اعفضتتح فتتق ارنتتاتدتدق ارفاردتت  لار ندتت ي لرتتذا دجتتب إتمتتاق ارفناقصتت  علدتته ه اتتا رلف تتةإل 

 Le principe du mécanismارفدتلا فى اذا ار  ق لال ف ةإل آرد  ايتماق إلل آرد  ارناقص ي 
de l'adjudication علتتى  ي لارتتذى فتتق فاتضتتا  إلق متتله  ايةاتر تكتتلق فادتتةر  إتمتتاق ارفناقصتت

 اردهاق اعقح مدتًا لاعفضح جلةر لدت ا فف  تله ارفناقص .

لاكذا ال تفلر ارجه  ارفدند   ايتماق إلد  مله  تاةدتد  فى ق لح إلل تف  فق تجتالز فتق  
جتاقاا ار لتتر ردفلد  ارفناقصت ي إذ ددتة  اردهتاق ارتذى دت تا  –ةلق  تر  –اردهاقاا كاف  فتاتح لاا

ردا لفنداي لفق ثتن رتد  إلفتان اتذ  ارجهت  متلى ات تاذ قتتات ايتمتاق علدتهي لفصلت  ارجه  ايةاتد  فا
ق كتتاق رتتةدها  ف تتتت  –كفتتا داتتلح فجلتت  ارةلرتت  ار تنمتتى  –فاتتة تدلتتا تاتته  إتمتتائها علدتتهي تتتتى لاا

ف تل  رلالح  أدت ذررظ فاة قضى إلنه دجب علتى ارلجنت  إلق تدلتق ايتمتاق علتى اردتت  اعفضتحي 
ا على  ه   دق فى تاتةدت ارمتدت فتق جانتب اردتات ي لذرتر فتف لجتلة لرل كاق اذا اردت  فتتلد

ارتتزان فلاتى علتى عاتاهتا دتفثتتح فتى إعتالن متله  االعتفتاة  دتتةن امتتمتاق نتتائم ارفناقصت  فتى اتتذ  
 .(1)ارتار 

لفق جان ه تالح ارفتكف  ايةاتدت  اردلدتا إلنته دتدتدق علتى رجنت  ار تا إتمتاق ارفناقصت  علتى  
 .(2)هارفا إلنه رن دمت دة فق ارفناقص  صاتب اردهاق اعقح

 2018( فتتق قتتانلق تداقتتةاا ارجهتتاا اردافتت  فتتى فصتتت ردتتان 35لرهتتذا تتتنص ارفتتاةر تقتتن ) 
علتتى إلنتته دجتتب إتمتتاق ارفناقصتت  علتتى صتتاتب اردهتتاق اعفضتتح  تتتلهًا لاعقتتح متتدتًا إلل ارتتذى دتتتن 

ر  دتة تلتدتة إلمت  ارفااتنت  تتجدته لفاا رنألان ارنااه ارفتتةةر عناصتت  لإلممته   تتله ارهتتحي لذرت
 تتدق اردهتتاقاا فتتق جفدتتف ارنتتلاتى ار ندتت  لارفاردتت ي فتتف اع تتذ فتتى االعت تتات اردناصتتت ارتتتى تتتؤثت فتتى 

 تتةدة ارادف  ارفااتن  رلدهاقاا  تمب ألتلا فلضل  ارتداقة له ددته.

لقتتتتات ايتمتتتاق اتتتل ةائفتتتا قتتتتات نهتتتائىي  فدنتتتى إلنتتته  فجتتتتة إلق دصتتتةت فتتتق ارجهتتت  ارفدندتتت   

                                                 

(1) C.E., 12-5-1912, Grand-Jouan, Rec. P. 589.     
 .2/1/1973ا. ي جلم   14رمن   552ارهدق تقن  (2)
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يتمتتتتاقي دفتنتتتتف علتتتتى اتتتتذ  ارجهتتتت  ارتجتتتتل  فدتتتتهي لذرتتتتر تتتتتتى ال دن تتتتتح ار تتتتاب إلفتتتتان ارفمتتتتالفاا  ا
لاالمتتتثناقااي لتكتتلق انتتار  تت ه  فجافلتت  إلل فمتتاة لاتتل فتتا دتنتتافى فتتف ارف تتاةا ارتتتى تاتتلن علدهتتا 

 .(1)ارفناقص  فق   افد  لعالند  لفمالار

اردافتتت ي فإنتتته دجتتتب إلق تتتتتاه  تتتح لنألتتتتًا عق فتتلتتت  ايتمتتتاق تدتتتة إلاتتتن فتاتتتتح ارفناقصتتت   
  ارضفاناا ارتى تدك  ار  افد  لارنزاا  لف اةا ارفمالار لاردةار  لتكافؤ ار تص.

 لفتق إللرتتى اتذ  ارضتتفاناا اردالندت ي  فدنتتى  إلق إجتتاقاا عفلدتت  ايتمتاق دجتتب إلق تتتن فتتى 
ارفكتتتاق لارزفتتتاق ارفتتتتةةدق قانلنتتتا رهتتتا ل تضتتتلت جفدتتتف ارفدندتتتدق   تتت ق ارفناقصتتت  ي  تتتح راتتتة ذاتتتب 

إرى إفكاند  تضتلت  2015رمن   899( فق إلفت  ار تاق اردان تقن 56ارف ت  ار تنمى فى ارفاةر )
 Les candidats et le publics se retirentارجفهتلت إرتى جتلات ارفتناقصتدق جلمت  ايتمتاق 

de la salle فتق فتمتلن  99ي ل  ق دتاح عصتاب ار  ق ارتا فى ارتأللن فق تلتر ايجتتاقاا )ن
 (.2016رمن   360ار تاق اردان تقن 

لفق ارضفاناا كذرر ضتلتر إلق تةلق كافت  إجتتاقاا لنتتائم ايتمتاق فتى فتضتت داتاح رته  
د تتفح علتى كافت  ت اصتدح عفلدت  ايتمتاق  Procés verbal d'adjudictionفتضتت ارفناقصت  

لاالرتزافاا لاالتتجاجاا ارتى ثاتا إلثناق جلم  ايتماقي ثن دلقف فق جفدف إلعضاق ارجه  ارفدند  
 تتذرري  تدتت  ددتتة فتجدتتًا رتتاةاتر لاراضتتاق لاعفتتتاةي كدنصتتت تقتتا ى علتتى ارفناقصتت  اردافتت ظ فتجدتتا 

ف  ارتجدت ي إلى  اتدنت  ارصتت  لارمتالف  ركتح فتا لتة  تهي تمفدًا إلل كفا دااح عاةر فتتتًا تمفدًا دتفت
 إرى إلق دث ا اردك   هتدا ارتزلدت.

اذا لد ت  تاندق عالة ار تاق اردان فى فتنما على ارجه  ارفدند  ضتتلتر عفتح فتا دمتفى  
لارتتذى دجتتب إلق دتتتتلى علتتى ارتتتة اعةنتتى فتتق ار دانتتااي  l'avis d'attributionإعتتالق ايتمتتاق 

لكافت  ارألتتلا ارتتى تافاتا عفلدت   Nome de l'attributaireمتن فتق تتن ايتمتاق علدته لالمتدفا ا
                                                 

  ارةلر  ار تنمى امتثناقدق افا:ل تلجًا على ف ةإل ارنهائد  مارا ارذكت إلقت فجل   (1)
دفكق إلق دكلق ايتماق فلقلفًا على  ته تاتةدن  دت  ارلثتائاي فتإق رتن تاتةن اتذ  ارلثتائا دفكتق رلجنت  إلق تدتلة  - 1

 عق قتاتاا.
دفكتتق تصتتتدح ايتمتتاق لركتتق ق تتح إق تتاح  تتاب عفلدتتاا ارفناقصتت  لضتتفق ن تت  ارجلمتت ي  إلفتتا إذا تتتن إق تتاح  تتاب  - 2

تل فا تإلدنا ما ااي فتإق ارلجنت  تكتلق قتة امتتن ةا متلهتها لفتق ثتن دفتنتف علدهتا إجتتاق فثتح اتذا اردفلداا على ن
 ارتصتدح.

ارفمت تتات ارتتةكتلت/ فتفتتة فتتاات إل تتل ارددنتتدقي ارداتتلة ايةاتدتت ي لقتتلاندق ارفزادتتةاا لارفناقصتتااي اركتتتاب اعلحي  
   .317ي ص 2015إ تان ارداة ايةاتىي 
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ايتمتاقي لدجتب إلق دن تت اتذا ايعتالق  تالح ثالثتدق دلفتًا  تةقًا فتق دتلن ت لدتغ ارفتداقتة قتتات ايةاتر 
رمتتن   899( فتتق إلفتتت  ار تتتاق اردتتان تقتتن 56ارفناقصت  ي  تتح راتتة ذاتتب ارف تتت  ار تنمتتى فتتى ارفتاةر )

 Les candidats etإرى إفكاند  تضلت ارجفهلت إرى جتلات ارفتناقصتدق جلمت  ايتمتاق  2015
le publics se retirent de la salle ي ل ت ق دتتاح عصتتاب ار ت ق ارتتا فتى ارتتأللن فتق تلتر

 (.2016رمن   360فق فتملن ار تاق اردان تقن  99ايجتاقاا)ن 

تاقاا لنتتائم ايتمتاق فتى فتضتت داتاح رته ضتلتر إلق تتةلق كافت  إجت ومن الضمانات كذلك 
د تتفح علتى كافت  ت اصتدح عفلدت  ايتمتاق  Procés verbal d'adjudictionفتضتت ارفناقصت  

لاالرتزافاا لاالتتجاجاا ارتى ثاتا إلثناق جلم  ايتماقي ثن دلقف فق جفدف إلعضاق ارجه  ارفدند  
صتتت تقتتا ى علتتى ارفناقصتت  اردافتت ظ فتجدتتا  تتذرري  تدتت  ددتتة فتجدتتًا رتتاةاتر لاراضتتاق لاعفتتتاةي كدن

تمفدًا إلل كفا دااح عاةر فتتتًا تمفدًا دتفتف  ارتجدت ي إلى  اتدنت  ارصتت  لارمتالف  ركتح فتا لتة  تهي 
 إرى إلق دث ا اردك   هتدا ارتزلدت.

( علتى 105فتى ارفتاةر ) 2016رمتن   360اذا لد ت  فتملن ار تاق اردان فى فتنما تقتن  
تارتتت  ارداتتتتلة اردافتتتت  ذاا ارادفتتت  ارفمتتتتالد  إلل إلعلتتتتى فتتتق ارتتتتتةلة إلل اردت تتتتاا  ارجهتتت  ارفدندتتتت ي فتتتتى

اعلتل دتتت  لارتتتتى تن تتتت فتتتى ارجتدتتتةر ارتمتتتفد  رلجفهلتدتتت  ار تنمتتتد ي ضتتتتلتر عفتتتح فتتتا دمتتتفى إعتتتالق 
لارتذى دجتب إلق  Rapport de présentationإلل تاتدتت اردتت   l'avis d'attributionايتمتاق 

فق ار دانااي لالمدفا امن لعنتلاق ارمتله  ارفتداقتةري فلضتل  لقدفت  ارداتة دتتلى على ارتة اعةنى 
اردتتتتان ي إلمتتتتفاق ارفت تتتتتدق ارفمتتتتت دةدق لامتتتت اب االمتتتتت داةي إلمتتتتفاق ارفت تتتتتدق ارف تتتتتاتدق لإلمتتتت اب 
اال تداتي إلمفاق ارفناقصدق إلصتاب اردهاقاا ارفن  ض    كح غدت ه ددتىي امتن ارفت تح ار تائز 

لفا إذا كانا انار ند  رةده ي تان عالة فق ار اهقي لفا اى إلمتفاق اتؤالق  لإلم اب ا تدات عهائهي
ي لدجب إلق دن ت اذا ايعالق إلل ذار ارتاتدت  تالح ثالثتدق دلفتًا  تةقًا فتق (1)ارفتداقةدق فق ار اهق

                                                 

(1) Pour les marchés publics répondant à un besion dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils 
européens publiés au Journal officiel de la République française, le pouvoir adjudicateur établit un 
rapport de présentation de la procédure de passation comportant au moins les éléments suivants:: 
1. Le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché public ou du 

système d'acquisition dynamique; 
2. Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature; 
3. Le nom des candidats sélectionnés et les motifs de ce choix; 
4. Le nom des soumissionnaires dont l'offre a été rejetée et les motifs de ce rejet y compris, le 

cas échéant, les raisons qui ont amené l'acheteur à la juger anormalement basse; 
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دتتلن ت لدتتغ ارفتداقتتة قتتتات ايةاتر  تتإ تان ارداتتةي كفتتا دجتتب إلق دتتتن ارن تتت رتتةى ذاا ارجهتت  ارتتتى ن تتتا 
 ق ارةعلر إرى ارفناقص .إعال

علتتى إلق  2018( فتتق قتتانلق تداقتتةاا ارجهتتاا اردافتت  ردتتان 39تتتنص ارفتتاةر ) وفــى مصــر 
ت هت إةاتر ارتداقةاا فاةفى اردهاقاا  نتائم قتاتاا ارلجاق  ارا لح إلل االمت داة فلت اعتفاة إةاتر 

المتتتت داة إلل ايرأتتتاق فتتتلت ارتداقتتتةاا إ هتتتات فاتتتةفى اردهتتتاقاا  نتتتتائم قتتتتاتاا ارلجتتتاق  تتتارا لح إلل ا
فتتف  –ارهدئتت  ارالفدتت  رل تدتتة  –اعتفتتاة ارمتتله  ارف تصتت  رهتتا   ها تتاا تتمتتح   ةفتت  ار تدتتة ارمتتتدف 

تدزدز  فى ذاا ارلقا  ار تدة االركتتلنى إلل ار اك   تمب اعتلاح لفاتا ردنتالدنهن ل دانتاتهن ارتلاتةر 
  د  إلدان فق اردلن ارتارى ال هاتان  اراتات. اردهاقي لدكلق رهن تا ارتاةن   كلاان كتا    الح م

لد هتتتت صتتتاتب اردهتتتاق ار تتتائز  ا تتتلح عهائتتته  تتتالح فتتتةر ال تجتتتالز دتتتلفدق  دتتتة اناضتتتاق  
 ارم د  إلدان ارفنصلص علدها فى ار اتر اعلرى كفا د هت  اقى فاةفى اردهاقاا  ذرر.

ق نتدجتت  ارتتمتتد  فتتى لفتتلت إتمتتاح  ها تتاا اي هتتات دن تتت عتتق نتتتائم قتتتاتاا ارلجتتاقي لكتتذا عتت 
رلت  ايعالناا ارف صص  رهذا ارأت  لارفتةة رها فكاق ألاات رلكاف ي كفتا دتتن ارن تت علتى 

  لا   ارتداقةاا ارداف ي على إلق دتضفق ارن ت اختى:

نتائم اراتاتااي لإلم ا ها  ارا لح إلل االمت داة إلل ايرأاق إلل ارتتمد  رلدهاقاا إلل امت داة ارفنتم  -
 ارفصتى إق لجةا.ارصناعى 

 ارادف  ارنهائد  رلف تل يلقدف  ارفكلق ارصناعى ارفصتى ارذى تن ارتداقة علده إق لجة. -

 فن  ر ارصنف ل لة  رلفنتجاا ارتى تضفنتها اردالة ارتى إل تفا ر تاق فنتجاا صناعد . -

 2019( فتق ارالئتت  ارتن دذدت  رلاتانلق متارا ارتذكت لارصتاةت عتان 81له اا رنص ارفاةر ) 
تتتتتلرى إةاتر ارتداقتتتةاا  دتتتة اناضتتتاق ارمتتت د  إلدتتتان ارفنصتتتلص علدهتتتا  ارفتتتاةر ارمتتتا ا  ل تتتالح فتتتةر ال 
تجتتالز دتتلفدق إل هتتات صتتاتب اردهتتاق ار تتائز  تتمتتد  ارفناقصتت  علدتته لكتتذا إل هتتات  تتاقى إلصتتتاب 

 اردهاقاا  ذرر على إلق دتضفق اي هات ار داناا ارتارد :
  .هتا ارتداقة لتقن لامن اردفلد -1
 تاتدخ فتح ارفألاتدا ار ند . – 2

                                                                                                                                               

5. Le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre, ainsi que, si ces informations sont 
connues, la part du marché public que le titulaire à l'intention de sous-traiter à des tièrs et le 
nom des sous-traitants. 
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 امن صاتب اردهاق ار ائز لعنلانه. – 3
 قدف  ارتتمد . – 4
  ارت فدق ارنهائى ارفهللب مةاة . – 5
لعلتى صتتاتب اردهتاق ار تتائز متةاة قدفتت  ارتتت فدق  تالح ارفتتةر ارفتتةةر رتتذرري لفتلت متتةاة  دتتتن  - 

 اعتلاح.إل هات    فت ارتلتدة إلل إلفت ايمناة  تمب 
وأخيرًا تجـدر اجشـارق إلـى أن مجـرد صـدور قـرار بإرسـاء المناقصـة علـى عطـاء معـين، ال  

 يعنى حتمًا ضرورق إبرام العقد مع صاحأل هذا العطاء، إذ يجأل أن يالحظ ما يلى:
إلق إل هتتات ارفنتتاقص ار تتائز  ا تتلح عهائتته ل تمتتل ارفناقصتت  علدتته ال ددتتةل إلق دكتتلق فتتق  - 

  ي تان ارداةي ذرر ارداة ارذى ال دنداة إال  تارتلقدف علدته فتق هتفدته. لإلنته دجتلز ايجتاقاا ارتفهدةد
 –كفتا  دنتا فتق ق تح  –رلجه  ايةاتد  عةن إتفان ارداة لاردةلح عنه إذا ت دق لفاتا رمتلهتها ارتاةدتدت  

إلق لجلة إلم اب تةعل رذرر ةلق إلق دتتتب على اذا اردةلح إلى تا رلفناقص تجتا  ايةاتر.  فدنتى 
جه  ايةاتر ال تلزن فى اذ  ارتار    ى اتت اه لال تدهتى ارفنتاقص إلى تتا  ارفهار ت   ت ى تدتلد  

 إلل  ماتر إلل فلائة إلل ن ااا إلل غدتاا فق إلى نل  كاق.
إق تتمتتتد  ارفناقصتتت  تاتتتلن علتتتى اعت تتتاتاا   صتتتد  فتتتى ارفنتتتاقص لفتتتا دتتتتلافت فدتتته فتتتق  - 

 ل ارتارى فلد  رلتثته ارتلقدف على ارداة  ةاًل فق فلتثهن.فالفاا فق تد  ارك اد  ار ند  لارفارد ي 
 بعد الترسيةرجه  ايةاتر اردةلح عق إتماق ارفناقص  على ارفناقص ار ائز  م ب لفاتته  - 

ةلق إلق دكلق رلتثته إلى تتا ق تح اتذ  ارجهت ظ إذ ددت تت فتى  (1)-لرد  ق ح ار ا –لق ح إ تان ارداة 
رلجهتت  ارف تصتت  ارنألتتت فتتى إرأتتاق ارفناقصتت  ل إعتتاةر هتتهتتا إلل اتتذ  ارتارتت  فتتى تكتتن ارفنمتتتبي ل 

 إتمائها على ارفناقص ارتارى ره فى ارتتتدب.
فى تار  انمتاب ارفناقص ار ائز صتتات  إلل ضتفنا لذرتر  ت ال دتاتةن رلتلقدتف علتى ارداتة  - 

اق ارفناقصت   الح ارفةر ارتى تتةةاا ره ارمله  ارف تص ي فإنه دكلق رلجه  ارفدندت  ارنألتت فتى إرأت
 .(2)إلل إعاةر هتتها إلل إتمائها على ارفناقص ارتارى ره فى ارتتتدب

                                                 

رلجهتت  ايةاتدتت  فتتى تارتت  لفتتار  دجتتلز 2018رمتتن   182( فتتق قتتانلق تداقتتةاا ارجهتتاا اردافتت  فتتى فصتتت تقتتن 24ه اتتا رتتنص ارفتتاةر ) (1)
فاةن اردهاق إذا كاق   صا ه دددا إلل فارتر  تتك  ار ت ص ارلاتتة إلل ار تتدر فتف ارأدتت  تصت  تاكفت  تمتفح رته  ارتت ثدت فتى ات تاذ 

قاا   تته قتات ذى صل   اردهاق ق ح ار اي امت داة اردهاق ارفاةن فنه لتة ارتت فدق ارفؤقتاي إلل ارمتفاح رللتثت   االمتتفتات فتى ايجتتا
 إلق دددنلا عنهن لكداًل  تلكدح فصةا على ارتلقدداا فده لتلافا علده ارمله  ارف تص .

فتتى ةلرتت  اركلدتتاي  تهلتتب ارجهتت  اردافتت  صتتات   ارف تتتل  فتتق  2016( فتتق قتتانلق ارفناقصتتاا اردافتت  ردتتان 68ه اتتا رتتنص ارفتتاةر ) (2)
ارت فدق ارنهتائى . فتإذا رتن دتاتةن فتى اتذا  ( دلفًا فق تاتدخ تاةدن30)ارفناقص ار ائز فى ارفناقص  ارتضلت رتلقدف ارداة  الح 
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ار تائز فتى ارفناقصت ي فتى فتكتز  Concurrence صةلت قتات ارتتمد  دص ح ارفتنتاف   - 
ي لفتتف ذرتتر ال تلتتزن ايةاتر  ت ق تتداقتتة فدتتهي لركنتته l'adjudication provisoireارفتداقتة ارفؤقتتا 

   ال تتداقة فف غدت . –منتى كفا  –دلزفها ال 
فتتى اتتذا ارفدنتتى تاتتلح ارفتكفتت  ايةاتدتت  اردلدتتا ارفصتتتد : إلنتته دتدتتدق علتتى ارجهتت  ايةاتدتت   

ارف تصت  إذا تإلا إ تتتان ارداتة إلق تتداقتتة فتف صتتاتب اردهتتاق اعفضتح ارتتذى عدنتته ارلجنتت  ارف تصتت  
 .(1) ار ا... لال تفلر إلق تمت ةح غدت   ه...

ف تصتت  فتتى نهتتاا متتلهتها ارتاةدتدتت  اردتتةلح عتتق قتتتات ارجهتت  ارف تصتت  دجتتلز رلمتتله  ار - 
 ارتتمتد ي لذرتتر لفاتتا رفتا تتتتا  فتااتتا رلفصتتلت  اردافت  لال دكتتلق رلفنتتاقص ار تائز فتتى اتتذ  ارتارتت  إلى 

 .(2)تا ق ح ارةلر 
 تتمد  ارفناقص  لاا ال  ارفناقص  ها ال ددةل إلق دكلق إجتاق تفهدةدا. - 
ق ارتتمتتد  فتتف لجتتلة  هتت  فتتق جانتتب ايةاتري دكتتلق رلفنتتاقص ار تتائز فتتى تارتت  اردتتةلح عتت - 

 ارتا فى ارتدلد .

                                                                                                                                               

ارفدداة رتلقدف ارداة  ةلق إلم اب فا لر ي اعت تت فنمتت ًا فتف  متاتته ارتت فدق ارنهتائىي فتا رتن تاتتت ارجهت  صتات   ار ت ق تجةدتة ارفهلت  
 رفةر ففاثل  إذا كاق ارت  دت فق ق لها إلل ردذت تا له.

قص ار تتائز فتتى ارتدتتلد  عتتق اعضتتتات ارتتتى تلتاتته  دتتة تاةدفتته رلتتت فدق ارنهتتائى إذا كتتاق ارتتت  دت فتتى تلقدتتف ارداتتة فتتف ت تتأل تتتا ارفنتتا 
 لتن دذ   ةلق ف تت إلل تاجدًا إرى  ه  فق ارجه  صات   ار  ق.

هلتب فمت ب فتق جهت   نتاق علتى  –( فق ذاا اراانلق على إلنه فى تار  انمتاب ارفناقص ار ائز دنألت ارجهتاز 72كفا تنص ارفاةر ) 
فتتى إرأتتاق ارفناقصتت  إلل إعتتاةر هتتهتتا إلل إفكتتاق إتمتتائها علتتى ارفنتتاقص ارتتتارى متتدتًاي لدداقتتب ارفنمتتتب  فصتتاةتر  –صتتات   ار تت ق 

 ( فاتر )بي ا( فق اذا اراانلق.85ارت فدق اعلرى. لفى تار  تكتات انمتا ه إلكثت فق فتتدق ده ا علده نص ارفاةر )
إذا رتن داتن صتاتب اردهتاق ار تائز  ت ةاق  2018رمتن   182( فق قانلق تداقةاا ارجهاا ارداف  فى فصت تقن 41له اا رنص ارفاةر ) 

ارهدئتت  ارالفدتت   – فلجتتب إ هتتات   كتتتاب دتمتتح   ةفتت  ار تدتتة ارمتتتدف  –ارتتت فدق ارنهتتائى  تتالح ارفهلتت  ارفتتتةةر ي جتتاز رلجهتت  ايةاتدتت  
إرأتتاق ارداتتة إلل تن دتتذ   لامتته   –ركتتلنتتى إلل ار تتاك  ةلق تاجتت  الت تتاذ إلى إجتتتاق آ تتت فتتف تدزدتتز  فتتى ذاا ارلقتتا  ار تدتتة اال –رل تدتتة 

 إلتة فاةفى اردهاقاا ارتارد  ردهائه  تمب تتتدب إللرلداتها.
لدص ح ارت فدق ارفؤقا فى جفدف ارتاالا فق تاها ي كفا دكلق رها إلق ت صن قدفت  كتح  متاتر تلتتا  هتا إذا ت تدق إلنته ارفتمت ب فدهتا  

إلد  ف ارغ فمتتا  إلل تمتتا رتةدها رصتاتب اتذا اردهتاقي لفتى تارت  عتةن ك ادتهتا تلجت  إرتى  صتفها فتق فمتتتااته رتةى إلدت  جهت  فق 
إةاتدت  إل تتىي إلدتا كتاق مت ب االمتتتتاااي لذرتر كلته فتف عتةن اي تتالح  تاهتا فتى ارتجتل  علدته قضتائدًا  فتتا رتن تتتفكق فتق امتتد ائه فتتق 

 تالا  ارهتدا ايةاتى.
ي فجفلعتت  ار فمتت  ع تتتت عافتتا فتتى ارداتتتلةي ص 313ي ارمتتن  ارتا دتت  ع تتتتري ص 1/2/1969ا جلمتتت  13رمتتن   812ارهدتتق تقتتن  (1)

134.    
علتى إلنته ال دتتتتب علتى إتمتاق ارفناقصت  لاا تال  ارفنتاقص  2016فتق قتانلق ارفناقصتاا اردافت   ةلرت  اركلدتا ردتان  63تنص ارفتاةر  (2)

  فتتى تارتت  اردتتةلح عتتق ارتداقتتة  اتتتات فمتت ب فتتق فجلتت  ارجهتتاز فتتق تلاتتاق ذاتتته  دتتة إل تتذ تإلى ارجهتت  ار تتائز  هتتا إلى تتتا رتته ق تتح ارةلرتت
  غل دتت  ثلثتتى إلعضتتائهي لفاتتًا عتكتتان اتتذا  –فتتى ارتتتارتدق  –صتتات   ار تت ق إلل  نتتاق علتتى فتتذكتر فمتت    فتتق اتتذ  ارجهتت  لدصتتةت اراتتتات 

    ارتلقدف على ارداة. اراانلق لال ددت ت ارفناقص ار ائز فتداقةًا إال فق تاتدخ
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لفى ذرر تالح فتكفت  ارتفددتز  ةلرت  اركلدتا إلنته إذ ال ت  إجتتاقاا ارتتمتد  لاردتةلح عنهتا  
 هتت  فتتق جانتتب ارجهتت  ايةاتدتت  تتتتب ضتتتتًا  ارفنتتاقصي قافتتا فمتتئلردتها ارتاصتتدتد  ه اتتا ر صتتح 

فق اراانلق ارفةنىي إلفا فا جاق  اراانلق فق عةن قدتان تتا رلفنتاقص ار تائز  227ر ارفاتت فى ارفاة
فتتى تارتت  اردتتةلح عتتق ارتتمتتد  فتتال ددنتتى تتفتتاق ارفنتتاقص فتتق ارتدتتلد  عنتتة تتتلافت ار هتت  ارف تتات 
إردتتهي إذ ارفاصتتلة فتتق ذرتتر اتتل عتتةن تتتدتتب إلى تتتا تداقتتةى رلفنتتاقص ارفتتذكلت عنتتة اردتتةلح عتتق 

ف ةإل ارفاتت فق إلق ارتا ه  ارداةد   تدق ارفنتاقص لجهت  ايةاتر ال تاتلن إال  تارتلقدف ارتتمد ي إل ذًا  ار
على ارداةي لفق ارفاتت إلق امت الص ار ه  ارفلجتب رلفمتئلرد  فتق فمتائح ارلاقتف ارتتى تتة ح فتى 

 .(1)مله  فتكف  ارفلضل   أدت فداب فاةان امت الصها مائأًا لفمتنةًا إرى فا ال ثا ا  اعلتاا
 دتتتة صتتتةلت قتتتتات ارتتمتتتد  علتتتى إلصتتتلح اردهتتتاقااي دنتهتتتى عفتتتح رجنتتت  ار تتتا إلل ارجهتتت   - 

ارفدندتت   ايتمتتاقي تدتت  دنداتتة اال تصتتاص  دتتة ذرتتر رلمتتله  ارف تصتت   تتإ تان ارداتتة فتتف ار تت ص 
 ارذى تما علده ارفناقص .

 الفرع الثانى
 الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات

 مرحلة االعتماد

  الغصن األو
 مدى التزام السلطة المختصة باعتماد

 نتيجة اجرساء

تدتتة فتتلتت  اعتفتتاة قتتتات ارتتمتتد  متتارا ارتتذكت فتتق ارمتتله  ارف تصتت  ارفتتلتت  ارمتتا ا  علتتى  
فتتل  تن دذ ارداةي لرذا تألح اذ  ارفتتلت  كمتا اتهاي فتتلت  تفهدةدت  رهتذا ارتداقتةي لارتذى ال دتتن كفتا 

 هتتات ار تتائز  ا تتلح عهائتته إلل فتتق تتتاتدخ تلقدتتف اي هتتات إلل اتتل ارتتتاح فتتى فصتتتي إال فتتق تتتاتدخ إ
 ىولكن ه  تملك هذه السلطة رفض االعتمادارتتمد  كفا ال ارتاح فى فتنماي 

لتد  إق االعتفاة د تى نتدج  ارتتمد  فق ق ح ارجه  ارف تص  على  اردهاق اعفضح فق  
 اتتلر اراتتانلقظ لتدتت  إلق ارألتتتلا قتتة  – دنتتا كفتتا  –ارنتتاتدتدق ارفاردتت  لار ندتت ي تلتتر ارتتمتتد  ارتتتى تتتتن 

تك تتا فدفتتتا  دتتتة إلق صتتتاتب اتتتذا اردهتتتاق غدتتتت إلاتتتح رلتداقتتتة فتتتف ايةاتري إلل إلق ايةاتر لجتتتةا  دتتتة 
إلنها ردما  تاجت  إرتى ارفناقصت ي  تح قتة  -رفاتضداا فالقفاا ارفتفا ارذى تالن علده  -ارتتمد  

 تتمد .تجة إلق ارفصلت  ارفارد  رها فتداتض  فف نتائم ار
رذرر فإق فدألن ارت تدداا تاضى  إعهاق ارجه  ارفدند  مله  تاةدتد  فى إقتات فا انتها  

                                                 

    .11/2/1990تجاتىي جلم   89رمن   259ارهدق تقن  (1)
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 إرده ارلجن  ارف تص   ايتماقي لفق ثن فى إ تان ارداة فق عةفه.
 وجهة االعتماد لعقود الشراء العامة فى فرنسا تتكون من: 

 لتتكلق فق: les pouvoirs adjudicateurs: (1)أوال: السلطات المتعاقدق
اع  اص االعت اتد  ارداف  إلل إل  اص اراانلق اردان لاى ارةلر  ففثل  فتى لزاتاتهتا ارف تل ت   – 1

 –لارفؤممتتاا اردافتت  ايةاتدتت  ارتا دتت  رلةلرتت  لكتتذرر ارجفاعتتاا ايقلدفدتت  إلل ارفتلدتت  )اعقتتاردن 
ار تتات( لارفؤممتاا اردافت  ايةاتدت  رهتذ  فتافألاا لإلقاردن فتا لتاق  –ار لةداا  –ارفتافألاا 
 ارجفاع .

اع تتت اص االعت اتدتتت  ار اصتتت  إلل إل تتت اص اراتتتانلق ار تتتاص ارتتتتى إلن تتتئا  صدصتتتًا رتل دتتت   – 2
 لاا  ا  اتتداجاا ارفن د  ارداف  ذاا ارها ف غدت ارصناعى إلل ارتجاتى لفنها:

 اع  اص ذاا ارن اه ارففلح فى فدألفه فق مله  فتداقةر. -  

 اع  اص ار اضددق رتقا   مله  فتداقةر. -  

اع تتت اص ارتتتتى تت تتتكح فدهتتتا ارهدئتتت  ايةاتدتتت  ارف تصتتت   ارتلجدتتته لارتقا تتت ي فتتتق إلعضتتتاق دتتتتن  -  
 ا تدات إلغل هن  ارتدددق فق مله  فتداقةر.

 اع  اص ارف كل  فق مله  فتداقةر  هةا ف ا تر  د  اعن ه  ارف تتك . -  
 لتتكلق فق: Les entités adjudicatrices :(2)يةثانيا: الهيئات التعاقد

                                                 

(1) Les pouvoirs adjudicateurs sont: 
1. Les personnes morales de droit public; 
2. Les personnes morales de droit privé qui ont été crées pour satisfaire spécifiquement des 

besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont" 
a. Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur; 
b. Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur; 
c. Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé des members 

dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur; 
3.  Les organisms de droit privé dotés de la personnalité juridique constitutés par des pouvoirs 

adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.  
(2) Les entités adjudicatrices sont: 

1. Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux. 
2. Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, le enterprises publiques qui exercent une 

des activités d'opérateur de réseaux. 
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( فق اذا اعفتي لفنها 12ارملهاا ارتداقةد  ارتى تالن  ت أدح ار  كاا ارفتةةر فى ارفاةر ) - 1
ار تت كاا ارتتتى تدفتتح فتتى  –تلزدتتف ارفدتتا   -تلزدتتف اركهت تتاق –ارهاقتت   – تت كاا تلزدتتف ارأتتاز 

 فجاالا اينتاا لارناح....ارخ.

  عتتةن لجتتلة متتلهاا فتداقتتةري فتتإق ارهدئتتاا ارتداقةدتت  تتجمتتة فتتى ارف تتتلعاا اردافتت  فتتى تارتت - 2
 ارتى ت ا ت  دضا فق إلن ه  ت أدح ار  كاا مار   ارذكت.

لارف تتل  اردتان  تارفدنى ارفاصتتلة فتى اتذا اعفتت اتتل ارهدئت  ذاا ار  صتد  االعت اتدت ي ارتتتى  
ا ارتجاتدت ي لارتتى دفتات  علدهتا لاتتتةا إلل ت ا تت إلن ته  إنتاجدت  إلل تمتلداد  رلمتلف إلل ار تتةفا

ت ثدت فهدفق  م ب ارفلكدت  إلل  –  كح ف ا ت إلل غدت ف ا ت  –إلكثت فق ارملهاا ارتداقةد  
 ارف اتك  ارفارد  إلل ارالاعة ارتى تتكفها.

 –  تكح ف ا تت إلل غدتت ف ا تت  –لددت ت ت ثدت ارملهاا ارفتداقةر فهدفنا فى تارت  افتالكهتا  
ارفتتتاح إلل إلغل دتتت  تاتتتلا ارتصتتتلدا إلل ارتتتتا فتتتى تددتتتدق إلكثتتتت فتتتق نصتتتا عتتتةة  غار دتتت  تإل 

 إلعضاق ارجهاز ايةاتى ارف تص  اي تاا لارتقا  .
فق  –تدنفا تكلق انار نصلص ت تددد  تمفح  ذرر  –ادئاا اراانلق ار اص ارتى تمت دة  - 3

ر تتتت كاا ارتاتتتتلا ار اصتتتت  إلل ارتصتتتتتد  ارتتتتتى تدهدهتتتتا تتتتتا ففاتمتتتت  إلتتتتتة إلن تتتته  ف تتتتألى ا
( مار   ارذكتي ففا دجدح رها ت ثدت ك دت على قةتر اركداناا 12ارفنصلص علدها فى ارفاةر )

 االقتصاةد  اع تى فى فلاصل  اذا ارن اه.
تتجمة جه  االعتفاة فى تلتر ارجهتاا ارتتى تمتتى علدهتا إلتكتان اراتانلق ارتتارى  وفى مصر 

اعلرتتى فنتته فتتى ارجهتتاا ارتتتى تضتتفها ارفلازنتت   رتداقتتةاا ارجهتتاا اردافتت  لارتتتى تتفثتتح ه اتتا رلفتتاةر
فتق لزاتااي لفصتارحي لإلجهتزر رهتا فلازنتاا  اصت   –ارداف  رلةلر  للتةاا ارجهتاز ايةاتى رلةلرت  

                                                                                                                                               

Est une enterprise publique au sens de la présente ordonnance tout organisme doté de la 
personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialization de biens 
ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent 
directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la proprièté, de la 
participation financière ou des règles qui la régissent majorité du capital, disposent de la 
majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe 
d'administration, de direction ou de surveillance;  

3. Lorsqu'ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes 
de droit privé qui bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou 
exclusif ayant pour effet de leur réserver l'exercice d'une des activités d'opérateur de réseaux 
définies à l'article 12 et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques 
à exercer cette activité. 
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لعلى لتةاا ايةاتر ارفتلد ي لعلى ارهدئاا ارداف  ار ةفد  لاالقتصاةد ي لفا دت تف اتذ  ارجهتاا  –
اص  فدفا عةا صناةدا ارتعاد  االجتفاعد  ارفن  ر  ها فق لتةاا ذاا ها ف  اص لارصناةدا ار 

لارتى تدتفة فى تفلدلها  ص   إلمامد  على اال تتاكاا ارفارد  فق إلعضائهاي لارف تتلعاا ارففلرت  
فق ارتما اا ار اص  ةلق اي تالح   تكتان االت اقدتاا ارةلردت ي لذرتر كلته فدفتا رتن دتتة   ت نه نتص 

ارصاةتر  إن ائها إلل  تنألدفها إلل فى رلائتها ارصتاةتر  نتاق علتى تلتر  اص فى ارالاندق إلل اراتاتاا 
 ارالاندق إلل اراتاتاا.

لاكذا تتجمة اذ  ارجهاا إلمامًا فتى ارجهتاا ارتتى تضتفها ارفلازنت  اردافت  رلةلرت  للتتةاا  
ارجهتتاز ايةاتى رلةلرتت  فتتق لزاتاا لفصتتارح لإلجهتتزر رهتتا فلازنتتاا  اصتت ي للتتتةاا ايةاتر ارفتلدتت  

اراتتتى( لارهدئتتاا اردافتت   ةفدتت  كانتتا إلن اقتصتتاةد ي  –اعتدتتاق  –ارفتتةق  –ارفتاكتتز  –ارفتافألتتاا )
 لفا دت ف اذ  ارجهاا فق لتةاا ذاا ها ف  اص ل د  ارصناةدا ار اص .

لكفتتا ذكتنتتا فاتتة ت نتتا ارت تتتدداا ارف تل تت  ف تتةإل ارمتتله  ارتاةدتدتت  رتتاةاتر متتلاق فتتى اعتفتتاة  
فى إ تان ارداة ايةاتىي لمتلاق ردتةن ارا تلح إلل ارتتف  ر مت اب متار   ارتذكت  نتائم ايتماق لفق ثن

 اص  إلق فصلت  ايةاتر تاتضتى لجتلة إفكاندت  اعتتتا  نهتائى علتى فالقفت  ارداتة فتى تتة ذاتتهظ 
رلمتله  ارف تصت   2016فق فتملن ار تاق اردان ار تنمى ارصاةت عتان  98فه اا رنص ارفاةر تقن 
( فتتق قتتانلق 37اة نتدجتت  ارفناقصتت ظ لكتتذرر فتتى فصتتت تدتت  نصتتا ارفتتاةر )ارتتتا فتتى تفتت  اعتفتت

علتتى تتتا ارمتتله  ارف تصتت  فتتى  –كفتتا  دنتتا فتتق ق تتح  –( فتتق الئتتتته ارتن دذدتت  78لارفتتاةر ) 2018
 إرأاق ارفناقص  إذا امتأنى عنها نهائدا إلل إذا اقتضا ارفصلت  ارداف  ذرر.

ى إلق اتتذا ارتتتا تتفتتتف  تته جهتت  ايةاتر ق تتح تاداتت  إلق اتتاتدق ارفتتاةتدق قتتة نصتتتا صتتتات  علتت 
ار ا فى ارفناقص ي إلى ق ح صةلت قتات ايتماقي لفف ذرر تفلر ارمله  ارف تص  فى لاقتف اعفتت 
اتتذا ارتتتا إلدضتتا  دتتة ار تتا فتتى ارفناقصتت  لذرتتر  دتتةن اعتفتتاة نتتتائم ايتمتتاقي لفتتق ثتتن االفتنتتا  عتتق 

 تاتدت إ تان ارداة لذرر رم  دق:
( فتتتق ارالئتتتت  ارتن دذدتتت  تتتتلتى 80إق صتتتداغ  ار اتتتتر اع دتتتتر فتتتق ارفتتتاةر ) الســـبأل األو : 

 إعهاق متله  تاةدتدت  رلمتله  ارف تصت  فتى إصتةات قتتات إ تتان ارداتةي إلل عتةن إصتةات . فاتة نصتا 
ار اتتتر اع دتتتر فتتق اتتذ  ارفتتاةر )... لتتفتتف رجنتت  ار تتا فتضتتتا  تلصتتداتها ارنهائدتت  فلقدتتًا فتتق جفدتتف 

 ها رلمله  ارف تص  رتاتدت فا تتا (.إلعضائها لفق تئدم

اراضاق ارفمتات رفجل  ارةلر   ت ق قتتات رجنت  ار تا  إتمتاق ارفناقصت  علتى  السبأل الثانى: 
إلتة ارفتداقةدق رد  ار هلر اع دتر فى ارتداقةي  ح رد  إال إجتاق تفهدةدا فتى عفلدت  ارداتة ايةاتى 
ارفتك تت ي ثتتن  دتتة ذرتتر دتت تى ةلت ارجهتت  ارف تصتت  فتتى إ تتتان ارداتتةي فتتإذا تإلا إلق ت تفتتهي فإنهتتا تلتتتزن 
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افه فف ارفتناقص ارذى عدنتته رجنت  ار تاي لا تصاصتها فتى اتذ  ارتارت  ا تصتاص فادتةي تدت   إ ت 
تلتتتزن  االفتنتتا  عتتق ارتداقتتة فتتف غدتتت اتتذا ارفتنتتاقصي إال إلنتته داا تتح اتتذا اال تصتتاص ارفادتتة  متتله  
تاةدتد ي اى تا اذ  ارجه  فى عةن إتفان ارداتةي لفتى اردتةلح عنته إذا ث تتا فالقفت  ذرتر عمت اب 

 .(1)دلا  ارفصلت  ارداف ..()تت

( فتق فتمتلن 98رن د تا ارف تت  عتق اتذا ارتنهمي تدت  دتنص فتى ارفتاةر تقتن ) وفى فرنسا 
علتتتتى إلق رلمتتتتله  ارف تصتتتت  ارتتتتتا فتتتتى تفتتتت  اعتفتتتتاة نتدجتتتت   2016ار تتتتتاق اردتتتتان ارصتتتتاةت عتتتتان 

 ارفناقص  .
اركافلت  فتى اعتفتاة ارتتدت   -كفتا ذكتنتا  –لاكذا تفلر ارمتله  ارف تصت  فتى ةلح ارفااتنت   

إلل عتتةن اعتفتتاة قتتتات ايتمتتاقي لكتتذرر فتتى إ هتتات ار تتائز  ارفناقصتت   ا تتلح عهائتتهي لفتتق ثتتن تلقدتتف 
ارداتتة إلل عتتةن إ هتتات   تتذرري  تدتت  ال تتتتتتب إلدتت  ارتزافتتاا علتتى عتتاتا جهتت  ايةاتر إال فنتتذ صتتةلت 

ارتا هت   –جلت  ارةلرت  ار تنمتى كفتا داتلح ف –قتاتاا  إ تان ارداةي ففثح اذا اراتات ال ارذى تالن  ه 
ارتداقةد   دق ايةاتر لفتداقةاا لذرر  أ  ارنألت عق إلى إجتاق التا دنص علده اراانلقي كفتا إلق 

 .(2)تاتدخ ارداة ال تاتدخ اردلن ارذى تن فده تلقدده فق هتفده

 (..Le lien contractuel entre les deux parties ne pauvait être formé avant 
la signature de la dite convention). 

لفتتتى ذرتتتر تاتتتلح ارفتكفتتت  ايةاتدتتت  اردلدتتتا: "إلق ارتزافتتتاا ايةاتر تتتتتتتب علتتتى إتفتتتان ارفتتلتتت   
ارنهائدتتتت  فتتتتق عفلدتتتت  ارتداقتتتتة لارفتفثلتتتت  فتتتتى ارفصتتتتاةق  علتتتتى إتمتتتتاق ارفناقصتتتت  فتتتتق ارجهتتتت  ايةاتدتتتت  

 مدمتًا علتى إلق ارا تلح ارتذى ددتتة  ته ارف تص  لاى جه  ارتداقة ارتى تفلر لتتةاا إصتةات ارا تلح ت
ال ارذى دصةت ففق دفلر ارتداقةي لاذا ارا لح  لص ه تد دتًا عق ايتاةر ال دتتاا لجلة  اراتانلنى 

 .(3)إال فنذ رتأل  اتصاره  دلن فق لجه إرده

ة ارتزافاا ايةاتر ارتداقةد ي إلفا فا ق ح ذرر فإق ارتداق –كفا ذكتنا  –ففنذ اذ  ارلتأل  ت ةإل  
وك  ما يترتأل على قرار لجنة البـت باجرسـاء أن تلتـزم السـلطة المختصـة دكلق فى ةلت ارتكتلدقي 

                                                 

ي فجفلعتت  329ي ارمتتن  ار افمتت ي ص 13/2/1960اي جلمتت  4رمتتن   313تكتتن ارفتكفتت  ايةاتدتت  اردلدتتا ارفصتتتد  فتتى ارهدتتق تقتتن  (1)
    .133ار فم  ع ت عافا فى اردالة ايةاتد ي ص 

(2) C.E. 29-9-1982, Perez et autres, Rec., P. 665; C.E. 26-2-1988, Office public d'H.L.M. de vill. 
Eneure-Saint-Gegrges, R.F.D.A., 1988, no237, P. 36.    

 .3/5/2005قضائد  ي جلم   47رمن   12002ارهدق تقن  (3)
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. فسلطتها إذن فى إبرام (1)ببال تتعاقد إال مع من رست عليه المناقصة، فال تملك استبدا  ويره به
 العقد مقيدق إذا قررت إبرامه وتقديرية إذا رأت العدو  عنه.

ارتتت  فتتتا إذا قتتتتتا ارمتتتله  ارف تصتتت  عتتتةن اعتفتتتاة قتتتتات ايتمتتتاقي اتتتذا لدالتتتتأل إلنتتته فتتتى ت 
ل ارتارى عةن إ تان ارداة ايةاتىي فإنه دتتتن علدها  داق اعم اب ارتى ةفدتها رذرر تتى تكلق تتا 
نألت اراضاق عنة ارهدق على فثح اتذ  اراتتاتااي لاتل فتا إلكتة  كتح فتق ارف تت  ار تنمتى فتى ارفتاةر 

ي 2018( فق قانلق 82لارف ت  ارفصتى فى ارفاةر ) 2016اع دت ردان  ( فق فتملن ار تاق98)
  ح لال فا امتات علده اردتا ايةاتى فى فتنما فنذ زفق هلدح.

ذا كانت السلطة المختصة ال تملك   سـوى اعتمـاد قـرار اجرسـاء  –إن روبـت فـى ذلـك  –وا 
فه  تملـك مـن ناحيـة أخـرى التعـدي  فـى والتعاقد مع الفائز والذى عينته اللجنة المعنية كما بينا، 

 ىنتائ  اجرساء وليس العدو  الذى هو حق لها

اتتذا فتتا ن تتته ارفتكفتت  ايةاتدتت  اردلدتتا تدنفتتا قضتتا  تت ق ارف تتاةا اعمامتتد  ارتتتى داتتلن علدهتتا  
نألتتتان ارفناقصتتت ي تتدتتتات  لامتتتت ةان تتتتا ارتدتتتةدحي إذ ال جتتتةلى فتتتق ارتتتتزان ايةاتر ارفتداقتتتةر  نألتتتان 

ني دتفدتتز   ردتت  إجتاقاتتتهي إذا كتتاق رهتتذ  ايةاتر إلق تتتلتتح فنتته عتتق هتدتتا تصتتتدح نتتتائم فتتتةة لتتتا
 . (2)ارفناقص 

لاذا اراضاق ف تت فى ارلاقفي ذرر إلق ف ةإل آرد  ايتمتاق إلل آردت  ارفناقصت  دتنتافى كلدت  فتف  
ح اذا ارتدةدحي إفكاند  ارتدةدح فى نتائم اذ  اخرد  فق ق ح ارمله  ارف تص ي إذ قة دتتتب على فث

إلق دتح فتداقة فتح آ ت لفق ثن دص ح عفح رجن  ايتماق رألا ال قدف  ره لدنهات  ذرر ف ةإل آردت  
ايتماق ارذى د كح جلات ارفناقص  ل ارتارى تنهات تاند  ارتداقة  هتدتا ارفناقصت ي  اصت  إلق اتذ  

ايةاتىي لإلمتتا  اتتذا ايهتتات إلق  ارتاندتت  إنفتتا تضتتف إهتتاتًا قانلندتتًا فددنتتا رادجتتاب لارا تتلح فتتى ارداتتة
ال فتال تاجت   ايةاتر دجب إلق تكلق فى فتكز اراا ح ةلفًاي لال دفكق إلق تكلق فى فتكتز ارفلجتبي لاا
رف اةا ارفناقص  اراائف  على إلما  ايتماق ارتلاتائى لايرزافتى لارنهتائىي لفتق ثتن فتإق ارتدتةدح فتى 

قا    ت فتق  ت نه إلق دجدلهتا فتى فتكتز ارفلجتبي نتائم ارفناقص ي إذا إلةى إرى امت ةاح فتداقة فؤ 
لدجدح فى ارلقا ن مه ذرر ارفتداقتة ارفؤقتا ارجةدتة فتى فتكتز اراا تحي هارفتا إلق اتذا اع دتت دكتلق 
قة تتتت فق إدجا ه  الر اراانلقي  فجتة إتماق ارفناقص  على ارفتداقتة ارفؤقتا اعلحي لذرتر دتؤةى 

ال  فتف ارفتداقتة ارفؤقتا ارجةدتة ارتذى إلصت ح فتى فتكتز إرتى فتتح ارفجتاح رلت ت –ةلق  ر  – ةلت  

                                                 

 .339ي فجفلع  ارمن  ار افم ي ص 13/2/1960ا. ي جلم   4رمن   313( ارهدق تن 1)
    .313ع  ارمن  ارتا د  ع تري ص ي فجفل 1/2/1999ا.  جلم   3رمن   812ارهدق تقن  (2)
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اراا تحي ففتا دتنتتافى فتف فاتضتداا ا تصتتاص متله  إ تتان ارداتتة فتق جهت ي لففتتا دتؤةى إرتى اراضتتاق 
 –فتتف فتتا امتتتلج ته فتتق لقتتا لن اتتااي لفتتا تتااتته فتتق ضتتفاناا  –علتتى علفدتت  ارفناقصتت  ارفن تتذر 
 .(1)قضاق ف تفا فق جه  إل تى

رتداقة فق جانب ارمله  ارف تص ي فإنته دفتنتف علتى اتذ  ارمتله  اردتةلح ل صةلت اراتات  ا 
إلل متب اذا اراتتات لرتل كتاق غدتت ف تتل ي لذرتر رتدلتا تتا ارفتداقتة اخ تت  تهي فتإق فدلتا تكتلق 
 تتذرر قتتة اعتتتةا علتتى اتتذا ارتتتا لاتتل فتتا دمتتتلجب فمتتئلردتها ارتداقةدتت ي  تتح ال دفكنهتتا إلق تمتتتاح 

 داةي فهذا ففا دة ح فى اال تصاص اعصدح رلااضى ايةاتى. ت مدت إلى  نة فق  نلة ار
 

 الغصن الثانى
 تارير انعقاد العقد فى دو  المقارنة

لقد ثار فى واقع األمر خالف بين رجـا  الفقـه حـو  اللحظـة التـى ينعقـد فيهـا العقـد. هـ   
 العقد؟ هى لحظة اجرساء؟ أم لحظة اعتماد هذا اجرساء؟ أم بإخطار الطرف اآلخر وتوقيع

راتتة تمتتن ارف تتت  فتتق فصتتت اتتذا اعفتتت لذرتتر  تتارنص صتتتات  علتتى ضتتتلتر اي هتتات فتتق  
 ناتد  لعلى إلق ارداة ال دنداة إال  هذا اي هات.

تتنص  2018( فتق ارالئتت  ارتن دذدت  راتانلق تداقتةاا ارجهتاا اردافت  ردتان 79فارفاةر تقتن ) 
رفتضتتت رجنتت  ار تتا ات تتا  ذاا ايجتتتاقاا  إلق علتتى إةاتر ارتداقتتةاا فتتلت اعتفتتاة ارمتتله  ارف تصتت 

( فتق اتذ  ارالئتت ي له اتا رهتذ  ارفتاةر اع دتتري دتتن إ هتات إلصتتاب 70ارفنصلص علدها  ارفتاةر )
اردهتتتاقاا  نتتتتائم قتتتتاتاا ارلجتتتاق لإلمتتت اب ارا تتتلح إلل االمتتتت داة إلل ايرأتتتاق   ها تتتاا تتمتتتح   ةفتتت  

تدزدتتتز  فتتتى ذاا ارلقتتتا  ار تدتتتة االركتتلنتتتى إلل  ار تدتتتة ارمتتتتدف عتتتق هتدتتتا ارهدئتتت  ارالفدتتت  رل تدتتتة فتتتف
ار تتتاك   تمتتتب اعتتتتلاح لفاتتتا ردنتتتالدنهن ل دانتتتاتهن ارتتتلاتةر  اردهتتتاقي لدكتتتلق رهتتتن ارتتتتا فتتتى ارتاتتتةن 
  كلاان كتا    الح م د  إلدان ت ةإل فق اردلن ارتارى ي هاتان  اراتاتي لفلت إتمتاح اي هتاتاا دتتن 

 صصتت  رهتتذا ارأتتت  كفتتا دتتتن ارن تتت علتتى  لا تت  ارتداقتتةاا ن تتت ارنتدجتت  فتتى رلتتت  ايعالنتتاا ارف
 ارداف .

( فق ذاا ارالئت  على إلق تتلرى إةاتر ارتداقةاا  دة اناضاق ارمت د  81كفا تنص ارفاةر ) 
إلدان ارفنصلص علدهتا  ارفتاةر ارمتا ا  ل تالح فتةر ال تتجتالز دتلفدق إ هتات صتاتب اردهتاق ار تائز 

ات  تتتاقى إلصتتتتاب اردهتتتاقاا  تتتذرر علتتتى إلق دتضتتتفق اي هتتتات  تتمتتتد  ارفناقصتتت  علدتتته لكتتتذا إ هتتت
                                                 

    .514( ارةكتلت/ فهنة ف تات نلحي ارفتجف ارما اي ص 1)
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 ار داناا ارتارد :

 هتدا ارتداقة لتقن لامن اردفلد . – 1

 تاتدخ فتح ارفألاتدا ار ند . – 2

 امن صاتب اردهاق ار ائز لعنلانه. – 3

 قدف  ارتتمد . – 4

 ارت فدق ارنهائى ارفهللب مةاة . – 5

قدفتت  ارتتت فدق ارنهتتائى  تتالح ارفتتةر ارفتتتةةر رتتذرري لفتتلت لعلتى صتتاتب اردهتتاق ار تتائز متتةاة  
متتتةاة  دتتتتن إل هتتتات   تتت فت ارتلتدتتتة إلل إلفتتتت ايمتتتناة  تمتتتب اعتتتتلاحي فتتتإذا رتتتن داتتتن  ارمتتتةاةي تدتتتة إةاتر 

( 82ارتداقةاا فذكتر رلدت  على ارمله  ارف تص  لارتى تت ذ فى اذ  ارتار  ه اا رتنص ارفتاةر )
 ايجتاقدق ارتارددق ل فا دتاا فصلت  ارجه  ايةاتد :فق ارالئت  ارف ات إردها إلتة 

 إرأاق ارداة. - 1

 ارتن دذ  لامه  إلتة اردهاقاا ارتارد  ره فى ارتتتدب فااتن   ارادف  ارتاةدتد . - 2

لفى جفدف تاالا عةن مةاة ارت فدق ارنهائى دكلق ارت فدق ارفؤقا فق تتا ارجهت  ايةاتدت   
إلد   مائت فدلدت  تلتتا  هتا تمت ب فدهتا صتاتب اردهتاق ار تائزي لفتى كفا دكلق رها إلق ت صن قدف  

تار  عةن ك ادتها رةدها دتن  صفها رةى إلد  جه  إةاتد  إل تى فتف عتةن اي تالح  تاهتا فتى ارتجتل  
 علده قضائدا  فا رن تتفكق فق امتد ائه فق تالا  ارهتدا ايةاتى.

إلق دتتتتتت عاتتتة لفاتتتا رلنفتتتاذا  ( فتتتق ذاا ارالئتتتت  علتتتى إلنتتته دجتتتب89كفتتتا نصتتتا ارفتتتاةر ) 
ارصاةتر عق ارهدئ  ارداف  رل ةفاا ارتكلفد  فتى  لأا قدف  ارتداقتة فائت  إلرتا جندته إلفتا فدفتا داتح 
عتق ذرتتر فدجتتب إ تتتان ات تاا  تتدق ارفتداقتتة لارجهتت  ايةاتدتت  فتضتفنا كافتت  ارضتتفاناا ارالزفتت  رلتن دتتذي 

حي دملن اعصح راةاتر ارفارد  فتفاًا  ه كافت  لدتتت ارداة إلل االت اا فق إلصح لإلت ف نمخ على اعق
ارفمتتتتنةااي لنمتتت   يةاتر ارتداقتتتةاا رت ألهتتتا  فلتتتا اردفلدتتت ي لنمتتت   رلفتداقتتتة )ارهتتتتا ارثتتتانى(ي 

 .(1)لنم   راةاتر ارهار   إلل ارفمت دةري لنم   راةاتر ارف تف  على ارتن دذ  تمب اعتلاح

                                                 

 ( لدجب على إةاتر ارتداقةاا إ ال  فصلت  ارضتائب ارفصتد   ادف  ارداة إلل االت اا لفةر تن دذافاي على إلق دتضفق اي هات اختى:1)
 .امن ارفتداقة ثالثدًا لص ته لعنلانه  اركافح - 1
 تقن  هاق  ارتقن ارالفى. - 2
 تقن ارمجح ارتجاتى إلل ارصناعى إلل مجح ارفمتلتةدق إلل  داناا ارادة فى االتتاة ارفصتى رفاالرى ارت ددة لار ناق. - 3
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ارت كة فق عةن لجلة إلد   كالى رن د صح فدهتاي متلاق لعلى إةاتر ارتداقةاا ق ح إ تان ارداة  
 عق هتدا ارجه  ايةاتد  إلل فكتب  كالى ارتداقةاا اردفلفد .

لت كدتتتةا رتتتذرر فاتتتة قضتتتا ارفتكفتتت  ايةاتدتتت  اردلدتتتا إلق ارداتتتة ددت تتتت ف تفتتتًا  تتتدق جهتتت  ايةاتر  
( 91. لقة امتنة اراضاق ايةاتى فى ذرر إرى ارفاةر ) (1)لفاةن اردهاق  فجتة إ هات   ا لح عهائه

فق اراانلق ارفةنى لارتى تنص على إلق: "دنتم ارتد دت عق ايتاةر إلثت  فتى ارلقتا ارتذى دتصتح  دلتن 
فق لجه إردهي لددت ت لصلح ارتد دت قتدن  على اردلن  ه فا رن دان ارةردح على عكت  ذرتر..." لاتل 

نفا  إ هات ارفتداقة  هذا اي هات. فا ددنى إلق ارداة الددت ت ف   تفا  فجتة صةلت قتات اي تان لاا

فإنه ه اا رفا ال فمتتات علدته فتى قضتاق فجلت  ارةلرت ي لفتا تتن ارتنص عدته  أما فى فرنسا 
ي فتإق 2016( فتق فتمتلن ار تتاق اردتان ارصتاةت عتان 99صتات  فى ار اتتر اع دتتر فتق ارفتاةر تقتن )

ا لال تكتفتتح  إ هتتات صتتاتب ار تت ق إلل إ الغتته  إمتتناة إلل تتمتتد  اردهتتاق ارتا هتت  ارتداقةدتت  ال تتتاتت
نفتا فاته  فجتتة تتاتا اتذا ايمتناة إلل  –كفا ال ارتاح فى كتح فتق فصتت لةلرت  اركلدتا  –علده  لاا

 تلر ارتتمد ي إلل  فجتة ارتلقدف على اي هات  ذرر فق جانب ارمله  ارف تص .
Lorsque le marché public a été attribué, les caracteristiques et les 
avantages de l'offre retenue. 

( فتق ذاا ارفتمتلن علتى إلق آثتات ارداتة إلل تن دتذ  103لفتف ذرتر فاتة تتن ارتنص فتى ارفتاةر ) 
 تالح ارفتةر  (2)فق جانب ارفتداقتة فتف ايةاتر ال دمتتى إال فتق تتاتدخ إ هتات إلل إ تال  اتذا ارفتداقتة

( فق ارفتملن ارف ات إردهي ضتلتر إلق تفت فتتتر زفندت  ال 101ا ارفاةر )ارفتةةر قانلناي تد  تهل 
إذا رن  -تاح عق إلتة ع ت دلفًا إذا تن إتماح اذا اي هات  ارهتدا االركتتلنى إلل مت  ع ت دلفًا 

 تتدق إتمتتاح اي هتتات إرتتى صتتاتب ار تت ق ل تتدق تلقدتتف إلى فتتق  –دتتتن إتمتتاح اي هتتات  هتتذا ارهتدتتا 
  ايجتاق ارتمفى ارف ات إرده فق ق ح.اردالة ارتى ت تن 

Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, un délai 
minimal de onze jours et respecté entre la date d'envoi de la notification 
                                                                                                                                               

 تقن ارتمجدح  فصلت  ارضتائب ارفصتد   تمب اعتلاح. – 4
 قدف  ارداة لنلعه. – 5

علتتى قدفتت  إلل فتتةر تن دتتذ ارداتتة إلل االت تتاا لجفدتتف ارف تتارغ ارتتتى تصتتتا رلفتداقتتة  فجتتتة كفتتا دجتتب إ تتال  ارفصتتلت    دتت  تدتتةدالا تهتتتإل  
صتتتفهاي كفتتا دجتتب علتتى إةاتر ارتداقتتةاا إ تتال  فصتتلت  ارجفتتاتر  ار دانتتاا ارف تتات إردهتتا  ارنمتت   رلداتتلة إلل االت اقتتاا ارتتتى دتتة ح فتتى 

 ف فلرها إلصناا إلل فهفاا فمتلتةر.
 .  811ي فجفلع  ارمن  ار افم  لارثالثلقي ص 16/1/1990ا. ي جلم   31رمن   1073ارهدق تقن  (1)

(2) Le marché public est notifié au titulaire. Il prend effet à la date de reception de la notification. 
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et la date de signature du marché public par l'acheteur, ce délai minimal 
est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par 
voie électronique. 

( فتتق 102ه اتتا رلفتتاةر ) –اتتذا لدالتتتأل إلق اتتذا ارتلقدتتفي إلى تلقدتتف ارداتتة اردتتاني قتتة دكتتلق  
 .Peut être signé électroniquementارفتملن ارما ا تلقددًا اركتتلندًا 

ي ذرتر إلق فجتتة تلقدتف قتتات ى اسـتقر عليـه قضـاء مجلـس الدولـة الفرنسـى منتقـدوهذا الـذ 
 تتإ تان ارداتتة إلل اي هتتات ي إنفتتا دد تتت عتتق إتاةر فن تتتةر لاتتى إتاةر جهتت  ايةاتري ل ارتتتارى رتتن دتتتة  
تالقى لتها ا فف إتاةر ارفتداقة فدهتاي هارفتا إلنته رتن دتمتلن اتذا اراتتات إلل اي هتاتي فكدتا داتاح إلق 

ة قتتة انداتتة فتتى فثتتح اتتذ  ارتارتت ي لارداتتة كفتتا اتتل فدتتتلا تد دتتت عتتق إتاةاتتتدق فتهتتا اتدق إدجا تتا ارداتت
لق لاًلي إضاف  إرى إلق ارنص ارت تددى علا تن دذ ارتزافتاا ارفتداقتة فتف ايةاتر علتى لجتلب إ هتات  

اي هتات إلل  إلل ت لدأه إللاًل  اتات اي هات إلل اي تاني  ح لقة تتب فجل  ارةلرت  ار تنمتى علتى عتةن
ارت لدغ  تالح ارفتةر ارفتتةةر إفكاندت  تتلتح ارفتداقتة فتق ارتزافاتتهي إلل  فدنتى إلةا فتق عهائتهي لةلق 

 إلق د ح ذرر  تاه فى ارتدلد .

لفف ذرر فاة ذاب جانب فق ار اه إرى ت ددة فتا امتتات علدته قضتاق فجلت  ارةلرت  ار تنمتى  
ال ددت تتت قتتتاتًا إةاتدتتًاي ل ارتتتارى ال  –اراضتتاق كفتتا جتتاق  هتتذا  –فمتتتنةدق فتتى ذرتتر إرتتى إلق اي هتتات 

 . (1)دفكق إلق ددت ت فق فكلناا ارتد دت عق إتاةر ايةاتر ارتى تت كح فق تمانة ململ  فق اراتاتاا

وهنا لنا أن نتساء  كيف يـتم التعبيـر عـن إرادق اجدارق بـالقبو  إلـى المتعاقـد معهـا إن لـم  
لهــذا المتعاقـد؟ وهـو مـا يعنـى أن العقـد ال ينعقـد إال بهــذا  يكـن هنـاك إخطـار أو تبليـغ مـن جانبهـا

 اجخطار؟!! واجخطار ال يكون إال بقرار؟!!

إال إلق صاتب ارتإلى ارما ا دتة على ذرر قائاًلي إق فثح اذا ارتماؤح إنفا د تح ار اب إلفان  
ت فق تما علده إلق ال ت ه – دة تاتدتاا ق لح نتائم ايتماق  –ارتدما فق جانب ايةاتري فدك ى 

لفاا رفا تلصح إرده  –ارفناقص ي ةلق إلق دتا رهذا اع دت إلق دثدت فمئلردتها ارتداقةد ي عق ارداة 
ال دكلق قة إل تن  دةي لاذا ارتتح دفكتق إلدضتا إلق دمتهح فتق إفكاندت  ارتتادتح علتى ايةاتر  –اراضاق 

ث اتتته  ارتتتارى إلنتته رتتن فتتق جانتتب ارفتداقتتة ارفؤقتتاي لذرتتر فتتق  تتالح ارتالعتتب  تتإجتاقاا اي هتت اتي لاا
دتلا إ هاتًا  ارا لحي ففا دن تى قدتان إلى عالقت  تداقةدت   دنته ل تدق ايةاتري فتف فتا تك ةتته ايةاتر فتق 

 لقا لن ااا فى م دح إ تان ارداة.

                                                 

  .520ارةكتلت/ فهنة ف تات نلحي ارفتجف ارما اي ص  (1)
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كفتتا دتتتة جانتتب آ تتت فتتق ار اتته علتتى تمتتاؤرنا ارمتتا ا قتتائال "لفتتى ارلاقتتف نتتتق ال نمتتلن  هتتذا  
تمتتلدن  انداتتاة ارداتتة  فجتتتة صتتةلت قتتتات ارتتمتتد ي فهتتل دجتتب إلق دفثتتح ق تتلح ارفنهتتا لنتتتى ضتتتلتر ار

ارجهتت  ايةاتدتت  رادجتتاب ارتتذى تفثتتح فتتى تاتتةدن اردهتتاقي لفتتى اتتذ  ارتارتت  إق كتتاق اراتتانلق قتتة تهلتتب 
فتق انداتاة ارداتةي  –ال دفنتف فتى نألتت اتذا ارجانتب  –ضتلتر اعتفاة متله  إةاتدت  إلعلتىي فتإق ذرتر 

نفتتتا ددت تتتت ن تتتاذ   فلقلفتتتا رتتتتدق تتاتتتا ار تتتته ارلاقتتتا لاتتتل ضتتتتلتر ارتصتتتلح علتتتى فلافاتتت  ارجهتتت  لاا
دتفثح إللرهفا فى إثاتر  -دضدا إلنصات ارتإلى ارذى نتق  صةة   –اععلىي اذا ارتإلى دتاا اةفدق 

فمئلرد  ايةاتر ارداةد  إق اى نكصا على إلعاا هتا لرتن تا تح متتداق ارداتة فتى غدتت ارتتاالا ارتتى 
إلفتتا ارهتتةا ارثتتانى فدتفثتتح فتتى تاددتتة متتله  االعتفتتاة ارف تصتت  فتتى تفتت  اعتفتتاة تتتةةاا اراتتانلقي 

 .(1)نتدج  ارفناقص  رأدت م ب ددت ت  اراانلق

لاكذا دتالح صاتب اذا ارتإلى إلل ذار ت تدت فمتلر فجلت  ارةلرت  ار تنمتى  تافتتا  متلق  
ل فتتا دتنتتافى فتتف ارندتت  متتلاق فتتق جانتتب جهتت  ايةاتر إلل فتتق جانتتب فتتق تمتتا علدتته ارفناقصتت ظ لاتت

 ارتتلدح اردلفى رنصلص اراانلق لإلتكان اراضاق.

 ح ل صتا ارنألت عق ف ار   اذ  اختاق رلنصلص اراانلند  اردةدةر ارتى لتةا فى قانلق  
تنألتتتدن ارفناقصتتتاا اردافتتت  متتتلاق فتتتى فتنمتتتا إلن فتتتى فصتتتت إلن فتتتى ةلرتتت  اركلدتتتاي لارتتتتى جدلتتتا فتتتق 

ارفهدفنت  علتتى كتح  هتلر فتق  هتتلاا اتذ  ارفناقصتاا  تتةقًا ارجهت   -كفتا  دنتتا –ارمتله  ارف تصت  
فق اعتفاة فاادم  اتتداجاا ايةاتر ارفدند  لتصند هاي ل دتاق ارادفت  ارتاةدتدت  رهتاي لانتهتاق  اعتفتاة 
قتتتات ارتتمتتد  فتتتلتًا  اتتتاتاا ا تدتتات إلمتتللب ارتداقتتة لت تتكدح ارلجتتاق ارفدندتت   امتتتالن لفتت  لتادتتدن 

 اا إرأاق ارفناقص  ...ارخ.اردهاقااي لكذرر قتات 

ناتتلح  صتتتا ارنألتتت عتتق كتتح ذرتتري فتتإق ارلقتتلا  ارفناقصتت  عنتتة قتتتات ايتمتتاق ارتتذى داتتلن  
علتتى اخردتتت  ارتتتى تندتتتةن فدهتتا كتتتح متتتله  تاةدتدتت  رلجهتتت  ارف تصتت ي قتتتة د تتت  علتتتى جهتتت  ايةاتري 

 ارك تاقر ارفهلل ت  رتمتق متدت فتداقةًا ال تت ا إفكانداتته لارفالفتاا ارفاردت  لار ندت  رته رتن دتذ اردهتاق 
ارفتافتتا اردافتت ي لرتتذا قدتتح ل تتتا إلق فصتتلت  اتتذا ارفتفتتا ال دفكتتق إلق تتتاتتا إذا كانتتا ارفناقصتت  
ع اتر عق ململ  فق اردفلدتاا ارفتتاردت  ارتتى دكتلق ا تصتاص ايةاتر فدهتا فادتةاي ففتا دلجتب تفتتف 

ى دتتفتتح ارتداقتتة فدتتهي لالمتتدفا إلق اتتذا ايةاتر  فكنتت  تاتتةدت ارفالفتتاا اراانلندتت  لار ندتت  رل تت ص ارتتذ
 .Collaborateur du service public (2)اع دت دجب إلق دنألت إرده كفدالق رلفتفا اردان

                                                 

  .194ارداف ي فتجف م ا ذكت ي ص ارةكتلت/ جا ت جاة نصاتي ارفناقصاا  (1)
 .304ارةكتلت/ ملدفاق ارهفالىي اعم  ارداف ي فتجف م ا ذكت ي ص  (2)
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فق انا فإق فصلت  ايةاتر تاتضى لجلة إفكاند  اعتتا  نهائى على فتةى فالقفت  ارداتة  
 االعتفتتاةي كمتتله  تقا تت  فتتى تتتة ذاتتتهي لاتتل فتتا دتتاتتا  إعهتتاق اتتذ  ايفكاندتت  رلمتتله  ارف تصتت  

نفتتتتا علتتتتى كافتتتت  ايجتتتتتاقاا ارفتتاردتتتت  خردتتتت   لتدادتتتتب رتتتتد  فاتتتته علتتتتى ايجتتتتتاق ار تتتتاص  ايتمتتتتاق لاا
 ارفناقص .

( فتتق 104إل دتتتًا لعق فتنمتتا عضتتلًا فتتى االتتتتاة اعلتل تتىي فاتتة تهلتتب ارف تتت  فتتى ارفتتاةر ) 
 ارنمتت   رلداتتلة ذاا ارادفتت   –ر فتمتتلن ار تتتاق اردتتان متتارا ارتتذكتي ضتتتلتر إلق تتمتتح ارجهتت  ارفتداقتتة

ارفارد  ارفمالد  إلل اععلى فق ارتتةلة اعلتل دت  ارفن تلتر فتى ارجتدتةر ارتمتفد  رلجفهلتدت  ار تنمتد  
رلن ت  الح فةر ثالثدق دلفًا  تة إلقصى فق تاتدخ تلقدف ارداةي إعالق  ايمناة إلل ارتتمد  ه اتا  –

 رل تله ارتارد :

تها اردافتتت  عتتتةا ارفؤممتتتاا ذاا اره ددتتت  ارصتتتناعد  لارتجاتدتتت ي  ارنمتتت   رلةلرتتت  لفؤممتتتا - 
لإلدضا  ارنم   رللتةاا ايقلدفد  إلل ارفتلد  لفؤمماتها اردافت  لفجفلعاتهتاي دن تت ايعتالق متارا 

 Le Bulletin officiel des annonces desارذكت فى ارن تر ارتمفد  يعالناا اردالة ارداف  
marchés publics ةر ارتمفد  رالتتاة اعلتل ى لفى ارجتدau journal officiel de l'union 

européene. 

 ارنم   رلجهاا ارفتداقةر اع تىي فإق إعالق ايمناة إلل ارتتمد  ارف ات إردهي دن ت فتى  - 
 ارجتدةر ارتمفد  رالتتاة اعلتل ى.

ئتتت  ارف لضتتد  لفتتى ارتتتارتدق دتتتن ايعتتالق لفاتتا رلنفتتاذا ارفلتتتةر ارفنصتتلص علدهتتا فتتى ال 
 اعلتل د  رن ت إ هاتاا فنح اردالة ارداف .

Les formulaire standard pour la publication d'avis dans la cadre de la 
passation des marchés publics. 



 

 

                                                 

 

 

  منى رمضان حممد بطيخ /الدكتورة            لضوابط الفلسفة التشريعية احلديثة                 ...

 

308 

 خاتمــة
فق ةتام  ل ت  ار لم   ارت تتددد  ارتةدثت  رضتلا ه  – ف دئ  اهلل لعلنه  – دة إلق انتهدنا  
اا إ تتان ارداتلة ايةاتدت   هتدتا ارفناقصتاا اردافت  فتى ةلح ارفااتنت ي دفكتق اراتلح إلق متت ب لضتفان

ا تداتنا رهذا ارفلضل  رد  فاه صةلت اردةدة فق ارت تدداا ارفتدلا   ه فى كح فق فتنما لفصت 
نفتا  2019ل  2015فى إللقاا تةدثت  لفتاات ت ي فتا  تدق عتافى  كفتا  دنتا فتى فاةفت  اتذا ار تت ي لاا

متت ب ارتئدمتتى فتتى اتتذا ار صتتلص اتتل فتتا جتتاقا  تته اتتذ  ارت تتتدداا فتتق ضتتلا ه لضتتفاناا فتتى ار
فجاح ارفناقصاا ارداف  رن تكق فلجلةر فق ق حي لتهةا إرى تدزدتز فداردت  ارتداقتةاا ايةاتدت   فتا 
ددتتتلة علتتتتى االقتصتتتتاة لاالمتتتتتثفات ارتتتتلهنددق  ارنفتتتتاق لاالزةاتتتتاتي لفتتتتق ثتتتتن االتتاتتتتاق  فمتتتتتلى جتتتتلةر 

 ارفاةف   رلفلاهندق. ار ةفاا

لرت مده عت  فلضل  اتذا ار تت  ارفت تدب ارجلانتب لارفتدتةة اردناصتتي فاتة تتن تامتدفه  
إرى  ا دقي اعلح فهل  دنلاق: ار لم   ارت تددد  ارتةدثت  رضتلا ه لضتفاناا فتتلت  فتا ق تح ارتتةقدا 

نهفتا  تاص  هتذ  ار لمت   فى اردهتاقاا لتتتد هتا لانداتاة ارداتةظ لقتة تتن تامتدفه إرتى فصتلدق اعلح ف
فى فتتل  ق ح ارهتح رلتداقةي لارثانى  فتتل  ارهتح رلتداقةي لار اب ارثانى  دنلاق ار لم   ارت تتددد  
ارتةدث  رضلا ه لضفاناا ارتةقدا فى اردهاقاا لتتتد ها لاندااة ارداةي لقة تن تامدفه إرى فصلدق 

اردهاقاا لفتى فجتاالا ارتتفتاق لاالمتت داةي  اعلح فنها  اص  هذ  ار لم   فى فجاح ارتةقدا فى
 لارثانى  اص   لم   تتتدب اردهاقاا لاندااة ارداة.

ل ه دد  ارتاح رق نددة لنكتت فى اذ  ار اتف  فتا مت ا إلق تنالرنتا  فتى اتذ  اع تلاب لتلتر  
نفا نكت ى انا فاه  إراتاق ارضتلق علتى إلاتن فتا إلتتا  ار صلح فق تامدفاا لفلضلعاا لناا ااي لاا

  ه اذ  ار لم   ارت تددد  فق ضلا ه لضفاناا فى  صلص ارفناقصاا ارداف .

لإللح اذ  ارضلا ه لارضفاناا فتت ه فى ارلاقف  اردنصت ارذى ال ارمت بي إلل  فدنتى إلةا  
اردنصت ارذى دتتر ارجهت  ايةاتدت  نتتل ات تاذ إجتتاقاا ارهتتح رلتداقتة  هتدتا ارفناقصتاا اردافت ي 

كفتتتا كتتتاق فتتتى  –لارضتتتتلتد  رهتتتذ  ارجهتتت ي إذ رتتتن ددتتتة تتةدتتتة اتتتذ  ارتاجتتتاا  لاتتتل ارتاجتتتاا ارالزفتتت 
ددتفتتتة فاتتته علتتتى فتتتا اتتتل فتتتةلق  متتتجالا ارف تتتزلق ارمتتتلدى إلل علتتتى فتتتا تاتتتلن  تتته إةاتر  –ارمتتتا ا 

ارف تتتتتداا فتتتق فتاجدتتت  رفتتلدتتتاا ارف تتتازق  ارجهتتت  ايةاتدتتت ي ل ا تصتتتات  تتتةدة رتتتن ددتتتة فا تتتلاًل إلق 
ه اا رل لم    –ها لاى  صةة تتةدة اتتداجاتهاي  ح إلص ح رزافا علدها تنك ىق جه  ايةاتر على ذات

ارتةدثتتت  إلق تتجتتته  نألتاتتتا لت  تتتذ فتتتى اعت اتاتتتا ارفدهدتتتاا ار دئدتتت  لاالجتفاعدتتت  ارفتدهتتت ي له ددتتت  
ارفنتجتتتتتاا فتتتتتى اعمتتتتتلاا ارفتلدتتتتت  لاردارفدتتتتت ي لفتتتتتةى االاتفتتتتتان  ارف تتتتتتلعاا ارفتلمتتتتته  لارصتتتتتأدتر 

فتتتتق  تتتتالح امتتتتتهال  آتاق  دتتتت  ارفنتجتتتتدق إلل ارفت صصتتتتدقي لهلتتتتب لارفتناادتتتت  ارصتتتتأتي لذرتتتتر 



 

 

                                                 

 

 

  منى رمضان حممد بطيخ /الدكتورة            لضوابط الفلسفة التشريعية احلديثة                 ...

 

309 

االمت تتاتاا لعفتتح فمتتح ر متتلااي لفالتاتت  ارتهتتلتاا ارتاندتت  فتتى ف تلتتا ارفجتتاالا...ارخي  تدتت  
د تى تتةدة تلر االتتداجاا لفى ضلق تلر ارفدهداا فتااا رلتلازق  دق تهلدتاا ارجهتاا ايةاتدت  

فكانداا اردفالق إلل اركداناا االقتصاةد .ل دق ه دد  فنتجاا اعملاا ارفتل  د  لاردارفد  للاقف لاا

له اتتا رل لمتت   ارت تتتددد  ارتةدثتت  إلدضتتا فاتتة تتتن ار صتتح اردضتتلى لار نتتى  تتدق رجنتت  تتةدتتة   
لتلصتدا االتتداجتاا ل تتدق رجنت  لضتتف ارادفت  ارتاةدتدت  إلل ارتتثفق اعمامتى رهتتذ  االتتداجتااي فتتف 

فتتى هلتتب ارفدللفتتاا فتتق ارفكاتتتب االمت تتاتد  إلل ففتتق تتتتا  فنامتت اي فتتنح اتتذ  ارلجنتت  اع دتتتر ارتتتا 
عق فدهداا ارملاي لعق ارتداقةاا ارما ا  رذاا ارجهت  ايةاتدت  إلل ارجهتاا اع تتىي لعتق تكل ت  
ارفلاة لاردفار  لارفدةاا... لغدتااي رد تى تاتةدت اتذ  ارادفت  إلل ارتثفق اعمامتى فد تتًا ل صتةا عتق 

لل تت  لفلاصت اتها ار ندت  إلل ارتاندتت   فتا دتتندك    ثتات إدجا دت  فتتق ناتدت ي علتتى ه ددت  ارتاجتاا ارفه
فتتةى ثاتت  ارفتدتتافلدق فتتف ارجهتت  ايةاتدتت ي لفتتق ناتدتت  إل تتتى علتتى ارتتتة  اتتةت ارفمتتتها  فتتق ار متتاة 

 لايفماة فى فجاح ارفناقصاا ارداف .

ن تدت إرتى ارفناقصت   لفق إ ةاعاا ار لم   ارت تددد  ارتةدثت  فتى فجتاح ارفناقصتاا اردافت  
ذاا ارفتتتتلتدق فتتى فصتتتي اعفتتت ارتتذى تتتتفكق فدتته ارجهتت  ايةاتدتت  فتتق تتةدتتة ارجلانتتب ار ندتت  إلل 
ارتداقةد  رلتصلح علتى عهتاقاا تنافمتد  فتى اردةدتة فتق ارفجتاالا ارتتى تتتالقن له ددت  اتذا ارنتل  

  فق ارفناقصاا.

فتةى ارثات  فتى ارتداقتةاا ارتكلفدت   كفا ن دت كذرر إرى ارالاعة لايجتاقاا ارتى تدألن فق 
لفتتةى االهفئنتتاق إرتتى نزااتهتتا لتداةتهتتا فتتى نألتتت ارفتدتتافلدق فتتف ارجهتتاا ايةاتدتت ي فاتتة إلة لتتا اتتذ  
ار لمت   ل  تكح لاضتح ارتكنلرلجدتتا ارفتاةفت  لارفتهتلتر فتى فجتتاح ارتداقتة  هتتا ارفناقصتاا اردافتت ي 

علتتى  تت ك   –فتتى تتتةلة ايفكاندتتاا  –فجتتاح  تت ق إلرزفتتا اتتذ  ارجهتتاا  ضتتتلتر االعتفتتاة فتتى اتتذا ار
ارفدللفتتاا ارةلردتت ي لفتتق ثتتن ضتتتلتر إن تتاق صتت تاا تمتتفد  إلل فلاقتتف اركتتلندتت  علتتى اتتذ  ار تت ك ي 
 –ت ا تتتت فتتتق  الرهتتتا إجتتتتاقاا ارتداقتتتة  هتتتذا ارهتدتتتا  تتتةقًا فتتتق عتتتت  لن تتتت ارلثتتتائا لارفمتتتتنةاا 

 –تاتتةدن ارتت تتدتاا لاردهتتاقاا  –ق ارتتةعلر إلل ايعتتال –ارتصتتلح علتتى ارفدللفتتاا لاالمت متتاتاا 
 ار تز لارفااتناا.....ارخ.  -مةاة ارت فدناا

لفتق ارضتتلا ه لارضتتفاناا ارتتتى إلتتا  هتتا ار لمتت   ارت تتتددد  ارتةدثت  فتتى فجتتاح ارفناقصتتاا  
اردافتت  )فتنمتتا لفصتتت( فتتا ددتتتا  هلتتب إ تتةاق االاتفتتاني لاتتل إجتتتاق إللرتتى إلل تفهدتتةى تت تتذ  ارجهتت  

فكاندتاا ارتتاغ دق فتى ارتداقتةي لفتةى ااتفتافهن ايةاتد  ارفدن د  رللقلا ارفم ا على فتةى قتةتاا لاا
 ارف اتك  فى اذا ارتداقة لذرر  دة إلق تلضح رهن فاادت  له ددت  ارف تتلعاا لاردفلدتاا لاععفتاح 
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ارتى تتغب فى هتتهاي لال فا دلفت على اتذ  ارجهت  ارلقتا لارجهتة لارن اتااي  تح لدضتفق ارجةدت  
د  رتداقةاتها ارفمتا لد ي لرذا ن فح إلق دتذل ارف ت  فى ةلر  اركلدا تذل نألدتده فى كح فق لار دار

 فتنما لفصت فى اذا ار صلص.

لفق اذ  ارضلا ه لارضفاناا إلدضا فتا ددتتا  ارت ادتح ارفمت ا لاتل إلدضتا إجتتاق إللرتى إلل  
داق االقتصتاةى ارفنامتب تفهدةى تت ذ  ارجه  ارفدند ي الكت اا لتتةدة ار  ص إلل ار تك  إلل ارك

لاركتتاق لارجتتاة لارفؤاتتح رلف تتاتك  فتتى ارفناقصتت  اردافتت ي فندتتا لفاردتتا لتانًدتتاي اعفتتت ارتتذى دتتتة فتتق 
 مل داا لف اهت ارتن دذ.

لففا دتفة رل لم   ارت تددد  ارتى نتق  صةةاا إلنها رن ت تته فى  ت ص ارفت تح جنمتد   
نفتا إلدضتا علتى تتةفا تؤل  اعفتلاح اعجن دت  فددن ي ففا د جف رد  فاه على ارتناف  ار تدا ي لاا

لاالمتتتتثفات فتتتى ف تلتتتا ارفجتتتاالا  ارةلرتتت ي لاتتتل فتتتا دتتتندك  إدجا تتتا علتتتى نفتتتل االقتصتتتاة ارتتتلهنى 
 لاالتتااق  ارتارى  فمتلى ار ةفاا ارصتد  لارتدلدفد  لارثاافد  لار دئد  رلفلاهندق.

ارت كدتة علتى تفادت  ارفنتجتاا ارفتلدت  لال دناح فتق ذرتر فتا تتصتا علدته اتذ  ار لمت   فتق  
 صتت   عافتت ي لفنتجتتاا ارف تتتلعاا ارفتلمتته  لارصتتأدتر لفتناادتت  ارصتتأت  صتت    اصتت ي لذرتتر 
 فنح اذ  إلل تلر  د  ايع اقاا إلل ارت  دضاا عنة ارفااتن   فثدالتها فق ارفنتجاا اع تىي إذ 

تلتتر ارفنتجتتاا فتتق االنتتةفاا لارنفتتل فتتى ددتتة ذرتتر إلفتتتًا فهلل تتا للاج تتا علتتى ارةلرتت  يتاتتت  ار تصتت  ر
 إهات االقتصاة ارلهنى.

إضتاف  رفتا مت ا فتق ضتتلا ه لضتفاناا رل لمت   ارت تتددد  ارتةدثتت ي ن تدت إرتى كد دت  تاتتةدن  
اردهتاقااي تدتت  رتن ددتتة اعمتللب ارتالدتتةى فتتى اتذا ار صتتلصي  ت ق دتاتتةن صتاتب ار تت ق  دهائتته 

ًا فنام ا لارتهلت ارتكنلرلجى ارذى ت نته اذ  ار لمت     صدا إلل فق  الح تلكدح إلل ت لد ي إلملل 
فتتى فجتتاح ارفناقصتتاا اردافتت ظ ف تتى فتنمتتا نجتتة إلق ارف تتت  رتتن دتتتتن إلق تكتتلق االتصتتاالا لت تتاةح 
نفتتتا إلرتتتزن ارف تتتاتكدق إلق دنتهجتتتلا اتتتذا  ارفدللفتتتاا فتتتى اتتتذا ارفجتتتاح  تتتارهتدا االركتتلنتتتى لتمتتتبي لاا

زن جهتت  ايةاتر  تتتف  إلى عهتتاق دتتتة إردهتتا  أدتتت ارهتدتتا ارهتدتتا عنتتة تاتتةدن عهتتاقاتهني  تتح راتتة إلرتت
 االركتتلنى.

تاداتت  إلق ارلجتتلق إرتتى ارهتدتتا االركتتلنتتى فتتى اتتذا ار صتتلص فتتى فصتتت فتلاضتتدًاي إال إلق  
ارت تدداا ارتةدث  إلرزفا ارجهاا ايةاتد  فى لاقف اعفت  ضتتلتر ات تاذ إجتتاقاا ارتداقتة اركتتلندتا 

فنأللف  فلتةر لفنتألفت  لفؤفنت  اركتتلندتاي لاتل فتا نتفنتى إلق نتتا   فى اقتب لقا ففكق فق  الح
 قتد ا فى  لةنا اردزدز.
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لفتتى  صتتلص ارفتتلتت  ارتامتتف  رلفناقصتتاا اردافتت  لاتتى فتتلتت  تتتدتتب اردهتتاقاا لانداتتاة  
ارداةي فاة تتصا ار لم   ارت تددد  ارتةدثت  علتى إلق تمتلة اتذ  ارفتتلت  ف تاةا ارفمتالار لار ت افد  

ضفق لد د  على االهفئناق فى اذا ار صلصي لرذا فاة تن اجت االتجا  ارتالدةى ارذى كاق  فا د
مائةًا فق ق ح لاراائن على ت ضتدح اردهتاق اعقتح متدتاي ةلق نألتت رالعت تاتاا ار ندت  إلل ارتكنلرلجدت  

ارفنتتم ارفنأللتر فى فثح اذا اردهاق ففتا كتاق رته آثتات متل د  علتى جتلةر ارتن دتذ لعلتى قدفت  لإلافدت  
لارجتتتةلى االقتصتتتاةد  رتتتتهي فتتتق انتتتتا فاتتتة اتجهتتتتا ار لمتتت   ارتتتتى نتتتتتق  صتتتةةاا إرتتتتى االاتفتتتان  تلتتتتر 
االعت اتاا لةلق إلق تتجااح فى ذاا ارلقا ارناتد  ارفارد  إلل االقتصاةد  رلدهاقي لذرر  فا دتاتا 

 ارتلازق  دنهفا.

ة لضتتدا رهتتا اتتذ   تتح لتتتتى  ارنمتت   رلدهتتاقاا ارفن  ضتت  متتدتًاي   تتكح غدتتت ه ددتتىي فاتت 
ار لم   ضلا ه لضفاناا دجب على جه  ايةاتر إلق تلتزن  ها ق ح تف  اذ  اردهاقااي  تدت  ال 
دكتتتلق اتتتذا ارتتتتف  إال  دتتتة إلق تث تتتا ارندتتت  ارمتتتدئ  عصتتتتا هاظ لقتتتة ا تتتتة  ارف تتتت  فتتتى فصتتتت تتتتاًل 

تر إلق دتافأل اذا رلتدافح فف تلر اردهاقاا ارفن  ض  لال فا دااح ره "إللرلد  اردهاق"  فدنى ضتل 
اردهاق على فمتلا  ارمدتى هلاح فةر تن دذ ارداةي فتإق كتاق صتاتب ار ت ق متدىق اراصتة تة علدته 

 اذا اراصة ارمىقى

اذا لقة تتص ارف ت  ار تنمى على ضتلتر ن ت فداددت ارف اضتل   تدق اردهتاقاا لكد دت   
قصت  علتى علتن  هتاي لاتل فتا ته داها فى لثائا لفمتتنةاا ارهتتحي تتتى دكتلق ارف تاتكلق فتى ارفنا

دجمتتة فتتى لاقتتف اعفتتت إلعلتتى ةتجتتاا ار تت افد  لارتداةدتت  فتتى ارتداقتتةاا ايةاتدتت ي لرتتذا نتفنتتى علتتى 
ارف ت  فى فصت إلق دنتهم اذا ارنهمي لإلال داتصت فاه علتى اي تاتر إرتى هتدات  إلل إلمتللب ارتادتدن 

 لارتتتدب ةلق  داق رلفداددت ارلاج   ارته دا فى اذا ار صلص.

ق كتتاق   لإل دتتتًا تجتتةت اي تتاتر إرتتى إلق ارلضتتف اراتتانلنى يجتتتاقاا ار تتتاق اردتتان فتتى فتنمتتاي لاا
د تلتتا عتتق ارلضتتف فتتى فصتتتي  اعت تتات إلق فتنمتتا عضتتلًا فتتى االتتتتاة اعلتل تتى لتلتتتزن فتتق ثتتن فتتى 
 صلص تلر ايجتاقاا  فا دصةت عق اذا االتتاة فق تلجدهاا لتلصداا فتى اتذا ار صتلصي 

ق كانتتا فهتتى تلتتتزن فتتث ال  ارن تتت لايعتتالق عتتق ار تتتاق فتتى ف تلتتا ةلح االتتتتاة اعلتل تتى تتتتى لاا
ارفناقصتتتت  فتلدتتتت  لذرتتتتر فتتتتق  تتتتالح ارفكتتتتتب ارف تتتتتص  هتتتتذا االتتتتتتاة إلل فتتتتق  تتتتالح فكتتتتتب ارن تتتتت 
رلف لضد  اعلتل د ي كفا تلتزن  ا لح جفدف اردهاقاا ارفاةف  فق ارفدنددق  ةلح االتتتاة اعلتل تى 

اا ارتتتى تتتتن ةا تتح فتنمتتاي لإلدضتتا تلتتتزن  ا تدتتات إلمتتللب ارتداقتتة ارتتذى دتنامتتب فتتف فتتى كافتت  ارتداقتتة
ارتتتةلة إلل اردت تتاا ارفاردتت  ارفاتتتتر رلتداقتتةاا اعلتل دتت ... ارتتخي تغتتن ذرتتر إال إلق ار لمتت   ارفمتتدهتر 
على كاف  تلر ايجتاقااي لفا تتضفنه فق ضلا ه لضفانااي ال د تلا كثدتًا عتق تلتر ارتتى إلتتا 
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ارت تتتدداا فتتى كتتح فتتق فصتتت لةلرتت  اركلدتتاي  اصتت  إلق ارهتتةا إلل ارنتدجتت  ارنهائدتت  فتتق اتتذ   هتتا 
ار لم   إلل تلري تكفق فى ضتلتر ارلصلح إرتى تداقتةاا عافت  إلل تكلفدت  تمتلةاا ف تاةا ارفمتالار 
لارفنافمتتت  ار تتتتد   لتكتتتافؤ ار تتتتصي ل فتتتا ددتتتلة علتتتى االقتصتتتاة ارتتتلهنىيي لفتتتق ثتتتن علتتتى ارفمتتتتلى 

 لفلاهندق  ارتاةن لارنهض  لارت اق.ارفدد ى ر
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رأل العالمين..
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 قائمة المراجع
 أوال: المراجع باللغة العربية:

  أ. أمير فرج يوسف:
 .2008ارتلقدف االركتتلنىي ةات ارفه لعاا ارجافدد ي  

  د. إبراهيم الدسوقى:
ارتالاي فجل  ارن ت اردلفىي جافد  اركلداي ارجلانب اراانلند  رلتدافالا االركتتلند ي كلد   

2003. 
  د. إبراهيم طه الفياض:

ارداتتتلة ايةاتدتتت  )ارنألتدتتت  اردافتتت  لته دااتهتتتا فتتتى اراتتتانلق اركتتتلدتى لارفاتتتاتق فتتتف  تتتتح قتتتانلق  
 .1981(ي فكت   ار الحي اره د  اعلرىي 1964رمن   37ارفناقصاا اركلدتى تقن 

  د. أحمد عبد التواأل محمد بهجت:
إ تان ارداة االركتتلنى ي ةتام  فااتن   دق اراانلق ارفصتتى لار تنمتىي ةات ارنهضت  اردت دت ي  

 .2009اراااتري 
  د. أحمد عثمان عياد:

 .1973فألاات ارمله  ارداف  فى اردالة ايةاتد ي ةات ارنهض  اردت د ي اراااتري  
  د. أسامة أبو الحسن مجاهد:

 .2000اينتتناي ةات ارنهض  اردت د ي اراااتري  صلصد  ارتداقة ع ت  
  د. أسامة مصطفى عطوط:

قتتتانلق ارفناقصتتتاا لارفزادتتتةاا اراهتتتتىي نهتتتاا ارته دتتتا للمتتتائح ارتداقتتتةي  تتتت  فن تتتلت فتتتى  
ارفجلتت  اراانلندتت  لاراضتتائد ي فتكتتز ارةتامتتاا اراانلندتت  لاراضتتائد   تتلزاتر اردتتةحي اردتتةة ارثتتانىي 

 .2014ارمن  ارما د ي دنادت 
  د. أم  لطفى حسين جاأل اهلل:

إلثت ارلمائح االركتتلند  على ف تلعد  تصتفاا ايةاتر اراانلند ي ةتام  فااتن ي ةات ار كتت  
 .2013ارجافدىي اره د  اعلرىي 

  د. أنس جعفر ود. اشرف أنس جعفر:
ي 5ي ه (B.O.T)اردالة ايةاتد ي ةتام  فااتن  رنألن ارفناقصاا لارفزادةاا فف ةتام  رداتلة  

 .2011ةات ارنهض  اردت د ي اراااتري 
  د. إيمان مبمون أحمد سليمان:

ث اتهي ارجلانب اراانلند  رداة ارتجاتر االركتتلند ي ةات ارجافد  ارجةدةر   إ تان ارداة االركتتلنى لاا
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 .2008رلن تي ايمكنةتد ي 
  د. إيمان مبمون أحمد سليمان:

ث    .2008اتهي ةات ارجافد  ارجةدةر رلن تي ايمكنةتد ي إ تان ارداة االركتتلنى لاا
  د. ايمن سعد:

 .2013ارتلقدف االركتتلنىي ةتام  فااتن ي ةات ارنهض  اردت د ي اراااتري  
  د. بشار أحمد طال  المؤمني:

ف كالا ارتداقة ع ت اينتتناي ةتام  فااتنت ي تمتار  ةكتتلتا  فتى ارتاتلاي جافدت  ارفنصتلتري  
2003. 

 ثروت بدوى:د. 
 .1994ارنألتد  ارداف  فى اردالة ايةاتد ي ةات ارنهض  اردت د ي  

 د. ثورية لعيونى:
 .1987فددات ارداة ايةاتىي تمار  ةكتلتا ي جافد  عدق  ف ي اراااتري  

 د. جابر جاد نصار:
فتتن ارفناقصتتاا اردافتت ي ةتامتت  فااتنتت  فتتى اراتتانلندق ارفصتتتى لار تنمتتى لاراتتانلق ارنفتتلذجى ر  

 .2002ارفتتةر )اردلنمتتاح(ي ةات ارنهض  اردت د ي اراااتري 
 د. جورجى شفيق سارى:

تهلت هتدات  لفددتات تفدتز لتتةدتة ارداتة ايةاتى  ضتفق اراتانلنددق ار تنمتى لارفصتتىي كلدت   
 .1996ارتالاي جافد  ارفنصلتري ةات ارنهض  اردت د ي 

 د. حفيظة السيد حداد:
 .2001رةلح لاع  اص اعجن د ي ةات ار كت ارجافدىي ايمكنةتد ي اردالة ارف تف   دق ا 

 د. حسين درويش:
 .1958ارنألتد  ارداف  فى اردالة ايةاتد ي فكت   اعنجلل فصتد ي اراااتري اره د  اعلرىي  

 د. حمدى القبيالت:
اراتتتتااتري اره دتتتت  ارنألتتتتان اراتتتتانلنى ي تتتتتان ارداتتتتلة ايةاتدتتتت  االركتتلندتتتت ي ةات ارنهضتتتت  اردت دتتتت ي  

 .2007ارثارث ي 
 د. خالد أحمد حسن إبراهيم:

ارتقا تت  اراضتتائد  علتتى ايجتتتاقاا ارمتتا ا  علتتى ارداتتة ايةاتري ةتامتت  فااتنتت ي ةكتتتلتا ي تاتتلا  
 .2017اراااتري 
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 د. خالد ممدوح إبراهيم:
ارجتتتافدىي ايمتتتكنةتد ي إ تتتتان ارداتتتة االركتتلنتتتىي ةتامتتت  فااتنتتت ي إلهتلتتتت  ةكتتتتلتا ي ةات ار كتتتت   

2006. 
 خالد عبد الفتاح محمد:

ارتنألتتتدن اراتتتانلنى رلتلقدتتتف االركتتلنتتتىي ةتامتتت  فااتنتتت ي ارفتكتتتز اراتتتلفى راصتتتةاتاا اراانلندتتت ي  
 .2009اره د  اعلرىي 

 د. دريد عيسى إبراهيم:
ي تاتلا عتدق ارتقا   على إ تان ارداة ايةاتى  هتدا ارفناقصت  اردافت ي ةتامت  فااتنت ي ةكتتلتا  

 .2016 ف ي 
 

 د. رانيا صبحى محمد عزأل:
ارداتتتتلة ارتقفدتتتت  فتتتتى قتتتتانلق اينتتنتتتتاي ةتامتتتت  تتلدلدتتتت  فااتنتتتت  فتتتتى ار اتتتته لارت تتتتتدداا اردت دتتتت   

 .2012لاعفتدكد  لاعلتل د ي ةات ارجافد  ارجةدةر رلن تي ايمكنةتد ي 
 د. رمضان محمد بطير:

فتاق لقضتاق فتى ضتلق قتانلق ارفناقصتاا لارفزادتةاا تقتن ارجةدة فى إ تان ارداة ايةاتى فاهًا   لاا
ي ةات ارنهضتتت  2008لالئتتتتته ارتن دذدتتت  لفاتتتا خ تتتت ارتدتتتةدالا تتتتتى متتتن   1998رمتتتن   89

 .2008اردت د ي 
 د. سليمان محمد الطماوى:

 .2011اعم  ارداف  رلدالة ايةاتد ي ةتام  فااتن ي ةات ار كت اردت ىي  
 تهامى:د. سامح عبد الواحد ال

ارتداقتتتتة ع تتتتت اينتتنتتتتاي ةتامتتتت  فااتنتتتت ي إلهتلتتتتت  ةكتتتتتلتا ي كلدتتتت  ارتاتتتتلاي جافدتتتت  ارزقتتتتازداي  
2008. 

 د. سعاد الشرقاوى:
 .1997اردالة ايةاتد ي ةات ارنهض  اردت د ي  

 د. سمير محمد عبد العزيز الجما :
 .2006ره د  ارثارث ي ارتداقة ع ت تانداا االتصاح ارتةدث ي ةات ارنهض  اردت د ي اراااتري ا 

 
 د. صابر عبد العزيز سالمة:

 .2007ارداة االركتتلنىي ةات ارنهض  اردت د ي اراااتري اره د  اعلرىي  
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 د. صفاء فتوح جمعة:
 .2014ارداة ايةاتى االركتتلنىي ةات ار كت لاراانلقي ارفنصلتري  

 د. صالح الدين فوزى:
 .2010 ت  فن لت  فجل  ار تل  اراانلند ي من  ار ماة ايةاتى لآرداا فكافتتهي  -  
ارف تتاكح اردفلدتت  لارتلتتلح اراانلندتت ي  – 1998( رمتتن  89قتتانلق ارفناقصتتاا لارفزادتتةاا تقتتن ) -  

 .2003ةات ارنهض  اردت د ي اراااتري 
 د. طارق عبد الرءوف صالح رزق:

ى ضتتلق قتتانلق ارفناقصتتاا اردافتت  ارنألتدتت  اردافتت  رلداتتلة ايةاتدتت  لإلتكتتان إ تافهتتا لتن دتتذااي فتت -  
رمتتتتن   30لالئتتتتتته ارتن دذدتتتت  ارصتتتتاةتر  ارفتمتتتتلن تقتتتتن  2016رمتتتتن   49اركتتتتلدتى ارجةدتتتتة تقتتتتن 

 .2018ي ارجزق اعلحي اره د  اعلرىي ةات ارنهض  اردت د ي 2017
لة عاة ارفاالر  فى اراانلق ارفةنى اركلدتى فف اي اتر إرى عالة اع تأاح اردافت  إلتتة إلاتن عات -  

 2017ارفاالالا ايةاتد ي اره د  اعلرىي ةات ارنهض  اردت د ي 
 د. عبد الفتاح بيومى حجازى:

 .2005ارتلقدف االركتتلنى فى ارنألن اراانلند  ارفااتن ي ةات ار كت ارجافدىي ايمكنةتد ي  
 د. عبد العزيز المرسى حمود:

ةندت  لارتجاتدت  علتى ضتلق قلاعتة فةى تجد  ارفتتتت االركتتلنتى فتى ايث تاا فتى ارفمتائح ارف 
 .2005ايث اا ارنافذري ةات ارنهض  اردت د ي اراااتري اره د  ارثارث ي 

 د. عبد اهلل حباأل الرشيدى:
اردالة ايةاتد ي ارنألتد  اردافت  لته داااتا فتى اراتانلق اركتلدتى لارفاتاتقي فؤممت  ةات اركتتبي  

 .2017اركلداي اره د  اعلرىي 
 د اللطيف:د. عاطف محمد عب

افتدازاا ايةاتر فى قتانلق ارفناقصتاا لارفزادتةااي ةتامت  فااتنت    تكتان ارداتلة ارتكلفدت  فتى  
 .2009اراانلق اعفتدكىي ةات ارنهض  اردت د ي اراااتري اره د  اعلرىي 

 د. عبد الفتاح أبو اللي :
 .1994  ارزقازداي إلماردب ارتداقة ايةاتى  دق ارنألتد  لارته داي تمار  ةكتلتا ي جافد 

 د. عبد اهلل حنفى:
ارداتتتلة ايةاتدتتت ي اركتتتتاب اعلحي فاادتتت  ارداتتتة ايةاتى لإلتكتتتان إ تافتتتهي ةات ارنهضتتت  اردت دتتت ي  
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1999. 
 د. عزيزق الشريف:

 .1998ةتاماا فى نألتد  ارداة ايةاتى لته دااتها فى اركلداي جافد  اركلداي  
 د. عليوه مصطفى فتح الباأل:

ردفلدتتت  فتتتى ارفناقصتتتاا لارفزادتتتةاا لعاتتتلة ارجهتتتاا ايةاتدتتت ي ةات ار كتتتت اردت تتتىي ارفلمتتتلع  ا 
 .1999اراااتري 

 د. عالء حسين مطلق:
 .2010اعت دا االركتتلنىي ةتام  فااتن ي ةات ارنهض  اردت د ي اراااتري اره د  ارثاند ي  

 المستشار/  فتحى عطية السيد مصطفى:
رمتتن   89ارفناقصتتاا لارفزادتتةاا ارنا تتئ  عتتق ته دتتا اراتتانلق تقتتن ارتلتتلح اردفلدتت  رف تتكالا  

 ي فها ف ار ته  رله اع  لارن ت لارتلزدفي فصت.4لتدةدالتهي ه 1998
 د. فؤاد نصر اهلل عوض:

اعم  لاعتكاق اردافت  ي تتان ارداتلة ايةاتدت  رلفناقصتاا لةلت ارجهتاز ارفتكتزى رلفناقصتاا  
 49تكتتان قتتانلق ارفناقصتتاا اردافتت  اركتتلدتى ارجةدتتة تقتتن اردافتت  فتتى ته دتتا ل تتتح نصتتلص إل

ي اره دتتتت  اعلرتتتتىي 2017رمتتتتن   30لالئتتتتتته ارتن دذدتتتت   فلجتتتتب ارفتمتتتتلن تقتتتتن  2016رمتتتتن  
 .2017/2018اركلداي 

 د. فيدار عبد القادر صالح:
ث اتهي ةات ارنهض  اردت د ي اراااتري اره د  اعلرى -    .2008ي إ تان ارداة ايةاتى االركتتلنى لاا
ث اتتتهي فجلتت  ارتافتتةدق رلداتتلةي ارفجلتت   -   ي ارمتتن  37ي اردتتةة 10إ تتتان ارداتتة ايةاتى االركتتلنتتى لاا

 ي.2008
 د. ما  اهلل جعفر عبد الملك الحمادى:

 .2010ي ةات ارجافد  ارجةدةري ايمكنةتد ي 2ضفاناا ارداة ايةاتىي ه 
 د. محمد خالد عبد الفتاح محمد:

  فتتى قتتانلق ارفناقصتتاا لارفزادتتةاا ارجةدتتة لإلتكتتان ارداتتلة ايةاتدتت ي اره دتت  ارف تتكالا اردفلدتت 
 .2009/2010اعلرىي 

 د. محمد سعيد حسين أمين:
 .1992فكتر اردالة ايةاتد  لإلتكان إ تافهاي ةات ارنهض  اردت د ي اراااتري  



 

 

                                                 

 

 

  منى رمضان حممد بطيخ /الدكتورة            لضوابط الفلسفة التشريعية احلديثة                 ...

 

318 

 د. محمد عبد الظاهر حسين:
ارتداقتتةي فجلتت  ارتاتتلا ارصتتاةتر عتتق جافدتت  اركلدتتاي ارجلانتتب اراانلندتت  رلفتتلتت  ارمتتا ا  علتتى  

 .1998ارمن  ارثاند  لارد تلقي اردةة ارثانىي دلندلي 
 د. محمد عبد اللطيف:

 .2000ت لد  ارفتفا ارداني ةات ارنهض  اردت د ي اراااتري  
 د. محمد عبد اهلل حمود:

صتتتتاا )ةتامتتتت  فااتنتتتت   تتتتدق ارنألتتتتان اراتتتتانلنى ي تتتتتان ارداتتتتة ايةاتى عتتتتق هتدتتتتا تاندنتتتتهي ارفناق 
ارت تدددق ايفاتاتى لار تتدنتى(ي فجلت  ارتاتلاي جافدت  ار تتتدقي كلدت  ارتاتلاي اردتةة اعلحي 

2005. 
 د. محمد ماهر أبو العينين:

فتتتتاق فجلتتت  ارةلرتتت  فتتتى عتتتان   قتتتلاندق ارفزادتتتةاا لارفناقصتتتاا لارداتتتلة ايةاتدتتت  )فتتتى قضتتتاق لاا
 .2004ي  ةلق ةات لفكاق ن تي 2يةاتىي هإ تان ارداة ا –(ي اركتاب اعلح 2004

 د. مصطفى كام  محمد على:
ار تتتله لايجتتتاقاا ارمتتا ا  علتتى عفتتح ارمتتله  ارفتداقتتةر لآثاتاتتا علتتى عاتتلة ايةاتري ةتامتت   

 .2006فااتن ي تمار  ةكتلتا ي اراااتري 
 د. مهند مختار نوح:

لتا ي كلدتتت  ارتاتتتلاي جافدتتت  عتتتدق ايدجتتتاب لارا تتتلح فتتتى ارداتتتة ايةاتى )ةتامتتت  فااتنتتت (ي ةكتتتت 
 .2001 ف ي 

 د. محمد فؤاد عبد الباسط:
 .2012اععفاح ايةاتد  اراانلند ي اركتاب ارثانىي ارداة ايةاتىي ةات ارنهض  اردت د ي  

 د. محمد الشافعى أبو راس:
 .2006اردالة ايةاتد ي كلد  ارتالاي جافد   نهاي  

 د. مطيع على حمود جبير:
 .2006ايةاتى  دق ارت تدف لاراضاقي فاجمتدتي ةات ارنهض  اردت د ي ارداة  

 
 د. محمد حسام محمود لطفى:

امتتت ةان ارلمتتائح االتصتتاح ارتةدثتت  فتتى ارت تتال  علتتى ارداتتلة لاا تافهتتاي ةات ارنهضتت  اردت دتت ي  
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 .2003اراااتري اره د  اعلرىي 
 د. محمد محمد أبو زيد:

رفتتتاا االركتتلند   دق اعةر  اركتا دت ي ةات ارنهضت  اردت دت ي تتةد  قانلق ايث ااي فكان  ا 
 .2002اراااتري اره د  ارثارث ي 

 د. مصطفى أحمد إبراهيم:
 .2009ارداة االركتتلنىي ةكتلتا ي كلد  ارتالاي جافد   نهاي  

 د. مصطفى عبد المقصود سليم:
 .1995اااتري ارلكار  فى إ تان ارداة ايةاتىي ةات ارنهض  اردت د ي ار 

 د. محمد هشام ويدان:
ايجتاقاا ار كلد  فى إ تان ارداة ايةاتى االركتتلنىي تمار  فاجمتتدتي كلدت  ارتاتلاي جافدت   

 .2016اراااتري 
ارداتتتلة ايةاتدتتت  فتتتى ألتتتح ارتكلفتتت  االركتتلندتتت ي ةتامتتت  فااتنتتت ي إلهتلتتتت   د. مهـــا حمـــد العصـــيمى:

 .2016 ةكتلتا ي كلد  ارتالاي جافد  اراااتري
 د. محمد فالح الهاجرى:

إلمتتاردب إ تتتان ارداتتلة ايةاتدتت  فتتى ةلرتت  قهتتتي تمتتار  فاجمتتتدتي كلدتت  ارتاتتلاي جافدتت  اراتتااتري  
2013. 

 د. مصطفى أحمد أبو عمرو:
 .2011فجل  ارداة االركتتلنىي ةتام  فااتن ي ةات ارجافد  ارجةدةري ايمكنةتد ي  

 أ. ميكائي  رشيد على الزيبارى:
ارداتتتتتلة االركتتلندتتتتت  علتتتتتى  تتتتت ك  اينتتنتتتتتا  تتتتتدق ار تتتتتتدد  لاراتتتتتانلقي ةات ارجافدتتتتت  ارجةدتتتتتةري  

2014/2015. 
 د. محمد الشهاوى:

ي ةتامتتت  فااتنتتت ي ةات ارنهضتتت  اردت دتتت ي 2004متتتن   15 تتتتح قتتتانلق ارتلقدتتتف االركتتلنتتتى تقتتتن  
 .2010اراااتري اره د  اعلرىي 

 د. محمد نجيأل عوضين المغربى:
ارتداقتتة  ارلمتتائح ارفمتتتتةث ي ةتامتت  فااتنتت  فتتى ار اتته ايمتتالفى لاراتتانلق ارفتتةنىي ةات إلمتت   

 .2006ارنهض  اردت د ي 
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 د. محمود عاطف البنا:
 .2007اردالة ايةاتد ي ةات ار كت اردت ىي اره د  اعلرىي  

 د. نواف كنعان:
دت  فتى اعتةق(ي  تت  فن تلت فتى ارنألان اراانلنى ي تتان ارداتلة ايةاتدت  )ةتامت  فااتنت  لته دا 

ي اردتتتةة اعلحي تفتتتلز 25فجلتتت  ةتامتتتاا علتتتلن ار تتتتدد  لاراتتتانلقي ارجافدتتت  اعتةندتتت ي ارفجلتتتة 
1998. 

 د. ناصر ونيم الزيد:
تقا تتتتت  اراضتتتتتاق ايةاتى اركتتتتتلدتى علتتتتتى إلعفتتتتتاح ايةاتىي ةتامتتتتت  فااتنتتتتت ي ةات فتفتتتتتلة رلن تتتتتت  

 .2007لارتلزدفي 
 د. نجوى أبو هيبة:

 .2013ف االركتتلنىي تدتد هي فةى تجدته فى ايث ااي ةات ارنهض  اردت د ي اراااتري ارتلقد 
 د. هيبة سردوك:

ارفناقص  ارداف  كهتدا  رلتداقة ايةاتىي فكت   ارلفاق اراانلندت ي ايمتكنةتد ي اره دت  اعلرتىي  
2009. 
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  - Droit des marchés publics, T1, Moniteur, paris, 1999, Remarques sur 

la notion de nullité absolue dans le contentieux des contrats 
administratifs, J.C.P.G. 1973. 

Berand Michel Bloch: 
 Code de la command publique commenté 17 eme éd., le moniteur, 

paris, 2019. 
 
Bertrand Coutte, Jérémie couette: 
 Les constructures et le risque du sol, le minuteur, paris, 2018. 
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 L'incidence des nouvelles technologies sur le droit traditionnel, Des 

actes juridiques, thèse, Paris, 2002. 
Bonnard R.: 
 La passation des marchés publics, R.B. Paris, 1993. 
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Capriole (E.): 
 Le droit administratif et signature électroniqu, 2003. 
Caprioli (A.): 
 Marchés publics et signature électronique, juriscom, Net, Paris, 2010. 
De Laubadère (André) Moderne (Franck) et Delvolvé (Pierre): 
  - Traité des contrats administratifs, Tome 1, L.G.D.J., Paris, 1983. 
  - Traité des Contrats Administratifs, Tome 2, L.G.D.J., Paris, 1984. 
  - Traité élémentaire de droit administratif. L.G.D.J., paris, 1953. 
De Laubadère (a): 
  - Traité théorique et pratique des contrats administratifs, L.D.G.J., 
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Delphine Kessler: 
 Le contrat administratif face a l'électronique: peut-il exister un contrat 

administraif éléctronique?- D.E.A. Droit de l'intrenet université, Paris 
I. Pantheon-Sorbonne 2002. 

Flamme, M.: 
 Traité théorique et pratique des marchés publics, bruxelles, 1969. 
Guevel M.: 
 Le developpement de la signature électonique. Master 2 Rechérche 

droit des affaires, Université, Paris Nord 13, France 2010-2011. 
 

Jean-Pierre Babando: 
 Groupement d'entrprises et cotraitance 3éme éd., le maniteur, paris, 

2017. 
Jeze G.: 
 Régime juridique des adjudicateurs publiuques, R.D.P., 1906. 
Jerome heut, Hebert maisi: 
 Droit de l'informatique et des télecommunications, Paris, 1989. 
 
Le Maitre, M.F.: 
 Les critères de choix des offres dans les marchés publics, R.M.P., 

Paris, 1999. 
Laurent Richer: 
 Droit de contrats administratifs 5 ed. 1. G.D.J. 2006. 
Péquignot (Goerges): 
 Contribution à la théorie générale du contrat administratif, 

Mountpellier, 1948. 
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Richer, L: 
 Droitd es contrats administratifs, L.G.D.J., Paris, 1995. 
Rolin, F.: 
 Accord de volontés et contrat dans les relations entre personnes 

publiques université Panthéon-Assas (Pars II), 1997. 
Stephane Braconnier: 
 Précis du droit de la command publique 5éme éd.,le moniteur, Paris, 

2017 
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 ةــــمقدم

 جسر  حمنیر  أل  الررننن   فرهرن  لرأ  المسرتر   المبرنأ  مر  اإلنسرن  جسر  ح مر  مبرأ  یعتبر     
  نهن من یتجلي بمن ال لبس فیه نال إبهن  في خط  التش یعنت العنم  المصلح  ترتضیه  م  اإلنسن 

الجننئی  نالتي  هتمت بكفنل  الحمنی  الجننئی  الالزم  لح م  الجسرأ مر  المسرنس بمرن بمرن یحرن  بیر  
 مر  العأیرأ الررأی  منرل نقرأ بر زت األحیرن  مر  كثیر  فري یخرنل  للر  الناقر     إالنبری  تكنملر   

 نررن   أنى یثی  االتفنقنت هله م  الهأ  یك  نل  اإلنسن  جس  على تنفیلهن یت  التي التش یعنت
 مش نعیته  حن 

 الناق  ف ض حیث مطلنب   نه حتى ب  مش نعن    ممكنن   اإلنسن  بجس  المسنس  صبح نهكلا     
 الجمنهرن عر  سربنب لعرأ  نللر  یرن   بعرأ ینمرن نترزأاأ المبرأ   هرلا علرى تر أ كثیر   اسرتثنن ات نجرنأ

  1االجتمنعي التضنم العنم   ن  المصلح  تحریق نفسه  الشخص

 هرلا  أ  فررأ المتجرأأ  للبحرث مرنأ  اإلنسرن  جس  ح م  منضنع م  جع  الطبی  العلن  فترأ     
كرن   نقرأ فرككث    كثر  اإلنسرن  جسر  مر  الطبري الفحرص ن جهرز إلري إقتر اب مشر ط الجر ا   التطرن 

من في   عملیرنت مرتضرینت حرأیث نقرتالأاف  لهلا اإلقت اب منل نقت مبك  إمن مرتضینت العالج نا 
 الطبي  المجن  في نمكلنفن  م ا  ناقعین   العملینت هله مث   صبحت نقأ  البش ی  األعضن  عنز   نر 

 جسر  مر  جرز  بنرر  برأ ت بحیرث تطرن ا  كبیر ا   البشر ی  األعضرن  نز ع نرر  عملیرنت  فرتبحیرث ع
 إنسرن  إلرى حري إنسرن  مر  عضرن نرر  تتضم   صبحت    إلى جسمه  م  آخ  جز  إلى اإلنسن 

 مر  العأیرأ تشرم   صربحت    إلرى بعضرن برأ ت كمرن حري  إنسرن  إلرى مترنفي شخص م   ن آخ 
 كر  لتشم  امتأت ب  الرلب العی   ق نی  الكلى  ز ع على قنص   تعأ ل  العملینت فهله األعضن  
 عر  یتحأثن  االختصنص  ه  ن صبح الشنكي  النخنع البنك ینس  كنلكبأ  اإلنسن  جس   عضن 
 مجرن  فري تجرن ب ظهرن  بعرأ خنصر  المستعصری األمر اض  لعرالج كنسریل  العملیرنت هله استخأا 

ینجرب علینرن لاحنطر     نهرن مرن  ختلفرت بشركنه التشر یعنت نهرن مرنالعصربي نالجهرنز المر  عر  از 
بنلمنضرررنع تنرررنن  منقررر  هرررله التشررر یعنت المرن نررر  فررري عرررالج إشررركنلی  إقتطرررنع األعضرررن  البشررر ی  

 للض ن   العالجی  

 
                                                 

1- Pauvert Bertrand: "Le droit des éléments et produits du corps-ou les enjeux d’une 
reification silencieuse", les cahiers de droit de la santé du sud - est, N° 12, 2011, p. 
12. 
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 أهمية الموضوع

 استبأا  نمن شهأته عملینت الطبی  ت االتطن   من   نه إال اإلنسن  جس  ح م  مبأ  استر ا   غ     
  نهرن مرن شرهأ ثرن   الترلیأیر  الطبیر  األعمرن  تجرننزبمرن  سرلیم  بكعضرن  األعضرن  البشر ی  التنلفره

 تحأیرأ  نهرن مرن  قتضري المرنت إلرى تردأ  التري المستعصری  ضااألمر   معنلجر  بعرض فري طبیره
 حرأنأ نبیرن  الررننن  یرر  ه مرن نفرق البشر ی  األعضرن  نرر  عملیر  لتنظی  الالزم  الرننننی  الضنابط
 ئ انجر    خالقیر  غیر  ممن سرنت إلرى إنسرنني عمر  مر  تتحرن  ال لكي البش ی  األعضن  نر  عملی 
 من خل  حأث لن فیمن المش ع كفلهن التي الرننننی  الحمنی  بین اإلنسنني  نكلا  الكین  بسالم  منس 
 ظر  نفري بم یضره الطبیرب عالقر     للر  فعنلیتهرن  نمرأ  البشر ی  األعضن نز ع  نر  عملی  في

 یرأ فري امننر  نفسره المر یض لیتر   ناسرع   الطبیرب سرلط  مر  تجعر  المسرتم   الطبیر التطرن ات 
 هرله إسرتعمن  إسرن   عرأ  لضرمن  الكنفیر  الحمنیر  المشر ع یكفر     یجرب لرلل  المعرنل  الطبیرب
 .للطبیب الممننح  السلط 

 خطة البحث  

 الطبیر  تاالتطرن   هرله مر  التشر یعنت منقر  لتنرنن  المررن   المرنه  علرى عتمرأت الأ اسر       
 لات الفرهیر  االتجنهرنت مختلر  نتحلیر  لعر ض النصرفي المرنه  علرى كرلل  ناعتمرأنن  الحأیثر 
 تاالتطرن   هرله ظر  فري اإلنسرن  بجسر  للمسرنس المشر نع  الحرنالت   ثر  تنرنن بنلمنضرنع الصرل 
مر     نمنقر  المشر ع المصر  للغیر  عالجیر  مصرلح  تحریرق إلرى تهرأ  التري الحأیثر  الطبیر 

عملیررنت نررر  نز ع األعضررن  البشرر ی   نالتعررأی  التشرر یعي للسینسرر  العرنبیرر  للمشرر ع المصرر   الررل  
  نلررررلا قسررررمنن الأ اسرررر  الرررري فصررررلی  خصررررص األن  منهمررررن 2017لسررررن   142جررررن  بهررررن الرررررننن  

البشر ی   نالثرنني للسینسر  العرنبیر  للمشر ع المصر   فري  األعضرن  نز ع نرر  عملیرنت مشر نعی ل
 هله الج ائ    مناجه
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 األول الفصل

 البشرية  األعضاء وزرع نقل عمليات مشروعية

 علرى المشرنك  مر  نالعأیرأ  1الصرعنبنت مر  العأیرأ البشر ی  األعضرن  نز ع نرر  عملینت تثی     
 قننننی    متعأأ  جنانب على العملینت هله تنطن  إل نالرنننني  نالطبي نالأیني األخالقي المستن 
 فنرر  العملیرنت لهرله الررنننني الجننرب هرن المجرن  هرلا فري یهمنرن مرن نلكر  .ناجتمنعیر  أینی  طبی  

 مر  عضرن    استئصرن     حیرث اإلنسرن   جسر  بحمنیر  مبنشر   عالقر  لره البشر ی  األعضرن 
  بنظنئفره اإلخرال  إلرى یردأ  لمرن الجسر  سرالم  علرى اعترأا  لاتره حرأ فري یتضرم  الجسر   عضرن 
نهن من یتعن ض م  الحرق  البش   للعضن منه المنرن  الجس  في نالرط  الج   إحأاث إلى إضنف 

  2في سالم  الجسأ
 التجرن ب  ثبترت فررأ الحنلر   هرله في مسنس م  الجس  سالم  في الحق عننص  ینن  من نب غ    

 اللی  الم ضى لبعض عالجی  ض ن   النسیل  هله  صبحت بحیث المجن   هلا في نجنحهن الطبی 
 نال الغیر   جسرن  مر  علیهرن یحصرلن  بأیلر  بكعضرن  جسرمه  فري تنلفر   عضرن  السرتبأا  یلجئرن 
 الحأیث   الحضن    كب مسنی   ع  یتخل  ن   النسیل  هله  همی  ینك     الرنننني للبنحث یمك 
 اإلنسن    نسالم  مصلح  لتحریق الحأیث  الطبی  النسنئ  استخأمت نالتي

                                                 
 مسرترب  شرخص إلرى شرخص متبر ع مر  نالخالیرن األنسرج  مر  مجمنعر   ن عضرن نرر  األعضـاء  بـزرع يقصـد -1

 األعضرن  نز ع نرر  عملیرنت    للر  خرال  مر  األخیر   نیتضرح هرلا لرأ  الترنل  النسری   ن العضرن مررن  لیررن 
 نهي:   سبنبن  ن هأافن البعض ببعضهن م تبط  عملینت ثالث تتضم  البش ی 
لز اعتره  تمهیرأا نحفظره المتبر ع جسر  م  للنر  الرنب  السلی  العضن استئصن  یت  الم حل  هله نفي األولي  العملية

 .المتلري الم یض جس  في
 المتلري   ن المستفیأ  ن الم یض إلیه المنرن  م  التنل  العضن استئصن  عملی  : نهيالثانية العملية
الرثالث  العملیرنت لهرله النهنئیر  النتیجر  نتكرن  الترنل   العضرن محر  السلی  العضن ز ع عملی  نهي الثالثة  العملية

 سلی   بآخ  مصنب نسی   ن عضن استبأا المت ابط  
 الجنمعر  أا  األحیرن   بری  البشر ی  األعضرن  نز ع نرر  بعملیرنت المتعلرر  الجننئیر  : األحكرن الجواد عبد د. إدريس
: النظن  الرنننني لز ع األعضن  البش ی  نمكنفح  ج ائ  االتجرن  د. خالد مصطفي فهمي  46  ص2009الجأیأ   

  131  االم ج  السنبق  ص بنألعضن  البش ی 

: الررررننن  الجنرررنئي نالطرررب الحرررأیث  أ اسررر  تحلیلیررر  مرن نررر  لمشررر نعی  نرررر  نز ع د. أحمـــد شـــو ي أبـــو خطـــور  -2
  18: الم ج  السنبق  ص د. خالد مصطفي فهمي  21-20  ص 2007األعضن  البش ی    أا  النه  الع بی   
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نلهررلا تعتبرر  عملیررنت نررر  نز ع األعضررن  البشرر ی  اسررتثنن  یرر أ علرري مبررأ  حظرر  التصرر   فرري     
جس  اإلنسن   نال یمك  إعتبن  الترأ  الطبي سببن  إلهأا  ح مر  جسرأ اإلنسرن  طنلمرن تكفر  الررننن  

جرب بف ض هله الحمنی   فنلهأ  م  الترأ  في المجن  الطبي هن ترنفی  الصرح  العنمر  نهرن مرن ین 
  نم  ث  ال یجنز المسنس بجس  اإلنسن  إال 1   یتنافق العم  الطبي م  مبأ  ح م  جس  اإلنسن 

  نعملیرنت نرر  األعضرن  البشر ی  تعتبر  مر  الحرنالت المشر نع  للمسرنس 2قیأا  لاعتبن ات الصحی 
عررن  بجسرر  اإلنسررن  نلكرر  شرر ط تررناف  ضررنابط معینرر  تتعلررق بنجررب خضررنع هررله العملیررنت للنظررن  ال

  نسرن  تنرنن  فري مبحثیری   نلهمرن  سرنس مشر نعی  عملیرنت نرر  نز ع 3نبض ن   التریأ بشر نطهن
 األعضن  البش ی    نالثنني ضنابطهن 

 

 األول المبحث

 البشرية األعضاء وزرع نقل عمليات مشروعية أساس

   البحرررث فررري  سرررنس مشررر نعی  عملیرررنت نرررر  نز اع األعضرررن  البشررر ی  ینجرررب بطبیعررر  الحرررن      
تحأیررأ إشرركنلی  البحررث  نالترري ن أهررن إلرري    هررله العملیررنت تمررس حرررن   صرریال  مرر  الحرررنق اللصرریر  
بشررخص اإلنسررن   نالمتمثلرر   فرري حررر  فرري تكنملرر  الجسررأ   نمرر  ننحیرر   خرر       هنررن  حررنالت 

معهررن النسررنئ  العالجیرر  نال سرربی  إلنرررنل حینترر   ن تخلیصرر  مرر      المرر ض إال  ال تجررأ م ضرری  
   نهن من یرأم  المتب ع  ن المننح  ن المتننز  4ع  ط یق إستبأا  االعضن التنل  بعضن سلی 

 فهن الرننننی  الننحی  م  مشكل   أنىنم  ننحی  الم یض فإ  ز ع عضن في جسم  ال یثی        
 المشركل  نلكر  حینتره  إنررنل نهرن العالجري الهرأ  لتناف  نالج احی  الطبی  األعمن  عأاأ في یأخ 

 لز عه جسمه م  عضن ع  تننز  الل  السلی  الشخص    المتب ع للشخص بنلنسب  تثن  الحریری 
                                                 

فررري سرررالم  الجسرررأ  أ اسررر  مرن نررر   المجلرررأ الثرررنني  أا  الفكررر  : النظ یررر  العنمررر  للحرررق د. عصـــاح أحمـــد محمـــد -1
  1052  ص 2008نالرننن   المنصن     

2- Oikaoui Younes: Don, prélèvement et transplantation d’organes en droit marocain: 
etude prospective à partir du modèle français, thèse en vue de l’obtention du Doctorat 
de l’Université de Toulouse, 2010, p 88. 
3- Tissie Delphine: La protection du corps humain, L’Harmattan, Paris, 2013, pp. 26, 
27. 

: النظررن  الرررنننني لرز ع األعضررن  البشرر ی  نمكنفحرر  جر ائ  االتجررن  بنألعضررن  البشرر ی   د. خالــد مصــطفي فهمــي -4
  131 االم ج  السنبق  ص
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المصرلح   شر ط فتخلر  عالجیر   مصرلح   یر  لره یحررق ال التنرنز  فهرلا مر یض آخر  جسر  فري
 إلیجنأ محننلته العالجی  م  جننب المتب ع بنلعضن ُیشك  العرب  ال ئیسی   من  فرهن  الرننن   في 

 تب   عل   ی  م  یشتكي ال سلی  إنسن  جس  م  عضن اقتطنع عملینت علیه ت تكز قنننني  سنس
 الج احي   التأخ   نناع م  ننع بك  الرین 
 بنلتكنمرر سررنس الرررنننني الررل  یمكرر  بمرتضرنه تب یرر  المسررنس نمر  ثرر   نجررب البحررث عر  األ     

ج ا  لل  نهن من یرتضي  م  علیه تعنأ عالجی  مصلح  هنن  تكن     أن  من لشخص الجسأ 
منرررن    نتنرررنن  طررري هرررلا المبحرررث التب یررر ات الفرهیررر  مررر  ننحیررر   نمررر  ننحیررر   خررر   منقررر  بعرررض 

 سنأ تش یعي علي النحن ا تي: التش یعنت التي  بنحت هله العملینت فكصبح لهن
 

 المطلب األول

 ضاء البشرية عاألساس الفقهي لعمليات نقل وزرع األ

نظرر ا  لحأاثرر  اإلشرركنلی   ختلرر  الفررر  فرري تحأیررأ  سررنس مشرر نعی  التصرر   بنألعضررن  البشرر ی      
فررري نتنرررنع النظ یرررنت الفرهیررر  المرأمررر  بررری  ف یرررق یررر   فررري السررربب المشررر نع ككسرررنس  نف یرررق یعتمرررأ 

تب ی اترره الرننننیرر  علرري نظ یرر  الضرر ن   نآخرر  یعتمررأ علرري مررن تف ضرر  نظ یرر  المصررلح  اإلجتمنعیرر   
 نهن من یرتضي    نتننن  هله النظ ینت بشئ م  التفصی  علي النحن ا تي:

 الفرع األول

 نظرية السبب المشروع

مرر   نائرر  الفرهررن  الف نسرریی  الررلی  اسررتنأنا إلرري فكرر   السرربب  Décoqالف نسرري  الفریرره یعتبرر      
  إلیجررنأ حرر  قررنننني للصررعنبنت الترري 1المشرر نع للرررن  بمشرر نعی  عملیررنت نررر  األعضررن  البشرر ی 

 كننت تحن  أن  اإلق ا  بمش نعی  عملینت نر  نز ع األعضن  البش ی  
 مضمون نظرية السبب المشروع. أواًل 
 زا   نالرل  الف نسري  الفرره مر  سرلفه جهرنأ إلرى أیكرن  الفریره إلیره تنصر  نفیمر الفضر  ی جر     
 لجس  المطلر  الح م  مبأ  ظ  فرأ العملینت  هله بمش نعی  تحن  أن  اإلق ا  كننت قننننی  عرب 

 نمن الف نسي المأني الرننن  على تهیم  التي األسنسی  المبنأ   حأ طنیل  زمنی  فت   إبن  اإلنسن 

                                                 
أ اسرررر  مرن نررر   أا  المطبنعررررنت  –:  ضرررن المررر یض عرررر  االعمرررن  الطبیرررر  نالج احیررر  د. مـــنمون عبــــد ال ــــريح -1

  419  ص 2009الجنمعی   
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 اإلنسرن  جسر  ح مر   ن   1قرنننني اتفنق    إلى اإلنسن  جس  إخضنع جناز عأ  م  عنه یت تب
ألنره یخر ج مر  أائر    مشر نع  التزامرنت أل  محرال   لریس الجسر  ن   بره المسرنس اسرتحنل  تعنري

نمرن فري إطرن  الحررنق اللصریر  بنلشخصری   نلكر   2التعنمر  نال یرأخ  فري اللمر  المنلیر  للشرخص نا 
 العملیر  الحیرن  متطلبرنت  مرن  ترهرر  فررأ مطلرر  بصرف  اإلنسرن  جسر  ح مر  مبرأ  زیر   ثبرت الناقر 

 نعررنأ نتعلیمره الطفر  بحضرنن  المتعلرر  كنالتفنقرنت الشخصری  حرنقره بعرض غرأت حترى لانسرن 
 مشر نعی  نفري مرثال   یمك  ال  نه الفره بعض ی   الصأأ هلا ففي التعنم   نطنق في أاخل  العم 

بممن سر  األلعرنب ال ینضری  بسربب مرن تحررر  هرله  المتعلرر  تلر   ن الشرع  بررص المتعلرر  االتفنقرنت
  3االتفنقینت م  نف  ألصحنبهن

نینطلرررق الفریررره أیكرررن  مررر  قنلرررهن منأمنرررن قرررأ سرررلمنن بإجرررن   االتفنقرررنت التررري یكرررن  محلهرررن جسررر      
اإلنسررن  فكیرر  یمكرر  التف قرر  برری  عملیررنت نررر  األعضررن  البشرر ی  نتلرر  غیرر  المشرر نع    نحسررب 
ي الفریه أیكن  فإ  الحرنق التي تت تب علي جس  اإلنسن  ال یمك  إعتبن هن مش نع  إال بنلنظ  إل

سبب التص    نالمرصنأ بنلسبب هنن  الرأاف  إلري التعنقرأ  فجرب البحرث عر  الهرأ  مر  التصر   
  4نأافع  لمع ف  من إلا كن  التص   مش نعن  م  عأم 

ال اإلنسن  بجس  یتعلق  نه لمج أ مش نع  غی  بكنه من تص   على الحك  یجنز فال       ألأ  نا 
ض  عررأ غیر  المر ی جسر ب بالطبیر یترأخ  بمرتضرنه نالرل  الطبري  العالج عرأ    التسلی  إلى لل 

  مشر نعن   الترأخ  هرلا یعرأ الناقر  فري نلكر مش نع أل  هلا الترأخ  ُیشرك  مسنسرن  بجسر  اإلنسرن   
  للم یض عالجی  مصلح  تحریق إلى یهأ  ألنه
 جرز  فري  ن الجسر  كنمر  فري التصر   المربرن  غیر  مر   نره إلى  یضن أیكن  الفریه نلهب      
 إلى تدأ  ال التي األعضن  بكحأ التص   الجنئز م   نه إالمثنال    كنلرلب حین   اإلنسن  لبرن  الز 
 مش نع   مصلح  تحریق التص   هلا م  الهأ  یكن  ن   جسی   لخط  حینته تع ض  ن نفنته

 مصرلح  تحریرق هرن بنلجسر  المسرنس مر  الهرأ  كرن  مترى مشر نعن بنلعضرن التصر   نیكرن 

                                                 
: الحمنی  الجننئی  للحق في سالم  الجس    سنل  أكترن اه  كلیر  الحررنق جنمعر  الزقرنزیق  د. محمد سامي الشوا -1

  648  ص1986

: النظررن  الرررنننني لرز ع األعضررن  البشرر ی  نمكنفحرر  جر ائ  االتجررن  بنألعضررن  البشرر ی   همــيد. خالــد مصــطفي ف -2
  137االم ج  السنبق  ص 

  649: الحمنی  الجننئی  للحق في سالم  الجس   الم ج  السنبق  صد. محمد سامي الشوا -3

المررأني نالشرر یعی  اإلسررالمی   أا  أ اسرر  فرري الرررننن   -: الحررق فرري الحیررن  نسررالم  الجسررأد. محمــد ســعد خليفــة -4
  115  ص2010النهض  الع بی   
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 للغیر  ناجبر  االحتر ا  مصرلح  تحریرق  نره علرى كرلل  السربب یفهر     نیجرب من  لشخص عالجی 
  1 یضن  
 الشرخص    الغیر  حیرن  إنررنل إلرى یهرأ  آخر  إنسرن  إلرى إنسرن  مر  عضرن نرر  كرن  نلمرن     

نتیجر  إستئصرن   بنلمتب ع یلحق الل  الض   یتجننز  كب   ا    ض   عنه یأف  األق  على  ن الم یض
عضن م  جسمه فرإ  للر  یعرأ مر  المصرنلح المشر نع   نبنرن   علري للر  ال یجرنز المسرنس بجسر  
لا  خترر  هررلا  اإلنسررن   إال إلا كننررت المنفعرر  الترري تت تررب علرري للرر  تفررنق األضرر ا  الننشررئ  عنرره نا 

   2المیزا  فیصی  المسنس بجس  اإلنسن  غی  مش نع نمننفین  لألخالق
 جسر  علرى ت أ التي بنلحرنق یتعلق فیمن الشخص  ضن فنعلی  تب   التي هي الغی  ح فمصل     

 اإلنسرنني  التضرنم  مبرأ  هرن آخر  هرن  مبرأ  ینجرأ اإلنسن  جس  ح م  مبأ  مناجه  ففي اإلنسن  
آخر ی  نتنطرن    شرخنص مصرلح  تحریرق تسرتهأ  الجسر  علرى تت ترب التري الحررنق كننرت فمترى

علي  أا  لناجب التضنم  اإلنسرنني  فرإ  للر  یردأ  لفنعلیر  نمشر نعی  التصر فنت التري تر أ علري 
  3 جس  اإلنسن 

 ا خر ی   المجتمر  أا فر   مصلح  م  الف أ مصلح  تتعن ض قأ اإلنسن  جس  ح م  مرن  ففي     
نیسرمح هرلا التضرنم   اإلنسرنني  التضرنم  منطلرق مر  لألمر  نظ نرن إلا إال ینتفري ال التعن ض نهلا

 بجناز االتفنقینت التي تنمث  مسنسن  بجس  اإلنسن  في حنالت كثی ه 
 بنلجسر  المسرنس علرى تنطرن  التري االتفنقرنت بمشر نعی  الررن  إلرى أیكرن  الفریره نینتهري     

 العالجی  المصلح  لل  اقتضت متى  خ  لت قیعه الشخص جلأ م  جز  استئصن  مث  لاصال 
 مسرنس إلرى نتردأ  اإلنسرن  جسر  علرى تر أ التري التصر فنت صرح   یضرن نیرر   بر  األخیر   لهرلا

 التري المصرلح  تكرن     یجرب كمرن للغیر  عالجیر  مصرلح  تحریرق تسرتهأ     بشر ط بره مسرتأی 
  4م  جسمه جز  في المتص   الشخص سیتحملهن التي  ااألض   م   كث  الغی  على تعنأ

                                                 
: د. حسـاح الـدين األهـواني  115: الحق في الحین  نسالم  الجسرأ  الم جر  السرنبق  ص د. محمد سعد خليفة -1

  17أ المشررنك  الرننننیررر   الترري تثی هرررن عملیررنت ز ع األعضرررن  البشرر ی   مجلررر  العلررن  الرننننیررر  ناالقتصررنأی   المجلررر
  42  ص 1975العأأ األن   مطبع  جنمع  عی  شمس  

د. مـنمون عبـد   650: الحمنیر  الجننئیر  للحرق فري سرالم  الجسر   الم جر  السرنبق  ص د. محمد سامي الشوا -2
  421أ اس  مرن ن   الم ج  السنبق  ص  –:  ضن الم یض ع  االعمن  الطبی  نالج احی  ال ريح

  43-42: الم ج  السنبق  ص نيد. حساح الدين األهوا -3

د. حسـاح الـدين   651: الحمنیر  الجننئیر  للحرق فري سرالم  الجسر   الم جر  السرنبق  صد. محمد سـامي الشـوا -4
  45: المشنك  الرنننني التي تثی هن عملینت ز ع األعضن  البش ی   الم ج  السنبق  ص األهواني
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 یسی  بض   الجس  تمس التي التص فنت على اإلبنح  ترتص  ال االتجنه هلا  نصن  فحسب     
 نغیر  بنلجس  مستأی  مسنس عنهن یت تب التي التص فنت كنف  تشم  إنمن مثال  الأ  نر  كعملینت

 حنأ  كلن  بفش  مصنب آخ  لشخص كلیته  حأ ع  الشخص تننز  لل  نمثن   1لاصال  قنب 
 م  ن فض   سمى غنی  هنن  تنجأ فال بنالنتهن  حینته المهأأ  الم یض هلا حین  إنرنل برصأ نلل 
 حین  یعی     یستطی  المتب ع    العل   ثبت إلا خنص  إلیه  الحنج  عنأ  خنه اإلنسن  یسنعأ   

  2 اأاألف م  غی ه حین  ع  تختل  ال عنأی 
 كرن  مترى مشر نع  تكرن  اإلنسرن  جسر  علرى تر أ التري التصر فنت    سربق ممرن یسرتخلص     
 نفسره للمتبر ع عالجی  مصلح  تحریق یستهأ  كن  متى  مش نعن   السبب نیكن   مش نعن   السبب

 التي األض ا  م   كب  للغی  بنلنسب  تتحرق سن  التي تكن  المصلح     بش ط للغی  بنلنسب   ن
تعرنأ علري المتبر ع نفسره   التري المصرلح  إلرى فررط النظر  ثر  مر  یجرب فرال المتبر ع  تصریب سرن 

نمن یجب    تشم  المصلح   ن المنفع  التي تعنأ علري الغیر   نیررأ  الرنضري المشر نعی    علرىنا 
  لل  على المت تب  نالنتیج  المتب ع بجس  المسنس ع  المت تب األض ا   بی  المنازن   سنس

 .المشروع السبب نظرية ثانيًا  تقدير
 البش ی   األعضن  نز ع نر  عملینت إلبنح  ككسنس المش نع السبب لنظ ی  انترنأات عأ  نجهت 

 یلي:  من النظ ی  هله على  خل نقأ
 بری  المنازنر   سرنس علرى تررن  فهري الرالز  بنلررأ  علیره تررن  الرل  المعیرن  انضربنط أ عر -1

  3الض ن   حنل  تناف  اشت اط أن  المختلف  المصنلح
                                                 

الررلی  قررنلنا بمشرر نعی  عملیررنت  SAVATIER   AUPYسرره  خالفررن  لررلل  لهررب بعررض الفررر  الف نسرري نعلرري  ا -1
نررر  األعضررن  الترري ال تخلرر  سررن  ضرر  ا  یسرری ا   نبنررن  علرري للرر  فررإ  تنررنز  شررخص عرر  طبررر  سررطح  مرر  جلررأه 

 كلیتیره إحرأ  التنرنز  محر  كرن  إ  مش نع غی  نیصی  مش نعن   تص فن   یعأ بح نق مصنب آخ  لعالج  شخص
هرله التف قر  علري  سرنس    قرننن  العرنبرنت الف نسري  Décoqنلرن كرن  للر  ب ضرن المتبر ع  نقرأ  فرض الفریر   حتى

 النتیجر  جسرنم  بمرأ  لالحتجرنج نجره فرال ثر  نمر  جسریمن    ن یسری ا   كرن  سرنا  الجسر  بسرالم  یجر   كر   مسرنس
 الأاف  بنلسبب الرنضي یعتأ    م  مننص فال نبنلتنلي بمش نعیتهن  لالعت ا  األعضن  نر  على عملینت المت تب 
: الحمنیر  الجننئیر  للحرق فري سرالم  الجسر   د. محمـد سـامي الشـوا راجـ  فـي كلـ المسركل    هله نهن بصأأ للتعنقأ

أ اسر   –:  ضرن المر یض عر  االعمرن  الطبیر  نالج احیر  د. مـنمون عبـد ال ـريح  650 -649الم ج  السنبق  ص
  421 مرن ن   الم ج  السنبق  ص

ـــد الجـــواد -2 : األحكرررن  الجننئیررر  المتعلرررر  بعملیرررنت نرررر  نز ع األعضرررن  البشررر ی  بررری  األحیرررن   أا  د. إدريـــس عب
  68-67  ص2009الجنمع  الجأیأ   

أ اسرر  مرن نرر   الم جرر  السررنبق  ص  –:  ضررن المرر یض عرر  االعمررن  الطبیرر  نالج احیرر  د. مــنمون عبــد ال ــريح -3
421  
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 جسر  ن   للغیر   العالجري الهرأ  ترناف  ضر ن   علرى الت كیرز هرن االتجرنه هرلا یمیرز مرن  هر  -2
 مر  سرنبرن   المررأ  التحلیر     إال  1الرننننیر  لالتفنقرنت محال یكن  أل  یصلح لاته حأ في اإلنسن 
 صرن  بعرض علرى عمنمرن بنلجسر  المسرنس قیرنس یجرنز فرال مرنر   غیر  النظ یر  هرله  صرحنب
الحضنن  نالتعلی  هرن قیرنس مر   مسنئ  على الملكن  المسنس فرینس الشخصی   حرنق في التعنم 

 المسركل  نضرعت نلرن  2الفن ق  من مسكل  تررأی  الهرأ   ن البنعرث  فإنهرن تسرتنأ إلري مفهرن  خرنطي
  یر  االستئصرن  علرى یت ترب لر  إلا  عضرنئه بكحرأ شرخص یتبر ع    نفهر  قرأ الصرحیح  إطن هرن في

 یصریب نمرن ضر   مر  المتبر ع یلحرق مرن بری   المنازنر  إطرن  فري المسركل  تنضر      مرن  ا  ضر  
  3م فنض منطق فهن فنئأ   م  الغی 

 البش ی   نر  األعضن  إبنح  م  الحكم  السبب المش نع ن   كننت تصلح سنأا  إلب از نظ ی  -3
 إلبنحر  ككسرنس یصرلح   كمرن    السربب المشر نع نا   كرن 4اإلبنح  لهله ككسنس تصلح ال  نهن إال

 یصرلح ال  نه إال  5للم یض مصلح  عالجی  تحریق إلى تهأ  نالتي عنم  الطبی  بصف  األعمن 
 ممن سر  جر ا  مر  مصرلح  لره لریس هرله الحنلر  فري ألنره المتبر ع مر  العضن نر  لمش نعی   سنسن  

                                                 
: المشرنك  الررنننني التري تثی هرن عملیررنت ز ع األعضرن  البشر ی   الم جر  السررنبق  ص ألهــوانيد. حسـاح الـدين ا -1

60  

  651: الحمنی  الجننئی  للحق في سالم  الجس   الم ج  السنبق  ص د. محمد سامي الشوا -2

الثننیر   السن  الثنني ن  األن  العأأ ناالقتصنأی   الرننننی  العلن  معصنمی  الجسأ  مجل د. حمدي عبد الرحمن   -3
    58  ص1980شمس   عی  جنمع  مطبع  نالعش ن  

  421: الم ج  السنبق  ص د. منمون عبد ال ريح -4

 فري عنمر  بصرف  الطبیر  األعمرن  إبنحر  إلیره تسرتنأ الرل  الررنننني األسرنس تحأیرأ مجرن  فري ننشری  إلري  نره -5
     فرلهب الصرأأ  هرلا فري آ ا  لعرأ  انرسرمت قأ نفسهن  نالتش یعنت نالرضن  الفره    النضعی  األنظم  الرننننی 

فري  المر یض حرق    الر    هرلا یعیرب نلكر  الج احري   ن الطبري بنلعمر  المر یض  ضرن هرن اإلبنحر  سرنأ إلرى   
فري سرالم   حرره علرى بنالعترأا  المر یض  ضي فإلا اجتمنعی   طبیع  لن نلكنه له  خنلصن   حرن   لیس جسمه سالم 

 المجتم  یبرى حق نللا االجتمنعي  الجننب أن  الحق هلا م  الف أ  الجننب إلى جسمه  فإ  هلا ال ضن ینص  
 هرله     سرنس إلرى بعرض الفرره نلهرب للتجر ی   خنضرعن االعترأا  فعر  نیظر  قنئمرن   الجننرب هرلا عر  الرأفنع فري

 نیخلرط غیر  صرحیح تحأیرأ علرى ینطن  إل معیب بأن ه ال    نهلا الطبیب  لأ  الجننئي الرصأ انتفن  هن اإلبنح 
 الر    فرإ  عننصر هن  فلهرلا مر  عنصر ا   نال الج یمر    كرن  مر   كنرن لریس فنلبنعرث نالبنعرث  الرصرأ عننصر  بری 

 بمبنشر   الررننن  لألطبرن  تر خیص إلرى یسرتنأ إنمرن الطبیر   األعمرن  إبنحر     إلرى یرلهب نالرضرن  الفرره فري الر اجح
. د. أحمـد شـو ي أو المر یض بجسر  یمرس الرل  الطبیرب عمر  یبریح الرل  هرن الررننن  إل        الطبري العمر 
: الرررننن  الجنررنئي نالطررب الحررأیث  أ اسرر  تحلیلیرر  مرن نرر  لمشرر نعی  نررر  نز ع األعضررن  البشرر ی   الم جرر  خطــور 

  32-25السنبق  ص 
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 الجسر  نسرالم  بنلحیرن  المسرنس ج ائ  في ال یعتأ الرننن     ع  فضال   جسمه على الطبي العم 
 كرن  مر  الر غ  فعلرى تررأ  مرن علرى نبنرن  ال     كننت ش یف  سنا  بهن الرین  إلى الأافع  بنلبناعث
  1إلبنحتهن سببن   یكن     یرن  ال  نه إال نز اع  األعضن  نر  مجن  في ش یفن   البنعث
كمررن    هررله النظ یرر  نا   كننررت ترررن  علرري  سررنس المنازنرر  برری  المصررنلح المختلفرر  إال  نهررن ال       
 مردأاه شر ط إضرنف  إلى  نصن هن اضط  فرط نللل  الض ن    نطنق في لل  یت     حتمن ترتضي

  فررأ المر یض  نمر  ثر حیرن  إلنررنل النحیرأ  النسریل   ن االحتینطیر  النسیل  هن االستئصن  یكن    
  2 حأقنا تأاخال  م  النظ ینت األخ  

 الثاني الفرع

 البشرية األعضاء نقل إلباحة  نساس الضرور  نظرية

 ال البشر ی  األعضرن  نرر  عملیرنت علرى المت تبر  الرننننیر  الصرعنبنت    الفرره مر  جننرب ی      
  جرن  تعرنن  إلرى حسرمهن یحترنج نالتري المختلفر  الرری  فري نالترأ ج المرن نر  مسركل  مر   كثر  تثیر 

 نظ یر  فري إطرن  الترأ ج هرلا معنلجر  یمك  الرننننی  الننحی  فم  ناحأ  صعیأ على نالطب الرننن 
 نلی ئبنلمس الخنص  األنضنع ی تب    الرضن  یستطی  النظ ی  هله ش نط ضن  فعلى  3الض ن  

  نهرن مرن یرتضري منرن    نتنرنن  مضرمن  4األحیرن  بری  فیمرن البشر ی  األعضرن  نرر  عملیرنت عر 
 نظ ی  الض ن     ث  نتننن   نجه النرأ التي نجهت لهن علي النحن ا تي: 

 الضرور . نظرية أواًل  مضمون
 نر  عملینت لمش نعی   سنسن   الض ن   حنل  بنعتبن  یننأ  الل  االتجنه ظه  لرأ     

 حتى سنئأا كن  الل  التش یعي غاالف   ظ  في نلل  المنضي  الر   ستینینت في البش ی  األعضن 
 بعرض عنرأ الضر ن   نحنلر   5ف نسرن فري العملیرنت هرله یرنظ  تشر ی   ن  ظهر  حیرث 1976 عرن 
 الررنننني األسرنس تعتبر  حیرث البشر ی   األعضرن  نز ع نرر  لعملیرنت الرنننني األسنس هي  االش  

                                                 
نز ع األعضررن  البشرر ی  برری  األحیررن   الم جرر  : األحكررن  الجننئیرر  المتعلررر  بعملیررنت نررر  د. إدريــس عبــد الجــواد -1

  68السنبق  ص

د. حسـاح الـدين   651: الحمنی  الجننئی  للحرق فري سرالم  الجسر   الم جر  السرنبق  ص د. محمد سامي الشوا -2
  141: االم ج  السنبق  ص د. خالد مصطفي فهمي  60: الم ج  السنبق  ص األهواني

  653الجننئی  للحق في سالم  الجس   الم ج  السنبق  ص : الحمنی  د. محمد سامي الشوا -3

    58معصنمی  الجسأ  الم ج  السنبق  صد. حمدي عبد الرحمن   -4

الجنمعر   أا  الحأیثر   الطبیر  االتجنهرنت ظر  فري البشر   للجسر  الجننئیر  الحمنیر د. مهنـد صـ أ أحمـد   -5
  63  ص 2002الجأیأ   
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 ش نطهن تناف ت متى الم یض لجس  ننرله المتب ع جس  م  العضن القتطنع  یه    بحسب النحیأ
 األحیرن  بری  البشر ی  األعضرن  نرر  عملیرنت مشركل     إلرى االتجرنه هرلا  نصن  نلهب  نضنابطهن

 نظ یر  إطرن  فري  سنسرن ترأخ  نهري الحیرن  فري تنجرأ التري المختلفر  الرری  بری  المنازنر  مسركل  تثیر 
 الخطر  بری  المنازنر  علرى یررن  طبیرب    فرإ  عنمر  بصرف  الطبري العمر  مجرن   ففري الضر ن  
   الشفن  نف ص 

  ممیزا   تتخل طنبعن   المنازن  هله فإ  البش ی  األعضن  نر  مجن  في  من
  عامة بصفة الطبية األعمال في الضرور  حالة -1

 تفنأیره إلرى سبی  نال النقنع نشی  خط   من  ینجأ الل  الشخص حنل  الض ن    بحنل  یرصأ    
: بكنهن الض ن   حنل  سفنتییه الفریه  نیع   1العرنبنت قننن  ألحكن  طبرن   محظن  فع  بن تكنب إال

    بغی ه  ن به محأقن    كب   ا    ض لیتفنأ  النحیأ  النسیل     بنضن  له یتبی  الل  الشخص حنل 
 غی ه حن   ن منله  ن غی ه  ن نفسه اإلنسن  یجأ    هي الض ن      كمن  2للغی   ق   ا    ض یسبب

 سرن  الخطر  هرلا مر  للخرالص سربی  مر  هنرن  نلریس النقرنع  نشر  علرى جسری  لخطر  معر ض
  3ج یم  یعأ فع  بن تكنب

 الریرن  طبري عمر  كر  فري یجرب فإنره عنمر  بصرف  الطبیر  األعمرن  فري الضر ن   حنلر  عر   مرن    
 نم  المسترب  إلى بنلنظ  المنازن  تل  نتكن  الشفن   ف ص   ن ناألم  الخط  بی  المنازن  بعملی 

 قأ التي المخنط  بی  مرن ن  یج ین  نالم یض فنلطبیب التككأ  عأ     االحتمن  م  برأ  تتس  ث 
 نآفرنق فر ص نبری  جهر   مر  معری  طبري عمر   اإجر   نمخرنط  یعرنل  لر  إلا المر یض لهن یتع ض
 الطبیرب بره یررن  الرل  االختیرن  فري ا  كبیر   ا  أن   یلعرب االحتمرنالت فحسرنب   خ   جه  م  الشفن 

       الكثر   قرننن  یسرمى مرن  سرنس علرى االحتمرنالت حسرنب نیكرن  نالنسریل   العرالج حیث م 
 نلریس حر االج   فشر   ن لنجرن  العرن  المتنسرط  سرنس على یرن  حياالج   العم  خطن   مأ  ترأی 
  4معین  حنل  في ح االج   التأخ   سنس على

                                                 
األحكررن  الجننئیرر  المتعلررر  بعملیررنت نررر  نز ع األعضررن  البشرر ی  برری  األحیررن   الم جرر  : د. إدريــس عبــد الجــواد -1

  68السنبق  ص 

: الرررننن  الجنرررنئي نالطرررب الحررأیث  أ اسررر  تحلیلیررر  مرن نرر  لمشررر نعی  نرررر  نز ع د. أحمـــد شـــو ي أبـــو خطـــو   - 2
  33األعضن  البش ی   الم ج  السنبق  ص 

  2008اإلسركنأ ی    الجرنمعي  الفكر  أا  نالرضرن   الفرره بری  الطبیر  المسرئنلی  :حجازي بيومي الفتاأ د. عبد -3
   27ص

 الحأیثر  العلمیر  األسرنلیب اسرتخأا  عر  الننشرئ  لألطبرن  الجننئیر  المسرئنلی  المجيد  عبد الوهاب عبد د. محمد -4
 في
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نمن  صبح یع   بنلعم  الل  یعطي الطبیب        میز نل  یعأ جنه  العم  الطبي ف  الشفن    نا 
 المهر   صرحنب مر  غیر ه بره یتمتر  ال خرنص بنمتیرنز یتمتر  فنلطبیرب اإلنسرن   جسر  علرى العمر 
  ن فررط المر یض شرفن  الطبیب أن  یعأ ل   نه بمعنى اإلنسن   جس  على عمله یمن س فهن الح  
نمن  صبح یرن  بتنجیه نتنظی  الحین م یتهنقن الطبیرب هرن  ن صبح لانسن   العضنی    األم اض نا 

یجرنبي فري الشرفن   فرأن ه یرأمره  الرل  العرالج ط یرق عر  االحتمرنالت عملیرنت یررنأ الرل   سنسري نا 
  1ناألم  نیسعي جنهأا  لزینأ  ف ص النجن  علي احتمنالت الفش 

 البشرية  األعضاء نقل عمليات في الضرور  حالة -2
 لرنفس الشرخص بنلنسرب  نا من  المخنط  حسنب بعملی  العنأ  الطبي العم  في الطبیب یرن     
 مر  تفرنأ  الكثیر  سربی  ضرئیال  فري خطر ا   یتحمر  فرنلم یض  منمره  ناحرأ لمر یض بنلنسرب    

  2المخنط 
تكننمتعلرر   ال المرلكن   المرن نر   ن المنازنر  عملیر  فرإ  البشر ی  األعضرن  ز ع مجرن  فري  مرن    

نمن بككث  م  شخص       نطنق حنل  الض ن   فري مثر  هرلا العمر   عر  یتسر  بشخص ناحأ  نا 
 الم یض نالمتلري للشخص المتب ع بنلنسب  یكن  نالفنائأ األض ا  ترأی  فعملی  آخ  طبي عم    
  3ناحأ آ  في

 على عملی  المش نعی  صف  إلسبنغ صنلحن    سنسن   الض ن   حنل  في ی   الل  الفره نینطلق     
 خطر ا   إنمرن یرأف  العملیر  تلر  برإج ا  یررن  الرل  الطبیب    مفنأهن نرط  م  البش ی  األعضن  نر 

 منره الرل  ینترزع الشرخص علرى جسرنم   قر  ضر   بإیررنع ) المر یض  نللر  الغیر  یهرأأ جسریمن  
 یلحرق نالضر   الرل  المر یض یهرأأ الرل  الخطر  بری  المنازنر  فري الم جر  هرن نالطبیرب العضرن 

                                                                                                                                               

: الم ج  د. أحمد شو ي أبو خطو   197  ص1997الرنه     جنمع  الحرنق  كلی  أكتن اه   سنل  الطب 
  654: الحمنی  الجننئی  للحق في سالم  الجس   الم ج  السنبق  ص د. محمد سامي الشوا  33السنبق  ص 

: المشنك  الرنننني التي تثی هن عملینت ز ع األعضن  البش ی   الم ج  السنبق  ص د. حساح الدين األهواني -1
48  

 الحأیث  العلمی  األسنلیب استخأا  ع  الننشئ  لألطبن  الجننئی  المسئنلی  المجيد  عبد الوهاب عبد د. محمد -2
 في

  199الطب  الم ج  السنبق  ص

 الحأیث  العلمی  األسنلیب استخأا  ع  الننشئ  لألطبن  الجننئی  المسئنلی  المجيد  عبد الوهاب عبد د. محمد -3
 في

: الم ج  د. أحمد شو ي أبو خطور   197  ص1997الرنه     جنمع  الحرنق  كلی  أكتن اه   سنل  الطب 
  654: الحمنی  الجننئی  للحق في سالم  الجس   الم ج  السنبق  ص د. محمد سامي الشوا  33السنبق  ص 
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 ال الطبیب على فال مسئنلی  الض ن    حنل  نطنق في أاخال   یكن  إنمن لل  یفع  إل نهن بنلمتب ع 
 حسرنبن  اجر ا   الطبیرب علرى یجرب االتجرنه لهرلا ننفررن    1المأنیر  الننحیر  مر  نال الجننئیر  الننحی  م 
 م  ك  جننب في یرأ هن ث  العملی  على تت تب التي نالمننف  بنلمخنط الخنص   لالحتمنالترن  أقی

 فیمتنر  مضرن هن العكس على ی جح  ن الج احتی   فیج   العملی  منفع  لكي ی جح العالق   ط في
   2إج ائهمن ع 

 1961ف نسرن  فري البشر ی  األعضرن  نز ع نر  مجن  في لهن تطبیرن   الض ن   حنل  شهأت نقأ     
 ألختهرن نرلهرن سرن  بغر ض 14العمر  مر  تبلر  فترن  كلیتري  حرأ انترزاع األطبرن   حرأ   اأ حینمرن نلل 
 نقرأ  كلرن  كرن   نبنلترنلي  صربحت حینتهرن مهرأأه بخطر  جسری   فش  م  تعنني كننت نالتي التن  
 تبر   الضر ن   كننرت حنلر  إلا نمرن   للطبیربالجننئیر مسرئنلی  عر  الحنلر  هرله بصرأأ التسرند  ثرن 

 الرلی  الرضرن   جرن  الر    لرأ  خلص نقأ الم یض   جس  في انتزاع الكلی  نز اعتهن بعملی  قینمه
 العملیر   هرله برإج ا  الریرن  یجنز للطبیرب  نه إال لألطبن  الرنمي المجلس قب  م  استشن ته  تمت
 إل الطبیر   الضر ن   حرنالت في عملینت اإلجهنض إج ا  م  األطبن  به یرن  من على قینسن   نلل 
 لتالفري سربی  نال قصری   مرأ  خرال  بحینتره قرأ یردأ  )الم یضر  ( مرن شرخص یهرأأ خطر  هنن    
 مر ا   العملیر  كرن  إجر ا  لرلل   ) المننحر  األخرت( شرخص آخر  مر  العضرن برإنتزاع إال الخطر  لل 

  3جننئی  للطبیب جنئزا  ال ی تب مسئنلی 
 ز ع لعملیرنت قننننیرن    سنسرن   الضر ن   حنلر  اعتبرن     الصرأأ هرلا فري  4الفررهیرلهب یعرض     

 نهي:  ش نط عأ  معهن تتناف     یجب البش ی  األعضن 
 لره جأیرأ عضرن نرر  عأ  على یت تب بحیث بنلم یض  محأق خط  هنن  یكن     یجب -1

 بنلغی ن  محأق یكن     یكفي ب  نفسه  بنلشخص ن  محأق الخط  یكن     یشت ط فال نفنته 
 .الش عي الأفنع حنل  مث 

                                                 
الم جر  السرنبق  ص  الحأیثر   الطبی  االتجنهنت ظ  في البش   للجس  الجننئی  الحمنی د. مهند ص أ أحمد   -1

63   

د. حمـدي   12  ص2005 الحرأیث  الكترنب أا  األعضرن   نز اعر  نرر  علرى  ضرنا  بيـومي  محمـد د. علي -2
    131معصنمی  الجسأ  الم ج  السنبق  صعبد الرحمن  

: النظرن  . خالـد مصـطفي فهمـي  33: الررننن  الجنرنئي نالطرب  الم جر  السرنبق  صد. أحمد شو ي أبو خطو  -3
د.   150-149البش ی  نمكنفح  ج ائ  االتجرن  بنألعضرن  البشر ی   االم جر  السرنبق  ص الرنننني لز ع األعضن  

   64الم ج  السنبق  صمهند ص أ أحمد  

الم جر  السرنبق  ص  المجيـد  عبـد الوهـاب عبـد د. محمـد  654: الم جر  السرنبق  ص د. محمد سامي الشـوا -4
200  
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 .المتب ع سیلحق الل  الض   لل  م  بكثی   كب  تفنأیه الم اأ الخط  یكن     یجب -2
 ن   المتلري  إنرنل ط یرهن ع  یمك  التي النحیأ  النسیل  هي العضن نر  عملی  تكن     -3

 نخلرنه المنررن  العضرن صرالحی  م اعرن  حیرث مر  لنجنحهن الالزم  العننص  كنف  لهن یهیك
 برنرص إصرنبته  ن المتنرنز  نفرن  االستئصن  عملی  على یت تب  ال نم اعن  ض ااألم   م 

 .جسمه نظنئ  في نمستأی  خطی 
 لره یتعر ض الرل  الخطر  بری  المنازنر  تررأی  فري طبري ف یرق مر   كثر  یشرت      یجرب -4

 یجر   الل  الطبي الف یق یكن     یجب نلهلا المتب ع  له یتع ض الل  نالض   الم یض
 .الز ع بعملی  یرن  الل  الطبي الف یق غی  االستئصن  عملی 

 ن  نمنلجر تجسرأ البشر ی  األعضرن  نر  عملینت    األم یكي-االنجلن الفره م  جننب ی   كمن     
 مر  عضرنیررن  برإنتزاع  الرل  الطبیرب    للر  نتب یر    كننهرن  بكنفر  الضر ن   حنلر  لتطبیق مثنلین  
 أفر  هرن ن  أائمر مرصرأه    إل نالشرهنم   بنلنبر  عملره یتسر  إنمرن المر یض نررنلشرخص مرن إل جسر 

 اعتبرن ه یجرب مثلره كرن  فمر  المتبر ع  علرى جسرنم   قر  ضر   بإیررنع نللر  المتلرري عر  الخطر 
 هرلا  صرحنب یر   لرلل   كبر   خطر  لیرأف   قر  ضر   ینقر  الرل  اإلطفرن   جر   ن المنررل بمثنبر 

  1اإلغنث   عمن  قبی  م  یعأ البش ی  األعضن  نز ع نر  مجن  في الطبیب عم       ال  
لا كننرت غنلبیر  الفرر  الف نسري قرأ استحسرنت نظ یر  الضر ن    إال  نهر  یر ن  مر  للر         عرأ نا 

 إلرى نهنیتره النظ یر  هرله منطرق فمسرنی   األعضرن   نرر  عملیرنت بمشر نعی  للررن  نحرأهن كفنیتهرن
جبن ه  إلى یدأ   لمج أ كلیته مثال  علي إخضنع    شخص لعملی  استئصن  إحأ تحك  الطبیب نا 
  2كلن  بفش  مصنب م یض شخص  نسج  م   نسجته تطنبق
أ اكرررن  لمرررن ت تبررره هرررله النتیجررر  مررر  إنتهرررن  ناضرررح لحرررق المتبررر ع فررري سرررالم  نتكنمررر  كیننررر        نا 

حنلر   نظ یر  نصرن   عمرأ فررأ ناألخالقیر   الرننننیر  المبرنأ  نكنفر  یتعرن ض مرن نهرن الجسرأ  
 العضرن منره  نرر  إجر ا  یمكر  حترى للمتبر ع نالمسرتنی  الحر  بنل ضرن اقت انهرن اشرت اط إلرى الض ن  

 نرر  الررنننني لعملیرنت األسرنس المسرتنی   قرن  نال ضرن الضر ن    حنلر ( الشر طن  هرلا  ترناف  فرإلا
   3األحین  بی  فیمن البش ی  األعضن  نز ع

                                                 
الم جر  السرنبق  ص  الحأیثر   الطبی  االتجنهنت ظ  في البش    للجس الجننئی  الحمنی د. مهند ص أ أحمد   -1

63   

 ضرن المر یض عر  االعمرن  الطبیر   د. منمون عبد ال ريح   654: الم ج  السنبق  ص د. محمد سامي الشوا -2
  425 -424نالج احی   الم ج  السنبق  ص 

الم جر  السرنبق  ص  الحأیثر   الطبی  االتجنهنت ظ  في البش   للجس  الجننئی  الحمنی د. مهند ص أ أحمد   -3
68   
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  ن مننعرن   اإلبنحر   سربنب سببن  مر  الض ن   حنل  كننت إلا من حن  الرننن  فرهن  اختل  نلرأ     
 نم  هلا المجن   في مه  غی  الفرهي الجأا  هلا      ی  2إال    البعض  1منان  المسئنلی  م 
 یسرك  ال نز ع األعضرن  نرر  مجرن  فري الضر ن   حنلر  شر نط ترناف ت مترى بكنره الررن  یمكر  ثر 

 عمن النظ  بغض خطك یصأ  منه ل  طنلمن المتب ع جس  م  العضن استئصن  عملی  ع  الطبیب
 المسرئنلی   منانر  ضرم  حنلر  الضر ن   یكیر  الرل  لالتجنه نفرن   مش نع غی  عمال   تأخله كن  إلا
 اإلبنح    سبنب ضم  الض ن   یأ ج حنل  الل  لالتجنه نفرن   اإلج امی  الصف  عنه ا تفعت  ن

 :الضرور  نظرية ثانيًا  تقدير
تكسیسرن   البشر ی  األعضرن  نز ع نر  مجن  في الطبیب عم  تكسیس الفره م  جننب انترأ لرأ      
 قننننیرن  أا  سرن تصرلح ال نبنلترنلي  3نلی ئمسر مرنن   ن إبنحر  سربب كننرت سرنا  الضر ن   حنلر  علري

 : یلي من النظ ی  هله على ن خل العملینت  هله إلبنح 
 یفترر ض   إسررتخأا  حنلرر  الضرر ن   للررتخلص مرر  عررب  المسررئنلی  المأنیرر  نالجننئیرر  إنمررن  -1

 الصعب نم  بنلغی    ق  ض   إللحنق فیأفعه معی   لخط  من شخص فیه یتع ض ظ فن  
 بنعتبرن  األعضرن  نز ع نرر  لعملیرنت ممن سرته في للطبیب بنلنسب  المنطق هلا یتناف    
 یحمري    علیره تفر ض نالتري الرننننیر   األصرن  حرأنأ فري مهنتره یمرن س محتر    نره

  ن  خالقري لضرغط التعر ض یرأعي    لره نلریس سرنا   حأ على نالم یض المتب ع الط فی 
 هرلا فري یهر  نال سرلی   شخص صح  حسنب على م یض شخص إنرنل ض ن   نلأته  أبي
  یرض  الر  جننرب مر  الفنئرأ  نضرخنم  المتبر ع جننب م  التضحی  بسنط  تثن     المرن 
 مر  بررأ  یمن سرهن إنمرن الطرب مهنر  یمرن س حری  الطبیرب    هرن الطبیعي النض     كمن
 بمن علیه المع نض  للحنل  بنلنسب  المننسب  االر   اتخنل م  یمكنه ناالختین  التفكی  ح ی 

  4غی ه نفس على محأق خط  حنل  في بنقنعه للش  مجنال یأع ال

                                                 
    42-39: الرننن  الجننئي نالطب  الم ج  السنبق  ص د. أحمد شو ي أبو خطو  -1

 426 -425الم ج  السنبق  ص  د. منمون عبد ال ريح  -2

 منانر  إلرى منره اإلبنحر   سربنب إلرى  قر ب هري الضر ن   حنلر     یر   الرل  الفقهـي االتجـا  نؤيد ومن جانبنا  -3
 للمسرئنلی  معر ض بكنره نالررن  عمله  ألأا  كنمل  ح ی  إلى یحتنج الطبیب عم  أل  الطبي  في المجن  المسئنلی 

 هله م  یحأ
  2002الع بیر    النهضر  أا  مرن نر   أ اسر  األحیرن   بری  البشر ی  األعضرن  نرر  :سـرور د. طـار الح یر   

  148ص

    13الم ج  السنبق  ص األعضن   نز اع  نر  على  ضنا  بيومي  محمد د. علي -4
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 ال  نهن إال الم یض  جننب في بش نطهن تتناف  قأ الض ن   حنل     صحیحن   كن  نه نا    -2
 خط      یتهأأه نال سلی  شخص لكننه نلل العضن   منه للمنرن  بنلنسب  تطبیرن   لهن تجأ

  نهرن بر  جمریعه  األعضرن  نز ع نرر  عملیر   طر ا  تغطي ال الض ن   حنل  فإ  نبنلتنلي
 یمكر  ال للر  نعلرىالمتلرري   ( المر یض الشرخص نهرن فررط ناحرأ طر   علرى تنطبرق
 ضر   علیره نقر  الرل  المتبر ع  اإز  نفسره عر  نلی ئالمسر لرأ   النظ یر  بهرله التعلر  للطبیرب
  1قنننني مسنغ أن  جسمه  ا جز  م  جز  ناستئصن  الجسمنني تكنمله نرص في تمث 

 یمكر   خر  نسریل   تنجرأ نال نمحرأقن   حرنال   الخطر  یكرن  الضر ن      حنلر  شر نط م  إ  -3
 نرر  بعرض عملیرنت فري بترناف ه الررن  یمكر  ال الشر ط نهرلا الخطر  هرلا أفر  ط یرهرن عر 
الفشر  الكلرن  مر یض     نجرأ إل الكلرى  ز اع  عملینت في خنص  نبصف  األعضن  نز ع

 نهي إلیهن اللجن نا   كن  مهأأا  بخط  جسی  نحن  بنلفع  إال    لا  نسیل   خ   یمك  
 نر  مجن  في نكلل  البأی   لنجنأ الض ن   حنل  تنجأ ال ث  نم   2الكلن  الغسی  عملی 

                                                 
: الم جر  د. خالد مصطفي فهمـي  43: الرننن  الجننئي نالطب  الم ج  السنبق  صد. أحمد شو ي أبة خطو  -1

  74: الم ج  السنبق  ص د. إدريس عبد الجواد  153السنبق  ص

قسر  التجمر  الخرنمس نالمریرأ   2017لسرن   1413الجننیر   قر  فري الح ح الصادر مـن مح مـة جنايـات القـاهر   -2
  نالرل  قضرت فیره:    12/7/2018حص  جننینت الرنه   الجأیأ  نالمحكن  فیهرن بجلسر   2017لسن   351ب ق  

حنل  الض ن   غیر  مترنف ه للر     الخطر  الرل  حرنق برنلمنرن  إلریه  نالمتمثر  فري  صرنبته  بركم اض لحررت بعضرن 
یعررأ مرر  قبیرر  الخطرر  الحررن   إل    عنصرر  المتطلررب لریررن  الخطرر  الجسرری  منتفرري نغیرر  متررناف  فرري جمیرر  الكلرري ال 

الحرنالت التري حضرر ت لرز ع الكلري سررنا  مرن تر  الررز ع لره  ن التري ترر  تحضری هن لنرر  الكلرري إلیهرن حیرث    الم ضرري 
ا الحك  عنأه  النقت الكنفي لمجنبهه هلا الملكن ی  نالنا أ   سمنئه  بكم  االحنل  نسنئ   ن اق الأعن  نضمنهن هل

المرر ض نال ینجررأ مررن یضررط ه  علرري اتیررن  فعلهرر  اإلج امرري إل    الثنبررت    المنرررن  إلرریه  نبررنقي الم ضرري خططررنا 
للل     ممن ینفري حنلر  الضر ن    ثر     قرننن  تنظری  نز ع األعضرن  البشر ی  نظر  آلیر  محرأأ  ننسریل  معینر  لرأف  

ننجمرر  عرر  المرر ض عرر  ط یررق النررر  مرر  جسرر  إنسررن  آخرر  فرري حنلرر  كررن  للرر  النسرریل  النحیررأ  حنلرر  الضرر ن   ال
لمناجهرر  هررلا المرر ض إل نررص فرري الفررر   األنلرري مرر  المررنأ  الثننیرر  علرري  نرره : ال یجررنز نررر     عضررن  ن جررز  مرر  

فظر  علري حیرن  عضن  ن نسی  م  جس  إنسن  حي برصرأ ز اعره فري جسر  إنسرن  آخر  إال لضر ن   ترتضریهن المحن
المتلري  ن عالج  م  م ض جسی  نبش ط    یكن  النر  هن النسیل  النحیأ لمناجه  هله الض ن    ناال یكرن  مر  
شك  النر  تع یض المتب ع لخط  جسری  علري حینتر   ن صرحته        الضرنبطتی  لجرناز النرر  نفررن  للررننن  تتمثر  

الحن  كلل  نكن  لل  النسیل  النحیرأ  لرأف  للر  نال یعر ض المتبر ع في حنل  الض ن   الرنئم  علي الخط  الجسی  
لخطرر  جسرری  علرري حینترره نالترري بتناف هررن نظرر  الرررننن  إجرر ا ات محررأأه ال یجررنز االخررال  بهررن  ن عررأ  اإللتررزا  بهررن  

م  نمنهررن    یكررن  للرر  علرري سرربی  التبرر ع نحظرر  التبرر ع علرري سرربی  البیرر  نالشرر ا  نبررإج ا ات محررأأ  تضررم  سررال
الم ضي الصرنأ  منره التبر ع نبمنافرر  اللجننتری  المختصرتی  المبینتری  بنلررننن  ) اللجنر  الثالثیر  ناللجنره العلیرن لرز ع 
األعضن   ن   یكن  لل  في  حأ المستشفینت الم خص لهرن نالتري تترناف  بهرن االأنات نا الت الطبیر  الحأیثر  التري 
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 فرال النقرنع نشری  بخطر  مهرأأ  حریریر  قیمر  نجرنأ برلاتهن تفتر ض الضر ن   فحنلر  الر نیر 
 ض الم ی هال  الر نی  نر  عأ  على یت تب

 الحسرنبنت    المدكرأ مر  نلریس المخرنط   م  تخلن ال البش ی  األعضن  نر  عملینت    -4
 للخطرك فهنرن  احتمرن  نمدكرأ   النف  نالض   صرحیح  بی  للمنازن  الطبیب بهن یرن  التي

 لتجنب تأخ  الطبیب ترب  یمك  ال نبنلتنلي أائمن   مدكأا   لیس العضن نر  نجن     بمعنى
  الجس  الغ یب  فض مشكل  تناجه األعضن  نر  عملینت ن   خنص  حن  خط 

 فري الحرق لحمنیر  هرأ ا الضر ن   حنلر  علرى بنرن  البشر ی  األعضرن  نز ع نرر  إبنحر     -5
  ضرن ن   خصنصرن    ا  جبر النرنس  عضرن  استئصرن  لا  حری  یصربح حیرث الجسر   سرالم 
نمن هن ش ط ی مك  الطبیب م  استخأامه  لیس المتب ع نالتعل  عنص ا  في حنل  الض ن    نا 

 سرلی  شرخص مر  كلیر  عابرننتز  یررن  الرل  الطبیرب فعر  ُننرز     یتصرن  ال فإنره لرلل  بهرن
 خطر  یتهرأأه مر  إلنررنل حنئطرن   یهرأ  الرل  اإلطفرن   جر  فعر  منزلر  المثرن  سربی  علرى

  1الح یق
 تشرت ط نال الضر ن    حنلر  علرى فررط ت تكرزكننهرن  بنلعضرن المتبر عتجنهلرت إ اأ   النظ یر  فهله   

المسرنس بجسرمه    فرض  ن قبرن  فري اإلنسرن  حرق مر  یتعرن ض نهرلا المتب ع   ضن على الحصن 
 صنلح  غی  یجعلهن من نهن األعضن   نر  حنالت كنف  في تتناف  ال الض ن   حنل  فإ نم  ث   

                                                                                                                                               

كمن حظ  النر  فیمرن بری  المصر یی  ناجننرب سرن  بری  الرزنجی  نالنالرأی   تضم  سالم  المنرن  منه نالمنرن  إلی  
ناالبنن   ن بی  االجننب م  جنسی  ناحأ  بنن  علي طلب الأنل  التي ینتمي إلیهن المتب ع نالمتلري علري النحرن الرل  

  یررأف   ن یملرر   مررنال  تحررأأه الالئحرر  التنفیلیرر  لهررله الرررننن   نحترري ال یتحررن  المصرر   الرري سررلع  تبررنع نتشررت   لمرر
 كثرر   نمرر  ثرر  ال یجررنز    یررتخلص األجنبرري مرر  آال  المرر ض بررك  یسررلب للمررناط  المصرر    عضررنئه حیررث  سررتلز  
الررررننن  المصررر   ضرررنابط محرررأأه لرررأف  الخطررر  الرررل  یحیرررق بررره مررر  المررر ض الجسررری  نال یجرررنز معهرررن الترررز ع بحنلررر  

نل  للفكن  م   حكرن  الررننن  ناال  ضرحي الررننن  لغرنا  تنرزه الشرن ع الض ن   لأفعهن إل ال یمك  اال تكن  الي تل  الح
عنه حیث    مننط اللجن  إلي النر  نز ع األعضن  البش ی  بأائ  هن نجنأ حنل  ض ن   تتمث  فري عنصر  الخطر  

أ  لرأف  نهن الم ض الجسی  الل  یخشي معه حین  المنرن  الی  فضال  ع  نجنب    یكرن  النرر  هرن النسریل  النحیر
الم ض نالتننسب م  عأ  تع یض المتب ع لخط  یهأأه نهرله الشر نط نال  یرب هري ا كرن  حنلر  الضر ن    فنلمشر ع 
اشت ط تناف هن ناستلز  بعأ تناف هن    یكن  أفعهن في شك  محأأ نهن التب ع نفق ضنابط محأأه نظمهرن الررننن  بمرن 

نل  الض ن   فري الفكرن  مر  تلر  الضرنابط التري اسرتلزمهن الررننن  إل یتعی  معه االلتزا  بهن نال یجنز التعنی  علي ح
 نهن ش طن  للجن  إلي تل  ا لی  نلیست نسیل  لله نب مر  تلر  الضرنابط فرال یسرتری  الحرن  برأف  حنلر  الضر ن   اال 

 الض ن    بنلی  معین  نبضنابط مستحكم  ن سس مست عنه نظمهن لل  الرننن  بمن ال یمك  معه اعمن   ث  حنل 

الم جر  السرنبق  ص  الحأیثر   الطبی  االتجنهنت ظ  في البش   للجس  الجننئی  الحمنی د. مهند ص أ أحمد   -1
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 العمنمیر  صرف  األسرنس لهرلا یكرن     یجرب إل المجن   هلا في الطبي التأخ  لمش نعی  ككسنس
  1فرط بعضهن على االقتصن  نعأ  الحنالت مختل  لیناجه یصلح بحیث

 
 الثالث الفرع

 االجتماعية المصلحة نظرية

علري  سرنس  یررن  البش ی  األعضن  نر  عملینت مش نعی   سنس    إلى الفره م  جننب لهب    
  نلبیررن  مررأ  صررالحیتهن إلصرربنغ صررف  المشرر نعی  علرري هررلا النررنع مرر  الجتمنعیرر قكرر   لمصررلح  ا

نتننن  مضمن  هله النظ ی   ث  نتع ض لترأی هن علي الممن سنت الطبی  علي جس  اإلنسن  سن  
 ضن  من خلصت إلی  م  نتنئ  

 أواًل  مضمون نظرية المصلحة اإلجتماعية 
 الحررنق مر  الجسر  نسرالم  الحیرن  فري الحرق    مضرمننهن  سنسری  فك   على النظ ی  هله ترن    
 مر  یتحر   ن   جسرمه بسرالم  یحرتفظ    الفر أ مصرلح  نمر  فر أ  لكر  الررننن  بهرن یعتر   التري
 العرنأ  السری  أن  یحرن  اعترأا  نكر   طبیعیرن    أا  نظنئفهرن  عضرنده تردأ  ن   البأنیر  ا ال 

  2یج م  الرننن  من نهن الجس  سالم  في بنلحق مسنس هن الجس  نظنئ  ألحأ نالطبیعي
 :اعتبن ی  یتننزعه النظ ی  هله  نصن  لأ  الجس  سالم  في نالحق    
 مر  الفر أ على تعنأ التي المصنلح كنف  في نیتمث  الحق لهلا الف أ  الجننب األول  االعتبار    
 .الجسأ  تكنمله خال 
 النظیفر  یردأنا كري عرن  بنجره أها فر   سرالم  فري المجتمر  حرق فري یتمثر  الثـاني  االعتبـار    

 یستطی  فال للمجتم   هي الحق هلا یتضمنهن التي لحنمصال م  عأأ    لل  نیعني  3االجتمنعی 
 فیمن تص   یعتب  الحق هلا في تص   فإ  لل   في صف  ل  غی  هن إل منهن یح مه    الف أ
    یستطی  ال  نه إال الف أ  بنلجننب یتعلق فیمن التص   حق للف أ كن  إلا آخ  بمعنى یمل   ال

  4للجس  االجتمنعی  بنلنظیف  مسنسن   یتضمنه التص   هلا كن  إلا الحق هلا في یتص  

                                                 
كلیر  الحرررنق  جنمعر  عرری  شررمس   -: المسررئنلی  المأنیر  نالجننئیرر  للطبیرب   سررنل  أكتررن اهد. إيهـاب يســر أنــور -1

1994  462  

     44الرننن  الجننئي نالطب  الم ج  السنبق  ص : د. أحمد شو ي أبة خطو  -2

    158: الم ج  السنبق  ص د. خالد مصطفي فهمي -3

    119 -118: الحق في الحین  نسالم  الجسأ  الم ج  السنبق  ص د. محمد سعد خليفة -4
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 صرنحب الفر أ    إل الفر أ    صرله مر  تج أه ال الجس  سالم  في للحق االجتمنعی  نالصف      
 علرى نیحر ص السرالم  بهرله الم تبطر  المصرنلح كر  فیهمره جسرمه سرالم  فري مبنشر   مصرلح 
 اجتمنعیر   همیر  یمثر  الرل  بنلررأ  المصرنلح هرله مر  یعنیره ال المجتمر     كمرن .علیهرن المحنفظر 

  1الف أ جس  سالم  على ا تفنق حق یكن     یعأن ال المجتم  فحق
 بنلمجتم  نال قي األف اأ تكنم  إلى یهأ  الجس  سالم  في للحق االجتمنعي الجننب كن  إلا     
 التعنیر  غیر  مر  ككر  األفر اأ لسرالم  النهنئیر  المحصرل  إلرى أائمرن النظر  یجب فإنه ناحأ  كنحأ 
 تدأیره نمرن االجتمنعیر  للمصلح  النهنئي الحنص  هن إل  فنلمعین   2حأ  على ف أ ك  تریی  على

 الفر أ قرأ   عرأ  إلرى نیردأ الجرس  سرالم  یمرس اعترأا     فرإ  للر  نعلرى  3عرن  بشرك  للمجتمر 
 المجنري ب ضرن كرن  نلرن حترى المجتمر   ال تفنقرنت إهرأا ا   یعرأ االجتمنعی  نظیفته بكأا  الرین  على
 یتصر   إل صف  ل  غی  ألنه الفع  إبنح  في قننننی  قیم   ی  له یكن  ال ال ضن هلا فإ  علیه 
 للتجر ی   خنضرعن بنلترنلي االعترأا  هرلا نیظر  قنئمرن المجتمر  حق فیظ  للمجتم   مر   ا تفنق في
 فعر  یخضر  فرال اال تفرنق  هرلا مر  الجسر  سرالم  فري الحرق فیتحر   الحرأنأ هرله تجننزنرن إلا  مرن

 المجنري  ضرن فرإ  للر  علرى نبنرن  علیره  المجنري  ضرن بغی  كن  إلا إال الرننن   لتج ی  االعتأا 
 فري  ث  له یكن  االجتمنعی  النظیف  ألأا  صالحیته م  االنترنص إلى یدأ  ال اعتأا  بك  علیه
  الفع  إبنح 
 سن  المتب ع  ضن    نجأ البش ی  األعضن  نر  على االجتمنعی  المصلح  نظ ی  بتطبیقن      
 عملیر  تنتجهرن سرن  التري المحصرل  كننرت إلا  عضرنئه مر  عضرن نرر  تبیح قننننی  قیم  له تكن 

 یهر  فنلرل   العملی  هله   اإج قب  االجتمنعی  المنفع  حنص  م   كب  عتهانز   العضن استئصن 
 ح یر  لهرن یكرن  األطر ا  فرإ  للر  لره تحررق نمترى المنفعر  مجمرنع علرى الحصرن  هرن المجتمر 

 للمجتمر  المرر   اال تفرنق مر  االنتررنص یسرتهأ  ال التصر   كرن  إلا  نره یعنري نهرلا التصر   
  ااالعت   م  مف  ال فإنه االجتمنعی  للمنفع  النهنئي المجمنع في الزینأ  یستهأ  ب  الجس   على

  4جسمه في التص   بسلط  للشخص
                                                 

     44: الم ج  السنبق  ص د. أحمد شو ي أبة خطو  -1

2
 - Robert Jacques, Duffar Jean: Droits de l’homme et libertés fondamentales, 7e 

édition, Montchrestien, Paris, 1999, pp 361, 365. 
الم جر  السرنبق  ص  الحأیثر   الطبی  االتجنهنت ظ  في البش   للجس  الجننئی  الحمنی د. مهند ص أ أحمد   -3
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ی هرن عملیررنت ز ع األعضرن  البشر ی   الم جر  السررنبق  ص : المشرنك  الررنننني التري تثد. حسـاح الـدين األهــواني -4
     48: الم ج  السنبق  ص د. أحمد شو ي أبة خطو   55
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 للنظیفر  تهأیرأ علیره یت ترب ال البشر ی  األعضرن   حرأ استئصرن  كرن  فرإلا للر  علرى بنرن ن     
 یت تب الفع  هلا أل  االستئصن  م  منن  ال فإنه محأنأ مسنس علیه یت تب  ن للجس  االجتمنعی 

 یجرب للر  نلمع فر  المجتمر  سریفرأه كرن  شرخص حین  بإنرنل نلل  االجتمنعی   المننف  زینأ  علیه
 شرخص نلریس شخصری  مسرتن  علرى نلل  المجتم  على تعنأ التي المنفع  مجمنع إلى ننظ    

  1ناحأ
    إال  عضرنئه  حرأ استئصرن   اج   م  مستأیم  لعنه  المتب ع جس  تع ض ف غ  نم  ث        
للعضرن نهرن النجرن  مر   المسرترب  المر یض منره اسرتفنأ الرل  الكبیر  برنلنف  مرن نر  مربرنال   یبررى للر 

  2المنت
 الجننرب یتجرننز فعرال   البشر ی  األعضرن  نز ع نرر  عملیرنت االتجرنه هرلا  صرحنب یعتبر  كمرن     

 التكنفر  عر تعبیر ا  صرنأقن   یعرأ اجتمرنعي تصر   فهرن العالجیر  الطبیر  للممن سرنت الشخصري
 أا فر   مسرنعأ  االجتمرنعي بنلتكنفر  نالمرصرنأ  المجتمر  أا فر   بری  اإلنسرنني نالتضرنم  االجتمرنعي

 أااألف   بی  التضنم  ابطقنیت  ن  كلمنن  ناستطنعته  إمكننینته رأ ب كال   بعض ال لبعضه  المجتم 
سرتر ا ه  منره یهرأأ مرن لك  التصأ  في المجتم  لل  قن  أتاز كلمن   حرن  تررأ  مرن   نبإسرتع اض3نا 
 مر  جرز  الفر أ    مضرمننه  سنسرین  طینته مبأ    بی  یحم  بكنه یتضح االجتمنعی  المصلح  معین 

 یعرأ األعبرن  هرله بمثر  الریرن  علرى تهقأ ا م  ینرص عم  ن   مجتمعه تجنه  عبن  نعلیه المجتم 
  العنم  المصلح  ع  خ نجن  
 لز عه المتب ع جس  م  عضن الستئصن  النهنئی  المحصل  كننت إلا  نه سبق ممن ُیستخلص     
للمتبر ع یكرن   الجسرأ  بنلتكنمر  المسرنس فرإ  اجتمنعیر   مصرلح  حمنیر  هري المر یض جسر  فري

مبنحررن  قننننررن   فررنلف أ یسررتطی     یتصرر   فرري  حررأ  عضررنئه مررن أا     للمتبرر ع یكررن  مبنحررن  قننننررن   
 نظیفتره ألأا  صرالحینته مر  إنررنص عنره یت تب ال لل فنلف أ یستطی  في  حأ  عضن ه منأا     

 ا  فري صرحته العنمر   إال   ن   كن  هلا ال یعني    المتب ع بنلعضرن ال تلحرر   یر   ضراالجتمنعی 
 المحصرل       هله األض ا  سن  یرنبلهن زینأ   كب  في السالم  الجسمننی  للمتلري  نهلا یعني 

 نظ  صحته  بكنم  المتب ع احتفظ لن  كب  تكن  سن  العملی  لط في االجتمنعی  للمنفع  النهنئی 
 االجتمنعی   نظیفته  أا  ع  ا  عنجز  الم یض المرنب  في

                                                 
: د. محمــد ســعد خليفــة  466: المسررئنلی  المأنیرر  نالجننئیرر  للطبیررب  الم جرر  السررنبق  صد. إيهــاب يســر أنــور -1

    119الحق في الحین  نسالم  الجسأ  الم ج  السنبق  ص 
: النظ یرر  العنمرر  للحررق فرري سررالم  الجسررأ  أ اسرر  مرن نرر   المجلررأ الثررنني  أا  الفكررر  د. عصــاح أحمــد محمــد - 2

  43: الم ج  السنبق  ص د. حساح الدين األهواني  1062  ص 2008نالرننن   المنصن     
    425 -424 ضن الم یض ع  االعمن  الطبی  نالج احی   الم ج  السنبق  ص  د. منمون عبد ال ريح  -3
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 ثانيًا  تقدير نظرية المصلحة اإلجتماعية      
  نیلهب الفر  الف نسي إلري    1االجتمنعی  المصلح  ننظ ی  الض ن   نظ ی  بی  الف ق ناضح    

 ع  الخطك صف  ت ف  التي هي الض ن   نحنل  اإلنسن  جس  في التص   األص  هن عأ  جناز 
 جسرمه فري التصر   للشرخص یبیح فهن الثنني االتجنه  صحنب  من  الشخص ا تكبه الل  السلن 
 بعرأ االجتمنعیر  المنفعر  حنصر  یكرن  حیرث الجسر   علرى المجتمر  ا تفرنق یمرس ال لل     طنلمن
 به یعت   الل  المجن  في علیه المجني  ضن  سنس على ترن  فنإلبنح  قبلهن  م  منه  كب  الز ع
 نرط  حن  النظ یتی  بی  اتفنق هنن     إال االجتمنعی   المننف  بی  المنازن  بش ط ال ضن بفعنلی 
 المنازنر  فكر   علرى تررن  الضر ن   فحنلر    اناألضر   المصرنلح بری  المنازنر  فكر   فري تتمثر   سنسی 

المتفرنأ    مرن نظ یر  المصرلح  االجتمنعیر  تررن  علري فكر   المنازنر   نالضر   المسربب الضر   بری 
  2بی  المننف  اإلجتمنعی 

 المنطریر  الحجر  إیجرنأ فري االجتمنعیر  المصرلح  نظ یر   نصرن  اجتهرنأ مر  الر غ  علرىن      
النظ یر  لر   هرله    إال مرنطره   سرالم  إلثبرنت االجتمرنعي التكنفر  نفكر   اإلنسرننی  برنلری  نالتمسر 
 ا تي: النحن على تلخیصهن یمك  نالتي االنترنأات  م تسل  
 بی  فنص  معین  ینجأ ال  نه كمن نمطنط  غنمض معین  االجتمنعی  المصلح  معین  إ  -1

 محرال   تكرن ي التر نتلر  المجتمر  ال تفرنق محرال   تكرن  التي الجس  سالم  في الحق جنانب
 یفص  المعین  الل  هن الف أ   نمن حق یبأ  حتى المجتم   حق ینتهي فمتى  3الف أ لحق
 للف أ   حرن   یعتب  نمن للمجتم  حرن یعتب  من بی 

                                                 
 النظ یرنت مر     إلیهرن تفترر  یرن بعرأ  مرزا تتمیرز االجتمنعیر  المصرلح  فكر      إلري يـكهب الـبعم مـن الفقـة  -1

 :منهن  سبنب لعأ  السنبر 
 الشرفن  قصرأ شر ط فیهرن یترناف  ال التي الطبی  األعمن  بعض لمش نعی   سنسن تصلح االجتمنعی  المصلح      -
  ن

 .العالج
 .المجتم  في السنئأ  ناللنائح الرنانی  احت ا  ناجب الجمی  على تف ض - 
 نفري الحیرن  فري اإلنسرن  حرق احتر ا  م اعرن  فري یخلرص عنمرن ناجبرن الكنفر  علرى االجتمنعیر  المصرلح  تفر ض  -

  1987 الع بیر   النهضر  أا  أ اسر  مرن نر    -لألطبرن  الجننئیر  المسرئنلی   ايـد  أسـامة راج .ع  إ اأته   التعبی 
    142-141ص

المشررنك  راجــ  فــي المقارنــة بــين نظريــة الضــرور  ونظريــة المصــلحة االجتماعيــة. د حســاح الــدين األهــواني   -2
    60-58الرنننني التي تثی هن عملینت ز ع األعضن  البش ی   الم ج  السنبق  ص 

: د. خالـد مصـطفي فهمـي  119ص : الحق فري الحیرن  نسرالم  الجسرأ  الم جر  السرنبق  د. محمد سعد خليفة -3
  153الم ج  السنبق  ص
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 برك  الررن     للر   منضربطن   معیرن ا   اعتبرن ه یصرعب االجتمنعیر  المصرلح  معیرن      -2
 مفهرن  غیر  ا     مر یبرأن االجتمنعیر  المصرلح  تحررق البشر ی  األعضرن  نز ع نرر  عملیرنت
 علرى بنلمنفعر  تعرنأ سرن  العضرن ز ع عملیر     صرحیحن   كرن  إ   نره إل  1أقیرق نغیر 

 العنئرأ مر  تزیرأ سرن  نبنلترنلي لنظنئفره  جسرمه  أا  كفرن   مر  نت فر   المتلرري( المر یض
  یر  یجنري لر  الرل  للمتبر ع بنلنسرب  كرلل  یبرأن ال األمر     إال منره  المنتظر  االجتمنعي

 فري نانتررنص ضر   یلحرره سرن  برنلعكس بر  جسرمه  مر  جرز  عر  تننزلره  اج   م  فنئأ 
   أائه في ملمنس انخفنض نبنلتنلي الجسمننی  سالمته

 إمكننیر  فري تتجلرى نالتري خطیر    آثرن  االجتمنعیر  المصرلح  نظ یر  عر  یت ترب    یمكر  -3
 تردأ  نقرأ االجتمنعیر   المصرلح  شرعن  تحرت عنرن  البشر ی  األعضرن  نر  عملینت  اإج  
  2الغی  أیمر اطی  األنظم  في خنص  الف أی  الحرنق هأ  إلى

  بمن   األخل بمعین  المصلح  االجتمنعی  في مجن  نر  األعضن  سن  یدأ  إلي نتنئ   -4
 أائمن مننطهن یكن  سن  الصأأ هلا في المنازن  أل  نلل  اإلنسننی  الری  نبعض تتننقض
 الف أیر االعتبرن ات  عر  النظر  بغرض المجتمر  علرى تعرنأ سرن  التري نالمنفعر  الفنئرأ 

 االجتمنعیر  بنألهمیر  أائمرن  مننطرن   یكرن  سرن  المنفعر  تررأی     یعني من نهلا اإلنسننی  
  حرأ عر  معری  عرنل  تنرنز  یصربح بحیرث قیرنأ    ن علمي م كز م  یشغله نمن للشخص
 العكسی  الحنل  في  من  اجتمنعی  فنئأ   ی  على ینطن  ال ا   م   مثال بسیط لعنم   عضنئه

 فنئرأ  تحررق سن  العلمن   حأ لمصلح  متناضع  مهن  صنحب جس  م  جز  فنستئصن 
 نتطغرى اإلنسرنني البعرأ تتجرننز سرن  الحسرنبنت هرله    نالشر  كبیر    اجتمنعیر  نمنفعر 
  3العنم  المصلح  ستن  تحت علیه

 مر  تخلرن ال نهرله االحتمرنالت  حسرنب فكر   علرى تررن   4االجتمنعیر  المصرلح  نظ یر  -5
 المنرنف  مجمرنع بی  للمنازن  الطبیب بهن یرن  التي الحسنبنت    المدكأ م  فلیس مخنط 

  1طكللخ احتمن  فهنن  صحیح  العملی  نبعأ قب 
                                                 

التجن ب الطبی  نالعلمی  في ضن  ح م  الكین  الجسأ   أ اس  مرن ن   أا  الجنمع  د. ميرفت منصور حسن   -1
  285  ص2013الجأیأ   

   431 ضن الم یض ع  االعمن  الطبی  نالج احی   الم ج  السنبق  ص د. منمون عبد ال ريح  -2

: األحكررن  الجننئیرر  المتعلررر  بعملیررنت نررر  نز ع األعضررن  البشرر ی  برری  األحیررن   الم جرر  د. إدريــس عبــد الجــواد -3
  80-79السنبق  ص

 علیهرن یجرب الحفرنظ قیمر  لاتره حرأ فري اإلنسرن  أل  بنلتكییرأ األجأ  هي الض ن   نظ ی  :   ويري بعم الفقة -4
معرنلر  لعملیرنت نرر   حرأنأا   تضر  الضر ن   نظ یر  ن   علمري   ن اجتمرنعي لم كرز قیمتره تخضر     یجرنز نال
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   نظ یررر  المصرررلح  االجتمنعیررر  تحمررر  فررري طینتهرررن برررلن  مرررن یمكررر  تسرررمیته الشرررینع فررري  -6
الصح   إل نكخل جز  م  صح  فر أ معری  فري المجتمر  ننضریفه إلري إلري صرح  فر أ آخر  

 لنهنئی  اجتمنعین  إیجنبی  بحج     الحصیل  ا
 التضرنم  نفكر   االجتمنعیر  المصرلح  معیرن  بری  التف قر  ضر ن   علرى الربعض یدكرأ لرلل      

 نت تكرز ن شرم   عر  فكر   نهي البش ی   األعضن  نز ع نر  عملینت تحك     یجب التي اإلنسنني
 النقرت فري نتحررق اإلنسرنني  نالتكنفر  التعرنن   ن  مر  فر أ كر  لرأ  مرن نعلرى إنسننی   سس على
 الجننرب إغفرن  عرأ  علرى یدكرأ المتبر ع جننرب مر  ال ضرن طاناشت   المنشنأ  االجتمنعي النف  نفسه

 البرأائ  هرله    إال  2جننبره مر  عنلیر  ن ن  قننعر  عر  تر  قأ التننز  یكن     نض ن   الشخصي
 مجملهرن فري تبأن االجتمنعی  المصلح  نظ ی    كن  لتنطیأ كمحننل  الفره م  جننب یرت حهن التي
  غمنضرن   األمر برنلعكس  بمرن زاأت  بر  المسركل   نجه تغیی  شكنهن م  لیس لفظی  أفنتامت   مج أ

 ناحأ  لعمل  عأیأ   نجه كلهن تبأن الجمنع  ن ن  نالتعنن  االجتمنعي نالتكنف  اإلنسنني فنلتضنم 
  3االجتمنعی  المصلح  نهي  ال
سرنأا   العتبرن ه یكفري ال  نره إال االجتمرنعي التضرنم   ن التكنفر  مبرأ   همیر  فر غ  نمر  ثر     

 إلرى حنلر  مر  تختلر  خطرن   علرى تنطرن  العملیرنت هرله أل  األعضرن   نرر  عملیرنت لمشر نعی 
 جرناز عرأ  هرن الرننننیر  األنظمر   غلبیر  فري ناألصر  للفر أ الجسرأی  بنلسرالم  مسرنس نفیهرن  خر  

  4بنل عنی  جأی   ناجتمنعی  ف أی  مصنلح على اعتأا  لل  في أل  الجس   بسالم  المسنس
 

  

                                                                                                                                               

د حســاح الـــدين األعضررن   نمرر  ثرر   فررإ  فكرر   الضرر ن    نضررح ن كثرر  انضررربنطن  مرر  فكرر   المصررلح  االجتمنعیرر   
   60المشنك  الرنننني التي تثی هن عملینت ز ع األعضن  البش ی   الم ج  السنبق  ص األهواني  

    120: الحق في الحین  نسالم  الجسأ  الم ج  السنبق  ص خليفةد. محمد سعد  -1

  80: الم ج  السنبق  صد. إدريس عبد الجواد -2

الم جر  السرنبق  ص  الحأیثر   الطبی  االتجنهنت ظ  في البش   للجس  الجننئی  الحمنی د. مهند ص أ أحمد   -3
84   

 د. منمون عبد ال ريح    468نالجننئی  للطبیب  الم ج  السنبق  ص : المسئنلی  المأنی  د. إيهاب يسر أنور -4
   433 ضن الم یض ع  االعمن  الطبی  نالج احی   الم ج  السنبق  ص 
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 الثاني المطلب

 البشرية األعضاء وزرع نقل لعمليات التشريعي التنظيح

تررر    ثرر ا  للتطررن  الررل  عنصرر  عملیررنت نررر  األعضررن  البشرر ی   كررن  لزامررن  علرري التشرر یعنت إال    
منقفررن  سررلبین  تجررنه للرر   نتتخلرر  عرر   كررب التطررن  الطبرري الحنصرر   إال    هررله المعنلجرر  لرر  تكرر  
علي نتی   ناحأ  بحیث لهبت بعض التش یعنت إلي إبنح  نرر  األعضرن  البشر ی  بشرك  عرن   أن  
تحأیرررأ لنرررنع األعضرررن  التررري یجرررنز نرلهرررن  فررري حیرررث لهبرررت تشررر یعنت  خررر   إلررري معنلجررر  جزئیررر   

جنزت نر   نناع محأأ  م  األعضن  نكننت التش یعنت األجنبی  هي السبنق  إلي تنظی  مث  هله فك
العملیرررنت  نهرررن  مررر ا   قضرررنه بطبیعررر  الحرررن  التطرررن  الطبررري الرررل  شرررهأت هرررله الررربالأ  كمرررن  بنحرررت 
التشررر یعنت الع بیررر  نرررر  األعضرررن  سرررنا  بررری  األحیرررن   ن مررر  جثرررث المرررنتي  نللررر  نفررررن  للضرررنابط 

لشرر نط الترري حررأأتهن الشرر یع  اإلسررالمی   فرري محننلرر  لمسررنی   التطررن  الطبرري الحنصرر   نتنجررب نا
الأ اسرررر  لاحنطرررر  بمنضررررنعهن تنررررنن  هررررله األسررررس سررررنا  فرررري التشرررر یعنت األجنبیرررر   ن التشرررر یعنت 

 المص   كنمنلج للتش یعنت الع بی  علي النحن ا تي:
 األول الفرع

 التشريعات األجنبية في عضاءاأل نقل لعمليات التشريعي التنظيح

 مجرن  فري العشر ی  الرر   مر  األخیر  ال بر  فري تشر یعی  طفر   مر  الررننن  علر  شرهأه مرن  غر     
 هرله مر      یرن   إال  بنجره عرن   نعملیرنت نرر  األعضرن  بنجره خرنص اإلحینئیر  العلرن   خالقیرنت
محرأأا   ناضرحن  معیرن ا   اعتبرن ه یمكر  مرن طینتهرن فري یر أ لر  الممن سرنت هرله ترنظ  التري التشر یعنت

  نسن  نستع ض  ه  التش یعنت التي تنلت التنظی  التش یعي 1البش ی  األعضن  نز ع نر  إلبنح 
لهله العملینت نخنص  في ف نسن بنعتبن هن كننت م  التش یعنت التي لهن السبق في هلا المجن   ث  

 األنجلیز  ناألم یكي علي النحن ا تي: التش ی  األلمنني نالسنیس   ث  نتننن  منق  التش ی 
 أواًل  نقل األعضاء البشرية في التشري  الفرنسي 

                                                 
الم جر  السرنبق  ص  الحأیثر   الطبی  االتجنهنت ظ  في البش   للجس  الجننئی  الحمنی د. مهند ص أ أحمد   -1

116   
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ز عهرن هرن  رصرأالبش   ب األعضن  استئصن  مجن  في الف نسي المش ع  صأ هإ   ن  قننن       
  نقررأ  كررز هررلا التشرر ی  علرري Lafayنالمعرر ن  بكسرر  قررننن   1949ینلیررن  7الرررننن  الصررنأ  فرري 

  1الحصن  علي المنافر  الص یح  م  الشخص المتنفي إلقتطنع الر نی نجنب 
 عر ض یجرب البشر ی  األعضرن  نز ع نرر  لعملیرنت الف نسري المش ع تنظی  مسكل  تننن  نعنأ     
صرأن  الررننن   منرل التطرن  هرلابمعنري تنرنن   المجرن   هرلا فري حصر  الرل  التشر یعي التطرن  هلا
 في اإلحینئی  العلن   خالقینت إلي صأن  قنانی  22/12/1976الصنأ  بتن ی   1181 -76 ق  
  بنإلضرنف  إلرري التطرن  الرل  حصرر  فري هرلا المجررن  عنرأ تعرأی  هررله الررنانی  بتررن ی  19942 سرن 
6/8/20043  

 (.Caillavet  )  انون22/12/1976 فيالصادر  1181-76القانون ر ح -1
البشر ی   األعضرن  نز ع نرر  عملیرنت یرنظ  تشر ی   ن  بنعتبرن ه التشر ی  هرلا  همیر  تظهر      
 بترن ی  الصرنأ   501 -78)   قر  التنفیرل  بنلم سرن  التنفیرل حیرز أخر  الررننن  نهلا عنم   بصف 
 ا تي: على  كز الف نسي المش ع    یتضحCaillavet قننن   تننن  نعنأ 31/3/1978

  للمستفیأ المبنش  العالجي الهأ  نهن العملینت هله م  الهأ   -
 بی  األعضن  نر  مجن  في المتب ع م  ال ضن صأن  ض ن   اشت ط    المش ع الف نسي  -

  4األحین 
 خرال  مر  العالجیر  المصرلح  ترناف  یتطلرب الررننن  هرلا فري الف نسري المشر ع  نمر  ثر   فرك      
 یمك  نال االتجن  أائ   في الأخن  العملینت هله تجنیب برصأ نلل  األعضن   نز ع نر  عملینت

                                                 
1
- Hennette –Vauchez Stéphanie: Disposer de soi?: Une analyse du discours juridique 

sur les droits de la personne sur son corps, l’Harmattan, Paris, 2004, p. 200. Pauvert 

Bertrand: Le droit des éléments et produits du corps-ou les enjeux d’une reification 

silencieuse-", les cahiers de droit de la santé du sud-est, N° 12, 2011  pp. 14- 15. 
2
- Oikaoui Younes: Don, prélèvement et transplantation d’organes en droit marocain: 

etude prospective à partir du modèle français, thèse en vue de l’obtention du Doctorat 

de l’Université de Toulouse, op. cit, pp 129, 141. . 
3
- Binet Jean-René: Le nouveau droit de la bioéthique, éditions LexisNexis, Paris, 

2005, pp. 33- 51. Elshouo Stéphane: L’essentiel du droit de la santé et droit médical, 

éditions Ellipses, Paris, 2010, pp. 116- 118. Anne Mathieu, Bertrand Tabuteau: Droit 

de la santé. Paris, Presses universitaires de France, 2012, p. 728. 
4
 - Pauvert Bertrand: "Le droit des éléments et produits du corps-ou les enjeux d’une 

reification silencieuse", op. cit, pp. 15- 16. Bellivier Florence, Christine Contrats et 

vivant: le droit de la circulation des ressources biologiques. Paris, LGDJ, 2006, p. 321. 
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 جسر  علرى المسرتحأث  الطبیر  الممن سرنت مر  النرنع هرلا لمشر نعی   سنسرن   للر  اعتبرن  حرن  برك 
  1اإلنسن 
 المتب ع ب ضن تتعلق  حكن  م  1181 -76  ق  الرننن نقأ ف ق المش ع نفق من نص علی        
 :ا  قنص    نبنلغن   كن  سنا 
 م   عضنده  حأ اقتطنع عملینت  اإج   یمك  ال فإنه  األهلی  كنم  فإلا كن  المتب ع       -

  نالمستنی  الح   ضن ه م  الننبع  منافرته یبأ     بعأ إال المبأ  حیث
   فرأ  شت ط المش ع الف نسي ض ن   تناف  الش نط ا تی :للرنص  بنلنسب   من      -

    یكن  المتب ع شریق  ن شریر  المتب ع نیتعلق األم  بعالج    -1
 منافر  ممثل  الرنننني  -2
  ا  الخب م  لجن  ط   م  تریی  مح  المنافر  هله تكن      -3

 الرنصر   فرض مر  یجعر  إل لهرن  مرأ   قصرى إلرى ال ضرن بفنعلیر  الف نسري المشر ع یرلهب ثر     
 تبنرنه الرل  الررنننني األسرنس یعرأ المتبر ع  ضرن برك  الررن  یمكر  نعلیره  العملیر إجر ا   أن حرنئال  
  األحین  بی  فیمن البش ی  األعضن  نز ع نر  إلبنح  Caillavet قننن   الف نسي في المش ع
 بمصرطلح المرصرنأ یحرأأ لر   1181 -76)   قر  الررننن  فري الف نسري المشر ع    إلرى نشری     

 لعضرن تحأیرأ أن  األعضرن  نرر  عملیرنت تنننلرت الررننن  هرلا    نصرنص كمرن البشر    العضرن
  سنسری  بصرف  تنرنن  قرأ الررننن  هرلا    إلرى بنضرن   شن ت التحضی ی  األعمن     غی   2معی 

 كلمر  یرلك  لر  الررننن  هلا    كمن یالحظ العملینت  م  الننع هلا لنجن  نلل  الكلى  نر  عملینت
" Organes" 3فرط عننانه في إال   

 المتعلقة بنخ  يات العلوح اإلحيائية. 29/7/1994 وانين  -2
 المتعلق 29/7/1994  بتن ی   653 -94)   ق  الرننن  الف نسي المش ع  صأ      
 المحرأأ  النصرنص معظر  الف نسري المرأني الررننن  ضرم  الررننن  نهرلا  اإلنسرن  جسر   ابرنحت  

 هرلا فري عرنبرنت تضرم  الررننن  هرلا    كمرن اإلنسرن   جسر   ااحتر   تضرم  التري العنمر  للمبرنأ 

                                                 
الم جر  السرنبق   الحأیثر   الطبیر  االتجنهرنت ظر  فري البشر   للجسر  الجننئیر  الحمنیر د. مهنـد صـ أ أحمـد   -1

المتعلرررر  بعملیرررنت نرررر  نز ع األعضرررن  البشررر ی  بررری  األحیرررن   : األحكرررن  الجننئیررر  د. إدريـــس عبـــد الجـــواد  86ص
  102الم ج  السنبق  ص

2
- Le Gros Berengère: Droit de la bioéthique, éditions les études hospitalière, 2013, pp 

194 - 195. 
الع بی    النهض  أا  نالتج ی   اإلبنح  بی  اإلنسن   عضن  نز ع نر  حك  إبراهيح  الدين ص أ د. محمد -3

   166  ص2012
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عننصر   بنسرتعمن  المتعلرق  654 -94)   قر  الررننن  الف نسري المشر ع  صرأ  كمرن  1المجرن 
 نضر  قرأ الف نسري المشر ع یكرن  نبهرلا  2اإلنجرنب علرى الطبیر  نالمسنعأ  اإلنسن  جس  نمنتجنت
 العلرن  ن خالقیرنت البشر ی  األعضرن  نز ع نرر  بعملیرنت تتعلرق مبرنأ  عرأ  یتضرم  تش یعین  نظنمن  

    3اإلحینئی 
نمرر  المبررنأ  الرننننیرر  ناألخالقیرر  الترري ك سررتهن الرررنانی  المتعلررر  بكخالقیررنت العلررن  اإلحینئیرر       
 للشخص نالمستنی  الح  ال ضن على بنن  إال اإلنسن  بجس  المسنس جناز عأ  بأ م 1994لسن  
 جسر  منلیر  عرأ  مبرأ    نكرلا4للغیر   ن نفسره للشرخص عالجیر  مصرلح  تحریرق إلرى یهرأ  ن  

اإلنسرن  ح مر  كمرن        لك  ف أ حق في احت ا  جسمه نلجسر  16/1نقأ نصت المنأ  اإلنسن   
لحررق مررنلي فهررله المررنأ  تعتبرر  إعالنررن  حریریررن  عرر   الجسرر  البشرر   نعننصرر ه ال یمكرر     تكررن  محررال  

إلررى منرر  كرر  تعررأا علررى ك امرر  اإلنسررن  نضررمن  احترر ا  الكررنئ   فلسررف  المشرر ع الف نسرري الترري ت مرري
  5م  لحظ  میالأه البش  
  6نالمسرتفیأ المتبر ع بری  السر ی نقأ أع  المش ع الف نسي مبأ  عرأ  منلیر  جسر  اإلنسرن  بمبرأ       
 هنیر  مع فر  لره یمكر  ال المتبر ع    بحیرث نالمتلرري  المتبر ع مر  كر  هنیر  بإخفرن  یرضري نالرل 

                                                 
1
- Loi N° 94-653 du 29 Juillet 1994, relative au respect du corps humain, JORF du 30 

Juillet 1994, p. 11060.  
2
- Loi N° 94-654 du 29 Juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et 

produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et diagnostic 

prénatale, JORF du 30 Juillet 1994, p. 11060.  
3
- Binet Jean-René, Leonetti Jean: La réforme de la loi bioéthique: commentaire et 

analyse de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. Paris, 

LexisNexis, 2012, p. 175. Gaumont-Prat, Hélène Mélanges en l’honneur de Jean 

Michaud: droit et bioéthique. Bordeaux, Les études hospitalières, 2012, p. 573. 

Hennette-Vauchez: Stéphanie: Le droit de la bioéthique. Paris, La Découverte, 2009, 

p. 125. Gobert Michelle: Médecine bioéthique et droit: questions choisies. Paris, 

Economica, 1999, p. 387. Descamps, Philippe: Le sacre de l'espèce humaine, le droit 

au risque de la bioéthique. Paris, Presses universitaires de France, 2009, p. 434. 
4
- Manai, D.: Les droits du patient face à la biomédecine, Berne, Stämpfli, 2006, p. 

455. 
5
- Binet Jean-René, Leonetti Jean: La réforme de la loi bioéthique: commentaire et 

analyse de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. Op.Cit, p. 176. 

Gaumont-Prat, Hélène Mélanges en l’honneur de Jean Michaud: droit et 

bioéthique. Bordeaux, Les études hospitalières, 2012, p. 573. Jean-Manuel, Larralde: 

La libre disposition de son corps: actes du colloque de Caen, les 16 et 17 octobre 2008. 

Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 356. 
6
- Rage Andrieu Virginie: Rage Andrieu Virginie: "La marchandisation des produits 

du corps humain: L’exigence éthique de renforcement des principes fondamentaux par 

un régime spécial", les cahiers de droit de la santé du sud-est, N° 12, 2011, pp. 49, 64. 
Carbillak Rémy: Le corps humain, op.cit, p. 214 et s.   
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 معلنمرنت  یر  تعطرى    یمكر  نال المتبر ع  مع فر  لره یمكر  ال للمتلرري بنلنسرب  نكرلل  المتلرري
  1تخص المتب ع  ن المتلري شخصی 

المرنأ   ك سرته نمنتجنتره اإلنسرن  جسر  بعننصر  التبر ع مجرن  فري  L’anonymat السر ی  نمبرأ      
 العنمر   الصرح  قرننن    مر  1211L-5المرنأ  ) ن كأتره  الف نسري  المرأني الررننن    مر 16-8)

 یمكر  ضرغط    منر  إلرى یهأ  اإلحینئی  العلن  قنانی  في الس ی  لمبأ  الف نسي المش ع نتك یس
بنألعضرن   االتجرن  شربه  أ   فري نقرنئي أن  یلعرب المبرأ  هرلا    كمرن المتبر ع علرى یمرن س   

  2البش ی 
 الصح  قننن   ن أ فرأ البش ی   بنألعضن  التب ع إلى الأاعی  التجن ی  بنإلعالننت یتعلق نفیمن    

  ن فر أ لمصرلح  منجهر  للتبر ع الرأعن   كننرت سرنا  اإلعالنرنت هرله بمث  الرین  یحظ  نص العنم 
 إهأا  م  إلعالننتا هله إلیه تدأ  لمن نظ ا   المجن   هلا في العنمل  الهیئنت  ن المدسسنت ألحأ
   L 1121 -3المرنأ  )  نرص بمنجرب اإلعالنرنت هرله مثر  الف نسري المش ع فمن  اإلنسن   م الك  
 مجن  حص  الف نسي فإ  المش ع المجننی  مبأ   ااحت   نلضمن  الف نسي  العنم  الصح  قننن  م 

  3فرط األقن ب بی  البش ی  بنألعضن  التب ع
نلر  یكتفرري المشرر ع الف نسري بنضرر  المبررنأ  العنمرر  التري تدكررأ علرري مبرأ  مجننیرر  التنررنز  عرر        

تبنع إسرت اتیجی  نقنئیر  فري هرلا المجرن   بر  فر ض عرنبرنت جننئیر   اأعر  علري  األعضن  البش ی  نا 
    م  قننن  العرنبنت الف نسي التي نصت علي عرنب  السرج512/2نحن من نصت علی  المنأ  ) 

ین ن علي فع  الحصن  علي األعضن  البش ی  بمرنب  منأ   100.000لمأ  سب  سننات نغ ام  
 مهمن كننت صن ته 

 فري الصرنأ   اإلحینئیر  العلرن  تشر یعنت فري الف نسري المشر عنمر  ننحیر   خر    فررأ ضریق     
 كبیر   حمنیر  تحریرق تضرم   حكرن  بعرأ  جرن ت الرنص  التي جس  م  االقتطنع مجن  في 1994
  1181 -76) األعضرن  نرر  ررننن ل ن  خالفر نللر   4حكمهر  فري كرن  نمر  للرصر  النطرنق نناسرع 

                                                 
1- Al-Kandari Fayez: "Les prélèvements d’éléments du corps en droit français et 
koweïtien", revue de la recherche juridique, N° 1, 2004, p. 44  
2- Carbillak Rémy: Le corps humain, op.cit, p. 218 et s  
3- Oikaoui Younes: Don, prélèvement et transplantation d’organes en droit marocain, 
Op. Cit, p 103. et s. 
4-Benchaabane Hanifa: Prélèvement et transplantation d’organes chez l’enfant: D’un 
point de vue juridique, en droit algérien et en droit français, R.A.S.J.E.P, N° 3, 1999, 
p. 72. 
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 فري مر   ن الرصر  مر  األعضرن  نرر  حظر  مبرأ  كر س   فنلمشر ع الف نسري22/12/1الصنأ  في 
 الل  النحیأ ناالستثنن   2  م  قننن  الصح  العنم  L 1241 -2)  المنأ  نص في كمبأ  حكمه 
 مسرتن  علرى الرأ  خالین إنتنج نل  ع ئالمس الخالین اقتطنع إبنح  في یتمث  الف نسي المش ع  ن أه

 یكرن     علرى  خر   عالجیر  نسریل   نهرلا فري غیرنب 3 (Moelle osseuse)  العظمري النخرنع
 علیره نصرت مرن حسرب نهرلااألسرتثنن    سربی  علرى األقرن ب نبعرض األخرت   ن األخ لصرنلح للر 
 منافرر  مر  البرأ الحنالت جمی  نفي  4الف نسي العنم  الصح  قننن  م    L 1241 -3)  المنأ 

 Le comité)الخبر ا   لجنرر لمنافرر   بنإلضررنف  الرنضري  مررن  الررنننني الممثرر   ن النالرأی 
d’experts)  1231 -3)  المرنأ  نرص فري إلیهرن المشرنL    الف نسري العنمر  الصرح  قرننن  مر  

حسرب  نهرلا البشر ی   األعضرن  نرر  عملیر   اإج   أن  حنئال   یعأ لل  فإ  الرنص   فض حنل نفي 
  فنلرنصر  یملر  حرق الف نسري العنمر  الصرح  قرننن  مر    L 1241 -3)  المرنأ  علیره نصرت مرن

  5االعت اض
 عرأ   هرأا  تحریرق علرى تعمر  الررنانی  هرله    علرى الصرأأ هرلا فري الفرره مر  جننرب  كرأن      
 إطن  في تت  ن    األخالقی  غی  التجن ی  الصفرنت ع  البش ی  األعضن  نر  ملینتع : إبعنأمنهن

                                                 
1- Duvat –Arnould Domitille: Le corps de l’enfant: Sous leregard du droit, 
Bibliotéque de droit privé, 1999, pp. 58 – 64. Ponchon François: Les prélèvements 
d’organes et de tissus humain, Berger – Levrault, 1997, pp. 37- 38. Nefussy –Leroy 
Nathalie: Organes humain, prélèvements, dons, transplantations, éditionop. Op.cit,, p 
139 et s. 
2-"Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps 
humain, en vue de don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur 
une personne vivante majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale ". Art. L 
1241-2 du code de la santé publiques. 
3- Binet Jean-Renne: Le nouveau droit de la bioéthique, éditions LexisNexis, pp. 
46- 47. Ponchon François: Les prélèvements d’organes, op.cit, p. 41. 
4- Binet Jean-Renne: op.cit, p. 47. 

5- Benchaabane Hanifa: op.cit, p 71. Nefussy –Leroy Nathalie: op. cit, p 148. 
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 األمر  ضرمن  المتبر ع  مر  الصرنأ  نالمتبصر  الحر  ال ضرن عر  التعبیر  تسرهی  متكنمر   قرنننني
  1األم اض نانترن  العأن  مناجه  في الصحي
 مر  الصر یح نالتعبی   ضن المتب ع تناف  ض ن   على الرنانی  هله في الف نسي المش ع ن كأ      
العنصر  ال ئیسري  یعرأ المتبر ع مر  الصرنأ  فنل ضرن االقتطرنع  عملیر   اإجر   على منافرته ع  جننبه

صربنغ   التري ال خصر  نلعر  علیهرن  المشر نعی  صرف فري عملیر  نرر  نز ع األعضرن  البشر ی  نا 
 للر  ی تبره نمرن االقتطرنع عملیرنت عر  عال جرن  مكنر  فري نالمتمثلر  للمتب ع الف نسي المش ع  عطنهن

 علرى تدكرأ ق ینر  شر نطهن كنفر  ترناف ت نلرن العملیر   اإجر   جرناز عرأ   ن إلغرن  فري یتمثر   ثر  مر 
 بمن نأائمن   المستحأث  الطبی  الممن سنت م  الننع لهلا الرنننني األسنس یشك  نكننه ال ضن فعنلی 

   العنم  نا أاب العن  النظن  یخنل  ال
 الف نسري المشر ع إل یشرت ط الرضرنئی   السرلط  ل قنب  المتب ع  ضن  خض  المش ع الف نسي قأن     

  الفرر   األنلري مر  قرننن  الصرح  العنمر  الف نسري    یكرن  األعرال  عر   1231L) المنأ  بمنجب
ال ضررن  مررن   ئرریس محكمرر  علیررن  ن  مررن  قنضرري معرری  مرر  ط فرره  بعررأ    یررت  إعالمرره مسرربرن  عرر  

  الفرررر   الثنلثرر  بنلمخرررنط  التررري یناجههرررن  1231L) یررق لجنررر  الخبررر ا  المنصررنص علیهرررن بنلمرررنأ  ط
نالتبعنت المحتمل  لعملی  اقتطنع العضن منه  نفي حنل  االستعجن  یحصر  نكیر  الجمهن یر  علري 

  نی اقرررب الرنضررري  ضرررن المتبررر ع سرررنا  تعلرررق األمررر  برررنلتب ع بكعضرررن  2 ضرررن المتبررر ع بكررر  النسرررنئ 
 ل قنبر  المتبر ع  ضرن الف نسري المشر ع إخضرنع مر  نالحكمر   3جرأأ   ن  عضرن  غیر  متجرأأهمت

 تككرأ ضر ن   فري  نال   یتمثر  إنمرن الشرهنأ بشرهنأ  المنافرر  برأع  االكتفرن  نعرأ  الرضرنئی  السرلط 
 م  الرنضي كلل  نیتككأ المستفیأ  نالشخص المتب ع الشخص بی عالق  ق اب   نجنأ م  الرنضي
  نمستنی  ح   ضنه نبك  المتب ع  ضن نجأی  حریر 
  قر  بمنجرب الررننن  اإلحینئیر  العلرن   خالقیرنت لررنانی الف نسري تعرأیال   المشر ع نقرأ  جر       

 نر  مجن  في الرننن  هلا یتضمنهن التي األحكن  نم   2004/  8/ 6  المد خ  800 -2004) 
بنألعضن   نلتب عب له  یسمح اللی  األشخنص أائ   في تنسی ال األحین  بی  البش ی  األعضن  نز ع

                                                 
د. خالـد     122الم جر  السرنبق  ص مرن نر   أ اسر  األحیرن   بری  البشر ی  األعضرن  نرر  :سـرور د. طـار  -1

: النظرررن  الررررنننني لرررز ع األعضرررن  البشررر ی  نمكنفحررر  جررر ائ  االتجرررن  بنألعضرررن  البشررر ی   الم جررر  مصـــطفي فهمـــي
   55السنبق  ص 

2
- Carbillak Rémy: "Le corps humain", in CARBILLAC Rémy (sous la direction de), 

libertés et droits fondamentaux, 21ème édition, Dalloz, 2015, pp. 216-217. Binet Jean-

Renne: Le nouveau droit de la bioéthique, éditions LexisNexis, op. cit, p. 38.   
3
- Nefussy –Leroy Nathalie: Organes humain, prélèvement, dons, transplantations, 

édition, ESKA, 1999, p. 89. Al-Kandari Fayez: "Les prélèvements d’éléments du corps 

en droit français et koweïtien", op. cit, pp. 448 – 449.  
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الف نسري المعألر   العنمر  الصرح  قرننن    مر  1231L-1المنأ  )علي نحن من نصت علیه  البش ی 
 بری  األعضرن  لنرر  اشرت ط حیرث  7/7/2011نالصرنأ  بترن ی   2011لسرن   814بنلررننن   قر  

 المتب ع یكن     عنم  كرنعأ  ناشت طت نالمتلري  المتب ع بی  ق اب  عالق  هنن  تكن     األحین 
 سربی  نعلرى المرنأ  هرله نرص فري سرمح المشر ع    إال للمتلرري  بنلنسرب  األ   ن األب لره صرف 
  ن إخنته زنجه  م  للمستفیأ مبنش   عالجی  مصلح  لل  في كن  األعضن  إلا اقتطنع االستثنن 
 األب زنجر  نكرلل  نالعمرنت األعمرن   نالأ عمتره   ن عمره جأتره   ن جرأه بننتره   ن  بننئره  خناتره 
 .األ  نزنج
 لمرأ  المتلرري مر  مشت ك  حین  نجنأ بإثبنت ع  یكتي شخص    المتب ع یكن      جنز كمن     
 المجرنالت علرى للتغلرب مع نفر  حرأنأ لره نظنمرن   لاتره النقرت فري إ سرنئه مر  األقر   علرى عرنمی 
 قلیل  المتب عی  األحین  عأأ نسب     إلى ی ج  لل  نسبب البش ی   األعضن  نر  لرننن  المخنلف 

    جأا  
 بی  البش ی  األعضن  نز ع نر  عملینت م  الغ ض    على  خ   م   الف نسي المش ع ن كأ     

 األمرنات مر  البشر ی  األعضرن  نز ع نرر  مجرن  في  من   العلمي  ن العالجي الغ ض هن األحین 
 علمیر   ن عالجیر  ضاألغر   إمرن العملیرنت هرله م  الغ ض حأأ الف نسي المش ع فإ  األحین   إلى

  1الجث  تش یح ضا غ   ن ضن 
  فحرأأ مكرن  إج ائهرن 2نقأ قأ  المش ع الف نسي هله العملینت خطن تهن ن عتب هن مسركل  نطنیر      

 ناألخصرنئیی  الفنیر  اإلمكننیرنت ترنفی  برصرأ  ق هرن المشر ع الضرمنن  نهرلهالمستشرفینت العنمر   
 الطبی  األصن  نفق العملینت هله  ابإج   تسمح التي الالزم   اإلمكننینت نجمی  التم یض نهیئنت
 العملینت  هله  اإج   یرتضیهن التي العننی  بتنفی   یضن   نتسمح
ن نمرر  ننحیرر   خرر   م اقبرر  العملیرر  نالتككررأ مرر  إج ائهررن نفررق النسررق الرررنننني المحررأأ لخطن تهرر      

  نهررن مررن نررص علرري المشرر ع الف نسرري بنلمررنأ  3نأن هررن فرري إنفررنل الم ضرري المهررأأ  حیررنته  بررنلخط 

                                                 
1
- Legros Bérengère: Droit de la bioéthique. Bordeaux, Les études hospitalières, 2013, 

p. 34. Eric Martinez: Terrier, Emmanuel Dix ans de lois de bioéthique en France: actes 

du colloque. Bordeaux, Les Études hospitalières, 2006, p. 230. Terré François, 

Puigelier Catherine: Réflexions sur la loi bioéthique: actes des entretiens tenus à 

l'Institut de France, le 21 mars 2011. Paris, Mare & Martin, 2012, p. 258. Binet Jean-

René: Le nouveau droit de la bioéthique, op. cit, 2005, p. 38 et s 
2
- Rage Andrieu Virginie: "La marchandisation des produits du corps humain: op. cit, 

p. 55. 
3
- Mathieu Bertrand: La bioéthique, Dalloz, Paris, 2009, p. 109. Pauvert Bertrand: 

"Le droit des éléments et produits du corps-ou les enjeux d’une reification silencieuse", 

op. cit, p. 16.  
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 في إال إج ائهن یمك  ال التب ع نجه على األعضن  نر      م  قننن  الصح  العنم  1-1233) 
الحین   نهلا  الطب نكنل       استطالع بعأ اإلأا ی  السلط  م  لهن الم خص الصحی  المدسسنت

  نف ض المش ع الف نسي في حنل  اإلخرال  بشر ط 1الت خیص یمنح لمأ  خمس سننات قنبل  للتجأیأ
  2ین ن 30.000الحصن  علي هلا الت خیص الرنننني عرنب  الحبس لمأ  سنی  نغ ام  

 كمررن  شررت ط المشرر ع الف نسرري قبرر  عملیررنت نررر  نز ع األعضررن  خضررنع هررله العملیررنت لرناعررأ     
الضمن  الصحي نخنص  فیمن یتعلق بإختبن  األم اض المعأی  نهن من نص علیر  المشر ع الف نسري 

 عملیر  إجر ا  نقرت المتبر ع فري یشرت ط  ف3  مر  قرننن  الصرح  الف نسري L 1211-6فري المرنأ  ) 
  نالفط ی  نالفی نسی  البكتی ی  االلتهنبنت م  خنلین یكن     منه العضن استئصن 

  األلماني  نقل األعضاء البشرية في التشري  ثانياً 
  5  الصنأ  في Transplantationsgesetz  یحأأ قننن  ز ع األعضن  )وفي ألمانيا     

الل  یهأ  إلى تنفیل مبنأ  ن   ش نط ز ع األعضن  20124  المعأ  في عن   1997ننفمب  
م  قننن  ز ع بشك  التب ع بنألنسج  نالخالین  نفق من نصت علی  المنأ  الثنمن  التنجیه األن نبي 

 علي نجنب تحرق الش نط ا تی : األعضن 
    یكن  المتب ع بنلغن  نممیزا  ن   تكن  منافرته مجننی  صنأ   ع    اأ  ح     -1
یت تب علیه آثن      یخط  المتب ع بنلمخنط  الفن ی   ن المستربلی  للعملی   ن   النر  قأ -2

 خطی   علي المتب ع مستربال     نجأت 

                                                 
1
- Les prélèvement d’organes en vue de don à des fines thérapeutique ne peuvent être 

pratiques que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l’autorité 

administrative après avis de l’Agence de la biomédecine. L’autorisation est délivrée 

pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable…» Art L 1233-1 code de la santé 

publiques. 
2
- Le fait de procéder à des prélèvements d’organes ou des greffes d’organes, à des 

prélèvement de tissus ou des cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de 

préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou 

de préparations de thérapie cellulaire dans établissements n’ayant pas obtenu 

l’autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2 ou L. 

1243-6 du code. de la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de cette 

autorisation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende ». Art 

511-7 code pénal. 
3
- Riai-Sebbag Emmanuelle, Thomas Agnés: "La mort, le droit et le don d’organes 

pour la greffe", in DUGUET Anne-Marie, (sous la coordination), accès aux 

transplantations d’organes et de tissus en Europe et droits aux soins en Europe, les 

études hospitalières, 2009, pp. 26, 27.    
زالتها وزرعهالعنوان ال امل للقانون هو "  -4  ا". انون التبرع باألعضاء واألنسجة وا 

(Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und Geweben). 
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   ز ع العضن هن السبی  النحیأ لنقنی  المتب ع له م  م ض یهأأ حینته ن   النر  نالز ع  -3
 هن السبی  النحیأ 

الأ ج  األنلى  ن نحأأهن المش ع بنلر اب  م  نجنأ صل  ق اب  بی  المتب ع نالمت ع له   -4
 ن    شخص آخ  له  المخطنب  ن  الخنطبن الزنج  ن الزنج   ن الثننی  م  المتب ع  

  1  8/4) المنأ   عالق  نثیر 
  2   العضن المنرن  ال یمك  تنفی ه م  قب  شخص متنفى -5
  الثنمنرر  إللتزامررنت الطبیررب ننجررنب إخطررن  المتبرر ع طبیعرر  العملیرر حررأأ الرررننن  فرري المررنأ  نی     

نیشرررت ط فررري المنافرررر  الصرررنأ   مررر  المتبررر ع    تكرررن    نالعناقرررب المحتملررر  علرررى صرررحته نالمخرررنط 
لفحررص طبرري ننفسرري للتككررأ مرر  ح یرر  ا اأ  المتبرر ع نعررأ  خضررنع  أل  یخضرر  المتبرر ع كتنبیرر   ن 

اك اه نهن من یفس  ش ط المش ع الكش  النفسي للمتب ع  نكلا التنكأ م  مجننی  التبر ع  نقرأ  نجرب 
  ) تسرررررررمي لجنررررررر  مسرررررررترل  متعرررررررأأ  التخصصرررررررنت فررررررري هرررررررله العملیررررررر  ن ك الررررررررننن  مشررررررر

Lebendspendekommissionen   
  السويسري  نقل األعضاء البشرية في التشري  ثالثاً 
ــي التشــري  السويســري       فرررأ نظرر  المشرر ع السنیسرر   نررر  نز ع األعضررن  البشرر ی  بمنجررب وف

  نقرررأ نرررص المشررر ع 2007لتنفیرررل فررري عرررن  نالرررل  أخررر  حیرررز ا 8/10/2004الررررننن  الصرررنأ  فررري 
   علي حظ  االتجن  في األعضن  البش ی  119الأستن   السنیس   في المنأ  

ن   یكن  ال ضن ح ا  نص یحن  نمكتنبن   ن    بنلغن  نممیزا  یشت ط الرننن     یكن  المتب ع م  ن     
ال التب ع ال یت تب علیه    خط  جسی  علي المتبر ع سرن  علري صرحته  ن حینتره  ن   المتبر ع لره 

      نره ال یمكنره نرر  العضرن مر  شرخص یمك  عالجه بط یرر  عالجیر   خر   لات فعنلیر  ممنثلر 
خ  بعأ النفن  نهن الش ط المنصنص علی  متنفى  نم  ث  فإ  األنلنی  ألخل العضن م  شخص آ

نهررلا الشرر ط تحفظررت علیرره بعررض  19/1بنالتفنقیرر  األن بیرر  لحرررنق اإلنسررن  نالطررب الحیررن  المررنأ  
  20083الأن  كمن هن الحن  في المننین نسنیس ا التي تحفظت علي التصأیق علي االتفنقی  عن  

                                                 
1
- (Art. 8/ 4): Le receveur doit avoir un lien de parenté de premier ou deuxième degré 

avec le donneur, ou être le conjoint ou une personne faisant preuve de vie commune, le 

fiancé ou la fiancée ou toute autre individu ayant un rapport étroit avec le donneur. 
2
- Biller-Andorno, et Schauenburg, H.: «Vulnerable Spender, Eine medizinethische 

Studie zur Praxis der Lebendorganspende », Ethik in der Medizin, 2003, vol. 15, n° 1, 

pp. 25-35. Breyer, F.: Organmangel. Ist der Tod auf der Warteliste unvermeidbar?, 

Heidelberg, Springer, 2006, p. 61. 
3
- La Suisse déclare que les articles 19 et 20 de la Convention sont applicables sous 

réserve des articles 12 et 13 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (état au 

1er juillet 2007), qui ne prévoient pas le principe de la subsidiarité d'un prélèvement 
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التشرر یعنت السررنبر  فیمررن یتعلررق بشرر ط صررل    قرر  تشررأأ مرر  ن  منقفررتخررل المشرر ع السنیسرر   نقررأ       
 الب نتنكرن  اإلضرنفي لالتفنقیر   غر      المتب ع نالمتب ع له فل  یشت ط نجنأ صرل  ق ابر  الر اب  بی 

نیشرررت ط خصرررنع المتبررر ع   یشرررت ط ترررناف  شررر ط الر ابررر  كمبرررأ ز ع األعضرررن   بشرررك الطرررب الحیرررن  
لح للز ع نال یحتن  علي مسببنت األم اض علي إلختبن ات طبی  لضمن     العضن المتب ع به صن

   20041  م  قننن  نر  نز ع األعضن  البش ی  الصنأ  عن   32-30نحن من نصت المناأ ) 
 جليزي.اإلن القانون في البشرية األعضاء   نقلرابعاً 
 قرننن  صرأن  منرل البشر ی  األعضن  نز ع نر  مجن  في مهمن تطن ا   اإلنجلیز  التش ی  ع      

 نالرل  1989 سرن  فري الصرنأ  البشر ی  األعضرن  ز ع قرننن  ثر  1961 سرن  البشر ی  األنسرج 
 : التنلي النحن على لل ننتننن   2004 لسن  البش ی  األنسج  برننن  استبأ 
 .27/7/1961البشرية  األنسجة  انون -1
 الخنص الرننن  مح  نح  البش ی   األنسج  قننن  اإلنجلیز  المش ع  صأ  1961عن   في     

 نرر  یرنظ  نشرنم  عرن  تشر ی   ن  هرن البشر ی  األنسرج  نقرننن   19522 عرن  الصرنأ  بنلر نیر 
 یتمثر  فإنره الررننن  هرلا في الشخص جث  م  جز  اقتطنع إبنح   سنس نع  الجثث م  األعضن 

 نهرلا علمري  غر ض  ن عالجري لغر ض لل  كن  سنا  نفنته قب  الشخص م  الصنأ  ال ضن في
  ن كتنبر  الشرخص تعبیر     بینرت نالتري الررننن  هرلا مر  األنلرى المرنأ  نرص خرال  مر  یظهر  مرن

 العالجیر    ن العلمی  ضالألغ   جسمه تسخی  على منافرته ع   كث   ن شنهأی   من  شفنه  حتى
 المجرنالت  هرله فري منره لالسرتفنأ  جثتره مر   كث   ن جز  اقتطنع لمش نعی  نسببن بلاته كنفین   یعأ
 جثر  علرى الرننننیر  السرلط  لره مر  إثبرنت فري نیتمثر  ال ضرن فعنلیر  علرى یدكرأ اسرتثنن  نجرنأ مر 

 للر  ثبرت فرإلا نفنتره قبر  الشرخص جننرب مر  ال غبر  هرله ع  ال جنع ت  قأ  نه  قن به م  المتنفى
  3بنلجث  المسنس الغی  على امتن 
 عرأ  حنلر  فري فررط المترنفی  مر  البشر ی  األعضرن  اقتطرنع عملیر  لتنظری  جرن  الررننن  فهرلا     
 األقرن ب  حأ  ن نالزنج  الزنج ضااعت    ن حینته حن  الشخص م  نص یح سنبق ضااعت   نجنأ

                                                                                                                                               

sur une personne vivante » (Conseil de l’Europe, Comité Directeur pour la Bioéthique 

(CDBI), Etat des signatures et des ratifications, INF (2009)3, Strasbourg, 2009, pp. 9-

10. Disponible en ligne dans: http://www.coe.int/bioethics. 
1
- Gachter, T. et Vollenweider, I.: Gesundheitsrecht. Ein Kurzlehrbuch, Bâle, Helbing 

Lichtenhahn Verlag, 2008, p. 241. 
  122الم ج  السنبق  ص د. مهند ص أ أحمد   -2
السرنبق  ص  : المشرنك  الرننننیر  التري تثی هرن عملیرنت ز ع األعضرن  البشر ی   الم جر د. حسـاح الـدين األهـواني -3

42  
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 عالجی  ضا غ   المنتى في جثث بنستخأا  تتعلق خنص  نصنصن   الرننن  هلا نض  كمن األحین  
  1نالبحث الطبي التعلی  ضا غ   نكلل 
 الشر یع  العنمر  فري مسرتر   كننت التي للرنعأ  تمنمن مغنی   قنعأ  نض  الل  هن الرننن  نهلا     

( Common Law )   یمك  ال الجث  اإلنسن     مبأ  عنم  بصف  یك س كن  اإلنجلیز  فنلرننن 
 فیره بنلتصر   اإلل  ال یملر  نبنلترنلي جسرمه یملر  ال   فنلشرخص2ملكیر  لحرق منضنعن   تكن    
 في الحق الف أ منح الحر  نفي م حل  أفنه ط یر  تحأیأ في الشخص حق هن ناالستثنن  نفنته بعأ
  3سلط   ی  جثته للشخص على فلیس لل  عأا فیمن  من جثته  بتش یح یكل    

 .1989/ 27/1البشرية  األعضاء وزراعة نقل  انون -2
هرلی    صربح بحیرث لیكملره البشر ی  األعضرن  نز اعر  نرر  قرننن  جرن  1961قرننن   بعرأ    

 1961نقرننن     إنجلتر ا فري البش ی  األعضن  نز ع نر  لعملینت العنم  الش یع  یشكال  الرننننی 
 مجن  في م  المسنئ  العأیأ إلى تط ق 1989قننن    من فرط المنتى م  األعضن  نر  ینظ  كن 
فرري نضرر  تع یرر  منضرربط مرر  التشرر یعنت ال ائررأ   1989نیعررأ قررننن   البشرر ی   األعضررن  نررر 

علرري  نرره: یرصررأ بكلمرر  عضررن فرري تطبیررق  حكررن   7/2للمرصررنأ بنلعضررن البشرر    إل نصررت المررنأ  
هلا الرننن  ك  جز  مر  الجسر  یتكرن  مر  مجمنعر  م كبر  نمتننغمر  مر  األنسرج  نالرل  ال یمكر  

   4 للجس  استبأاله بشك  تلرنئي إلا من ت  استئصن  بنلكنم
 فرأ المجن   هلا في األفعن  م  للعأیأ هن تج یمه 1989قننن   على مالحظته یمك  من ن ن     
 المرنبر  حیرث مر  البشر ی  بنألعضرن  االتجرن  تجر ی  عملیرنت الررننن  هرلا مر  األن  الرسر  تنرنن 
 بنإلضرنف  بنألعضرن   للتبر ع نالأاعیر  التجن یر  الصربغ  ناإلعالنرنت لات للمتبر ع  المرأفنع المرنأ 

  5المجن  فیهلا النسنط   عمن  تج ی  إلى

                                                 
  63  ص 2002الم ج  السنبق   البش    للجس  الجننئی  الحمنی دد. مهند ص أ أحمد   -1

2- Haoulia Naima: "Le droit anglo-saxon de la propriété appliqué au statut du corps 
humain, de ses éléments et de ses produits", les cahiers de droit de la santé du sud- 
est, N° 12, 2011, pp. 141- 157. 

: المشرررنك  الرننننیررر  التررري تثی هرررن عملیرررنت ز ع األعضرررن  البشررر ی   الم جررر  السرررنبق  د. حســـاح الـــدين األهـــواني -3
  162ص

: النظررن  الرررنننني لرز ع األعضررن  البشرر ی  نمكنفحرر  جر ائ  االتجررن  بنألعضررن  البشرر ی   د. خالــد مصــطفي فهمــي -4
  57-56لسنبق  ص الم ج  ا

 الجننئیر  المسرئنلی  المجيـد  عبـد الوهـاب عبـد د. محمـد  123الم جر  السرنبق  ص د. مهنـد صـ أ أحمـد   -5
  193في الطب  الم ج  السنبق  ص  الحأیث  العلمی  األسنلیب استخأا  ع  الننشئ  لألطبن 



 

 

                                                 

 

 

  داوىمصطفى  السع  /لدكتورا           للضرورة                 ...  البشرية اقتطاع وزرع األعضاء

 

359 

  ن  شره   الثالثر  تتجرننز ال مرأ  الحبس عرنب  لیف ض الرننن  هلا م  الثنني الرس  جن  ث       
  ن جینیر  بر اق   صرل  ت بطه  ال  شخنص بی  األعضن  ع نز ا نر  على العرنبتی  كلتن  ن م االغ  
 حتى ناألصن  الف نع بی  ب االر   كننهن: في الجینی  ب االر   بصل  المرصنأ المش ع حأأ نقأ  ثی ان  

 ألحرأ ناألخن  ن بننده   اإلخن ) الثنلث  الأ ج  حتى الحناشي ب اق  ن    ن بنیه االب (  األنلى الأ ج 
    األبنی 
  نه كمن ش عی   عالق  األقن ب هدال  بی  بنألصن  الف نع عالق  تكن     المش ع اشت ط نقأ     
   1 شرن  غی   ن  شرن  األبنی   حأ  ن إخن  الشخص یكن     الرننن  نظ  في یستن 
 بكر  المتبر ع إعرال  ضر ن   علرى ننرص المتبر ع الشرخص منافرر  ترناف  الررننن  اشرت ط كمرن     

 أل  المتبر ع تعر ض حظر  علرى 27/1/1989 لررننن  المنظمر  اللرنائح نتدكرأ  2العملیر  مخرنط 
 كمرن العملیرنت  هرله  اإجر   بسربب لهرن یتعر ض قرأ التري المخرنط  یرأ      نیجرب ه اإكر    ن ضرغط
نهرن مرن یبر ز   3العملیر   اإجر   تسربق م حلر     فري منافرته ع  العأن  في المتب ع حق على  كأت

شرر ط  ضررن المتبرر ع إلجرر ا  هررله العملیرره  نال یكررن  ال ضررن صررحیح إال إلا ترر  إحنطرر  المتبرر ع بكنفرر  
المخنط  الصحی  الحنلی   ن المستربلیه المت تبه علي العملی   نیشت ط في ال ضن    یكن  ص یحن   

 نال یرب  ال ضن الضمني  
 ممرن نصنصره خلرت قرأ 1989 لسرن  البشر ی  عضرن األ نز اعر  نرر  قرننن     بنلرلك  نالجأی     
 الررننن     إلرى جر ا   نللر  األعضرن   نرر  عملیرنت علیره تررن  الرل  اإلبنحر   سرنس اعتبرن ه یمك 

المسرنس بسرالم   األفعرن  إبنح  في الكنمل  الرننننی  الریم  لل ضن یعطي عن  بنجه  م یكي-األنجلن
   1989الجس   للل  ل  ی  المش ع اإلنجلیز  ض ن   إلف اأ نص یعنل  فیه هله المسكل  في قننن  

 .(11/2004/ 15البشرية )  األنسجة  انون -3
  نقررننن  نررر  نز ع األعضررن  1961 سررتبأ  المشرر ع اإلنجلیررز  قررننن  األنسررج  البشرر ی  لسررن       

   15/11/20044نالصنأ  بتن ی   2004األنسج  البش ی  لسن  برننن   1989البش ی  لسن  
 حأثت التي التجننزات نتیج  ناحتجنجنت تحریرنت عأ   اإج   بعأ جن  الرننن  هلا صأن نقأ      
 لیف برن  نمستشرفى الملكري ب سرتن  مستشرفى فري خنصر  المتحرأ   المملكر  مستشرفینت بعرض فري

 البش ی   ناألنسج  األعضن  ناستخأا  نتخزی  اقتطنع ینظ  الرننن  هلا ن صبح لألطفن  
                                                 

  124الم ج  السنبق  صد. مهند ص أ أحمد   -1
  444-442: الم ج  السنبق  ص ال ريحد. منمون عبد  -2
  57: الم ج  السنبق  صد. خالد مصطفي فهمي -3
: الحمنیرر  الجننئیرر  لحررق اإلنسررن  فرري التصرر   فرري  عضررنئ   أا  الجنمعرر  د. أســامة علــي عصــمت الشــناوي -4

  124: الم ج  السنبق  ص د. مهند ص أ أحمد  122  ص2014الجأیأ   
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  نالتنسر  مرر  1نمر  األحكرن  الجأیررأ  التري تضرمنهن هررلا الررننن  السررمن  برإج ا  التبر ع الهجرری      
أائر   األشررخنص الررلی  یسررمح لهرر  بررنلتب ع بنألعضررن  البشر ی   كمررن نررص علرري إنشررن  هیئرر  األنسررج  

ن سنأ إلیهن اختصنص تكطی  اقتطنع األعضن  البش ی    (Humain Tissus Authority)البش ی  
 البش ی  األعضن  نر  ینظ  الل  الرننن  هلا تطبیق نت  نتخزی  ناستعمن  عننص  جس  اإلنسن  

ن   كرن  التشر ی  السرنبق  كرأ   2ناسركتلنأا إی لنرأا نشرمن  ننیلرز إنجلتر ا فري ناألمرنات األحیرن  بری 
علرررري شرررر طن ال ضررررن اال اأ  الصرررر یح كمعیررررن  ممیررررز لعملیرررر  نررررر  نز ع األعضررررن  البشرررر ی  نمررررنح 
الصالحی  بتر ی  العملی  لهیئ  األنسج  البش ی   سعین  م  قب  المش ع األنجلیرز  لمناجهر  عملیرنت 

 األتجن  بنألعضن  البش ی   نضمن  سالم  المتب ع 
 األمري ي. التشري  في البشرية األعضاء ل  نقخامساً 
 قننننی  نصنص بنض  الحكنمنت م  غی هن  اغ   على األم یكی  الحكنم  قنمت    

 إال إ  المجن   هلا تنظی  في بنستراللی  الأاخلی  النالینت تمت  ن غ  البش ی   األعضن  نر  لتنظی 
 هرله تحكر     یجرب التري العنمر  األحكرن  لتنحیرأ قرنانی  عرأ  بنضر  برنأ ت لیر االفأ   حكنمر ال

  نمر  شرینع 1968 سرن  الجثرث مر  األعضرن  نرر  یرنظ  شرنم  تشر ی   ن  نضر  نتر   3العملر 
ننجرررن  عملیرررنت نرررر  نز ع األعضضرررن  البشررر ی  فیمرررن بررری  األحیرررن   ناكرررب المشررر ع األم یكررري للررر  

نسررن  نتنررنن  التشرر یعی    19844بإصررأا ه الرررننن  الرررنمى لنررر  نز اعرر  األعضررن  البشرر ی  سررن  
 علي النحن ا تي:

                                                 
 بری  تجرننس ینجرأ ال لك  نمستفیأ  متب ع على فنج ك  یحتن   )ب     ( ف یری  جنأن  الهجين  بالتبرع يقصد -1

 المتب ع
یررن   فلهرلا المسرتفیأ  أ  نفصیل  المتب ع أ  فصیل  بی  تتطنبق نجنأ كعأ   سبنب لعأ  الف یری    كال في نالمستفیأ
   ب مر  الف یرق ) المتبر ع یررن  نبنلمرنبر    ب  الف یرق) مر  للمسرتفیأ  عضرنئه بكحرأ برنلتب ع ) )   الفرنج م  المتب ع
 فري خنصر  األعضرن   نررص مناجهر  علرى الط یرر  هرله نتسرنعأ      الف یرق ) مر  للمسرتفیأ بكحرأ  عضرنئه برنلتب ع
 ز ع الكلي  مجن 
 كل  راج  في األم یكی    المتحأ  النالینت ف نسن  بلجیكن  النمسن   لمننین  الأن : م  العأیأ في إجنزته نتمت

Agence de la biomédecine: Encadrement juridique international dans les différents 

domaines de la bioéthique, 2016, p. 21. 
ـــد مصـــطفي فهمـــي -2 : الم جررر  السرررنبق  د. أســـامة علـــي عصـــمت الشـــناوي  58: الم جررر  السرررنبق  ص د. خال

 122ص

ــريح -3 ــد ال  أ اسرر  مرن نرر   الم جرر  السررنبق  ص  –االعمررن  الطبیرر  نالج احیرر :  ضررن المرر یض عرر  د. مــنمون عب
444  

  125الم ج  السنبق  ص د. مهند ص أ أحمد   -4
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 (.1968 انون الهبة التشريحية االتحادي )  -1
 نالرناعرأ األحكرن  نضر  فري نشرنمل  صینغتهن في الأالل  ناضح  نصنصن   الرننن  هلا تضم     
 مختلر  الررننن  هرلا مر  األن  الرسر  حرأأ    فبعأ الجثث  م  األعضن  نر  بعملینت تتعلق التي

 منه جز   ن بجسمه التب ع حق له م  لینضح منه الثنني الرس  جن  فیه  المستخأم  المصطلحنت
 فن  الن  بعأ
سن  فرككث     یهرب  18للشخص البنل  م  العم   1968 لسن  التش یحی  الهب  قننن  سمح إل    

 بعرأ إال تنفرل الك  جثته  ن جز  منهن بعأ نفنته لغ ض م  األغ اض المحأأ  فري الررننن   نالهبر  
  نیشرت ط إفر اغ 1للنصری  المحرأأ الررنننني للشرك  نفررن بنإلیصرن   یكرن  التصر         المرنت

 فري للر  یكرن     علرى نشرنهأی ال ضرن فري نثیرر  مكتنبر  یرت  التنقیر  علیهرن مر  جننرب المتبر ع 
ن خناته  ن  حأ الزنجی   ن م  لره سرلط   ن مر  یرر  علیر   المتنفى ألبنن   خص كمن ناحأ  مجلس

 لمتلرري المتبر ع تحأیأ یثبت ل  طنلمن كلهن  ن الجث  م  بجز إلتزا  التص   بنلجث  نأفنهن  بنلتب ع 
   2حینته  ثنن  نتفصیال   جمل  التب ع على ضهااعت    ن محأأ استخأا  لغ ض  ن بعینه
 جثته في التص   للشخص تجیز  صبحت األم یكی  المتحأ  النالینت قنانی     ینضح هلان      
 تكرن     یمكر  ال اإلنسرن  جثر     هرن السرنئأ المبرأ  كرن     بعرأ نصریته   ابرنحت   نفنتره بعرأ

نمرن اعتر    فري بنلتصر   للشرخص فررط یسرمح لر  األم یكري نالررننن  للملكیر   منضرنعن جثتره  نا 
 من بك  للمطنلب  الت ك  م  جز ا   تعأ ال الجث     م  ال غ  على بعأه م  ألقن به الحق بهلا یضن  

 الحرنق  م  لل  غی  إلى تش یحهن  ن بهن المسنس شكنه م 
األغ اض التي یت  التب ع م   جلهن في قسمه الثنلث نلر  یحصر هن فري  1968نلرأ حأأ قننن       

 نك  العلمي نالبحثنطنق المصلح  العالجی  فرط  ب   ضن  إلي لل   غ اض التعلی  األكنأیمي 
النسرنئ  العالجیر  بشرك   نسرنئ  األعضرن  عر انز   نرر  عملیرنت تطرنی  فري اإلسرهن  شركنه مر  مرن
لا كن  ال ضن ُیشك  ال كیز  الرننننیر  إلبنحر  عملیر  نرر  األعضرن  البشر ی  فري هرلا الررننن   عن    نا 

  ن المتلرري حیرث م فإنه م  الطبیعي منح المتب ع الحق في ال جنع ع  التب ع نالتعأی  فیه سنا  
  3الغ ض حیث م 

 (.1984 انون زراعة االعضاء الفيدرالي )  -2
  نتضرم  هرلا 19/10/1984بتن ی   507 -98ألعضن  الفیأ الي ب ق  صأ  قننن  ز اع  ا     

الررررننن  العأیرررأ مررر  المسرررنئ  نالنررررنط المتعلرررر  بعملیرررنت نرررر  نز ع األعضرررن  البشررر ی   ننرررص علررري 

                                                 
1

 .85: المرجع السابق, ص د. حسام الدين األهواني -
2

  . 511: المرجع السابق, صد. إيهاب يسر أنور -
3

 .127-126: المرجع السابق, ص د. مهند صالح أحمد -
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مجمنعرر  مرر  الضررنابط الترري یجررب احت امهررن فرري هررلا المجررن   خنصرر  مررن یتعلررق منهررن بمنرر  االتجررن  
   1بنألعضن 

 األعضرن  نز ع نرر  بعملیرنت خرنصنقأ نص هلا الررننن  الفیرأ الي علري إنشرن  ف یرق عمر        
 ناألخالقیر  نالرننننیر  الطبیر  الجنانرب كر  مر  الممن سرنت هرله سر ابأ   الریرن  یترنلى البشر ی 

 علرى العملیرنت هرله آثرن  سر اأ   الف یرق هرلا علرى یجرب نكرلل  االجتمنعیر   نآثن هرن ناالقتصرنأی 
 هرلا یسرتنجب  خر   نبعبرن  نالتكمینرنت   نالتعنیضرنت المننعر  مثبطرنت اسرتخأا  حیث م  تلريالم

 العلرن   خالقیرنت نمبرنأ  قناعرأ تتنننلره لمرن نفررن   البش ی  األعضن  نز ع نر  عملینت تریی  الرننن 
  2اإلحینئی 

اسرتر ا   عنرأ نللر  الررننن  هرلا فري للجسر  الرننننیر  الحمنیر  نطرنق اتسرنع مالحظر  نیمكر     
 هله م تكبي على عرنبنت بف ض نلل  البش ی   بنألعضن  االتجن  تحظ  التي الرننننی  النصنص

 الحبس عرنب  في نالمتمثل   الرننن  هلا م  الثنني الرس  في علیه منصنص هن من حسب ئ االج  
 في معن العرنبتی  كلتن  ن  م یكي أنال   ل  خمسی  ع  تزیأ ال منلی  م اغ    ن سننات خمس  مأ 
 نیسر   النالیرنت  بری   ن الناحرأ  النالیر  أاخر  البشر ی  بنألعضرن  االتجرن  ج یمر  ا تكرنب حنلر 

االتفرنق قبر  نفرن  المتبر ع  ن بعرأه مر  طر    كرن  سرنا  المنتى   عضن  بی  حنل  في حتى التج ی 
  3 قن ب   ن ممثل  الرنننني

 تحأیرأ خرال  مر  الررننن  هرلا فري للجسر  المرر    الحمنیر  نطرنق اتسرنع مالحظ  كلل  یمك ن      
 االصرطال  هرلا فیشرم  الررننن   تطبیرق نطرنق فري البشر   بنلعضرن للمرصرنأ األم یكري المشر ع
 كنمر  قسر  له خصص نالل  العظمي النخنع لل  في بمن البش   الجس  نعننص  مشترنت غنلبی 
   4عتهانز   به التب ع عملینت فیه یعنل 
 ال ئر   الرلرب  الكبرأ  الكلیر  هري:  الررننن  هرلا تطبیرق یشرملهن التري األخر   األعضرن   مرن     

 هلا الصح  نزا   م  الصنأ   اللنائح علیه تضفي من نك  نالجلأ العظ  نالعی   الر نی  البنك ینس 
  النص 

                                                 
  58: الم ج  السنبق  ص خالد مصطفي فهميد.  -1
 البشر ی  بنألعضرن  التبر ع لعملیرنت الحمنیر  ترنفی  هن الفیأ الی  الرنانی  هله إصأا  م  الهأ     البعم يرى -2

راجـ  فـي كلـ . د. أسـامة للرز ع   المتنحر  األعضرن   عرأاأ زیرنأ  نبنلترنلي المتب عی   عأاأ زینأ  نكلل   ن تنزیعهن 
  123: الم ج  السنبق  ص الشناوي علي عصمت

  445-444: الم ج  السنبق  ص د. منمون عبد ال ريح -3
  38: الم ج  السنبق  ص د. إدريس عبد الجواد -4
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 اقتطنع إلبنح  النحیأ الرنننني األسنس    على األم یكي نالرضن  الفره لأ  اإلجمنع نینعرأ     
  نال ضرن الحر  1الشرخص لهرلا نالمسرتنی  الحر  ال ضرن هرن الحیرن  قیرأ علرى شرخص جسر  مر  جرز 

المسررتنی  یرتضرري بطبیعرر  الحررن  إعررال  المتبرر ع بنلمخررنط  الصررحی  المت تبرر  علرري العملیرر   نیجررنز 
 العأن  ع  ال ضن في    نقت طنلمن حأث العأن  ع  ال ضن قب  إج ا  العملی  

 مرن بری  نمر  الطبري  للعمر  الطبیر  األصرن م اعرن   المجرن  هرلا فري الطبیرب علرى یجرب كمرن    
 علیهن اإلقأا  نعأ  نمخنط ه الز ع منفع  بی  المرن ن  األصن  هله به ترتضي

 یجعر  مسرتن  إلرى العملیر  نتیجر  ت قرى    یجب بحیث المخنط   على ت جح المننف  كننت إلا إال
 بحیث الم یض  صح  إلنرنل المتب ع حرنق ببعض التضحی  تب   محت م  اجتمنعی  مصلح  منهن

   2بكنمله الثنني الحق إلنرنل األن  الحق م  بجز  التضحی  على یت تب
 مر  مجمنعر  American Medical Association  األم یكیر  الطبیر  المنظمر  حرأأتنقرأ    

 قناعرأ بنعتبن هرن بهرن التریرأ األعضرن  البشر ی  نز ع نر  مجن  في العنملی  على یجب التي الرناعأ
 نمنهن:  سنسی 
 بنلعضن المتعلق الم ض غی   خ   ضبكم ا مصنبن   الم یض یكن   ال یجب -
 البش    -
 یرر    فیشرت ط    السرنن   برنألكب  العننی  م   نلى األصغ     بمعنى الم یض س  عن ام   -

 نسرب أل  یزیرأ علري خمسری  سرنه   عشر  سرننات نالعر نالمر یض المتبر ع مر  كر  عمر 
  نمر  للر  اشرت طت بعرض التشر یعنت    ال یزیرأ عمر  السر  هرله فري  كثر  تتحرق النجن 

المتبرر ع عرر  خمسرره نا بعرری  عررن   ناال یكررن  مررأمنن  للمخررأ ات  ن األأنیرر  الضررن   بنلكبررأ  ن 
 الكحن   

 معرأ  مر ض أل  حنمر   ن مصرنب نغیر   3جیرأ  تكن     یجب للمتب ع الصحی  الحنل  -
هرله   اإجر   یعیرق    یمك  م ض     ن اإلیأز م ض  ن الس  م ض  ن الكبأ التهنب مث 

  ن حینترهالعملی   بنألضنف  الي ضر ن   التككرأ    استئصرن  العرض ال یشرك  خطر  علري 
 جسی   صحي بض   یصیبه

                                                 
  127-126: الم ج  السنبق  ص د. مهند ص أ أحمد -1

د.   558: الم جرر  السررنبق  ص د. محمــد ســامي الشــوا  80: الم جرر  السررنبق  ص د. خالــد مصــطفي فهمــي -2
  486-484: الم ج  السنبق  ص ايهاب يسر أنور

3
- Cabrol Christian: "Le don d’organes: laissons parler le coeur", in MUZNY Peter 

(sous la direction de), la liberté de la personne sur don corps, éditions Dalloz, 2010, p. 

32. 
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 بربعض  إصرنبته یسره  الرلی  األشرخنص األعضرن  نرر  عملینت م  یستبعأ    یجب كمن
 المثبطر  األأنیر  تنرننله  نتیجر  نللر  المعرأ   ق حر   ن ال ئنیر  االلتهنبرنت مثر  ض ااألمر  
 خبیثر  ضا مر   كنجرنأ المطلرر  الرز ع منانر  مر  المر یض خلرنالمننع   كمن یشت ط  لجهنز

 كنلسرمن  شرفنئه حری  إلرى مدقتر  منانر  نجنأ  ن شفنده المتعل  الرلب قصن   ن كنلس طن 
 المخأ ات  على اإلأمن   ن المف ط 

 
 الفرع الثاني

 التشري  المصري في البشرية األعضاء نقل
 الجنانب كنف  طینته في یحم  شنم  تنظیمي إطن  إیجنأ الع بی  التش یعنت م  العأیأ حننلت    

نالجرأی  بنلرلك     أنلر  الكنیرت كننرت  البشر ی   األعضرن  نز ع نرر  بعملیرنت الخنصر  الرننننیر 
سررربنق  فررري تبنررري تشررر ی  خرررنص فررري مجرررن  ز اعررر  األعضرررن  البشررر ی  بصرررف  عنمررر   حیرررث  صرررأ ت 

فرررري شررررك  ز اعرررر   1987لسررررن   55ثرررر  تلررررى للرررر  الم سررررن  برررررننن   قرررر   1983لسررررن   7الرررررننن  
   1األعضن 

فكصرررأ ت المملكررر  األ أانیررر  نبعرررأ للررر  تالحرررق صرررأن  التشررر یعنت الع بیررر  فررري هرررلا المجرررن        
بشك  تنظی  نر  نز اع  األعضن  البش ی   ن صأ ت أنل  اإلمرن ات  1993لسن   15الهنشمی   ق  

  ثرر  تلررى للرر  مملكرر  البحرر ی  نالترري  صررأ ت 1993لسررن   15الع بیرر  المتحررأ  الرررننن  االتحررنأ  
صرأ ت مصر  الررننن   قر  بشرك  نرر  نز اعر  األعضرن   ثر    1998لسرن   16الم سن  برننن   ق  

  نبإستع اض ج  التش یعنت الع بی  یتضح تطنبرهن م  حیث المضمن  نالصرینغ  2010لسن   5
بإسررتثنن  الرررننن  المصرر   الررل  تمییررز بتبنیرره قناعررأ تمیررزه عرر  بررنقي التشرر یعنت األخرر    ن ختلفررت 

خطر  المشر ع  سر اأ   نحرنن  یلري نفیمرنالسینسری  العرنبیر  المشر ع المصر   عر  برنقي التشر یعنت  
نتعأیالترره بنلرررننن   قرر   2010لسررن   5المصرر   فرري مناجهرر  هررله الجرر ائ  نالررل  جررن  بهررن الرررننن  

نالتي  قتصر  علري إصرال  السینسر  العرنبیر  للمشر ع المصر   فري مناجهر  هرله  2017لسن   142
                                                 

 إل البش ی   األعضن  نز ع نر  عملینت لمنضنع فیه تتع ض قننننن تصأ  ع بی  أنل   ن  الكنیت أنل  تعتب  -1
 بزا یتعلق 1997لسن   55 ق   الم سن   صأ ت ث  الكلى  نز ع بنر  نالمتعلق1983لسن   7 ق    صأ ت الرننن 

 عر  التنرنز  مشر نعی  منره األنلرى المرنأ  فري تنرنن  حیرث المرنتى  جثرث نمر  األحیرن  بری  األعضرن  البشر ی   عر 
 العملیرنت  تلر  إجر ا  مر  الغنیر  هري العالجیر  المصرلح  نجعر  المرنتى  جثرث نمر  بی  األحین  البش ی  األعضن 

 التري المنشرآت فري العملیرنت هرله إجر ا   مرنك  نحرأأ البشر ی   بیر  نشر ا  األعضرن  منره السرنبع  المرنأ  فري نمنر 
  حكرن  لمخنلفر  العرنبرنت المرر    تنرنن  منره العنشر   المرنأ  نفري ثنمنر  منرهال المنأ  لنص طبرن   الصح  تحأأهن نزا  

 الرننن   هلا
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لسرن   5  قر  الررننن  صرأن  قبر  مرن م حلر مر حلتی :  بری  الجر ائ  نهرن مرن یرتضري منرن    نمیرز
   ث  الم حل  التنلی  لصأن  الرننن   علي النحن ا تي:2010

 .2010لسنة  5 ر ح القانون صدور  بل ما مرحلةأواًل  
 المص    التش ی  في البش ی  األعضن  لنر  شنم  قنننني تنظی  الم حل  هله في یك  ینجأ ل     
 الررنانی  نهرله معینر   بمسرنئ  نالخنصر  المتف قر  الرننننیر  النصرنص بعرض هنرن  كننرت للر  نمر 
 تنظی  إعنأ  بشك  1962لسن   103  نالرننن   ق  1960لسن   178  ق  الرننن  في  سنسن   تتمث 
 تنزیعره  نكرلل  نتخزینره الرأ  جمر  عملینت1960لسن   178  ق  الرننن  نظ نقأ   1العین  بنن 
    مز  بمرنب   االش    ن التب ع ط یق ع  علیه الحصن  الأ  لبنن  فكجنز
 علرى قینسرن البشر ی  بنألعضرن  التب ع بإبنح  للرن  الرننن  هلا إلى  الفره م  جننب استنأ نقأ    
   2اإلنسن  جس  م  جز  في التعنم  بلل  یبیح المش ع ن   بنلأ   التب ع إبنح 
 خرال  علرى الرأ  أل  للر      الر هرلا علرى اعتر ض قأ المص   الفره م آخ   ف یرن      ی غ    

 إصرنب  منره جرز  نرر  علرى یت ترب ال بحیرث الجسر  فري تلرنئیرن   تتجرأأ التري العننصر  مر  األعضرن 
  فضرال  علري    الریرنس فري غیر  محلر  بإعتبرن     المخرنط  الصرحی  علري 3جسری  بضر   الجسر 

 المتب ع مختلف  بینهمن 
  1962لسن   103  ق  الرننن  في الر نینت ع  التننز  المص   المش ع نظ  كمن     

 :التنلی  المصنأ  م  العین  على البنن  هله تحص  : نه على بنصه في المنأ  الثننی 
 .بهن یتب عن   ن ینصن  اللی  األشخنص عین  -
  طبین   استئصنلهن یتر   التي األشخنص عین  -
 إلبنحر  ككسرنس تعرأیلهن قبر  المرنأ  هرله نص على اعتمأ المص   الفره م  جننبنقأ  عتمأ      
 یتب عن   ن ینصن  تعبی   عاله الملكن  النص في استعم  المش ع    إلى مستنأا   األعضن  نر 
    غیر   4الحیرن  حرن  نالهبر  المرنت بعرأ من إلى مضن  تص   النصی     معلن  هن نكمن بهن 
 جرناز عرأ  نهن العن  األص استثنن  علي  الرننن  هلا أل  لل  غی   المص      الفره م  جننبن  

 مجر أ یرر   بر  إبنحر   سربب ینشرئ ال  نره كمرن علیه  الرینس یجنز نال اإلنسن  جس  على التعنم 
                                                 

    140-135معصنمی  الجسأ  الم ج  السنبق  ص د. حمدي عبد الرحمن   -1
: المشرنك  الررنننني التري تثی هرن عملیررنت ز ع األعضرن  البشر ی   الم جر  السررنبق  ص د. حسـاح الـدين األهــواني -2

138  
  60: الم ج  السنبق  ص د. أحمد شو ي أبو خطو  -3
 حكن  نر  نز ع األعضن  البشر ی  مر  األمرنات إلري األحیرن  فري الفرر  اإلسرالمي نالررننن   د. عمرون شهرزاد   -4

  476 -473: الم ج  السنبق  ص د. إيهاب يسر أنور   84  ص2011أ اس  مرن ن   أا  النهض  الع بی   
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 ن صبحت 2003لسن   79  ق  بنلرننن  1962لسن   103  ق  الرننن  تعأی  نت   1نلی ئمس منن 
 المصرنأ  مر  العیرن  ق نیرنت علرى البنرن  هرله تحصر یلري: )  مرن علرى ترنص منره الثننیر  المرنأ 
 یكرن  نبلل    مرنب  بغی  نرلهن على كتنبی  منافر  ینافرن  اللی  األشخنص عین   نینت: قالتنلی 
  ثی  الل  الفرهي الجأا نم  ث  فإ    التنصی  بنلعی  بشك  األص  إلى  ج  قأ المص   المش ع
  2التعأی  هلا بعأ معنى له لیس ق نیتیه بإحأ  العینی  سلی  شخص تب ع جناز حن 

لسـنة  142وتعدي تـة بالقـانون  2010لسـنة  5 ر ـح القـانون صـدور بعـد مـا مرحلـةثانيـًا  
 بشنن إص أ سياستة العقابية. 2017

 الرننننیر  الجنانرب مختلر  طینتره فري یعرنل  شرنم  تنظری  إیجرنأ برأن ه المصر   المشر ع حرنن     
 األعضرن  ز ع بتنظری  المتعلرق 2010لسرن   5  قر  الررننن  ضم  األعضن  نر  بعملینت الخنص 
 منأ   28 الرننن  هلا نتضم   3البش ی 

 الثرنني  الفصر  العملیرنت  هرله حن  عنم   حكنمن   تضم   األن  الفص  فصن    بع جن ت في  
 األعضرن  ز ع  اتابرإج   یتعلرق  الثنلث الفص  البش ی   األعضن  لز ع العلین اللجن  بإنشن  یتعلق
 جسر  مر  عضرن    نرر  یجرنز ال  نره علرى تككیأه الرننن  هلا تضمنهن التي األحكن  نم  البش ی 
  ن المتلرري حیرن  علرى المحنفظر  ترتضریهن لضر ن   إال آخر  إنسرن  جسر  فري نز عره حري إنسرن 
 ن ال  الضر ن   هرله لمناجهر  النحیرأ  النسریل  هري النر  عملی  تكن  ن    جسی  م ض م  عالجه
 منر  الرننن  هلا    كمن صحته   ن حینته على جسی  لخط  المتب ع تع یض النر  شك  م  یكن 

صرنأ ا  عر   التب ع یكن  ن   األنسنب  اختالط إلى تدأ  التي البش ی  األعضن  نز ع نر  عملینت
 مر  عضرن    فري التعنمر  منر  علرى نرص كمرن بنلكتنبر   نثنبتر  ال ضرن عینب م  خنلی     اأ  ح ه
 كننرت  یرن بمرنبر   ن  االشر    ن البیر  سربی  علرى  نسجته  حأ  ن منه جز   ن اإلنسن  جس   عضن 
  4المنلی  المعنمالت أائ   ع  بعیأا   اإلنسن  جس  إلبرن  ضمننن   نهلا طبیعته 
نمن یدخل علي المش ع المص    نه ل  یخض   ضن المتب ع ل قنب  الرضن   علي نحن مرن نظر       

المش ع الف نسي  إال    المش ع  كتفي م  جننب  بتحأیأ ش نط ال ضن الناجب تناف ه  أن     یفع  
                                                 

ــد الــرحمن    66: الم جرر  السررنبق  ص أبــو خطــو د. أحمــد شــو ي  -1 معصررنمی  الجسررأ  الم جرر  د. حمــدي عب
 اسرتخأا  عر  الننشرئ  لألطبرن  الجننئیر  المسرئنلی  المجيـد  عبـد الوهـاب عبـد د. محمـد  140-138السرنبق  ص 

   205 -204في الطب  الم ج  السنبق  ص  الحأیث  العلمی  األسنلیب

  67الم ج  السنبق  ص : د. خالد مصطفي فهمي -2

  16/3/2010مك   المنشن  بتن ی   9الج یأ  ال سمی  العأأ  -3

-132: الم جر  السرنبق  ص د. أسـامة علـي عصـمت الشـناوي95الم جر  السرنبق  ص د. عمرون شـهرزاد   -4
133  
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ا      قنبرر  قضررنئی  علرري  قنبرر  هررلا ال ضررن نمررأ  صررحته  نهررن  مرر ا  مرر  الخطررن   بمررن ینجررب إجرر  
تعررأی  تشرر یعي لمناجهرر  هررلا الررنرض نالرصررن   خنصرر     المشرر ع  جررنز التبرر ع لغیرر  األقررن ب مرر  

 المص یی  نهن من ینجب بسط نتشأیأ ال قنب  علي هله الطنئف  م  العملینت 
بنإلشر ا   نالمختصر  البشر ی  األعضرن  لرز ع العلیرن اللجنر  إنشرن  علرى الررننن  هرلا نرص كمرن    

 اللجن  نهله البش ی   األعضن مستشفینت نالم كز الطبی  المعنی  بعملینت نر  نز ع نال قنب  علي ال
  مننر  نیعری  اللجن  هله  ئنس  الصح  نزی  نیتنلى المعننی   الشخصی  المص   المش ع لهن منح
 1960لسرن   178لر  یلغري الررننن   قر   2010لسرن   5  قر  الررننن     بنلرلك  نالجرأی لهرن   فنیر 
 إعرنأ بشرك   1962لسرن   103  قر  نالررننن  نم كبنتره  الرأ  نتخرزی  جمر  عملیرنت تنظری  بشرك 
علرري مررن یلرري: تلغرري 2010لسررن   5مرر  الرررننن   قرر   26  نقررأ نصررت المررنأ  العیررن  بنررن  تنظرری 

عرنبرنت نیلغري كرر  حكر  آخر  یخرنل   حكررن  هرلا الررننن  فیمررن  240الفر ترن  الثنلثر  نال ابعر  المررنأ  
 الرأ  نتنزیر  جمر  عملیرنت تنظری  بشرك  1960لسر   178عرأا األحكرن  الخنصر  بنلررننننیی  

  العین  بنن  تنظی  إعنأ نالخنص  1962لسن   103ن  نم كبنته
 المتعلقـة بـالتبرع والضـمانات القواعـد بشـنن الجنائيـة للمشـرع المصـري السياسـةثالثـًا  

 2010لسنة  5في ضوء القانون  البشرية باألعضاء
البشرر ی  سررنا    ن  جزائهررن  ن األنسررج تنررنن  المشرر ع المصرر    سررس إبنحرر  نررر  نز ع األعضررن     

  نقرأ خرص ط فري العملیر  1كن  النر  م  إنسن  حي  ن میت برصأ ز اعتهرن فري جسر  إنسرن  آخر 
 بنجنب تناف  ش نط محأأ  علي النحن ا تي:

 الشروط الواحب توافرها في المتبرع له. - أ
ترتضریهن المحنفظر  علرى حیرن  المتلررى  ن     یكن  ز ع العضرن هرن النسریل  النحیرأ  التري  -

  مرررر  مرررر ض جسرررری   نبشرررر ط    یكررررن  النررررر  هررررن النسرررریل  النحیررررأ  لمناجهرررر  هررررله عالجرررر
لا كرن    الضر ن    المرصرنأ یحرأأ لر   1181 -76)   قر  الررننن  فري الف نسري المشر عنا 
البشر    فرإ  المشر ع المصر   لر  یحرأأ منهیر  المر ض الجسری   فضرال   العضرن بمصرطلح

قرأ یردأ  التطرن  الطبري المسرترب  إلمكننیر  علي    من یمك  الین  نصف  بنلم ض الجسی  
تأا ك  بنلعالج  نهن من یرأعننن للررن     المشر ع المصر    حسر  صرنعن  برك  قر   المر ض 

 الجسی  بنصه علي    یكن  الز ع هن السبی  النحیأ لمناجهته 

                                                 
 2010لسررن   5الرررننن  : األحكررن  الرننننیرر  للتبرر ع بنألعضررن  البشرر ی   أ اسرر  علرري ضررن  د. بشــير ســعد ز لــول -1

  24  ص 2010بشك  تنظی  ز ع األعضن  البش ی   أا  النهض  الع بی   
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تنس  المش ع المص   في نر  نز ع األعضرن  فلر  یریرأه بشر ط الر ابر  ناجرنز التبر ع لغیر    -
القن ب بش ط تناف  الض ن   العالجی  علي نحن من نصت علی  المنأ  ال ابع   مر  م اعرن  ا

مر  مصر یی  إلرى من نصت علیه المنأتی  الثننی  نالثنلث  م  الحظ  المف نض علري الرز ع 
نفق الش نط المحأأه  نقرأ تجرننز بتنسرع  تنسر  المشر ع الف نسري فري   جننب عأا الزنجی 

 األشرخنص أائر   مر  تنسری   نالرل  20041/ 6/8  المرد خ  800 -2004)  ق الرننن  
 لمرأ  المتلرري مر  مشرت ك  حیرن  نجرنأ شر یط  بنألعضرن  البشر ی  التبر ع لهر  یسرمح الرلی 

قررررننن  ز ع األعضرررررن  كمررررن    المشررررر ع األلمررررنني نبمنجرررررب  األقررررر   علرررررى عررررنمی 
(Transplantationsgesetz 2012  المعرررأ  فررري عرررن   11/1997 5  الصرررنأ  فررري  
من نصت علی  المنأ  الثنمن  م  قننن  ز ع األعضن  علي نجنب نجرنأ صرل  ق ابر  ل ن  نفرن 

بی  المتب ع نالمت ع له  نحأأهن المش ع بنلر اب  م  الأ ج  األنلى  ن الثننی  م  المتبر ع  ن 
نثیررر  ) المررنأ   الررزنج  ن الزنجرر   ن الخنطررب  ن المخطنبرر   ن    شررخص آخرر  لرره عالقرر 

 نهن من غنی ه المش ع المص   بإجنز  التب ع لغی  االقن ب      8/4
 في المتبرع.الشروط الواجب توافرها  - ب
بمجمنعررر  مررر  الرناعرررأ الضرررنبط  التررري تكفررر  حمنیررر  المتبررر ع مررر    حرررنط المشررر ع عملیررر  النرررر       

ننحیرر   نمناجهرر  ظررنه   األتجررن  بنألعضررن  البشرر ی  مرر  ننحیرر   خرر    نهررن مررن یتضررح كررلل  مرر  
م اجع  سینسته العرنبی  نالتي سن  نتنننلهن الحرن   نقأ جن  الرناعأ الضنبط  متسر  في  غلبهن م  

نظمررررت عملیرررر  نررررر  نز ع األعضررررن   نهررررن مررررن سررررن  نسررررتع ض  مررررنه  التشرررر یعنت األجنبیرررر  الترررري
 ش نطهن علي النحن ا تي: 

ــة - ــة القانوني ــوافر األهلي   اشررت ط المشرر ع المصرر   نجررنب تررناف  األهلیرر  الرننننیرر  للمتبرر ع ت
نحظرر  المشرر ع التبرر ع مرر  عررأی  األهلیرر   ن ننقصررهن نال یعتررأ بمنافررر  كشرر ط إلبنحرر  التبرر ع  
 8/1نهرن لات مرن نرص علیر  المشر ع  األلمرنني المرنأ  یمثل  قننننن   م  یننب عنه  ن بم  

مررر  قرررننن  ز ع األعضرررن  علررري نجرررنب    یكرررن  المتبررر ع بنلغرررن  نممیرررزا  ن   تكرررن  منافرتررره 
المشر ع السنیسر    فري قرننن  نرر  نز ع األعضرن   كمن نص  مجننی  صنأ   ع    اأ  ح  

 من  األهلی   علي ش ط  كت 8/10/2004البش ی  الصنأ  في 
نررر  نز ع الخالیررن األ  مرر   2010لسررن   5نمرر  جننبرر   جررنز المشرر ع المصرر   فرري الرررننن        

نقیرأ شر ط اإلبنحر  بعرأ  نجرنأ  عأی  األهلی   ن ننقصرهن إلرى األبرنی   ن األبنرن   ن فیمرن بری  األخرن 
الرننننى لعأی  األهلی   بش ط صأن  منافر  كتنبی  م  الننئب  ن الممث   م  غی  هدال  متب ع آخ 

                                                 
1
- Binet, J-R: Le nouveau droit de la bioéthique. Commentaire et analyse de la loi n° 

2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, Paris, LexisNexis, 2005, p. 36. 



 

 

                                                 

 

 

  داوىمصطفى  السع  /لدكتورا           للضرورة                 ...  البشرية اقتطاع وزرع األعضاء

 

369 

 ن ننقصهن  نفى جمی  األحنا  یجنز للمتب ع  ن م  استلز  الرننن  منافرته على التب ع العأن  ع  
  التب ع قب  البأ  فى إج ا  عملی  النر   

لسرررن   5مرررن نصرررت علیررر  المرررنأ  الخنمسررر  مررر  الررررننن  المشررر ع المصررر   علررري نحرررن  حظررر نقرررأ     
ستثنن ا  م    1نال یعتأ بمنافر   بنی   ن م  له النالی   ن النصنی  علیه  النر  م  األطفن  2010 نا 

لل  یجنز نر  نز ع الخالین األ  م  الطف  إلى األبنی   ن فیمن بی  األخن  من ل  ینجرأ متبر ع آخر  
بشر ط صرأن  منافرر  كتنبیر  مر   برن  الطفر  إلا كرن  كالهمرن علرى قیرأ الحیررن   ن   2مر  غیر  هردال 

نیجررنز للمتبرر ع  ن مرر  اسررتلز     حررأهمن فررى حنلرر  نفررن  الثررننى  ن مرر  لرره النالیرر   ن النصررنی  علیرره
 الرننن  منافرته على التب ع العأن  ع  التب ع حتى من قب  البأ  فى إج ا  عملی  النر   

 مجرن  فري 1994 فري الصرنأ   اإلحینئیر  العلرن  تشر یعنت فري الف نسري المشر عنقرأ ضریق     
  الصررنأ  فرري 1181-76)  األعضررن  نررر  رررننن ل ن  الرنصرر  خالفرر جسرر  مرر  االقتطررنع

 حكمهر  فري مر   ن الرصر  مر  األعضرن  نر  حظ  مبأ  ك س   فنلمش ع الف نسي22/12/1976
 فري یتمثر  النحیرأ ناالسرتثنن   مر  قرننن  الصرح  العنمر    L 1241 -2)  المرنأ  نرص فري كمبرأ 
  شر ط    یكرن  العظمري النخرنع مسرتن  علرى الرأ  خالیرن إنترنج نل  ع ئالمس الخالین اقتطنع إبنح 

 سربی  علرى األقرن ب نبعرض األخرت   ن األخ لصرنلح للر  یكرن ن  النسریل  العالجیر  النحیرأه 
 الف نسي  العنم  الصح  قننن  م    L 1241 -3)  المنأ  علیه نصت من حسب نهلااألستثنن   

 لجن لمنافر   بنإلضنف  الرنضي  من  الرنننني الممث   ن النالأی  منافر  م  البأ الحنالت جمی  نفي
 قرننن  مر    1231L -3)  المرنأ  نرص فري إلیهرن المشرن  (Le comité d’experts)الخبر ا  
 نرر  عملیر   اإجر   أن  حرنئال   یعرأ للر  فرإ  الرنصر   فرض حنلر   نفري الف نسري العنمر  الصرح 

 العنمر  الصرح  قرننن  مر    L 1241 -3)  المرنأ  علیره نصرت حسرب مرن نهلا البش ی   األعضن 
   فنلرنص  یمل  حق االعت اض الف نسي
 على حكمه  في نم  الرص  م  األعضن  نر  مسكل  م  الف نسي المش ع منق       نالناق       
 لجسر  نالجننئیر  المأنیر  الحمنیر  لنطرنق تنسری  مر  یحررره لمرن التكییرأ كر ا  بجرأی   یعرأ النحرن هرلا

 برنلنظ  منفررن جرن  العظمري النخرنع خالیرن نر  یجیز الل  االستثنن     كمن حكمه  م   ن الرنص 
 الرنص  لجس  جسیم  ا ا     ض تحأث    نأن  للم یض  كبی   فنئأ  م  العملینت هله تحرره من إلى

                                                 
    85: الم ج  السنبق  ص د. أحمد شو ي أبو خطور   201الم ج  السنبق  ص. طار  سرور  د -1
د. مهند ص أ   86  1986: ز ع األعضن  بی  احظ  ناالبنح   أا  النهض  الع بی   د. أحمد محمود سعد - 2

  137نبق  ص : الحمنی  الجننئی  للجس  البش   في ظ  االتجنهنت الطبی  الحأیث   الم ج  السأحمد
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 نلهرلا للتجرأأ  الرنبلیر  لهرن العظمري النخرنع فخالیرن جسرمه مر   خر    عضرن  استئصرن  مر  مرن نر 
  الرص  م  استئصنلهن الف نسي المش ع  جنز
نقیأ المش ع عملی  نر  نز ع األعضن  البش ی  بش ط    یكن    أن ي ون مصري الجنسية -

 الط فی  مص ین الجنسی  بنص  بإجنز  التب ع لغی  األقن ب  
الررزنجی  إ  كررن   حررأهمن مصرر   النررر  مرر  مصرر   ألجنبرري عررأا    مشرر ع المصررنقررأ حظرر  ال    

ن  مر     مصرر ی  ن ب األبنرر  ثرالث سررننات بعررأ منثررق قننننرن  ن شر ط للرر     یكرن  مرر  علري زناجهرر
 جنبى فیمن بینه  جمیعن  م  م اع  الریأ النا أ بنلمنأ  الخنمس   كمن    المش ع اجنز نر  األعضرن  
نز اعتهن فیمن بی  االجننرب  إلا كرن  الطر فی  مر  جنسری  أنلر  ناحرأ   ن   یكرن   بنرن  علري طلرب 

بمفهرررن  المخنلفررر     المشررر ع قیرررأ شررر ط   نهرررن مرررن یعنررري الأنلررر  الترررى ینتمرررى إلیهرررن المتبررر ع نالمتلررررى
اإلبنحرر  بررإ  یكررن  الطرر فی  مصرر ین الجنسرری   فیمررن عررأا مررن قرر  ه مرر  حررنالت جررن ت حصرر ا  إلا كررن  

  حأ الط فی  مص   الجنسی  نا خ   جنبي إلا تناف ت الش نط المنصنص علیهن قننننن  
علري نجرنب خلرن  5/1نص المش ع المص   بنلمرنأ  خلو اراد  المتبرع من عيوب الرضا,  -

فعررأ  خلررن األ اأ  مرر  العیررنب ننقنعهررن تحررت ترركثی    1ب ال ضررنهررله   اأ  المترر ع مرر  عیررن 
   2غ   ن تألیس  ن غلط  ن إك اه منأ   ن معنن  یج أهن م  قیمتهن الرننننی 

ی  نیعررأ األغرر ا  بنلمررن   ن بجنرري فنئررأه  مرر  شرركن     یعررأ  ال ضررن  نیعررنأ بنلفعرر  لررأائ   التجرر        
بإعتبررن     المشرر ع قیررأ االبنحرر  بررك  یكررن  التبرر ع بررأن  مرنبرر  نهررن مررن یعررأ  نتهررن  لح مرر  الجسررأ 

   3ن  بتكنم  االنسن  الجسأ نسنمس
  ن   یكررن  سررنبرن  علرري اجرر ا  عملیرر     كتنبتررن   یكررن  هررلا ال ضررن فرري شررك  محررأأ كمررن یشررت ط     
   مشرر نعی  علرري الفعرر  نلررن كررن  هررلا ال ضررن فنل ضررن الحنصرر  بعررأ إتمررن  العملیرر  ال یسررب   النررر  

 .بأن  مرنب 

                                                 
1
: الحمنی  الجننئی  للجس  البش   في ظ  االتجنهنت الطبیر  الحأیثر   الم جر  السرنبق  ص د. مهند ص أ أحمد- 

133  
2
- Mathieu Bertrand: La bioéthique, op.cit, p. 110. Binet Jean-René: Le nouveau 

droit de la bioéthique, éditions LexisNexis op.cit, p. 37. Carbillak Rémy: "Le corps 

humain", in CARBILLAC Rémy (sous la direction de), libertés et droits fondamentaux, 

op. cit, p. 218. 

Oikaoui Younes: Don, prélèvement et transplantation d’organes en droit marocain: 

etude prospective à partir du modèle français, thèse en vue de l’obtention du Doctorat 

de l’Université de Toulouse, op. cit, p. 104. 
   82: الم ج  السنبق  ص د. أحمد شو ي أبو خطو   213الم ج  السنبق  ص  د. طار  سرور  -3
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نیثن  التسند  ع  ال ضن المعنصر  إلجر ا  العملیر    ففري تررأی      هرلا ال ضرن ال ینرت   ثر ا        
في اإلبنح   فالبأ ن   یكرن  ال ضرن سرنبق علري إجر ا  العملیر  حتري یتثنري للمتبر ع التفكیر  نالترأب   

للعملیررر  تحرررن  أن  إحنطتررره إحنطررر  كنملررر  بنلمخرررنط  الصرررحی  الحنلیررر  فضرررال     معنصررر   ال ضرررن 
نالمسررتربلی  الترري قررأ یتعرر ض لهررن المرر یض  نلررلا ال ینررت  هررلا ال ضررن  ثرر ا  نلررن  فصررح المتبرر ع عنرره 

 كتنبتن   نكن  أن  مرنب   
عملر  حق العأن  ع  ال ضن الحنص  طنلمن ل  ترت  فرأ كف  المش ع للمتب ع  نم  ننحی   خ       

  نهرن اسرتم ا ی  ال ضرن ناتصرنله حتري تمرن  العمر  الطبري  نه ل  یكتفي بنل ضن ب   شت ط التب ع ا 
مررن یعنرري    شرر ط ال ضررن الناجررب تررناف ه إلبنحرر  هررله العملیررنت لرره مرر  الخصنصرری  بمررن تمیررزه عرر  

 مر   اإلجر   الخنضرعی  األشرخنص مر  الصرنأ  بنل ضرن یعترأ ال  ن 1ال ضرن المتعرن   علیر  قننننرن  
 .كنلسجنن  الرننننی  الحمنی   اتاإج  

ضرور  تبصير المتبرع بمخـاطر التبـرع الصـحية سـواء الحاليـة منهـا أو المسـتقبلية التـي  -
   2المؤ د منها والمحتمل تحيط ببنائه الجسدي

نهررن شرر ط یرتضرری  صررح  ال ضررن المعتبرر  قننننررن  إلبنحرر  عملیرر  نررر  نز ع األعضررن   نقررأ  كررأ     
مرر  قررننن  ز ع األعضررن  بنصرره علرري    یخطرر  المتبرر ع  8/2المشرر ع األلمررنني علرري الریررأ بنلمررنأ  

ال  بنلمخنط  الفن ی   ن المستربلی  للعملی   ن   النر  قأ یت تب علیه آثن  خطی   علي المتب ع مسرترب
    نجأت  

لا یعررأ الغرر  فرري إحنطرر  المتبرر ع بنلمخررنط  الصررحی  الحنلیرر   ن المسررتربلی  الترري تحرریط ببننئرر  نلرر   
الجسررأ  مرربطال  لل ضررن الحنصرر  علرري  ثرر  التبصرری  المعیررب  نهررن یعررأ  حررأ جررنالت الغرر  المبطلرر  

تررر   حنطتررره  لل ضرررن  نلرررلا یجرررب    یحررر   فررري األقررر ا  الكترررنبي الصرررنأ  مررر  المتبررر ع بنل ضرررن  نررره
بنلمخنط  التي قأ تت تب علي عملی  النر  نالز ع  ن   یكن  تنقی  المتبر ع الحرق لمرن أننره األقر ا  

 2010لسرن   5  نقرأ نصرت المرنأ  السرنبع  مر  الررننن  م  مخنط   بمن یفیأ إطالع المتب ع علیهرن
ثلر  الررنننني  نالمنررن  علي ض ن   قین  لجن  طبی  ثالثی  یتح ی  محض  ینث  علیه المتبر ع  ن مم

مر  الالئحرر  التنفیلیر  للررننن     تكررن   7/2لره    سرمحت حنلتر  الصررحی  برلل   نقرأ  كررأت المرنأ  
نیجررنز للمتبرر ع  العررأ  عرر  ال ضررن الحنصرر  منرره بعررأ تبصرری     االحنطرر  بنلمخررنط  شررفنه  نكتنبرر 

                                                 
1
- Carbillak Rémy: "Le corps humain", in CARBILLAC Rémy (sous la direction de), 

libertés et droits fondamentaux, op. cit, p. 216. 
د.   109: الم جررر  السرررنبق  ص د. أحمـــد شـــو ي أبـــو خطـــو   210الم جررر  السرررنبق  ص د. طـــار  ســـرور   -2

 -206الم جر  السرنبق  ص الشـناوي   عصمت علي د. أسامة  115: الم ج  السنبق  ص حساح الدين األهواني
  586-585: الم ج  السنبق  ص ال ريح عبد د. منمون  212
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لعملیر   فرال یعترأ بإنفرن  ال ضرن طنلمن ل  یت  إج ا  العملی   فإلا تحرق ال ضن الصحیح نتمت إج ا  ا
 بعأ لل   نلیس للمتب ع حق است أاأ العضن الل  تب ع به نت  ز ع  للم یض  

ن   یكررن  النررر  نالررز ع إال لضرر ن   عالجیرر  ترتضرریهن المحنفظرر  علررى   الضــرور  الع جيــة -
حیرررن  المتلررررى  ن عالجررر  مررر  مررر ض جسررری   نبشررر ط    یكرررن  النرررر  هرررن النسررریل  النحیرررأ  

ن ال یكن  م  شك  النر  تع یض المتب ع لخطر  جسری  علرى حینتره   اجه  هله الض ن  لمن 
  ن صحته 

 بنصرره علرري     8/3ز ع األعضررن  فرري المررنأ  نهررن مررن نررص علیرر  المشرر ع األلمررنني برررننن       
ز ع العضن هن السبی  النحیأ لنقنی  المتب ع لره مر  مر ض یهرأأ حینتره ن   النرر  نالرز ع هرن  یكن 

نهررن مررن انتهجر  المشرر ع السنیسرر   فرري قرننن  نررر  نز ع األعضررن  البشرر ی  الصررنأ   السربی  النحیررأ 
بنلنص علري    ال یت ترب علري التبر ع    خطر  جسری  علري المتبر ع سرن  علري  8/10/2004في 

  ال یمك  عالجه بط یر  عالجی   خ   لات فعنلی  ممنثل حینته  نا  المتب ع له صحته  ن 
ستر ا  خط  المش ع المص   یتضح  نهرن تتسرق فري مضرمننهن مر  مرن قر  ه المشر ع الف نسري       نا 

  العضن المنرن  م  جسأ متنفى  ناأللمنني نالسنیس   م  حظ  النر  بی  األحین  إلا  مك  تنفی
علي عأ  جناز نر      2010لسن   5م  الرننن   2/1ش ع المص   نص في المنأ  حیث    الم

عضررن  ن جررز  مرر  عضررن  ن نسرری  مرر  جسرر  إنسررن  حرري إال إلا كررن  النررر  هررن النسرریل  النحیررأ  
لمناجه  حنل  ض ن   ترتضي المحنفظ  علي حین  المتلري  ن عالج  م  م ض جسی   كمن نصرت 

لرررري إمكننیرررر  نررررر  عضررررن مرررر  جسررررأ إنسررررن  میررررت لضرررر ن   ترتضرررریهن مرررر  لات الرررررننن  ع 8المررررنأ  
 المحنفظ  علي حین  إنسن  حي  ن عالج  م  م ض جسی   ن استكمن  نرص حین  في جسأه  

نمرن األنلنیر       نهأین  بمن ق  ته النصنص السنبر  فإ  األنلنیر  ال تكرن  بنلنرر  مر  إنسرن  حري  نا 
ف ت  حرأاهمن  نتفرت الضر ن   العالجیر  التري تجیرز نرر  نز ع للنسنئ  العالجی  األخر   التري    ترنا

األعضن  بی  األحین  نم  هله النسنئ  النر  م  إنسن  میرت متري تحرررت شر نط   نهرن مرن نرص 
  كرللم  المشر ع األلمرنني فري  اإلحینئیر  العلرن   خالقیرنت قرنانی علیر  صر اح   المشر ع الف نسري فري 
نكررررلل  المشرررر ع   2012  المعررررأ  فرررري عررررن  1997نفمب  نرررر 5قررررننن  ز ع األعضن الصررررنأ  فرررري 

نالرررل  أخررر  حیرررز  8/10/2004فررري قرررننن  نرررر  نز ع األعضرررن  البشررر ی  الصرررنأ  فررري  السنیسررر  
   2007التنفیل في عن  

بط یرررر  نلرررلا ال تتحررررق الضررر ن   العالجیررر  التررري تجیرررز النرررر  نالرررز ع إلا  مكررر  عرررالج المتبررر ع      
المشر ع  جرنز نقرأ        نه یمكنه نر  العضن م  شخص متنفى منثل عالجی   خ   لات فعنلی  م

لض ن   ترتضیهن المحنفظ  على حین  إنسن  حي  ن عالجه م  م ض جسی   ن استكمن   المص  
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نرص حین  في جسأه     یز ع فیه عضن نجز  م  عضن  ن نسی  مر  جسرأ إنسرن  میرت  شر ط 
المیت قأ  نصى برلل  قبر  نفنتره بنصری  منثرر    ن مثبتر  لل     یكن  بی  المص یی   ن   یكن  

مر   شرت اط تحررق النفرن  فعلیرن  برر ا  مر   14م  م اعن  من نصت علیره المرنأ   في  ی  ن ق   سمی  
 اللجنه المشكل  للل  

نفري جمیر  الحرنالت  أن ي ون نقل األعضاء وزرعتها بدون مقابل أي علي سبيل التبـرع. -
   النر  نالز ع علي سبی  التب ع بی  األقن ب اشت ط المش ع    یكن 

نكررلا یجررنز التبرر ع لغیرر  االقررن ب بشرر ط تحرررق الضرر ن   العالجیرر  بشرر نطهن المنصررنص علیهررن     
قننننررن   نبمنافرررر  اللجنرره الخنصررر  التررري تشررك  برررر ا  مرر  نزیررر  الصرررح   نیحظرر  التعنمررر  برررنلبی   ن 

جمیرر  الحررنالت یحظرر  ز ع األعضررن   ن  جزائهررن  ن نفرري الشرر ا   ن بررك  مرنبرر   یررن  كننررت طبیعترره  
 ی  بمن یدأ  إلى اختالط األنسنب األنسج   ن الخالین التننسل

 
 المبحث الثاني

 األحياء إلى األموات من األعضاء نقل
 الرنبلر  األعضرن  أل  الحري  اإلنسرن  جسر   عضرن  كر  اقتطرنع یجرنز ال  نره فیره الشر  ممرن     

 لألعضرن  بنلنسرب  إال االقتطرنع یجرنز ال نبنلترنلي المتبر ع بحیرن  المسرنس بعرأ  م تبطر  لالقتطرنع
 حیرن  نجنأهرن علرى یتنقر  األعضرن  هرله أل  اقتطنعهرن یجرنز ال المنفر أ  األعضرن   مرن المزأنج 
 علرى للحصرن  آخر  مصرأ  عر  البحرث مر  البرأ نلهرلا الهرال   إلرى یردأ  ناقتطنعهرن اإلنسرن 

 مشركل  تثرن  فرال منهرن انتهرت قرأ الحیرن  نأل  المرنتى جثرث هرن المصرأ  نهرلا البشر ی   األعضرن 
 نسرالمته اإلنسرن  حیرن  حمنیر  فري العنمر  النظ یر  إلعمرن  مجرن  نال الحیرن   فري برنلحق المسرنس
  الجسأ  نتكنمله

 بنعتبن هن المنتى جثث م  نخنص  البش ی  األعضن  ع انز   نر  مجن  في الطبي للترأ  ا  ننظ      
 م  األعضن  على الحصن  مسكل  نظمت التش یعنت م  العأیأ فإ  العملینت لهله األه  المصأ 

  االقتطنع عملی  مبنش   قب  النفن  م  التحرق ض ن   ناشت طت المنتى جثث
 الشرخص مر  سرنا  الجثر  مر  االقتطرنع على المنافر  صأن  التش یعنت غنلبی  اشت طت كمن     
  نهرن مرن سرن  نتنننلره تفصریال  النفرن  بعأ لل  الرننن  له یخن  شخص    م   ن النفن  قب  نفسه

 في مطلبی  علي النحن ا تي:
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 المطلب األول
 الجثث من األعضاء استئصال  بل الوفا  حدوث تحق 

 اإلنسرن  حیرن  لحمنیر  العنمر  النظ یر  تطبیق مسكل  الجثث م  األعضن  نر  عملینت تثی  ال     
 عر  تختلر نا   كننرت  المشرنك  مر  العأیرأ تعت ضرهن العملیرنت فهرله للر  نمر  الجسرأ  نتكنملره
 تتعلرق تعت ضرهن مشركل  ن ن  األحیرن   بری  األعضرن  نز ع نرر  عملیرنت تعتر ض التري المشرنك 
   ث  نتننن  المنق  الرنننني لجهز  االتعن  الصننعي النفن  لحظ  بتحأیأ

 
 

 األول الفرع
 الوفا  لحظة تحديد

 إلرى المیرت جثر  مر  األعضرن  نز ع نرر  عملیرنت  اإجر   قبر  النفرن  حرأنث مر  التحررق یجرب    
 الفنصر  الحرأ تنضرح ألنهرن األهمیر  البنلغر  المسرنئ  مر  النفرن  حرأنث لحظ  نتحأیأ حي  شخص

المسركل   بهرله الفرره اهرت  لهرلا  1الجث  م  نالتعنم  حي إنسن  م  التعنم  نبی  نالمنت  الحین  بی 
 الفره  جن  بی  خالفن    ثن ت المسكل  هله    كمن  النفن  لحظ  تحأیأ معین  حن  ن   تبنینت آ ائه 

   نهن من سن  نتنننل  علي النحن ا تي:الطب نعلمن 
 الوفا . لحظة تحديد أواًل  معيار

 للأن   الكنم  بنلتنق  اللحظ  تل  ع  یعب  اتجنه فهنن  النفن  لحظ  تحأیأ بشك  الفره اختل     
 نهرن الرأمنغ مرنت خالیرن علرى ی كرز آخر  نمعیرن   الترلیرأ  المعیرن  هرن نهرلا نالتنفسری  الأمنیر 
  الحأیث المعین 
 الوفا . لحظة لتحديد التقليدي المعيار -1
 آ  فري الجسر   ا جرز  جمی  على یدث  فجنئي حنأث بنعتبن هن المعین  لهلا طبرن النفن  تتحرق     
 الأمنیر  الرأن   تنقفرت إلا آخر  بمعنرى العم  ع  نال ئتن  الرلب تنق  نتیج  النفن  نتحأث  2ناحأ

 ینربض الرل  اإلنسرن  جسر  نیتحرن  الحینیر  العملیرنت معهرن تتنقر  العمر  عر  التنفسري نالجهرنز
 بتنق  فیحص  التنفس تنق   من الرلب  نهن بجهنزهن تتنق  الأمنی  الأن      إل  جث  إلى بنلحین 
  النعي فرأا  منهن تاإشن   تسبره األجهز  لهله التنق  هلا ن   ال ئتن 

                                                 
  23: الحق في الحین  نسالم  الجسأ  الم ج  السنبق  صد. محمد سعد خليفة -1

: المسرررئنلی  الجننئیررر  فررري تحأیرررأ لحظررر  النفرررن   اكنأیمیررر  نرررنی  للعلرررن  ا منیررر   ال یرررنض  د. محمـــود أحمـــد طـــة -2
  28   ص2011
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 نزیر قر ا   إلیهرن  شن  نالتي النفن  حأنث م  للتثبت بهن یستعن  التي الترلیأی  النسنئ  نم       
 ط یرر   (L’atériotomie)الن یرأ   الرنخز ط یر  3/11/1948بتن ی   الصنأ  الف نسي الصح 
 هرله كر  نت تكرز    (Signe de l’éther األثیر  نعالمر   (La méthode d’Icard) إیكرن أ

 یسرتطی  ال المعیرن  لهرلا نفررن   فإنره نبنلترنلي  1الجسر  أاخر  الأمنیر  الرأن   تنقر  علرى النسرنئ 
 نمرنت تلرنئیرن تنقفرن العمر  عر  قلبره تنقر  قبر  اإلنسرن  مر  عضرن    استئصرن  الجر ا  الطبیرب
 :یلي من المعین  هلا على  خل نقأ  لأیه التنفسي الجهنز نتنق  خالینه
 العمر  عر  الرلرب تنقر     للر  الحرأیث الطبري نالتررأ  یتمنشرى یعرأ نلر  للأقر  یفترر   نره -1

المرنت  نلریس  2الظرنه   المرنت مجر أ علرى إال یرأ  ال قرأ التنفسري الجهرنز نتنقر 
  3الحریري

 المر  خالیرن تمرنت بینمرن  حیرن   التنفسري نالجهنز الرلب یظ  فرأ سبق من عكس یحأث قأ -2
 كرزالم ا نظرنئ  تتنقر  المر  خالیرن بمرنت ألنره  ظنه یرن   ال  حریریرن   المرنت یكرن  نهنرن

 تردأ  التنفسري نالجهرنز الرلرب نظرنئ      غر  هنرن میترن   اإلنسرن  نیعتبر  العلیرن العصربی 
  4ال ئ  الرلب یسمى من بناسط  صننعی  بط یر  أن هن

 العأیرأ إعنقر  شكنه م  علیه التعنی     إل العلمي الترأ   من  عث   حج  یر  المعین  هلا -3
 نالتري البشر ی   األعضن  نز ع نر  عملینت  سهن   نعلى العالجی  الطبی  الممن سنت م 
 مرن إلا یتركتى لر  الرل  األمر  نتلفهرن   نسرجته تآكر  قبر  عترهانز   العضرن نر  لنجنحهن یلز 

                                                 
لرز ع األعضررن  البشرر ی  نمكنفحرر  جر ائ  االتجررن  بنألعضررن  البشرر ی   : النظررن  الرررنننني د. خالــد مصــطفي فهمــي -1

 االتجنهرنت ظر  فري البشر   للجسر  الجننئیر  الحمنیر د. مهنـد صـ أ أحمـد    390-389االم جر  السرنبق  ص 
  51الم ج  السنبق  ص  الحأیث   الطبی 

 حیرن  ز  ا مرن لشرخص الرلرب النبضخفرن  التنفس  :للحین  األسنسی  للمرنمنت المدقت الغینب :الموت الظاهري -2
: األسرنلیب الطبیر  المعنصر   ن نعكنسرنتهن علري المسرئنلی  الجننئیر  . د. محمـود أحمـد طـةالمیرت بمظه  یظه  نلكنه

  391: االم ج  السنبق  ص د. خالد مصطفي فهمي  31  ص2015للطبیب  أا  الفك  نالرننن   المنصن    

 الحأیثر  العلمیر  األسرنلیب اسرتخأا  عر  الننشرئ  لألطبرن  الجننئیر  المسرئنلی  المجيد  عبد الوهاب عبد د. محمد -3
 في

  53-52الم ج  السنبق  ص د. مهند ص أ أحمد    224-223الم ج  السنبق  ص  الطب 

: الررررننن  الجنرررنئي نالطرررب الحرررأیث  أ اسررر  تحلیلیررر  مرن نررر  لمشررر نعی  نرررر  نز ع د. أحمـــد شـــو ي أبـــو خطـــور  -4
د.   224الم جر  السرنبق  ص  المجيد  عبد الوهاب عبد د. محمد  172عضن  البش ی    الم ج  السنبق  ص األ

  24: الحق في الحین  نسالم  الجسأ  الم ج  السنبق  ص محمد سعد خليفة
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 الحرنالت معظر  فري علیره یت ترب سرن  نالرل  النفرن  لحظر  لتحأیرأ الترلیرأ  المعیرن  تبنینرن
  1منهن االستفنأ  إمكننی  نعأ  اإلنسن  جس   عضن  فسنأ

 اإلنسننی   الحین  على یحنفظ معین   البحث ع  همی  ن تاالنترنأات نمناجهتهن  ج هلهنأ  ا  ل    
  استئصنله أاالم   للعضن التش یحی  الریم  بحفظ العلمي  الترأ  على یسنعأ نفسه النقت نفي

 الوفا . لحظة لتحديد الحديث المعيار  -2
 یمكر  ال ناستحنل  منائم  عأ  م  النفن  لحظ  لتحأیأ الترلیأ  المعین  علیه ینطن  لمن ا  نظ       
 جسر  فري الحیرن  مر  مرن نرنع نجرنأ تسرتلز  التري البشر ی  األعضرن  نز ع نرر  عملیرنت  اإجر   معهرن

 فیره نجرأ الرل  المرالل هرن  2الرأمنغ مرنت معیرن  كرن  لرلا الطبیر   الممن سر  هرله محر  الشرخص
 نجره علرى البشر ی  األعضرن  نز ع نرر  نعملیرنت عرن   بنجره الحأیثر  الطبیر  الممن سرنت  نصرن 

 نهري اإلنسرن  جسر  مشترنت نمختل  نالخالین األعضن  نر  یتیح الل  المننسب الح  الخصنص
  الحأیث  الطبی  الممن سنت مختل  في الستخأامهن  ن الم یض  جس  في للز ع صنلح  حنل  في
 حیرن  الرلرب بررن  مر  الر غ  علرى المر  خالیرن بمرنت الحریرري المرنت یكرن  المعیرن  لهرلا ننفررن      
  نصن  نیدكأ  3للحین   خ   م   عنأتهن استحنل  یعني ننهنئی  كلی  بصن   الم  خالین منتت فمتى
 األعضرن  تنقر  الضر ن   بحكر  یتبعره المر  لنظرنئ  الكنمر  التنقر  بمجر أ  نره علرى المعیرن  هرلا

 منهرن میئنسرن   الشرخص حنلر  فتكرن  نجیرز  زمنیر  فتر   خرال  نللر  نالرلرب ال ئتی  نخنص  األخ   
 یلي:   من الأمنغ منت معین  على  خل نقأ  4تمنمن

 اإلنسن   لجس  الجننئی  الحمنی  نطنق م  كبی  بشك  یضی  الأمنغ منت معین  تبني    -1
 نلن بنظنئفه الرین  ع  الم  جلع تنق  بمج أ جث  إلى یتحن  سن  اإلنسن  جس     إل

 یسرتكث  برنلم  نكرك  طبیعري  بشرك  الحینیر  بنظنئفهرن تررن  الجسر   عضرن  برنقي كننرت
                                                 

  52الم ج  السنبق  ص د. مهند ص أ أحمد   -1

 عمیرر  بغیبنبر   صریبنا م یضرن   23ضر   بحرث بنشر  قنمرن إل نكنلرن   نهرن مرن خلرص إلیره البنحثرن  مرنال    -2
الحنلر  ن  هرله نسرمیت الكه بنئي للرأمنغ  للتخطیط فعنلی   ی  نغینب الم  جلع غینب منعكسنت م  التنفس نانرطنع
 لجنر  ط یرق عر  األم یكیر  المأ سر  ظهر ت الف نسری  المأ سر  نبعرأ dépassé  Comaاإلغمرن ن  بعرأ مرن م حلر 
 بمعرنیی  بعرأ فیمرن ع فرت الرأمنغ  لمرنت مناصرفنت نضرعت نالتري 1968عرن   األم یكیر  هن فرن أ لجنمعر  تنبعر 

 لل :  في هن فن أ   اج 
Hennette –Vauchez Stéphanie: Disposer de soi? Une analyse du discours juridique sur 

les droits de la personne sur son corps, l’Harmattan, Paris, 2004, p. 25. Arnoux Irma: 

Les droits de l’être humain sur son corps, Presses universitaires de Bordeaux, France, 

1994, p. 73.  
  52الم ج  السنبق  ص د. مهند ص أ أحمد   -3

    320الم ج  السنبق  ص المجيد  عبد الوهاب عبد د. محمد -4
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 أل  صحیح غی  نهلا نعننص ه  الجس  مكنننت سنئ  أن  الحمنی  م  األعظ  بنلنصیب
 ئی  نالجنن المأنی  الننحی  م  الرننننی  بنلحمنی  تتمت  اإلنسن  جس   عضن  ك 

نحرن  االنرأفنع فري یكمر  إنمرن الرأمنغي المرنت معیرن  تبنري ن ا  ال ئیسري الرأاف  إ  -2
    بنعتبرن  البشر ی  األعضرن  نز ع نرر  عملیرنت نخصنصرن   الحأیثر  الطبیر  الممن سرنت

 تتنقر  نالتري المنفر أ  البشر ی  األعضرن  علرى للحصن  النحیأ المصأ  هي جثث المنتى
 إنسن  حین   ج  م  إنسن  حین  إنهن  حن  بك  یب   ال نهلا نالكبأ  كنلرلب علیهن الحین 

  1آخ 
 مجمنعر   ثبرت إل  نفسه   الطب  جن  حسب الشكن  م  العأیأ یثی  الأمنغ منت معین  -3

 منت لمعین  نفرن میتن اعتب  الل  اإلنسن  م     الرنط  بنلألی  امست أا  في األطبن  م 
 كمن  2للم  العصبی  الخالین أاخ  حین  نجنأ على تأ  تاإشن   إ سن  في استم  الأمنغ 

 المصرنبی  األشرخنص  ن بغیبنبر  المصنبی  األطفن  حنل  في حنسمن   لیس المعین  هلا   
المعرأ   أن  مرن إلرى الجسر    احر   أ جر  انخفرنض حنلر  فري  ن نخطی  غنمض تسم  بحنل 

  3بهن مسل  طبی  حریر  لیس ا   إلى الأمنغ منت    یعني نهلاالطبیعي  
 مرتضینت التطن  بی  المنازن  تحریق على قنأ ا   جنه ه في یبأن ال الأمنغي المنت معین  -4

یحرأث لسرالم  الجسر  نالحیرن   نا   كرن  یبرأن مالئمرن  نمناكبرن  لمرن  الرننننیر  نالحمنی  العلمي
  4م  ممن سنت طبی  نعملی  مختلف 

  سرنس    إلرى الررنننني الفرره مر  جننرب لهرب  الرأمنغ مرنت لمعیرن  المنجهر  االنتررنأات  مرن     
 تنقفن نظنئفهن  أا  ع  ن عضنئه الجس  ن جهز  الحین  مظنه  تنق  لحظ  هي النفن  لحظ  تحأیأ
 الفترن  لرسرمي العمنمیر  الجمعیر  عر  الصرنأ   الفترن  علیره  كرأت مرن نهرلا فیره   جعر  ال تنمرن

  نم  جننبنرن   ندیرأ مرن خلرص إلیر  هرلا الر    بإعتبرن ه 1955 سن  المص   الأنل  لمجلس نالتش ی 
 .5بهن مسل  طبی  حریر  لیس الأمنغ منت معین  أل  بنلتكییأ الجأی  هن

                                                 
 الطرب بحرث مررأ  لمردتم  األعضرن   نز اعر  لنرر  نالرننننیر  الشر عی  الضرنابط د. حمـدي عبـد الـرحمن   -1

الم جر  السرنبق  ص د. مهنـد صـ أ أحمـد    449  ص 1998الع بیر    اإلمرن ات جنمعر  األن   نالررننن  الجز 
56  

  43: المسئنلی  الجننئی  في تحأیأ لحظ  النفن   الم ج  السنبق   صد. محمود أحمد طة -2

  401: االم ج  السنبق  ص . د. خالد مصطفي فهمي178: الم ج  السنبق  ص شو ي أبو خطور د. أحمد  -3

  56الم ج  السنبق  ص د. مهند ص أ أحمد   -4

العرأأ  ناالقتصرنأی   الرننننیر  البحرنث مجل  البش ی   األعضن  نز اع  نر  مشكل  البيه  الحميد عبد د. محسن -5
  213  ص 1995المنصن    جنمع   -  كلی  الحرنق18
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  انونية. أو طبية مسنلة اعتبار  بين ثانيًا  الموت     
 یعتبر ن  فنألطبرن   1الررننن  ن جرن  األطبرن  بری  ا  كبیر   خالفرن النفرن  لحظر  تحأیرأ مسكل   ثن ت    
 نفرن   األطبن  یر  ه طبین  عمال   جنه ه في یعأ النفن  م  التحرق أل  حرنقه   م  اللحظ  تل  تحأیأ

  للمشر ع  م هرن یتر      یجرب قننننیر  مسركل   نهرن الررننن   جرن  یر   بینمرن  2المتبع  الفنی  للنسنئ 
 ع للمش    م هن یت      یجب قننننی  مسكل   نهن الرننن   جن  ی   بینمن
 المسكل : هله یحكمن  الرنننني الفره في اتجنهن  هنن بیأ       

 حأنأه  نی س  المنت یع   تش ی  صأن  بض ن   یننأ  األن : 
نسرن  نترنن  للر   .الطرب اختصرنص ضرم  یرأخال  حرأنأه ن سر  المرنت تع یر     یر   الثرنني:

  علي النحن ا تي:
 : انونية مسنلة الوفا  -1
 قننننین   نصن   التش ی  یتضم     یجب ث  نم  قننننی  مسكل  النفن     االتجنه هلا  نصن  ی       
 لرلا اإلطرالق  علرى  ب زهرن مر  هري بر  الشرخص بحنلر  المتعلرر  المسرنئ  مر  فنلنفرن  النفرن   یع  
 تحأیأ مسكل  ت   یجب ال االتجنه هلا  نصن  نحسب المنت مفهن  بتحأیأ الرننن  یستكث     یجب
  یه   ع  یعب  بك  الحق االجتمنعي للضمی  یكن     أن  الطب مهن  آأاب لرناعأ النفن  مفهن 
 الطرب  جرن  یكنره الرل  نفسره التررأی  المجتمر  أا فر   لرأ  تلررى ال قرأ الرناعرأ هرله مثر     إل فیهن 
  3العرن    الر    ن الررننن   جرن  لرأ  الربرن  یلررى ال قرأ األطبرن  بری  العمر  علیره    ج نمن نحنهن

 الضر ن   مر  برنت فإنره المجتمر   أا فر   كر  تخرص التري المسرنئ  مر  المرنت مسركل     نبنعتبرن 
 هرلا  نصرن  فحسرب  4ینضرحهن قرننن  بإصرأا  تنتهري نب لمننیر  عنم  مننقشنت ط یق ع  بلن تهن
 :یلي فیمن نلخصهن  سبنب لعأ  المنت یع   تش ی  إلصأا  ض ن   هنن  االتجنه
 اللصریر  الحررنق جمیر  مصرأ  برلاتهن نهري المشر ع مر  منحر  للفر أ الرننننیر  الشخصری  -

  5شخصی  لمعنیی  المنح  هله تخض   ال الض ن   م  فیصبح بنلشخصی 

                                                 
1
- Rayroux Pascale: Consentement, Liberté de disposer de son corps et licéité des 

conventions relatives au corps humain, thèse, Université Panthéon-Assas, Paris II, 1993, 

p. 208.  
  48الم ج  السنبق  ص د. مهند ص أ أحمد    372 -369: االم ج  السنبق  ص د. خالد مصطفي فهمي -2
  589: الحمنی  الجننئی  للحق في سالم  الجس   الم ج  السنبق  ص د. محمد سامي الشوا -3
: المشرنك  الررنننني التري تثی هرن عملیررنت ز ع األعضرن  البشر ی   الم جر  السررنبق  ص د. حسـاح الـدين األهــواني -4

182  
  368االم ج  السنبق  ص : د. خالد مصطفي فهمي -5
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 بعمله  األطبن  یرن  إل ناألطبن   العن    ال   طمكن  یستهأ  للمنت تش یعي تع ی  نض  -
  التش ی    سنهن التي األسس نفق

    یمكر  التري ا ثرن  كر  حسربننه فري یضر  قننننیر  كناقعر  المرنت یعرنل  عنرأمن الررننن  -
  الناقع  هله حأنث على تت تب

 نالجنرنئي المرأني الصرعیأی  علرى خطیر   قننننیر   ثرن  مرن شرخص نفرن  إعرال  عر  یت ترب -
 یبرأن فإنره جثر   یصربح ألنره المرنأ  كیننه ع  الجننئی  الحمنی  انحصن  إلى حتمن   نیدأ 
 یطل  ن   البأ ا ثن  هله كنف   سنسه على تنبني نالل  المنت م  التحرق معین     جلین  

 األخالقیر  فنلننحیر   1بنلأن  ال ئیسي في ضبطه ناصربنغ نصر  المشر نعی  علیره الرننن 
  2األطبرن  تصر   لمحرض تتر   نال الطبیر  الننحیر  مر  المسركل  تحكر     یجربنالررنننني  

 االعتبرن  عی  في آخلا   للمنت أقیق تع ی  بنض  الرین  المش ع على لزامن كن  كله للل 
الر     اتجرنه برأن هن تعكرس نالتري المجتم  تسنأ التي نالعرنئأی  األخالقی  نالمبنأ  المفنهی 

  النفن  لحظ  یحأأ الل  للمعین  تربله نمأ  العن 
 طبية مسنلة الوفا  -2
 للررننن  عالقر  ال بحتر  نعلمی  طبی  مسكل  هي النفن     الرن  إلى االتجنه هلا  نصن  یلهب    
 الرنأ   النحیأ  الجه   نه   سنس على لألطبن  نمفهنمهن تحأیأهن  م  یت      یجب ث  نم   3بهن
 برنص ترییرأه  أن  حرأ  علرى حنلر  كر  فري نللر  المسركل   هرله فري البت على العلمی  الننحی  م 

  لهن الخضنع -محضن   طبین   بنصفه عمال   -   المنت م  التحرق طبیع  تكبى جنمأ  قننننی  نص
 فضررمی نمرر  ثرر   فتخضرر  لترررأی ه  طبرررن  للرناعررأ الفنیرر  ناألصررن  العلمیرر  المتعررن   علیهررن      

 إلرى یطمئنرنا    ینبغري الررننن   جرن  ن   الشرخص نفرن  إعرال  عر  األن  ن ئالمسر هرن األطبرن 
 الخطیر   المسرنئ اأ اج النفرن  فري نصرنص قننننیر  یعتبر  مر  ن  األطبرن   لرزمالئه  الحري الضرمی 
 نتیجر  إلرى االتجرنه هرلا  نصرن  نینتهري نالبینلنجیر   الطبیر  للعلرن  المسرتم  التررأ  بسربب نللر 

 هرلا فري یفعلره    للررننن  یمكر  مرن نكر  النفرن   لتع یر  تشر ی  إصرأا  جرناز عرأ  مفنأهن  سنسی 
 نیترنلى الفنیر  التفنصری  فري أخرن  أننمرن االست شرنأی  نالرناعرأ األسرس بعرض نضر  هرن الصرأأ

                                                 
  49الم ج  السنبق  ص د. مهند ص أ أحمد   -1

  369: االم ج  السنبق  ص د. خالد مصطفي فهمي -2

: الحرق فري الحیرن  نسرالم  الجسرأ  د. محمـد سـعد خليفـة  183: الم جر  السرنبق  صد. حساح الدين األهواني -3
  22الم ج  السنبق  ص
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 یكتفري قرأ  ن األسرس نتلر  الرناعرأ هرله بیرن  المسرتحأث  الطبیر  الممن سرنت یرنظ  الرل  الررننن 
  ن ق ا  نزا    الئح  في بتضمینهن

 حترى نال تشر یعی   معرنیی  علرى تعتمرأ لر  التري المرن نر  الررنانی  بعرض االتجرنه هلا اعتنق نقأ    
نمرن  معنیی  على  -یر   مثرن  للر طب معرنیی  علرى للر  فري اعتمرأتتنظیمی  لتحأیأ لحظر  النفرن   نا 

 بتر یر  النفرن  مر  التككأ بعأ إال ضااألغ   م  غ ض أل  الجث  فتح یجز ل  الل المش ع األ أني 
 یرن  الل  االختصنصي الطبیب غی  هن النفن  یر   الل  الطبیب یكن     لل  في نیشت ط طبي

الخرنص بنالنتفرنع  1977لسرن   23 قر   الررننن  مر  الثنمنر  المرنأ  نرص حسرب نهرلا النرر   بعملیر 
 بكعضن  جس  اإلنسن  

 نضر  أن  الطبیر  للجهر  البأایر  في النفن  م  التحرق مسكل  ت   الف نسي للمش ع بنلنسب   من    
الرل  نرص  24/4/1968الصرنأ  بترن ی   67 قر   المنشرن  في النفن  حأنث بكیفی  خنص  معنیی 

 الم سرن  صرأ  ثر   1فرط علي بعض االحتینطنت التي یجرب    ی اعیهرن األطبرن  قبر  تر یر  النفرن 
المتعلررق بنررر  نز ع  22/12/1976تطبیرررن  لرررننن   31/3/1978الصررنأ  بتررن ی   502 -78  قرر 

علررري كیفیررر  التثیرررت مررر  النفرررن   نكرررن  یجرررب انتظرررن   21األعضرررن  البشررر ی  الرررل  نرررص فررري المرررنأ  
صرررررأن  منشرررررن  آخررررر  یحرررررأأ ترنییرررررنت التككرررررأ مررررر  النفرررررن   نهرررررلا مرررررن تررررر  بنلفعررررر  بصرررررأن  منشرررررن  

ن أفر  جننبررن    نلعر  هررلا مر24/4/19682  إال  نره  حرن  األطبرن  إلرري تنجیهرنت منشرن 3/4/1978
م  الفر  الف نسري إلري الررن : لرأینن انطبرنع بكننرن نمرنت فري ف نسرن بحكر  منشرن   بحكر  اإلحنلر  مر  

    3 ن اق إلي  ن اق
 السرلط  اإلأا یر  بره تع ضت منشن  بمج أ  نشئ ألنه النظن  هلاSavatier  الفریه انترأ كمن     

 مر  التحررق شر نط یحرأأ م سرن  مر   نألن  لألفر اأ  ثر  صرأ  الجنه یر  برنلحرنق تتعلرق لمناضری 
 نهرن علمیر    ن عالجیر  ضاألغر   تجر   التري ناألنسج  األعضن  استئصن  لعملینت السنبر  النفن 

هرلا الم سرن  فرإ  النفرن  ال تتحررق  ألحكرن  طبررن    2/12/19964المد خ  1041 -96الم سن   ق  
 للجسر   التلرنئیر  الح كر  نانعرأا  الرنعي عر  نمر نالكإال بترناف  ثالثر  معرنیی  تتعلرق بنلغیرنب الترن  

  التلرنئي التنفس غینب إلى بنإلضنف  الم   جلع  فعن   أنأ كنف  نتنق 
                                                 

1
- Arnoux Irma: Les droits de l’être humain sur son corps, op. cit, p. 73. Ponchon 

François: Les prélèvements d’organes et de tissus humain, op.cit, p. 44. Rayroux 

Pascale: Consentement, Liberté de disposer de son corps et licéité des conventions 

relatives au corps humain, op. cit, p. 209.  
2
- Rayroux Pascale: op. cit, p. 209.    

3
- Arnoux Irma: op. cit, p. 73.    

4
- Décret N° 96-1041 du 2 Décembre 1996 relatif au constat de la mort préalable au 

prélèvement d’organes, de tissue et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifiques 

et modifiant le code de la santé publique, JORF N° 282, du 4 Décembre 1996, p. 17615. 
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 مر  یتثبترنا    النفرن  یرر  ن  الرلی  األطبرن  علرى الم سرن  هلا م  األنلى المنأ  استلزمت كمن    
 كر  بری  یفصر  مر تی  عر  یرر  ال بمرن نللر  الكه برنئي  ال سر  جهرنز ط یرق عر  المر  جلع منت
 ق  نا اللی  األطبن  م  علیه منق  الشخص بنفن  محض  نیح   األق   على سنعنت   ب  منهمن
  1المنت م  للتثبت بهن قنمنا التي نالفحنص  اتااإلج   كنف  مبینی  النفن 
  صرأ  أمنغیرن   المترنفی  األشرخنص مر  علیهرن المتحصر  األعضرن  لرنرص ننتیجر   نره غیر     

 بمرنت یكخرل ن صربح  8/20052/ 2 بترن ی  الصرنأ  209 -2005  قر  الم سن  الف نسي المش ع
 (II) نالثرنني (I)  األن  الرسر  فري المرلكن   نالفئرنت الجثرث  مر  األعضرن  لنرر  كنسرتثنن  الرلرب
 الحنالت أن  بلل   المعنی  فرط هي Maastricht منست یشت الأنلي التصنی  م  (IV)  ب انال  

  3العالج بنق   اق   اتخنل نتیج  قلبه  تنق  ناللی  (III)  الرس  في الملكن  
عرن   18 تجرننزنا بكشرخنص األمر  نیتعلرق معینر   لمعرنیی  نفررن   محرأأی  المعنیری  فرنلمتب عی      

 ط یرق فري كحرنأث  سربنب لعرأ  تحررق الرل  الرلرب تنقر  نتیجر  تنفرناعرن   ناللرلی   55ن قر  مر  
 مترنفي شرخص مر  استئصرنلهن یجرنز التري لألعضرن  بنلنسرب   مرن  4انتحرن   ن مر ض  ن عمرنمي
 كنلجلرأ نالخالیرن األنسرج  بعرض استئصرن  یجرنز كمرن  5نالكلیر  الكبرأ فري تتمثر  قلبره تنقر  نتیجر 
  6 نالر نی نالعظ 

                                                 
  405-404: االم جر  السرنبق  ص د. خالد مصطفي فهمـي  54الم ج  السنبق  ص د. مهند ص أ أحمد   -1

فري  عضرنئ   الم جر  السرنبق  ص  : الحمنیر  الجننئیر  لحرق اإلنسرن  فري التصر  د. أسامة علي عصمت الشـناوي
264-265  

2
- Décret N° 2005-949 du 2 Août 2005, relatif au conditions de prélèvement des 

organes, des tissus et des cellules modifiant le livre II de la première partie du code de 

la santé publique, JORF N° 182 du 6 Août 2005, p. 12898.    
3
- CCNE, Avis N° 115, questions d’éthique relatives au prélèvement et au don 

d’organes à des fins de transplantations, 7 Avril 2011, p. 16. 
4
- Jousset Nathalie, Jacob Jean Paul et autres: "Prélèvement à coeur arrête en France: 

legislation et application", in accès aux transplantations d’organes et tissus en Europe et 

droits aux soins en Europe, les étude hospitalière, 2009, pp. 29-36. 
5
- Arrêté du 2 Août 2005, Fixant la liste des organes lesquels le prélèvement sur une 

personne décédée présenter un arrêt cardiaque et respiratoire persistant est autorisé, 

JORF N° 182 du 6 Août 2005, p. 12901. 
6
- Arrêté du 2 Août 2005, Fixant la liste des tissus et des cellules pour lesquels le 

prélèvement sur une personne décédée présenter un arrêt cardiaque et respiratoire 

persistant et autorisé, JORF N° 182, du 6 Août 2005, p. 12902. 



 

 

                                                 

 

 

  داوىمصطفى  السع  /لدكتورا           للضرورة                 ...  البشرية اقتطاع وزرع األعضاء

 

382 

 المتبر ع نفرن   اقر   یصرأ ن  الرلی  األطبرن  یكن     تطلبت قأننشی  إلي    بعض التش یعنت    
 نصرت مرن نهرلا  1البشر ی  األعضرن  نز ع نرر  علرى یشر فن  الرلی  األطبرن  عر  مختلفر   قسن  م 
 األعضرن  بنرر  نالخرنص  نفیرأن بنتفنقیر  الملحرق اإلضنفي الب نتنكن  م  16/2 المنأ  كلل  علیه

بنصررهن: ال یجررنز    یكررن  األطبررن  الررلی  شررهأنا علرري نفررن   2002 ستةاسججبج   البشججة   واألنسجج  
   2المتب ع ه   نفسه  م  یش فن  علي عملی  نر  االعضن  ناالنسج 

 من بنلنسب  للمش ع المص   فكنه ل  یحأأ معین  أقیرن  یحتك  إلیر  لتحأیرأ لحظر  النفرن    غر   نره      
قبر  استئصرن  األعضرن  مر  جثرث المرنتي  إل  نص علري ضر ن   تحررق األطبرن  مر  حرأنث النفرن 

ال یجنز نر  نالخنص بنر  نز اع  األعضن  بنصهن:  2010لسن   5م  الرننن   14نصت المنأ  
تستحی  بعأه  ن  یرینی ن  جسأ میت إال بعأ ثبنت المنت ثبنت    عضن  ن جز  م  عضن  ن نسی  م 

  بإجمرررنع ا  ا  مررر  لجنررر  ثالثیررر  مررر  نیكرررن  إثبرررنت للررر  بمنجرررب قررر ا  یصرررأ عنأتررره إلرررى الحیرررن  
 األطبن المتخصصرری  فررى  مرر اض  ن ج احرر  المرر  ناألعصررنب   مرر اض  ن ج احرر  الرلررب ناألنعیرر 

األعضررن  البشرر ی   نللرر  بعررأ     الأمنیرر   نالتخررأی   ن ال عنیرر  الم كررز   تختن هررن اللجنرر  العلیررن لررز ع
للمعرررنیی   ررررن  الزمررر  للتحرررق مررر  ثبرررنت المرررنت  طبنالتككیأیررر  ال تجرر   اللجنررر  االختبرررن ات اإلكلینیكیررر 

مهمتهرن  تحأأهن اللجن  العلین نیصأ  بهن ق ا  م  نزی  الصرح   نللجنر  فرى سربی   أا  الطبی  التى
نال یجرنز    یكرن  ألعضرن   .   تستعی  بم  ت اه م  األطبن  المتخصصی  على سربی  االستشرن  

 ن األنسرررررج    ن بمسرررررئنلی   عنیررررر     مررررر  المتلرررررری اللجنررررر  عالقررررر  مبنشررررر  بعملی  ز ع األعضرررررن   
 .المحتملی 

لجنر  ثالثیر  مر   إلرى النفرن  تحأیرأ مسركل   حرن  المصر   المشر ع    الرنص هرلا مر  یتضرحن     
 األطبن المتخصصرری  فررى  مرر اض  ن ج احرر  المرر  ناألعصررنب   مرر اض  ن ج احرر  الرلررب ناألنعیرر 

 نلهرر الررل ن  األعضررن  البشرر ی  تختن هررن اللجنرر  العلیررن لررز عالأمنیرر   نالتخررأی   ن ال عنیرر  الم كررز   
 االختبرن ات اإلكلینیكیرر ) نمصرطلح  العلمیر   المررنییس حسرب النفرن  معررنیی  تحأیررأ صرالحی 
 مر  یرتالئ  حأیث كمعین  الأمنغ منت معین  ضمنه ینأ ج    یمك   یرب  عأ  تفسی ات نالتككیأی 
  البش ی  األعضن  نز ع نر  عملینت

                                                 
  مر  قرننن  الصرح  الف نسري   L  1232: التشر ی  الف نسري فري المرنأ  ) من التشريعات التي نصت علي كلـ  -1

المتعلرررق بتنظررری  نز اعررر  األعضرررن    1993لسرررن   15مررر  الم سرررن  بررررننن   6التشررر ی  اإلمرررن اتي نفرررق نرررص المرررنأ  
مر   8المتعلرق بز اعر  األعضرن   ناأل أنري بنلمرنأ   1987لسرن   55مر  الم سرن  بررننن   5التش ی  الكنیتي المنأ  

  2000لسن   23 اع  األعضن  نالمعأ  بنلرننن   ق  المتعلق بز  1977لسن   23الرننن  
  409: االم ج  السنبق  ص د. خالد مصطفي فهمي -2
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 حیرث مر طبیرن   شركنن   یعرأ تطبیرره ننسرنئ  المرنت مر  التحررق معیرن  تحأیرأ   نفري تررأی         
 .بنضن  یضبطه تش یعي قنلب في صینغته حیث م  قنننني شك  نهن الفنی  تفنصیله
: مر  المتعرل  نا   لر  یكر  مر  المسرتحی     نرر  بمسركل  النفرن   نره إلرى سربق ممرن ُیستخلص      

 ناقعر  فهري معرن بنلصرفتی  تتمتر  النفرن  ناقعر     نللر عنرأ كننهرن نفررط مسركل  طبیر   ن قننننیر   
 الجننئیر  الننحیر  مر  قننننیر  آثرن  علیهرن یت ترب  نره كمرن الطبیرب  اختصرنص مر  ترأخ  بینلنجیر 
 قننننیر   آثرن  لات طبیر  مسركل  المرنت    یعنري نهرلا بتنظیمهرن الررننن  یسرتكث  ثر  نمر نالمأنیر   

 نالرل  الررننن  نظیفر  بری  سرنأه یجرأ ترنفیري اتجرنه ألنره بنلتكییرأ األجرأ  هرن   الر   هرلا    ن عتررأ
 شرفن  إلرى یهرأ  نالرل  الطرب نغنیر  الجسر  سرالم  فري حرره نمنهرن اإلنسن   حرنق لحمنی  یهأ 

 .صحته على نالحفنظ الشخص
 الفرع الثاني

 الصناعي اإلنعاش مرحلة في الموتى جثث من األعضاء نقل
 حفرظ تسرتهأ  حر  انالج   الطرب مجرن  فري فنیر  نسریل  ظهر ت البینلنجیر  العلرن  تررأ  ظهر  ال    
 عملره نشرنط التنفسري نالجهرنز للرلرب تعیرأ صرننعی  بنسنئ  قلبه تنق  الل  الم یض اإلنسن  حین 
 األسنسری  نظنئفره ناسرتعنأ  كرنمال   نعیره اإلنسرن  اسرت أاأ إلرى الحنالت بعض في لل  یدأ  بحیث

 الصننعي  اإلنعن  هي النسیل  نهله نالحینی 
 نضرعی  عر  كشر  النسریل  هرله اسرتخأا  بفضر  إلیره المتنصر  الطبري التطرن  هرلا    غیر    

 یهمنن نمن الطبی   الننحی  م  الغیبنب   ن الالنعي حنل  یعی  الل  اإلنسن 
 م حلر  فري البشر ی  بنألعضرن  للتصر   الرننننیر  الحرأنأ عر  البحرث هرن المجرن  هرلا فري  كثر 

الصرننعي   اإلنعرن   جهرز  اسرتخأا   اإز  الطبیر  نلی ئالمس تحأیأ إلى إلضنف الصننعي  بن اإلنعن 
 نهن من سن  نتنننله علي النحن ا تي:

 .الصناعي اإلنعاش تحت الشخص أواًل  ح ح     
 تسرتخأ  التري المعررأ  الطبی   اتناإلج ا النسنئ  م  مجمنع : بكنه الصننعي اإلنعن  یع      
 حتى نلل  للم یض األسنسی  العضنی  النظنئ  تسنعأ  ن مح  لتح  ترص   ن تطن  قأ من لفت  

 لر  إلا المرنت  ن المرنت الحتمرنالتمع ضرن   فیهرن یكن  م ضه خال  ح ج  فت   اجتینز م  یتمك 
 اصرطننعی  طبیر   جهرز  بنسرتخأا  الم كرز  الطبیر  العننیر  بره یرصرأ كمرن 1النسرنئ  هرله تسرتعم 

                                                 
  5  س2اإلنعن  الصننعي م  الننحی  الطبی  ناإلنسننی   مجل  الحررنق نالشر یع   عد. أحمد ج ل الجوهري   -1

  122  ص1981الكنیت  



 

 

                                                 

 

 

  داوىمصطفى  السع  /لدكتورا           للضرورة                 ...  البشرية اقتطاع وزرع األعضاء

 

384 

 التري الح جر  الحرنالت لمعنلجر  متخصرص طبري ف یرق یررأمهن فنئرر  قبر ام   تحرت أنائیر  نمعنلجر 
   الطبیعي عملهن إلى األعضن  هله تعنأ    إلى الحینی  األعضن  نظنئ  فیهن تتنق 
 مر  نرنعی  فري یرأخ  قرأ بحیرث الغیبنبر    ن الالنعري حنلر  فري یعری  قرأ الطبیعري نالشرخص    

  1نهنئی  غیبنب   ن عمیر  غیبنب  إمن الغیبنب 
 ال نلك  اإلحسنس نالمنعكسنت  فنقأ الحنل  هله في المصنب كن   العميقة الغيبوبة حالة -1

 أ جر  علرى اإلبررن فري  متمثلر  عضرنی  بحیرن  محتفظرن   الجسر  یبررى بر  المر  خالیرن تمرنت
 لجهنز یمك  ب  الحنل  هله في میتن   اإلنسن  یعتب  نال الأمنی  نالأن   نالتنفس الجس  ح ا  
 الطبی   ثبتت الأ اسنت فرأ  الم  لخالین حین  نجنأ ع  معلنن   لبلبنت یسج     الم   س 
 علرى نتیجر  إصرنبنت كننرت نالتري عمیرر  غیبنبر  حنلر  فري مر یض  لر  علرى  ج یت التي
 خال  النعي استعنأنا إصنبنته  م  معنلجته  نبعأ الأمنغ منت فیهن یتحرق    أن  ال  س
 یعتبر  العمر  هرلا    هنرن یفهر     یجرب ال اإلصرنب   لكر  مر   شره  ثالثر  تتجننز ل  مأ 
نالررننن    الشر ع حك  في حین زا  من الشخص لل  أل  الم یض إلى الحین  إعنأ  قبی  م 

 مدقرت  نأن  بشرك  التلررنئي العمر  ع   عضنئه الحینی  بعض تنقفت قأ كننت حتي نا 
 إلرى ناألكسرجی  الغرلا  إیصرن  لغر ض یكرن  الحنلر  هرله فري الصرننعي اإلنعرن   جهرز 
 ال عمیرر  غیبنبر  حنلر  في المنجنأ الشخص    إل  خالینه  یتضح تمنت ال لكي الأمنغ
 یجرنز ال نبنلترنلي نالرننننیر  الطبیر  الننحیر  مر  النفرن  لعرأ  تحررق المیرت حكر  فري یعتبر 

 . عضنئه م  عضن    استئصن 
 الشرخص   لرأ  المر  خالیرن نفرن  هرن الحنلر  هرله یمیرز مرن  هر  :النهائيـة الغيبوبـة حالـة -2

 نیعتب  اإلنسننی  الحین  بهن تتمیز التي الصفنت ك  اإلنسن  یفرأ الم  خالین تمنت نحینمن
 الطبیعیر  الحیرن  إعرنأ  المر  خالیرن منت بعأ المستحی  فم  األمنات حك  في هنن اإلنسن 
  2لانسن 

لا ت  ت كیب  جهز  اإلنعن  الصننعي بعأ مرنت مر  المر یض فرإ  نظیفتهرن ترتصر  علري  نا 
 نغیر ه بنألكسرجی  المحمر  بنلرأ  تزنیرأهن خرال  مر المحنفظر  علري بعرض  عضرن  الجسر  

نال  الجسر  خالیرن لربعض صرننعی  حیرن  سرن  األجهرز  تكفر  ال هنرن الحیرن   ضر ن ینت مر 
  المر   خالیرن بمرنت حریریرن   منترن   مرنت الرل  الشرخص إلرى الحیرن  تعیرأ بكنهرن الررن  یمكر 

                                                 
  77م  الجسأ  الم ج  السنبق  ص : الحق في الحین  نسالد. محمد سعد خليفة -1

  78: الحق في الحین  نسالم  الجسأ  الم ج  السنبق  ص د. محمد سعد خليفة -2
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 معیرن  فهرن  المرنت  مرز بنختصرن  هرن الرأمنغ مرنت    علرى األطبرن  بری  اتفرنق فهنرن 
  1حریرین   منتن   اإلنسن  منت
الجر ا   للطبیرب یخرن  نهنئیر  غیبنبر  حنلر  فري مر یض نجرنأ    سربق ممرنیسرتخلص      

  اإجر   تصرن  یمك  نال اإلبنح   ش نط له تناف ت إلا منه األعضن  ناستئصن  به المسنس
 ضر ن   شر ط المتبر ع فمرنت نفنتره  تثبرت لر  مرنأا  مر یض مر  لألعضرن  استئصرن    

 الشرخص نفرن  لحظر إلبنحر  نرر  األعضرن  البشر ی  مر  جثرث المرنتي  نلكر  یشرك  تحأیرأ 
 فري ترصر   ن تطرن  قرأ مرأتهن أل  معررأ  مشركل  المسرتأیم   ن النهنئیر  للغیبنبر  الخنضر 

 محأأ   لحظ  في المنت حأنث أائمن   الرننننی  المعنین  تفت ض حی 
 الصناعي. اإلنعاش مرحلة في البشرية باألعضاء للتصرف القانونية ثانيًا  القيود    
فري حنلر   كن  إلا بكنه ن  ینن الصننعي اإلنعن  تحت الشخص حك  إلى التع ض ت  ن   سبق     

ستئصررن     عضررن مرر  جسررم  یخضرر    نررر  لضررنابطغیبنبرر  عمیررر  فإنرره یعتبرر  مرر  األحیررن  نا 
جهنزه العصبي ال یمكر   نتل  نهنئی  غیبنب  حنل  في الشخص كن  إلا  من األحین   بی  األعضن 

 نلكر اصرطننعین   الحینیر اعتبرن ه كنئنرن  حیرن  ن   تمرت المحنفظرر  علري نظرنئ  بعرض األعضررن  
 قیرنأ نضر  إلرى النضرعی  بنلتشر یعنت  أ  الرل  األمر  خنصرن نضعن   یكن  الحنل  هله في نضعه
 ا تي: النحن على الرینأ هله ن نضح الشخص هلا جس   عضن  الستئصن  قننننی 
  خاصة طبية لجان طري  عن الوفا  من التحق  -1
یتنقرر  التر یرر  بتحرررق النفررن  علرري قرر ا  جمررنعي یصررأ  مرر  اللجنرر  المشرركل  علرري النحررن الررل       

 البشر ی  األعضرن  ستئصرن   نهرن منرنط إبنحر  ا2010لسن   5م  الرننن   14نصت علی  المنأ  
فرري التشرر ی  المصرر   نمخنلفرر  هررلا اإلجرر ا  إعتب هررن المشرر ع مرر  طنئفرر  الجرر ائ   المررنتى جثررث مر 

 مر  التحررق فیجربالجسریم  إلا  أت إلري النفرن   نهرن مرن حرأا بهرن لتشرأیأ العرنبرنت المف نضر   
   نلرلا نرص المشر ع إنسرن حیرن  إنهرن  إلرى یردأ  التشرخیص فري الخطرك أل  یرینري  بشرك  حرأنثهن

جسرررأ میرررت إال بعرررأ ثبرررنت     عضرررن  ن جرررز  مررر  عضررن  ن نسررری  مررر نرررر  المصرر   علررري حظررر  
تسرتحی  بعرأه عنأتره إلرى الحیرن   نقرأ اخرل المشر ع المصر   بنجرنب تعرأأ األ ا   ن  یرینیر ن  المنت ثبنتر

التررري ترررر   النفرررن  نهرررن ناضرررح مررر  تشررركی  اللجنررر  المختصررر  برررلل   نفررري تررررأی     نررره یجرررب علررري 
المنصرنص علیهرن بنلمرنأ   یرب شر عي فري تشركی  اللجنر المصر      یرنص علري نجرنأ طب المشر ع

 فري متخصصرن  بنعتبرن ه  البش ی  األعضن  ز ع بتنظی  المتعلق 2010لسن   5م  الرننن   14
    آخ  طبیب    م   كث  ننتنئجهن ن سبنبهن النفن  تحأیأ

                                                 
  528-527:  ضن الم یض ع  االعمن  الطبی  نالج احی   الم ج  السنبق  ص د. منمون عبد ال ريح -1
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 استق لية أعضاء اللجنه   -2
نیرصررأ بررلل     التحرررق مرر  النفررن  سررن  یررت  مرر  قبرر   طبررن  ال یشرركلن  جررز ا  مرر  الف یررق       
 م  العأیأ علیه نصت الل   ااإلج   هلا    نیبأن  1البش ی  األعضن  بنقتطنع سیرن  الل الطبي 

إل  نره سریحمي األطبرن  مر     شربه  قرأ ترأن  حرن  إعالنهر  نفرن  شرخص  للغنیر   مرن  التش یعنت
 تشر یعی  ضرمنن  بمثنبر   ااإلجر  بشرك  مبكر  برصرأ استئصرن   حرأ  عضرنئه  نیعتبر  الربعض هرلا 

 14نهرن مرن نرص علیره المشر ع المصر   بنلمرنأ   البشر ی   بنألعضرن  التالعب استبعنأ منهن الهأ 
بعملیررر  ز ع  ال یجرررنز    یكرررن  ألعضرررن  اللجنررر  عالقررر  مبنشررر  ن  2010لسرررن   5مررر  الررررننن   قررر  

 .المحتملی  األعضن   ن األنسج    ن بمسئنلی   عنی     م  المتلری 
   رسمية جهة من إكن على الحصول -3
 قأ الطبیب م  ف أ   ابر   العم  ع  الصننعي اإلنعن   جهز  نق     ش  ال     

 خالیرن مرنت قبر  المر یض علرى نضرعت قرأ األجهرز  هرله كننرت إلا خنصر   2الشربه  بعرض تحنطره
 إمكننی  عأ  ف أی  بصف  یر      للطبیب یجنز ال بكنه نالكنأ  األم یكي الرضن  ق   لهلاالم   
 فإلا متخصص طبي ف یق على الحنالت هله مث  ع ض یجب ب  الطبیعی   للحین  الم یض عنأ 
 إل  على الحصن  حینئل نجب للم یض الطبیعی  الحین  في  م  ال  نه الطبي الف یق هلا لأ  ثبت
  3متخصص   سمی  جه  م 
  4الصننعي اإلنعن   جهز  إیرن  شك  في

 أن ي ون المتلقي مصري وأن يوصي الميت بكل        -4
عملیرنت  2010لسرن   5المش ع المص   علي نحن من نصت المنأ  األنلي م  الرننن   حظ      

نر  عضن  ن جز  م  عضن  ن نسی  م  جسأ إنسرن  میرت إال برنلط ق المحرأأ بنلررننن  نقرأ جرن  
 ن األنسررج  بنررر     عضررن  ن  ال یجررنز إجرر ا  عملیررنت ز ع األعضررن   ن  جزائرره نصررت علرري  نرره:

                                                 
  571م ج  السنبق  ص : الحمنی  الجننئی  للحق في سالم  الجس   الد. محمد سامي الشوا -1
یجرنز    ت اقبره  ال  نره بحیرث الصرننعي الترنفس  جهز  تحت نهن الم یض حمنی  یجب  نه إلى :ويكهب البعم -2

 یرر  خلر  نقرأ العلمیر   شرهنته العملیر  هرله إلرى تأفعه قأ طبیب األعضن   نر  عملی  إلج ا  متعج  طبیب عی 
: معصرنمی  الجسرأ  الم جر  د. حمـدي عبـد الـرحمنحینته   إنرنل ینتظ  الل  بنلم یض صأاق   ن ق اب  صل   غبته

  146السنبق  ص 
 

3
- La Merne Paula: Ethique de la fin de vie, édition Ellipses, 1999, p. 19. 

-117  الكنیرت  ص 1981  5  س2: األنعرن  الصرننعي  مجلر  الحررنق نالشر یعی   عد. أحمد شرف الدين -4
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إنسن  میت برصأ ز عه فى جس  إنسن   جز  م  عضن  ن نسی  م  جس  إنسن  حى  ن م  جسأ
 .نالئحته التنفیلی  نالر ا ات المنفل  له ألحكن  هلا الرننن  طبرن   آخ  إال
علرري  2010لسررن   5مرر  الرررننن   8نفیمررن یتعلررق بنلنررر  مرر  جسررأ إنسررن  میررث نصررت المررنأ        
حرررى  ن عالجررره مررر  مررر ض جسررری   ن  یجرررنز لضررر ن   ترتضررریهن المحنفظررر  علرررى حیرررن  إنسرررن  نررره: 

یرز ع فیره عضرن  نجرز  مرر  عضرن  ن نسری  مر  جسرأ إنسررن  اسرتكمن  نررص حیرن  فرى جسررأه     
المیت قأ  نصرى برلل  قبر  نفنتره بنصری  منثرر    ن مثبتر   میت  نلل  فیمن بی  المص یی  إلا كن 

لتنفیلی  لهلا الررننن   نالرنص لاج ا ات التى تحأأهن الالئح  ا نفرن  فى  ی  ن ق   سمی    ن ق  بلل  
 المش ع بتناف  ش نطه نهي:علي النحن المن  لك ه قیأه 

 تحرق النفن  یرینن   -
   یكن  نر  هلا العضرن هرن النسریل  النحیرأ  للمحنفظر  علري حیرن  إنسرن    ن عالجر  مر   -

 م  م ض جسی    ن استكمن  نرص حین  
    یكن  النر  فیمن بی  المص یی   -
  ثبنت النصی  في ن ق   سمی   -
نلررریس مرررألن  صرررح  النصررری     یسرررتثني العمررر  الطبررري مررر   قنبررر  اللجنررر  المنصرررنص علیهرررن      

   حیث    مننط عم   األعضن  البش ی  اللجن  العلین لز ع)  2010لسن   5م  الرننن   9بنلمنأ  
بحسررب  سرربری  الریررأ  قررنائ  بكسررمن  الم ضررى لن  الحنجرر  للررز ع مرر  جسررأ إنسررن  میررتاللجنرره إعررأاأ 

إلا كن  الم یض فرى حنجر  منسر  نعنجلر   السج  المعأ للل   نال یجنز تعأی  هله األسبری  إالفى 
ناإلج ا ات الترى تحرأأهن اللجنر  العلیرن  نال تسر   هرله الررنائ  علرى  لعملی  الز ع نفر ن للرناعأ الطبی 

تررره الررررنائ  برررك  حرررن  مررر  األحرررنا  تخطرررى الت تیرررب الرررل   ن أ نال یجرررنزفیمرررن بررری  األحیرررن    الرررز ع
نتحرررأأ الالئحررر  التنفیلیررر  لهرررلا عملیررر  الرررز ع   قرررأ   المررر یض علرررى أفررر  نفررررنت المرررلكن   بسررربب عرررأ 

الرننن  الضنابطنلخنص  ببین  األسبری  المشن  إلیهن طبررن  للظر ن  الم ضری   نكیفیر  حفظسرجالت 
نأ ی  بنفررررنت لرررى الم ضرررى الررررالریرررأ  ناإلجررر ا ات الخنصررر  بحرررنالت العجرررز عررر  السرررأاأ  نال جرررنع ع

 م  الرننن    10العملی  ) المنأ  
إال  نه تجب اإلشن   هنن إلي    اللجن  العلین لرز ع االعضرن  البشر ی  ال تملر  فري حنلر  النصری     

مرر  المیررت االلتررزا  بنلرنئمرر  المعررأ  سررلفن  للمرر ض بحسررب اسرربری  الریررأ  فررنلنص علرري هررلا النحررن ال 
یس فرري األمرر  خ نجررن  علرري  حكررن  الرررننن   إلا    العمرر  الطبرري یطبررق التزامررن  ب غبرر  المنصرري  نلرر

یمررن س تحررت  شرر ا  اللجنرر   نكررن  یجررب علرري المشرر ع المصرر      یضرری  فرري هررله المررنأ  عبررن   
 ) في غی  الحنالت المنصي بهن   
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نم  ننحی   خ   استخأ  المش ع مصطلح ) الم ض الجسی   لتر ی  ابنح  النر  م  جسأ میرت    
  حري  نهرن مصرطلح یعرنزه الترأقیق فهرن علري عمنمر  ال یتفرق نلغر  التشر ی   ثر     المر ض إلنسن

الجسی  الین  قأ یدأ  التطن  العلمري الیرنمي الرل  یصرنحب العملیرنت الطبیر  العتبرن ه مر ض غیر  
ل  جسررررنم  غررررأا   ن   كررررن  ی جرررر  فرررري تحأیررررأ مررررأ  جسررررنم  المرررر ض الرررري ) اللجنرررر  العلیررررن لررررز ع 

مر   13) المرنأ   لجنر  طبیر  ثالثیر  فرى كر  منشرك  طبیر  مر خص لهرن برنلز عنهي   عضن البش ی   
 الرننن    

 

 الثاني المطلب

 الجثة من اال تطاع بشنن الموافقة إثبات

 بعرأ إال المترنفى جثر  مر  عضرن    اقتطرنع  االجر   للطبیرب یمكر  ال  نره فیره جرأا  ال ممرن     
 ضر ن ی  المحتمر  للمتبر ع الصر یح  فنلمنافرر  حینتره   ثنرن  منره منافرر  المنثرر  صرأن  مر  التككرأ

 بشرك  الشرخص أ اإ    ااحتر   یجرب األحرنا  كر  نفري ممنتره  بعرأ جثتره مر  االقتطرنع لمشر نعی 
  نفي حنل  نفن  الشرخص أن     یعبر  عر  إ اأتره فري  فرض  ن قبرن  التصر   جثته في التص  

 نسی  بش   حي م  جسأ میت  بكعضنئه  فه  یجنز نر  عضن  ن جز  م  عضن  ن

 الفرع األول

 التصرف في الجثة بناء علي أراد  المتوفي

 عر  التعبی  صن  بحث كسنأا  لنر  االعضن  م  جسأ المیت المنافر  منضنع س اأ   ترتضي    
  ناإلجرنز  المنافرر  هرله إلثبرنت معینر  بشركلی   اااللترز  نمرأ  جثتره فري التصر   بشرك  المترنفى أ اإ  

 الضمنی  التي  عتمأتهن بعض التش یعنت 
 المتوفى  إراد  عن التعبير وأش ال صور أواًل 
ثبرنت ا اأ  التبر ع مر  المیرت  2010لسرن   5مر  الررننن   8 شت ط المش ع المص   في المنأ      

 فريقب  النفن  كتنبین  سنا  تمثلت هله الكتنب  في صن   نصی    ن في    ن ق   سمی  تثبت للر   
   فضره  ن االقتطرنع قبن  حنل  في سنا  لل  ع  للتعبی  شك      خ   تش یعنت تشت ط ل  حی 

ع  نسرن  نتنرنن  للر  تفصریال  لبیرن  برنلتب   خنصر  بطنقرنت اعتمرنأ نجرنب إلرى ثنلرث اتجرنه نلهرب
 نترأی  مسل  المش ع المص   
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 . تابي راإ ر  أو الوصية طري  عن جثة في التصرف -1
 فري التصر   علرى المترنفى منافرر  إلثبرنت الشركلی  علرى المرن نر  التشر یعنت بعرض اعتمرأت    

  فرض عر  للتعبی  الكتنبي الشك  اشت ط م  كلل  نمنهن  النصی  ط یق ع  لل  یت  كك  الجث  
  النفن  بعأ جثته م  االقتطنع

  الوصية طري  عن الجثة في التصرف - أ
 مر  صرنأ    1نصری  علرى بنرن  یكرن  الجثر  فري التصر   فري لرال     الصرن   األسنسری    

 المرن ن  التش یعنت بعض    إال المنلی   نالمننف  األمنا  تشم  نالنصی  نفنته  قب  نفسه الشخص
    منهرن المطلرق التسرلی     مر  بهرن  النصری  یمكر  التري األشرین  ضرم  اإلنسرن  جسر   أخلرت قرأ

  المنلي التعنم  ضم  یأخ  نال بمن  لیس اإلنسن  جس 
  نیالحرظ    عالجیر   ن علمیر  ضاألغر   بجثتره ینصري    العنمر  لألحكرن طبررن   للشرخص فیجرنز

المش ع المص   لر  یریرأ التبر ع بشر ط الر ابر  فیجرنز    یكرن  لغیر  األقرن ب   ن التصر   بنلعضرن 
 للر   جرنزت التريأن  تحأیرأ شرخص المنررن  إلیر  العضرن  نقرأ نظمرت بعرض التشر یعنت المرن نر  

 فهنن  اإلنسن   م انك   یتالئ  بمن التص   بهلا الخنص  األحكن  م  العأیأ ن أت حكن  النصی  ن 
 : التنلي النحن على  نضحهن البش ی  بنألعضن  النصی  لصح  ش نط عأ 

 :وصريح حر رضا على بناء الوصية صدور -
 هاكرنإلك   أ ااإل   عیرنب م  بعیب معیب  غی  ح   أ اإ   ع  النفن  قب  النصی  تصأ     یجب    
معننی   فنقنع اال اأ  تحت غر  نترألیس یبطر  التصر    نمر    ن منأی  كننت سنا  الضغنط   ن

جننبنررن  نرر   إلزامررن  بنلرناعررأ العنمرر  فرري التبرر ع بنألعضررن   نرره یجررنز للمنصرري العررأن  عرر  نصرریته 
لصرررح  النصررری  حرررن   طنلمررن برررري علررري قررری  الحیرررن   فرررإلا ترررنفي منصرررین  نتحرررررت الشررر نط المنجبررره

                                                 
اسرررتخأمت التشررر یعنت المرن نررر  عبرررن   النصررری  بنألعضرررن  البشررر ی  إال  نررره یثرررن التسرررند  عررر  مرررأ  صرررح  هرررلا  -1

التعبیرر   حیررث یرر   جننررب مرر  الفررر     اسررتعمن  عبررن   النصرری  بنألعضررن  البشرر ی  تعبیرر  غیرر  أقیررق مرر  الننحیرر  
للت كرر  نلمررن كررن  جسرر  اإلنسررن  لرریس مرر   الرننننیرر   فنلنصرری  ال ترر أ إال علرري األمررنا  الترري تصررلح أل  تكررن  محررال  

األمنا  التي تأخ  في اللم  المنلی   نبنلتنلي ال یأخ  في الت ك  فإنه ال یصلح نص  التص   بكنه نصی   نلهرلا 
یستعم  عبن   التننز  في مجن  الأ   بیأ    هنن  جننب آخ  م  الفرر  یر   بكنره ال ینجرأ     Savatierنجأ الفریه

  التص   في الجث  بنلنصی  فنلشخص الل  یطلب اسرتعمن  جثتره مر   جر  األغر اض العالجیر   ن منن  م  تكیی
العلمی  بعأ نفنته  ال یرن  بمج أ تص   مضن  إلي من بعأ المنت نهلا هن تع ی  النصی  نال ینجرأ أاع لنصر  

د. حســاح الــدين   131: االم جرر  السررنبق  ص د. خالــد مصــطفي فهمــي التصرر   بعبررن ات  خرر     اجرر  فرري للرر  
  191: الم ج  السنبق  ص األهواني
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حینتره  فرال یجرنز أل  مر  ن ثتره العررأن  عر  مرن  نصري بره  نلرریس لره حرق  فرض نرر  العضررن   ن 
 طلب مرنب  نرنأ  للنر   

   األهلية  مال -
 المرن نر  التشر یعنت بعرض    إال الكنملر   األهلیر  النصری  لصرح  التشر یعنت معظر  تشرت ط     
المرنأ   -  مثرن  للر الرنص  نلي منافر  بش ط الرنص  م  البش ی  األعضن  على الحصن   جنزت

 (2- 2321 L   2004لسن   800 -204  م  قننن  الصح  العنم  الف نسي  ق  
  تابي  ش ل في الوصية إفراغ ضرور  -
 شرك  فري غهرناإف   ضر ن   إلرى الجثر  فري التصر   بشرك  بنلنصی  تكخل التي التش یعنت تتجه     
قرننن   البشر ی   األعضن  ع انز   نر  مجن  في بنلنصی  تكخل التي الع بی  التش یعنت نم  كتنبي 

فري المرنأ   مر  الررننن   تيااإلمرن   الررننن    2010لسن   5نر  نز اع  األعضن  البش ی  المص   
م  الرننن   ق   2في شك  نر  نز اع  األعضن   نالرننن  الكنیتي في المنأ   1993لسن   15 ق  
 في شك  ز اع  األعضن   1987لسن   55
 الجثة. من اال تطاع برفم ال تابي التصريح : ب    

  ثنن  یعب     بجثته المسنس ی فض الل  الشخص م  التش یعنت بعض استلزمت    
 أ ابرإ   نلرن جثتره مر  االقتطرنع یجرنز ال الحنلر  هرله نفري كترنبي  بشرك  ح اصر   للر  عر  حینتره
 قن به  نم  التش یعنت التي اشت طت لل   أ اإ   ع  الننحی  هله م  تعلن المتنفى أ اإ   أل   قن به 

نالتري  15الخنص بنلتب ع بنألعضن  البش ی  فري المرنأ   1999لسن   16-98الرننن  المغ بي  ق  
 بعرأ  عضرنئه م  عضن  خل على یعت ض   اشت طت علي ك  شخص ی یأ نهن علي قیأ الحین  

  ن إقنمتره محر  لهرن التنب  لمختص ا المحكم   ئیس یتلرنه تص یح بناسط  لل  ع  یعب     ممنته
 التري المحكمر  ضربط كتنبر  لرأ  عنائرق أن  التصر یح تسرجی  نیرت  الغر ض لهرلا المعی   الرنضي
 التصر یح هرلا إلرى نیشن  األمنات  م  األعضن   خل في المختص  المستشفینت جمی  إلى تنجهه

 م  الرننن   17 المنأ  في علیه نالمنصنص الغ ض لهلا یمس  الل  السج  في
 األعضرن  بكخرل لهرن المر خص المستشرفینت  حرأ إلرى العرالج صرأیض برالمر   أخرن  حنلر  نفي     
لاج ا ات السنبر   فإنره  نفرن    فضه ع  عب  قأ یك  نل  علمی    ن عالجی  ضاألغ   األمنات م 

 للطبیب  ن المأی  للطبیب بنلتص یحیمكنه التعبی  ع   فضه بكخل  عضنئه  ن بعضن  منهن  نلل  
 الشخص تص یح یتلرى    المعی  الطبیب  ن المأی  الطبیب نعلى خصیصن  الغ ض لهلا المعی 

 إلرى المرلكن  التصر یح نیبلر  الغر ض  لهرلا یمسر  الرل  الخرنص السرج  فري نیضرمنه المر یض
مر  الررننن   18المرنأ   االستشرفنئی  المدسسر  فري األعضرن   خرل عملیرنت عر  نلی د المسر األطبرن 
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    الصأأ هلا في نیالحظالخنص بنلتب ع بنألعضن  البش ی    1999لسن   16-98المغ بي  ق  
  سرمی  جهر   مرن  بجثتره المسرنس  فضره عر  حینتره  ثنرن  الشرخص تعبیر  یشرت ط المغ بري الررننن 
نمن یشت ط    یكن  اإلق ا  قضنئین         كنفی  غی  الكتنب     یعني ممن الرنضي  نهي لنحأهن نا 

 یت  بإش ا  قضنئي سنا   كن  منافر  علي التب ع  ن  فض له 
 :ش لية بدون الجثة في التصرف في اإلكن -2
أن  الترییرأ  جثتره في التص   المتنفى  فض  ن بإل  االعتأاأ على التش یعنت بعض ح صت    

 برأن  كتنب   ن شفنه  بلل  ینصي    للشخص یجنز األسنس هلا نعلىلش نط شكلی  تریأ لل   
 بعرأ نفنتره بجثتره المسرنس منر  لره یجرنز كمرن معری    سرمي شرك  فري منافرتره غاإفر   فري الحنجر 
   مننسب  هنای   التي بنلط یر 
سرن   الصرنأ  اإلسربنني الملكري الم سرن  الط یرر  هرله اعتمرأت التري المرن نر  التشر یعنت نمر      

 منافرر  عر  التعبیر  إمكننیر  علرى منره الثنمنر  المرنأ  مر  الثننیر  الفرر   فري  شرن  نالرل  1980
 بلاتهن  عضن  یحأأ    نیستطی  بنلكتنب    ن بنلكال   ن بنإلشن   جثته م  االقتطنع بشك  الشخص
    یسرتطی   نره إلرى بنإلضرنف  علمیر    ن عالجیر  االقتطرنع ضا غر   تحأیرأ إمكننیر  مر  نعرأأهن 

    الجث تشنه ال حتى االقتطنع فیهن یج   التي الجه  یحأأ
 بجثته المسنس الشخص  فض ع   یضن للتعبی  معین  ط یر  یشت ط ل  الم سن  هلا    كمن     
 شرخص لكر  بكیر   ن الشرفهی   ن الكتنبیر  النصری  بط یرر  للر  عر  اإلفصرن  یمكر  إل نفنتره  بعرأ
 عر  صر اح  یعبر  یلري مرن الم سرن  هرلا مر  الثنلثر  المرنأ  فري جرن  فررأ مننسرب   هرنای   ط یرر    : 
 السرج  فري  ن الصرحی  الخأم  بطنق  في لل  بإثبنت سنا  نفنته بعأ استئصن  عملی  ألی   فضه

 تجیرز التري النثیرر  فري  ن العملیر  هرله تمرن س التري الطبیر  المنشرآت بإمسرنكه تلترز  الرل  الخرنص
  معین  شكلی  اتبنع  خ   بأن  ط یر  بكی   ن ...الج احی  العملی  إج ا 
 بشرك  الشرخص أ اإ   عر  التعبیر  طر ق فري االتجرنه هرله تسرنه  هرن بنلمالحظر  نالجرأی      

 عرأ  یطر   ألنره منتررأ هرلا    إال الر فض  حنلر   ن المنافرر  حنلر  فري سرنا  جثتره فري التصر  
 ح اص   نعب  جثته م  االقتطنع على حینته  ثنن  الشخص یعت ض ل  فإلا اإلثبنت  عنأ صعنبنت
 أ ااإل   ع  یكش  منأ  ألی  على الحصن  یصعب لل  ف غ  بكعضنئه بنلتب ع  غبته ع  لمر بیه
 النفرن  حرأنث حنلر  فري خنصر   عضرنئه مر  االسرتفنأ  أن  یحرن  مرن نهلا الشخص  لهلا الحریری 
 .فجنئی  بصف 

  



 

 

                                                 

 

 

  داوىمصطفى  السع  /لدكتورا           للضرورة                 ...  البشرية اقتطاع وزرع األعضاء

 

392 

 

  البشرية باألعضاء التبرع بطا ة -3
 عم  البعض اقت   جثته في التص   بشك  الشخص منافر  بإثبنت المتعلر  الصعنبنت لتفنأ     
 البطنقر  نفیهرله الشخصی   تحریق بطنق  مث  أائم  بصف  شخص ك  یحملهن للتب ع خنص  بطنق 

  1جثته م  االقتطنع على یعت ض  ن ینافق    شخص ك  یستطی 
 منقر  عر  الحنجر  عنرأ البحرث تجنرب  نهرن إال الط یرر  هرله فري المطلنبر  الشركلی  ن غر        
   2بجثته المسنس م  الشخص

/ 30/7فري الصرنأ  األم یكیر  المتحرأ  النالیرنت فري المنحرأ الررننن  مش نع النظن نقأ  خل بهلا     
 السنأسر  الفرر   ناشرت طت الغر ض  لهرلا مخصصر  بطنقرنت فري أترهاإ   ع  یعب     فكجنز 1968

    ن عترأ  البطنق  على ینقعن  شنهأی  بحضن  یت      ااإلج   هلا لصح  منه بع اال   المنأ  م 
  3بنلتكییأ جأی  البش ی  بنألعضن  التب ع بطنق   سلنب

 الجثة. من اال تطاع بشنن الضمنية ثانيًا  الموافقة
 ق ینر  جثتره فري التصر   بشرك  الشخص أ اإ   ع  للتعبی  المعتمأ  الرننننی  النسنئ  بی  م      

  الف نسي المش ع اعتمأهن التي المنافر 
 :الفرنسي القانون في الجثث من اال تطاع بشنن الموافقة  رينة -1
 قرننن  ظر  فري المبرأ  كرن  فررأ الف نسري  الررننن  فري المتنفى أ اإ   ع  التعبی  شك  تطن  لرأ     

 المنافرر  صرأ ت سرنا  الجثر  مر  االقتطرنع بشرك  صر یح  المنافرر  تكرن     یفر ض 8/7/1949
 جثر  مر  االقتطرنع یرت     یمكر  نال ممنتره  بعرأ عنئلتره بناسط   ن حینته  ثنن  المتنفى م  مبنش  
 علرى بنصره المبرأ  هرلا عكرس 1976لسرن   caillavet قرننن  نلكر  المنافرر   هرله برأن  المترنفى
 كنالقتطنع خنص  حنالت في إال الص یح  المنافر  إلى حنج  هنن  تعأ ل  نبنلتنلي المنافر   ق ین 
  نهرن مرن ینجرب    نتعر ض لمنقر  كرال  مر  التشر ی  ألهلیر   اعرأی  ن الرنصر  المترنفى جثر  مر 

 الف نسي نالفر  الف نسي علي النحن ا تي:

                                                 
: المشرنك  الررنننني التري تثی هرن عملیرنت ز ع األعضرن  البشر ی   الم جر  السرنبق  ص د. حساح الدين األهواني  -1

188  
: الرررننن  الجنرررنئي نالطرررب الحررأیث  أ اسررر  تحلیلیررر  مرن نرر  لمشررر نعی  نرررر  نز ع د. أحمـــد شـــو ي أبـــو خطـــو   - 2
: نررر  نز ع األعضررن  البشرر ی   مطبعرر  سررعأ د. أحمــد محمــد بــدوي  215عضررن  البشرر ی   الم جرر  السررنبق  ص األ

   129  ص1999سم  للمطب عنت الرننننی  ناالقتصنأی   الرنه    
: الحمنیر  الجننئیر  لحرق اإلنسرن  فري التصر   فري  عضرنئ   الم جر  السرنبق  د. أسامة علي عصمت الشناوي - 3

  317ص 



 

 

                                                 

 

 

  داوىمصطفى  السع  /لدكتورا           للضرورة                 ...  البشرية اقتطاع وزرع األعضاء

 

393 

   الفرنسي التشري  في الموافقة  رينة مفهوح - أ
 1976الصرنأ  عرن   Caillavet قرننن  منرل الف نسري المشر ع بهرن  خرل التري المنافرر  ق ینر       
نافرق   نره یعتبر  جثتره  مر  األعضرن  اقتطرنع علرى حینتره  ثنرن  یعتر ض لر  الرل  الشخص    تعني
حیث نص علي  Caillavetقننن   م  الثننی  المنأ  م  األنلى الفر   نص في ن أ من نهلا  1علیهن
 حینته  ثنن  یعت ض ل  جث  شخص م  علمی   ن عالجی   ض ا ألغ األعضن  اقتطنع یمك  نه: 
 إثبنت عب  بمنجبهن نر  آلی  على اعتمأ  نأالل  لل     المش ع الف نسي االقتطنع هلا مث  على

 جث  م  األعضن  بنقتطنع األطبن  ح ی  إل  هنب ع  فنلمبأ   المت إلى  االج   الطبیب م  المنافر 
 التص   أن  نیحن  الح ی  هله على ی أ الل النحیأ  نالریأ علمی   ن عالجی  ضاألغ   الشخص
  2حینته  ثنن  المتنفى قب  م  ضااالعت   صأن  هن بنلجث 
إال    ق ین  المنافر   ثن ت صعنب  فیمن یتعلق بعأأ األعضن  التي یجنز اقتطنعهن م  الجث        

 االعتررنأ إلرى الكثیر  أفر  ممرن الجمر  ال  المشر ع الف نسري فري الرنص السرنبق إسرتعم  صریغ  
 اقتطرنع یمكر  نظ یرن  نهرن مرن أعرى الربعض للررن  بكنره:  لألعضرن   المتعرأأ االقتطرنع عی بمشر ن 
  3شئ  بأا   منهن یبرى ال حتى للجث  المختلف   ااألجز 
 علرى نللر  االقتطرنع  منضرنع بشرك  المترنفى  قرن ب     إلرى Caillavet قرننن  یتعر ض نلر     

 المنافر  لغ ض سنا  األقن ب تأخ  یمن  األهلی  كنم  للمتنفى الضمنی  المنافر  بثبنت  نه  سنس
 1983الصرنأ  فري  الأنلر  مجلرس فري حكر  ن أ الخصرنص نبهرلا االقتطرنع  علرى ضالالعتر    ن

یظهر  الشرخص المترنفي  لر  إلا االقتطرنع بمعن ضر  العنئلر  أا فر    حرأ قیرن  الررننن  یسرتبعأبكنره: 
 معن ضته  ثنن  حینت  

  فضره عر  األخیر  هرلا لهر  عبر  إلا ضر ن ین   المترنفى  قرن ب إلرى ال جرنع یكرن  قرأ  نره غیر     
إال  Caillavet قرننن  یهرت  لر  هرلا نمر  للر   لتككیرأ الرالز   ابرنإلج   یرر  نلر  الجثر  مر  االقتطرنع
 له   سمین   ننطرن   إال لیست العنئل   من حینته  ثنن  المتنفى عنه عب  الل  بنل فض

                                                 
1
- Binet Jean-René: La réforme de la loi bioéthique, Lexis Nexis, Paris, 2012, p. 28. 

2
- Oikaoui Younes: Don, prélèvement et transplantation d’organes en droit marocain: 

etude prospective à partir du modèle français, op.cit, p. 134. 
3
- Anne-Marie Fixot:«Don, corps et dette : questions anthropologiques et 

philosophiques, une approche maussienne », in Donner, recevoir un organe, droit, dû, 

devoir, sous la direction de Marie-Jo Thiel, Presses universitaires de Strasbourg, 2009, 

p. 115. David Le Breton: «Nulle société humaine ne perçoit le corps comme un 

cadavre indifférent après la mort » in « Greffe », in Le dictionnaire du corps, sous la 

direction de Michela Marzano, PUF, 2007, p. 417. 
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نللر   أهرن ا ف   جثر  مر   عضرن  بنقتطرنع األسر   منافرر  علرى یعرن ال  Caillavetفررننن       
  من 1البش ی  األعضن  نز ع نر  عملینت نتطن  ترأ  نمسنی   اإلنسنني بنلتضنم  تتعلق تاالعتبن  

فإنرره لرر  یرركتي بتعررأیالت جنه یرر  فرري مجررن  نررر  األعضررن  مرر  األمررنات ألنرره  1994بنلنسرب  لرررننن  
  2فككأ  یضن  علي ق ین  المنافر  1976لسن   Caillavetتبني المبنأ  لاتهن التي جن  بهن قننن  

 مو ف الفقة من  رينة الموافقة   - ب
تكیأا  م  بعرض الفرر  الف نسري  بإعتبن هرن  Caillavetل  تجأ ق ین  المنافر  التي جن  بهن قننن      

 المنافرر  بمبرأ  األخرلتتعن ض م  قناعأ الأیمر اطی   نم  ننحی   خ    یأ ف یق م  الفر  الف نسري 
 الشرخص أل  المتبر ع جننرب م  الص یح  المنافر  على االعتمنأ الخطك م  ألنه نلل  المفت ض  

 إثبنت لمشكل   ن عتب نا لل  الح  األنسب النفن  بعأ جثته بنستخأا  یهت  قلمن جیأ  بصح  المتمت 
 خرال  مر  الف نسري المشر ع قصرأه الرل  األسنسري نالهرأ  الجثرث مر  االقتطرنع بشرك  المنافرر 
 بنلسرمن  نللر  لألطبرن   الالزمر  البشر ی  األعضرن  ترنفی  بنلتككیرأ هرن المنافرر  ق ینر  على اعتمنأه

نهرن  الرز ع لطلبرنت یرأاالمتز  العرأأ نهرلا لتغطیر  البشر ی  األعضرن  مر  ممك  عأأ  كب  بنقتطنع له 
 1994مرررن زا  سرررن ین   ننشررری  إلررري    المشررر ع الف نسررري حرررنن  أ   بعرررض  نجررره النررررأ فررري قرررننن  

 ال الرنصر  جثر  مر  یرت  الرل  االقتطرنع  ن محض  علمی  ضاألغ   یكن  الل  االقتطنع فبنستثنن 
 .3بنلجثث للمسنس الص یح  المنافر  الف نسي الرننن  یشت ط
 مو ف المشرع المصري من الموافقة الضمنية. -2
 الجثر   مر  االقتطرنع الشرخص  فرض عر  للتعبیر شر نط شركلی   المشر ع المصر   یشرت ط لر      
الف نسي  نل  یتنق  بنلمنافر  عنأ حأ التعبیر  عنهرن كتنبیرن   بر   نره قیرأهن  المش ع عكس على نلل 

بنجنب اف اغهن في قنلب  سمي سنا  كننت في صرن   نصری   ن اقر ا  كترنبي  نهرن مرن  فصرح عنره 
ثبرنت ا اأ  التبر ع مر  المیرت قبر  بشرك    2010لسرن   5م  الرننن   8في المنأ  المش ع المص   

  نفرري سررنا  تمثلررت هررله الكتنبرر  فرري صررن   نصرری    ن فرري    ن قرر   سررمی  تثبررت للرر النفررن  كتنبیررن  
المرنب  ال یشت ط  ف اغ ال فض في ن ق   سمی   فإث  عأ  نجنأ الن ق  ال سمی  بنلمنافر  عأ  جناز 
النررر   سررنا  كررن  هررلا النررر  برری  االقررن ب  ن غیرر ه   نیبررري أن  اللجنرر  المنصررنص علیهررن فرري هررله 

 التثبت م  صح  المستنأات الحنل  

                                                 
   226: الم ج  السنبق  ص د. أحمد شو ي أبو خطو  -1

2
- Oikaoui Younes: op. cit, p. 131. 

3
- Oikaoui Younes: Don, prélèvement et transplantation d’organes en droit marocain: 

etude prospective à partir du modèle français, op.cit, p. 134. Binet Jean-René: La 

réforme de la loi bioéthique, op.cit, p. 28. 
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 ال الحنل  هله ففي العمنمی   السلط  طلب مح  شخص جث  تكن  فرأالطبي:  للتش یح بنلنسب     
 یعیرق    حینتره  ثنرن  الشرخص مر  یصرأ  الرل  بنلجثر  المسرنس بعرأ  الكترنبي ضالالعتر   یمكر 
 مصلح  ترأ  كمن الرننن   برن  یت  التش یح أل  منه فنئأ  ال ضااالعت   فهلا الطبي  التش یح عملی 
  النفن   سبنب كش   ج  م  نهلا البش ی   األعضن  اقتطنع مصلح  على التش یح بعملی  الرین 
 بر   س ته  ن للشخص ملكن   لیست الجث     ی   الرنننني الفره في اتجنه هنن ننشی  إلي         
  نیر   الفرر  العنم  المصلح  یحرق فیمن تشن  كمن فیهن التص   للل  تبعن   نیمكنهن للأنل  مل  هي

 المعننی  الحرنق على المجتم  حرنق تغلیب ض ن   االتجنه بهلا ننأ  الل  Giovanniاإلیطنلي 
  1الجث  صینن  بشك  لألس  
 ضر ن ی  كننرت فنلمنافرر  الطبري  للتررأ  الررننن  مسرنی   ضر ن    سرنس علرى االتجرنه هرلا یررن ن     
 نیمك  استعجن  فال ث  نم  النفن    سبنب لمع ف  للتش یح إال الجث  فیه تستخأ  ال طبي نض  في

یستلز  سر ع   ننجنحهن األعضن  ز ع عملینت نجحت نقأ  من بتكني  األقن ب منافر  على الحصن 
 یجرب    األقرن بالرین  بنالقتطنع م  اللجن  بعأ النفن  مبنش   فإنه البأ م  االستغتن  ع  منافرره 

  2األس   مصلح  على نالمدكأ  العنم  اإلنسننی  المصلح  ت جیح
 المترنفى  قن ب  حأ منافر  على للحصن  حنج  نأن  بمف أه الطبیب یستطی  المنطلق هلا م    

 نیسرتنأ آخر   شرخص إلرى لنرلهرن الجثرث مر  األعضرن  اقتطرنع عملیرنت  اإجر   مالئمر  مرأ  تررأی 
  الجمنع  مصلح   ن العنم  المصلح  فك   إلى الحنالت هله مث  في الطبیب تص  
 االقتطرنع مر  لتب یر  االسرتعجن   ن الضر ن   فكر   إلى المرن ن  التش یعنت بعض استنأتنقأ      
الصنأ  فري أیسرمب   55-87م  الرننن    6في المنأ   الكنیتي كنلرننن   حأ  منافر  بأن  الجثث
 نلرن الضر ن   حنلر  فري الجثر  مر  األعضرن  نرر   جرنز حیرث البشر ی  األعضرن  نرر  بشرك  1987
 ثالثر  مر  تتكرن  لجنر  تنصری  علرى بنرن  للر   علرى الصرح  نزیر  مر  بت خیص األقن ب اعت ض
  األق  على اختصنصیی   طبن 
 بشرك  التر خیص سرلط  اختصرنص الصرح  نزیر  یمرنح الل  النص هلا نم  جننبنن ال نتفق م     
 الررننن  لهرلا اإلیضرنحی  المرلك   فري نجن   المجن  هلا في صف   ی  یمل  ال  نه  غ  المسكل  هله

                                                 
النظررن  الرررنننني لرز ع األعضررن  البشرر ی  نمكنفحرر  جر ائ  االتجررن  بنألعضررن  البشرر ی   : د. خالــد مصــطفي فهمــي -1

  467االم ج  السنبق  ص 
: الحمنیر  الجننئیر  لحرق اإلنسرن  فري التصر   فري  عضرنئ   الم جر  السرنبق  د. أسامة علـي عصـمت الشـناوي -2

  333ص 
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 طنلمرن الشخصری  معلرن   ن الهنیر  مجهرن  المترنفى  كرن  سرنا  یسر   بحیرث عرن  الرنص هرلا   
  الش نط تحررت

 
 

 الفصل الثاني
 السياسة العقابية للمشرع المصري 

 مواجهة جرائح نقل وزرع األعضاء البشرية. في

نحن إصال  للسینس  العرنبی  للمش ع المص   في مناجه  طنئف  الج ائ  الل  جن  بهن الررننن      
بشرررك  تعرررأی  بعرررض  2017لسرررن   142جرررن ت التعرررأیالت التررري تضرررمنهن الررررننن   2010لسرررن   5

  عر  السینسر  العرنبیر    لترأ  1بشك  ترنظ  ز ع األعضرن  البشر ی  2010لسن   5 حكن  الرننن   ق  
یسرتبأ  نالتري نرص فري منأتره األنلري علري   : بعضن  م   نجه نرصرهن نقصرن هن  مش ع المص  لل

بشررك  تنظرری   2010لسررن   5  مرر  الرررننن   قرر   24  23  20  19  18  17بنصررنص المررناأ )
  ز ع األعضن  البش ی 

نالناضررررح    المشرررر ع المصرررر    عتررررأ بجسررررنم  النتیجرررر  اإلج امیرررر  كمعیررررن  لتشررررأیأ العرنبررررنت       
م  التعأی  سنل  اللك   كمن  عترأ بخطرن   الفعر  ن تخرل  17المف نض  نهن من نصت علیه المنأ  

تري م  األك اه  ن التحنی  ظ فن  مشأأا  إلا ت تب علي الفع  النفن  نسنن  في العرنب  بی  الج یمر  ال
تررر  بررنالك اه  ن التحنیرر  إلا ت تررب علیهررن المررنت نبرری  عرنبرر  الرترر  مرر  سرربق اإلصرر ا  المنصررنص 

مرر  التعررأی  سررنل  الررلك   نلرر  یكرر   19عرنبررنت  نهررن مررن نصررت علیرره المررنأ   230علیهررن بنلمررنأ  
بمنك  عر  التعرأی  التنسر  مر  سرلط  الرنضري الترأی یر  فري تف یرأ العرنبر  علري النحرن الرل  نصرت 

ال تزیرأ علرى خمرس سرننات نبغ امر  ال م  التعأی  المشن  الیه سلفن  بفر ض عرنبر   23علیه المنأ  
  لمخنلفرر  تررر  عرر  منئرر   لرر  جنیرره نال تزیررأ علررى ثالثمنئرر   لرر  جنیرره   ن بإحررأ  هررنتی  العرررنبتی 

نقررأ  حسرر  المشرر ع المصرر   صررنعن  بمررن فرر ض حترري ال یررت  معنملرر   2010لسررن   5 حكررن  الرررننن  
المتهمی  علي  نهر  عالئرق متنرنظ    فنلتف یرأ الرضرنئي نالتنسر  مر  سرلط  الرنضري یضرم  للعرنبر  

  نالرل  جرن  22   21 حرتفظ المشر ع المصر   بنلمرنأتی  )  نقرأعأالتهن نهن منرنط شر عی  العرنبر   
نبی  نالخنص بنر  نز ع األعضن  البش ی   نسن  نتننن  السینس  العر 2010لسن   5بهمن الرننن  

 علي النحن ا تي:
  

                                                 
  22/7/2017مك   نالمنشن  بتن ی   29الج یأ  ال سمی   العأأ  -1
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 المبحث األول

 2017لسنة  142السياسة العقابية في ضوء القانون ر ح 
سرررعین  مررر  المشررر ع المصررر   لمناجهررر  جررر ائ  نرررر  نز ع األعضرررن  البشررر ی  جرررن  التعرررأی  الرررل       

  فصح ع  خطر  المشر ع المصر   العرنبیر  لتمرنیز بری  الجر ائ  مر  حیرث جسرنم  النتیجر  اإلج امیر 
كرر اه نالتحنیرر  ظ فررن  مشررأأا  لینررر  الج یمرر  مرر  نصرر  ي الفعرر  اإلج امرري  متخررلا  مرر  االالمت تبرر  علرر
   متخرلا  مر  جسرنم  النتیجر  ) النفرن    سرببن  لتشرأیأ المشرأأ بفر ض عرنبر  اإلعرأا  علري الي نصر

 مررر  التعرررأی  سرررنل  الرررلك  نهرررن مرررن سرررن  نتنننلررره تفصررریال  فررري 19نحرررن مرررن  فصرررحت عنررره المرررنأ  
 منضنعه  

نقرأ قررأ  المشرر ع    هررأ  الجررنني مرر  نشررنط  اإلج امري تحریررق الرر بح السرر ی  نهررن مررن  هتمررت      
السینس  العرنبی  للمش ع المص   بمناجهته بمن ف ضه م  غ امرنت  نعرنبر  الغ امر  ال تركتي عرنبر  

رنبرر  الغ امرر  نالررل  یجیررز للرنضررى االختیررن  برری  ع 23 صررلی  إال بمررن  ن أه المشرر ع بررنص المررنأ  
لسرن   12مكر  ا  مر  الررننن   قر   116یجرب    ت اعري  حكرن  المرنأ    نعرنب  السج  نالغ ام   كمن

نالترري  15/6/2008بشررك  الطفرر  الصررنأ  فرري  2008لسررن   126المضررنف  بنلرررننن   قرر   1996
  برنل  علرى ) یزأاأ بمرأا  المث  الحأ األأنرى للعرنبر  المرر    أل  ج یمر  إلا نقعرت مر تنص علي:

الترري تفرر ض طفرر        نهررن األمرر  الررل  تصرربح معرر  هررله المررنأ  ناجبرر  التطبیررق أن  مررناأ اإلتهررن  
نسررن  نتنررنن  خطرر     1  نهررن مررن یجعرر  الج یمرر  فرري صررن تهن البسرریط عرنبرره سررنلب  للح یرر  فرررط

 علي النحن ا تي: 2017لسن   142المش ع العرنبی  التي جن  بهن الرننن  
 ولالمطلب األ 

 جسامة النتيجة المترتبة علي مخالفة القواعد التنظيمية

                                                 
المضررنف   1996لسررن   12مكر  ا  مرر  الرررننن   قر   116نتطبیررن  لررلل  قضرت محكمرر  الررنرض: لمرن كننررت المررنأ   -1

ترنص علرى  نره )یرزأاأ بمررأا  المثر  الحرأ  15/6/2008بشرك  الطفر  الصرنأ  فري  2008لسرن   126بنلرننن   ق  
       نكرن  مردأ  هرلا الرنص    المشر ع قرأ شرأأ األأنى للعرنب  المر    أل  ج یم  إلا نقعرت مر  برنل  علرى طفر 

العرنب على الجنني البرنل  الرل  ی تكرب ج یمر  ترر  علرى طفر  برك  یرزأاأ بمررأا  المثر  الحرأ األأنرى للعرنبر  المرر    
لهله الج یم   نكرن  الحكر  المطعرن  فیره قرأ  ثبرت    المجنري علیهرن طفلر  لر  تبلر  مر  العمر  ثمرنني عشر   سرن  فررأ 

مكر  ا  سرنلف   116مرنمرنت العررنب المشرأأ المنصرنص علیره فري المرنأ   –بنعتبرن ه برنل   –في حق الطرنع   تناف ت
الررلك   فررإ  الحكرر  المطعررن  فیرره إل عنقررب الطررنع  بنلسررج  لمررأ  ثررالث سررننات نهرري الحررأ األأنررى للعرنبرر  المررر    

إلررى نررص المررنأ  سررنلف  الررلك  الترري تتطلررب  للج یمر  الترري ا تكبهررن یكررن  قررأ  خطررك فرري تطبیررق الرررننن   ألنرره لرر  یفطرر 
   ) غی  منشن   10/3/2013ق  جلس   82لسن   7204الطعن ر ح زینأ  هلا الحأ األأنى بمرأا  المث   
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لسن   5بشك  تعأی  بعض  حكن  الرننن   ق   2017لسن   142  م  الرننن 17نصت منأ  )     
یعنقررب بنلسررج  المشررأأ نبغ امرر  ال تررر  عرر  خمسررمنئ   لرر  جنیرره نال تزیررأ علررى  علرري  نرره: 2010

منرره برصررأ الررز ع بنلمخنلفرر  أل  مرر   حكررن  المررناأ   ن جررز ا   بشرر ین   ملیررن  جنیرره كرر  مرر  نررر  عضررنا  
  مرر  هررلا الرررننن   فررإلا نقرر  هررلا الفعرر  علررى نسرری  بشرر   حرري  تكررن  العرنبرر   7  5  4  3  2 )

لا ت ترب علرى الفعرر  المشرن  إلیره فرري الفرر   السرنبر  نفررن  سررننات  ن السرج  لمرأ  ال تزیررأ علرى عشر   ا 
المدبرأ نغ امر  ال ترر  عر  خمسرمنئ   لر  جنیره نال تزیرأ علرى ملیرن  المتب ع  تكرن  العرنبر  السرج  

 .جنیه
نقررأ میررز المشرر ع المصرر   فرري العرنبررنت المف نضرر  بررنلنظ  لمحرر  الحمنیرر  الجننئیرر   ممیررزا  برری      

العضن البش   ن جز  منه نبی  النسیح البش   الحي في العرنبنت المف نض   لكنه عرنأ ن تخرل مر  
عیررن ا  للتشررأیأ إلا  أ  الفعرر  الناقرر  علرري العضررن  ن جررز  منرره  ن النسرری  البشرر   جسررنم  النتیجرر  م
یشرت ط الررننن  لتحمیر  الجرنني تبعر  النتیجر  الجسریم  التري تحیرق برنلمجني علیره ن الحي إلي النفن   

نرر     عضرن  ن جرز  مر  عضرن  ن نسری  مر  نالمتمث  في    تكن  هله النتیج  ننشئ  ع  فعله 
 ممن  أ  للنفن   نالنص علي النحن المن  لك ه ینطبق في الحنالت ا تی : جس  إنسن 
المحنفظر  علرى حیرن  المتلررى  ن عالجره : إنتفن  حنل  الض ن   العالجی  التي ترتضریهن الحالة األول

   م  م ض جسی 
ك  النرر  النحیأ  لمناجه  هله الضر ن   ن ال یكرن  مر  شر    یكن  النر  هن النسیل  الحالة الثانية 

  جسی  على حینته  ن صحته تع یض المتب ع لخط 
عأ  إحنط  المتب ع نالمتلري بنلمخنط  المحتمل  علي نحن من نصرت المرنأ  السرنبع   الحالة الثالثة 
الثنلثررر  عشررر   بناسرررط  اللجنررر  الثالثیررر  المنصرررنص علیهرررن فرررى المرررنأ   2010لسرررن   5مررر  الررررننن  

بنلنسرررب   -ننقصرررى األهلیررر   ن عرررأیمهننالحصرررن  علررري منافرررر  المتبررر ع  ن ننئبررر   ن ممثلررر  إلا كرررن  
الخنمسر  مر  الررننن   نال یعتبر  ال ضرن علیره الفرر   الثنلثر  مر  المرنأ   لمن نصرت نفرن   -للخالین األ  

 متناف  قننننن  إلا  ف غ في غی  الشك  الل  نص  علی  الرننن 
النر  م  مص   إلي  جنبي   ن م   جنبي إلري  جنبري أن  م اعرن  الشر نط الرنا أ   الة الرابعة الح

نالتي  جنزت النر  بی  الرزنجی  إلا كرن   حرأهمن مصر    2010لسن   5بنلمنأ  الثنلث  م  الرننن  
ی  ی  األبنرن  مر     مصر  برنا خ   جنبي طنلمن مضري علري عررأ الرزناج المنثرق ثرالث سرننات   ن 

ناحررأ  بنررن   مرر  جنسرری فیشررت ط    یكننررن األجننررب  ن ب  جنبرري   مررن فیمررن یتعلررق بنلنررر  نالررز ع برری 
 لتى ینتمى إلیهن المتب ع نالمتلري على طلب الأنل  ا
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        یكررن  النررر  نالررز ع بمرنبرر  منلیرر  ) مجننیرر  التبرر ع  المخنلفرر  شرر ط عررأ   الحالــة الخامســة 
 ن قیمته أن  النظ  لمنهی  المرنب   

منافررر  اللجنرر  الخنصرر  التررى ُتشررك  لهررلا الغرر ض بررر ا   أن التبرر ع لغیرر  األقررن ب  الحالــة السادســة 
ننلرن كرن   .الررننن  نزی  الصح  نفرن  للضرنابط ناإلجر ا ات الترى تحرأأهن الالئحر  التنفیلیر  لهرلا م 

المررر یض مهرررأأ بخطررر  جسررری  ن   النرررر  هرررن النسررریل  النحیرررأ   طنلمرررن تخلررر  شررر ط منافرررر  اللجنررره 
 في حنل  التب ع لغی  األقن ب  نزی  الصح  م الخنص  المشكل  بر ا  

لسـنة  5عدح توافر الرضا علي النحـو الـكي تطلبـة المـاد  الخامسـة مـن القـانون الحالة السابعة  
لل ضن في مفهن  قننن  نر  نز ع األعضن  مفهن  خنص  فیشت ط في ال ضرن  الناضح   , 2010

بنلكتنبر  نمسرتم ا   ن  ح   خنلی  مر  عیرنب ال ضرن   نثنبتر ع  إ اأ الل  یجیز التب ع    یكن  صنأ ا  
نمتصال  حتي البأ  في عملی  النر   فإلا تر  العرأن  قبر  التنفیرل ال یعرأ ال ضرن مترناف   فضرال  علري 

شت ط    یكن  ال ضن متبص ا      نه ت  إحنط  المتب ع بنلمخنط  الصحی  الحنلی  نالمستربلی   نه ی
المحتملرر  نالمدكررأه المت تبرره علرري عملیرر  النررر   فررإلا تخلرر   یررن  مرر  شرر نط ال ضررن خرر ج الفعرر  خررن ج 

 أائ   اإلبنح  نخض  للتج ی  لتخل   ك   سنسي إلبنحته نهن ال ضن 
ل عضو أو جزء من عضو أو نسيج بشري حـي مـن طفـل أو عـديح األهليـة أو الحالة الثامنة  نق 

نلررن كررن  التبرر ع الحنصرر  مرر   یررن  مررنه   ضررنئین  نترر  بمنافررر  مرر  ینررنب عررنه   ن یمررثله    نا صــها.
عرأی  األهلیر   ن  نرر  نز ع الخالیرن األ  مر  الطفر  نمر نخ نجن  علي الرنعرأ  العنمر   جرنز المشر ع 

متبرر ع آخرر  مرر  غیرر  هرردال   شرر ط عررأ  نجررنأ    ن األبنررن   ن فیمررن برری  اإلخررن  ننقصررهن إلررى األبررنی
كرن  كالهمرن علرى قیرأ الحیرن   ن  حرأهمن فرى حنلر   نبش ط صأن  منافر  كتنبی  مر   برن  الطفر  إلا

 ن النصررنی  علیرره  نمرر  الننئررب  ن الممثرر  الرررننننى لعررأی  األهلیرر   ن   ن مرر  لرره النالیرر   نفررن  الثررننى
نفررري جمیررر  الحرررنالت یجرررنز للمتبررر ع العرررأن  عررر  عملیررر  النرررر  حتررري مرررن قبررر  البرررأ  فررري  .ننقصرررهن

 إج ا اتهن 
 نر  نز ع الخالین التننسلی  بمن ینأ  لخلط األنسنب  نال یعتأ بنل ضن في اإلبنح     التاسعةالحالة 
نالمعررأ   2017لسررن   142مرر  الرررننن   قرر   17نالررنص الررنا أ علرري النحررن المررن  لكرر ه بنلمررنأ      

 ف ق في العرنبنت المف نض  بی  ثالث حنالت: 2010لسن   5للرننن  
 .منه بقصد الزرع أو جزءاً  بشرياً  نقل عضواً األول  

في الحنالت السنبر  إلا تمث  الفع  في نر  عضن بش    ن جرز  منره نكرن  للر  برصرأ الرز ع      
ال تررر  عرر  خمسررمنئ   لرر  جنیرره نال تزیررأ علررى ملیررن   الترري غ امرر السررج  المشررأأ نالتكررن  العرنبرر  

  جنیه
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ش ع یجع  الج یم  م  طنئف  الج ائ  التي اشت ط الم 17نقصأ الز ع المنصنص علیه بنلمنأ      
إلنعرررنأ المسررئنلی  الجننئیرر  عنهررن تررناف  قصررأ جنررنئي خررنص یتمثرر  فرري    یكررن  النررر  برصررأ الررل ع 
إلنسرن  آخرر   نهرن مررن یخرر ج بعرض األفعررن  مر  أائرر   التجرر ی   كرك  یكررن  النرر  بفصررأ األستئصررن  

 لعالج م یض نجب إستئصن  العضن منه لتأا كه بنلشفن  

الخنص في الج یم  یبأن ناضحن  مر  صرینغ  الرنص الجنرنئي   ننشی  إلي    الرصأ الجننئي      
فررإلا كررن  الررنص یفترر ض إتجررنه اإل اأ  نحررن نتیجرر  معینرر  بعیررأ  عرر  النتیجرر  الترري یرررن  علیهررن الرر ك  
المررنأ  للج یمرر  نفرررن  للنصرر  الررل  حررأأ  الرررننن   ممررن یعنرري  نرره یتطلررب الرصررأ الخررنص بجننررب 

تناف ه  ن عأ  تناف ه إلى سلط  محكم  المنضنع نح یتهن فري تررأی  ی ج  في ترأی    ن 1الرصأ العن 
ظر ن  الرأعن  نممرن یكتیره الجرنني مر   فري حرأنأ سرلطته الترأی یر  مرن أا  استخالصره سرنئغن   األأل 

 .م   من ات نمظنه  تن  عمن یضم ه

  تحریرق نتیجر  فنلرصأ الجننئي الخنص الل  یعتأ فیه المشر ع بنلبنعرث  ن بغنیر  معینر   ن بنیر     
معینرر  یتطلبهررن الرررننن  الكتمررن  الرر ك  المعنررن  للج یمرر   بحیررث یرردث  فیهررن نجررنأا  نعررأمن   نلكرر  إلا 
كن  الرصأ الخنص یع   بكنره قصرأ تحریرق نتیجر  معینر   فإنره ال ینبغري الخلرط بینره نبری  النتیجر  

 كننت متنقع  لاتهن  فهله النتیج  قأ ال تتحرق  نقأ ال تتطنبق م  النتیج  التي 

ج یمررر  الفنلرصرررأ الخرررنص هرررن إل  نیررر  خنصررر  تتعلرررق بنلنتیجررر  اإلج امیررر  كمرررن هرررن الشرررك  فررري     
نیلرررز  فیهرررن إلررري جرررنا  الرصرررأ العرررن     تترررناف  لرررأ  الجرررننين قصرررأ  17المنصرررنص علیهرررن بنلمرررنأ  

عررررز  الررررز عن  نال یشررررت ط للرررررن  بتررررناف  الرصررررأ الخررررنص    تكررررن  النیرررر  ناصررررل  ألقصرررري مررررأاهنن ال
نالتصمی ن الل  یأف  بنلشخص إلتیرن  الفعر  المحررق ل غبنتهرن ن   كرن  األصر     ترر  األمرن  فري 
الحیرررن  كرررلل   أل  النیررر  تكرررن  قنئمررر  مررر  غیررر  جرررأا  إلا  سرررتن  لرررأیهن حرررأنث الرررز ع مررر  عأمررره 

جرنأ الفعر  بربنلهناإلستم ا  في تنفیل الفع  المحرق لهن  غنی  األم  انهن نی  لیست عنزم  نأافع  لن 
نمن هي نی  قنبل  نمدیأ  إلستم ا  تنفیرل الفعر  المحررق لهرن  فرصرأ الرز ع المتطلرب  المحرق للز ع  نا 

الرصرأ الجنرنئي الخرنص نمر  ثر   فرإ  فري  قصري مرأاهن  ن فري مبرأ  قناهرن  قننننن  یسرتن     یكرن  
عینرر  یتطلبهررن الرررننن  هررن الررل  یعتررأ فیرره المشرر ع بنلبنعررث  ن بغنیرر  معینرر   ن بنیرر  تحریررق نتیجرر  م

الكتمن  ال ك  المعنن  للج یم   بحیث یدث  فیهن نجنأا  نعأمن   نیستخلص هلا الرصأ الخنص م  
 النص  التش یعي للج یم  
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ثبنت الرصأ الخنص بنألخل بإعتبن ات نافت اضنت قننننی   بر  یجرب التحررق ب نال یكتفي الشن ع    
أن  النظرر  لجسررنم  اإلعتررأا  الناقرر  علرري جسرر    1حریررر  الناقرر مرر  قینمرره مرر  األألرر  المسررتمأ  مرر  

اإلنسن   فجسنم  السلن  اإلج امي  م ا  یتعلق بنل ك  المرنأ  للج یمر   امرن الرصرأ الخرنص ) قصرأ 
الررز ع  فهررن الرصررأ الجنررنئي الخررنص نمنررنط المسررئنلی  الجننئیرر  للجررنني عرر  الج یمرر  منررنط الترركثی   

   اشرعن  النرن  برنلمجني علیره  ن الررن  لفنفر  مشرتعل  بنلنرن   نلرنرض:نفي مث  هرلا قضرت محكمر  ا
علرى مخرأع فرى نررنه ال یفیرأ حتمرن    الطررنع   نترن  ازهرنق  نحره  ألحتمررن     ال تتجرننز نیتره فرري 

   2هله الحنل  اال هنب  ن التعأ 

مرر  ) قصررأ نمرر  ثرر    صرربح التزامررن  علرري محكمرر  المنضررنع    تسررتظه  الرصررأ الجنررنئي للج ی     
الرررز ع   بنصرررف   مررر ا  أاخلیرررن  یبطنررر  الجرررنني بعیرررأ عررر  األفعرررن  التررري اتنهرررن الجرررنني ن   بلغرررت مررر  
الجسنم  نالخطن   قأ ا  كبی ا    فمننط عم  الرنضي    یستظه  هله النیر  نیررأ  الرألی  الجرنز  أن  

 ش   ن إبهن  علي تناف ه

 بقصد الزرع. نسيج بشري حي الثانية  نقل
نیكرن  للرر  برصرأ الرز ع  یضرن   ن   جررن  الرنص بشركنه غیرر    ا نقر  الفعر  علرى نسرری  بشر  إل    

مرت نن  بنلرصأ  لكنه یعط  علي الصن   اإلج امی  السنبر   بإعتبن     هله الصن   االج امیر  جرز  
  تكن  العرنب  السج  لمأ  ال تزیأ على عش  سننات ال یتجز  منهن 

نب  لهله الصن   علي العرنب  السنلب  للح ی  أن  الغ ام   في تف قر  فري نقأ قص  المش ع العر     
غیرر  محلهررن عرر  الصررن   السررنبر   نخنصرر   نرره سررنن  برری  نررر  عضررن  ن جررز  مرر  عضررن  ن نسرری  
بشرر   حرري إلا ت تررب علرري  یررن  منهررن النفررن   نهررن یدخررل علرري خطرر  المشرر ع العرنبیرر  بشررك  العرنبرر  

ي نسی  بش   حي بك  قص  العرنب  علي العرنبر  السرنلب  للح یر  أن  المف نض  إلا نق  الفع  عل
 الغ ام   التي تتكف  م  العرنب  السنلب  للح ی  في تحریق ال أع متي ا اأ للل  سبیال  
 الثالثة  إكا حدث الوفا  نتيجة نقل عضو أو جزء من عضو أو نسيج بشري حي.

یررن ا  للتشررأیأ ن تخررل مرر  نفررن  الننقرر  ظ فررن  للتشررأیأ مع تخررل المشرر ع المصرر   مرر  جسررنم  النتیجرر      
إل  .العرنب  السج  المدبأ نغ ام  ال تر  عر  خمسرمنئ   لر  جنیره نال تزیرأ علرى ملیرن  جنیرهبجع  

 تحررت النفن   ث ا  لنر  العضن  ن جز  م  العضن  ن النسی  البش   الحي 
 ج یم ع  مفهنمهن العن  لعالق  السببی  في نلیس لفك   السببی  في هلا المجن  مفهن  یختل       

الرت   فهي هنن كمن هي هنن  عالق  منضنعی  بی   م ی  متعنقبی  في الزمن  عر   النرنس بهرأ  
                                                 

  104  ص23  ق20  مجمنع   حكن  النرض   س13/1/1969 نقم -1
  340  ص56  ق41  مجمنع   حكن  النرض  س8/2/1990 نقم -2
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نلیس م    1م  تجن به  ا   نلهمن یفضي بحك  العنأ  إلي الثنني  فجعلنا األن  سببن  نالثنني نتیج 
نحأه بإحأاث النتیىج   فرأ تسره  معره فري للر  عنامر   خر    الالز  إلعتبن  الفع  سببن     یستر  

نمررن یفرررأ ا  نمرر  للرر  یظرر  الفعرر  سررببن   بشرر ط    یكررن  إسررهن  هررله العنامرر  مكلنفررن  غیرر  مسررتنك   ن 
الفع  أن ه السلبي إلا اقتح   حأ العنامر  الشرنل  تسلسر  األمرن  الرل   لفره النرنس فرطعره  فعنأئرل ال 

 الل  صأ  م  الجنني  ب  إلي لل  العنم  الشنل  تعز  النتیج  إلي الفع 
نقأ یر  الفع  اإلج امي م  الجنني بمف أ  نقأ یتعأأ الجنن   نیسك  الجنني بصرفته فرنعال  إلا       

 فري للر  النفن    ن سرنه  كن  هن الل  قن  بنر  العضن  ن جز  م  عضن  ن النسی  ممن  أ  إلي
نقرن  بنرر    یكرن  قرأ اتفرق مر  غیر ه   ن   خ  بنزع العضن منهن بك  قن  بفتح بط  الم یض  نقن  

بر   مر  قرن  بنرر  العضرننلرن لر  یكر  هرن الم یض للغ ف  المخصص  للل  نقرن  آخر  بنرزع العضرن 
نتلتز  المحكمر  ببیرن  مرن  ترنه الجرنني مر   فعرن    2ی ه مم  اتفق معه  هن الل   حأث النفن كن  غ

ج امی  نكلا بین  العالق  بی  هله األفعن  نالنفن   نال یغنري عر  للر  سنهمت في تحریق النتیج  اإل
 المتهمی  مجتمعی  علي المجني علی   فع   النفن  حأثت بسبب  قن  المحكم  

نلبناعث التي حملت الجنني نالأناف  التي حفزته إلى ا تكنب فعلره مهمرن كننرت ب عب  كمن  نه ال     
  نكرلل  ال یردث  فري قیرن  هرلا الرصرأ لم یض آخ  ) المتلرري  الخی   ش یف  مملن   بنلشفر  نابتغن 

م خصرن  لره قننننرن  فري مزانلر  مهنر  الطرب  ن فر ع مر   النر  برصأ الز ع  یكن  م  نق  منه فع   
  3ف نعه
ا تبطت به نیستن     یكن  حصنلهن  ث ا  للفع   ن ت اخت عنه طنلمن   حأنث النفن نیشت ط       
سررنا  حررأثت عرررب الفعرر  اإلج امرري مبنشرر     ن ت اخررت عنرره مررأ  مرر  الررزم  طنیلرر  كننررت  ن  سررببن  

العهرأ  نالعبر   قصی    فنلررننن  یتطلرب حصرن  النفرن  فعرال  علرى انسرن  حري نلرن كرن  نلیرأا  حرأیث 
فیكفري    یرر  علیره النفرن  نهرن علرى قیرأ الحیرن  ن   كرن  غیر    في المجني علیه بحینتره ال بحینتره

   4ا  الشیخنخ  ا  غی  لل  نب     یعی  طنیال  سنا   كن  بسبب الم ضق
لا كن  الننق  طف   تجب م اعن  تطبیق       لسرن   12مك  ا  م  الررننن   قر   116المنأ    حكن نا 

تررنص  15/6/2008بشررك  الطفرر  الصررنأ  فرري  2008لسررن   126المضررنف  بنلرررننن   قرر   1996

                                                 
  3  ص1984  4: السببی  الجننئی  بی  الفره نالرضن   أا  الفك  الع بي  طد. رؤوف عبيد -1

  290  ص45   ق  63  س15/3/2012ق  جلس  81لسن   1044 ق   الطعن في كات المعني -2

  467  ص86   ق  59  س 4/11/2008ق  جلس   71لسن   10368 ق   الطعن -3

   ص 1982الرسررر  الخرررنص فررري قرررننن  العرنبرررنت  منشرررك  المعرررن     د. رمســـيس بهنـــاح  د. رمســـيس بهنـــاح  -4
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مثرر  الحررأ األأنررى للعرنبرر  المررر    أل  ج یمرر  إلا نقعررت مرر  بررنل  علررى علررى  نرره ) یررزأاأ بمرررأا  ال
 طف        

نالترري ف ضررت عرنبرر   17نهررن األمرر  الررل  تصرربح معرر  هررله المررنأ  ناجبرر  التطبیررق أن  المررنأ      
لسررن   12مكرر  ا  مرر  الرررننن   قرر   116برری  حررأیهن العررنمی   إال    المررنأ   المشررأأ نالسررج  السررج 
قأ زاأت بمرأا  المث  الحأ األأنى للعرنب  المر     2008لسن   126المضنف  بنلرننن   ق   1996

أل  ج یم  إلا نقعت م  بنل  على طف   نهن من یف ض علي المحكم  لصح  تطبیق الرننن   فر  
نهرن مرن یجعر  الج یمرر      للعرنبر  بمررأا  المثر  شر ط    یكرن  الجرنني ) برنل    الحرأ األأنري المرر

في صن تهن البسیط   مشأأ  إلا نقعت م  بنلغرن  علري طفر   نتطبیررن  لرلل  قضرت محكمر  الرنرض: 
لمن كن  البی   م  الحك  المطعن  فیه  نه بعأ     ن أ ناقع  الأعن  ن أل  الثبنت علیهن انتهرى إلرى 

مر  قرننن  العرنبرنت  269  الطنع  بنلسج  لمرأ  ثرالث سرننات نفررن  للفرر   األنلرى مر  المرنأ  معنقب
نالتري ترنص علرى    )كر  مر  هتر  عر ض صربي  2011لسرن   11المستبأ  بنلم سن  برننن   ق  

 ن صررربی  لررر  یبلررر  سررر  كررر  منهمرررن ثمرررنني عشررر   سرررن  میالأیررر  كنملررر  بغیررر  قرررن   ن تهأیرررأ یعنقرررب 
 126المضرنف  بنلررننن   قر   1996لسرن   12مك  ا  م  الرننن   ق   116ت المنأ  بنلسج    نكنن

تررنص علررى  نرره )یررزأاأ بمرررأا  المثرر  الحررأ  15/6/2008بشررك  الطفرر  الصررنأ  فرري  2008لسررن  
األأنى للعرنب  المر    أل  ج یم  إلا نقعرت مر  برنل  علرى طفر        نكرن  مردأ  هرلا الرنص    

ب علررى الجررنني البررنل  الررل  ی تكررب ج یمرر  تررر  علررى طفرر  بررك  یررزأاأ بمرررأا  المشرر ع قررأ شررأأ العرررن
المثرر  الحررأ األأنررى للعرنبرر  المررر    لهررله الج یمرر   نكررن  الحكرر  المطعررن  فیرره قررأ  ثبررت    المجنرري 

 –بنعتبررن ه بررنل   –علیهررن طفلرر  لرر  تبلرر  مرر  العمرر  ثمررنني عشرر   سررن  فرررأ تررناف ت فرري حررق الطررنع  
مكر  ا  سرنلف  الرلك   فرإ  الحكر  المطعرن   116مشأأ المنصنص علیه في المنأ  مرنمنت العرنب ال

فیرره إل عنقررب الطررنع  بنلسررج  لمررأ  ثررالث سررننات نهرري الحررأ األأنررى للعرنبرر  المررر    للج یمرر  الترري 
ا تكبهن یكن  قأ  خطك في تطبیق الرننن   ألنه ل  یفطر  إلرى نرص المرنأ  سرنلف  الرلك  التري تتطلرب 

  1الحأ األأنى بمرأا  المث زینأ  هلا 
 
 
 
 
 

                                                 
   )غی  منشن  10/3/2013ق  جلس   82لسن   7204الطعن ر ح  -1
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 المطلب الثاني

 نقل وزرع األعضاء في  ير المنشن  الطبية المرخص لها

ف ض المشر ع المصر   حمنیتر  الجننئیر  لعملیر  نرر  نز ع األعضرن  البشر ی  فري كفرن  م احلهرن      
علررري نحررررن مررررن  نتظمترررره الرناعررررأ المنضررررنعی  المنظمرررر  للعملیررر   غیرررر  مفرررر ق فرررري للرررر  برررری  قنعررررأ  
منضررنعی  ن خرر    ن تخررل مرر  تشررأیأ العرنبررنت المف نضرر  سرربیال  لتحریررق الرر أع بننعیرر   لمناجهرر  

 نر  األعضن  البش ی  خن ج أائ   الرننن   ظنه  

لتبسط الحمنی  الجننئی  علري كر   2017لسن   142م  الرننن   18منأ  نقأ جن ت نص ال       
م اح  الفع  اإلج امي في مناجه  جنأ  م  المش ع لكنف  صن  الج یمر   نقرأ  عترأ المشر ع بمكرن  

م  الج یم  )المنشكت الطبی  غی  الم خص لهن    ن تخل منه نقنع الفع  فیه مننطن  للتج ی  بنصه: 
  م  هلا الررننن   یعنقرب بنلسرج  المشرأأ  19  17 ت المر    في المنأتی  )عأ  اإلخال  بنلعرنبن

نبغ ام  ال تر  ع  ملین  جنیه نال تزیأ على ملینني جنیه ك  م   ج    ن سنعأ في إج ا  عملی  
م  عملینت النر   ن الز ع في غی  المنشآت الطبی  الم خص لهن م  علمره برلل   فرإلا ت ترب علرى 

  .متب ع  ن المتلري تكن  العرنب  السج  المدبأالفع  نفن  ال

نیعنقب بلات العرنب  المنصنص علیهن في الفر   السرنبر  المرأی  المسرئن  عر  اإلأا   الفعلیر        
للمنشك  الطبی  غی  الم خص لهن  نالتري تجر   فیهرن    عملیر  مر  عملیرنت نرر  األعضرن  البشر ی  

  .علمه بلل   ن جز  منهن  ن نسی  بش   حن  ثبنت

علرررري سرررربی  الحصرررر  المنشررررك  الطبیرررر   2010لسررررن   5مرررر  الرررررننن   12نقررررأ حررررأأت المررررنأ       
بمزانلر  عملیرنت ز ع  یصأ  الت خیص للمنشرك الم خص لهن بإ  تج   العملینت الطبی  فیهن برنله: 

ع األعضررن  األعضررن  ن جزائهررن ناألنسررج  بررر ا  مرر  نزیرر  الصررح  بنررن على منافررر  اللجنرر  العلیررن لررز  
تخض  فیه المنشك  لل قنب  ناإلش ا  المستم ی  فى شرك  مرن تر   البش ی   نیكن  الت خیص لمأ  عن 

المرر    فرى هرلا  عملینت ز ع األعضن  ن جزائهن ناألنسج  نمأ  االلترزا  بمعرنیی  الجرنأ  إج اده م 
ا ثبرررت ترررناف  االلترررزا  شرررفنفی   فرررإل الشرررك  نمرررن یجرررب    یتسررر  بررره تنظررری  عملیرررنت التبررر ع نالرررز ع مررر 

إصرررأا   نیكرررن تجأیرررأ التررر خیص كررر  ثرررالث سرررننات   بنالشرررت اطنت نالمعرررنیی  المشرررن  إلیهرررن یكرررن 
   لر  فئنتره بمرن ال یجرننز عشر ی الت خیص نتجأیأه مرنب   س  تحرأأ الالئحر  التنفیلیر  لهرلا الررننن 

نالرز ع بنلشرفنفی  علرى  بر عنیجرب    یتسر  تنظری  نتنفیرل  نشرط  التجنیه لك  ت خیص  ن تجأیأ له  
  .النحن الل  تحأأه الالئح  التنفیلی  لهلا الرننن 
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نالتزامن  بص یح النص  یعأ في حك  المنشركت الطبیر  الغیر  مر خص لهرن المنشركت التري  نتهرت      
مأ  الت خیص الممنن  لهن أن  تجأیأ الت خیص الممنن   كمن ال عب   بنر  نز ع العضن فري نطرنق 

ننن  نرر  نز ع األعضرن  طنلمرن تمرت العملیر  فري منشرك  طبیر  غیر  مر خص لهرن  فنألحكرن   حكرن  قر
قسررنئ  متسررننأ  یشررنط  بهررن بعررض  فررال یعفررري  2010لسررن   5المنضررنعی  الترري جررن  بهررن الرررننن  

االلتررزا  برربعض األحكررن  أن  االلتررزا  بكرر  األحكررن  الررنا أ  منهررن   ن خصررهن نررر  نز ع العضررن فرري 
 بهن  منشك  م خص 

نالعب   في تحأیأ المنشك  م خص لهن م  عأم  هن نقت عملی  الز ع  فرإلا تمرت العملیر  فري       
منشك  طبی  غی  م خص لهن  ث  حصلت المنشك  علي ت خیص الرننن  بعأ لل  فال یغی  للر  مر  

ج یرت العملیر  فري الفع  نال ی تأ بنلفع  مر  أائر   التجر ی  إلري أائر   اإلبنحر   نقینسرن  علري للر  إلا  
ثنن  م حل  متنبع  الم یض عالجین  أاخلهن ل  یت  تجأیأ الت خیص لهن  فال یعأ  منشك  م خص لهن نا 

 18نالمعنقررب علیرره بنلمررنأ   2010لسررن   5مرر  الرررننن   12الفعرر  خ قررن  للحظرر  المفرر نض بنلمررنأ  
 إج ا  العملی     فنلعب   في التطبیق هن بنص  المنشك  نقت2015لسن   142م  الرننن  

نلك  یثن  التسند  إلا كننت المنشك  م خص لهرن برإج ا  عملیر  نرر  نز ع األعضرن   نقرأ تر        
نر  العضن في ظ  تص یح الرننن  لهن  نقب  ز ع العضن  نتهي التر خیص الممنرن  قننننرن  نلر  یرت  

بررن  الررننن  لمرن بعرأ اإلنتهرن   التجأیأ لهن بممن س  هله العملینت الطبیر   نلرأینن     التر خیص یمترأ
م  عملی  الز ع م اعن  للض ن   الطبی  العالجی  التي ترتضیهن حنل  الم یض  كمن    التركخی  فري 

 الز ع قأ یدأ  لتل  العضن  فضال  علي    العب   بمرأمنت اإلج ا ات ال بخناتیمهن    
نصر   فتر خیص الررننن  هرن منرنط مرنح نال عب   لصف  المنشك   فرأ تكن  منشك  حكنمیر   ن خ     

المشرر نعی  لهرررله الطنئفررر  مررر  العملیرررنت الطبیررر   كمرررن  نررره ال عبررر   بصرررف  الررررنئ  بنلعملیررر  فررررأ یكرررن  
متخصررص فرري نررر  نز ع األعضررن  فرري مستششررفي مرر خص لهررن  نلكرر  منررنط إنعرررنأ المسررئنلی  هررن 

 إج ا  العملی  في منشك  غی  م خص لهن  
بتجررننز حررأنأ الترر خیص فیمررن یتعلررق بمعررنیی  الجررنأ  نتنظرری  عملیررنت التبررر ع  مررن فیمررن یتعلررق      

نالز ع  فرأ  ترب المشر ع جرزا ات إأا یر  نیتمثر  فري عرأ  تجأیرأ التر خیص  نلرلا جعر  المشر ع مرأ  
الت خیص الممننح  لمأ  عن   فإلا ل  تلتز  المنشك  بنلش نط المنصنص علیهن قننننن  كن   ثر ا  لرلل  

التررر خیص  نمرررأ التررر خیص بعرررأ انرضرررن  العرررن  األن  یكرررن  لمرررأ  ثرررالث سرررننات قنبلررر   عرررأ  تجأیرررأ
 للتجأیأ 
نالعل  الل  إبتغنهن المش ع المص   م  النص المن  لك ه هن بسط  قنبته علي هرله العملیرنت      

حیرر  لخطن تهررن نخطررن   ا ثررن  المت تبرر  علیهررن فیمررن یتعلررق بررنلمتب ع  ن المرر یض المنرررن  لرره  نمرر  نن



 

 

                                                 

 

 

  داوىمصطفى  السع  /لدكتورا           للضرورة                 ...  البشرية اقتطاع وزرع األعضاء

 

406 

 خ   مناجه  عملینت األتجن  بنألعضن  البش ی  التي تت  في بعض المنشك   نللا تنعرأ المسرئنلی  
كرر  مرر   جرر    ن سررنعأ فرري إجرر ا  عملیرر  مرر  عملیررنت النررر   ن الررز ع فرري غیرر  المنشررآت الجننئیرر  ل

اإلأا    لمرررأی  المسرررئن  عررر   كمرررن تنعررررأ المسرررئنلی  الجننئیررر  لالطبیررر  المررر خص لهرررن مررر  علمررره برررلل 
  الفعلی  للمنشك  الطبی  غی  الم خص لهن

نللا  فصحت خط  المش ع المص   لمناجه  صرن  الخر نج عر  الرناعرأ التنظیمر  فیمرن یتعلرق      
جرر ا  عملیررنت النررر  نالررز ع فرري غیرر  المنشررك  الطبیرر  المرر خص لهررن  بنلمنشررك  الطبیرر  المرر خص لهررن نا 

 في مسئنلی  كال  م : 2017لسن   142م  الرننن   18علي النحن الل   نضحته المنأ  
    ن سررنعأ فرري إجرر ا  عملیرر  مرر  عملیررنت النررر   ن الررز ع فرري غیرر  المنشررآت كرر  مرر   جرر -

  الطبی  الم خص لهن
المأی  المسئن  ع  اإلأا   الفعلی  للمنشك  الطبی  غی  الم خص لهن  نالتي تجر   فیهرن     -

   بش   نر  األعضن  البش ی   ن جز  منهن  ن نسی م  عملینت عملی 
 ن مررر  سرررنعأه نالمرررأی  المسرررئن  برررإ  المنشرررك  الطبیررر  غیررر  تحررررق علررر  مررر   جررر   العملیررر   -

 م خص لهن 
ن عتب  المش ع المسنعأ  في إج ا  العملی  ج یم  قنئم  بلاتهن نلیس مر  صرن  األشرت ا  فري       

الج یمررر  بإعتبرررن     المصرررلح  المحمیررر  هرررن إجررر ا  هرررله العملیرررنت فررري المنشرررك  المررر خص لهرررن  ن   
 سنعأ قأ نق  منه بعأ علم  الیریني    المنشك  غی  م خص لهن النشنط الل  ا تكب  الم

یعنقرب بنلسرج  المشرأأ نبغ امر  ال تررر  عر  ملیرن  جنیره نال تزیرأ علررى ملیرنني جنیره كر  مرر  ن      
 ج    ن سنعأ في إج ا  عملی  م  عملینت النر   ن الز ع في غی  المنشآت الطبی  المر خص لهرن 

  .ى الفع  نفن  المتب ع  ن المتلري تكن  العرنب  السج  المدبأم  علمه بلل   فإلا ت تب عل
نیعنقب بلات العرنب  المنصرنص علیهرن فري الفرر   السرنبر  المرأی  المسرئن  عر  اإلأا   الفعلیر       

للمنشك  الطبی  غی  الم خص لهن  نالتري تجر   فیهرن    عملیر  مر  عملیرنت نرر  األعضرن  البشر ی  
 بش   حن  ثبنت علمه بلل     ن جز  منهن  ن نسی

نقأ  فصحت خط  المشر ع علري  نره  تخرل مر  جسرنم  النتیجر  معیرن ا  للتشرأیأ برإ  شرأأ العرنبر      
للسررررج  المدبررررأ إلا ت تررررب علرررري الفعرررر  نفررررن  المتبرررر ع  ن المتلررررري  كمررررن فرررر ض المشرررر ع فضررررال  علرررري 

لهرن علري النحرن الرل  تضرمنته العرنبنت السنبر  بعض التأابی  بشرك  المنشرك  الطبیر  الغیر  مر خص 
 نهي: 2017لسن   142م  الرننن   ق   24المنأ  
 الث سننات نال تزیأ على عش  سننات لح من  م  مزانل  المهن  لمأ  ال تر  ع  ثا -
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غلق المنشك  الطبی  غی  الم خص لهن بإج ا     مر  العملیرنت المنصرنص علیهرن فري هرلا  -
سررننات  نیحكرر  بغلررق سررننات نال تزیررأ علررى عشرر  عرر  ثررالث  الرررننن   نللرر  لمررأ  ال تررر 

 إلا ل  تك  م  المنشآت الطبی   ئین  المنشك  نهن
  نش  الحك  في ج یأتی  ینمیتی  ناسعتي االنتشن  على نفر  المحكن  علیه -

 
 

 المطلب الثالث
 بطري  التحايل أو اإل را نقل وزرع األعضاء 

  للر  انره نفررن  لهرله 1بهلا النص خر ج الشرن ع علرى الرناعرأ العنمر  فري تعرأأ الجر ائ  نالعرنبرنت     
الرناعأ العنم  إلا ا تكب الجنني عأ  ج ائ  تجمعهن نحأ  الفع   ن الغ ض فننه ال یس  الرنضي ا  

النتیجر  لر  تر ق   هرله    غیر  2ع    32ینق  علیه إال عرنب  ناحأه هي عرنبر  الج یمر  األشرأ )  
 نقعررتفشررأأ عرنبتهررن إلا  نررر  نز ع األعضرن فري عرری  الشررن ع فرر   الخرر نج علیهررن بنلنسرب  لج یمرر  

اإلعرأا   إلا ت ترب علري الفعر  نفرن  المنررن  منره  ن   نجعر  هرله العرنبر  بط یق التحنی   ن اإلك اه 
  الیه

لر  یجر   2017لسرن   42الررننن  مر   19فنلشن ع إل تعر ض للحرنالت المشرن  إلیهرن فرى المرنأ      
مرر  إعتبررن  الجرر ائ  التررى تنشررك مرر  فعرر  ناحررأ نتكررن  م تبطرر  إ تبنطررن   32علرى مررن نهجرره فررى المررنأ  

خر ج علرى قناعرأ  یجعلهن غی  قنبل  للتجزئ  ج یم  ناحرأ  نالحكر  فیهرن بنلعرنبر  المرر    ألشرأهن  بر 
مر  الحكر  بنلعرنبر  المرر    ألشرأهن ا  یحكر   نحأ  الج ائ  نا  تبنطهن  ن نجب فى تل  الحرنالت برأال  

 بعرنب  ناحأ  
نهررن مررن یعنرري    المشرر ع  تخررل مرر  النسرریل  الترري یررت  بهررن نررر  العضررن  ن جررز  مرر  العضررن  ن      

النسرری  البشرر   معیررن ا  للتشررأیأ  فررإلا  فضرري الفعرر  اإلج امرري إلرري النفررن   تخررل المشرر ع مرر  جسررنم  
فرنص فري  .هالمنررن  منره  ن إلیرالنتیج  التي  فضي إلیهن الفع  معین ا  للتشأیأ مسرننین  فري للر  بری  

یعنقررب بنلسررج  المدبررأ نبغ امرر  ال تررر  عرر   علرري  نرره: 2017لسررن   142مرر  الرررننن   19المررنأ  
ملیرن  جنیره نال تزیرأ علرى ملیرنني جنیره  كر  مر  نرر  برصرأ الرز ع  ن ز ع العضرن المنررن  بط یررق 

ا نقرر  التحنیرر   ن اإلكرر اه نتطبررق لات العرنبرر  إلا نقرر  الفعرر  علررى جررز  مرر  عضررن إنسررن  حرري  فررإل

                                                 
  958  ص 4  ع 18الج ائ  الم تبط   مجل  إأا   قضنین الحكنم   س  د. منمون س مة   -1

  763  ص 137   ق  14  مجمنع   حكن  النرض  س3/4/1977 نقم  -2
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نتكرن  العرنبر  اإلعرأا  إلا ت ترب    بش   تكن  العرنب  السج  المشأأ الفع  المشن  إلیه على نسی
 .على الفع  المشن  إلیه في الفر   السنبر  نفن  المنرن  منه  ن إلیه

ستر ا ا  للنص علي النحن المن  لك ه یتضح    المش ع  تخل صن   السرلن  اإلج امري معیرن ا        نا 
شررأیأ إلا نقعررت الج یمرر  بط یررق التحنیرر   ن األكرر اه  سررنا  كررن  نررر  العضررن  ن جررز  مرر  العضررن للت

برصرأ الرز ع  ن ز ع العضرن ترر  بط یرق التحنیر   ن االكرر اه  نغرنی  فري العرنبرر  إلا كرن  محر  الفعرر  
 النرنط األتیه:سن  نتنننله في نالتحنی  كظ   مشأأ نلاحنط  بظ   اإلك اه نسی  بش    

اإلك اه  ن التحنی  في ج یم  نرر  نز ع األعضرن  مر   شرأ ظ نفهرن خطر ا    العلة من التشديد      
أل  نقنع الفع  بإك اه ال تنطن  علي اعتأا  علي سالم  الجس  نتكنم   عضرن ه  بر  علري الرنفس 

نیرر   یضررن   نلررن ترر   األمرر  للرناعررأ العنمرر  لمررن نررن  الجررنني الررل  یعمررأ إلرري العنرر  بصررن    ن التح
م  قننن  العرنبنت  نهي عرنب  الج یم  األشرأ   32ال تكنب الج یم  إال عرنب  ناحأ  طبرن  المنأ  

نقررأ     الشررن ع نررزنال  علرري مرتضررینت العأالرر  نصررنلح المجتمرر     یررأم  اإلكرر اه فرري الج یمرر  ن   
 یجعله ظ فن  مشأأا  فیهن إلا اقت   بهن شأأ العرنبنت المف نض  

إلا مرررن تخلررر  شررر ط ال ضرررن عرنبررر   17المشررر ع سرررلفن  علررري نحرررن مرررن نصرررت المرررنأ   نقرررأ فررر ض     
كرر  مرر  نررر  ل غ امرر  ال تررر  عرر  خمسررمنئ   لرر  جنیرره نال تزیررأ علررى ملیررن  جنیررهن  السررج  المشررأأ

) المنظمررر   مررر  هرررلا الررررننن  5 المرررنأ حكرررن  ألمنررره برصرررأ الرررز ع بنلمخنلفررر    ن جرررز ا   بشررر ین   عضرررنا  
نق  هلا الفع  على نسی  بش   حي  تكن  العرنبر  السرج   لش نط ال ضن الناجب تناف ه     من إلا

لا ت ترب علرى الفعر  المشرن  إلیره فري الفرر   السرنبر  نفرن  المتبر ع  سننات  ن لمأ  ال تزیأ على عش   ا 
   زیأ على ملین  جنیهتكن  العرنب  السج  المدبأ نغ ام  ال تر  ع  خمسمنئ   ل  جنیه نال ت

 تخل م  التحنیر  ناالكر اه بنصرفهن  حرأ الصرن    19بیأ    المش ع ننفرن  لمن جننب  نص المنأ      
 التي تبط  ال ضن مكخل لتشأیأ العرنبنت المف نض  نمیز بی  صن  ثالث تر  بهمن الج یم  نهمن:

بط یق التحنی   ن  حي  ن جز  م  عضن إنسن  نر  برصأ الز ع  ن ز ع العضن المنرن ال -
  اإلك اه یعنقب بنلسج  المدبأ نبغ ام  ال تر  ع  ملین  جنیه نال تزیأ على ملینني جنیه

   بش   تكن  العرنب  السج  المشأأ نسی نر  برصأ الز ع  ن ز عكال م   -
نتكررن  العرنبرر  اإلعررأا  إلا ت تررب علررى الفعرر  المشررن  إلیرره فرري الفررر   السررنبر  نفررن  المنرررن    -

 .نه  ن إلیهم
نیشت ط    یرر  الفعر  األج امري برصرأ الرز ع  فرإلا تخلر  الرصرأ لرأ  الجرنني نلرن نقر  الفعر       

بإعتبن     المشر ع قصرأ مر  التشرأیأ    یكرن   19بنلتحنی  ناالك اه فال مجن  إلعمن  نص المنأ  
 معین ا  للتشأیأ النر  الحنص  للعضن  ن الجز  منه  ن النسی  البش   الحي برصأ الز ع نهن 
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نقأ  تخل المش ع م  جسنم  النتیج  معیرن ا  للتشرأیأ إلا ت ترب علري الفعر  نفرن  المنررن  منره  ن      
إلیرر  فتكررن  العرنبرر  االعررأا   نال یشررت ط فرري هررله الحنلرر  تررناف  نیرر  إزهررنق الرر ن  لررأ  الجررنني طنلمررن 

محكمر  المنضرنع مر  اسرتخالص مر  المشر ع برصرأ الرز ع  نهرن مرن یعفري تناف  الرصأ المنصن  
نی  إزهنق الر ن  لرأ  الجرنني طنلمرن اسرتظه ت    الفعر  اإلج امري نقر  برصرأ الرز ع  نال عبر   بعرأ 

 لل  بص  المتنفى سنا  كن  المنرن  منه  ن المنرن  إلی  
هرررن  2017لسرررن   142مررر  الررررننن   19نالمرررنأ   17نمرر  ثررر  فرررإ  معیرررن  التف قررر  بررری  المرررنأ       

كرر اه  ن التحنیر   فتحرررق  یرن  منهمررن ینررر  الج یمر  مرر  نصر  إلرري نصر  نیشررأأ العرنبررنت ظر   اإل
نقأ جع  الشن ع التشأیأ علي أ جتی   تفت ض  نلهمرن مجر أ اإلكر اه  نتفتر ض ثننیتهمرن  المف نض  

 علي  ث  الفع   نفن  المنرن  منه  ن إلیهت تب 
 مو ف المشرع من طبيعة اإل را  

   المشررر ع  عترررأ برررنالك اه المرررنأ  أن  المعنرررن   نهرررن  19صررر یح نرررص المرررنأ  الناضرررح مررر       
المعني المستفنأ م  قنله ) بنالك اه  ن التحنی     نهن من ال یمكننن التسلی  به برصر  صرن   االكر ا  

المش ع  شن  إلي اإلك اه إطالقن  أن  تخصیص نفي هلا من  نخنص     علي المنأ  أن  المعنن  
علیره عر  المرننمر  نالحیلنلر  ینأ ج في اإلك اه ك  نسیل  قس ی  تسرتعم  لغر  یرأ المجنري یكفي أل  

كمن    العل  م  التشرأیأ تحررق سرنا  كرن  االكر اه منأیرن   ن معننیرن   طنلمرن  بینه نبی  نقنع الج یم  
  أ  بطبیع  الحنل  للتكثی  علي إ اأ  المجني علیهن 

اه    یكررن  العنرر  مهررأأا  لانسررن  فرري حینترره  ن    یكررن  علررى نال یتطلررب الرررننن  فرري اإلكرر       
اإلكرر اه  أ جرر  معینرر  مرر  الجسررنم   ن حتررى    یترر   إصررنبنت  ن جرر ن  بجسرر  المجنرري علیرره  نیعررأ

 لش  مرننمته  متناف  في حنل  تخأی  المجني علیه
نال یتحرررق اإلكرر اه نلررن كررن  الجررنني قررأ اسررتغ  نضررعن  قنئمررن  هیرركه لرره الغیرر  ع ضررن   ن تهیررن  لرره     

بفض  ظ ن   خ   أن     یترأخ  هرن فري خلرق هرلا النضر   ن فري اإلبررن  علیره  فتحررق اإلكر اه 
یم  علري یستلز  علي    حن  سلنكن  منأین  م  جننب الجنني یتس  بنلعن   فال یعأ إك اه نقنع الج  

شخص فنقأ النعي بسبب مخأ  تنننله  ن إغمن   صنبه  نكلل  الشئ إلا كن  المجني علیه ج یحن  
ال یررررن  علررري المرننمررر   ن مشرررلنال  ال یسرررتطی  الح كررر   ن كهرررال  ال حرررن  لررره نال قرررن   أل  ضرررع  

  فرال یسرنأ المجني علیه  ن عجزه ع  الأفنع ع  منله في هله األحنا  لیس ننشئن  ع  فعر  الجرنني
 إلیه إك اه نا   كن  الجنني قأ  ستفنأ م  سن  نضعه 

كمن یجب    تكرن  ثمر  عالقر  بری   فعرن  اإلكر اه ننرر  العضرن  نهرله العالقر  هري فري  صرلهن      
 ابطرر  السررببی  برری  الفعرر  نالنتیجرر  نالترري ترتضرري كررن  اإلكرر اه نسرریل  إلتمررن  الج یمرر      قصررأ برره 
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ب على تناف  عالق  السببی  هله ض ن   ترناف   ابطر  زمنیر  هري كرن  اإلكر اه تسهی  ا تكنبهن  نیت ت
اإلكر اه    یبلر  أ جر  معینر  مر  العنر  فررأ ن أ  لر  یتطلرب الشرن ع فرين سنبرن   ن معنصر ا  للج یمر   

ني علیره  ن یت ترب علیره لفظ اإلك اه مطلرن   نم  هنن ال یشت ط    یكن  م  شكنه تهأیأ حینته المج
 تمن  خط  ح
ظر   عینري یتصر  ب كنهرن  ج یمر  نرر  نز ع االعضرن : اإلكر اه فري الطبيعة القانونيـة لك ـرا      

نال  سرناه  المنأ   نللل  فرإ  حكمر  یسر   علري كر  مر   سره  فیهرن نلرن نقر  مر   حرأ الجنرن  أن  
إال   الر ك الحك  ع   ك  اإلكر اه اسرترالال  منأامرت مأنننتره تكشر  عر  ترناف  هرلا  یلز     یتحأث

 نه إلا كن  نجنأ اإلك اه في الناقعر  محر  شر    ن كرن  المرته  ینرنزع فري شر نطه  إل یتعری  عنأئرل 
      تأل  المحكم  علي نجنأه قننننن  

 التحايل  ظرف مشدد    
لررر  یضررر  المشرررر ع تع یفرررن  للطررر ق االحتینلیرررر   نقرررأ ع فهرررن بعرررض الفررررر  بكنهرررن: كررر  كررررلب  برررأ        

مصحنب بنقنئ  خن جی   ن  فعن  منأی  یكن  مر  شركنهن تنلیرأ االعتررنأ لرأ  المجنري علیره بصرأق 
   االحتیرن  یتحررق بكر  فعر  مر      1هلا الكلب بمن یأفع  إلي تسلی  من ی اأ منه طناعی  ناختین ا  

اإلخبن  بكم  ال یطنبق الناق   سنا  كن  هلا األم  مختلفن  ب مته  ن كن  مح فن   ن مبترن ا  فري  شكنه
نشن  عریأ  نهمی  لرأ  مر   ألري بره إلیره  نتعنري هرله العریرأ  اإلقتنرنع نیت تب علیه  بعض جنانبه 

ص علیرره بنلمررنأ    نالتحنیرر  المنصررن نال عبرر   بنلط یررر  الترري یررت  بهررن االحتیررن مررن الررري الیرره  بصررح  
 ال یخ ج بطبیع  الحن  ع  التحنی  الناجب تناف ه لرین  ج یم  النصب  19
  صد الزرع  نساس للمسئولية. 

یتضرح    المشر ع  19إستر ا ا  لمسل  المش ع في العرنب علي النحن الل  نصت علیه المنأ       
إشررت ط للعرررنب قصررأ خررنص إلنعرررنأ المسررئنلی  الجننئیرر  سررمنه المشرر ع برصررأ الررز ع  نالج یمرر  علرري 

  النحن المن  لك ه ال ترن  اال بتناف  قصأ خنص علي النحن الل  تتطلب  المش ع ص اح  بنلنص
فنلرصأ الخنص ینجأ عنأمن یدكأ المش ع على نجنب تحرق قصأ منصن  إلى جننب الرصأ      
  نبنن   علرى لل  فك  البحث ع  تناف  الرصأ الخنص كش ط  سنسي لتحرق العنص  المعنن العن  

  بمعنرى    الج یمر  التري یتطلرب فیهرن قصرأ خرنص یلرز     ضي تناف  الرصأ العن  لرأ  الجرننيیرت
نم   ضن  إلیهمن الغنی  المنصنص علیهن   ث  یلعل  ناإل اأ  عنص   الرصأ العن اف  فیهن  نال  ایتن 

                                                 
محمــود د.   462  ص 1985جر ائ  اإلعترأا  علري األشرخنص ناألمرنا   أا  الفكر  الع بري  د. رؤوف عبيـد   -1

الرسرر  الخررنص  جرر ائ  االعتررأا  علرري األشررخنص ناألمررنا   مطبعرر  أا   –: شرر   قررننن  العرنبررنت محمــود مصــطفي
  480  ص1951  ص 2نش  الثرنف   ط
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قصررأ ال یكفري لثبرنت  الجررنني قتصرن  الحكرر  علرى الحرأیث علرى الفعرر  المرنأ  الرل  قن فره ثر   فرإ  
اهی  الز ع مهمن بلغت جسنم  الفع   نهن من ینجب علي محكمر  المنضرنع    تررأ  مر  اإألره نالبر  

 من خلصت إلیه نقأمته تألیال  علي تناف  قصأ الز ع بنصفه عمنأ  الرصأ الجننئي في الج یم    
نل  یمیز المش ع المص   بی  المنررن  منره  ن إلیر  فري العرنبرنت المف نضر  إلا مرن ت ترب علري     

  اإلج امیرر  فررن  نلرریس مرر  الررالز     تتحرررق النتیجررالفعرر  نفررن   یررن  منهمررن فتكررن  العرنبرر  اإلعررأا   
   یكن  بی  السلن  نالنتیج  فنص  زمني قأ یطن   ن  ممن یدأ  مبنش   الجنني سلنكه اإلج امي 

ل  الفنع  ع  حرأنثهن منأامرت  ابطر  السرببی  بری  السرلن  ئت اخي النتیج  ال یمن  م  مسنن یرص   
للفعرر  طنلمررن   نتررن  الجررنني تحریرهررن فلرریس بررالز     تتحرررق النتیجرر   ثرر ا    نالنتیجرر  المت اخیرر  متررناف  

ن  تكب النشنط اإلج امي قنصأا  م  لل  تحریق النتیج  اإلج امی   فت اخي تحرق النتیجر  اإلج امیر  
 لفت   م  الزم  ال ینفي المسئنلی  الجننئی  

نلررأینن   نرره مرر  المربررن     یسررل  المشرر ع المصرر   مسررلكن  قنامرر  التشررأیأ لكرر  مرر  نررر  برصررأ     
لز ع عضن  ن جز  م  عضن بط یق االك اه نالتحنی   ن تخل مر  نفرن  المنررن  منره سرببن  للتشرأیأ  ا

برنلرر  فرري مجررن  تحأیررأ المسررئنلی   19إال  نرره ال یربرر  مرر  المشرر ع المصرر   مررن  ن أه نررص المررنأ  
 ض      نهررلا الررن  مرر  المشرر ع یفترر بط یرق االكرر اه  ن التحنیرر   ن ز ع العضررن المنرررن  الجننئیر  )

الم یض یت  عالج  م  م ضر  برنالك اه  ن التحنیر   نهري مر  األمرن  التري یصرعب تصرن هن ناقعیرن  
برر  ال نبررنل     قلنررن  نرره یسررتحی  تصررن هن  نهررن مررن یجعرر  الررنص فرري هررلا المنضرر  تحأیررأا  منفصررال  

ط یق م  نر  برصأ الز ع بع  الناق   نكن  ینجب علي المش ع    یكتفي بنلنص علي تج ی  ك  
  أن  من  ضنف  برنله )  ن ز ع العضرن المنررن   نهرن  مر ا  فیره تزایرأ مر  المشر ع التحنی   ن اإلك اه

 المص   في غی  منضع  
نقأ قأ  المش ع المص      هله الطنئف  م  الج ائ  هي م  طنئف  الج ائ  الل  یسعي الجنن       

لمصررر   الجنرررن  بررررأ  سرررعیه  ففررر ض بجننرررب إل تكنبهرررن برررأاف  المرررن  نشرررهنته  لرررلا عنقرررب المشررر ع ا
  مر  ال ترر  عر  ملیرن  جنیره نال تزیرأ علرى ملیرنني جنیرهالعرنب  السنلب  للح ی  عرنب  الغ ام  التي 
  2017لسن   142م  الرننن   24تطبیق التأابی  المنصنص علیهن بنلمنأ  

 
 المطلب الراب 

 .جريمة االتجار في األعضاء البشرية

حظرر  المشرر ع المصرر    تسررنقن  مرر  التشرر یعنت الع بیرر  ناالجنبیرر  التعنمرر  فرري األعضررن  البشرر ی      
إلتزامن  بمبأ  عأ  منلی  حس  االنسن   كمن حظ  علي الطبیب إج ا  عملی  الز ع عنأ علمیر   علري 
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   یحظر  التعنمر  فررى  بنصررهن: 2010لسرن   5نحرن مرن  فصرحت عنرره المرنأ  السنأسر  مرر  الررننن  
 ن جز  منه  ن  حأ  نسجته علرى سربی  البیر   ن الشر ا   ن بمرنبر   عضن م   عضن  جس  اإلنسن 

طبیعترر   نفررى جمیرر  األحررنا  الیجررنز    یت تررب علررى ز ع العضررن  ن جررز  منرره  ن  حررأ  كننررت  یررن  
  ن مررر  لنیررره   مررر  ن ثتررره  یررر  فنئرررأ  منأیررر   ن عینیررر  مررر  المتلررررى   نسرررجته    یكتسرررب المتبررر ع  ن

الطبیب المختص البأ  فى إج ا  عملی  الز ع عنأ علمه  كمن یحظ  علىبسبب النر   ن بمننسبته  
 . حكن  الفر تی  السنبرتی  بمخنلف     حك  م 

المعرأ  ألحكرن   2017لسرن   142م  الرننن   قر   20منأ  نقأ عنقب المش ع المص    في ال    
  ال ترررر  عررر  خمسرررمنئ   لررر  جنیررره نال تزیرررأ علرررى بنلسرررج  المشرررأأ نبغ امررر 2010لسرررن   5الررررننن  

مر  هرلا الررننن   نللر  فضرال   السنأس م  األحكن  النا أ  في المنأ   ملین  جنیه ك  م  خنل   ین  
ع  مصنأ   المرن   ن الفنئرأ  المنأیر   ن العینیر  المتحصرل  مر  الج یمر    ن الحكر  بریمتره فري حنلر  

 عأ  ضبطه 
بنلمخنلفرر  لحكرر   لررى السررج  لمررأ  عشرر  سررننات لكرر  مرر  نررر   ن ز ع نسرریجن  نال تزیررأ العرنبرر  ع    

  م  هلا الرننن السنأس  المنأ  
نتكن  الج یم  المنصرنص علیهرن فري هرله المرنأ  مر  الجر ائ  األصرلی  التري یعنقرب علرى غسر      

لسررن   80 قرر  الصررنأ  بنلرررننن  ألحكررن  قررننن  مكنفحرر  غسرر  األمررنا   األمررنا  المتحصررل  منهررن نفرررن  
2002  
نالعل  م  التج ی  هي مناجه  االتجرن  بنالعضرن  البشر ی  كمرن هرن ناضرح مر  مرألن  الرنص       

نقرررأ تررر   المشررر ع التعرررأأ اإلج امررري للرناعرررأ العنمررر  علررري نحرررن مرررن فصرررحت عنررره خطررر  المشررر ع فررري 
  لات النصر  التج ی  نالعررنب  فرإلا شرك  الفعر  االج امري عرأ  جر ائ  عنقرب الجرنني علري الج یمر

 األشأ   
نالعب   ب ضن المنرن  منه  طنلمن كن  لهلا ال ضن مرنب  أن   همی  لمنهی  المرنب   ن  ن ننعر      

فرررررأ یكررررن  مررررنأ  نقررررأ یكررررن  ت قیرررر  فرررري مجررررن  العمرررر   فررررنلعب   بتحرررررق االتجررررن  المحظررررن  نیمكرررر  
 ب علررى الج یمرر  یرر ه  قننننررن  أل  العرررناستخالصرر  مرر   نرره لررن ال المرنبرر  المررأفنع مررن كررن  التبرر ع  

  ال المش ع ال یجر   مجر أ العطنیرن   االتجن  بنلعضننیت غ ض معی  استهأفه الجننى نهن ) بثبن 
بنلعضررن  ن بجررز  منرره  ن  ن الهبررنت فررى حررأ لاترره  انمررن هررن ینررنهض انتررنا  الجررننى غرر ض االتجررن  

 بنسی  بش   حي 
قأ ا  معینن  للرن  بتحرق االتجن  بنلعضن  نلك  تجرب     یبل  المرنب  النرأ نال یشت ط المش ع     

المالحظررر     الهرررأاین تخررر ج مررر  نصررر  المرنبررر  المرررنأ  الرررل  یصرررح    تررررن  بررره ج یمررر  االتجرررن  
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نقررأ  فصررحت خطرر  المشرر ع عرر  عررأ  االعتررأاأ بریمرر  المرنبرر  المررنأ    ن كنترره  بنالعضررن  البشرر ی  
ت قیر  فري العمر    ن تتجسرأ فري مرنبر  مرن كرن  لیحصر  فرأ یكن  مرنب  نررأ   ن عینري  ن میرز   ن 

إال بمنافررر  علرري التبرر ع  نال عبرر   بمرررأا هن فلرر  یشررت ط المشرر ع المصرر      تبلرر   علیرره المنرررن  منرره
 قأ ا  معی       نه ال یشت ط التمنث  الریمي بی  العضن المتب ع به نالمرنب  

مرر  صررن  المرنبرر  المحظررن  نمرر  مثرر  للرر  الهررأین نمرر  جننبنررن نرر      المرنبرر  التنفرره ال یعررأ     
ال مزیره  نتررأی  صرالحی  المرنبر  النررأ  لكري ترررن  بره ج یمر  األتجرن  فري االعضرن  البشر ی  یترر   
فرري ترررأی ه لرنضرري المنضررنع بنعتبررن   مرر  مسررنئ  الناقرر  الترري یخررتص بترررأی هن  ن   خضررعت فرري 

 الرننننی   ترأی هن ل قنب  محكم  النرض  ألنهن م  النقنئ  
فنل ضررن   فرري نفرري الصررف  التج یمرر  للفعرر  الحنصرر  مرر  المنرررن  منرره  ن إلیرر نالعبرر   بنل ضررن        

إال    لهرلا ال ضرن المعیرب  السنبق علي الفع  ال ینر  الفع  خرن ج أائر   التجر ی  إلري أائر   االبنحر  
مشر ع فر ض عرنبر  السرج  لمرأ  ال  ث ا  فري تررأی  العرنبر  للجر ا  الررنئ  بنلنرر   ن الرز ع حیرث    ال

   بإعتبرن      19  18  17تزیأ ع  عش  سننات  نهي عرنب  تر  عر  المف نضر  فري المرناأ ) 
 المنرن  منه  ن الی  ل  یر  ثم  إك اه علیهمن في إج ا  الفع  

 في منشك  طبی  غی  م خص عملی  نر  نز ع األعضن في حنل  إج ا   نتجأ  اإلشن   إلي  نه    
فیكن  النص الناجرب التطبیرق هنرن  2010لسن   5 بهن بنلمخنلف  ألحكن  المنأ  السنأس  م  الرننن 

نالتري ف ضرت عرنبر  السرج  المشرأأ نالغ امر  التري ال ترر  عر  ملیرن  جنیر  نال تزیرأ  18هن المرنأ  
 ع  ملینني جنی  

ضنع الفع  لنص   شرأ نقرأ نبنلتنلي ل  یعنقب الجنني علي األتجن  في األعضن  البش ی  لخ     
 خضرر  المشرر ع التعررأأ للرناعررأ العنمرر   نهررن مررن یدخررل علرري المشرر ع المصرر    ألنرره كررن  یجررب    

قتررر   الفعررر  بررره  ال    یت كررر  ن  ظررر   مشرررأأ نیشرررأأ العرنبررره إلا  یجعررر  مررر  االتجرررن  فررري األعضررر
ن ض مررر  خطررر  للرناعررأ العنمررر  فیعنقرررب الجرررنني علررري الج یمررر  لات النصررر  األشرررأ  نهرررن  مررر  یتعررر

 المش ع في التج ی  نالعرنب في مناجه  ظنه   االتجن  بنالعضن  البش ی  
نإلنعرررنأ المسررئنلی  الجننئیرر  للطبیررب عرر  ج یمرر  االتجررن  فرري األعضررن  البشرر ی  یشررت ط تحرررق     

علمرر  بررك  عملیرر  نررر  نز ع العضررن  ن جررز  منرره  ن النسرری  البشرر   الحرري كررن  بمرنبرر   نال یشررت ط 
لطبیب في عملی  البی  نالش ا  لاتهن ب   كتفي المش ع في مجن  تحرق األسننأ بتحرق علم  تنسط ا

بعررأ  مجننیرر  التبرر ع ) منلیرر  التبرر ع   نالعبرر   بررنلعل  الالحررق لعملیرر  النررر  نالررز ع  فیشررت ط فرري العلرر  
 فیمن یتعلق بنلطبیب    یكن  سنبق  ن معنص  إلج ا  العم  الطبي 
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نالرصررررأ الجنررررنئي المطلررررنب إلنعرررررنأ المسررررئنلی  الجننئیرررر  للطبیررررب هررررن الرصررررأ الجنررررنئي العررررن       
بعنصرر ی  العلرر  ناإل اأ   فیكفرري فرري مجررن  الترركثی     یحررنط الطبیررب علمررن  بعررأ  مجننیرر  التبرر ع  ن   

كتجهرت للفعر  تتجه  اأته نحن إتین  الفع  م  علم  بلل   فإلا شنب اإل اأ   یرن مر  نسرنئ  اإلكر اه ف
بغی  إ اأتهن فال مجن  لمسنئل  الطبیب ع  الفع  تطبیرن  للرناعأ العنم   مر  م اعرن  تطبیرق الترأابی  

 المنصنص علیهن قننننن  
مر  صرن  الجر ائ  التري تخضر  لنطررنق  20ناعتبر  المشر ع الج یمر  المنصرنص علیهرن بنلمرنأ       

 2002لسن   80العرنبنت المنصنص علیهن بنلرننن  
 المطلب الخامس

 2010لسنة  5 مخالفة أح اح القانون
سعین  م  المش ع لكفنل  المناجه  الجننئی  لكنف  صرن  الخر نج عر  المصرنلح المحمیر  بمنجرب      

لیفرر ض  23بإضررنف  نررص المررنأ   2017لسررن   142فرررأ جررن  الرررننن   قرر   2010لسررن   5الرررننن  
یعنقب بنلسج  بمنجبهن الحمنی  الالزم  لك  خ نج علي  حكن  نقناعأ الرننن  فرأ نصت علي  نه: 

لمررأ  ال تزیررأ علررى خمررس سررننات نبغ امرر  ال تررر  عرر  منئرر   لرر  جنیرره نال تزیررأ علررى ثالثمنئرر   لرر  
 خنل     حك  م   حكن  هلا الرننن  جنیه   ن بإحأ  هنتی  العرنبتی  ك  م  

نالنص علي النحن المن  لك   في حریرتره نرص برأی  للعرنبرنت المرر  ه قننننرن   نهرن مرن یعنري  نره    
نج بعض الصن  اإلج امی  م  التج ی  لعأ  النص علیهن  فررأ تصرأ  المشر ع لهرن بمرن في حنل  خ  

  نال یعأ للر  مر  صرن  الغمرنض فري الرنص  ن التنسر  فري التجر ی  نالعررنب 23 ن أه نص المنأ  
لك  مخنلف  ألحكن  الرننن   ننظ ا  لجسنم  المخنلفرنت  23أل  المش ع احن  في تطبیق حك  المنأ  

بنلسرج  لمرأ  ال تزیرأ علرى خمرس بهن الرننن  فرأ  عتب  المشر ع الفعر  جننیر  نعنقرب علیره التي جنن 
جنیرره   ن بإحررأ  هررنتی   سررننات نبغ امرر  ال تررر  عرر  منئرر   لرر  جنیرره نال تزیررأ علررى ثالثمنئرر   لرر 

 العرنبتی  
مش ع صرنعن  نللمحكم  سلط  في تف یأ العرنب علي قأ  المخنلف  الم تكب  نهن  م ا   حس  به ال    

حتي ال یعنمر  الجنرن  علري  نهر  عالئرق متنرنظ    نهرن  مر ا  تنجبره شر عی  العرنبر  نعرأالتهن  فنفسرح 
المش ع للرنضي بك  یتخی  بی  عرنبتي السج  نالغ امر   ن الغ امر  بمف أهرن نهرن  مر ا  تررأ ه محكمر  

طبیق العرنأ  للررننن  فلریس المنضنع حسب جسنم  الج یم  الم تكب  نخطن تهن  نهن  م ا  ینجب  الت
ك  خ نج ینجب السج  لمأ  خمس سننات  فربعض الصرن  اإلج امیر  قرأ ال تكرن  علري أ جر  مر  

مررن نصررت علیرره  –الخطررن    ن الجسررنم  بمررن ینجررب فرر ض عرنبررنت سررنلب  للح یرر   نمرر   مثلرر  للرر 
أا الرزنجی  إلا مص یی  إلى  جننب ع حظ  الز ع م م   2010لسن   5المنأ  الثنلث  م  الرننن  
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ثرالث سرننات علرى األقر  نبعررأ منثرق   الرزناج شر ط    یكرن   كرن   حرأهمن مصر ین  نا خر   جنبیرن  
نلكر  تبرري عرنبر   23فم ن  ثالث سرننات اال شره  یجعر  الفعر  مخنلفر  نیرر  تحرت نطرنق المرنأ  

 الغ ام  عنأل  إلا لجك إلی  الرنضي 
  النتیجررر  اإلج امیررر  نخطرررن   بعرررض األفعرررن  معیرررن  ن غررر     المشررر ع المصررر    تخرررل مررر  جسرررن    

نالتري سرننت فري عرنبنتهرن  23للتشأیأ في بعض الج ائ   نهن من قأ یبأن متننقضن  م  نرص المرنأ  
  إال  ننن ال یمكننن التسلی  بهلا الرن  علي إطالق  2010لسن   5لك  حنالت مخنلف   حكن  الرننن  

مناجهرر  حررنالت مخنلفرر  الرررننن   23لعرررنب الررنا أ بررنص المررنأ  نعمنمرر   فنلمشرر ع قصررأ بررنلتج ی  نا
لسرررن   5نالتررري ال تخضررر  لرررنص تج یمررري  ن   خطتررره العرنبیررر   فصرررحت عنهرررن نصرررنص الررررننننی  

 بشك  نر  نز اع  األعضن  البش ی   2017لسن   142ن  2010
إال  نهرن  2010ن  لس 5تج   مخنلف     حك  م   حكن  الرننن   ق   23ن غ     نص المنأ       

بیأ    تن یح س یننهن هن تن ی  بأ  س ین   2010لسن   5ال تس   م  تن ی  س ین   حكن  الرننن  
نهرررن الررررننن  الرررل  جرررن  بهرررن نللررر  تطبیررررن  لمبرررأ  عرررأ   جعیررر  الرررنص  2017لسرررن   142الررررننن  

 لرننن   إلا تعلرت المخنلف  بنالئح  التنفیلی  ل 23العرنبي  نال تطبق نص المنأ  
نتجررأ  اإلشررن      الررنص قبرر  التعررأی  كررن  یعتبرر  الفعرر  جنحرر   إال  نرره المشرر ع قررأ  للج یمرر       

خطن تهن فشأأ عرنبتهن ن عتب  االج یم  م  طنئف  الجننینت سعین  لتحریق ال أع بننعی  مر  ننحیر   
له الطنئفر  مر  الجر ائ  نم  ننحیر   خر   لیخلرق الترناز  فیمرن یتعلرق بسینسرته العرنبیر  فري مناجهر  هر

 التي یمكننن    نسمیهن األشأ خطن ه ناألكث  جسنم  
لسررن   178األحكررن  الخنصرر  بنلرررننننی   قمررى  فیمررن یتعلررق یمخنلررر  23نال یطبررق نررص المررنأ       

فرررى شرررك   1962لسرررن   103نتخرررزی  نتنزیررر  الرررأ  نم كبنتررره ن بشرررك  تنظررری  عملیرررنت جمررر  1960
منررره نرررص غلررري سررر ین   26نفررري  2010لسرررن   5حیرررث    الررررننن   العیرررن    إعرررنأ  تنظررری  بنرررن 

  حكنمهمن أن  الغن  
 2017لسررن   142مرر  الرررننن   24ناخیرر ا   فرر ض المشرر ع بعررض التررأابی  بمنجررب نررص المررنأ      

 بنصه:
یجرررنز للمحكمررر     تحكررر   فضرررال عررر  العرنبرررنت المرررر    للجررر ائ  المنصرررنص علیهرررن فررري هرررلا      

  بنلتأابی  ا تی   ن بعضهن  رننن  ال
 الث سننات نال تزیأ على عش  سننات الح من  م  مزانل  المهن  لمأ  ال تر  ع  ث -1
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غلق المنشك  الطبی  غی  الم خص لهن بإج ا     م  العملینت المنصنص علیهن فري هرلا   -2
 الرررننن   نللرر  لمررأ  ال تررر  عرر  ثررالث سررننات نال تزیررأ علررى عشرر  سررننات  نیحكرر  بغلررق

 .المنشك  نهنئین إلا ل  تك  م  المنشآت الطبی 
نقررر  التررر خیص الصرررنأ  للمنشرررك  إلجررر ا     مررر  العملیرررنت المنصرررنص علیهرررن فررري هرررلا   -3

 الث سننات نال تزیأ على عش  سننات الرننن  لمأ  ال تر  ع  ث
 .نش  الحك  في ج یأتی  ینمیتی  ناسعتي االنتشن  على نفر  المحكن  علیه  -4

 

 
 انيالمبحث الث
 2010لسنة  5الجرائح الوارد  بالقانون 

استر ا ا  لخط  المش ع المص   بشك  تنظی  نر  نز ع األعضن  البش ی  التي جن  بهن الرننن       
یتض     المش ع المص   ال یجیز نر  األعضن  البش ی  اال بعأ التثبت م  النفن   2010لسن   5

ن  التجرر ی  یرینررن  علرري النحررن المررنظ  قننننررن   نهررن مررن یررأ  علرري    المشرر ع المصرر   ال یعتررأ فرري مجرر
بنلحنلرر  الصررحی  للمنرررن  منرره العضررن  سررنا  كررن  فرري كنمرر  صررحته  ن میئررنس مرر  شررفن    برر     

لسررن   5المشرر ع المصرر   نعلرري النحررن الررل   فصررحت عنرره خطرر  التشرر یعی  الررل  جررن  بهررن الرررننن  
لفعرر   عتبر ت نرر  العضررن مر  جسرر  إنسرن  أن  التثبررت مر  منترره ثبنترن  یرینیررن  إلا  أ  هرلا ا 2010

ج ائ  األأ خطن   ن حن  في العرنبنت المف نضر  لهرن الري الجر ائ  الرنا أ  بنلمرنأ  للنفن   م  طنئف  ال
عرنبررنت ) الرترر  مرر  سرربق اإلصرر ا    برر     المشرر ع الجنررنئي المصرر   لرر  یكتفرري فرري مجررن   231

إصرأا   المناجه  الجننئیر  لكر  مر  نرر  العضرن  بر  بسرط حمنیتر   یضرن  نعنقرب كر  مر  شرن   فري
  نهن م  هلا الرننن  14  الختبن ات المنصنص علیهن فى المنأن  إج ا  ا تثبت م  المنتق ا  ال

مررن یمكننررن تفسرری   بررإ  المشرر ع المصرر   ال یجیررز نررر  األعضررن  البشرر ی  مرر  الم ضرري المیئررنس مرر  
العضن بعأ شفنئه   ن المنضعی  علي  جهز  اإلنعن  الصننعي نلن كن   نصي كتنبین  بنلتب ع م  

فیمن یتعلق بتحریق النفن  یرینن  علي  2010لسن   5النفن   فش ط اإلبنح  هن االلتزا  بكحكن  الرننن  
 النحن المن  لك ه تفصیال  في منضع  

نقرأ  تخررل المشرر ع المصرر   بنظرن  اإلحنلرر  فرري العرنبررنت المفر نض للج یمرر  المنصررنص علیهررن      
فكحررن  الرري العرنبررنت المف نضرر  لج یمرر  الرترر  مرر  سرربق  2010لسررن   5مرر  الرررنن   21فرري المررنأ  

عرنبرنت لكر  یبرري شر ط للر     یردأ  الفعر   231اإلص ا  علري النحرن المنصرنص علیره بنلمرنأ  
الي نفن  المنرن  منه العضن  ن   تكن  النفن   اجع  لسبب النرر   نمر  قبر  للر  كلر  صرأن  قر ا  

 یرینین   نهن من سن  نتنننله علي النحن األتي: بنلنفن  أن  التثبت م  النفن  ثبنتن  
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 المطلب األول

 جرائح نقل االعضاء دون ثبوت الموت.
یتضرح    المشر ع  برررى  2017لسررن   142إسرتر ا ا  للتعرأی  التشر یعي الررل  جرن  بره الررننن        

نبیر  فري أن  تعرأی   ن   لحرق التعرأی  خطر  العر 2010لسرن   5م  الررننن   21علي نص المنأ  
یعنقرب نالتري ترنص علري  نره:  21مناجه  هله الطنئفر  مر  الجر ائ   إال  نره  برري علري نرص المرنأ  

  مر  قرننن  العرنبرنت مر  230بعرنب  الرت  العمأ م  سبق اإلص ا  المنصنص علیهن فري المرنأ  )
نفر ررن لمررن  ن  یرینیر ن  ثبنتررنرر     عضررن  ن جرز  مرر  عضررن  ن نسری  مرر  جسر  إنسررن  أن  ثبررنت منتره 

  م  هلا الرننن  ممن  أ  إلي نفنته م  علمه بلل   نتكن  العرنب  السج  14نصت علیه المنأ  )
المشرررأأ  ن السرررج  لكرررر  مررر  شررررن   فررري إصررررأا  قررر ا  التثبررررت مررر  المررررنت أن  إجررر ا  االختبررررن ات 

      م  هلا الرننن 14المنصنص علیهن في المنأ  )
نرر  نز ع األعضرن  برنلتمع  فري نصرنص التجر ی  نالعررنب الرنا أ  فري قرننن  : األحالة فـي التجـريح

  نجأهن تشتم  في األغلب األع  م  األحنا  على شری   همن: النمرنلج الررنننني للج یمر   البش ی 
  بحیرررث ینطرررن  الرررنص نالعرنبررر  الجننئیررر  المرررر    لهرررن  نیررركتي للررر  غنلبرررن  فررري شرررك  صررریغ  الشررر ط

لشررر ط     النمرررنلج الرررنننني للج یمررر   نجرررناب الشررر ط     العرنبررر  الجننئیررر  التشرر یعي علررري فعررر  ا
المر    لم تكبهن  ن غب  في تحریق  كب  قأ  مر  الر أع العرن   نزجر  المخرنطبی  عر  إتیرن  السرلن  

على    یكتي بین  العرنب  فري -األحنا في األغلب األع  م   –اإلج امي  یح ص المش ع الجننئي
  یمي  متبعن  لل  ببین  الفع   ن السلن  غی  المش نع  صأ  النص التج

یحررأأ  بتحأیرأ االلتزامررنت الترري ال یجررنز مخنلفتهرن  ثرر  یرركتي فري نررص منفصرر  نقرأ یرررن  المشرر ع     
فعلررى   1نقررأ یرتضرري تحأیررأ مفهررن  الج یمرر  اللجررن  إلررى نررص آخرر العرنبرر  الجننئیرر  ناجبرر  التطبیررق  

بشررك  نررر  نز ع  2010لسررن   5مرر  الرررننن   21فرري المررنأ   نررص المشرر ع المصرر  سرربی  المثررن   
 231األعضرررن  البشررر ی  علررري تحأیرررأ الج یمررر   نقرررأ  حرررن  فررري العرنبرررنت المف نضررر  لرررنص المرررنأ  

عرنبررنت نالخنصرر  بنلرترر  مرر  سرربق اإلصرر ا   نتتنقرر  حررأنأ األحنلرر  إلرري العرنبرر  المف نضرر   أن  
 عرنبنت  231مصنص علیهن بنلمنأ  تریأ لل  بتناف   ین  م  الظ ن  المشأأ  ال

                                                 
: الحمنیررر  الجننئیرررر  لعالقرررنت العمررر   أ اسررر  مرن نررر   أا  النهضررر  الع بیرررر   أ  ت  د. عمـــرو إبـــراهيح الو ـــاد -1

  104ص



 

 

                                                 

 

 

  داوىمصطفى  السع  /لدكتورا           للضرورة                 ...  البشرية اقتطاع وزرع األعضاء

 

418 

ناإلحنل  بی  الج یمتی  في العرنبنت المف نضر   مر ا  یمكننرن  أه لمرن بری  الجر یمتی  مر  خطرن       
إج امیرر  نجسررنم  النتیجررر  اإلج امیرر  المت تبررر  علیهمررن حتررري  نهمررن مررر  طنئفرر  الجررر ائ  األشررأ خطرررن   

  أعهن  اأعن  نحن تحریق النتیج  االج امی  ناألكث  جسنم   نتكش  ع  نفس إج امی  آثمه ل  ی
نج یم  نر  األعضن  البش ی  أن  التثبت م  المنت تر  في حریر  األم  علي إنسن  حي لر       

یمت بعأ  ن   ل  یك  م  شر نطهن    یكرن  الجرنني محنطرن  علمرن  برإ  فعلر  یرر  علري إنسرن  حري  
  الجررنني بررإ  فعلرر  یررر  علرري إنسررن  حرري برصررأ كمررن هررن الحررن  فرري ج یمرر  الرترر  نالترري تتطلررب علرر

إزهررنق  نحرره  فكرر  مررن تشررت ط  ج یمرر  نررر  األعضررن  البشرر ی  أن  التثبررت مرر  المررنت     ی تكررب 
 2010لسرن   5الجنني فعل  نهن عنلمن  بعأ  ثبنت منته منتن  یرینین  علي النحن الل  نظم  الررننن  

  14في المنأ  
یجرنز  ط یرق تحأیرأ مرنت انسرن  بنصرهن: ال 2010لسرن   5ررننن  مر  ال 14حأأت المنأ  نقأ     

تسرتحی   ن  جسأ میت إال بعأ ثبنت المنت ثبنتن یرینیر نر     عضن  ن جز  م  عضن  ن نسی  م 
نیكن  إثبرنت للر  بمنجرب قر ا  یصرأ  بإجمرنع ا  ا  مر  لجنر  ثالثیر  مر   بعأه عنأته إلى الحین  

 احرر  المرر  ناألعصررنب   مرر اض  ن ج احرر  الرلررب ناألنعیرر األطبن المتخصصرری  فررى  مرر اض  ن ج  
األعضررن  البشرر ی   نللرر  بعررأ     الأمنیرر   نالتخررأی   ن ال عنیرر  الم كررز   تختن هررن اللجنرر  العلیررن لررز ع

نالتككیأیررر  الالزمررر  للتحرررق مررر  ثبرررنت المرررنت  طبر رررن للمعرررنیی   تجرر   اللجنررر  االختبرررن ات اإلكلینیكیررر 
مهمتهن     ن  العلین نیصأ  بهن ق ا  م  نزی  الصح   نللجن  فى سبی   أا الطبی  التىتحأأهن اللج

نال یجررنز    یكررن  ألعضررن  ن  المتخصصرری  علررى سرربی  االستشررن    تسررتعی  بمرر  ترر اه مرر  األطبرر
 بعملیرررر  ز ع األعضررررن   ن األنسررررج    ن بمسررررئنلی   عنیرررر     مرررر  المتلررررری  اللجنرررر  عالقرررر  مبنشرررر  

 .المحتملی 
علري النحرن  14لمخنلفر  المرنأ   20نقأ ف ض المش ع جزا  جنرنئي نفرق مرن نصرت علیر  المرنأ      

إلا نق  الفع  علي إنسن  ل  یثبت یثینن  منته ن أ  الفع  للنفن   م  عل  الجرنني برلل     المن  لك ه
 في حنلتی :نالنص یطبق 

 الحالة األول  النقل دون التثبت يقينًا من الموت.
مننط التكثی  علي نحن من  فصحت ع    اأ  الشن ع یفت ض    الج یم  نقعت علي إنسرن          

حري نهرن المسررتفنأ مر  قررن  المشر ع ) ممرن  أ  إلرري نفنتره   نعلرر  التجر ی  نالتشرأیأ فرري العررنب هررن 
 مناجه  النفس االثم  الش ی   التي ال ینقفهن في سربی  الحصرن  علري المرن  الحر ا  الرتر   نلرلا جرن 

  النص مدكأا  للل  برنله ) م  علم  بلل  
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نالعل  هنن لیس بأ ج  م  الصرعنب  إلسرتظهن ه  فمنرنط تررأی   نترناف ه عرأ  م اعرن  تر یر  اللجنره     
نللجرنني فري سربی  نفري العلر     یتمسر   2010لسرن   5مر  الررننن   14المنصنص علیهن بنلمنأ  

ف  العلرر  مرر  عأمرره  بإعتبررن     العلرر  بنلنقررنئ   مرر ا  بكنفرر  طرر ق النفرري  نللمحكمرر  سررلط  ترررأی  تررنا
  نلرن ثبرت مر  بعرأ لعلر  تخلر  الرصرأ فري جننبرهفرإ   عرنزه هرلا ا یجب    یكن  الجنني محنط بره 

نهرن مرن یلرري علري المحكمر  ناجرب إسرتظهن  هرلا الشر ط  لل     فعله  صرنب إنسرننن  فرضرى علیره 
   ل  یر  علي إنسن  حيإلا تمس  أفنع المته     الفع  اإلج امي 

فنقنع الج ی  علي إنسن  میت بنلفع  نتحرق منته  فرال تررن  بره الج یمر  نلرن لر  یثبرت المرنت      
  نلرلا یشرت ط تطبیرق الجرزا  الرنا أ  2010لسرن   5مر  الررننن   14علي النحن الل  نظمتر  المرنأ  

 تناف  ثالث ش نط ال یغني  حأهمن ع  ا خ : 21بنلمنأ  
 م  الرننن   14: عأ  ثبنت النفن  ثبنتن  یرینین  علي النحن الل  نظمته المنأ   نلهمن

  نر     عضن  ن جز  م  عضن  ن نسی  م  جس  إنسن  ثننیهمن:
 ثنلثهمن:    یدأ  الفع  إلي حأنث النفن  

  ابعهمن: تحرق العل  الیریني بعأ  ثبنت النفن  
بمف أ  نقرأ یتعرأأ الجنرن   نیسرك  الجرنني بصرفته فرنعال  إلا نقأ یر  الفع  اإلج امي م  الجنني      

 فري للر  النفن    ن سرنه  كن  هن الل  قن  بنر  العضن  ن جز  م  عضن  ن النسی  ممن  أ  إلي
نقرن  بنرر    یكرن  قرأ اتفرق مر  غیر ه   ن  بك  قن  بفتح بط  الم یض  نقن   خ  بنزع العضن منهن 

بر   مر  قرن  بنرر  العضرننلرن لر  یكر  هرن نقرن  آخر  بنرزع العضرن الم یض للغ ف  المخصص  للل  
   1ی ه مم  اتفق معه  هن الل   حأث النفن كن  غ
نتلتز  المحكم  ببین  من  تنه الجنني م   فعن  سنهمت في تحریق النتیج  اإلج امی  نكلا بین       

 فعررر   النفرررن  حرررأثت بسررربب  العالقرر  بررری  هرررله األفعرررن  نالنفرررن   نال یغنررري عررر  للررر  قرررن  المحكمررر  
 المتهمی  مجتمعی  علي المجني علی  

نلبناعررث الترري حملررت الجررنني نالررأناف  الترري حفزترره إلررى ا تكررنب فعلرره مهمررن ب عبرر  كمررن  نرره ال       
  نكرلل  ال یردث  فري قیرن  هرلا لمر یض آخر  ) المتلرري  كننت ش یف  مملن   بنلشرفر  نابتغرن  الخیر  

م خصرن  لره قننننرن  فرري مزانلر  مهنر  الطررب  ن  الضرر ب منره فعر  الجر    نالرصرأ ا  یكرن  مر  نقرر  
  2ف ع م  ف نعه

                                                 
 قرر   الطعـن  59  ص 7   قر  63  س12/1/2012ق  جلسر   80لسرن   8644 قرر   عـنالط فـي كات المعنـي -1

  290  ص45   ق  63  س15/3/2012ق  جلس  81لسن   1044

  467  ص86   ق  59  س 4/11/2008ق  جلس   71لسن   10368 ق   الطعن -2
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 ج یمر نلیس لفك   السببی  في هلا المجن  مفهن  یختل  ع  مفهنمهن العن  لعالقر  السرببی  فري     
الرت   فهي هنن كمن هي هنن  عالق  منضنعی  بی   م ی  متعنقبی  في الزمن  عر   النرنس بهرأ  

   1العنأ  إلي الثنني  فجعلنا األن  سببن  نالثنني نتیج  بحك تجن به  ا   نلهمن یفضي  م 
نلیس م  الالز  إلعتبن  الفع  سببن     یستر  نحأه بإحرأاث النتیىجر   فررأ تسره  معره فري للر      

مسرتنك   عنام   خ    نم  لل  یظ  الفع  سببن   بش ط    یكن  إسهن  هله العنامر  مكلنفرن  غیر  
نمن یفرأ الفع  أن ه السلبي إلا اقتح   حأ العنامر  الشرنل  تسلسر  األمرن  الرل   لفره النرنس فرطعره  ا  ن 

 فعنأئل ال تعز  النتیج  إلي الفع  الل  صأ  م  الجنني  ب  إلي لل  العنم  الشنل 
ا تبطرت بره ن نیستن     یكن  حصنلهن  ث ا  للفع   ن ت اخت عنه طنلمر  حأنث النفن نیشت ط      
سررنا  حررأثت عرررب الفعرر  اإلج امرري مبنشرر     ن ت اخررت عنرره مررأ  مرر  الررزم  طنیلرر  كننررت  ن  سررببن  

العهرأ  نالعبر   قصی    فنلررننن  یتطلرب حصرن  النفرن  فعرال  علرى انسرن  حري نلرن كرن  نلیرأا  حرأیث 
یررن  ن   كررن  غیرر  فرري المجنرري علیرره بحینترره ال بحینترره فیكفرري    یررر  علیرره النفررن  نهررن علررى قیررأ الح

   2ا  الشیخنخ  ا  غی  لل  قنب     یعی  طنیال  سنا   كن  بسبب الم ض
ال یجررب ثبررنت انصرر ا  علرر  الجررنني إلرري النتیجرر  اإلج امیرر    كمررن هررن الحررن  فرري  نمرر  ثرر        
 الرت   نالنتیج  التي ینص   إلیهن العل  هي النتیجر  التري حرأأهن الررننن  كعنصر  فري بنیرن  ج یم 

ستصررحنبن  لررلل   إلا  نصرر   علرر   الج یمرر  )النر   ن الررز ع أن  التثبررت مرر  النفررن  ثبنتررن  یرینیررن    نا 
  الجنني إلي نتیج   خ   غی  من حأأه الرننن  انتفي الرصأ الجننئي لأی  

 مررن الرصررأ الجنررنئي المتطلررب فرري الج یمرر  فهررن الرصررأ الجنررنئي العررن  بعنصرر ی  العلرر  ناإل اأ       
 الرر ك كحررن  فكفنیرر  العلرر  شرر ط إلنعرررنأ المسررئنلی  الجننئیرر  عرر  الج یمرر   نال یشررت ط قصررأا  جننئیررن  

ل  یشرت ط المعنن  في ج یم  الرت  علي حأ المستر  علیه في  حكن  محكم  الرنرض المصر ی   نالر
ألنعرنأ المسئنلی  ع  ج یم  الرت  تناف  قصأ جنرنئي خرنص متمثر   فري نیر  إزهرنق الر ن   نالتزامرن  

فررال یشرررت ط إلنعرررنأ المسرررئنلی  الجننئیرر  عررر   2010لسررن   5مرر  الررررننن   21بصرر یح نررص المرررنأ  
برلل   نیرصرأ الج یم     ینص   قصأ الجرنني إلحرأاث النفرن   طنلمرن  حرأثت  ثر ا  لفعلر  مر  علمر  

 بنلعل  هنن     الجنني محنط علمن  بك  الم یض ل  تثبت نمنته ثبنتن  یرینین  
نقأ عنقب المش ع علي الج یم  بنلعرنب  المر  ه لج یم  الرت  العمأ م  سبق األص ا   نهن من     

العمررأ تتمنثر  مرر  عرنبر  الرترر   21یفهر  منرره    الج یمر  فرري صرن تهن المنصررنص علیهررن فري المررنأ  

                                                 
  3  ص1984  4: السببی  الجننئی  بی  الفره نالرضن   أا  الفك  الع بي  طد. رؤوف عبيد -1

   ص 1982الرسررر  الخرررنص فررري قرررننن  العرنبرررنت  منشرررك  المعرررن     د. رمســـيس بهنـــاح  د. رمســـيس بهنـــاح  -2
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مرر  سرربق األصرر ا  مرر  حیررث العرنبررنت المف نضرر  فرررط  نال تعررأ صررن   مرر  صررن  الرترر  مرر  سرربق 
األص ا  فرأ تر  غی  مرت ن  بسربق إصر ا  نمر  للر  ترضري المحكمر  بنلعرنبره المرر  ه للرتر  العمرأ 
مررر  سررربق األصررر ا  فنلتمنثررر  هنرررن فررري العرنبرررنت المف نضررر  فررررط  ال فررري األحكرررن  المنضرررنعی  بررری  

 ج یمتی  ال
 من القانون. 14الحالة الثانية  إصدار  رار التثبت من الموت بالمخالفة للماد  

م  الررننن    14الثبنت الیریني للنفن  تكن  بنلط ق المنصنص علیهن قننننن  نفرن  لنص المنأ       
ن عتبر   14نهن من یعني    المش ع  عترأ بط یق ناحأ إلثبنت النفن  هي التي ضمنهن نص المرنأ  

 14االشت ا  في  صأا  ق ا  التثبت م  المرنت أن  م اعرن  الرناعرأ المنصرنص علیهرن فیري المرنأ  
جننیرر  عنقررب علیهررن بنلسررج  المشررأأ  ن السررج   نتحرررق بكرر  فعرر  مرر  شرركنه المسررنهم  فرري إصررأا  

الرل  اترنه  الر ا  التثبرت مر  المرنت أن  م اعرن  الرناعرأ  نالعبر   بعرأ للر  بمنهیر  النشرنط االج امري
 الجنني طنلمن كن  له أن ه في  صأا  الر ا  

نر     عضرن  الرنننني لك  م  ش ع فينفي ظ  غمنض النص یثن  التسند   ع  المنق       
النفن  لسبب  تتحقق  إلا ل  ن  یرینی ن  ثبنت ن جز  م  عضن  ن نسی  م  جس  إنسن  أن  ثبنت منته 

لكرر  مرر  شررن   فرري إصررأا  قرر ا  التثبررت مرر  المررنت  نكررلا المنقرر  الرررنننني  ال أخرر  للجررنني فیرره  
  فررري حنلررر  عرررأ  نفرررن    مررر  هرررلا الررررننن 14أن  إجررر ا  االختبرررن ات المنصرررنص علیهرررن فررري المرررنأ  )

 المنرن  منه العضن 
مررر  نفرري تررررأی       المسررئنلی  الجننئیررر  تنعررررأ للننقرر  نفرررق الرناعررأ العنمررر  عررر  الشرر نع   مرررن      

 14 شن   في إصأا  ق ا  التثبت م  المنت أن  إج ا  االختبن ات المنصنص علیهرن فري المرنأ  )
نلرن لر  تتحررق النفرن   21عر  الج یمر  المنصرنص علیهرن بنلمرنأ   تنعررأ مسرئنلیته   م  هرلا الررننن 

 إلتزامن  بص یح النص 
 المطلب الثاني

 الوساطة اإلجرامية
الج یمر  المنصرنص علیهرن بنلمرنأ   2017لسرن   142ل  یشم  التعأ  الل  جن  به الرننن         

یعنقب على النسنط  فى الج ائ  المنصنص نالتي تنص علي  نه:  2010لسن   5م  الرننن   22
إلا  خبررر    فررى هررلا الرررننن  بنلعرنبرر  المررر    للج یمررر   نمرر  للرر  یعفررى النسرریط مرر  العرنبرر  علیهررن

  السلطنت بنلج یم  قب  تمنمهن نسنه  لل  فى ضبط الجنن 
فى سبی  اتمن  الج یم  ننقنعهن  نلمن كن  م  الممك      ك  م  یبل  سعین  نیرصأ بنلنسیط      

طنلمرن كرن  لهرن أن  تجر ی  النسرنط   العرنبي فرأ تنننلت النص فى الج یم  مدث ا   یدأ  النسیط أن ا  
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أل   للفنع  برلات العرنبر  المرر     عنقب النسیط بنعتبن ه ش یكن   تنم قعت   فلن ن في نقنع الج یم 
م  اشت ا  فى ج یم   علیره عرنبتهرن  نیعفرى النسریط مر  عرنبر  إلا  خبر  السرلطنت بنلج یمر  قبر  

  22/2   تمنمهن نسنه  لل  فى ضبط الجنن 
نبررنت المررر  ه  نللرر  تككیررأا نلرر  تتجرره نیرر  المشرر ع الررى الفصرر  برری  الجررنني نالنسرریط فرري العر     

نسرنط  فري هرله للمبنأ   العنم  نمنعن  أل  لبس  ن غمنض  نهلا المنقر  التشر یعى مر  ج یمر  ال
ق ع علرى  275فرى ج یمر  الزنرن قرأ نرص فرى المرنأ   -مرثال   -الج ائ  لیس مسرتغ بن   أل  المشر ع 

یفص  ج یمتى ط فى الزنن بك  یجع  معنقب  ش ی  الزنج  الزانی  بلات العرنب  المر    لهن أن     
نهرررلا  یضرررن مرررن یعتمرررأه المشررر ع فرررى ج یمررر   مكننرررن  لج یمررر  مسرررترل  عررر  األخررر    فعررر  كررر  منهمرررن

النسررنط   نیدیررأ كررن  المصررلح  المحمیرر  فررى الج یمرر  ناحررأ   نهررى تنجررب تنحیررأ الفررنعلی  ناعتبررن  
 الج یم  ناحأ  لات فنع  متعأأ 

خرررنط  المت تبررره علررري الفعررر  مررر  عأمررره  نال عبررر   لكرررن  النسرررنط  نیسرررتن  علررر  النسررریط بنلم      
مكجن    ن بغی   جر   كمرن ال  همیر  لنرنع المرنبر  الرل  یترنضرنه النسریط نكننره منأیرن  ن فرى صرن   
خأم  تدأ  الیه  انمن یجب    یكن  المتفق علیه هن التنسط في ا تكنب فع  م  األفعن  المدثمر  

 بنلرننن  
م  العرنبنت المر    للج ائ  المنصنص علیهن فرى  نجنبین   بمنجب النص المشن  الیه ناالعفن      

تمررن  قبرر   للسررلطنت نشرر ط     یكررن  األخبررن  2017لسررن   142نالرررننن   2010لسررن   5الرررننن  
  نلررلا ال عبرر   بنألخبررن  الحنصرر  بعررأ نقررنع الج یمرر  فررى ضرربط الجنررن یسررنه  األخبررن   الج یمر   ن  

یسرررمي اعت افرررن  نلررریس إخبرررن ا   كمرررن    المشررر ع قیرررأ األعفرررن  بحصرررن  األخبرررن  قبررر  تمرررن  أل  للررر  
الج یمرر   نلررلا یحررأث األخبررن  اثرر ه إلا كننررت الج یمرر  فرري م حلرر  الشرر نع نقبرر  تمنمهررن طنلمررن  أ  

 األخبن  لمنعهن نضبط الجنن  
نمردأ   تكرنب الج یمر   كمن    مننط األعفن     یرتص  أن  الجرنني علري النسرنط  فررط فري ا    

  نمرر  ثرر  ال اعفررن  لررن كررن  النسرریطللرر  بنلضرر ن    انرره ال یتمترر  المررته  بنالعفررن  اال الا كررن  فررى 
ال  هرله الجر ائ   نالعلر  فرى للر  مرن قرأ ه المشر ع مر     الفنعر  األصرلى فرى فنعال  صلین  ن شر یكن  

ب    تتررن  لرره ف صرر  االفررالت مرر  ال یجرر الشرر ی    بنالعفررن  فررى مطلررق األحررنا   ثرر   یكررن  جررأی ا  
  نلرنال للشر ی لكن  االخبن  ال یدث  فرى الصرف  االج امیر   اشت اكه فیهنالعرنب  نلن  خب  عنهن بعأ 

  لل  لمن كن   یس  م  االبالغ بعأ التح یض بمن یدأ  الى تنقى العرنب  
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لررر  ممرررن تخرررتص بررره حی  فرررى تر یررر  االعفرررن   ال لالالصررر التحریرررقنال یخرررن  المشررر ع سرررلطنت      
  لررلا قررأ ترضررى برره المحكمرر  مرر  تلرررن  نجنبیررن  عفررن  فررى هررله الحررن  محكمرر  المنضررنع نحررأهن  ناال

  نفسهن  ن بنن  على طلب م   خب  ع  الج یم 
كررلل  ال یكررن  االخبررن  منتجررن ألثرر ه اال الا عرر   الجررننى السررلطنت بمرر  یسررنه  فررى الج یمرر       

نم  لل  فننه ال یشت ط    یخب  الجننى السلطنت بكر  مر    ن فیهن صلین  ن ش یك سنا  كن  فنعال  
نال  همیررر  هنرررن لمرررن الا كرررن    یسرررنه  هرررلا االخبرررن  فررري ضررربط الجنرررن سرررنه  فرررى الج یمررر   بررر  یكفرررى 

 بناسط  الجننى نفسه  ن بناسط  الغی    ن كتنبین   االخبن  شفنین  
لسرن   5نیشت ط    ینصب االخبن  ع  المسنهمی  فى لات الج ائ  المشن  الیهن فرى االررننن       

  نال یغنررى عرر  للرر     یخبرر  الجررننى عرر  م تكبررى 2017لسررن   142نتعأیالترره بنلرررننن   2010
 جننی   خ   ممنثل  لهن فى الننع نالخطن    نیشت ط    یسنه  االخبن  في الربض علي الجنن  
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 للضرور  الع جية البشرية ا تطاع وزرع األعضاء

 بين االباحة والتجريح
 )دراسة مقارنة(

 مقدمة
 أهمية الموضوع
 خطة البحث  

 األول الفصل
 البش ی   األعضن  نز ع نر  عملینت مش نعی 

 األول المبحث
 البش ی  األعضن  نز ع نر  عملینت مش نعی   سنس

 المطلب األول
 األسنس الفرهي لعملینت نر  نز ع األعضن  البش ی  

 الفرع األول
 نظ ی  السبب المش نع

 : مضمن  نظ ی  السبب المش نعوالً  
 المش نع السبب نظ ی  : ترأی ثانياً 

 الثاني الفرع
 البش ی  األعضن  نر  إلبنح  ككسنس الض ن   نظ ی 

 الض ن   نظ ی  : مضمن أوالً 
 عنم  بصف  الطبی  األعمن  في الض ن   حنل  -1
 البش ی  األعضن  نر  عملینت في الض ن   حنل  -2
 الض ن   نظ ی  ترأی  ثانيًا 

 الثنلث الف ع
 االجتمنعی  المصلح  نظ ی 

 مضمن  نظ ی  المصلح  اإلجتمنعی  أواًل 
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 عضن  البش ی  في التش ی  الف نسينر  األأواًل  
  Caillavet ) قننن  22/12/1976الصنأ  في  1181-76الرننن   ق  -1
 علر  بكخالقینت العلن  اإلحینئی المت 29/7/1994قنانی   -2
 ضن  البش ی  في التش ی  األلمنني: نر  األعثانياً 
 ضن  البش ی  في التش ی  السنیس  : نر  األعثالثاً 
: نر رابعا  اإلنجلیز  الرننن  في البش ی  األعضن  ً 

 27/7/1961البش ی   األنسج  قننن -1
 1989/ 27/1البش ی   األعضن  نز اع  نر  قننن -2
  11/2004/ 15البش ی  )  األنسج  قننن  -3

 األم یكي التش ی  في البش ی  األعضن  نر  خامسًا 
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 التش ی  المص       في البش ی  األعضن  نر 

 2010لسن   5 ق   الرننن  صأن  قب  من م حل  أواًل 
 2017لسرن   142نتعأیالتر  بنلررننن   2010لسرن   5 قر   الرننن  صأن  بعأ من : م حل ثانياً 
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 2010لسن   5في ضن  الرننن   البش ی 
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 تناف هن في المتب ع لش نط الناجبا - ب
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 العمیر  الغیبنب  حنل  -1
 النهنئی  الغیبنب  حنل  -2
 الصننعي اإلنعن  م حل  في البش ی  بنألعضن  للتص   الرننننی  : الرینأثانياً 
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 الطبیع  الرننننی  لاك اه
    مشأأالتحنی  كظ

  قصأ الز ع ككسنس للمسئنلی 
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 صـــــالملخ

تعد الديمقراطية مقياس لتقدم الدول في جميع المستويات السياسية ، االقتصادية  
و  مستويات الدولة  لناجح في باقيعامال لالنجاح في الجانب السياسي  و يعدواالجتماعية ، 

دراسة  الجانب النظري والفلسفي للديمقراطية ثم  سنحاول مناقشة البعد الديمقراطي في الجزائر ل
 تطبيقات ذلك في الدساتير الجزائرية .

 
Abstract 

Democracy is a protector of nations at all political, economic and social 

levels, and political success leads to success in the rest. And the discussion 

of the democratic dimension in Algeria requires the study of the theoretical 

and philosophical side of democracy, then the applications of this 

theoretical in the Algerian Constitutions 

 
 : الديمقراطية . الدستور ، البعد اليموقراطي . الكلمات المفتاحية 

Keywords  Democracy , Constitution , Democratic sphere 
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 ةـــــــمقدم

تعد الديمقراطية نتاج الصراع الفكري والثوري القائم بين الحكم المطلق االستبدادي وبين 
حقوق وحريات الشعوب ، هذه األخيرة التي  عرفها الغرب على يد عديد المفكرين من أمثال جون 

يو الذين ساهموا في نشر الوعي بين الشعوب حول حقوقهم و لوك وجون جاك روسو و مونتسيك
حرياتهم  ، من خالل أفكارهم الفلسفية عن العقد االجتماعي، السيادة و مبدأ الفصل بين 

 السلطات .
كما أن  تقدم الدول يقاس بدرجة الديمقراطية التي تحققها على مستوى أنظمتها السياسية  

االقتصادي واالجتماعي ، بحكم أن األول يعد األرضية الممهدة بالدرجة األولى ثم على المستوى 
في غياب الديمقراطية  لبقية المستويات ، إذ ال يتصور وجود ديمقراطية اقتصادية واجتماعية ناجحة

ذا كان تقدم الدول مقترن بالديمقراطية فإن مناقشة البعد الديمقراطي في الجزائر ، السياسية  ، وا 
ريخ  طويل من النضال  ضد االستعمار واالستبداد ، يثير الكثير من النقاط نظرا الدولة التي لها تا

لكون التجربة الديمقراطية في الجزائر عرفت الكثير من المنعطفات والتي سيتم تناولها من خالل 
الديمقراطية  إلى أي مدى جسد المؤسس الدستوري  مبادئ و قيماإلجابة على اإلشكالية اآلتية : 

 ام الدستوري الجزائري ؟ .في النظ
إن معالجة هذه اإلشكالية تتطلب تقسيم الموضوع إلى محورين يتضمن المحور األول 

ورية الجانب النظري والفلسفي للديمقراطية اما المحور الثاني فسيتم التطرق فيه إلى  المعالجة الدست
 الخطة التالية :  للديمقراطية في الجزائر وفق

 انب النظري والفلسفي للديمقراطية .المحور االول  : الج
 :مفهوم الديمقراطية  أوال
 أشكال الديمقراطية  1 
 أ/ الديمقراطية السياسة  

 ب/ الديمقراطية في نظر األيديولوجيات الكبرى 
 ج/ الديمقراطية الفنية 

 د/ الديمقراطية اإلدارية 
 أدوات الديمقراطية  - 2

 أ/ النظام الحزبي: 
 ب/النظام االنتخابي 
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 : الديمقراطية و دولة القانون  ثانيا
 الديمقراطية ومبدأ سمو الدستور - 1
 الديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات  -2
 الديمقراطية والرقابة  -3
 الديمقراطية والحقوق الحريات  -4

 المحور الثاني : المعالجة الدستورية للديمقراطية  في  الجزائر
  1989: الوضع القانوني للديمقراطية في الجزائر قبل   أوال  
  1963الديمقراطية في ظل دستور- 1  
 أ/ نظام الحزب الواحد 

 ب/ تنظيم السلطة 
 ج/ الرقابة 

 1976الديمقراطية في ظل دستور- 2
 بالميثاق   1976ا/ عالقة الدستور

 ب/ موقف المؤسس الدستوري من االشتراكية
 قراطية ج/ الالمركزية الديم
 د/ وظائف الدولة 

 ه/ النظام االنتخابي
  1989:  التحول الديمقراطي في  الجزائر بعد  ثانيا
  1989الديمقراطية في ظل دستور -1  

 أ/ موقف المؤسس الدستوري من الديمقراطية اللبرالية     
  1989ب/ ضمانات الديمقراطية في ظل دستور     
  1996الديمقراطية في ظل دستور  -2

  1996أ/ مظاهر الديمقراطية في ظل دستور 
 و أثرها على الديمقراطية في الجزائر. 1996ب/ تعديالت دستور 

 .1996رؤية عام في مظاهر الديمقراطية في تعديالت دستور  1-ب
 01-16الصادر بموجب القانون  2016مظاهر الديمقراطية في تعديل  2-ب
 دور السلطة القضائية في ارساء مبادئ الديموقراطية    1-2-ب
 تعريف اإلخطار  اجراءاته و الجهات المخل لها ابداؤه  1-1-2-ب
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آلية الدفع بعدم  الدستورية : مساهمة  الجهات القضائية في تكريس مبادئ 2-1-2-ب
 الديموقراطية 

 ة إلبراز البعد الديموقراطي مبدأ الفصل بين السلطات في التعديل الدستوري  : محاول 2-2-ب

 الخاتمة   
 

 المحور االول  : الجانب النظري والفلسفي للديمقراطية .
تحديد مفهوم الديمقراطية و ضرورة بيان الجانب النظري و الفلسفي للديمقراطية رأينا ل       

أشكالها السياسة  و الفنية و اإلدارية ثم ابراز أدواتها من خالل الوقوف بالتحليل للنظام الحزبي ثم 
، و بيان العالقة بين الديمقراطية و دولة القانون من زوايا أربع  مبدأ سمو الدستور ،  االنتخابي

  حقوق و الحريات .مبدأ الفصل بين السلطات ، الرقابة و أخيرا ال
 أوال :مفهوم الديمقراطية 

إن لفظ الديمقراطية يجد جذوره في اللغة اإلغريقية السائدة في اليونان قديما حيث أنها كلمة     
يقصد بها السلطة أو الحكم ،  Kratosويقصد بها الشعب و  Demosمركبة تتألف من مقطعين 

والواضح أن المعني االصطالحي ال يختلف عن المعنى   )1(أي حكم الشعب أو سلطة الشعب 
اللغوي إذ " عرفها أبراهام لنكون الرئيس األمريكي السابق في أحدى خطبه بأنها: حكم الشعب 
بواسطة الشعب من وأجل الشعب . وتدل كلمة الشعب على أن يكون الحكم ملكا للشعب ويختص 

مواطنين في صنع السياسة وممارسة الرقابة على به . وتشير عبارة بواسطة الشعب إلى اشتراك ال
ممثليهم أو نوابهم . وتعني عبارة من أجل الشعب أن الحكومة في خدمة الشعب ، وأن الشعب ليس 

إن فكرة الديمقراطية القائمة على حكم الشعب فكرة فلسفية نظرية )2(مجرد رعايا لهذه الحكومة ." 
روف ومتغيرات هذا الواقع  مما أدي إلى ظهور أكثر تطبيقها على أرض الواقع جعلها تصطدم بظ

 ب الزاوية التي ننظر من خاللها  من صورة ، حيث يختلف مظهر الديمقراطية بحس
 أشكال الديمقراطية  1

إذا نظرنا إلى الديمقراطية من زاوية مشاركة الشعب في الحكم نجد   أ/ الديمقراطية السياسة :
طية السياسية ، والتي تظهر في شكل الديمقراطية المباشرة " حيث أنفسنا أمام ما يعرف بالديمقرا

                                                 
اني ، الطبعة العاشرة ، ديوان المطبوعات سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ، الجزء الث1

 . 49ص  2011الجامعية الجزائر
، ص  2006حسين عبد الحميد أحمد رشوان ، الديمقراطية والحرية وحقوق اإلنسان، المكتب الجامعي الحديث 2

11 . 
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يجتمع المواطنون في هيئة جمعية عمومية للتصويت على مشروعات القوانين وتعيين القضاة 
 .)1(والموظفين وتصريف الشؤون العامة الخارجية منها والداخلية

إال أن هذه الصورة رغم مقاربتها لمفهوم الديمقراطية لم تسلم من سلبيات سوء التطبيق إذ  
أن المثال الذي يضرب في هذا المقام حول أثينا الديمقراطية يؤكد ذلك ، حيث كانت المشاركة 
 حكرا على المواطنين األحرار دون غيرهم من األجانب والنساء والفقراء باإلضافة إلى ذلك صعوبة
تطبيق الديمقراطية المباشرة في ظل اتساع حجم الدول جغرافيا وسكانيا ، كما أن المشاركة المباشرة 
والعلنية قد تضع صاحبها محل ضغوطات سواء كانت في شكل ترغيب أو ترهيب من طرف 

 أصحاب المصالح الخاصة .
ر المباشرة( حيث يقوم أما الصورة الثانية فتتمثل في الديمقراطية النيابية ) الديمقراطية غي 

الشعب باختيار ممثليه الذين يمارسون السلطة باسمه ولصالحه طول فترة العهدة النيابية ، "وهكذا 
نجد هذه الصورة من صور الديمقراطية على نقيض الديمقراطية المباشرة . فبينما تستغني 

بية دور الشعب على مجرد الديمقراطية المباشرة عن المجالس النيابية ، تقصر الديمقراطية النيا
اختيار النواب وعلى ذلك فإن الشعب ال يعيش إال فترة عابرة وهي لحظة إجراء االنتخابات ...ولذا 

  Le mandat impératifفقد اقترح روسو تصحيح النظام النيابي باألخذ بفكرة الوكالة اإللزامية 
 )Refrendum ".)2واالستفتاء 

لى أربعة أركان تتمثل في وجود هيئة منتخبة ، تأقيتو تحديد والديمقراطية النيابية تقوم ع
،  )3(العهدة النيابية ، تمثيل النائب المنتخب لألمة بأسرها ، استقالل الهيئة النيابية عن الناخبين

وبالرغم من المبررات العملية المتمثلة في صعوبة تطبيق الديمقراطية المباشرة ورغم المبررات 
في درجة الوعي السياسي لدى الشعوب التي قد ال تؤهلها لمناقشة المسائل العامة المنطقية المتمثلة 

و إدارتها بالحكمة  المطلوبة  ، إال أن الديمقراطية النيابية تثير إشكالية استمرارية الشرعية بين 
 .)4(النائب والناخب طول فترة العهدة النيابية

ه المباشرة ، إذ تقوم هذه الصورة على أما الصورة الثالثة فتتمثل في الديمقراطية شب 
المزاوجة بين أدوات الديمقراطية النيابية المتمثلة في )المجالس التمثيلية( وأدوات الديمقراطية 
المباشرة المتمثلة في )االستفتاء الشعبي ، االعتراض الشعبي، االقتراح الشعبي ، إقالة الناخبين 

                                                 
 . 145ص 2009مولود ديدان ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية ،  دار بلقيس لنشر، الجزائر1
 
 . 137، ص 1998سعاد الشرقاوي ، النظم السياسية في العالم المعاصر، الطبعة األولى ، دار النهضة العربية 2
 . 147 – 146مولود ديدان  ، مرجع سابق ، ص. ص 3
 . 137سعاد لشرقاوي ،  مرجع سابق ،  ص 4
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ورية محاولة بذلك تفادي عيوب الصور السابقة الذكر لنائبهم ، الحل الشعبي ، عزل رئيس الجمه
إال أنها لم تسلم من االنتقادات حيث أنها تثير مسألة الوعي السياسي لدى الشعوب ، ففي حالة 
غياب هذا األخير ستتحول أدوات الديمقراطية إلى أدوات تشيع الفوضى وعدم االستقرار 

 .(1)السياسي
: إذا نظرنا إلى الديمقراطية من زاوية الحقوق جيات الكبرى ب/ الديمقراطية في نظر األيديولو 

والحريات فسنجد ما يعرف بالديمقراطية اللبرالية ، التي تعلي من شأن الحقوق الفردية في مواجهة 
الحقوق الجماعية متأثرة في ذلك بالمذهب الفردي والقانون الطبيعي معتبرة أن الفرد أسبق في 

ي يقع على عاتق هذه األخيرة حمايته هذا من جهة ، ومن جهة أخرى الوجود من الدولة وبالتال
الديمقراطية اللبرالية ال تؤمن بالحقوق الجماعية المبنية على أسس عرقية أو دينية أو ثقافية ، ورغم 
ظهور النظام اللبرالي الجمهوري إال أنه لم يتخل عن المذهب الفردي بل أصبحت المهمة مزدوجة 

الحقوق الفردية من جهة وتنمية القيم المشتركة من جهة أخرى من أجل بناء قومية تتمثل في حماية 
مدنية ، من خالل "مبادئ أساسية تتمثل في سيادة األمة ، االنتخاب ، والبرلمان ، واستقاللية  

قرار مبدأ االقتراع العام ..."  .)2(القضاء ، والحريات العمومية ، وتعدد األحزاب ، وا 
أما الديمقراطية االشتراكية فعلى العكس من ذلك تعطي األولوية للحقوق الجماعية على  

حساب الحقوق الفردية ، حيث " ظهر المذهب االشتراكي ، كرد فعل لتناقضات المذهب الفردي  
وباألخص غلوه في تقديس الفرد وتمجيده ، فظهر هذا المذهب ليجعل من الجماعة الهدف والغاية 

بعض مخلفات الرأسمالية من طبقية بين أفراد المجتمع ، وتحكم األقلية على األغلبية ،  ، بإزالة
فحاول النظام االشتراكي من خالل تدخل الدولة جعل جميع وسائل اإلنتاج ملك الجموع ، وتحقيق 
المصلحة العامة ولو على حساب المصالح الفردية ". وذلك ال يتحقق حسب النظرية الماركسية إال 

خالل دكتاتورية البروليتاريا ضد الرأسمالية ، حيث تثور الطبقة العاملة ضد الطبقة البرجوازية  من
من اجل تحقيق المساواة والعدالة االجتماعية وصوال إلى الشيوعية أين تسود الوفرة وتزول الطبقية ، 

 .  )3(وبزوال هذه األخيرة تزول الحاجة لوجود الدولة

                                                 
-54،ص. ص  1986مطبعة جامعة بغداد حسان محمد شفيق العاني ، األنظمة السياسية والدستورية المقارنة ، 1

56 . 
 . 63سعيد بوشعير ، مرجع سابق ، ص 2
 
فوزي أوصديق ، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ،  الجزء األول ، نظرية الدولة ، الطبعة الثالثة ديوان 3

 .  227، ص 2009المطبوعات الجامعية  الجزائر
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سي لالشتراكية لم يكتب له النجاح ، حيث فشلت كل الدول التي إن تطبيق التصور المارك 
تبنته وعلى رأسها االتحاد السوفيتي سابقا في الوصول إلى الشيوعية وسقطت بدل ذلك في هوة 
البيروقراطية السلبية مما أدى إلى تراجع هذا التصور حيث أصبحت الدولة تمثل األداة التي تحقق 

توحيدها لألفكار االقتصادية ) الملكية الجماعية ( و السياسية التجانس االجتماعي من خالل 
) نظام الحزب الواحد( ، مع االعتراف بالحقوق الفردية التي ال تتعارض مع جوهر النظام 

 )1(االشتراكي مثل حق التجمع وحرية التفكير والمساواة أمام القانون
أما إذا نظرنا إلى الديمقراطية من زاوية تدخل الدولة  ، فقد ظهر ما   ج/ الديمقراطية الفنية :

يسمى بالديمقراطية الفنية نتيجة تراجع مفهوم الدولة الحارسة عقب الحرب العالمية األولى خصوصا 
بعدما أصاب النظام السياسي اللبرالي من أزمات سياسية واقتصادية تسبب فيها النظام الرأسمالي 

لمجال أمام األفراد في مختلف المجاالت بعيدا عن تدخل الدولة ، مما استدعى ضرورة الذي أتاح ا
 تدخل هذه األخيرة من أجل تنظيم مختلف المجاالت.

ومن هذا المنطلق لم تعد الديمقراطية تقتصر على وجود ممثلين منتخبين ، بل أصبحت  
اخل أجهزة الدولة من أجل الضرورة تقتضي وجود أشخاص فنيين من ذوي الخبرة واالختصاص د

ضمان تسيير الشأن العام بالشكل األمثل ، ولعل الديمقراطية الفنية من أسباب انحصار دور 
البرلمان لصالح السلطة التنفيذية بحكم أن االنتخاب ال يستقطب بالضرورة أصحاب الخبرة الفنية 

لتعيين مما يجعلها األقدر على والتقنية والعلمية ، على عكس السلطة التنفيذية التي تملك سلطة ا
استقطاب اإلطارات الفنية كل هذا أدى إلى هيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات ، فأصبحت 

 )2(تدير مختلف المجاالت عن طريق مشاريع القوانين ، والمراسيم ، والتنظيمات
هر ما يسمى بالديمقراطية الديمقراطية من زاوية الجانب اإلداري فقد ظ د/ الديمقراطية اإلدارية :

التشاركية أو التساهمية أو الجوارية ، حيث يسعى هذا المفهوم إلى توسيع مجال الديمقراطية بحيث 
ال تقتصر على المجال السياسي واالجتماعي واالقتصادي فقط ،  بل تطال الجانب اإلداري كذلك 

سيلة لترقية الحقوق والحريات ، من خالل ما يعرف بالمجالس  المحلية إذ أن هذه األخيرة تعد و 
بحكم أنها تسمح للمواطنين على المستوى القاعدي سواء كانوا ناخبين أو منتخبين من مباشرة 
الديمقراطية والتعود عليه من خالل العملية االنتخابية أوال ثم حضور الجلسات ، التواصل مع 

                                                 
 .  227فوزي أوصديق ، المرجع نفسه  ، ص1
 . 74 – 67سعيد بوشعير ، مرجع سابق ، ص . ص 2
 



 

 

                                                 

 

 

 عبد املنعم بن أمحد  االستاذ الدكتور/              ...     الدستوري  نظام يف ال الدميقراطيالبعد 

 

436 

.، مما يجعل الديمقراطية جزء ال المسؤولين ، استعمال وسائل اإلعالم المحلية كوسيلة تعبير..
 . )1(يتجزأ من ثقافة المجتمعات

 أدوات الديمقراطية  - 2
باإلضافة إلى ما سبق ذكره فإن النظام الحزبي يلعب دورا كبيرا في تكريس  أ/ النظام الحزبي:

الديمقراطية، حيث يعرف الحزب على أنه تنظيم سياسي هيكلي له برنامج معين وقاعدة شعبية ،  
 .)2(سعى للوصول إلى الحكم أو المشاركة فيهي

واألنظمة الحزبية تنقسم إلى نظام الحزب الواحد الذي يعد احد نتائج األيديولوجية  
االشتراكية ففي نظر هذه األخيرة تعد التعددية الحزبية تعبيرا عن الطبقية والتمايز االجتماعي ، وأنه 

ا وبهذا تنتفي الحاجة إلى التعددية الحزبية ، ويصبح بزوال هذه األخيرة يصبح المجتمع نسيجا واحد
 .)3(الحزب الواحد طليعة هذا المجتمع أو الطبقة الواحدة

مما سبق ذكره يتضح لنا أن فلسفة الحزب الواحد تقوم على تركيز السلطة حيث أن  و
أغلب الفقهاء والفالسفة ابتداء من سقراط، أفالطون أرسطو انتهاء بجون لوك ، روسو ، مونتسكيو 
وغيرهم... ، يتفقون على أن تركيز السلطة يغذي الروح االستبدادية الموجودة في الطبيعة البشرية ، 

عل التجربة االشتراكية أكبر دليل على ذلك إذ تعتبر البيروقراطية السلبية التي خلفتها سياسة ول
الحزب الواحد احد أهم عوامل انهيار االشتراكية ، ومنه نستنتج أن سياسة الحزب الواحد ال تتفق 

 مع روح الديمقراطية المناهضة لالستبداد واحتكار الحكم .
التعدية الحزبية وهو أحد نتائج الديمقراطية اللبرالية القائمة على حرية بالمقابل يوجد نظام       

التعبير وحق المشاركة في الحياة السياسية ، حيث تعتبر التعددية الحزبية نتيجة للتنافس السياسي 
بين مختلف طبقات وفئات المجتمع  من أجل حماية حقوقها وحرياتها ، ولعل أول تطبيقات هذا 

لبرلمان البريطاني من خالل حزب األحرار وحزب المحافظين ثم حزب العمال ، ومنه النظام تعود ل
فإن نظام التعددية الحزبية أكثر مقاربة لجوهر الديمقراطية المتمثل في حكم الشعب إذا ما قورن 

 .)4(بنظام الحزب الواحد

                                                 
 . 32،  ص  2004محمد الصغير بعلي ، قانون اإلدارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم لشر والتوزيع ، عنابة 1
بالل أمين زين الدين ، األحزاب السياسية من منظور الديمقراطية المعاصرة ، دار الفكر الجامعي ،  االسكندرية 2

 . 21-15ن تاريخ  نشر، ص . ص بدو 
 . 126، ص  1991صالح جواد الكاظم ، علي غالب العاني ، األنظمة السياسية ،  مطبعة دار الحكمة ، يغداد 3
 . 134صالح جواد الكاظم ، علي غالب العاني ، نفس المرجع ، ص 4
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لنظام االنتخابي لما إن الحديث عن الديمقراطية ال يستوي دون الحديث عن ا ب/النظام االنتخابي :
له من تأثير على درجة تكريس الديمقراطية ،  وبالتحديد فيما يتعلق بأساليب االنتخاب ونظام 
القوائم وفي هذا المجال يوجد نظام األغلبية حيث يفوز المترشح سواء كان فردي أوفي شكل القائمة 

سمح لألقليات بالتمثيل ويعمل ، متى حقق األغلبية البسيطة أو المطلقة إال أن هذا المنطق ال ي
مما يتعارض مع حرية التعبير والحق  في التمثيل ، وهذا ما يجعل نظام األغلبية  )1(على تهميشها

أقل ديمقراطية مقارنة بنظام التمثيل النسبي الذي يسمح للقوائم بأن تحصل على عدد من المقاعد 
 .)2(يتناسب مع عدد األصوات التي تتحصل عليها

المنطق يسمح بتمثيل األقليات  ومختلف أطياف المجتمع وهذا يتوافق مع  فلسفة إن هذا  
حكم الشعب. أما بالنسبة لنظام القوائم فهناك نظام القوائم المغلقة الذي يفرض على الناخب أن 
يتقيد باألسماء وبالترتيب الذي تضعه األحزاب مما يقيد مفهوم حرية االختيار، وبالمقابل يوجد نظام 

وائم المغلقة مع التفضيل الذي يعد أكثر ديمقراطية من سابقه إذ يسمح للناخب بإعادة ترتيب الق
المترشحين بالشكل الذي يراه مناسبا ، أما نظام القوائم مع المزج فهو النظام الذي يعكس بصدق 
 روح الديمقراطية فهو يحرر الناخب  من توجيهات األحزاب ، حيث يسمح لهذا األخير بأن يشكل
قائمة جديدة من مختلف القوائم المتنافسة بمعنى أخر يمزج بين األسماء دون أن يتقيد بحزب معين 

 مما يحقق فكرة االختيار الحر للشعب . 
 ا : الديمقراطية و دولة القانون ثاني

ظهرت العديد من النظريات التي حاولت تفسير أساس خضوع الدولة للقانون . فبالنسبة      
ية الحقوق الفردية تعتبر هذه األخيرة أسبق من الدولة مما يجعلها ملزمة باحترامها ألصحاب  نظر 

وحمايتها وهذا ما جاء في المادة األولى من اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن ، أما نظرية 
 القانون الطبيعي فترى انه أسمى القوانين ويصلح لكل زمان ومكان وبالتالي على الدولة الخضوع
لهذا القانون ، أما نظرية التحديد الذاتي فيرى أصحابها على أنه يتم وضع القانون  من طرف 
الدولة التي تكون ملزمة به من أجل الحفاظ على بقائها ، أما نظرية التضامن االجتماعي فترى أن 

تالي الفرد بحاجة للمجموعة من اجل إشباع حاجاته وذلك من خالل التعاون أو تقاسم العمل وبال
 . )3(يصبح التضامن االجتماعي مصدر القانون الذي تخضع الدولة

                                                 
 . 173-172مولود ديدان  ، مرجع سابق ، ص . ص 1
 . 152سابق ،  ص سعاد الشرقاوي ،  مرجع 2
 . 75-72، ص . ص   2003حسني بوديار ، الوجيز في القانون الدستوري، دار العلوم لشر والتوزيع  ، عنابة 3
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إن العالقة بين دولة القانون والديمقراطية عالقة تالزم  إذ يعتبر القانون األداة التي تنقل 
الديمقراطية من مجرد فكرة فلسفية مثالية إلى واقع قانوني ، ألن تقنين الديمقراطية يجعلها تستفيد 

، كما أن عناصر دولة  )1(اعدة القانونية من ناحية العمومية والتجريد واإللزاممن خصائص الق
 القانون تعتبر ضمانات للديمقراطية .

يعد الدستور القانون األساس في الدولة نظرا لطبيعة  الديمقراطية ومبدأ سمو الدستور: -1
موضوعاته فهو ينظم شكل الدولة ، شكل النظام السياسي ، سلطات الدولة والعالقة فيما بينها ، 
حقوق وواجبات األفراد وهذا ما يستدل عليه بالسمو الموضوعي ، أما السمو الشكلي المقترن 

جراءات المعقدة المتبعة في وضع الدستور و المتمثلة في بالدساتير المكتوبة فيظهر من خالل اإل
 .)2(الجمعية التأسيسية المنتخبة أو االستفتاء الشعبي أو الجمع بين األسلوبين

والحديث عن سمو الدستور يؤدي بنا إلى الحديث عن مبدأ تدرج القوانين الذي يترجم عمليا 
درجة بالقاعدة األعلى درجة شكال وموضوعا ففكرة سمو الدستور بربط القاعدة القانونية األدنى 

وصوال إلى القاعدة الدستورية التي تكون في قمة الهرم القانوني ، إن اإلقرار الدستوري بالديمقراطية 
ينعكس إيجابا على هذه األخيرة  إذ يمكنها من االستفادة من نتائج سمو الدستور الممثلة في مبدأ 

تالي احترام الديمقراطية مدام أن القانون  ينظمها، باإلضافة إلى المشروعية أي احترام القانون وبال
ثبات القاعدة الدستورية وبالتالي استقرار الديمقراطية، كما ال ننسى ضمانات سمو الدستور المتمثلة 

 .)3(في الرقابة على دستورية القوانين
السلطات فإن جذوره  بالنسبة لمبدأ الفصل بين  الديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات : -2

تنتهي عند فالسفة اإلغريق أمثال أفالطون الذي يؤمن بضرورة توزيع وظائف الدولة ، لمنع 
االستبداد بالسلطة الذي يؤدي في النهاية إلى االنقالب أو الثورة .وقد قسم وظائف الدولة في كتابه 

ية تضم الحكماء تشرف على "القوانين" على مجلس السادة و مهمته إدارة الحكم وفق الدستور جمع
تطبيق الدستور ، مجلس شيوخ مهمته التشريع ، هيئة لحل المنازعات بين األفراد، هيئات البوليس 

 والجيش للحفاظ على األمن وهيئات تنفيذية وتعليمية مهمتها إدارة المرافق العامة . 

                                                 
، الطبعة الثالثة ، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر  -نظرية القانون –عمار بوضياف ، مدخل إلى العلوم القانونية 1

 . 28 -23ص . ص    2007
، بدون دار نشر ،  ص  2009، الطبعة األولى  -النظرية العامة  –بحري ، القانون الدستوري حسن مصطفى ال2

256 . 
 . 256حسن مصطفى البحري ،المرجع نفسه ص 3
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سيم وظائف الدولة أما بالنسبة ألرسطو فيؤمن أن تجنب االستبداد ال يكون إال من خالل تق
إلى ثالث : وظيفة المداولة في المسائل العامة تعهد لمجلس أو جمعية عامة وظيفة األمر والنهي 

 التي تعهد للقضاة ، وظيفة القضاء التي تعهد للمحاكم .
أما بالنسبة لجون لوك فيؤمن بأن اإلنسان مستبد بطبعه وان تركيز السلطة يسمح لهذه  

نب ذلك البد من توزيع السلطة ، ويعد جون لوك أول من جدد االهتمام بمبدأ الطبيعة بالبروز ولتج
الفصل بين السلطات من خالل كتابه "الحكومة المدنية" ، وكان له وجهة نظر خاصة حيث قسم 
السلطات إلى أربع : سلطة تشريعية تهيمن على بقية السلطات تهتم بسن القوانين ، سلطة تنفيذية 

تابعة للسلطة التشريعية ، سلطة اتحادية تهتم بالمسائل الخارجية ، سلطة التاج تعهد للملك وتكون 
وتتمثل في مجموعة الحقوق واالمتيازات الملكية والمالحظ انه لم يأتي على ذكر القضاء ويرجع 
ذلك لكون القضاة ال يتمتعون باالستقاللية فقبل الثورة كانوا يعينون من طرف الملك وبعد الثورة 

 يعينون من طرف البرلمان . أصبحوا
أما بالنسبة لجان جاك روسو فإنه يؤمن بضرورة  الفصل بين السلطات بحكم أن السلطة  

التشريعية تمثل سيادة الشعب ، في حين إن السلطة التنفيذية ليست سوى وسيط بين السلطة 
قضائية فهي ال تختلف التشريعية و الشعب الذي يملك مراقبتها و إقالتها ،  أما بالنسبة للسلطة ال

عن السلطة التنفيذية فهي ملزمة بالخضوع للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ، لذا يمكن 
 لألفراد التظلم ضد أحكامها .

أما بالنسبة لمونتيسكيو فيعود له الفضل في إعادة بلورة مبدأ الفضل بين لسلطات بشكل أكثر     
" ، حيث يرى أن تركيز السلطة يغذي غريزة االستبداد التي دقة ووضوحا في كتابه "روح القوانين

تتسم بها الطبيعة البشرية ،  ولكي ال يتمادى اإلنسان في استعمال سلطته البد من وجود سلطة 
مقابلة ومنه تتحقق فكرة السلطة توقف السلطة  ويقسم مونتسيكيو السلطات إلى ثالث: سلطة 

ة تنفيذية بيد حاكم  قوي ، سلطة قضائية تسند إلى هيئة تشريعية بيد الشعب  أو ممثليه ، سلط
مستقلة ، كما أن مبدأ الفصل بين السلطات عند مونتسكيو ال يمنع من وجود تعاون وتنسيق فيما 

 .)1(بينها في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة
في نبذ ومنه نستنتج وجود قاسم مشترك بين الديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات يتمثل  

ومحاربة االستبداد ، فإذا كان الحكم الديمقراطي )حكم الشعب( نتيجة الثورة ضد الحكم المطلق 

                                                 
 .  263-258حسن مصطفى البحري ،المرجع السابق  ، ص . ص 1
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المستبد فإن مبدأ الفصل بين سلطات يعد اآللية العملية التي تحول دون عودة الحكم االستبدادي ، 
 )1(إذن مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر أحد أهم ضمانات الديمقراطية 

تعد الرقابة عنصرا من عناصر دولة القانون سواء كانت رقابة على  قراطية والرقابة :الديم -3
دستورية القوانين ، أو رقابة على أعمال اإلدارة ، أو حتى رقابة على المحكومين ، إذ نجد أن 
الرقابة الدستورية تهدف إلى إعدام كل قاعدة قانونية تتعارض شكال أو موضوعا مع القاعدة 

ة بحكم أن هذه األخيرة مصدر كل القوانين في الدولة ، والرقابة على دستورية القوانين قد الدستوري
تكون رقابة سياسية بحيث تعهد إلى مجلس دستوري كما هو الحال في فرنسا والجزائر أو تعهد إلى 

إلدارة هيئة قضائية كما هو الحال في مصر والواليات المتحدة األمريكية ، أما الرقابة على أعمال ا
فالهدف منها أن " يقف القضاء ضد أي تعسف من جهة اإلدارة سواء بإلغاء القرارات اإلدارية أو 
بإلزامها بتعويض األضرار التي تسببها وفي هذا ضمان للحقوق والحريات الفردية التي يكفلها قانون 

انون ال يقتصر على الدولة ، أما بالنسبة للرقابة القضائية على المحكومين  فان مبدأ سيادة الق
الحكام  فقط إذ يجب على المحكومين أيضا االلتزام به ، حيث يقع على عاتق القضاء حماية 
القانون من انتهاكات المحكومين من خالل تطبيق الجزاء الذي ترتبه القاعدة القانونية جراء 

عية، وبالتالي سيادة مخالفتها. ومنه نستنتج أن الرقابة بمختلف أشكالها تسعى لتكريس مبدأ المشرو 
ذا كانت الديمقراطية تجسد من خالل القوانين )القانون الدستوري قانون االنتخابات ،  القانون وا 
قانون األحزاب... فهذا يعني أن الرقابة بكل صورها تشكل أحد أهم ضمانات الديمقراطية ، إذ 

 .)2(ذي ينظمهابوجودها نضمن التطبيق السليم للديمقراطية وفق اإلطار القانوني ال
أما بالنسبة للحقوق والحريات فالشيء الذي ال يمكن إنكاره  الديمقراطية والحقوق الحريات : -4

أنها كانت بمثابة الوقود الذي أشعل الثورات التي عرفها الغرب ، إذ تعد السبب المباشر وراء إسقاط 
إعالنات الحقوق)شرعة الحقوق الحكم المطلق والدليل على ذلك أن أول ما أفرزته هذه الثورات هو 

، اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان  1776اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان  1689البريطانية 
، كما ال يمكن إنكار  1948( باإلضافة إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1789والمواطن 

بحت بذلك أحد أهم دور مدرسة الحقوق الفردية في تأسيس فكرة خضوع الدولة للقانون وأص
عناصرها . ومنه يمكن القول "إن قانون حقوق اإلنسان ال تحميه وتذود عنه الجزاءات الوضعية في 

                                                 
 .  167 – 164سعيد بوشعير ، مرجع سابق ، ص . ص 1
 . 77 حسني بوديار، مرجع سابق ، ص2
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تذود عنه أيضا ردود أفعال تتمثل في      المصادر الدولية والوطنية والدينية فحسب   بل تحميه و
 .)1(ا وحديثها "الثورات والتمردات واالنتفاضات التي يزخر بها تاريخ األمم قديمه

أما بالنسبة للديمقراطية نجد أن مختلف إعالنات حقوق وعلى رأسها اإلعالن العالمي  
منه إذ جاء فيها : ) لكل شخص الحق في حرية  19نصت على حرية التعبير وهذا ما أقرته المادة 
على أنه : ) لكل مواطن الحق في االشتراك ي  20الرأي ، والتعبير... ( ، كما نصت المادة 

على : )... أن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة  21/3.. ( كما نصت المادة الجمعيات.
ويعبر عن هذه اإلرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس االقتراع السري وعلى قدم المساواة 

 .)2(بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت(
والحريات و الديمقراطية ، إذ أن حكم الشعب ال  ومنه نستنج أن العالقة وثيقة بين الحقوق

يتأتى إال إذا كان هذا األخير يتمتع بكامل حقوقه ) حق السيادة  حق اختيار ممثليه ، حرية التعبير 
، حرية التعبير الحق في تقلد المناصب العامة ، التداول على  السلطة...( ، كما تعد الحقوق 

نون ، إذ تقاس هذه األخيرة بدرجة احترامها وكفالتها لهذه والحريات أحد أهم عناصر دولة القا
الحقوق من خالل تقنينها ألن التقنين يعد الوسيلة الوحيدة التي تنقل الحقوق والحريات من مرتبة 
القيمة األخالقية و األدبية إلى مرتبة القيمة القانونية ، ومنه فإن اإلقرار الدستوري للحقوق والحريات 

ضروريات الديمقراطية ، حيث ال يتصور وجود ديمقراطية في غياب الحقوق يعد ضرورة من 
 والحريات العامة .

 المحور الثاني : المعالجة الدستورية للديمقراطية  في  الجزائر:
إن التجربة الدستورية في الجزائر عرفت الكثير من المنعطفات واألزمات التي جعلت تاريخها     

الذي يعبر عن الديمقراطية االشتراكية الثورية التي "  1989رنامج قبل يقسم إلى مرحلة دستور الب
، ومرحلة )3(ترفض فكرة دكتاتورية البرولتاريا وصراع الطبقات باسم الحفاظ على الوحدة الوطنية " 

 الذي يجمع بين الديمقراطية اللبرالية والديمقراطية االجتماعية .  1989دستور القانون بعد 
إلى تحليل كل مرحلة من خالل شرح الوضع القانوني للديمقراطية في الجزائر قبل و لذلك عمدنا 

، و نظام الحزب الواحد و الطبيعة  األحادية للسلطة و غياب  1963بداية في ظل دستور 1989

                                                 
 . 39، ص  2004الشافعي محمد بشير، قانون حقوق  اإلنسان ، الطبعة الثالثة ، منشأة المعارف باالسكدرية 1
ألف  217اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن هيئة األمم المتحدة ، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 2
  1948كانون األول/ ديسمبر  10( المؤرخ 3-)د
مياي ، دولة القانون مقدمة في نقد  القانون الدستوري ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ميشال  3

 .147، ص 1990الجزائر 
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بالميثاق  ثم موقف المؤسس  1976بتحديد عالقة الدستور 1976الرقابة ، ثم في ظل دستور
 ة و الالمركزية الديمقراطية و  وظائف الدولة و أخيرا النظام االنتخابي.الدستوري من االشتراكي

فأتينا هذا الجزء  1989و في مرحلة ثانية و المالحظ فيها  التحول الديمقراطي في  الجزائر بعد 
، و أخيرا في  1996ثم في دستور  1989من الدراسة ببيان مظاهر الديمقراطية في ظل دستور 

الصادر  2016مع التركيز على هذه المظاهر في تعديل  1996ة في دستور التعديالت الوارد
خاصة من خالل  دور السلطة القضائية في ارساء مبادئ الديموقراطية   01-16بموجب القانون 

 و  مبدأ الفصل بين السلطات .
 

 : 1989أوال :  الوضع القانوني للديمقراطية في الجزائر قبل 
قد أدركت في مهدها شانها شأن بعض الدول النامية األخرى لزومية التنظيم  إن الدولة الجزائرية"   

الحزبي الواحد كضرورة انتقالية إلى االستقرار السياسي المنشود . فحداثة عهد شعبها بالمفاهيم 
الديمقراطية وعدم نضجه في هذا اإلطار قد يفتح المجال أمام سلطات االحتالل إلى محالة التدخل 

شعب الجزائري تارة أخرى ولهذا كان من الضروري أن تتضافر الجهود وتتجمع كل في مصير ال
القوى في نطاق حزب واحد يضم الطليعة من أبناء الشعب الجزائري ذوي الفكر والنضج السياسي 

 .)1(والوعي االقتصادي واالجتماعي"
حيث تم أول دستور جزائري ،  1963يعد دستور   : 1963الديمقراطية في ظل دستور -1

وضعه من طرف المجلس الوطني التأسيسي حيث نصت المادة األولى من نظامه الداخلي على : 
من أجل القيام بالتشريع وتعيين الحكومة  1962سبتمبر 20إن المجلس المنتخب ألول مرة يوم 

يتضح لنا أن المؤسس الدستوري  1963، ومن خالل استقراء دستور )2(والتصويت على الدستور...
: الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية ، كما جاء 1نى الديمقراطية النيابية إذ جاء في نص المادة تب

:"السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له في مجلس وطني..." ، لقد 27في نص المادة 
ر إذ أشار المؤسس الدستوري الجزائري صراحة إلى التركيز الديمقراطي وذلك في ديباجة الدستو 

 يمكننا أن نرصد ذلك من خالل النقاط اآلتية:

                                                 
 . 320 – 319بالل أمين زين الدين ، مرجع سابق ، ص . ص 1
وص الرسمية الجزء بوكرا إدريس ، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ االستقالل من خالل الوثائق والنص2

 . 29، ص 2009األول الطبعة الثالثة ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 
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أن الديمقراطية النيابية التي استقر عليها المؤسس الدستوري كانت وفق ا/ نظام الحزب الواحد: 
: "جبهة التحرير  26التوجه االشتراكي وسياسة الحزب الواحد ، وهذا ما يظهر من خالل المادة 

ة ، وتشيد االشتراكية في الجزائر." كما جاء في المادة الوطني تنجز أهداف الثورة الديمقراطي
:"جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر."إن المؤسس الدستوري الجزائري 23

بتبنيه للديمقراطية االشتراكية جعل من حزب جبهة التحرير الممارس الوحيد للسلطة والموجه الوحيد 
:"جبهة التحرير الوطني تحدد سياسة األمة ،  24إذ جاء في المادة  للحياة السياسية في الدولة ،

 وتوحي بعمل الدولة وتراقب عمل المجلس الوطني والحكومة."
السلطة التنفيذية بمصطلح السلطة دون غيرها من  1963لقد خص دستورب/ تنظيم السلطة : 

 –تحت اسم ممارسة السيادة ، وأشار إلى السلطة تشريعية  59إلى غاية المادة  39خالل المادة 
، والسلطة القضائية تحت اسم  38إلى غاية المادة  27التي تنظمها المادة  -المجلس الوطني

، والمالحظ من خالل هذه المواد تركيز السلطة حيث  62إلى غاية المادة  60العدالة من المادة 
 27هذا ما نصت علية المادة أن تقلد المناصب السياسية ال يكون إال موافقة و توجيه الحزب ، و 

فيما يتعلق برئيس الدولة كما يمكن إقالة النواب  39/2فيما يتعلق بنواب المجلس الوطني والمادة 
. ورغم وجود مجلس وطني إال أن هذا األخير مقيد من طرف  30باقتراح من الحزب وفقا للمادة 

ين من خالل طلب قراءة ثانية وفقا السلطة التنفيذية إذ يجوز لرئيس الدولة االعتراض على الوان
 55، باإلضافة إلى تقييد الرقابة على السلطة التنفيذية المنصوص عليها في المادة  50للمادة 

التي ترتب حل المجلس على اثر الموافقة على  65والمتمثلة في الئحة سحب الثقة بموجب المادة 
زاحمة في  التشريع عن طريق حق رئيس الالئحة ، وال يوقف األمر عند هذا الحد بل يمتد إلى م

وحق طلب التفويض بالتشريع من خالل األوامر  36الجمهورية في المبادرة بالتشريع بموجب المادة 
، باإلضافة إلى هيمنة رئيس الجمهورية على السياسة الخارجية بموجب  58وذلك بموجب المادة 

الستشاري ، أما بالنسبة للعدالة كما حيث تقتصر مهمة المجلس الوطني على الدور ا 42المادة 
أطلق عليها المؤسس الدستوري لم تكن بعيدة عن هيمنة السلطة التنفيذية وذلك يتضح من خالل 

، كما يظهر  65والمادة  45سلطة التعيين و العزل التي يملكها رئيس الجمهورية بموجب المادة 
ضاة في ممارستهم وظائفهم للقانون على " خضوع الق 62التحكم في أعمال القضاء نصت المادة 

ولمصالح الثورة االشتراكية " وال يقف األمر عند هذا بل يملك رئيس الجمهورية حق العفو بإسقاط 
 .)1(العقوبة كليا جزئيا أو تخفيفا

                                                 
 . 1963سبتمبر  10، بتاريخ  64، الصادر في الجريدة الرسمية ، عدد  1963سبتمبر  8دستور1
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على الرقابة الدستورية عن طريق مجلس دستوري بموجب  1963لقد نص دستور ج/ الرقابة : 
رقابة السياسية الموكلة للمجلس الوطني على السلطة التنفيذية بموجب كما نص على ال 63المادة 
إال أن هذه الرقابة مفرغة من معناها الن جبهة الحرير تمثل الرقيب الحقيقي  56و 55و 38المواد 

. ولعل اندريه هوريو كان صادقا عندما  24على عمل المجلس الوطني والحكومة بموجب المادة 
بأنه عبارة عن حلقة مقفلة حيث يمثل رئيس الجمهورية األمين العام للحزب وصف النظام الجزائري 

وهو مسؤول أمام المجلس الوطني المعين من طرف الحزب الذي يتزعمه رئيس الجمهورية وهكذا 
 .)1(يدور النظام في حلقة مفرغة 

لم تقف عند اختيار المؤسس الدستوري لالتجاه  1989إن إشكالية الديمقراطية في الجزائر قبل    
االشتراكي القائم على تركيز السلطة فقط ، بل كان لالزمات السياسية دور كبير في عرقلت المسار 

يوما إذ تم تعليقه من طرف رئيس  20أكثر من  1963الديمقراطي حيث لم يعمر دستور 
جوان  19، األمر الذي مهد لإلطاحة بنظام الحكم على يد حركة  59هورية بموجب المادة الجم

حيث وصف مجلس الثورة هذا االنقالب بأنه حركة تصحيحية تعيد الحكم إلى مساره  1965
إلى غاية  1965جويلية  10الصحيح بعد محاولة شخصتنه ثم أديرة المرحلة عن طريق أمر 

، وسميت هذه  )2(ب هذا األمر أصبح مجلس الثورة صاحب السيادة ، وبموج 1976صدور دستور
الفترة مرحلة التشريع بأوامر إذ أنتجت العديد من القوانين نذكر منها القانون المدني ، قانون 

 اإلجراءات المدنية ، قانون الصفقات العمومية...
صحيحية لم تكن يؤكد أن الحركة الت 1976إن دستور : 1976الديمقراطية في ظل دستور-2

نما على شخص الحاكم ، والدليل على ذلك أن المؤسس الدستوري لم  انقالبا على نظام الحكم وا 
يغير اختياره للديمقراطية االشتراكية و ال موقفه من سياسة الحزب الواحد بل جاء أكثر عمقا 

 وتمسكا بها وهذا ما سيتم توضيحه من خالل  النقاط التالية :
إن فكرة سمو الدستور غابت في ظل سمو الميثاق الصادر بالميثاٌق:  1976رأ/ عالقة الدستو 

على أن : "  06، إذ نصت المادة   1976يونيو  27عن مجلس الثورة بعد االستفتاء عليه في 
الميثاق الوطني هو المصدر األساسي لسياسة األمة وقوانين الدولة .وهو المصدر األيديولوجي 

                                                 
، ص..ص  2007ميلود ذبيح ، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية ، دار الهدى ، الجزائر 1
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ات الحزب والدولة على جميع المستويات. الميثاق الوطني مرجع أساسي والسياسي المعتمد لمؤسس
 أيضا ألي تأويل ألحكام الدستور." 

  1976نالحظ أن دستور1963على عكس دستورب/ موقف المؤسس الدستوري من االشتراكية : 
إلى غاية المادة  10خصص الفصل الثاني للحديث عن االشتراكية التي نظمها من خالل المادة 

ومن خالل استقراء هذه المواد نالحظ أن المؤسس الدستوري اختار الديمقراطية االشتراكية  20
الثورية وهي ديمقراطية اشتراكية معتدلة تنبذ دكتاتورية البرولتاريا التي ال تؤمن بالملكية الخاصة 

خصي أو " الملكية ذات االستعمال الش 16والحقوق  الفردية ، حيث جاء في المادة في المادة 
" ال يتم نزع الملكية الخاصة إال في إطار القانون .  17العائلي مضمونة ..." كما جاء في المادة 

ويترتب عنه تعويض عادل ومنصف . ال تجوز معارضة إجراء نزع الملكية للصالح العام بحجة 
العام ، كما  أي اتفاقية دولية .' بمعنى أن الملكية الخاصة مكفولة مادامت ال تتعارض مع الصالح

ركز على ضمان الحقوق الجماعية في مختلف المجاالت االجتماعية واالقتصادية وفق ما جاء في 
،  كما أكد على أن الدولة هي الممثل الوحيد للملكية الجماعية وفق ما جاء في المادة  11المادة 

الدستوري  أما فيما يتعلق بالجانب السياسي نالحظ هيمنة الحزب إذ خصه المؤسس 7.  13
بالوظيفة السياسية من الباب الثاني المعنون بالسلطة وتنظيمها في الفصل األول منه ، حيث نصت 

: "  95:" يقوم النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد" كما جاء في المادة  94المادة 
توري إن المهمة جبهة التحرير الوطني هي الحزب الواحد في البالد." كما أكد المؤسس الدس

األساسية للحزب تكمن في تحقيق أهداف الثورة االشتراكية المتمثلة في تحقي المساواة والعدالة 
 (1)االجتماعية 

لقد تبنى المؤسس الدستوري توسيع مجال الديمقراطية لتطال ج/ الالمركزية الديمقراطية :
: " المجموعات اإلقليمية هي  36المؤسسات المحلية وهذا ما أشار إليه صراحة من خالل المادة 

:" يستند تنظيم  34الوالية والبلدية. البلدية هي المجموعة اإلقليمية السياسة ..." كما جاء في المادة 
الدولة إلى مبدأ الالمركزية القائم على ديمقراطية المؤسسات والمشاركة الفعلية للجماهير الشعبية في 

لى أن هذه المشاركة تتم من خالل المجالس المحلية إذ جاء تسيير الشؤون العمومية ." كما أشار إ
:"  يتم إعداد المخطط الوطني بكيفية ديمقراطية . يساهم الشعب في ذلك بواسطة  31في المادة  

مجالسه المنتخبة على المستوى البلدي و الوالئي..." كما سمح المؤسس الدستوري للمجالس المحلية 
على أنه :" يجوز للمجالس  150ل االلتماس إذ نصت المادة بالمشاركة في التشريع من خال

                                                 
1
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الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الوالئية ، أن ترفع التماسا إلى الحكومة التي يعود إليها النظر 
لصياغته في مشروع قانون."  ولكنه أكد على أن الالمركزية في الجزائر ذات طابع إداري ال 

:" تعتمد سياسة  35ق التنمية المحلية حيث جاء في المادة سياسي وأن الهدف منها تحقي
الالمركزية على توزيع حكيم للصالحيات والمهام حسب تقسيم منطقي للمسؤولية داخل إطار وحدة 

 الدولة ..." 
غياب مصطلح السلطة وظهور  1976لقد شهد تنظيم السلطات في دستور د/ وظائف الدولة :

تقراء نصوص الدستور نستنتج هيمنة رئيس الدولة باعتباره مصطلح الوظيفة ، ومن خالل اس
األمين العام للحزب على كل الوظائف ، حيث تم تحييد المجلس الشعبي الوطني أوال بتقييده مبادئ 

، باإلضافة إلى التدخل الحزب  127الميثاق والثورة االشتراكية في عمله التشريعي بموجب  المادة 
القيادة للحزب والدولة من خالل اقتراح المترشحين والتدخل في جدول في تشكيله بناء على وحدة 

من  99األعمال  الذي يحدد باالتفاق مع الحكومة حسب أولويات التي تبديها وذلك بموجب المادة 
النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني باإلضافة إلى حق االعتراض كما أن أدوات الرقابة 

،  188،  187،  162،  161( أو الحكومة   ) المواد  157ية )المادةالمتعلقة بالسياسة الخارج
(   تتسم بالضعف ألنها ال ترتب أي مسؤولية ، باإلضافة لمزاحمة المجلس في التشريع ع  189

( ، أما األداة األخطر على المجلس الشعبي  الوطني  153،  148طريق المبادرة واألوامر) المواد 
. أما بالنسبة للقضاء فتظهر الهيمنة من خالل تعيين وعزل  163المادة  هي إمكانية حله بمقتضى

القضاة من طرف رئيس الجمهورية بصفته رئيس لمجلس األعلى للقضاء وفق ما جاء في المادة 
باإلضافة إلى توجيه  180التي تفد أن المجلس األعلى يقر وال يقرر بموجب المادة  182/2

، وال ننسى سلب االختصاص منه  166ورة االشتراكية بموجب المادة القضاء وجعله أداة لحماية الث
 . (1)182/1عن طريق سلطة العفو الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب المادة  

لقد تبنى المشرع نظام األغلبيةويعتبر هذا االختيار نتيجة حتمية ومنطقية ه/ النظام االنتخابي : 
من قانون  67ئم على األحادية ، إذ جاء في المادة لطبيعة النظام الحزبي المأخوذ به القا

:" يقام في كل دائرة انتخابية ، بالترتيب التنازلي، جدول بنتائج  08-80االنتخابات رقم       
االقتراع حسب عدد األصوات التي تحصل عليها كل مرشح . يصرح بانتخاب المرشحين الذين 

قاعد المطلوب شغلها . وعند تساوي األصوات حصلوا على اكبر عدد من األصوات في حدود الم
يؤول االنتخاب للمرشح األكبر سنا." كما استقر اختيار المشرع على نظام القائمة المغلقة الذي يعد 

من نفس القانون إذ جاء فيها :"  66أقل ديمقراطية من األنظمة األخرى وذلك بموجب المادة 
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لمرشحين يقدمها حزب جبهة التحرير الوطني . ينتخب أعضاء كل مجلس شعبي من قائمة وحيدة ل
تشتمل هذه القائمة على عدد من المرشحين يساوي ضعف المقاعد المطلوب شغلها بالنسبة 
للمجالس الشعبية البلدية و الوالئية وعدد من المرشحين يساوي ثالثة أضعاف المقاعد المطلوب 

ين أن يصوتوا إال على المرشحين شغلها بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني . ال يمكن للناخب
 (1)المذكورين في القائمة المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة ."

 : 1989ثانيا :  التحول الديمقراطي في  الجزائر بعد 
لقد لعبت الظروف السياسية دورا كبيرا في التغيير الجذري الذي عرفه النظام الجزائري ابتداء من    

، ثم ترشيح الشاذلي بن جديد كرئيس للدولة  1979ديسمبر 27وفاة الرئيس هواري بومدين في 
جوان  12وأمينا عاما للحزب على اثر المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير، ثم يتكرر انتخابه في 

، لقد قام الشاذلي بن جديد خالل فترة حكمه بإصالحات غيرت  (2) 1988ديسمبر 22و 1984
المعدل والمراجع  1996وجه الديمقراطية في الجزائر من النقيض إلى النقيض ، ثم جاء دستور 

 ليرسخ هذه اإلصالحات .
لسلطة والبيروقراطية إن فشل االشتراكية بسبب تركيز ا : 1989الديمقراطية في ظل دستور  -1

إلى  جاب السياسة االقتصادية االشتراكية التي أثقلت كاهل الدولة ، أدت إلى االضطرابات التي 
كانت صفعة قوية جعلت الجزائر تكسر حاجز األحادية السياسية  1988عرفتها الجزائر في أكتوبر 

 النقاط اآلتية : وتتخلى عن اإليديولوجية االشتراكية وهذا ما ستتم مناقشته من خالل
لقد تخلى المؤسس الدستوري نهائيا عن أ/ موقف المؤسس الدستوري من الديمقراطية اللبرالية : 

نظام الحزب الواحد حيث جرد حزب جبهة التحرير من مكانته القيادية ،  بإعادتها إلى صاحبها 
من الفصل الثاني من الباب األول :" الشعب  06األصيل      أال وهو الشعب إذ جاء في المادة 

:" السلطة التأسيسية ملك  07المادة  مصدر كل سلطة." السيادة الوطنية ملك الشعب". وجاء في
الشعب . يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها..." وجاء في المادة 

:" الشعب حر في اختيار ممثليه. ال حدود لتمثيل الشعب إال ما نص عليه الدستور وقانون  10
ة التحرير كحزب حاكم من خالل االنتخابات ." كما نص الدستور صراحة على نهاية حزب جبه

:' حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف  40إقرار التعددية الحزبية بموجب المادة 
به ..." ، وبهذا يعلن المؤسس الدستوري تبنيه للديمقراطية  اللبرالية إال أن هذا لم يمنع المؤسس 
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ب في أصلها إلى األيديولوجية االشتراكية الدستوري من التمسك بالديمقراطية االجتماعية التي تنس
:" تقوم  الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة  14وذلك يظهر من خالل المادة 

:" الحق في التعليم  50االجتماعية. " ثم تأتي مواد كثيرة كتفسير لهذا النص نذكر منها   المادة 
:" الرعاية  51القانون..."    والمادة  مضمون . التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها

:" ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل ،  56الصحية حق للمواطنين." والمادة 
 والذين ال يستطيعون القيام به ، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة ." 

لة القانونتشكل إذا اتفقنا على أن عناصر دو :  1989ب/ ضمانات الديمقراطية في ظل دستور 
يصنف على أنه أول دستور قانون جزائري   1989ضمانات حقيقية للديمقراطية ، فإن دستور 

:" المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة  152حيث أنه أقر مبدأ سمو الدستور من خالل المادة 
جلس دستوري مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور..." ، كما أنشئ م

، كما اقر  159إلى غاية المادة  153مكلف بمهمة الرقابة على دستورية القوانين بموجب المادة 
مبدأ الفصل بين السلطات من خالل االعتراف بوجود ثالث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية 

السلطات  مستقلة عن بعضها لكن مع وجود تعاون وتوازن فيما بينها ، وهذا ما يجعل الفصل بين
فصال مرنا ، فالبنسبة للسلطة التشريعية يظهر االستقالل من حيث تشكيلها  1989في ظل دستور 

( ، 103(، باإلضافة إلى الحصانة)م 95عن طريق االقتراع العام المباشر السري بموجب   )م 
( ، 115)م كما حدد المؤسس الدستوري مجاالت التشريع التي ال يجوز للسلطة التنفيذية التدخل فيه

و مهمة تطبيق القوانين أما التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية فيظهر في المبادرة بالتشريع  
صدارها  .(1)وا 

أما التوازن من حيث القوة  فيظهر من خالل قدرة المجلس الشعبي  الوطني على مراقبة السلطة    
واب واألسئلة أو مناقشة برنامج الحكومة و التنفيذية من حيث مناقشة  السياسة الخارجية أو االستج

، كما يجوز لرئيس الجمهورية بالمقابل طلب (2)بيان السياسة العامة والتي يترتب عليها حل الحكومة
مداواة ثانية بشأن قانون تم التصويت عليه كما يمكن له أن يوجه خطابا للبرلمان كما يمكنه حل 

( أما بالنسبة للسلطة القضائية فسنجد المؤسس  120، م  119، م  118، م  78البرلمان ) م
الدستوري قد اعترف لها باالستقاللية وبأن القاضي   ال يخضع إال للقانون وانه مسؤول أمام 

( أما مظاهر التعاون فتظهر في  140و م  138و م  129المجلس األعلى للقضاء بموجب ) م 
، أما مظاهر 136لتنفيذية بموجب المادة مسؤولية تطبيق األحكام القضائية من طرف السلطة ا
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، أما  (1) 134التوازن فتظهر من خالل رقابة القضائية على القرارات اإلدارية بموجب المادة 
بالنسبة للنظام االنتخابي فقد اقر المؤسس إصالحات تتمثل في تبني نظام مختلط يجمع بين نظام 

من الدستور واالنتخابات التشريعية بموجب  68األغلبية ففي االنتخابات الرئاسية بموجب المادة 
والقانون رقم    06 -90المعدل والمتمم بالقانون رقم  13-89من قانون االنتخابات رقم  84المادة 

91-06 . 
 61أما بالنسبة للمجالس المحلية فقد تبنى المؤسس الدستوري نظام التمثيل النسبي بموجب المادة

قد  1989. رغم أن دستور (2)لم يتخلى عن نظام القائمة المغلقة من نفس القانون إال أن المشرع
أرسى مبدأ الفصل بين السلطات إال أننا نالحظ تفوق السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية التي 
تعد الممثل األبرز للشعب في مفهوم الديمقراطية النيابية ، وذلك من خالل اعتماد ثنائية السلطة 

لي توسيع صالحياتها بما يضيق المجال أمام السلطة التشريعية في تأدية اختصاصها التنفيذية وبالتا
األصيل المتمثل في التشريع ، حيث نجد أن رئيس الحكومة يشارك في التشريع عن طريق مشاريع 
قوانين أما بالنسبة لرئيس الجمهورية فبرغم فإنه يشارك بطريقة غير مباشرة في التشريع عن طريق 

مع عدم تحديد مجال هذه السلطة مقابل  116لتنظيمية المخولة له دستوريا بموجب المادة السلطة ا
، مما جعل النظام السياسي  115تحديد مجال التشريع بالنسبة للسلطة التشريعية بموجب المادة 

 الجزائري يصنف على انه شبه رئاسي بسب هيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات.     
أتى بتغيرات جذرية إال أن  1989رغم أن دستور  : 1996مقراطية في ظل دستور الدي - 2

التغيير من النقيض إلى النقيض لم يكن بهذه السهولة ، حيث جاءت األزمة السياسية لتعطل مسار 
الديمقراطية من جديد وذلك بسب استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد ، التي تزامنت مع حل البرلمان 

لم تنظم هذه  الحالة  1989من دستور  84ا كنا نعاني من شغور دستوري كون المادة في حين أنن
، وأديرت المرحلة  بعيدا عن الدستور فحسب رأي  األستاذ  فوزي أو صديق يعد حل البرلمان غير 

، التي تشترط استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس  120دستوري ألنه مخالف للمادة 
 لدعوة النتخابات تشريعية مسبقة وهذا ما لم يحدث ، الحكومة مع ا

كما يرى أنه كان يفترض على المجلس الدستوري أن يرفض استقالة رئيس الجمهورية المقترنة 
التي تمنحه سلطة السهر على احترام  الدستور كما يرى أنه ال يجوز  153بالشغور بموجب المادة 

                                                 
،  1989فبراير  28المؤرخ في  89/18بموجب المرسوم  الرئاسي رقم ،  الصادر  1989فبراير  23دستور 1

 . 1989مارس  01بتاريخ  09الجريد الرسمية عدد 
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اقتصرت دوره على تقديم اآلراء  162ة بحكم أن المادة للمجلس األعلى لألمن أن يسير شؤون الدول
االستشارية لرئيس الجمهورية ، غير أن المجلس الدستوري اخذ موقفا مغايرا إذ اكتفى بإعالن حالة 
الشغور الدستوري وطلب من المؤسسات الدستورية أن تحافظ على استمرارية الدولة ، مما جعل 

ه  مهمة إدارة هذه المرحلة من خالل إنشاء المجلس األعلى المجلس األعلى لألمن يأخذ على عاتق
جانفي  14للدولة ، الذي يتكلف بمهام رئيس الجمهورية والمجلس االستشاري الوطني بتاريخ 

1992 . 
، ثم  1992فيفري  09ثم تسارعت األحداث حيث أعلن المجلس األعلى للدولة حالة الطوارئ في 

مارس  04بقرار من الغرفة اإلدارية بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ  تم حل الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ
، ثم تقرر الحكومة حل المجالس  الشعبية المحلية التابعة للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ بتاريخ  1992

تم اغتيال الرئيس محمد بوضياف ، الذي خلفه علي  1992جوان  29وفي  1992مارس  29
يعلن المجلس األعلى لألمن عن انتهاء  1993ستمبر 19اريخ وبت   1992يوليو 02كافي بتاريخ 

على أقصى ، وبالمقابل تم اإلعالن عن  1994جانفي  31مهمة المجلس األعلى للدولة في 
، حيث تم تحديد مدة هذه المرحلة بثالث سنوات كحد أقصى وذلك بموجب (1)المرحلة االنتقالية 
 المادة الثانية منه .

أما بالنسبة لمؤسسات المرحلة االنتقالية فإنها تتمثل في رئاسة الدولة ، الحكومة ، المجلس الوطني  
للمجلس األعلى لألمن  06من هذا المرسوم ، كما منحت المادة  04االنتقالي وذلك بموجب المادة 

اص التشريعي فقد منحت االختص 25حق تعين رئيس الدولة خالل المرحلة االنتقالية ، أما المادة 
عن طريق األوامر للمجلس الوطني االنتقالي بمبادرة من الحكومة أو من ثلث أعضائه ، وبالفعل 

، أما بالنسبة للمواعيد االنتخابية فقد  1994جانفي  30تم تعين ليامين زروال رئيسا للدولة بتاريخ 
 .(2)1996تم تحديد تاريخ االستفتاء حول مراجعة الدستور قبل نهاية سنة 

المعدل والمراجع  ليكرس  1996لقد جاء دستور :  1996أ/ مظاهر الديمقراطية في ظل دستور 
، فإضافة إلى تبني التعددية الحزبية  1989دولة القانون التي وضعت أساساتها بموجب دستور 

أول دستور جزائري يأخذ  1996ومبدأ الفصل بين السلطات ومختلف أشكال الرقابة ، يعد دستور 
م الغرفتين نظرا لمزاياه المتمثلة في عدم التسرع في سن القوانين ، وتدخل إحداهما لتلطيف بنظا

األجواء في حالة الخالف مع السلطة التنفيذية ، واالهم من ذلك تبني الديمقراطية الفنية من خالل 

                                                 
1
 1994جانفي  29الصادر بتاريخ  40-94بموجب المرسوم الرئاسي رقم    
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فاءات الثلث المعين على مستوى مجلس األمة والذي من المفترض أن يتكفل بتزويد البرلمان بالك
 الفنية التي قد ال يأتي بها االنتخاب .

بمبدأ ازدواجية القضاء ) قضاء عادي ، قضاء إداري( الذي يعد قفزة  1996كما أخذ دستور  
نوعية من شأنها إبعاد العدالة عن ضغوطات السلطة السياسية ، مع ضمان الحيادية والموضوعية 

حية مشروعية أعمالها عن طريق قضاء الشرعية إذ يسمح للسلطة القضائية بمراقبة اإلدارة من نا
) دعوى اإللغاء ، دعوى التفسير، دعوى فحص المشروعية ( ومن ناحية احترامها للحقوق و 

تبنى االزدواجية بالنسبة  1996الحريات عن طريق دعاوى القضاء الكامل بالرغم من أن دستور 
لم يتخلى عن منح السلطة التنفيذية المكانة  للبرلمان والسلطة القضائية ، إال أن المؤسس  الدستوري

المرموقة التي احتلتها في ظل الدساتير السابقة إذ نجد أن الدستور أبقى للرئيس رئاسة المجلس 
األعلى للقضاء ، مما يؤكد نفوذه وتأثيره البالغ على السلطة القضائية ، باإلضافة إلى تراجع دور 

نفيذية لتي فرضت تدخلها في مجاالت لم تكن من البرلمان أمام تزايد مهام السلطة الت
، حيث يظهر هذا التراجع من خالل حصر مجال التشريع في مقابل التنظيم ،   (1)اختصاصاتها

ضعف بعض آليات الرقابة السياسية على الحكومة من ناحية الجزاء ) االستجواب األسئلة الشفهية 
خر على استقرار البرلمان كمراقبة مخطط  الحكومة والكتابية ، لجان التحقيق( ، وخطورة البعض األ

وبيان السياسة العامة التي يترتب عليها حل البرلمان ، ومنه نالحظ أن تكييف النظام السياسي 
لم يتغير عما كان عليه في ظل الدساتير السابقة ، فمن خالل  1996الجزائري في ظل دستور 

 صنف كنظام شبه رئاسي.  استقراء العالقة بين السلطات الثالث نجده ي
 و أثرها على الديمقراطية في الجزائر 1996ب/ تعديالت دستور 

 1996: لقد شهد دستور 1996رؤية عام في مظاهر الذيمقراطية في تعديالت دستور  1-ب
، ولقد كان لهذه التعديالت انعكاسات على وضع  2016و 2008و 2002ثالث تعديالت في 

والذي يمكن رصده  من خالل استعراض أراء المجلس الدستوري بصفته  الديمقراطية في الجزائر  
، اصدر  2002ابريل  10المؤرخ في  03-02حامي الدستور ، فبنسبة  للتعديل الدستوري رقم 

مكرر التي أقرت اللغة األمازيغية كلغة  03حول إضافة المادة  02/01المجلس الدستوري رأيه رقم 
ال يمس بالمركز الدستوري للغة العربية كلغة وطنية ورسمية ، كما  وطنية رسمية على أن التعديل
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أن االمازيغية تعد أحد المكونات األساسية للهوية الجزائرية ، وأضاف  أن هذا التعديل ال يمس 
 .(1)بالمبادئ العامة  وبحقوق اإلنسان و بالتوازنات األساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية

ذا كانت الديمقراط  ية تنادي بالمساواة وباحترام حقوق األقليات فإن هذا التعديل من شانه أن يحقق وا 
هذا المطلب ، مع العلم أن وجود أكثر من لغة في  الجزائر ال يعني وجود أكثر من هوية بل هو 
دليل على ثراء لغوي وثقافي ال غير و هذا ما أكده المؤسس الدستوري في ديباجة الدستور عندما 

سالم والعروبة واألمازيغية المكونات األساسية للهوية الجزائرية . أما بالنسبة للتعديل اعتبر اإل
مكرر التي أقرت  31سنركز على المادة  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08الدستوري رقم 

نظام الكوطة فيما يخص ترقية الحقوق السياسية للمرأة ، مما أثار جدال فقهيا حول تعارضها مع 
من الدستور التي تفيد المساواة وعدم التمييز بناء على المولد ، أو العرق أو الجنس ، أو  29المادة 

مكرر تكرس التمييز على أساس الجنس ،  31أي ظرف شخصي أو اجتماعي ومنه فإن المادة 
غير أن هذا الرأي يتناسى دور دولة القانون في كفالة الحقوق والحريات وتكريس الديمقراطية ، فإذا 
كانت الطبيعة الثقافية والعرفية للمجتمع الجزائري تحول دون مباشرة المرأة لحقوقها السياسية هنا 
يتوجب على الجزائر باعتبارها دولة قانون أن تتدخل لتمكين  المرأة  حقوقها ، حيث صرح المجلس 

مقراطي مكرر تستمد دستوريتها من المطلب الدي 31أن المادة  08/01الدستوري في الرأي رقم 
من ديباجة الدستور التي تقضي بان تبنى المؤسسات الدستورية على  08المذكور في الفقرة 

من المادة  02مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون  العامة  أما بالنسبة لتعديل الفقرة 
عرقل مبدأ التداول المتعلقة بفتح تجديد العهدة الرئاسية فقد أثارت بدورها جدال فقهيا بحكم أنها ت 74

على السلطة والذي يعد من أهم مظاهر الديمقراطية .  لكن المجلس الدستوري اقر دستورية التعديل 
التي تنص  07من الدستور التي تعتبر الشعب مصدر كل سلطة  والمادة  06مستندا على المادة 

يه المنتخبين ، على أن الشعب صاحب السيادة  يمارسها عن طريق االستفتاء وعن طريق ممثل
من الدستور التي تقر حرية الشعب في اختيار ممثليه ، ومنه  10واعتبر أن التعديل كرس المادة 

 .(2)فان الشعب يملك دون سواه حرية  تجديد  الثقة في رئيس الجمهورية أو سحبها منه
ار دوره فال يمكن إنك 2016مارس  06المؤرخ في  01-16أما بالنسبة للتعديل الدستوري رقم   

في تعميق الديمقراطية في الجزائر، فقد نص التعديل على تفعيل الدور التشريعي لمجلس األمة 

                                                 
 2002ابريل  3الموافق لـ  1423محرم عام  20/ ر.ت.د/ المؤرخ في  02/01رأي المجلس الدستوري رقم  1

 .2002المتضمن مشروع التعديل الدستوري لـ 
 2008نوفمبر  7 الموافق لــ 1429ذي  القعدة عام 09/ ر.ت.د/ المؤرخ في  08/01رأي المجلس الدستوري رقم 2

 ـ.2008، المتضمن مشروع التعديل الدستوري لــ 
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مما يزيد من فرص البرلمان في ممارسة اختصاصه األصيل ، ومنافسة  136بموجب المادة 
السلطة التنفيذية بحكم تشكيلة مجلسه التي تجمع مابين الخبرة ) الثلث المعين ( والقرب من 

لمواطن ) الثلثين المنتخبين من بين أعضاء المجالس المحلية( ، كما أعطى وزنا للمعارضة ا
، أما بالنسبة األحزاب  114البرلمانية من حيث المشاركة الفعلية في أشغال البرلمان بموجب المادة 

سياسية فالمالحظ أن المؤسس الدستوري منع التجوال السياسي بالنسبة للمنتخبين المنتمين ألحزاب 
، كما حاول المؤسس الدستوري تامين االستقاللية المالية والتواصل اإلعالمي 117بموجب المادة 

، وهذا من شانه أن يساعد على  53من اجل بناء قاعدة شعبية لألحزاب السياسية بموجب المادة 
تبار األحزاب بناء حياة حزبية حقيقية على المدى الطويل مما سينعكس إيجابا على الديمقراطية باع

المحرك الرئيسي لمبدأ التداول على السلطة وحرية الرأي والتعبير، كما قام المؤسس الدستوري 
بتوسيع مجال اإلخطار ليطال أعضاء البرلمان مما يمكنهم من أداء دورهم التمثيلي بموجب المادة 

187 . 
طار ليطال المواطن فيما ولم يقف المؤسس الدستوري عند هذا الحد بل وسع مجال اإلخ          

يتعلق بالحقوق والحريات عن طريق الدفع بعدم الدستورية وذلك بإحالة من المحكمة العليا أو 
( واستكماال لهذه الخطوة شجع المؤسس الدستوري 188مجلس  الدولة إلى لمجلس الدستوري )م 

، كما  170المادة المحامي للممارسة هذا الدور بصفته الوسيط بين المواطن والقضاء بموجب 
كرس استقاللية القضاء من خالل حماية القاضي من مختلف أشكال الضغوطات بموجب المادة 

، واألهم نلك الخطوة التي أقدم عليها المؤسس الدستوري والمتمثلة في تجديد العهدة الرئاسية (1)166
مما ينعكس إيجابا ،  212مرة واحدة فقط حيث أدخلها في إطار الحظر الموضوعي بموجب المادة 

على الديمقراطية في الجزائر لم ذا تعديل من دور في تكريس مبدأ التداول على السلطة ، إال أن ما 
يؤخذ على المشرع تمسكه بنظام القائمة المغلقة في  حين أن نظام القوائم مع المزج يعد األكثر 

 ديمقراطية.
 01-16القانون الصادر بموجب  2016مظاهر الديمقراطية في تعديل  2-ب
 دور السلطة القضائية في ارساء مبادئ الديموقراطية   1-2-ب

                                                 
،  2002ابريل  14المؤرخة في  25، ج ر رقم  03-02، المعدل بالقانون رقم  1996ديسمبر  08دستور 1

 14، ج ر  01-16، والقانون رقم  2008نوفمبر 16المؤرخة في  63، ح ر  رقم  19-  08والقانون رقم     
 .   2016مارس   7ي رقم المؤرخة ف
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تم ترقية دور السلطة القضائية في  01-16بعد تعديل الدستور الجزائري بموجب القانون رقم 
من الدستور  منح  188تكريس قواعد الديموقراطية من خالل توسيع مجال اإلخطار في المادة 

الدستورية أمام القضاء على أن يقوم اعلى الجهتين القضائيتين في القضاء  األفراد حق الدفع بعدم
العادي و االداري بإخطار المجلس الدستوري نيابة عن األفراد. و قبل تفصيل هذه الجزئية نحاول 

 الوقوف أوال عند اإلخطار و إجراءاته و الجهات المحتصة به .
 لمخل لها ابداؤه تعريف اإلخطار  اجراءاته و الجهات ا 1-1-2-ب

يوجه اإلخطار  إلى األمانة  العامة  لرئيس المجلس الدستوري في شكل رسالة تسجل في سجل 
خاص ويسلم إشعار باستالمه و يعتبر التاريخ  المبين  في االشعار باالستالم  بداية سريان  األجل  

بثالثون  يوما مع المتضمن التعديل الدستوري   16/01من القانون  189المحدد في المادة  
يوم  خالفا لما كانت تنص   30يوم  إلى  20اإلشارة إلى أن التعديل الدستوري رفع المدة  من 

و يتعين على  رئيس  المجلس الدستوري  بمجرد   1996/نوفمبر28من دستور  167علية المادة 
حضير مشروع  تسجيل  رسالة اإلخطار  تعيين مقررا  من بين  أعضائه  ليقوم  بالتحقيق و  ت

الرأي  أو القرار  و له االستعانة  بأي  خبير يختاره  ويسلم  المقرر بعد انتهاء  أشغاله إلى رئيس  
و أعضاء المجلس الدستوري . و يجتمع  المجلس الدستوري بناء  على استدعاء  من رئيسه  وال 

تداول المجلس في أعضاء  وي 7يمكنه  الفصل  في أي قضية  اال بحضور  النصاب القانوني  
جلسة  مغلقة  ويبدي  آرائه  ويتخذ قراراته   بأغلبية أعضائه الحاضرين  ، وفي حالة  تساوي  

 . (1)األصوات يكون صوت  الرئيس  مرجحا
من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس االمة  187و يخطر المجلس الدستوري طبقا للمادة 
ير األول ، كما يمكن اخطاره من خمسين نائبا أو ثالثين أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوز 

عضو في مجلس األمة .و أشارت الفقرة األخيرة من هذه المادة إلى أنه ال تمتد ممارسة اإلخطار 
من  188المبين في القرتين السابقتين إلى اإلخطار بالدفع بعدم الدستورية  المبين في المادة 

 يله فيما يلي .الدستور .و هو ما سنأتي إلى تفص
آلية الدفع بعدم  الدستورية : مساهمة  الجهات القضائية في تكريس مبادئ  2-1-2-ب

  الديموقراطية
 بالدفع  من الدستور على ما يلي : يمكن مكن إخطار المجلس الدستوري 188نصت المادة  

 طراف فياأل أحد  يدعي  عندما  الدولة، مجلس أو العليا المحكمة من إحالة على بناء الدستورية بعدم

                                                 
، ج ر   2016افريل  6من النظام المحدد لقواعد عمل  للمجلس الدستوري  المؤرخ في   18،  17المدتان    1

  . 2016ماي  11مؤرخة في  29عدد 
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 الحقوق ينتهك  النزاع مآل عليه يتوقف  الذي  التشريعي الحكم أن قضائية جهة أمام المحاكمة 
  .تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي الدستور يضمنها  التي والحريات

  61بموجب اضافة المادة   2008ما كرسه المؤسس الدستوري  الفرنسي في تعديل  وهذا
من الدستور التي تنص :  بمناسبة النظر في دعوى مقامة  أمام القضاء ودفع احد أطراف الدعوى 
ان حكما  تشريعيا  ينتهك الحقوق والحريات  التي كفلها الدستور  يستطيع المجلس الدستوري 

المسألة بناء على إحالتها إليه من مجلس الدولة  أو محكمة النقض   الذين يتخذان النظر  في هذه 
قرارهما  خالل فترة محددة  ويحدد قانون تنظيمي شروط تطبيق هذه المادة و تبعا  لذلك صدر 

الذي سمى هذه الرقابة مسألة    10/12/2009القانون التنظيمي  الذي اشارت اليه المادة  في 
 (1)دستورية أو اختصارااألولوية ال

و يشترط إلعمال الدفع بعدم الدستورية أبداؤه من أحد أطراف الدعوى و في انتظار صدور 
القانون العضوي فإنه يمكن التكهن أن المقصود باألطراف أصحاب الدعوى األصلية و يمكن أن 

تضمنت عبارة '  يضاف إليهم األطراف المتدخلة تدخال خصاميا أو انضماميا و طالما أن المادة 
المحاكمة ' فمؤدى ذلك أطراف الدعوى و أطراف الخصومة و في هذه الحالة   أحد األطراف في 

األخيرة هل يجوز للقاضي  سواء قاضي الحكم أو النيابة إذا رأت مبررا لذلك اثارة الدفع تلقائيا 
القانون العضوي و أن خاصة إذا تعلق بالنظام العام ؟  اإلجابة تحتاج إلى تريث إلى حين صدور 

كنا نرى مد اإلخطار التلقائي للمحكمة التي غالبا ما تكون األقدر على تحديد أوجه الالدستورية في 
 القانون المطبق على النازعة المعروضة امامهم .

يتوقف   الذي  و تشرط المادة أن يتعلق الدفع بعدم الدستورية  عندما يكون الحكم التشريعي
ينتهك الحقوق والحريات و منطقيا أن ال يكون قد تم اخطار المجلس الدستوري في   النزاع عليه مآل

شأنه من جهات اإلخطار األخرة ألنه حينها يعتبر أراء المجلس الدستوري و قراراته ملزمة لجميع 
من  191من المادة  3الهيئات بما فيها الجهات القضائية وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة 

 دستور .ال
مع التنويه إلى أن الدفع بعدم الدستورية يتم بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس 
الدولة و عندما يخطر المجلس الدستوري  فعليه  أن يصدر قراره  خالل  األشهر  األربعة  التي 

                                                 
عمار كوسة ، محاضرات في القضاء الدستوري ، تخصص منازعات القانون العمومي ، جامعة محمد لمين   1

 . 38. ، ص    2014.2015، الجزائر ،  2دباغين ، سطيف 
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أشهر  بناء  على قرار  4اها  تلي  تاريخ  إخطار ويمكن تمديد  هذا  األجل مرة واحدة  لمدة  أقص
  (1)مسبب  من المجلس  ويبلغ إلى  الجهة القضائية  التي أحالت اإلخطار

 مبدأ الفصل بين السلطات في التعديل الدستوري  : محاولة إلبراز البعد الديموقراطي  2-2-ب 
وودنا أن نشير في البداية و قبل بيان مظاهر مبدأ الفصل بين السلطات في دستور 

إلى أن النظام السياسي الجزائري في دستوري  (3) 2016و خاصة التعديل االخير لسنة   (2)1996
قام على فكرة التقسيم الوظيفي للسلطة في ظل وحدة القيادة و هي فكرة يبررها   1976و  1963

التوجه اإليديولوجي  السائد ، و ظروف و خصوصية النظام الحاكم و مشروعية المرحلة القائمة 
على المشروعية الثورية ، ناهيك عن االندماج بين الحزب و الدولة فيما اصطلح عليه بالسلطة 
السياسية ، كلها أسباب ال تسمح بتبني مبدأ الفصل بين السلطات بالمعنى الفني الدستوري له حتى 

مظاهر المبدا  في ثناياهما ثم عرفت الجزائر  مرحلة    1976و  1993و  إن تضمن دستوري 
ال يمكن الحديث فيها أيضا  عن مبدأ الفصل بين السلطات   1996إلى  1992نتقالية من ا

ببساطة لعدم وجود هذه السلطات باألساس ، لخصوصية و ظروف المرحلة حينها ، و التي جعلت 
السلطة ترتكز أساسا في يد السلطة التنفيذية التي تمسكت بأهداب السلطتين التشريعية و التنفيذية  

، فكانت السلطة التنفيذية تعمد إلى تنظيم المجال التشريعي عن طريق المراسيم التشريعية ال  معا 
 لم يمنح هذه المكنة لرئيس الجمهورية . 1989األوامر الرئاسية لكون دستور 

فإن استقراء مواده تظهر ان المؤسس الدستوري بقي  1996و بعد االستفتاء على دستور 
السلطات  حيث تضمن بابه الثاني تفصيال لسلطات الدولة إذ نظم  متمسكا بمبدأ الفصل بين

و خص السلطة التشريعية بأربعين  مادة  97إلى المادة   70السلطات السلطة التنفيذية من المادة 
أما  السلطة القضائية فقرر المؤسس الدستوري أحكامها في  137إلى  المادة  98ابتداء من المادة 

 .  158إلى  138المواد من 
فمن أهم ما ورد فيه ما تضمنته الديباجة إذ ورد فيها   2016اما في التعديل األخير لسنة 

اعتراف دستوري صريح بتبني مبدأ الفصل بين السلطات لم يكن واردا في الدساتير السابقة   من 
، ورقابة يكفل الدستور الفصل بين السلطات واستقالل العدالة والحماية القانونّية : خالل ما يلي

                                                 
 من  التعديل الدستوري 189من المادة  2الفقرة   1
،  يتضمن إصدار  1996ديسمبر  07مؤرخ في  438-96.  المرسوم الرئاسي المنشور بموجب 1996دستور   2

 . 1996ديسمبر  08مؤرخة في  76تعديل الدستور  ، ج ر العدد 
 .   2016مارس   7رقم المؤرخة في  14من التعديل الدستوري ، ج ر ،  يتض 01-16القانون رقم   3
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االمر   .عمل الّسلطات العمومّية في مجتمع تسوده الّشرعّية، ويتحّقق فيه تفّتح اإلنسان بكّل أبعاده
 المفتقد في ذات الدستور قبل هذا التعديل .

إدراج مبدأ الفصل بين السلطات من بين  1996المعدلة من الدستور  15و تضمنت  المادة 
تقوم الّدولة على مبادئ التنظيم  الديموقراطي  حيث جاء فيها : المبادئ التي تقوم عليها الدولة  

 والفصل بين السلطات والعدالة االجتماعّية
غير أنه ورغم ذلك نجد أن الدستور المعدل تضمن بعضا و من مظاهر المقيدة في  فالسلطة 

عليه في رئيس للجمهورية و وزير اول الذي كان يصطلح  من 1996التنفيذية تتكون في دستور 
برئيس الحكومة و هذا ما يعبر عنه بثنائية السلطة التنفيذية ، إذ بقيت العالقة بين  1989دستور 

فيما عدا بعض الجديد فيما يتعلق  1989السلطات بذات الكيفية المنصوص عليها في دستور 
ها و باستحداث مجلس أمة كغرفة ثانية  لبرلمان يكون لرئيس الجمهورية حق تعيين ثلث اعضائ

و التي  1976اعيد لرئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر السلطة المنصوص عليها في دستور 
و لم يشملها  1996ليعاد تضمينها في دستور  1989تراجع عنها المؤسس الدستوري في دستور 
.فأصبح  لرئيس الجمهورية طبقا لنص المادة  2016أي تغيير في  آخر تعديل دستوري لسنة 

مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس   المعدل أن يشّرع بأوامر في 1996دستور من  142
و يجب أن يعرض رئيس   .مجلس الدولة  بعد رأي  أو خالل العطل البرلمانية،   الّشعبّي الوطنيّ 

عد و ت  .الجمهورّية الّنصوص اّلتي اّتخذها على كّل غرفة من البرلمان في أّول دورة له لتوافق عليها
   الغية األوامر التي  ال يوافق عليها البرلمان .و يمكن لرئيس الجمهورّية أن يشّرع بأوامر في الحالة

(1)االستثنائّية 
. 

الفصل بين السلطات  و هناك من يرى أن ذلك يعد تدخال في العمل التشريعي و منافيا  لمبدأ       
غير أنه ال يعد كذلك طالما أن رئيس الجمهورية مارس صالحيتها طبقا لما محدد و مرسوم في 
الدستور إال أنه يمكن تفسير ذلك على أنه نوع من التعاون في إطار الفصل بين السلطات ، ألن 

عقاد من أجل الموافقة رئيس الجمهورية ملزم بعرض األمر الرئاسي على البرلمان في أول دورة لالن
 أو الرفض ، و في الحالة االخيرة يصبح االمر الغيا .

تاريخ االستفتاء على  1996غير أن المتتبع للنظام الدستوري و السياسي الجزائري و منذ 
الدستور فإن اغلب القوانين تصدر بأوامر رئاسية و لم يصادف أن برلمانا من البرلمانات المتوالية 

                                                 
1
  107.من الّدستور على أن  تّتخذ األوامر في مجلس الوزراء  المذكورة في المادة و هي الحاالت    
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 يخ رفض أمرا لرئيس الجمهورية لعل مرد ذلك إلى أن الغالبية من اعضاء البرلمانمنذ ذلك التار 
 غالبا ما تكون من حزب المواالة 

و التي تقابلها نص المادة  1996من دستور  124إال أنه و من خالل استقراء نص المادة 
م آلية تتحقق نجد أن المؤسس الدستوري منع البرلمان من أه 2016من الدستور المعدل سنة  142

معها الرقابة و التعاون مع الرئيس في مجال التشريع أال و هي حق  مناقشة االمر، فالبرلمان له 
أن يقبل االمر برمته أو أن يرفضه دون عرضه للمناقشة فضال على أنه ال يمكن تعديل االمر 

يسلم باألمر قبوال و  جزئيا او الغاء بعض مواده االمر الذي يدفعنا على القول أن البرلمان اما أن
ينصاع إلرادة الرئيس و الغالب أن ذلك ما يحدث أو أن يتصدى لألمر بالرفض و من ثم يعتبر 

 الغيا .

و يثور في هذا الصدد اشكال يتعلق بالمراكز القانونية المنشأة أو المعدلة أو حتى الملغاة 
نونية لألمر بعد الغائه فهل يمكن بمجوب هذا االمر الرئاسي في حالة الغائه ، ثم عن الطبيعة القا

أن يصنف حينها بالقرار اإلداري ؟ الحقيقة أني أرى أنه ال حاجة إلى اعادة توصيف أو تصنيف 
االمر بعد إلغائه ، ألن الحكم الدستوري اعتبر االمر غير الموافق عليه من البرلمان الغيا أي فاقد 

ئاسية في الجزائر تنشر في الجريدة الرسمية و تنفذ لألثر القانوني  أخذا في الحسبان أن االوامر الر 
قبل الموافقة عليها من البرلمان و ال تتضمن في الغالب في أحكامها االنتقالية حالة ما إذا تم إلغائه 

 تبعا لرفضه من البرلمان و يبقى اإلشكال قائما في النظام القانوني الجزائري إلى يومنا هذا .

في  1989لم يشذ عن التوازنات الواردة في دستور  2016لسنة  1996كما أن تعديل دستور 
العالقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية فمن  مظاهر التعاون بين السلطات  حق الوزير االول 

لكل من الوزير االول و النواب حق المبادرة بالتشريع و  1996بالمبادرة بالتشريع فقد منح دستور  
المقدمة من الوزير االول بوجوب عرضها على مجلس الوزراء و أذ رأي مجلس  قيد مشاريع القوانين

و يجب أن تعرض (1)الدولة و قيد اقتراح القوانين من النواب بنصاب عدد ال يقل عن عشرين نائبا 
هذا المشاريع المقدمة من الحكومة أو االقتراحات المقدمة من النواب على المجلس الشعبي الوطني 

 االمة على التوالي . ثم على مجلس
و هنا يالحظ أن التعديل الدستوري ظاهريا منح السلطة التشريعية ممثلة في غرفتي البرلمان سلطة 
المراقبة و المصادقة تواليا أي مرتين أمام كل غرفة منفصلة و لكن حقيقة  االمر أن الغرفة الثانية 

                                                 
 . 1996من دستور  119المادة   1
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تعتبر مراقبة ال على عمل الحكومة بل على الغرفة السفلى المتمثلة في المجلس الشعبي الوطني .و 
يمكن أن نستشف ذلك من خالل تدخل السطلة التنفيذية في العمل التشريعي من خالل حل حالة 

ي عن الخالف بين الغرفتين إذ منح الدستور االخير للسلطة التنفيذية حق التدخل في العمل التشريع
طريق حالة الخالف رغم أنه منح للسلطة التنفيذية أيضا امكانية االستعانة بالغرفة االولى ممثلة في 
المجلس الشعبي الوطني دون مجلس االمة  وفي  للفصل نهائيا.    هذه الحالة   يأخذ المجلس الشعبي    
الوطني  بالنص الذي   أعدته اللجنة المتساوية األعضاء،   أو،   إذا تعذر ذلك،   بالنص األخير الذي    
صوت عليه  لكن جعل المؤسس الدستوري ذلك موقوفا على رغبة الحكومة ذلك أنه ُيسحب النص   .
إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني   .(1)يمن اجل الفصل النهائ    
و لم يختلف االمر كثيرا في آخر التعديل للدستور في شأن المبادرة بالتشريع  عدى توسيع دائرة 

من الدستور ، و استحداث مادة  136حق المبادرة بالقوانين ألعضاء مجلس االمة في المادة 
مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي ايداعجديدة يتم بموجبها  وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي    

مكتب مجلس األمة اوال   وباستثناء ذلك  . تودع كل مشاريع القوانين األخرى مكتب المجلس الشعبي    
الوطني  . 
و مؤدى ذلك أن السلطة التنفيذية وجدت لنفسها موطئ قدم تستطيع من خالله توجيه العمل 

خل غير المباشر في الوظيفة التشريعية للبرلمان من خالل دور مجلس األمة الذي التشريعي و التد
يعين رئيس الجمهورية ثلث اعضائه إذا خالف هذا األخير الغرفة السفلى أو االولى للبرلمان .مع 
اإلشارة إلى أن للسلطة التنفيذية دور بارز و مهيمن يتدخل بموجبه رئيس الجمهورية في حالة بقاء 

ف فيما تعلق بقانون  المالية و ذلك بإصدار مشروع الحكومة بأمر .الخال  
ومن مظاهر الديموقراطية تلك الرقابة المتبادلة بين السلطتين  التشريعية و التنفيذية  فأبقى التعديل  

الدستوري حق رئيس الجمهورية  في حل البرلمان أو اجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد 
المجلس الشعبي الوطني و مجلس االمة و الوزير االول و تجرى االنتخابات في استشارة رئيس 

، رغم أنه هناك من يرى أن ذلك يعد مثلبة في النهج الصحيح (2)أجل أقصاه  ثالثة أشهر
للديموقراطية و تمنح الرئيس سلطة قهرية على السلطة التشريعية تنصاع هذه األخيرة و تخنع 
مخافة الحل و أنا لنرى أن البرلمان إذا كان يمثل الشعب حقيقة فإن االنتخابات ستعيد نفس 

ء و من ثم فإن فإن البرلمان سيجابه الرئيس في كل مرة ، إال البرلمان و أن لم يكون بذات األسما
الدستور الجزائري ال يرتب أي مسؤولية على الرئيس و كل أقصى ما يمكن أن يترتب استقالة 

                                                 
 قبل التعديل  1996من دستور  120. تقابلها المادة  2016المعدل سنة  1996من دستور  138المادة   1
 . 2016من تعديل  147تقابلها المادة  1996من دستور  129المادة   2
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أو أن يوجهوا  1الوزير االول .ذلك أن ألعضاء البرلمان في الدستور الحالي  استجواب الحكومة 
يمكن للمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة أن كما   (2)اسئلة شفوية أو كتابية

يصوت على ملتمس الرقابة ينصب على مسؤولية الحكومة و ال يقبل هذا الملتمس إال إذا وقعه 
و تتم الموافقة عليه بالتصويت بأغلبية ثلثي البرلمان و ال يتم التصويت إال بعد  (3)سبع عدد النواب

خ ايداع ملتمس الرقابة . و إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس ثالثة ايام من تاري
        (4)الرقابة يقدم الوزير االول استقالته إلى رئيس الحكومة.

أمل في تعلق بالسلطة القضائية فإن وزير العدل يعد عضوا في الحكومة و هو في الوقت ذاته   
لعامة إذ يخضع القاضي للقانون فحسب و رئيس رئيسا إداريا للسلطة القضائية أي النيابة  ا

الجمهورية هو رئيس المجلس األعلى للقضاء الذي يوكل وفقا للقانون تعيين القضاة و نقلهم و سير 
و التي تنص على أن رئيس   156.و من جديد التعديل ما جاء في المادة 5سلمهم الوظيفي 

وع من الترقية لمكانة رئيس الجمهورية أكثر الجمهورية ضامن استقاللية السلطة القضائية و هو ن
  منه تأكيد  االستقاللية ذاتها .

 الخاتمة:  
رغم أن الديمقراطية مفهوم فلسفي نظري تجسيده على أرض الواقع سيبقى رهين الظروف      

والمتغيرات ، والدليل على ذلك تطور مفهوم الديمقراطية الذي لم يعد يقتصر على الجانب السياسي 
بل توسع ليطال الجانب االجتماعي واالقتصادي واإلداري ، وبغض النظر عن عيوب صور 

                                                 
و قد تم النص عليه في  2016من دستور المعدل سنة  151تقابلها المادة  1996من دستور  133المادة   1

المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس االمة  1999مارس  8المؤرخ في  99القانون رقم من  65المادة 
الملغى  1999مارس  9مؤرخة في  15و عملهما و كذا العالقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة ، ج ر ،عدد 

 .2016 غشت 28مؤرخة في  50، ج ر ،عدد  2016غشت  25المؤرخ في  12-16بموجب القانون رقم 
و قد تم النص عليه في المادة  2016من دستور المعدل سنة  152تقابلها المادة  1996من دستور  134المادة  2

المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس االمة و  1999مارس  8المؤرخ في  99من القانون رقم  65
جع السابق .عملهما و كذا العالقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة، المر   

   84و قد تم النص عليه ايضا في المادة  2016من دستور  153تقابلها المادة  1996من دستور  135المادة   3
المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس االمة و عملهما  1999مارس  8المؤرخ في  02-99القانون رقم 

 لمرجع السابق .و كذا العالقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة ، ا
 . 2016من تعديل  155و   154تقابلها االدتين  1996من دستور  137و  136لمادتان  ا  4
 . 2016من تعديل  177إلى  156تقابلها المواد من   1996من دستور  157إلى  138أنظر المواد من  5
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ةفي شكلهاالمباشر المستحيل التنفيذ ،أو شبه المباشرة التي تثير مشكلة الوعي السياسي الديمقراطي
لدى الشعوب ، والنيابية التي تثير إشكالية استمرارية الشرعية بين النائب والناخب ، تبقى 
الديمقراطية البديل الحتمي والوحيد للحكم االستبدادي ، ولعل نجاح الديمقراطية في الغرب كان 

 .وثوري طويل بدا منذ عصر النهضة يجة اقتناع شعوبها بهذا المنطق بعد حراك فكري نت
أما بالنسبة للجزائر و مما سبق فقد  اتضح لنا أن فلسفة الحزب الواحد التي كانت تقوم على       

تركيز السلطة غذت ورح التسلط الموجودة في الطبيعة البشرية و ان  التجربة االشتراكية جسدت 
يروقراطية السلبية التي خلفتها سياسة الحزب الواحد ومنه رأينا  أن سياسة الحزب الواحد ال تتفق الب

 مع روح الديمقراطية المناهضة لالستبداد واحتكار الحكم .
و في المقابل فإن نظام التعدية الحزبية وهو أحد نتائج الديمقراطية اللبرالية القائمة على حرية  

ة في الحياة السياسية تحقق جوهر الديمقراطية المتمثل في حكم الشعب على التعبير وحق المشارك
 .األقل إذا ما قورنت  بنظام الحزب الواحد

و انتهينا إلى أنه في مجال اإلنتخابي إلى ان نظام األغلبية أقل ديمقراطية مقارنة بنظام التمثيل 
اسب مع عدد األصوات التي النسبي الذي يسمح للقوائم بأن تحصل على عدد من المقاعد يتن

تتحصل عليها و ان نظام القوائم يعكس بصدق روح الديمقراطية فهو يحرر الناخب  من توجيهات 
 األحزاب .

و عمدنا إلى تناول مبدأ الفصل بين السلطات و رأينا بضرورة تفعيله لوجود قاسم مشترك 
اولنا تطبيقات هذا المبدأ في الوثيقة بين الديمقراطية وهذا المبدأ في نبذ ومحاربة االستبداد ،و تن

الدستورية و انتهينا إلى أنه و رغم تغلل السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية و بسط 
السلطة التنفيذية بعض من الهيمنة على السلطة القضائية إلى مؤشر الديموقراطية و رغم ذلك 

 ه الحقا يظهر جليا في النظام السياسي الجزائري على أمل ترقيت
كما الحظنا بادرة في  تفعيل الرقابة الدستورية من خالل التوسيع من دائرة األخطار وصوال        

حق الدفع بعدم  2016من التعديل الدستوري لسنة  188إلى منح أطراف المحاكمة طبقا للمادة 
عليه التعيين األمر  الدستورية ، مع اإلشارة إلى أننا نرى أن تركيبة المجلس الدستوري و الذي يغلب

الذي سيصدم بقاعدة والء المعين لمن عينه ، و في سبيل ذلك نرى بتحصين الرئيس و اعضاء هذا 
المجلس و لما ال منح هؤالء تعيينا مدى الحياة منع لفساد محتمل و تحقيق لرقابة تعكس ضمير 

 الهيئة دون تخوف .
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 قائمة المراجع

 ب ــــــالكت
الدين ، األحزاب السياسية من منظور الديمقراطية المعاصرة ، دار الفكر بالل أمين زين  -

 الجامعي ،  االسكندرية بدون تاريخ  نشر.
بوكرا إدريس ، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ االستقالل من خالل الوثائق  -

لجزائر والنصوص الرسمية الجزء األول الطبعة الثالثة ديوان المطبوعات الجامعية ، ا
2009 . 

حسان محمد شفيق العاني ، األنظمة السياسية والدستورية المقارنة ، مطبعة جامعة بغداد  -
1986. 

،  2009، الطبعة األولى  -النظرية العامة  –حسن مصطفى البحري ، القانون الدستوري  -
 بدون دار نشر 

يع  ، عنابة حسني بوديار ، الوجيز في القانون الدستوري، دار العلوم لشر والتوز  -
2003  . 

حسين عبد الحميد أحمد رشوان ، الديمقراطية والحرية وحقوق اإلنسان، المكتب الجامعي  -
  2006الحديث 

سعاد الشرقاوي ، النظم السياسية في العالم المعاصر، الطبعة األولى ، دار النهضة  -
 . 1998العربية 

نة ، الجزء الثاني ، الطبعة العاشرة سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقار  -
 . 2011، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر

الشافعي محمد بشير، قانون حقوق  اإلنسان ، الطبعة الثالثة ، منشأة المعارف باالسكدرية  -
2004. 

صالح جواد الكاظم ، علي غالب العاني ، األنظمة السياسية ،  مطبعة دار الحكمة ،  -
 . 1991يغداد 

، الطبعة الثالثة ، جسور  -نظرية القانون –ار بوضياف ، مدخل إلى العلوم القانونية عم -
 . 2007للنشر والتوزيع ، الجزائر 

فوزي أوصديق ، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ،  الجزء األول ، نظرية الدولة  -
 . 2009، الطبعة الثالثة ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر
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الصغير بعلي ، قانون اإلدارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم لشر والتوزيع ، عنابة  محمد -
2004 . 

مولود ديدان ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية ،  دار بلقيس لنشر،  -
 .2009الجزائر

ان ميشال  مياي ، دولة القانون مقدمة في نقد  القانون الدستوري ، الطبعة الثانية ، ديو  -
 .1990المطبوعات الجامعية ، الجزائر 

ميلود ذبيح ، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية ، دار الهدى ، الجزائر  -
2007 . 

عمار كوسة ، محاضرات في القضاء الدستوري ، تخصص منازعات القانون العمومي ،  -
 .   2014.2015، الجزائر ،  2جامعة محمد لمين دباغين ، سطيف 

 اتير ـــــدس
سبتمبر  10، بتاريخ  64، الصادر في الجريدة الرسمية ، عدد  1963سبتمبر  8دستور -

1963 . 
،  94، الجريدة الرسمية عدد  76/97، الصادر باالمر رقم  1976نوفمبر  22دستور  -

 . 1976لسنة 
في المؤرخ  89/18،  الصادر بموجب المرسوم  الرئاسي رقم  1989فبراير  23دستور  -

 . 1989مارس  01بتاريخ  09، الجريد الرسمية عدد  1989فبراير  28
 25، ج ر رقم  03-02، المعدل بــــــــــــــــــــ :      القانون رقم  1996ديسمبر  08دستور  -

المؤرخة  63، ح ر  رقم  19-  08القانون رقم     و  . 2002ابريل  14المؤرخة في 
مارس   7رقم المؤرخة في  14، ج ر  01-16نون رقم القا و  ،  2008نوفمبر 16في 

2016   . 
 ن ـوانيـــــق

المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و  1999مارس  8المؤرخ في  99القانون رقم  -
 15مجلس االمة و عملهما و كذا العالقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة ، ج ر ،عدد 

 ملغى   1999مارس  9مؤرخة في 
، المحدد لتنظيم المجلس الشعبي  2016غشت  25المؤرخ في  12-16القانون رقم  -

الوطني و مجلس االمة و عملهما و كذا العالقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة ج ر 
 .2016غشت  28مؤرخة في  50،عدد 
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 نظام و آراء المجلس الدستوري 
، ج ر عدد   2016افريل  6في  النظام المحدد لقواعد عمل  للمجلس الدستوري  المؤرخ -

  2016ماي  11مؤرخة في  29
الموافق  1423محرم عام  20/ ر.ت.د/ المؤرخ في  02/01رأي المجلس الدستوري رقم  -

 .2002المتضمن مشروع التعديل الدستوري لـ  2002ابريل  3لـ 
 1429ذي  القعدة عام 09/ ر.ت.د/ المؤرخ في  08/01رأي المجلس الدستوري رقم  -

 ـ. 2008، المتضمن مشروع التعديل الدستوري لــ  2008نوفمبر  7موافق لــ ال
 

الصادر عن هيئة األمم المتحدة ، اعتمد بموجب قرار الجمعية  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
 .  1948كانون األول/ ديسمبر  10( المؤرخ 3-ألف )د 217العامة 
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 ةــــــمقدم

نص المشرع المصري على وسيلتين للعلم بالقرار اإلداري فالقرار اإلداري نافذ فور صدوره 
في مواجهة اإلدارة التي اصدرته ولكن ال ينفذ في مواجهة األفراد وال يسري في مواجهتهم إال من 

 تاريخ علمهم بالقرار اإلداري سواء عن طريق النشر أو عن طريق اإلعالن . 
 1972لسنة  47/أ من قانون مجلس الدولة رقم 24تضمنتها نص المادة  وهاتين الوسيلتين

والتي تنص على أنه ) ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات اإللغاء ستين يوما من 
تاريخ نشر القرار اإلداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح 

 صاحب الشأن . (  العامة أو إعالن
ويطلق على هاتين الوسيلتين القرينة القانونية ، فالقرينة دليل من أدلة اإلثبات فهي استنباط 
الشارع أو القاضي ألمر مجهول من أمر معلوم وهذا االستنباط إذا تم من قبل المشرع فالقرينة 

ذا تم من قبل القاضي فالقرينة قضائية.   قانونية وا 
بأن النشر يرد على القرارات التنظيمية  1ليه القضاء اإلداري والفقه وطبقا لما استقر ع

فالقرار التنظيمي أو الالئحي هو القرار الذي يتضمن قاعدة عامة مجردة فال يتعلق بشخص أو شئ 
نما بمسائل متجددة تحدد بأوصافها وشروطها .   أو حالة على سبيل التعيين بالذات وا 

يلة للعلم بالقرارات اإلدارية الفردية والقرار الفردي هو القرار أما بالنسبة لإلعالن فهو كوس
الذي يخص معينا بذاته ، سواء تعلق األمر بشخص أو أشخاص بشئ أو أشياء بحالة أو حاالت 
وال يغير من حقيقة القرار الفردي أن يصدر في شكل تنظيمي مادام واقع األمر يتعلق بمعين 

ار الفردي ليست في قلة أو كثرة عدد األفراد الذين ينطبق عليهم بالذات ، فالعبرة في تمييز القر 
نما في تحديد هؤالء األفراد بذواتهم .   القرار وا 

ولما كان األصل أن العلم بالقرارات التنظيمية العامة يجري الميعاد فيها من تاريخ نشرها 
يجب نشرها حتى تنفذ قانونا  أما القرارات الفردية فيجري الميعاد فيها بتبليغها حتى ولو كانت مما

فالنشر هو االستثناء واإلعالن هو األصل بالنسبة للقرارات الفردية فإن نشر هذا القرار في الجريدة 
 الرسمية ال يغني عن إعالنه. 

فالعلم بالقرار اإلداري الفردي عن طريق اإلعالن  ال يحتاج من صاحب الشأن إلى السعي 
اإلدارة هي الملتزمة بنقل العلم إلي صاحب الشأن لذلك يطلق على للعلم كما هو في النشر إذ أن 

هذه الوسيلة العلم الحقيقي بالقرار أما النشر فالعلم افتراضي حيث يحتاج صاحب الشأن إلى 
                                                 

  441ص  2008د. ماجد راغب الحلو ، القانون اإلداري ، دار الجامعة الجديدة ،طبعة  1
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ضرورة االطالع والمتابعة للجريدة الرسمية وملحقها الوقائع المصرية وكذلك النشرات المصلحية 
ل عن طريق النشر يكون افتراضي أما بالنسبة للعلم المتحصل عن وبالتالي فإن العلم المتحص
 طريق اإلعالن علم حقيقي. 

والحكمة من نص المشرع المصري على هاتين الوسيلتين هو أن من تاريخ هذا العلم الناتج 
من النشر أو اإلعالن يبدأ سريان ميعاد دعوى اإللغاء إذا لكي يبدأ ميعاد دعوى اإللغاء البد من 

 لم بالقرار الصادر في مواجهة صاحب الشأن عن طريق النشر أو اإلعالن . الع
فقد يصدر القرار اإلداري من جهة اإلدارة وال يتم نشره أو إعالنه فهل سيظل باب الطعن 
مفتوحا على القرار اإلداري إلى ما ال نهاية وخصوصا في حالة علم الفرد بالقرار علما يقينيًا  أم أنه 

بالقرار علما حقيقيًا دون نشره أو إعالنه يسري ميعاد الطعن باإللغاء من تاريخ هذا  في حالة علمه
ال سوف يكون الطعن  العلم ، وبالتالي البد من التظلم على القرار أو الطعن عليه في حالة العلم وا 

لثة غير مقبول بمرور ستين يوما طبقا لقانون مجلس الدولة المصري ، ولما كانت هذه الوسيلة الثا
العلم اليقيني بالقرار اإلداري في حالة عدم إعالنه أو نشره قرينة قضائية من استنباط القضاء 
اإلداري وهي من ابتداع القضاء اإلداري الفرنسي في بداية القرن التاسع عشر وقد تعرض القضاء 

يقة للغاية االداري الفرنسي للعديد من اإلنتقادات األمر الذي أدى إلى حصر تطبيقها في حدود ض
وعلى الرغم من عدم استقرار القضاء اإلداري الفرنسي حول هذه النظرية ووجود انقسام في الفقه 

  1الفرنسي ومعارضة العديد من الفقه المصري لها 
إال أن هذه النظرية موجودة في أحكام القضاء اإلداري الفرنسي وعلى الرغم من أهمية هذه 

القرار اإلداري فكان البد أن نفرد هذا البحث لبيان موقف مجلس الوسيلة الثالثة كوسيلة للعلم ب
 الدولة المصري من هذه النظرية وشروط تطبيقها وذلك على النحو التالي . 

الفصل األول : موقف مجلس الدولة المصري من نظرية العلم اليقيني وتم تقسيمه إلى عدد 
ضاء اإلداري من نظرية العلم اليقيني مبحث تم تخصيص المبحث األول لبيان موقف محكمة الق 2

 والمبحث الثاني موقف المحكمة اإلدارية العليا من نظرية العلم اليقيني  

                                                 
  605،  604ص  1986د. سليمان الطماوي ، القضاء اإلداري ، الكتاب األول ، قضاء اإللغاء  1

،  124ص  1981د. محمد عبد العال السناري ، نفاذ القرارات اإلدارية ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، 
125  

د. عبد العزيز الجوهري ، مقالة بعنوان هل تختص نظرية العلم اليقيني من أفق القانون االداري في مجلة المحاماة 
  63امنة والستنون ص العددين الثالث والرابع  ـ، مارس وابريل للسنة الث
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مباحث  ، المبحث  3والفصل الثاني : تم تخصيصه لشروط نظرية العلم اليقيني وتم تقسيم عدد 
يقينيا ال ظنيا وال  األول : شمول العلم لجميع عناصر القرار ، المبحث الثاني : أن يكون علما

 افتراضيا ، المبحث الثالث : ثبوت العلم اليقيني في تاريخ معلوم.  
 

 الفصل األول
 موقف مجلس الدولة المصري من نظرية العلم اليقيني

القضاء المصري جاء على عكس ما جاء به القضاء الفرنسي حيث أنه أخذ بهذه النظرية 
اء الفرنسي حصر تطبيقها في حاالت معينة فالقضاء وطبقها في كافة المجاالت فحين أن القض

المصري سواء اإلداري أو العادي قد أخذ بهذه النظرية منذ نشأته وحتى تاريخه إال أن مجلس 
الدولة المصري يختلف عن القضاء العادي فاألول قد أخذ بهذه النظرية وقيدها بشروط معينة 

فقد طبقها في كافة المجاالت  1ضاء العادي تضمن الحفاظ على مصالح وحقوق األفراد أما الق
 بطريقة مرنة وتوسع في تطبيقها . 

فالمجلس انتهج هذه النظرية وطبقها منذ نشأته فمحكمة القضاء اإلداري تم إنشاؤها 
لسنة  165وكذلك المحكمة االدارية العليا بالقانون رقم  1946لسنة  112بمقتضى القانون رقم 

نتناول في هذا الفصل موقف مجلس الدولة المصري من نظرية  األمر الذي معه سوف 1955
 العلم اليقيني عن طريق مبحثين : 

األول :  موقف محكمة القضاء اإلداري من نظرية العلم اليقيني وكذلك الثاني موقف 
 المحكمة اإلدارية العليا من هذه النظرية . 

  

                                                 
فقد أخذت محكمة النقض بنظرية العلم اليقيني كوسيلة من وسائل العلم بالقرار بجوار النشر واإلعالن ولكن يؤخذ  1

على هذه المحكمة توسعها في تطبيقها واعتمادها على واقعة قد تحتمل أكثر من تفسير وتأويل وهو ما ال يتفق 
رف الطاعن للمرتب على أساس الذي ال يرتضيه بمثابة علم يقيني بالقرار وحماية حقوق األفراد حيث اعتبرت ص

حيث أن هذه القرينة التي استندت عليها تحتمل أكثر من معنى ألسباب عديدة كأن يكون قد تم خصم المرتب 
ق  26لسنة  76لحساب جهة أخرى ، أو قد وقع جزاء على صاحب الشأن ) حكم محكمة النقض في الطلب رقم 

  273السنة التاسعة العدد األول مجموعة المكتب الفني ص  26/1/1958القضاء ، جلسة  رجال
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 المبحث األول
 العلم اليقيني .موقف محكمة القضاء اإلداري من نظرية 

محكمة القضاء اإلداري أقدم محكمة بالقسم القضائي لمجلس الدولة المصري طبقت نظرية 
 العلم اليقيني منذ نشأتها واعتمدت عليها في العديد من األحكام 

حيث تعتبر هذه النظرية وسيلة من وسائل العلم بالقرار اإلداري فطبقتها عند توافر شروطها 
ا في الفصل الثاني حيث ذهبت محكمة القضاء اإلداري إلى أن أحكام هذه والتي سوف نتناوله

المحكمة قد استقرت على أنه ال يقوم مقام النشر في الجريدة الرسمية أو إعالن القرار اإلداري إلى 
  1ذوي الشأن سوى علمه بالقرار علما يقينيًا  كاماًل شاماًل  منطوقه وأسبابه 

ضاء هذه المحكمة استقر على أن الذي يعول عليه في حساب ) إن ق 2كما ذهبت إلى أنه 
بدء  سريان الميعاد لرفع الدعوى أمام محكمة القضاء اإلداري هو إعالن القرار اإلداري أو نشره 

 بمعرفة مؤدي القرار ومحتوياته معرفة تامة ( 
عالن ) جري قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقرار يقوم مقام اإل 3كما قضت بأنه 

والذي يبدأ منه ميعاد الطعن هو العلم اليقيني ال الظني وال االفتراضي ( فكما يتضح من خالل 
األحكام الصادرة من محكمة القضاء اإلداري بأنها كانت ال تتردد في األخذ بهذه النظرية عندما 

اليقيني ال الظني  يتوافر شروط تطبيقها طالما كان العلم الذي يقوم مقام اإلعالن أو النشر هو العلم
 وال االفتراضي وشامال لجميع محتويات القرار . 

بأن محكمة القضاء اإلداري حددت نطاق تطبيق للعلم  4وقد ذهب بعض الفقه المصري 
اليقني في حاالت منها حالة إقرار صاحب الشأن بالعلم بالقرار ومحتوياته صراحة فإذا لم يكن 

ي تاريخ معين فينبفي أخذ المقر بإقراره في حالة ذكره تاريخ باألوراق ما يفيد علم صاحب الشأن ف

                                                 
  7/1/1952ق جلسة  5لسنة  439حكم محكمة القضاء اإلداري في القضية رقم  1
المكتب الفني مجموعة  22/11/1949ق جلسة  3لسنة  177حكم محكمة القضاء اإلداري في القضية رقم  2

   1951القضاء اإلإداري السنة الرابعة مجلس الدولة ألحكام 
 
المكتب الفني مجموعة  14/12/1950ق جلسة  3لسنة  312حكم محكمة القضاء اإلداري في القضية رقم   3

 1370ص    1951مجلس الدولة ألحكام القضاء اإلإداري السنة الخامسة  
 
 
  113ص  2004د. محمد فوزي نويجي ، العلم اليقيني بالقرار اإلداري ، الطبعة األولى ، دار النهضة العربية  4
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معين وفي الحالة الثانية حالة تنفيذ القرار ولكنها اشترطت إحاطة صاحب الشأن علما بهذا التنفيذ 
 حتى يسري ميعاد الطعن في حقه من يوم التنفيذ. 

ار اإلداري يقوم مقام باإلضافة إلى أن هذه المحكمة استقرت في قضائها على أن العلم بالقر 
 1اإلعالن في القرارات الفردية والنشر في القرارات االدارية العامة في بدء ميعاد الستين يوما 

 المبحث الثاني
 موقف المحكمة اإلدارية العليا من نظرية العلم اليقيني

قد سايرت المحكمة اإلدارية العليا وسارت على ذات النهج الذي انتهجته محكمة القضاء 
اإلداري في األخذ بنظرية العلم اليقيني منذ نشأتها وحتى تاريخه مع تقييدها بالعديد من الشروط 
التي تضمن الحفاظ على حقوق األفراد وحمايتها كما أنها ال تتوانى في رفض األخذ بها عند عدم 

 ني . توافرها حيث رفضت العديد من القضايا نظرا لعدم توافر شروط تطبيق نظرية العلم اليقي
) علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه  2وحيث ذهبت المحكمة اإلدارية العليا إلى أن 

قد يقوم مقام اإلعالن أو النشر وفي هذه الحالة يجب أن يكون علما يقينيا بمؤدى القرار ومحتوياته  
 وأن يثبت بذلك في تاريخ معلوم يمكن  حساب الميعاد منه . ( 

م اليقيني في حالة عدم وجود اإلعالن أو النشر وفي حالة ما إذا كان فعند توافر شروط العل
العلم يقينيا ال ظنيا وال افتراضيا ، وشامال لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها 
أن يتبين مركزه القانوني وبثبوت هذا العلم في تاريخ محدد ومعين فإن المحكمة كانت ال تتردد في 

 نظرية . تطبيق هذه ال
) أن ميعاد رفع الدعوى للمحكمة فيما يتعلق بطلبات اإللغاء هو ستون  3من ذلك حكمها 

يوما تسري من تاريخ نشر القرار اإلداري المطعون فيه أو إعالن صاحب الشأن به ويجري النشر 
فردية إال أنه عادة بالنسبة إلى القرارات التنظيمية العامة أو الالئحية واإلعالن بالنسبة للقرارات ال

                                                 
مجموعة مجلس الدولة  29/5/1951ق جلسة  5لسنة  220حكم محكمة القضاء اإلداري في القضية رقم   1

  977ألحكام القضاء اإلداري ص 
 
مجموعة المبادئ  8/12/1956ق الصادر بجلسة  2لسنة  1259عن رقم حكم المحكمة االدارية العليا في الط 2

 القانونية التي قررتها المحكمة االدارية العليا ، المكتب الفني 
وكذلك الطعن رقم  22/6/1957ق الصادر بجلسة  3لسنة  549حكم المحكمة االدارية العليا في الطعن رقم   3

وعة القواعد القانونية اإلدارية العليا في عشر سنوات من عام مجم  9/6/1963ق الصادر بجلسة  4لسنة  821
  1058،  1057ص  1965حتى عام  1955
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يقوم مقام اإلعالن في صدد هذه القرارات األخيرة علم صاحب الشأن بها بأية وسيلة من وسائل 
اإلخبار بما يحقق الغاية من اإلعالن ولو لم يقع هذا اإلعالن بالفعل بيد أن من العلم الذي يمكن 

يجب أن يكون علما  ترتيب هذا األثر عليه من حيث جريان الميعاد المقرر لرفع دعوى اإللغاء
يقينيًا ال ظنيًا وال افتراضياً  وأن يكون شاماًل لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على 
أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة 

فيه قيام هذا العلم اليقيني الشامل في الطعن فيه وال يجري الميعاد في حقه إال من اليوم الذي يثبت 
 على النحو السالف إيضاحه . . ( 

كما أن المالحظ أن المحكمة االدارية العليا كانت ال تقف عند توافر شروط العلم اليقيني 
بل أن واليتها كانت تمتد لتحديد كيفية ثبوت هذا العلم كما أنها لم تقف عن إنكار صاحب 

صلحة العامة المبتغاة من تحصين القرارات اإلدارية وال تزعزع المصلحة له حتى ال تهدر الم
   1استقرار المركز القانونية 

كما أن اإلدارة هي التي يقع عليها عبء إثبات هذا العلم في تاريخ معين وهذا العلم يثبت 
  2.من أية واقعة أو قرينة وأن المحكمة هي التي تقدر كفاية هذا العلم أو قصوره وليست اإلدارة 

كما ساوت المحكمة بين وسائل العلم المنصوص عليها قانونا وهي اإلعالن والنشر وبين 
) ميعاد إقامة الدعوى ستون يوما من تاريخ العلم  3العلم اليقيني بالقرار وذلك حينما ذهبت إلى 

يا بالقرار اليقيني أو االفتراضي بالنشر بإحدى الوسائل المقررة أو علما حقيقيا باإلخطار وعلما يقين
 إذا لم يتوافر العلم المفترض أو الحقيقي ( 

فمن جملة هذه األحكام الصادرة من محكمة القضاء اإلداري المصري وكذلك المحكمة 
اإلدارية العليا نجد أن مجلس الدولة المصري جعل من نظرية العلم اليقيني وسيلة ثالثة من وسائل 

                                                 
مجموعة المبادئ  21/4/1963ق الصادر بجلسة  8لسنة  169حكم المحكمة االدارية العليا في الطعن رقم   1

 1965 - 1955القانونية التي قررتها المحكمة االدارية العليا ، في الفترة ما بين 
 
هيئة قضايا  25/12/2010ق الصادر بجلسة  53لسنة  9801حكم المحكمة االدارية العليا في الطعن رقم   2

، العدد األول السنة  2014حتى نهاية عام  2000الدولة ، الدليل الذهبي العداد مجلة هيئة قضايا الدولة من عام 
  233العدد  2015التاسعة والخمسين ، يناير ، مارس 

 
  1/1/2011ق الصادر بجلسة  51لسنة  7489حكم المحكمة االدارية العليا في الطعن رقم   3
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مقام النشر واإلعالن ومن هذه األحكام نستنتج المبادئ  العلم بالقرار اإلداري وهذه الوسيلة تقوم
 اآلتية : 

سوى مجلس الدولة المصري بين العلم اليقيني وبين النشر واإلعالن وهذه  -1
الوسيلة تقوم مقام النشر واإلعالن في العلم بالقرارات التنظيمية وكذلك القرارات اإلدارية 

التنظيمية العامة واإلعالن على القرارات الفردية فإذا كان النشر يقتصر على القرارات 
 1الفردية فإن العلم اليقيني يقوم مقام النشر واإلعالن .

يشترط في العلم أن يكون يقينيا ال ظنيا وال افتراضيا وأن يشتمل على كافة  -2
 عناصر القرار وأن يتوافر لدى صاحب الشأن في تاريخ معين 

القرار وال أن يعلم ذوي  ال يتطلب في العلم أن ينصب أيضا على عيوب -3
 الشأن بأسباب القرار ومبرراته 

مرور مدة طويلة على صدور القرار ال يستنتج منه العلم اليقيني بالقرار  -4
ولكن قد تصلح مع قرائن أخرى على توافر العلم بالقرار . وذلك طبقا لما ذهبت إليه دائرة 

) استطالة األمد على صدور القرار ال تكفي وحدها دلياًل حاسمًا 2توحيد المبادئ من أن 
نما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى بحسب ظروف كل حالة  على العلم اليقيني بالقرار وا 
على حدة على توافر هذا العلم وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلص من ظروف 

ستناد عليه كأحد عناصر التدليل على النزاع المعروض عليها وبعبارة أخرى أنه يمكن اال
توافر العلم اليقيني تعززه أدلة أخرى دون أن يكون وحده عنصرا حاسمًا لتوافر هذا العلم 
وذلك كله بشرط التقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمس عشر سنة 

 من تاريخ صدور القرار. 
اإلدارة ولها االستعانة يقع عبء إثبات العلم اليقيني على عاتق جهة  -5

بكافة وسائل اإلثبات المادية أو القانونية أو القرائن وتوافر العلم وكفايته أو عدم كفايته ال 
نما يخضع لتقدير قاضي اإللغاء حيث ذهبت المحكمة االدارية  يخضع لتقدير اإلدارة وا 

                                                 
  125ص  1998د. رأفت فودة ، النظام القانوني للميعاد في دعوى اإللغاء ، دراسة مقارنة  1
  15الموجز رقم  8/5/2003ق جلسة  46لسنة  11225حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم  2
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دون التقيد في ذلك )ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تتفيد حصوله 1العليا إلى أن 
بوسيلة إثبات معينة وللقضاء اإلداري في أعمال رقابته القانونية التحقق من قيام أو عدم 
قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير األثر الذي يمكن أن تستبينه المحكمة من األوراق 

 يه( وظروف الحال فال تأخذ بهذا العلم إال إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عل
تنفيذ القرار ال يؤدي إلى علم صاحب الشأن بالقرار وبذلك ال يعتد به إال  -6

إذا انصب على جميع مكونات القرار وعناصره وبالتالي فإذا تم التنفيذ في غيبة صاحب 
الشأن فإن ذلك ال يؤدي إلى العلم بالقرار وبالتالي عدم سريان ميعاد الطعن باإللغاء وكذلك 

ب الشأن بالعلم بالقرار فالقاعدة عدم تجاوز تجزئة االعتراف فينبغي في حالة اعتراف صاح
على اإلدارة أن تأخذ باعتراف ذو الشأن بالقرار فال تأخذ ما ينفعها وتترك ما يضرها ، 

)  ميعاد رفع دعوى اإللغاء  ال يجري في  2حيث ذهبت المحكمة اإلدارية العليا إلى أن
ي يتحقق معه العلم بما تضمنه القرار المطعون فيه حق صاحب الشأن إال من التاريخ الذ

علما يقينيا ال ظنيا  ، اعتقال صاحب الشأن في تاريخ معاصر لصدور القراار فيه ينتفي 
معه ثبوت علمه بالقرار ، ال يسري ميعاد رفع دعوى اإللغاء إال من تاريخ زوال المانع 

 القانوني وهو االعتقال . 
الشأن بالقرار إال إذا كانت البيانات المرفقة التظلم ال يفيد علم صاحب  -7

بتظلمه تفيد علمه بالقرار علما يقينيا شامال لجميع عناصره التي تمكنه من تبين مركزه 
القانوني بالنسبة لهذا القرار األمر الذي يستطيع معه أن يحدد طريقة في الطعن فيه حيث 

                                                 
، مجلس الدولة ،  16/2/1974ق الصادر بجلسة  19لسنة  37المحكمة االدارية العليا في الطعن رقم حكم 1

الجزء الثاني  1980:  1965المكتب الفني ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة اإلدارية العليا في الفترة من 
  1205ص 

 
موسوعة المبادئ  2/11/1985ق الصادر بجلسة  27لسنة  308حكم المحكمة االدارية العليا في الطعن رقم    2

 1991السنة األولى ، العدد الثاني ، مارس  1986 – 1985القانونية في الفترة من 
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متظلم لبيانات مرفقة بتظلمه تفيد علمه ) تقديم ال1ذهبت المحكمة اإلدارية العليا إلى أنه  
عدم قبول  -اليقيني الشامل للقرار المطعون فيه ، فوات مواعيد التظلم بعد ذلك  

الدعوى ( .كما أن العبرة في التظلم الذي يعتد به في قطع الميعاد المقرر لرفع دعوى إلغاء 
ي إلى الجهة اإلدارية المختصة القرار اإلداري هو التظلم األول الذي يقدم في الميعاد القانون

باعتبار أنه ليس لذوي الشأن أن يتخذوا من تكرار التظلمات وسيلة الطالة ميعاد رفع 
 الدعوى إهدارا لالستقرار الواجب للمراكز القانونية التي يرتبها القرار محل التظلم. 

في حالة عدم وجود تاريخ معلوم محدد ثابت عن طريق اإلدارة بعلم ذوي  -8
ن فيكون التاريخ الذي يعتد به لسريان ميعاد الطعن هو تاريخ إقرار ذوي الشأن بالعلم الشأ

بالقرار أو تاريخ التظلم أو تاريخ تنفيذ القرار وعدم إقامة الدليل على تاريخ معين تعتبر 
ذا كانت  2الدعوى مقامة في الميعاد حيث ذهبت المحكمة اإلدارية العليا إلى أن  ) وا 

دبت تماما من ثمة دليل يفيد علم المدعي علما يقينيا بالقرار المطعون فيه األوراق قد أج
قبل اإلنذار المشار إليه فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد وال اعتداد لما ذهبت إليه 
الجهة اإلدارية من أن المدعي علم بالقرار المطعون فيه قبل اإلنذار المشار إليه فور 

إذا تم إعالنه به شفويا كما أنه أخطر به ثانية ووقع بما  1971اكتوبر  21صدوره في 
يفيد علمه بالقرار أمام مأمور سجن القناطر الذي كان مودعا به إذ ال دليل في األوراق 
على إبالغ المدعي بالقرار المطعون فيه في تاريخ معين بما يتحقق معه علمه بمحتوياته 

 يد موقفه إزاءه . ( علما يقينيا نافيا للجهالة يمكنه من تحد
في حالة عدم توافر شرط العلم اليقيني فإن مجلس الدولة ال يتردد في  -9

) واقعة 3القضاء بعدم قبول الدعوى شكال حيث ذهبت المحكمة االدارية العليا إلى أنه 

                                                 
مجموعة المبادئ  17/3/1974ق الصادر بجلسة  16لسنة  444حكم المحكمة االدارية العليا في الطعن رقم   1

  1983الجزء الثاني  1980 – 1965القانونية التي قررتها المحكمة االدارية العليا ، في خمسة عشر عاما 
 
   15/2/1975بجلسة ق الصادر  18لسنة  1235حكم المحكمة االدارية العليا في الطعن رقم   2
 
الموسوعة  22/12/1985ق الصادر بجلسة  25لسنة  1049حكم المحكمة االدارية العليا في الطعن رقم  3
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إيداع مستحقات الطاعن بالبنك ال يمكن أن يستفاد منها علمه بقرار إنهاء خدمته يقينيا ال 
افتراضيا بحيث يكون شامال لجميع محتويات هذا القرار ومؤداه حتى يتيسر له ظنيا وال 

 بمقتضى هذا العلم إن يحدد مركزه القانوني ويقيم دعواه . 

 الفصل الثاني
 شروط تطبيق نظرية العلم اليقيني

نظرية العلم العلم اليقيني نظرية قضائية النشأة فكان من الطبيعي أن يحدد القضاء شروط 
ها فكما هو واضح من الفصل السابق من أن مجلس الدولة المصري قد أخذ بهذه النظرية منذ تطبيق

نشأته وطبقها في كافة المجاالت إال أنه تشدد في تطبيقها وذلك بأن وضع لها شروطا البد من 
توافرها لتحقيق مصالح األفراد بحيث ال تسري مدة الطعن على القرار في مواجهتهم إال وهم يعلمون 
بالقرار علما يقينيا كما لو كان قد أعلن إليهم فاألصل العلم بالقرار عن طريق اإلعالن أو النشر 
فإذا تخلف اإلعالن أو النشر وعلم ذوي الشأن بالقرار علما يقينيا ال ظنيا وال افتراضيا وأن يكون 

ن يحدد مركزه شامال لكافة عناصر القرار وفحواه بحيث يتيسر لصاحب الشأن بمقتضى هذا العلم أ
 القانوني من القرار على أن يكون هذا العلم في تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه . 

وسوف نتناول هذه الشروط من خالل هذا الفصل بحيث نتناول كل شرط في مبحث 
 مستقل كما يلي : 

 المبحث األول
 شمول العلم لجميع عناصر القرار .

ادرة سواء المحكمة اإلدارية العليا أو محكمة القضاء هذا الشرط تواترت أحكام القضاء الص
اإلداري على وجوب توافره حيث يشترط لقيام العلم اليقيني أن يكون علم صاحب الشأن شامال 
لجميع عناصر القرار بما يمكنه من مدى مساس هذا القرار بمصلحته ومن ثم تحديد مركزه القانوني 

 المحل والسبب والغاية والشكل واالختصاص .  وعناصر القرار اإلداري كما هي معروفة
فالعلم يجب أن يكون منصب على هذه العناصر من حيث مصدر القرار والشكل الذي 
اتخذ في إصداره وكذلك تاريخ القرار وكذلك من حيث محل القرار من حيث نقل الفرد من مركزه 

ة والتي تنشئها االدارة فإذا لم يتبين وقت صدور القرار إلى مركزه الجديد وذلك طبقا للقاعدة التنظيمي
القاعدة القانونية فإن ذلك ال يعتبر علما بالمركز القانوني ، وايضا إذا كان المدعي ال يعلم بمركزه 

 القانوني نتيجة وجود خفاء  أو منازعة في تسوية حالته أو مركزه القانوني. 
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دارة تحقيقها من إصداره حيث أن وكذلك يجب العلم بالغاية الحقيقية للقرار والتي قصدت اإل
تلك الغاية يستطيع ذوي الشأن بيان مدى تأثر مركزه القانوني من القرار وخصوصا إذا ما اتخذت 
اإلدارة من القرار لتحقيق وسيلة غير ظاهرة كما يجب أن يكون العلم شامال تفصيالت القرار كما 

القرار مادام يمكن للمدعي تداركه وأنه  يشمل منطوقه وأسبابه حتى ولو وقع خطأ مادي  في إعالن
ليس من البيانات الجوهرية التي تؤثر على القرار فال يؤثر هذا الخطأ على العلم النافي للجهالة 
بالقرار ومحتوياته حيث ال يتطلب القضاء أن ينصب العلم على عيوب القرار إذ يكفي علم صاحب 

 ن بعدم علمه بعيوب القرار فهذا مردود عليه . الشأن بالقرار ومضمونه أما إذ ادعى صاحب الشأ
ولما كان هذا العلم يشترط فيه أن ينصب على وجود القرار ومضمونه  وكافة عناصره  
ومحتوياته وكذلك أسبابه إن كان واجب التسبيب ، وكذلك البد من العلم بكامل القرار وليس بجزء 

ن رقوا ، ال يحقق العلم بعناصره منه حيث أن معرفة جزء من القرار أو بعض من أسماء م
ومشتمالته فال يؤثر في هذا تظلمه بناء على علمه الجزئي أو بناء على أنه يسمع همسا بتوقيع 
جزاء عليه فتظلم منه أو بناء على إحساسه بعدم ترقيته فإن تظلمه هذا ال يدل داللة كافية على 

 علمه بمضمون القرار . 
التصرف فيما إذا كان قرارا إدارياا أم إجراء داخلي فإذا لم  كما يجب أن تبين االدارة طبيعة

يتضح طبيعة القرار فإن ذلك لم يكن كافيا لسريان ميعاد الطعن باإلضافة إلى عدم ذكر مصدر 
القرار أو القاعدة التي استند إليها قد يؤدي إلى عدم معرفة جهة االختصاص بالطعن القضاء 

علم اليقيني باعتباره وسيلة من وسائل العلم بالقرار ومن ثم يبدأ منه االداري أم القضاء العادي ، فال
 سريان ميعاد الطعن باإللغاء 

هو العلم بالقرار وبكافة عناصره ومحتوياته حيث يمكن الطاعن من تحديد مركزه القانوني 
ذوي  بالنسبة للقرار ومن ثم يحدد قبوله له أو عدم قبوله ومن ثم الطعن عليه ومن ثم فإن جهل

الشأن باألسس التي قام عليها القرار المطعون فيه فإنه ال يعتبر عالما بالقرار علما يقينيا شامال 
 لمحتوياته واألسس التي بني عليها ومن ثم يظل ميعاد الطعن مفتوحا. 

وقد استقرت محكمة القضاء اإلداري في أحكامها على أنه إذا لم يقم دليل على أن المدعي 
علم بفحوى القرار المطعون فيه أو مشتمالته علما يقينيا يقوم مقام اإلعالن كان الدفع في غير 

نشر محله وقد سايرتها المحكمة اإلدارية العليا في اشتراطها للعلم الذي يقوم مقام اإلعالن أو ال
احتساب بداية ميعاد الطعن أن يكون علما يقينيا منصبا على جميع عناصر القرار اإلداري 
ومشتمالته بحيث يبين المركز القانوني بالنسبة لقرار المطعون فيه وسوف نتناول بعض األحكام 
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ن التي أصدرتها محكمة القضاء اإلداري ثم سايرتها المحكمة اإلدارية العليا في هذا االتجاه م
 اشتراطها من أن يكون العلم شامال لجميع عناصر القرار وذلك على النحو التالي : 

 1إلى أنه  19/5/2018حيث ذهبت محكمة القضاء اإلداري في حكمها الصادر في 
) ومن حيث أن النشر أو اإلعالن كواقعة يبدأ منها حساب الميعاد المقرر لرفع دعوى اإللغاء ليس 

القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن وقد استقر القضاء اإلداري  إال قرينتين على وصول
على أن العلم اليقيني الشامل لجميع عناصر القرار يكفي لبدء سريان الطعن دون حاجة لنشر 

 القرار أو إعالنه ( 
ذا لم يحصل نشر القرار المطعون فيه ولم يثبت أن المدعي أعلن  2كما ذهبت إلى أنه  ) وا 

كون الميعاد المذكور قد بدأ سريانه في حقه الو يصح التحدي في هذا الصدد بأن المدعي به فال ي
البد أن يكون قد علم بالقرار المطعون فيه ومضى على هذا العلم ما يزيد عن ستين يوما ، ال وجه 

ون لذلك ألن العلم الذي يقوم مقام اإلعالن هو العلم اليقيني ال الظني وال االفتراضي ، الذي يك
شامال لمؤدى القرار ومحتوياته ويجعل صاحب الشأن في حالة تسمح له بااللمام بكل ما تجب 
معرفته حتى يستطيع تبين حقيقة أمره بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وهل مس مصلحته ويمكنه 

 من تعريف مواطن العيب فيه إن كان لذلك وجه . 
داري ال يحجب الحقيقة الثابتة من أن المدعي )  إخفاء سبب القرار اإل3كما ذهبت إلى أنه 

قد توافرت له يقينا الدراية بفحوى القرار واتصل علمه بمنطوقه في حينه وتأكد له من ثم أنه صدر 
مجحفا بحقوقه في الترقية وهذا القدر من العلم يكفي ألن يسعى إلى نقضه بدعوى اإللغاء وألن 

وته عامدا أو مقصرا فال يلومن إال نفسه وال يقبلن منه يجري من تاريخه  ميعاد هذه الدعوى فإن ف
الحجاج بأنه كان يجهل أسبابه وبواعثه أو لم يحط خبرا بمبرراته ألن الجهل بأسباب القرار ال يقدح 
في العلم بما أحدثه من مركز قانوني وال في اإلحاطة بمضمونه كما أنه ال ينفي أن المدعي كان 

 ه حقا وحرمه من استحقاقه ( يدرك تماما أنه قد فوت علي

                                                 
 ، حكم غير منشور  19/5/2018ق جلسة  7لسنة  3659حكم محكمة القضاء اإلداري في الطعن  رقم  1
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وقد سايرت المحكمة االدارية العليا محكمة القضاء اإلداري في ضرورة توافر هذا الشرط 
لتوافر نظرية العلم اليقيني وبالتالي العلم بالقرار وبدء سريان مدة الطعن ونذكر بعض األحكام 

 الصادرة منها والتي تؤكد ذلك . 
) يسري ميعاد الطعن باإللغاء  1حيث ذهبت المحكمة اإلدارية العليا في حكمها إلى  أن 

المنصوص عليه في المادة المذكورة على القرارات التنظيمية العامة من تاريخ نشرها بالجريدة 
يقوم  –الرسمية ويسري ميعاد الطعن في القرارات الفردية العامة من تاريخ إعالنها لصاحب الشأن 

قام النشر أو اإلعالن تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا ال ظنيا وال افتراضيا بحيث م
يكون شامال لجميع محتويات القرار وفحواها حتى يتيسر له بمقتضى العلم أن يحدد مركزه القانوني 

 من القرار. 
اإلدارية يسري من  ) ميعاد الطعن في القرارات 2كما ذهبت المحكمة االدارية العليا إلى أنه 

تاريخ نشر القرار اإلداري المطعون فيه أو إعالن صاحب الشأن به أما العلم الذي يقوم مقام 
اإلعالن فيجب أن يكون علما يقينيا ال ظنيا وال افتراضيا ، وأن يكون شامال لجميع العناصر التي 

ا القرار ويستطيع أن يحدد يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة لهذ
على مقتضى ذلك طريقه في الطعن فيه وال يمكن أن يسري الميعاد في حقه إال من اليوم الذي 
يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل فمجرد إعالن أخوة المدعي بهذا القرار وتنفيذ مقتضاه بتعديل 

بجميع عناصره ومحتوياته طريقة ري أرض المدعي ، ال يقطعان في علم المدعي بمضمون القرار 
علما يقينيا يقوم مقام النشر أو اإلعالن في حساب بداية ميعاد الطعن باإللغاء إذ قد ال يطلع 
األخوة أخاهم على القرار الذي أعلنوا به لعله ما كما أن تعديل طريقة ري أرض المدعي على 

نافيا لكل جهالة في هذا  فرض علمه بذلك ال دليل فيه على العلم بأسباب القرار وفحواه علما
 الشأن . 

واستطرادا ألحكامها في ضرورة العلم بكافة عناصر القرار حتى يستطيع تحديد مركزه 
) قرار النقل الذي يستر وسيلة للتخطي في الترقية ويستعصى على صاحب 3القانوني إلى أنه 
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حسابه من التاريخ الذي  ميعاد الطعن فيه –الشأن إدراك مراميه قبل أن يتبين له هدفه ودواعيه 
يكتشف لصاحب الشأن الغاية التي استهدفتها جهة االدارة من إصداره / مناط ذلك : أن يكون النقل 
فساح المجال لمن يليه في  قد قصد به إقصاء العامل من وظيفته توطئة لتخطيه في الترقية وا 

ن يتعذر عليه وقت صدور قرار الن قل التعرف على قصد الجهة التي األقدمية أو يعلوه في الكفاية وا 
حساب الميعاد في مواجهة صاحب الشأن من تاريخ صدور قرار اإلدارة  –أصدرت قرار النقل 

بتخطيه في الترقية ، أساس ذلك : علم صاحب الشأن ال يكون علما كافيا لفحوى القرار وأهدافه من 
إقصاء العامل من وظيفته توطئة  تاريخ صدور قرار التخطي في الترقية إذا كان قرارا ال يستهدف 

لتخطيه في الترقية أو إذا كانت ظروف الحال تكشف عن أن العامل كان عالما وقت صدور قرار 
النقل بما تستهدفه الجهة اإلدارية من النقل سواء بتخطيه أو حرمانه من أي ميزة من المزايا المادية 

غال لها فإنه يتقيد بميعاد الطعن في قرار النقل أو األدبية التي تحققها له الوظيفة ، فيما لو ظل شا
من وقت علمه بصدوره بحسبانه الوقت الذي تتوافر فيه لصاحب الشأن عناصر العلم بفحو القرار 

 ومراميه على الوجه الذي يكفل له الطعن فيه على استقالل 
طعن في نستخلص من كل هذه األحكام من أنه البد من توافر هذا الشرط حتى تبدأ مدة ال

السريان بحيث يجب أن يكون العلم شامال لجميع العناصر المتضمنة في هذا القرار بحيث يستطيع 
أن يحدد صاحب الشأن على مقتضى ذلك طريقة في الطعن فيه فإذ ثبت أن الموظف أرسل 

باب خطابا إلى الجهة اإلدارية يحوي علما كافيا بما هية العقوبة الموقعة عليه وأنها اإلنذار ، أس
توقيعها وتحديد أسباب المعارضة في القرار من ناحية الشكل ومن ناحية الموضوع وقد سردها بكل 

 تفصيل فال يقبل منه بعد ذلك القول بأنه لم يكن يعلم بالقرار علما كافيا نافيا للجهالة . 
 المبحث الثاني

 أن يكون العلم يقينيا ال ظنيا وال افتراضيا 
هذا الشرط بخصوص قيام نظرية العلم اليقيين فهذه النظرية  من البديهي ضرورة توافر

،  1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة رقم  24استثناء من األصل فالمشرع قد نص بالمادة 
على وسيلتي العلم بالقرار اإلداري وهما اإلعالن والنشر وبالتالي فإن مدة الطعن على القرار 

اتين الوسيلتين ولما كانت هاتين الوسيلتين يقع على عاتق اإلداري تبدأ من توافر وسيلة من ه
اإلدارة القيام بها وبالتالي فإن العلم الناتج من هاتين الوسيلتين ال شأن لذوي الشأن به في أن يبذل 
أدنى مجهود للعلم بهما ففي حالة عدم توافر اإلعالن أو النشر أي في حالة عدم قيام اإلدارة 

ه فالعلم بالقرار قد يتوافر بمسعى خاص من ذوي الشأن فقد يعلم بالقرار بإعالن القرار أو نشر 
بمسعى خاص منه أو مصادفة عن شخص آخر فكان البد حتى يعلم الشخص بهذا القرار أن 
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يكون علما يقينيا أي البد من توافر قرينة تؤكد على قيام العلم اليقيني في حق ذوي الشأن اي أن 
فال يجوز  1وليس مستنتجا أو مستفادا من قرائن تقبل إثبات العكس يكون علما إيجابيا مؤكدا 

االستناد في هذا العلم إلى الظن أو الشك أو االحتمال أو التخمين وبالتالي فإن الدليل على هذا 
 العلم يجب أن يكون قاطعا في داللته على العلم بالقرار 

نما العلم طارئ عليه ول ما كانت جهة االدارة تقع على فاألصل في اإلنسان عدم العلم وا 
عاتقها إعالن القرار أو نشره أو تنفيذه فإنها تحمل بذلك العلم إلى ذوي الشأن األمر الذي معه البد 
أن يكون هذا العلم يقينيا ال ظنيا وال افتراضيا أي علما حقيقيا ليس فقط بوجود القرار بل بمضمونه 

استثناء من األصل فمن المتعين االستيثاق من  وكافة عناصره ومحتوياته ولما كان هذا العلم
 حصوله فهذا العلم ال يستفاد من نشره في صحف سيارة أو جريدة يومية . 

وكذلك فإن هذا العلم ال يفترض لتحققه توافر درجة من اليقظة لدى صاحب الشأن تقتضي 
ذا االطالع لم منه االطالع بحكم وظيفته على كل ما يمر تحت يده بحكم طبيعة عمله طالما ه

يتحقق فإذا كان البد من توافر هذا العلم بشكل قاطع فإن ذلك يقتضي توافر هذا العلم في صاحب 
ال يعني العلم بالقرار كما أن علم وكيله   2الشأن نفسه وبالتالي فإن علم من سواه أقربائه أو أخوته 

لى نحو ال يحقق العلم الكامل ال يعني علم صاحب الشأن فقد ال يبلغه وكيله بالقرار أو يبلغه ع
بكل عناصره وخصوصا إذا كان صاحب الشأن مسافر خارج البالد وذلك أن ترتب علم ذوي الشأن 
على علم أخوته أو أقاربه أو زمالئه أو وكيله هو ترتيب حكمي يقوم على االفتراض أو الظن وال 

رية العليا قد خرجت على هذا وقررت يقوم مقام العلم اليقيني وعلى الرغم من ذلك فإن المحكمة اإلدا
بتحقق العلم لدى الزوجة فإذا كان صحيح أن المطعون ضدها ) الزوجة ( لم يثبت علمها بالقرار 
إال أن زوجها أرسل خطابا إلى الجهة المختصة يحوي بيانات وتوصلت من تلك القرينة إلى تحقق 

 3علم الزوجة. 
ا الشرط وفي حالة عدم توافره يؤدي إلى انتفاء وعلى الرغم من التشدد في ضرورة توافر هذ

العلم اليقيني وبالتالي يظل ميعاد الطعن على القرار مفتوحا ومن ذلك الواقعة التي تحتمل التأويل 
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أي تنبأ أحد احتمالين ال يمكن القول بتوافر العلم اليقيني لدى صاحب الشأن باحداها ألن هذا 
وهو ما ال يجوز إقامة الدليل على توافر العلم اليقيني وذلك في االفتراض يستند إلى الشك والتخمين 

 حالة منع الطاعن من دخول الشركة . 
فهذا ال يدل على صدور قرار بفصله من العمل فقد يكون موقوفا عن العمل وكذلك إيداع 

 كافة مستحقات الطاعن لدى البنك ال يمكن أن يستفاد منها علم الطاعن بقبول استقالته. 
حرصت محكمة القضاء اإلداري منذ نشأتها على ضرورة توافر هذا العلم بأن يكون  وقد

يقينيا مؤكدا ال ظنيا وال افتراضيا بحيث ال يكاد يخلو حكم إال على ترديده بضرورة توافر هذا الشرط 
 وفي حالة انتفاؤه أو فقدانه يؤدي إلى عدم توافر العلم اليقيني الذي يحل محل اإلعالن أو النشر

) إذا كان قضاء هذه المحكمة قد اعتبر إمكان قيام  1حيث ذهبت محكمة القضاء اإلداري إلى أنه 
العلم الحقيقي مقام اإلعالن أو النشر فقد اشترط لذلك أن يكون علما يقينيا ال ظنيا وال افتراضيا وأن 

العلم أن  يكون شامال لجميع محتويات القرار ومؤداه بحيث يتيسر لصاحب الشأن بمقتضى هذا
يحدد مركزه القانوني من القرار المطعون فيه وهل مس مصلحته وتبين مواطن الطعن فيه إن كان 

 لذلك محل . 
) توقيع المدعي على الطلبات المقدمة منه إلعطائه شهادة عن مدة  2كما ذهبت إلى أنه 

ه علم بالقرار خدمته بصفته كاتبا أول بمكتب الشهر العقاري باألقصر ) سابقا ( يدل على أن
الصادر بقبول استقالته من وظيفته على وجه اليقين في تواريخ هذه الطلبات فإذا تراخى في رفع 
الدعوى إلى ما بعد انقضاء الميعاد المحدد لرفعها قانونا فمن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى 

 قائما على أساس سليم من القانون متعينا نقضه( 
) إذا كانت العبارة التي وردت في صحيفة الدعوى ال تعدوا أن  3وكذلك ذهبت إلى القول 

تكون قوال عاما ال يدل على أن المدعي قد علم بالقرار المطعون فيه علما يقينيا في تاريخ معين 
يمكن حساب الميعاد منه فال وجه والحالة هذه للتحدي بمثل العلم الذي يقوم مقام اإلعالن أو النشر 

ع بعدم القبول على غير أساس سليم من القانون حقيقا بالرفض .  وقد سلكت ومن ثم يكون الدف
المحكمة اإلدارية العليا نفس المسلك الذي سلكته محكمة القضاء اإلداري في اشتراطها في العلم 
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يجابيا مؤكدا ال من  اليقيني الذي يقوم مقام النشر واإلعالن يكون يقينيا ال ظنيا وثابت ال افتراضيا وا 
)  العلم اليقيني الذي يقوم مقام  1ئن تقبل العكس ، حيث ذهبت المحكمة اإلدارية العليا إلى أنه قرا

النشر واإلعالن هو العلم اليقيني بالقرار وبجميع عناصره علما يمكن صاحب الشأن من تحديد 
مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون في بصفة نهائية ويقوم هذا العلم على ركنين ) األول ( أن 

يجابيا مؤكدا ال مستنتجا من قرائن تقبل العكس  يكون يقينيا ال ظنيا وثابت ال افتراضيا  وا 
إذا تخلف أحد هذين الركنين فقد  –و) الثاني ( أن يكون هذا العلم شامال جميع عناصر القرار 

 العلم أثره المنتج في بدء سريان ميعاد رفع دعوى اإللغاء . 
أن  وقد ذهبت المحكمة اإلدارية العليا في أن علم الوكيل ال يقطع في علم الموكل حيث

الشك في قرائن العلم اليقيني بالقرار يؤول لصالح ذوي الشأن اخذ باألصل العام وهو عدم العلم ، 
ألن العلم اليقيني يقوم مقام النشر واإلعالن متى توافرت شروطه وهو أن يكون يقينيا ال ظنيا وال 

ى أن الفرد ال افتراضيا شامال لجميع عناصر القرار وجميع عناصر المركز القضائي وقد جرى عل
يعتبر عالما بالقرار بعلم وكيله فعلم الوكيل ال يترتب عليه علم الموكل ألن ترتيب علم الموكل على 

 2علم الوكيل هو ترتيب حكمي يقوم على االفتراض والظن . 
أيضا فقد اعتبرت المحكمة اإلدارية العليا في حالة تنفيذ القرار في غيبة صاحب الشأن 

ع بعلمه بالقرار في األوراق فإن الدفع بعدم قبول الدعوى ال يكون له أساس وعدم وجود ما يقط
وبالتالي فإن الطعن يكون في الميعاد فقد اعتبرت المحكمة بأن واقعة غلق مكتب تحفيظ القرآن 
الكريم قد تمت في غيبة المطعون عليه وليس في األوراق ما يفيد بأن المطعون عليه قد علم بالقرار 

يا بالقرار المطعون عليه الصادر بإغالق المكتب حيث اعتبرت أن واقعة غلق المكتب علما يقين
  3غير كافية لقيام ركن العلم قانونا 

بأنه تنفيذ القرار ال يعد قرينة تفيد تحقق العلم اليقيني الحقيقي  4وقد ذهب البعض من الفقه 
ن كان يكشف عن وجوده فإنه المؤكد بالقرار وكافة عناصره ومحتوياته وأسبابه ألن تنفيذ  القرار وا 

 ليس دليال كافيا على العلم اليقيني بالقرار ومحتوياته . 
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  24/4/2013بجلسة 
 13/6/2004ق جلسة  49لسنة  13243حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعون  في الطعن رقم  2
  16/2/1962سة ق جل 8لسنة  1018حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعون رقم  3
  145د. سمير صادق ، ميعاد رفع دعوى اإللغاء ، دار الفكر العربي ص  4
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وهكذا ففي جميع األحكام الصادرة من مجلس الدولة المصري عندما نتحدث عن العلم 
اليقيني بالقرار اإلداري نجد معظم الصياغة التي تتناولها هذه األحكام تتضمن اشتراط أن يكون 

 اليقيني قطعيا ال ظنيا وال افتراضيا وال مستنتجا من قرائن تقبل إثبات العكس.  العلم
 

 المبحث الثالث
 ثبوت العلم اليقيني في تاريخ معلوم

إذا كان القضاء قد اشترط في العلم اليقيين الذي يقوم مقام النشر أو اإلعالن أن يكون 
تويات القرار وعناصره حتى يستطيع صريحا ال ظنيا وال افتراضيا وأن يكون شامال لكافة مح

صاحب الشأن أن يحدد مركزه القانوني إما بقبول القرار أو رفضه وبالتالي الطعن عليه كما اشترط 
القضاء في هذا العلم الحقيقي بالقرار أن يثبت في تاريخ معين ومعلوم حتى يبدأ من هذا التاريخ بدأ 

د ميعاد الطعن على القرار باإللغاء ستون يوما حساب ميعاد رفع الدعوى فالمشرع في مصر قد حد
نظرا لطبيعة الدعوى فإذا لم يتم تحديد هذا التاريخ فإن الدعوى تكون مرفوعة في الميعاد وبالتالي 

 فال حجة في الدفع بعدم قبول الدعوى النقضاء ذلك الميعاد . 
ت اإلدارة تاريخا معينا وتبدأ مدة الطعن باإللغاء من تاريخ علم الطاعن بالقرار طالما أثبت

لبدء سريان مدة الطعن أو من تاريخ التظلم أو البدء في التنفيذ أو من تاريخ االعتراف على أنه في 
حالة عدم وجود هذا التاريخ فإن تاريخ سريان الميعاد يبدأ من التاريخ الذي يقر فيه الطاعن علمه 

 الطاعن قبل هذا التاريخ .  بالقرار طالما ال يوجد في األوراق ما يفيد تاريخ علم
نما اشترط ايضا  فالقضاء اإلداري لم يكتفي بقيام الدليل على العلم بالقرار بكافة محتوياته وا 
قيام الدليل القاطع على ثبوت هذا العلم في تاريخ معين أو محدد حتى يتسنى حساب ميعاد الطعنن 

 1ورفع دعوى باإللغاء اعتبارا من هذا التاريخ 
القانون يشترط لسريان ميعاد الطعن باإللغاء أن يكون من تاريخ إعالن القرار أو فإذا كان 

من تاريخ نشره فإن القضاء اشترط لكي يقوم العلم اليقيني بالقرار مقام النشر أو اإلعالن أن يكون 
علما يقينيا ال ظنيا وال افتراضيا وأن يكون شامال لكافة محتويات القرار وعناصره حتى يستطيع 

احب الشأن أن يحدد مركزه القانوني إما بقبول القرار أو رفضه وأن يكون هذا العلم في تاريخ ص
 ثابت ومحدد أي تاريخ معلوم . 

                                                 
 595دار الفكر العربي ص  1986د/ سليمان محمد الطماوي ، القضاء اإلداري ، الكتاب األول ، قضاء اإللغاء  1

 ، مرجع سابق .
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فإذا توافر التاريخ يبدأ حساب الميعاد وال يعتد بما يدعيه الطاعن من عدم علمه بالقرار 
 يعاد . وفي حالة عدم توافر هذا التاريخ تكون الدعوى قد أقيمت في الم

وقد سبق وأن تناولنا بأن العلم البد أن يثبت لصاحب الشأن شخصيا في تاريخ معين أما 
ثبوت العلم لوكيله فال يترتب عليه حتما علم صاحب الشأن ألن هذا ترتيب حكمي يقوم على 

الطاعن االفتراض وترتيبا على ما سبق فإن اإلدارة يقع عليها إثبات هذا العلم وبالتالي فإذا ادعى 
علمه بالقرار في تاريخ معين وال يوجد في األوراق تاريخ معين فإن قول الطاعن هو المصدق ومن 
ثم يسري العلم من تاريخ ما يدعيه ويثبت هذا العلم في حق الطاعن من تاريخ إقرار الطاعن 

نة تقدمها صراحة أو ضمنا وكذلك من تاريخ تنفيذ القرار في حقه أو تاريخ تظلمه وكذلك من اي قري
 .  1اإلدارة على أن تقدير هذه القرينة متروكة لتقدير القاضي

هذا وقد اشترطت محكمة  القضاء اإلداري عندما تناولت شروط توافر العلم اليقيني بالقرار 
) إذا كان قضاء هذه المحكمة قد اعتبر  2هذا الشرط حيث ذهبت محكمة القضاء اإلداري إلى أنه 

ام اإلعالن فقد اشترط لذلك أن يكون العلم بفحوى القرار ومشتمالته علما يقينيا إمكان قيام العلم مق
ال ظنيا وال افتراضيا ، وأن يثبت هذا العلم على وجه اليقين في تاريخ معين يصح اعتباره مبدأ 
لسريان الميعاد في حق صاحب الشأن وبخصوص ميعاد الستين يوما يبدأ من تاريخ العلم بالقرار 

فتجنيد المدعي يفيد علمه اليقيني بقرار التجنيد وتراخيه ورفع الدعوى تكون الدعوى بعد االداري 
 الميعاد. 

وأيضا فقد ذهبت محكمة القضاء اإلداري إلى أنه ) إذا كان القرار المطعون فيه لم ينشر 
علما  ولم يعلن به المدعي فإن ميعاد الطعن فيه ال يبدأ من الوقت الذي يثبت فيه علم المدعي به

 3نافيا للجهالة ( 
 6) مادام المدعي مقرا في صحيفة دعواه أنه فوجئ بتجنيده في يوم  4كما ذهبت إلى أنه 

ولم يرفع دعواه بالغاء ذلك القرار في بحر ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار  1990من ديسمبر 

                                                 
  174،  173ص  2004د. فتحي فكري ) وجير دعوى اإللغاء طبقا ألحكام القضاء  1
  7/609/1115  15/5/1953ق والصادر بجلسة  5لسنة  839حكم محكمة القضاء اإلداري في القضية رقم  2

الجزء  1961:  1946مجموعة المبادئ القانونية التر قررتها محكمة القضاء االداري في خمس عشر عاما من 
  1970الثاني د.ف. 

مجموعة مجلس  3/6/1952ق والصادر بجلسة  5لسنة  1344حكم محكمة القضاء اإلداري في القضية رقم  3
 السنة السادسة  1137ص  469الدولة ألحكام القضاء اإلداري المبدأ رقم 

 19/1/2016ق د/ األولى والصادر بجلسة  5لسنة  53987حكم محكمة القضاء اإلداري في القضية رقم  4
 منشور على شبكة قوانين الشرق
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أي بعد مرور أكثر من تسعة اشهر على تاريخ العلم  1951بل أقامها في التاسع من سبتمبر سنة 
اليقيني بالقرار المطعون فيه فمن ثم يكون الدفع بعد قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد في محله 

 متعينا قبوله . 
من  24ص المادة فالقاعدة العامة في رفع دعوى اإللغاء أمام محاكم مجلس الدولة طبقا لن

قانون مجلس الدولة هو أن ترفع خالل ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إخطار صاحب الشأن 
به أو العلم به علما يقينيا وأن هذا الميعاد ينقطع بالتظلم الذي يقدم أثناء سريانه قبل انقضائه وهو 

اإلخطار به أو العلم اليقيني  ما تقتضي أن يقدم التظلم خالل ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو
به فإن قدم بعد ذلك ال يترتب أثره في قطع ميعاد رفع دعوى اإللغاء وترتيبا على ذلك فلما كان 
الشركة المدعية تقاعست عن التظلم من القرار المطعون فيه والذي أخطرت به بتاريخ 

تظلم لم يقطع ميعاد رفع قد ترتب عليه أن ال 16/5/2007ولم تتظلم منه إال بتاريخ  7/11/2005
غير مقبولة شكال لرفعها بعد  2/8/2018دعوى اإللغاء وتكون الدعوى الماثلة المرفوعة بتاريخ 

  1الميعاد 
وقد اتبعت المحكمة اإلدارية العليا نفس منهج محكمة القضاء اإلداري في اشتراطها من أن 

ذا لم يثبت من األوراق علم الطاعن بهذا القرار في تاريخ  يكون العلم في وقت معين أو محدد وا 
سابق على تظلمه فإن الميعاد يبدأ في السريان من تاريخ التظلم وكذلك تطلبها بوجوب أن يتبع 
الطلب العارض األصلي في حكمه حيث أنه فرع من الدعوى اإلدارية األمر الذي يتطلب بوجوب 

ال كان الطلب تقديمه في الميعاد والمقرر قانونا وهو الستين يوما على ال طعن على القرارات وا 
  2العارض قائم على غير سند من الواقع والقانون . 
) إذا كانت األوراق قد أجدبت تماما من ثمة دليل  3كما ذهبت المحكمة اإلدارية العليا أنه 

يفيد علم المدعي علما يقينيا بالقرار المطعون فيه قبل اإلنذار المشار إليه فإن الدعوى تكون قد 
أقيمت في الميعاد  وال اعتداد لما ذهبت إليه الجهة اإلدارية من أن المدعي علم بالقرار المطعون 

                                                 
 19/1/2016ق  د/ األولى والصادر بجلسة  66لسنة  53987حكم محكمة القضاء اإلداري في القضية رقم  1

 منشور على شبكة قوانين الشرق 
مجموعة  6عليا د/ 27/8/2016ق جلسة  62لسنة  11212حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعون رقم  2

إلى آخر سبتمبر  2015لسنة الحادية والستين مكتب فني أول أكتوبر المبادئ التي قررتها المحكمة االدارية العليا ا
 الجزء الثاني  2016

 20   15/12/1975ق عليا الصادر بجلسة  18لسنة  1235حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم  3
الجزء الثاني  1980:  1965مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة االدارية العليا في الفترة من  67/2017/

  1983د.ع . 
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إذ تم إعالنه به شفويا كما أنه أخطر به مرة ثانية ووقع بما  1971أكتوبر  21فيه فور صدوره في 
األوراق على يفيد علمه بالقرار أمام مأمور سجن القناطر الذي كان مودعا به ، إذ ال دليل  في 

إبالغ المدعي بالقرار المطعون فيه في تاريخ معين بما يتحقق معه علمه بمحتوياته علما يقينيا نافيا 
 للجهالة يمكنه من تحديد موقفه إزاءه  

هذه الشروط البد من توافرها مجتمعة وقد تناولتها أحكام مجلس الدولة سواء محكمة 
عليا وبالتالي تخلف شرط من هذه الشروط  تخلف العلم القضاء اإلداري أو المحكمة اإلدارية ال

 اليقيني بالقرار . 
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 الخاتمة
المشرع المصري قد نصا على وسيلة العلم بالقرار اإلداري اإلعالن والنشر وهذا هو العلم 
القانوني فالقاعدة أنه ال يجوز تنفيذ أي قرار إداري في مواجهة األفراد إال بعد إعالنهم به أو نشره 

لى الرغم من وجود هاتين الوسيلتين إال أن مجلس الدولة الفرنسي ابتدع وسيلة أخرى هي نظرية ع
والذي  'Barreضد السيد /  1822العلم اليقيني بالقرار اإلداري عن طريق الحكم الصادر في عام 

ار بمقتضاه حكم مجلس الدولة الفرنسي بتحريك مهلة الطعن بداية من تحقق العلم اليقيني بالقر 
حيث اعتمد مجلس الدولة الفرنسي بمقتضى هذا الحكم العلم اليقيني كوسيلة للعلم بالقرار اإلداري 
بجوار النشر واإلعالن ونظرا لما القاه هذا الحكم من انتقادات الذعة ، من الفقه الفرنسي فقد سار 

ى يتخلى عنها مجلس الدولة الفرنسي في طريق متعرج فأحيانا يأخذ بهذه النظرية وأحيانا أخر 
وأحيانا يتوسع فيها وأحيانا يضيق منها وفي بعض الحاالت يعتمد عليها في بعض أحكامه وفي 
أحكام أخرى ال يعتمد عليها وال يطبقها األمر الذي جعل الفقهاء في حيرة من هذه النظرية حتى أن 

صري الذي البعض قد ذهب بأن المجلس قد تخلى عنها وعلى العكس من ذلك مجلس الدولة الم
أخذ بهذه النظرية منذ إنشاؤه واعتمد عليها في العديد من أحكامه حتى أصبحت بعض هذه 
العبارات الخاصة بهذه النظرية شبه مستقرة في العديد من األحكام المتواترة الصادرة منه عند 
التعرض لهذه النظرية وقد تشدد مجلس الدولة المصري في مجال تطبيقها ووضع لها شروط 

ن تطبيقها في حالة توافرها وهي شمول العلم لجميع عناصر القرار وأن يكون العلم يقينيا ال تضم
 ظنيا وال افتراضيا وثبوت هذا العلم في تاريخ معلوم 

 ونستخلص مما تم استعراضه النتائج اآلتية : 
مجلس الدولة المصري المتمثل في المحكمة اإلدارية العليا ومحكمة القضاء اإلداري  -1

نظرية  العلم اليقيني على القرارات اإلدارية التنظيمية وكذلك القرارات اإلدارية  طبق
الفردية على السواء ويعتبر هذه النظرية الوسيلة الثالثة من وسائل العلم بالقرار اإلداري 
في حالة عدم نشر القرار أو إعالنه وقد ساوى مجلس الدولة المصري بين هذه الوسيلة 

 الذي نص عليهما المشرع المصري.  وهاتين الوسيلتين
مجلس الدولة المصري يطبق نظرية العلم اليقيني عندما يتوافر شروط تطبيقها وهي  -2

شمول العلم لجميع عناصر القرار وأن يكون العلم يقينيا ال ظنيا وال افتراضيا وثبوت 
عدم العلم اليقيني في تاريخ معلوم فالبد من توافر هذه الشروط مجتمعة وفي حالة 

توافرها فإن المجلس ال يطبق هذه النظرية وال يعتد بها فمجلس الدولة يتشدد في 
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تطبيقها وذلك بخالف القضاء العادي فهو يطبق هذه النظرية ولكن بطريقة مرنة وال 
 يتشدد في تطبيقها حيث قد يعتمد على واقعة تحتمل أكثر من معنى. 

القاضي اإلداري وليس بما تدعيه جهة العلم اليقيني المطلوب توافره هو كما يحدده  -3
 اإلدارة فكفاية العلم أو قصوره هو بما يحدده القاضي اإلداري 

البد من توافر العلم بشكل قاطع في حق صاحب الشأن نفسه وبالتالي فإن علم من  -4
سواه من أقربائه أو أخواته ال يعني علمه بالقرار كما أن علم وكيله ال يعني علم 

 يبلغه وكيله بالقرار أو يبلغه على نحو ال يحقق العلم الكامل بكل صاحب الشأن قد ال
عناصره وذلك لكون ترتيب علم ذوي الشأن على علم أخوته أو أقربائه أو زمالئه أو 

 وكيله هو ترتيب حكمي يقوم على االفتراض أو الظن وال يقوم مقام العلم اليقيني 
كذلك تنفيذ القرار ال يعني علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا فالتنفيذ يعني أو  -5

يكششف عن وجوده وليس دليال على علم صاحب الشأن بالقرار وفحواه فال بد أن 
يتوافر في تنفيذ القرار شروط العلم اليقيني حتى يتوافر العلم في حق صاحب الشأن 

ة قد أبلغته بهذا القرار في تاريخ معين ولم يعرف كاالعتقال إذا لم يثبت بإن اإلدار 
الطاعن بأسباب اعتقاله حتى يحدد مركزه القانوني من القرار وكذلك ال عبرة بالقرار 
المبني على عبارات مجملة خالية من أي بيان وكذلك فال يستنتج العلم اليقيني من 

عنصر الزمن  مجرد مرور زمن طويل على صدور القرار فال يجوز االستناد على
مهما طال  الوقت على صدور القرار فالبد من توافر قرائن ومالبسات تفيد بأن مرور 

 الوقت قد أعان صاحب الشأن على العلم اليقيني . 
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 التوصيات
بعد استعراض موقف مجلس الدولة المصري من نظرية العلم اليقيني وشروط تطبيقها وقد 
استخلصنا باعتماد مجلس الدولة المصري لنظرية العلم اليقيني منذ تاريخ نشأته والعمل على 
تطبيقها كوسيلة ثالثة من وسائل العلم بالقرار اإلداري في حالة توافر شروطها وبعد هذا العرض 

 التوصيات اآلتية : نستخلص 
ندعو المشرع المصري إلى النص صراحة على العلم اليقيني كوسيلة ثالثة باإلضافة إلى  -1

النشر واإلعالن العالم القرار اإلداري إلى األفراد وأن يحدد ضوابط لألخذ بالعلم اليقيني حتى ال 
المصري قد وضع يحدث تضارب باالجتهادات القضائية وخصوصا بأننا نجد أن القضاء اإلداري 

قواعد مشددة لألخذ بهذه النظرية بينما نجد أن القضاء العادي مرن في تطبيقها ويعتمد على وقائع 
 تحتمل أكثر من تأويل . 

نظرية العلم اليقيني على الرغم ما تعرض له مجلس الدولة الفرنسي مبتدع هذه النظرية من  -2
جه الخصوص الذي ينادون بهجرها ، إال أن انتقادات ومعارضة شديدة من أغلب الفقهاء ، وعلى و 

بقاؤها أفضل لما تنطوي عليه من مزايا أهمها حماية حقوق األفراد واستقرار مراكزهم القانونية 
باإلضافة إلى أن ثمة توسع قد يطرأ على هذه النظرية نتيجة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة 

ية إلثبات العلم اليقيني بالقرار الذي تم إرساله األمر الذي معه من الممكن األخذ بهذه النظر 
لصاحب الشأن  عبر وسائل االتصال االجتماعي ) كاإليميل ، والفيس بوك ، والواتس آب 

 والماسنجر ( وغيرهم وذلك إذا ما تم وضع شروط وضوابط محددة . 
ا هي الجهة عبء إثبات نظرية العلم اليقيني غالبا ما يقع على عاتق جهة اإلدارة باعتباره -3

األقوى وهي التي تحوز المستندات بينما الفرد هو الطرف الضعيف األمر الذي ندعو المشرع 
بسرعة إصدار قانون ينظم اإلجراءات اإلدارية ووسائل اإلثبات أمام مجلس الدولة وذلك على نمط 

تختلف في طبيعتها  قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون اإلثبات وذلك لكون المنازعة اإلدارية
عن المنازعة المدنية وأن اإلدارة غالبا ما تدفع بتوافر العلم اليقيني بالقرار اإلداري في حق صاحب 
الشأن فيقع عليها وحدها عبء إثباته أن ال يمكن إلقاء هذا العبء على عاتق الطاعن ألن ذلك 

 غير مقبول . سيؤدي إلى أن يخسر دعواه لكونها بعد الميعاد وهذا غير معقول و 
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 ع ـــــــــالمراج
 أوال : اللغة العربية 

 ) أ ( المؤلفات القانونية العامة 
د. اسماعيل البدوي : القضاء اإلداري ، دراسة مقارنة ، الجزء الثالث ، دار النهضة 

  1999العربية ، 
،  1998د. رأفت فودة : النظام القانوني للميعاد في دعوى اإللغاء ، دراسة مقارنة ، 

 دارالنهضة العربية 
، دار  1986د. سليمان الطماوي ، القضاء اإلداري ، الكتاب األول ، قضاء اإللغاء ، 

 الفكر العربي 
 ريخ نشر د. سمير صادق : ميعاد رفع دعوى اإللغاء ، دار الكتاب العربي ، دون تا

د. فؤاد أحمد عامر : ميعاد رفع دعوى اإللغاء في ضوء أحكام المحكمة االدارية العليا 
 دار الفكر العربي  2001ومحكمة القضاء اإلداري ، 

 ، بدون دار نشر  2004د. فتحي فكري : وجير دعوى اإللغاء طبقا ألحكام القضاء ، 
د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة : دعوى اإللغاء القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة ، 

 ، دون دار نشر .  2004األسباب والشروط ، طبعة أولى ، 
  2008د. ماجد راغب الحلو : القانون اإلداري ، دار الجامعة الجديدة ، طبعة 

ي ، الطبعة األولى ، دار النهضة د. محمد فوزي نويجي ، العلم اليقيني بالقرار اإلدار 
  2004العربية ، 

د. محمد ماهر أبو العينين : الموسوعة الشاملة في القضاء اإلداري ، الكتاب األول ، 
 طبعة نقابة المحامين .  2007

 ) ب ( رسائل الدكتوراه : 
ن شمس د. محمد عبد العال السناري : رسالة دكتوراه ، نفاذ القرارات اإلدارية ، جامعة عي

1981  
 ) ج ( المقاالت 

د. عبد العزيز الجوهري : مقالة بعنوان هل تختفي نظرية العلم اليقيني من أفق القانون 
  63اإلداري ، مجلة المحاماة ، العددين الثالث والرابع ، مارس السنة الثامنة والستون ص 
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 ) د ( األحكام القضائية : 
 صادرة عن المحكمة اإلدارية العليا مجموعة األحكام القضائية والمبادئ ال

 ، المكتب الفني . 
  مجموعة األحكام القضائية والمبادئ القانونية الصادرة من محكمة القضاء

 اإلداري ، المكتب الفني 
  مجموعة األحكام الصادرة عن محكمة النقض ، المكتب الفني ، السنة

 التاسعة العدد األول 
  ، مجموعة األحكام الصادرة بمجلة هيئة قضايا الدولة ، الدليل الذهبي

  233العدد  2015العدد األول السنة التاسعة والخمسين ، يناير ، مارس ، 
  . مجموعة األحكام القضائية المنشورة على شبكة قوانين الشرق 

 



 

 

                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ــدراك ـاست
 العدد األول تم نشر البحث فى المجلد الثانى: 

 "2019الجزء األول " يونيو  

 حبث بعنوان

 

 حترير وتعديل اجلدول االنتخابي بني النطاق الزمين

 للقيد واكتساب املركز القانوني للناخب 

 "دراسة مقارنة " 

 مقدم إىل

 قسم كلية احلقوق جامعة املنيا 

 القانون العــــام ) ادارى (  

 إعداد

طالل سعود غيث السويط/ دكتور 
  

قسم المقررات القانونية –عضو هيئة تدريس   

للعلوم األمنية أكاديمية سعد العبد هللا -كلية الشرطة 

 



 

 

                                                 

 

 

 طالل سعود غيث  /الدكتور                           حترير وتعديل اجلدول االنتخابي                 ... 

 

491 

 
 المقدمة

تنظم الدوُل الديمقراطيُة العمليَة االنتخابيَة بما يتفُق مَع المبادِئ التي قرَرتها المواثيُق 
في إدارة الشؤوِن العامِة في دولِتِه  واإلعالناُت الدوليُة ِلحقوِق اإلنساِن والتي أقّرْت بحِق كِل شخص  

بطريقة  مباشرة  أو بواسطِة ممثليَن يختاُروَنُه بحرية، و حق المواطِن في أْن يدلي بصوته في 
انتخابات  ُحرة  نزيهة  ُتْجرى باالقتراِع العاِم وعلى قدِم المساواِة بيَن الناخبيَن وبالتصويِت السرّي الذي 

  .(1)إرادِة الناخبينَ يضمُن التعبيَر الحَر عن 
، (2)وتفرد الدساتيُر الحديثُة نصوصا تتفق مع اإلعالناِت والمواثيِق الدوليِة لحقوِق اإلنسان 

وتكفل الحقوَق والحرياِت العامِة ومنها حُق المشاركِة السياسية، ضمانا لحق الناخِب أن يمارَس حَقُه 
المرشح في االطمئنان إلى سالمة األصواِت التي في اختياِر من يمثُلُه في المجلس النيابّي، وحق 

 حصَل عليها لتميزُه عن غيرِه من المرشحين.
واستجابة ألحكام الدساتير تنظم القوانين االنتخابية في النظم المقارنة إجراءات العملية    

رشح بعد االنتخابية من خالل مرحلتين، تتعلق األولى بتحديد المراكز القانونية لكل من الناخب والم
ونشر الجدول بالدعوة إلى االنتخاب، واالنتهاء من صحة وسالمة القيد  (3)صدور األداة القانونية

االنتخابي في صورته النهائية بحيث يصبح حجًة قاطًعة بما ورد فيه فال يشترك في العملية 
تبدء المرحلة  وفي يوم االنتخاب االنتخابية من لم يرد اسمه مقيدًا بالجدول االنتخابي النهائي.

الثانية من مراحل العملية االنتخابية حيث إدالء الناخبين بأصواتهم في اللجان االنتخابية، وتجميع 
عالن نتيجة االنتخاب، وفتح باب الطعون في صحة عضوية المجالس النيابية.   وفرز لألصوات، وا 

ف على صحة ومن الواضح أن تنفيذ إجراءات المرحلة الثانية على أرض الواقع، يتوق
وسالمة اإلجراءات والشروط الدستورية والقانونية التي روعيت في المرحلة األولى وأهمها قيد 

                                                 

( 25/2والماادِة ) 1948( من اإلعالِن العالمّي لحقوِق اإلنساِن وحرياِتِه األساسيِة 21على سبيل المثال: المادِة )( 1
 .1966من العهِد الدولّي للحقوِق المدنيِة والسياسيِة الصادر في عام 

تصدر عان مجلاس  ،محمد عبد المحسن المقاطع، دور الدساتير في تحديد هوية األفراد، مجلة الحقوقراجع: د. ( 2
طااالل سااعود غيااث السااويط،  د.، 12، ص 1999، مااارس 19جامعااة الكوياات، العاادد األول، الساانة بالنشاار العلمااي 

 .وما بعدها 22، ص 2016الحقوق والحريات العامة، حقوق اإلنسان، دراسة مقارنة، الكويت، مؤسسة دار الكتب، 
تختلااااف هااااذه األداة فااااي الاااانظم االنتخابيااااة المقارنااااة ففااااي حااااين تصاااادر الاااادعوة لالنتخاااااب فااااي الكوياااات بمرسااااوم، ( 3

ر هذه الدعوة النتخاب أعضاء البرلمان في مصر وفرنساا بقارار صاادر عان واالنتخابات التكميلية بقرار وزاري، تصد
 رئيس السلطة التنفيذية)رئيس الجمهورية(.
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الموطن تحديد في االنتخاب و  لالشتراكِ  أساسي   وتسجيُلهم في الجدوِل االنتخابي كشرط   الناخبين
 .والدائرة االنتخابية للناخب والمرشحاالنتخابي 

 : إشكالية الدراسة  
نظم المشرع الكويتي مسألة دعوة الناخبين لالنتخابات العامة سواء بالنسبة للمجلس النيابي 
وهو البرلمان الكويتي المتمثل في مجلس األمة، أو بالنسبة للمجلس البلدي الذي يمثل المرافق 

يحدد يحدد ميعاد االنتخابات العامة بمرسوم و العامة اإلقليمية)المحلية( في دولة الكويت، بحيث 
  .(1ميعاد االنتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية)

خطوًة ضرورية كي يتسنى للمواطنين مباشرَة حِقهم السياسي المتمثل  ولما كان قيد الناخبين
وفق  قيد المواطن في أحد الجداول االنتخابيةفقد نظم المشرع الكويتي (، 2في االنتخاب والترشيح)

من رئيس ، وألزم لجان القيد والمكونة لذي قرره قانون االنتخابمعينة على النحو ا شروط
وعضوين، تحرير جدول االنتخاب في كل دائرة انتخابية بحيث يكون تأليف هذه اللجان وتقسيمها 

، وقد وضع المشرع الكويتي قيدا زمنيا على عمل تلك (3)وتحديد مقرها بقرار من وزير الداخلية
مرسوم ، فإذا صدر خالل شهر فبراير من كل عام هأو تعديلالجدول االنتخابي  تحريراللجان مفاده 
 (.4ال يجوز إجراء أي تعديل في الجدول االنتخابي) دعوة الناخبين

لالنتخابات التكميلية في الدائرتين  بفتح باب الترشح (5)صدر قرار 2019وفي فبراير عام 
لحكم المحكمة الدستورية القاضي  كأثرقعدين لنائبين الثانية والثالثة بعد إعالن مجلس األمة خلو م

 ( من الدستور82األمة لمخالفتها للمادة )( من الالئحة الداخلية لمجلس 16المادة )بعدم دستورية 
تلك  فيهاتشمل جميع حاالت فقدان شروط العضوية بما  يجعلهاجاءت عامة ومطلقة، مما حيث 

للعضوية بقوة الدستور، ومفتقدًا لشرط  أهللنائب غير الناتجة عن حكم قضائي بات، حيث يصبح ا

                                                 

 في شأن انتخاب أعضاء مجلس األمة. 1962لسنة  35( من القانون رقم 18المادة )( 1
النيابية، القاهرة، الادار األكاديمياة للنشار خالد عبد الرحمن عبداهلل، قوائم الناخبين والمركز القانوني للعضوية  د. ( 2

 .33، ص 2018والتوزيع، 
 في شأن انتخاب أعضاء مجلس األمة. 1962لسنه  35( من قانون االنتخاب رقم 6( المادة )3
فاي شاأن انتخااب أعضااء مجلاس األماة، وعلاى سابيل المثاال  1962لسانة  35( من القاانون رقام 8(راجع: المادة )4

النتخاباات  بادعوة النااخبين 2011لسانة  447رقام بالقاانون لمرساوم نوي للقياود االنتخابياة لصادور اوقف التعاديل السا
 .2012فبراير  2جاء في مادته األولى دعوة الناخبين في يوم الخميس  مجلس األمة

لالنتخاباااات التكميلياااة  بفاااتح بااااب الترشاااح 5/2/2019( الصاااادر بتااااري  94قااارار وزيااار الداخلياااة الكاااويتي رقااام )( 5
ألعضاااء مجلااس األمااة فااي الاادائرتين االنتخااابيتين )الثانيااة والثالثااة( ويسااتمر حتااى نهايااة الاادوام الرساامي ليااوم الساابت 

 16/2/2019الموافق 
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وقد تضمن ، (1)ر( من الدستو 82من شروط االستمرار في عضوية مجلس األمة وفقًا للمادة )
موعد االنتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة، وكأثر لهذا القرار  دالقرار المتقدم ذكره تحدي

خالل المدة القانونية  الجداول االنتخابيةوتنقيح تحرير  أمتنعت وزارة الداخلية عن تشكيل لجان
 .(2)إجراء االنتخابات التكميليةفترة المقررة بشهر فبراير من كل عام نظرا لتداخلها مع 

ور من الوهلة األولى أن موقف اإلدارة العامة االنتخابية ممثلة في لجنة القيد، له وقد يتص 
ما يبرره حيث تحرير وتنقيح الجدول االنتخابي يستغرق مدة زمنية تتيح لإلدارة فحص طلبات من 
توافرت له القيد خالل شهر فبراير وتنقيح الجدول االنتخابي ممن فقد أحد شروط االنتخاب، وفتح 

الطعون المتصلة بالقيد، حتى يتحصن الجدول االنتخابي من الطعون قبل إجراء أية انتخابات باب 
 مقبلة.

إال أن هذا التصور يصطدم بالواقع العملي والمتمثل في حرمان كل من بلغ سن الرشد 
السياسي وامتنعت اإلدارة االنتخابية عن قيده فأصبح محروما من المشاركة السياسية خالل أية 

ابات تجرى خالل العام وحتى فتح باب القيد في الجدول االنتخابي في شهر فبراير من العام انتخ
التالي، كأثر مباشر للقرار اإلداري السلبي باالمتناع عن تحرير ومراجعة الجدول االنتخابي، ناهيك 

دور عن احتمالية اشتمال الجدول على أسماء ناخبين فقدوا شروط القيد إما بسبب الوفاة أو لص
 أحكام قضائية بحقهم، ولم يتم شطبهم من الجدول . 

من هنا تحاول الدراسة االستفادة مما يجري عليه العمل في النظم االنتخابية المقارنة 
للوصول إلى آلية تسمح بالتوفيق بين النطاق الزمني لتحرير وتعديل الجدول االنتخابي وتوقف القيد 

بما يسمح بالحد من حاالت حرمان بعض المواطنين من  الدعوة إلى االنتخاباتفيه عند صدور 

                                                 

: "إذا خاال محاال أحاد أعضاااء مجلاس األماة قباال نهاياة مدتااه، بنصاه:( ماان الدساتور الكااويتي 84الماادة )-راجاع: ( 1
سااباب انتخااب بدلااه فااي خااالل شااهرين ماان تاااري  إعااالن المجلااس هااذا الخلااو وتكااون ماادة العضااو ألي ساابب ماان األ

ذا وقااع الخلااو فااي خااالل سااتة أشااهر السااابقة علااى انتهاااء الفصاال التشااريعي للمجلااس فااال  الجديااد لنهايااة ماادة ساالفه، وا 
 يجري انتخاب عضو بديل".

باأن  فياه، والاذي أكادت 12/11/2018مباشر بتااري  طعن  2018لسنة  6حكم المحكمة الدستورية الكويتية رقم  -
أضاافت المحكماة  ، و...(لمجلس األمة بشأن ذلاك يصام الماادة بعياب عادم الدساتورية تمنحهاالسلطة التقديرية التي )
( ماان الدسااتور الكااويتي، التااي تاانظم حالااة خلااو 84تخااالف كااذلك صااريح المااادة ) عليهاااالمااادة المطعااون : )...و أنباا

 ...(.س األمة.محل عضو مجل
وبطبيعااة الحااال قاادمت طعااون ضااد القاارار اإلداري الساالبي بامتناااع اإلدارة العامااة االنتخابيااة عاان تحرياار وتنقاايح ( 2

إداري  2019لسااانة  208الجاااداول االنتخابياااة، و حتاااى كتاباااة هاااذا البحاااث صااادر حكااام أول درجاااة فاااي القضاااية رقااام 
 اخلية السلبي بوقف قيد الناخبين في الدائرة الخامسة.بإلغاء قرار وزير الد 2019مارس  17مستعجل بتاري  
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ممارسة الحق االنتخابي لمدة زمنية طويلة نتيجة عدم تمكنهم من اكتساب المركز القانوني للناخب 
 بسبب توقف القيد بالجدول بقوة القانون نتيجة صدور الدعوة إلى االنتخاب.

 نطاق الدراسة:
إلشكاليات القانونية التي تواجه الناخب الكويتي لما كانت الدراسة تتعلق بمعالجة بعض ا

والمتصلة بالقيد والتعديل السنوي للجدول االنتخابي في النطاق الزمني الذي حدده المشرع، فإن 
معالجة هذه اإلشكاليات تقتضي تسليط الضوء على بعض النظم االنتخابية المقارنة مثل النظام 

استقراره، والنظام االنتخابي المصري الذي جرت عليه عدة االنتخابي الفرنسي الذي يتميز بثباته و 
 .2014، 2012، 1971تغييرات في ضوء دساتير أعوام 

 
 :  الدراسةخطة 

لعرر و راسة ررق  الررم ةلررخاب ة المقارررق ةلتحقساررق  رر  لج ورر  رلعرريو  ةل ررير  ة المررقا  

الخقر  ةلحرري فر  ةل رير  رفرق رةللافرق ار  ةلخطقق ةلز خ  للحري رةكلسقب ةلت كز ةلحقااا  للخقخب، 

اقإلضرقفق للر   ةلخاقم ة المرقا  ةلوراول  رفر  اعرن ةلرخاب ة المقاررق ةثخر ر  ار  ف اسرق ر  ر 

 عل  ةلخجا ةللقل :   ثالثق  بقحثرذلك    خال  ، ةكلسقب صفق ةلخقخب ف  ةلخاب ةلتحقساق

 

 تحرير وتعديل الجدول في النظام االنتخابي الكويتي المبحث األول:

 تحرير وتعديل الجدول في النظام االنتخابي الفرنسي والمصري: الثاني المبحث
 المبحث الثالث: اكتساب صفة الناخب في النظم المقارنة
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  األول المبحث

 تحرير وتعديل الجدول في النظام االنتخابي الكويتي 
بشاأن انتخااب أعضااء  1962لسنة  35( من القانون الكويتي رقم 8استجابة لنص المادة )

 .يتم تحرير جداول االنتخاب أو تعديلها خالل شهر فبراير من كل عاممجلس األمة 
إضااافة أسااماء الااذين اصاابحوا حااائزين للصاافات الساانوي للقيااود االنتخابيااة ويشاامل التعااديل  

ساااان الحاديااااة و رة المشاااااركة السياسااااية وأخصااااهم هااااؤالء الااااذين بلغااااوا لمباشااااالتااااي يشااااترطها القااااانون 
 .استوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق االنتخابية و  العشرين

 ،مان فقادوا الصافات المطلوباة مناذ آخار مراجعاة، و حذف أسماء المتوفينكما يشمل التعديل 
نقلااوا االنتخابيااة أو ماان الاادائرة  إلااىلااوا مااوطنهم ماان نق حااق، أوأو ماان كاناات أسااماؤهم أدرجاات بغياار 

 إلى دائرة أخرى.  االنتخابي موطنهم
في االنتخاب  لالشتراكِ  أساسي   ويعد قيد الناخبين وتسجيُلهم في الجدوِل االنتخابي، شرط  

التي  االنتخابي الخاص بالدائرةِ  في السجلِ وفقًا له  المواطنُ  يدُ قَ الذي يُ  "الموطن االنتخابيتحديد "و 
، األمر الذي يقتضي شرح ماهية الجدول االنتخابي وتنظيم عملية القيد خالل المدة (1)فيها يقطُن 

 النحو التالي: القانونية المحددة، وذلك في مطلبين على 
 ماهية الجدول االنتخابياألول:  المطلب
 التنظيم القانوني للقيد السنوي في الجدول االنتخابيالثاني:  المطلب

  

                                                 

، ص 2004، 3( د. عزياازة حامااد الشااريف، االختصاااص بااالطعون فااي العمليااة االنتخابيااة، مجلااه الحقااوق، العاادد 1
41. 
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 األول المطلب
 ماهية الجدول االنتخابي

بشااااأن انتخاااااب  1962لسااانة  35لااام يتطاااارق قاااانون االنتخاااااب الكاااويتي وهااااو القاااانون رقاااام 
 أعضاء مجلس األمة، إلى تعريف الجدول االنتخابي تاركا هذا األمر الجتهادات الفقه.

أساااماِء وفاااي هاااذا الصااادد يمكااان تعرياااف الجااادول أو الساااجل االنتخاااابي بأناااه قائماااة تتضااامن 
المواطنين الذين لهم حق ممارسِة التصويِت والمدون فيها اسام كال واحاد  مانهم بترتياب  هجاائي وبارقم 
سام الشاهرة  سام أبياه وجاده وا  مسلسل لكل حارف وتشاتمل علاى البياناات الخاصاة بالناخاب، كإسامه  وا 

 . (1)ومهنته وتاري  ومحل ميالده وكذلك محل إقامته العادية
ويعتباار إدراا اساام الناخااب فااي جاادول انتخاااب دائاارة ماان الاادوائر االنتخابيااة شاارطًا جوهريااًا، 

ذا كانت  بأنها مجموع المواطنين الباالغين لسان الرشاد السياساي والمقيادين فاي تعرف  هيئة الناخبينوا 
هيئاااة ، فاااإن اشاااتراك ( 2)الجااادول االنتخاااابي والاااذين اليحظااار علااايهم قانوناااا مباشااارة الحقاااوق السياساااية

الناخبين في االقتراع، وفي المشاركة السياسية، وضايق هاذه المشااركة أو اتسااعها، وكافاة الدراساات 
  واألبحاث المتعلقة بها ال يمكن تنفيذها دور الرجوع إلى الجدول االنتخابي.

وعلااى هااذا النحااو فااإن عمليااة إعااداد وتسااجيل وتنقيااة الجااداول االنتخابيااة هااي عمليااة سااابقة 
قتراع، ومن ثم فإن هذه القوائم تحارر مقادمًا فاي مواعياد  ساابقة  علاى ياوم االقتاراع ولايس على يوم اال

 بمناسبِته، لضمان نزاهة تحريِرها إلى حد كبير.
وللجداول أهمية إحصائية للوقوف على تطور أعداد وفئات وانتماءات النااخبين فاي الادوائر 

ا بأصواتهم في االقتراع مقارنة بعادد المقيادين االنتخابية خالل عدة سنوات، أو حساب نسبة من أدلو 
 . (3)بالجدول االنتخابي

و تظهر األهمية القانونية للجدول االنتخابي من ناحيتين: أولهما، الحجية النسبية للجدول 
  .(1)بمعنى أنه ال يجوز ألحد االشتراك في االنتخاب مالم يكن اسمه مقيدًا بالجدول

                                                 

 .33خالد عبد الرحمن عبداهلل، قوائم الناخبين والمركز القانوني للعضوية ، مرجع سابق، ص  د.  (1
: ا. عري ل ا   خا   هال ، ة المقارق  كححري  ارقه  ةليوتح ة ررق  رع اسة رق سةجع ف  لع وم هرئق ةلخقخبر  ( 2)

 ا. اةرا -، 155، ص 2011ةلت قلس ةلخرقارق، اسة ق  حقساق، س رقلق اكلراسة ، كلررق ةلجحراق، جق عرق اخر   راوم، 

، 2010لحضرق،، ةإل روخيسوق، اةس ةل ق عرق ةل يوري ، ةلحري ف  جيةر  ة المقاق  ر خقزعقلر  م رقم ةةلبقز،  عبي ةل زةق

 .157ص 

راجع على سبيل المثال قوائم إحصائية بتغيير نسب الرجال والنساء، وصافي زيادات النااخبين، وترتياب المنااطق  (3
حصاء الادوائر االنتخابياة الخماس فاي  السكنية من حيث الزيادة، والكتل القبلية الرئيسية، وأكبر المناطق االنتخابية، وا 

في: د. صالح السعيدي، قراءة فاي الساجل االنتخاابي، دراساة تفصايلية  2018 – 2009الكويت خالل السنوات من 
 .3، ص 2018ديسمبر،  22للمتغيرات المتصلة بالعملية االنتخابية، مركز معلومات القبس، عدد 
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تكون وقت يوم االقتراع، تطبيقا على ذلك انتهت محكمة  وحجية الجدول االنتخابي إنما
أن "...  بطالن التصويت بسبب سقوط الحق في االنتخاب ال تالزم بينه  ىالتمييز في الكويت إل

وبين حجية الجداول االنتخابية، ألن تلك الحجية إنما تكون وقت االنتخاب بمعنى أنه ال يجوز 
ن اسمه مقيدًا بالجدول وفي غير هذا النطاق تضحى حجية ألحد االشتراك في االنتخاب مالم يك

الجداول قاصرة فال دفع بالحجية إلى ما قد يظهر من تصويت باطل بسبب سقوط حق صاحبه في 
 .(2)اإلدالء به..."

ومن ناحية ثانية تكمن األهمية القانونية للجدول االنتخابي في إثبات حضور من ينطبق 
إعداد لجان االنتخاب وحساب األغلبية مهمة ت، مما يساعد في عليه شروط ممارسة حق التصوي

والنسبة المئوية المطلوب تحُقُقها خالل عملية التصويت للفوِز  (3)العددية، أو القاسم االنتخابي
 .(4)بعضوية البرلمان 

ومن هنا تظهر األهمية السياسية للجدول االنتخابي عند تحليل مشاركة األحزاب والتيارات 
 والكتل السياسية مقارنة بهيئة الناخبين المقيدة بالجدول. 

ويخضع الجدول االنتخابي لعدة صور من الرقابة لضمان سالمة القيد فيه مثل: الرقابة 
من خالل  على سالمة القيدولى تظهر الرقابة الشعبية الشعبية واإلدارية والقضائية، فمن ناحية أ

الحدود التي تسمح بها النظم االنتخابية ليتسنى لكل مواطن مقيد بالجدول أن يراقب صحة وسالمة 
القيد، فالمشرع الكويتي على سبيل المثال سمح لمن يتمتع بالمركز القانون للناخب أن يبسط رقابته 

حذف اسم من مر  ،اغر  حق لريه  ة ب    مهت من لجنة القيد إدراا الشعبية على الجدول بأن يطلب 
  . (5)أدرا بغير حق

                                                                                                                                               

السياساية فاي الكويات، دراساة تحليلياة نقدياة عثمان عبد الملك الصالح، النظاام الدساتوري والمؤسساات ( راجع : د. 1
، ص 2003، باادون دار نشاار، للنظاام فااي إطاااره التاااريخي وفااي إطاااره النظااري وفااي واقعااه العملااي ووسااائل إصااالحه

518 . 
 .2012مارس  13أداري، جلسة  2012لسنة  133حكم محكمة التمييز الكويتية، الطعن رقم (  2
 46مااا يقاارب ماان  2017ت الجااداول فااي انتخابااات الجمعيااة الوطنيااة عااام فااي فرنسااا علااى ساابيل المثااال تضاامن( 3

% مان المقيادين بالجادول فاي اإلدالء بأصاواتهم بانتخاباات البرلماان الفرنساي 88مليون ناخب بينما اشاترك ماا نسابته 
نسااي نشاارة المعهااد الااوطني الفرنسااي  لإلحصاااء عاان انتخابااات البرلمااان الفر  ،  راجااع2017التااي أجرياات فااي مااارس 

 :في  2017
-L’Institut national de la statistique et des études économiques(INSEE), 46 millions des 

électeurs, 2017 en France, Paris, INSEE, 2018, n. P 12. 

، ةلع ارررق ( د. محمااد الااذهبي، الفصاال فااي صااحة عضااوية المجااالس النيابيااة، دراسااة مقارنااة، القاااهرة، دار النهضااة4

 .68، ص 2006

 في شأن انتخاب أعضاء مجلس األمة. 1962لسنة  35( من القانون رقم 10/1المادة )( 5
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ويقع على عاتق اللجنة اإلدارية وهي لجنة القيد المنصوص عليها في القوانين االنتخابية،  
الرقابة اإلدارية على الجدول االنتخابي سواء بالنسبة لتسجيل أو تعديل أو حذف أو إضافة أسماء 

 . (1)واطنين بالجدول ممن تتوافر فيهم شروط الناخبالم
عند القضاء اإلداري،  يتوالها، فهي الرقابة القضائية التي من الرقابة أما الصورة الثالثة

بسط رقابته على القرار اإلداري الصادر من اللجنة اإلدارية ليطمئن الناخب إلى سالمة ونزاهة القيد 
عن  يتكرر أي اسم فيه أو  القانونية المطلوبة،  من لم تتوافر فيه الشروط الجدوليدرا في  فال

 .عمد أو عن سهو
 الثاني المطلب

 التنظيم القانوني للقيد السنوي في الجدول االنتخابي 
إذا كااان الجاادول االنتخااابي، وفااق مااا تقاادم شاارحه، عبااارة عاان قائمااة أو سااجل، فااإن المشاارع 

عاادد الاادوائر االنتخابيااة وقااد تضاام الاادائرة الواحاادة أكثاار ماان جاادول الكااويتي ربااط وجااود هااذا السااجل ب
، ويتصاف (2)لتسجيل الناخبين، مع الحرص على عدم تكرار اسم الناخب الواحد في أكثر من جدول

الجاادول االنتخااابي بأنااه عااام ودائاام، ماان أجاال ذلااك عمااد المشاارع الكااويتي إلااى لجنااة إداريااة ثالثيااة، 
كال مقار انتخاابي، يطلاق عليهاا "لجناة القياد"، وباذلك يتعادد تشااكيل مكوناة مان رئايس وعضاوين، فاي 

هااذه اللجااان بتعاادد المقااار االنتخابياااة فااي كاال دائاارة انتخابيااة، علاااى أن يااتم تشااكيلها وتحديااد المقاااار 
االنتخابية بقرار مان وزيار الداخلياة، مماا يسابغ علاى تلاك اللجاان الطبيعاة اإلدارياة، وعلاى الارغم مان 

نماا بقرارات من وزير الداخلية، إال  تشكيل لجان القيد أنها ال تستمد اختصاِصها من تلك القارارات، وا 
بشأن انتخاب أعضاء مجلس األماة، وهاي اختصاصاات  1962لسنة  35من نصوص القانون رقم 
لوزير الداخلية على أعضااء تلاك اللجاان فاي ممارساة  (3)بالسلطة الرئاسيةحددها المشرع، وال عالقة 

اختصاصااااتها، كماااا ال يمكااان القاااول باااأن أعضااااء اللجاااان يباشااارون اختصاصاااهم اساااتنادا  للتبعياااة 

                                                 

فااي شااأن انتخاااب  1962لساانة  35( ماان القااانون رقاام 6علااى ساابيل المثااال اللجنااة المنصااوص عليهااا بالمااادة )( 1
 أعضاء مجلس األمة.

 شأن انتخاب أعضاء مجلس األمة.في  1962لسنة  35( من القانون رقم 7/2، 6( المادتان )2
( ممارساة السالطة الرئاسااية تتمثال فاي ممارسااة الارئيس اإلداري الختصاصااات معيناة تجااه مرؤوساايه مان المااوظفين 3

وفقااا للقااوانين واللااوائح ، وللاارئيس أن يخصااص للماارؤوس عماال معااين ولااه فااي ذلااك أن ينقلااه أو يرقيااه أو يوقااع عليااه 
، الوسااايط فاااي القاااانون اإلداري، اإلساااكندرية، دار وراجاااع: د. ماجاااد راغاااب الحلاااللتفاصااايل  ،جااازاء فاااي حااادود معيناااة

النظريااااة العامااااة  ،محمااااود عاااااطف البنااااا د. ، و، د. سااااليمان محمااااد الطماااااوي281، ص 2009الجامعااااة الجدياااادة، 
 224، ص 2006للقرارات اإلدارية: دراسة مقارنة ،  طبعة مزيدة منقحة، القاهرة، دار الفكر العربي، 



 

 

                                                 

 

 

 طالل سعود غيث  /الدكتور                           حترير وتعديل اجلدول االنتخابي                 ... 

 

499 

محاَل لجاان القياد فاي اإلدارية  بالوكالة المفترضة عن وزيار الداخلياة، كماا ال يملاك األخيار أن يحال 
 ألسماء الناخبين.إصدار قرارات الحذف واإلضافة والتعديل 

ويقااع علااى عاااتق كاال لجنااة ماان لجااان القيااد االختصاااص األصاايل لعملهااا بتسااجيل وحااذف 
ضااافة أسااماء الناااخبين أو كمااا يطلااق عليااه )التعااديل الساانوي( بحيااث يتضاامن هااذا االختصاااص:  وا 

ضافة الذين بلغاوا سان العشارين  أسماء مراجعة توافر شروط الناخب في كل من يتقدم بطلب قيده، وا 
 أسامائهم أماامعاما واستوفوا ساائر الصافات التاي يتطلبهاا القاانون لتاولي الحقاوق االنتخابياة، ويؤشار 

هملااوا بغياار أماان أسااماء ، و بوقااف مباشاارتهم حااق االنتخاااب إلااى حااين بلااوغهم ساان الحاديااة والعشاارين
 ةماان فقاادوا الصاافات المطلوبااة منااذ آخاار مراجعااو  المتااوفين أسااماءحااذف ، و حااق فااي الجااداول السااابق

حاذف مان نقلاوا ماوطنهم ، ماع حارص اللجناة علاى بغير حق أدرجت أسماؤهممن كانت  أو، للجدول
ضافة من الدائرة  إليهاا، ويتقياد التعاديل السانوي بالمادد القانونياة التاي مان نقلاوا ماوطنهم  االنتخابية وا 

يحاااااددها المشااااارع علاااااى ان يتوقاااااف هاااااذا التعاااااديل بقاااااوة القاااااانون فاااااي حاااااال صااااادور مرساااااوم الااااادعوة 
 لالنتخابات، وفق ما يتم تفصيله في نقطتين:

 أوال: النطاق الزمني للتعديل السنوي
وضع المشرع الكويتي نطاقا زمنيا للتعاديل السانوي بادء مان تساجيل أساماء النااخبين ومارورا 
بالحااذف واإلضااافة وقبااول االعتراضااات، وانتهاااء بالفصاال فااي الطعااون المتصاالة بالقيااد فااي الجاادول 

 :(1)على النحو التالياالنتخابي وهي 
وحتى نهاية شهر فبراير من كل عام الستالم طلباات تحريار وتعاديل  -1/2في الفترة من -
 األسماء.

عااارض جااادول االنتخاباااات لكااال دائااارة مااان كااال عاااام ل 3/ 15وحتاااى  -1/3فاااي الفتااارة مااان -
ة األخرى التي في مكان بارز بمخافر الشرطة واألماكن العام هجائيا، مرتبة أسماءمتضمنا انتخابية 

 .في الجريدة الرسمية إضافة إلى النشر الداخلية،يحددها وزير 
ماان كاال عااام السااتالم طلبااات ماان يرغااب فااي إدراا  3/ 20وحتااى  -1/3فااي الفتاارة ماان -

 اسمه إذا كان قد ُأهمل بغير حق، أو حذف اسم من ُأدرا بغير حق.
األسااماء  طلبااات إدراا أو حااذف ماان كاال عااام لدراسااة 5/4وحتااى  -21/3فااي الفتاارة ماان -

وما يستلزم ذلك من  اتالطلب مفي شأنه واومن قدم اتالطلب يقوال مقدممن قبل اللجنة واالستماع أل
 التحقق والتحري، ثم إصدار قرارات بالفصل في الطلبات.

                                                 

فاااي شااأن انتخااااب أعضااااء  1962لسااانة  35مااان القاااانون رقاام (  15، 14، 13، 12، 11، 7، 6المااواد: )  ( 1
 مجلس األمة.
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فاي مكاان من كل عام لنشر قرارات الفصل فاي الطلباات  15/4وحتى  6/4في الفترة من -
فااي  إضاافة إلااى النشار الداخلياة،الشاارطة واألمااكن العاماة األخاارى التاي يحاددها وزياار باارز بمخاافر 
 .الجريدة الرسمية

من كل عام لتقديم تظلمات الناخبين وذوي الشأن مان  20/4وحتى  16/4في الفترة من  -
مارة، قرارات اللجنة، وهاذه التظلماات مااهي إال اعتاراض ياتم أماام ذات اللجناة التاي قامات بالقياد أول 

، علااى أن تصاادر اللجنااة قرارهااا فااي هااذه التظلمااات وهااو قاارار (1) ويعتباار منازعااة ذات طااابع والئااي
إداري نهااائي يمثاال نهايااة المطاااف فااي مسااألة اإلضااافة والحااذف بجاادول االنتخاااب، وماان ثاام يتساانى 

 الطعن على تلك القرارات باإللغاء أمام القضاء اإلداري.
إصاااادار أحكااااام بالفصاااال فااااي الطعااااون االنتخابيااااة  30/6وحتااااى  -21/4فااااي الفتاااارة ماااان -

المتصلة بقرارات لجنة القيد، وبعد الفصل في الطعون، تعدل جداول االنتخاب وفق القرارات النهائية 
وتصبح حجًة قاطعة بماا ورد فيهاا بحياث إناه ال يجاوُز أن يشاترك فاي العملياة االنتخابياة مان لام يارد 

 .(2)اسمه مقيدًا بها
تلاك المادد القانونياة واإلجاراءات التاي تطلبهاا المشارع هاي ملزماة للناخاب  ومن المالحظ أن 

 (.3وللجنة على السواء، فيتعين على الجهة اإلدارية والناخبين وأصحاب الشأن سلوَكها)
بمهماة الفصال فاي إن لجنة القيد وهي تقوم باختصاصااتها، إنماا تقاوم بماا عهاد المشارع لهاا 

ال يعادو ، كماا فاي خصاومة فصاالً  وال يعتبار ماا تقاوم باه اللجناة ، خابالمسائل المتعلقة بعملية االنت
 بهدفِ  أماِمهاحكم القانون في المسألة المثارة  سوى توضيحهذه اللجان في هذا الشأن  إليهما تنتهي 

ليسات بادايتها، مان أجال ذلاك اساتقرت أحكاام القضااء اإلداري إلاى أن هاذه اللجاان المسألة في  إنهاء
، كما أن االعتراضات التي تثار أمام تلك اللجان، ليست درجة من درجات التقاضي اأنهكما  بقاض  

ذا مااا انتهاات مرحلااة الفصاال فااي الطعااون المتصاالة بعمليااة ، (4)ليساات فصااال فااي خصااومة قضااائية  وا 
يعطى كل من قيد اسمه في جدول االنتخاب وأصبح القيد، تعدل جداول االنتخاب وتصبح نهائية، و 

ًا بطاقة انتخااب تحمال صاورة شخصاية لاه وياذكر فيهاا اسامه وتااري  مايالده ورقام قياده قيده فيه نهائي
ذا كان حق التصويت رهين بالقياد فاي ، (5)بالجدول وتاري  القيد وبيان الدائرة االنتخابية المقيد فيها وا 

                                                 

محمد حسين الفيلي، اتجاهات القضاء الكويتي في الطعون المتعلقاة بانتخاباات مجلاس األماة، مجلاة الحقاوق،  د.( 1
 .27، ص 1997(، مارس 21السنة )تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، العدد الثالث، 

 .518، ص مرجع سابق ،عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت. ( د2
 .214، ص 1968د. عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، دار النهضة العربية، ( 3
 .6/12/2003جلسة إداري  9/2003الطعن رقم ( محكمة التمييز الكويتية،  4
 في شأن انتخاب أعضاء مجلس األمة. 1962لسنة  35( من القانون رقم 17، 16) المادتان(  5
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 يالقاانونالجدول، فإن بطاقة الناخب من الوجهة القانونية هي تعبير لحصول صاحبها علاى المركاز 
 للناخب.

 مرسوم دعوة الناخبين ثانيا: وقف التعديل السنوي بقوة القانون لصدور
يخضع التعديل السنوي للجدول االنتخاابي للنطااق الزمناي الاذي حادد المشارع الكاويتي مدتاه 

جراءاتاه طبقاا للنطااق مان كال عااام، وماع انتهااء هااذا  30/6-1/2الطبيعاي الاذي يباادأ مان  الزمنااي وا 
زمنااي يحصاال كاال ناخااب علااى البطاقااة االنتخابيااة، كمااا يتساانى لماان يحماال هااذه البطاقااة النطاااق ال

االنتخابية أن يتقدم للترشح النتخابات مجلس األمة إذا رغب في ذلك في حاال صادر مرساوم بادعوة 
 الناخبين لهذه االنتخابات. 
توقااف التعاااديل السااانوي فاااي الجااادول االنتخاااابي بقاااوة  مرساااوم دعاااوة النااااخبينفااإذا ماااا صااادر 

، فيمتنااع علااى لجنااة (1)القااانون، بصاارف النظاار عاان الماادة المتبقيااة لتكملااة النطاااق الزمنااي المحاادد لااه
القيد تسجيل اسم جديد حتى ولو توافرت فيه شروط الناخب كأن يبلغ سان الرشاد السياساي ماثال بعاد 

 صدور مرسوم دعوة الناخبين.
( مان القاانون رقام 8ن هذا الشارط الاذي أضاافه المشارع الكاويتي فاي ذيال الماادة )ونتصور أ

بشاااأن انتخااااب أعضااااء مجلاااس األماااة، وبعاااد أن حصااارت هاااذه الماااادة اإلجاااراءات  1962لسااانة  35
القانونية لتحرير الجدول االنتخابي، قد حرم عدة فئات من الناخبين باالشتراك في العملية االنتخابية 

ها مرسوم الدعوة، ناهيك عن ضياع عام كامل على بعض األشخاص ممن اكتسبوا التي صدر بشأن
الصفات المطلوبة لتولي الحقوق االنتخابية في شهر يناير وتصادف صدور مرسوم الدعوة في ذات 

 الشهر، وحرمانهم من المشاركة السياسية في أي انتخابات مقبلة خالل نفس العام.
، لمااا لهااذا الحااق (2)ركة السياسااية بموجااب نااص دسااتوريلقااد اكتسااب الناخااب حقااه فااي المشااا

، فاإذا كاان الانص الدساتوري قاد أوكال لقاانون االنتخااب تنظايم هاذا الحاق، فاإن (3)من أهمية للماواطن
هذا التنظيم يجب بأي حال من األحوال إال يناال مان حاق االنتخااب، فيحارم فئاة مان الماواطنين مان 

 ور مرسوم الدعوة، وتوقف القيد بقوة القانون.المشاركة السياسية لمدة عام، بسبب صد
ذا كان ا كال ماواطن ليقتضاي أن يكاون  والاذيلدستور الكويتي يأخذ بنظام االقتاراع العاام، وا 

االنتخااب، وال يتعاارض ماع فكارة االقتاراع العاام أن تكاون هنااك شاروط تنظيمياة  ه فايأن يمارس حق
                                                 

 في شأن انتخاب أعضاء مجلس األمة. 1962لسنة  35( من القانون رقم 8( المادة )1
 .1962( من الدستور الكويتي الصادر عام 80المادة )( 2

 لحقوق السياسية في: بالنسبة ل( انظر في أهمية النص الدستوري 3
-  JEAN, GICQUEL, Droit constitutionnel et institution politiques, ÉRIC GICQUEL,  

21 édition, paris, (LGDJ),2017, p 710. 
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ب أال تخااالف األصاال الدسااتوري المتمثاال فااي حااق ، إال أن هااذه الشااروط يجاابااذات العمليااة االنتخابيااة
االنتخااااب، وذلاااك بحرماااان فئاااة مااان الماااواطنين مااان المشااااركة فاااي أي عملياااة انتخابياااة لتوقاااف القياااد 

 بالجدول االنتخابي، ومساواتهم بحاالت اإلعفاء من واجب المشاركة السياسية.
لهاام ممارسااة حااق بأشااخاص ثباات  تتعلااق ماان واجااب المشاااركة السياساايةإن حاااالت اإلعفاااء 

مما يؤدي إلى حرمان من تلحق به من حق التسجيل مؤقتًا  اولكن منعت عليهم ممارسته، االنتخاب
بشاأن  1962لسانة  35( مان القاانون رقام 8(، على هاذا النحاو فاإن الماادة )1في الجدول االنتخابي)

واجاب المشااركة مان انتخاب أعضاء مجلس األماة  تكاون قاد أضاافت حالاة جديادة لحااالت اإلعفااء 
 ، فضال عن تصادمها مع النص الدستوري الذي كفل حق االنتخاب.السياسية

ولتفادي هذه اإلشكالية، نرى بأن على المشرع االستفادة مان الانظم االنتخابياة المقارناة التاي 
واسااتغالل مااا  -كمااا سانرى  -جعلات القيااد فاي الجاادول االنتخااابي بصاورة تلقائيااة ودائمااة خاالل العااام

إليااه المرافااق العامااة فاااي الدولااة ماان اسااتخدام تكنولوجياااا االتصاااالت والمعلومااات، ماان هاااذا  وصاالت
المنطلااق يمكاان لهيئااة المعلومااات المدنيااة كمرفااق عااام إداري يقااوم علااى نشاااط المعلومااات والبيانااات 

تسااعد  المتعلقة بالمواطنين، أن ترتبط الكترونيا مع لجان القيد وتزويدهم بالبياناات والمعلوماات التاي
( 30/6-1/2على إنشاء الجدول االنتخابي وتحديث بيانات الناخبين، دون التقياد بالنطااق الزمناي )

بال يكااون التزويااد علااى مادار العااام، ممااا يساابغ علااى الجادول االنتخااابي صاافة االسااتمرارية والتحااديث 
جباريااة دون ا لخضااوع لرغباااة فضااال عاان تلقائيااة التعااديل السااانوي ممااا يجعاال القيااد بصاااورة تلقائيااة وا 

 .(2)وطلبات األفراد في التقدم للجان القيد من أجل التسجيل أو التعديل
 
 
 
 
 

                                                 

 زةرلرق  ححر  ة المرقا   راة   ري  لللجقلر  ةلري  وتلخرع علرر  ةلخقخرب ةلعق ر  ارقلحاة  ةلتسرلجق مر ةل ر  ق  ار   ( 1

 .سلطرع  تقس ق ذلك ةلجق فاس ل ك  ةلمي ق ةلعسو وقواقلعت  ةلعسو   رلوخ  

لعل ما يؤيد وجهة نظرنا أن المشرع الكويتي اصدر العديد من التشاريعات التاي تعازز العمال اإللكتروناي لاإلدارة ( (2
 2014لسنة  37في شأن المعامالت اإللكترونية، والقانون رقم  2014 لسنة 20القانون رقم العامة االنتخابية مثل: 

لساانة  63، والقااانون رقاام  2015لساانة  98بإنشاااء هيئااة تنظاايم االتصاااالت وتقنيااة المعلومااات المعاادل بالقااانون رقاام 
 . بتنظيم اإلعالم اإللكتروني 2016لسنة  8في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، و القانون رقم  2015
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  الثاني المبحث

 تحرير وتعديل الجدول في النظام االنتخابي الفرنسي والمصري
تهتم النظم االنتخابية المقارنة بالتنظيم القانوني إلجراءات القيد في الجدول االنتخابي لما 

قانونية وقرينة على اكتساب الناخب لمركزه القانوني، وأهمية خاصة في المراحل له من حجية 
 األولى للعملية االنتخابية التي تسبق يوم االقتراع.

ذا كان المشرع الكويتي، على نحو ما تقدم شرحه، قد أولى عناية خاصة بالجدول  وا 
إجراءات وعمل لجان القيد االنتخابي والتعديل السنوي للقيد وفق نطاق زمني محدد، إال أن 

واختصاصاتها يرتبط في المقام األول برغبات األفراد وطلبات الناخبين من حيث اإلضافة والتعديل 
والحذف واالعتراضات، إلى أن يحصل الناخب على بطاقته االنتخابية ويتسنى له المشاركة في 

 . االنتخاب
رة واحدة بشأن القيد في الجدول والواقع أن النظم االنتخابية المقارنة ليست على وتي
تتبناُه الدولُة والذي يؤثُر بدوره على االنتخابي، ومرد ذلك ارتباط عملية القيد بالنظام االنتخابي الذي 

الحرياِت العامِة وعلى نظام األحزاب وعلى سيِر المؤسساِت السياسية، بل وعلى النظام السياسّي 
على النظام الفرنسي ونظيره المصري في مطلبين على النحو ، مما يقتضي تسليط الضوء (1)بُرَمِتِه"
 التالي:

 
 القيد في الجدول االنتخابي في النظام االنتخابي الفرنسياألول:  المطلب
 المصري  القيد في الجدول االنتخابي في النظام االنتخابيالثاني:  المطلب

  

                                                 

الدولاة: د. خالاد عباد الارحمن عباداهلل، قاوائم فاي بالنظاام السياساي النظاام االنتخاابي راجاع فاي خصاوص ارتبااط (  1
. د. عيااد قرنااي سنوسااي هااالل، االنتخابااات كأحااد مظاااهر الديمقراطيااة، مرجااع سااابق، 13الناااخبين مرجااع سااابق ص 

 .124، ص 1982عه الكويت، كليه الحقوق، ، د. عدنان حمودي الجليل، النظم السياسية، مطبوعات جام24ص 
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 األول المطلب
 االنتخابي الفرنسيالقيد في الجدول االنتخابي في النظام  

بانتخابات  2008وتعديالِتِه في  1958اهتَم الُمَشِرِع الدستوريِّ الفرنسيِّ الصادر في 
أعضاء البرلمان المكون من مجلسين: الجمعية الوطنية وهي المجلس المنتخب باالقتراع العام 

 .(1)المباشر، ومجلس الشيوخ الذي ينتخب غالبية أعضائه باالقتراع غير المباشر 
النظام االنتخابي الفرنسي من النظم التي تتميز بالثبات واالستقرار، كشأن النظام  ويعتبر

، فاالنتخابات (2)استقرار النظام السياسي في البلدين  -في رأينا  -االنتخابي الكويتي، ومرد ذلك
 74سنة ل 631االنتخاب رقم  قانونالتشريعية في فرنسا التي تجرى مرة كل خمسة أعوام ينظمها 

يوليو  8( بتاري  75-605الئحتِه التنفيذية بمرسوم رقم )، كما صدرت 1974يوليو  5الصادر في 
1975(3). 

الناخبون فهم الفرنسيون والفرنسيات الذين بلغوا الثامنة عشرة كاملًة ويتمتعون بحقوقهِم أما 
، وهؤالء (4) نصَّ عليها القانونالمدنيِة والسياسيِة وليسوا في أي حالة  من حاالت عدم األهليِة التي 

 هم الذيم يمثلون هيئة الناخبين في فرنسا.
وينظم الجدول االنتخابي الفرنسي وفق إجراءات ورد النص عليها بالفصل الثاني من قانون 

لجنٌة منصوٌص عليها وتقوم بمهمة القيد   ،(5)(  L. 15 -Article L. 9االنتخاب في المواد من )
( من قانون L17لمادة)ذات القانون وهي لجنة ورد النص على تشكيلها في  ا بالفصل الثالث من
قضائية ذات تشكيل  وهي لجنٌة إداريةٌ ، (6) 1997وفق تعديل صدر في عام  االنتخاب الفرنسي
موظفي المجالس المحلية ) يقابلها وأحد أحِد ممثليه،  أو  مشكلٌة من عمدة المدينة ثالثي مختلط، 

                                                 

علااى أن: "انتخاااب أعضاااء الجمعيااة الوطنيااة يكااون باالنتخاااب  1958( ماان الدسااتور الفرنسااي 24تاانص المااادة ) (1
المباشاار وأعضاااء مجلااس الشاايوخ باالنتخاااب غياار المباشاار مااع ضاامان تمثياال المجموعااات اإلقليميااة للجمهوريااة فااي 

 مجلس الشيوخ".
- Résultats des élections législatives 2017… http://www.interieur.gouv.fr. 

يسبغ على بعض النظم االنتخابية المقارنة صفة عدم الثبات واالستقرار كما هاو الحاال بالنسابة للنظاام االنتخاابي  (2
 .المصري

التنفيذياة علاى جاولتين فاي شاهري جرت انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية وفاق أحكاام قاانون االنتخااب والئحتاه ( 3
 (.. راجع:2022-2017( عضو للفصل التشريعي الخامس عشر )577النتخاب ) 2017يونيو  -مايو

- Résultats des élections législatives 2017… http://www.interieur.gouv.fr. 

 .1974يوليو  5الصادر في  631رقم ( من قانون االنتخاب الفرنسي 2المادة) (4

5(( Chapitre II : Listes électorales: Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste 

électorale). 

6( art. 2: Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997  
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قاض ينتدبه رئيس  ، إضافة إلى أو مساعده اإلقليميعينه محافُظ  في الكويت(المجلس البلدي 
 .(1) المحكمة االبتدائية

اللجنة للمواطن داخل اإلقليم الفرنسي والمواطنين الفرنسيين بالخارا التسجيل عن  وتتيح
لجنة على طريق عدة وسائل كالذهاب إلى مبنى البلدية أو عن طريق البريد أو الموقع االلكتروني ل

، ويضاف إلى ذلك التسجيل في القنصليات الفرنسية بالنسبة للفرنسيين المقيمين (2)شبكة االنترنت
 خارا فرنسا شريطة أن يكونوا مقيدين في وقت سابق داخل الوطن.

وتتعدد الجداول االنتخابية في فرنسا بتعدد المدن داخل الدائرة االنتخابية، ومن ثم يمكن أن 
جدول انتخابي أو أكثر، كما هو الحال في الكويت، داخل الدائرة االنتخابية الواحدة، نتفهم إنشاء 

تبعا لتعدد المدن التي تشملها الدائرة االنتخابية، على أن تنشر الجداول االنتخابية النهائية في 
 .(3)الجريدة الفرنسية الكترونيا على موقع التشريعات الفرنسية

الجدول االنتخابي في فرنسا أكثر مرونة من نظيره الكويتي  و لعل النطاق الزمني لتعديل
 الناخبفي أي وقت  من السنِة ويعني ذلك أن فهو مستمر طوال العام من شهر يناير حتى ديسمبر 

مؤهل للتصويت في االنتخابات واالستفتاءات في أي شهر من السنة طالما وافقت اللجنة الفرنسيَّ 
 .(4)على قيده

اق الزمني المرن أو الواسع تقوم لجنة القيد في فرنسا، باإلضافة إلى ومن منطلق النط
الناخبين والنظر في الطلبات واالعتراضات ( 5)تسجيل الناخبين، بمراجعة الجدول االنتخابي وشطب

 .(6)الُمقدمة حتى آخر يوم عمل في شهر ديسمبر من السنة
                                                 

1 (Article L17  du Décret n°2006-1231 du 9 octobre 2006 modifiant l'article L. 9 du 

code électoral . 

عر    ورق خي رق ةلللفزورا  مر ةلفرريوا كرااف ةاس،  2019وخرقو   1( روسلطرع ةلخقخب ةلف اس  ةللسر ر  اري،  ر  2

 ع ل خق ةلحري اقل ا  رةل راس  لطلرب لسر رل  رةللاةص  www. service-public.frرذلك اقليخا  لل  ةل ةاط 

 رلظهقس ةلتسلخية  لذة  لبت ةلل خق ذلك، سةجع:

- https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/L-inscription-sur-les-listes-

electorales. 

 .1974يوليو  5الصادر في  631رقم ( من قانون االنتخاب الفرنسي 2المادة) (3

 ( سةجع:4

-Demande D’inscription Sur Les Listes Électorales À L’usage Des Citoyens 

Français"….=http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections. 

 .1974يوليو  5الصادر في  631رقم ( من قانون االنتخاب الفرنسي 8المادة) (5

يوليااو  8الصااادرة بتاااري   75-605( ماان الالئحااة التنفيذيااة لقااانون االنتخاااب الفرنسااي رقاام R-5( راجااع المااادة ) 6
بنصها على تنظيم العمل بمقار قاعات تسجيل الناخبين داخل األقاليم ماع وجاوب اساتالم طلباات األشاخاص  1975

 حتى حلول أخر يوم عمل من شهر ديسمبر.
 ويجري النص الفرنسي على النحو التالي:

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/L-inscription-sur-les-listes-electorales
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/L-inscription-sur-les-listes-electorales
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توضح فيه أسباب رفض ويشترط قبل الشطب أن تخطر اللجنة الناخب بقرار مسبب 
، ولمن رفض طلب (1)تسجيله، وذلك في مدة ال تتجاوز يومين عمل من تلقيها طلب التسجيل

بطلب جديد يبدي من خالله مالحظاته  تسجيله االعتراض أمام ذات اللجنة على قراراها بالرفض
م اللجنة وتقو على قرار الرفض، وذلك في غضون عشرة أيام من تاري  استالمه لقرار اللجنة، 

ذا لم تستجب لتلَك االعتراضات فعلى  بدراسة وفحص اعتراضات الناخب على قرار شطبه، وا 
الناخب الطعُن على قرار اللجنة "بدعوى فحص مدى سالمة قرار لجنة القيد"، وهي دعوى مستعجلة 

 كما هو الحال في الكويت. يوليس القضاء اإلدار  (2)ينظرها القضاء العادي
ذا صدر من ال سلطة التنفيذية، مرسوم بالدعوة إلى االنتخابات التشريعية )سواًء الجمعيُة وا 

الوطنيُة أو مجلِس الشيوِخ(، أو مرسوم بالدعوة لالستفتاءات العامة، تتوقف لجنة قيد الناخبين بقوة 
القانون عن التسجيل والتعديل لحين االنتهاء من االنتخابات، وتعتبر هذه حالة التوقف الوحيدة 

 ستثنائية خالل العام الذي تجري فيه االنتخابات.واال
وننوه إلى أن وقف عملية القيد في فرنسا ليس من شأنها تفويت الفرصة لمدة عام كامل 

عليها  دعلى من اكتسب حق االنتخاب بعد صدور مرسوم الدعوة، ذلك أن طلبات الناخبين والردو 
سجيل الناخب الفرنسي يتم بصورة تلقائية من قبل لجنة القيد ليست بهدف التسجيل أول مرة، فت

عاما أو اكتسابه الجنسية الفرنسية شريطة أن يكون قد خضع إلجراءات  18بمجرد بلوغه سن 
التعداد السكاني عندما أكمل السادسة عشرة من عمره، فإذا تعذر التسجيل التلقائي وجب على 

 قطن فيها.الناخب التقدم بطلب للجنة القيد في مجلس المدينة التي ي
ومما يؤكد على الحد من حاالت الحرمان من المشاركة السياسية في فرنسا في حال  

صدور مرسوم دعوة الناخبين، أن الناخب الذي تم تسجيله في السنة المقرر إجراء انتخابات فيها 
، فإذا لم يتسلم بطاقته االنتخابية عن طريق بريده االلكتروني بحد اقصى ثالثة أيام قبل يوم االقتراع

                                                                                                                                               

Règlement d'exécution de la loi électorale française No. (605-75) 8 juillet 1975, Article 

R- 5: 

Partie réglementaire: Livre Ier : Élection des députés, des conseillers généraux et des 

conseillers municipaux des départements: (Pour chaque révision annuelle des listes 

électorales, les demandes d'inscription des électeurs doivent parvenir dans les mairies 

jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme un 

jour ouvrable….). 

 ةلف اس . (    ةلالئجق ةللخفريوق لحقاا  ة المقبR-8( ةلتقا  ) 1

 .1974يوليو  5الصادر في  631رقم ( من قانون االنتخاب الفرنسي L-25المادة) (2
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يكن من المقرر إجراء انتخابات في ذات السنة التي تم تسجيله فيها، فإن بطاقته االنتخابية تصله 
 .(1)في أي وقت خالل السنة التي تم تسجيله فيها

وقبل أن نغادر هذه النقطة يجب التنويه أن الربط بين تسجيل الناخب الفرنسي وبيانته 
إدارة المعلومات القانونية واإلدارية"، وهي ال تقابل إدارة عامة هي "المسجلة يتم الكترونيا عن طريق 

الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت، لكنها إدارة تابعة لمجلس الوزراء من أجل جمع البيانات 
والمعلومات المتعلقة بالسكان واألقاليم الفرنسية وهي تساعد مجلس الوزراء في اتخاذ القرار، 

 اف وزير الداخلية.وتخضع إلشر 
 الثاني المطلب

 القيد في الجدول االنتخابي في النظام االنتخابي المصري  
يعتبر النظام االنتخابي المصري من اقدم النظم االنتخابية في البالد العربية، حيث تستند 

، 1923قوانين مباشرة الحياة السياسية في مصر إلى دساتير ما قبل العهد الجمهوري كدستور عام 
 .(2) 1956كما صدر أول قانون لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية عام 

وعلى الرغم من ذلك، ال يتمتع النظام االنتخابي والقوانين التي تنظم العمليات االنتخابية 
بالثبات واالستقرار كما هو الحال بالنسبة للكويت وفرنسا، إال أن القوانين االنتخابية الحديثة في 

تفادت مرحلة عدم االستقرار، لتساير النظم االنتخابية الحديثة، وتضيف مستجدات في مجال  مصر
 تحرير وتعديل الجدول االنتخابي على نحو ما نتطرق له في نقطتين:

لقد مر القانون االنتخابي المصري بعدة تطورات متالحقة في ضوء التطورات السياسية 
 45إلى أن صدر القانون رقم  2014، 2012، 1971أعوام  والدستورية السيما الفترة بين دساتير

 .2014بشان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية استنادا ألحكام دستور عام  2014لسنة 
الحقوق السياسية من  مباشرةِ  حقُ  مجموع من لهممن وتتكون هيئة الناخبين في مصر 

دية، وكل من اكتسب الجنسية من المواطنين البالغين ثمانية عشر سنة ميال الذكور واإلناث

                                                 

ةلمقصرق اصصريةس ةلبطقلرق (    ةلالئجق ةللخفريوق لحرقاا  ة المرقب ةلف اسر  R-25( لل  )R-22( سةجع: ةلتاةا ) 1

التوررر  ةلخررقخبر   2018اررافتب   16فرر  صرريس لرر ةس   لررس ةلررازسة، ةلف اسرر   2019واارررا  13رفرر   .ة المقارررق

مر عريم ة رلال هق رذلرك عر    ورق لار ةز اطقلرق ةلهاورق  اقلل اوت وام ة لل ةع ف  حرق  ضررقع ةلبطقلرق ة المقاررق

لوررا  م   رر  هرريه  ةلا خرررق مر جرراةز ةلسررف  مر سخ ررق لرررقا   طقاحررق لال ررلعتق  فرر  ة لجررقا ةثرسارر ،  رر وطق م 

 ، سةجع:ةلاثقئق  قسوق ةلتفعا 

-Arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du 

code électoral  

( للتزوي حا  ةلخاب ة المقارق ف  ةلبالا ةلع ارق سةجع: ا.  عقا ةل  لقر ، ا. عبيهللا اقصرم، اارب ة المرقب فر   2

  ر ق اعيهق. 27، ص 1984ةلعقلب رف     ،  ةلحقه  ، اةس ةلخهضق ةلع ارق، 
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المصرية بطريق التجنس وبلغ الثمانية عشر سنة ميالدية شريطة أن يمضي على تجنسه خمس 
 .(1)سنوات من تاري  اكتسابه للجنسية المصرية

والجدول االنتخابي في مصر هو عبارة عن قاعدة بيانات الكترونية تسمى "قاعدة بيانات 
ريقة تلقائية حتمية)إجبارية( تربط بين الناخب وبين بياناته الشخصية الناخبين" يتم التسجيل فيها بط

وتخضع للرقابة اإلدارية والشعبية  (2)الموجودة في بطاقة الرقم القومي)بطاقة الهوية المدنية(
 والقضائية.

ويعتبر نظام "قاعدة بيانات الناخبين" في النظام االنتخابي المصري خطوة إبداعية تغلبت 
الجداول االنتخابية التي كانت تشهد تدخل الجهة اإلدارية الستبعاد المعارضين وعدم  على مشكالت

 .(3)تنقية الجدول لفترات طويلة
على مدار العام متى ما وتعني التلقائية في قاعدة بيانات الناخبين أن التسجيل فيها يكون 

بينما تعني حتمية ، (4)القومي  بلغ كل مصري أو مصرية ثماني عشر سنة من واقع بيانات الرقم 
القيد عدم توقف التسجيل على طلب من الناخب بل يقع على  عاتق الجهة المختصة االلتزام 

 .(5)بإدراا اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب
الوطنياة لالنتخاباات" لجناة والجهة المختصة بقيد الناخب فاي قاعادة بياناات النااخبين هاي "ال

، وهاااي ليسااات لجناااة 2014مااان دساااتور  210إلاااى  208اساااتجابة ألحكاااام الماااواد مااان التاااي أنشااائت 
نماا  إدارية كما هو الحاال فاي الكويات أو لجناة مان  تشاكيل إداري قضاائي مخاتلط كماا فاي فرنساا، وا 

 . ( 6)التشكيل القضائي الكامللجنة تتمتع ب
ذا كااااان القيااااد فااااي الجاااادول  االنتخااااابي المصااااري تلقااااائي وحتمااااي، فااااإن الاااارابط بينااااه وبااااين وا 

 التابعااااة لااااوزير "مصاااالحة األحااااوال المدنيااااةالحصااااول علااااى بيانااااات الناااااخبين يكااااون عاااان طريااااق "
" في الكويت، بحيث ، وهي تقابل في االختصاصات "الهيئة العامة للمعلومات المدنيةالداخلية

                                                 

 .2014لسخق  45(    لقاا   بق    ةلجحاق ةلسرق رق ةلت    سلب 13( ةلتقا  ) 1
( لعلبُ  ارقاقِ  ةل لب ةلحا   للتاة   ةلت    ثقالق احقعي  ارقاق    رلجق ةثحراة  ةلتياررق ارازةس  ةليةخلررق اترق  2

 وضت  رحي  ةلحري ف  ةل ير  ة المقا  رعيم لو ةسه.
خرر   عتر ، ة المقارق  رةلمقس رق ة المقاررق فر    ر  فر    حلرق  رق اعري ةلاراس ،   لرق اسة رق   ر ق  ( ا. 3

 .34، ص 2011(،  قوا 25(، ةلعيا )15مر طرق، ل يس ع    كز اسة ق  ةل  ق ةثر ط، ةثسا ، ةلسخق )
 .2012اافتب   17ق لضقئرق، جلس 59لسخق  25478(، ةلطع  سلب 11(ةلتجوتق ةإلاةسوق ةلعلرق، ةليةئ   )4
 .2014(    ا لاس     87( ةلتقا ) 5
ةلا خرررق  قال ررور    لررس لاةس  ةلهرئرر 2017لسررخق  503لرر ةس سئرررس جتهاسوررق   رر  ةلع ارررق سلررب  -سةجررع:  ( 6)

 لالالمقاق .

 .2014   ا لاس      210، 209ا اص ةلتاةا  -

 لالالمقاق .ا ح  ةلهرئق ةلا خرق  2017لسخق  198ةلحقاا  ةلت     سلب  -
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تشامل ساجال خاصاا لكال ماواطن تساجل فياه  قاعدة قومية لبيانات الماواطنينفي مصر تمتلك 
المدنيااة التااي تطاارأ عليااه منااذ ماايالده حتااي وفاتااه بمقتضااي القيااد  البيانااات والمعلوماااتجميااع 
 .( 1)الذاتي

ونرى بأن المشرع المصري باستحداثه لقاعدة بيانات الناخبين قد أصاب التوفيق في الفصل 
دقااة  ممااا يضاايف النزاهااة والشاافافية علااىها، الجااداول االنتخابيااة وجهااات اسااتخدام تسااجيلجهااة بااين 

  والتعبير بصورة سليمة عن هيئة الناخبين.وسالمتها،  االنتخابية الجداول
وعلى النقيض من النظام االنتخابي الكويتي والفرنسي، ال يارتبط اختصااص الهيئاة الوطنياة 

تعتمااد أساالوب البطاقااة لالنتخابااات فااي مصاار بالنطاااق الزمنااي للقيااد فااي الجاادول االنتخااابي، كمااا ال 
االنتخابياااة، فاااال ينبغاااي علاااى الناخاااب ساااوى معرفاااة مكاااان لجنتاااه االنتخابياااة الرئيساااية والفرعياااة ياااوم 
االقتراع ورقمه في الجدول االنتخاابي ، وذلاك عان طرياق اساتخدام رقماه القاومي باالموقع االلكتروناي 

 للهيئة.
ياسااية، مثاال عاادم وجااود وفااي حااال عاادم حصااول الناخااب علااى مااا يساامح لااه بالمشاااركة الس

اساامه ورقمااه بالجاادول االنتخااابي، تتاايح الهيئااة علااى موقعهااا االلكترونااي أن يتقاادم الناخااب بشااكوى، 
وعليه ان يختار بين ثالثاة أناواع مان الشاكاوى: شاكوى بخصاوص بياناات ناخاب غيار صاحيحة، أو 

خصاوص شكوى بخصوص مواطن غير مساتحق لمباشارة حقوقاه السياساية مادرا كناخاب، وشاكوى ب
ناخب ممنوع من مباشرة حقوقه السياسية لسبب غير صحيح، ويتم الرد خالل ثالثة أياام عمال علاى 

وفي حال سكوت الهيئة عن الرد على الشكوى، أو فاي حاال لام  البريد االلكتروني لصاحب الشكوى.
هيئاة، يقتنع صاحب الشكوى برد الهيئة، فاإن لاه إعاادة شاكواه فاي صاورة تظلام أو اعتاراض، تنظاره ال

فااإذا لاام تاارد الهيئااة علااى اعتراضااه، أو ردت بمااا ال يقتنااع بااه صاااحب االعتااراض ورفضاات تسااجيله، 
فعليه الطعن باإللغاء أماام محكماة القضااء اإلداري علاى القارار السالبي للهيئاة فاي حاال ساكوتها، أو 

 ..( 2)قراراها الصريح برفض تسجيله
مااا يصاادر عنهااا ماان قاارارات هااي ذات  وعلااى الاارغم ماان قضااائية تشااكيل هااذه الهيئااة إال ان

 طبيعة إدارية فيجوز الطعن على قراراتها باإللغاء أمام  القضاء اإلداري.

                                                 

 http://www.cra.gov.ye/indexen راجع: ( 1)

 http://www.cra.gov.ye/indexen راجع: ( 2)

http://www.cra.gov.ye/indexen
http://www.cra.gov.ye/indexen
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ال تمناع مان وجاود الثقَة في مصادِر قاعادِة بيانااِت النااخبيَن  تطبيقا على ذلك قضي بأن: " 
مثالاااب  تهااادر  خطاااأ فيهاااا وال يحاااول ذلاااك دون الحاااق فاااي الطعاااِن علاااى قاعااادِة البيانااااِت حااااَل وجاااودِ 

  (.  1مقوماتها األساسية" )

                                                 

 .2016لا و   23، جلسق لضقئرق 73لسخق  2022( ةلطع  سلب 11( ةلتجوتق ةإلاةسوق ةلعلرق، ةليةئ   )1
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 المبحث الثالث
 في النظم المقارنة اكتساب صفة الناخب 

سبيل إرساِء مشاركة جدية وفعَّالة  تانظم القاوانين االنتخابياة عاددًا مان الشاروط الكتسااب  في
صفِة الناخب والتمتاِع باألهلياة السياساية وتساتبعد مان المشااركة مان يحاول بيناه وبينهاا أي ماانع  مان 

 .(1)موانع المشاركة
ذا كاناات الجااداول االنتخابيااة والتسااجيل فيهااا بدايااة الحااديث عاان الشاا روط القانونيااة إلدراا وا 

الناخبين، فإنه وبالضرورة "ال يجوُز ألحد  االشتراك فاي االنتخااب ماا لام يكان اسامه مقيادًا فاي جادول  
 .(2)من هذه الجداول"

وقد رأينا باأن الجاداول االنتخابياة تتضامن كافاة مان تاوافرت فايهم شاروط االنتخااب واكتسابوا 
كاال دائاارة انتخابيااة، وماان ثاام فااإن هااذه القااوائم تكااون  المركااز القااانوني للناخااب مهمااا كااان عااددهم فااي

قاطعاااة فاااي داللتهاااا علاااى اكتسااااب عضاااوية هيئاااة النااااخبين عناااد ممارساااة حاااق التصاااويت الختياااار 
االنتخابياة الجاداول وقياد الماواطن فاي أحاد  .(3)المرشحين داخال المقاار المخصصاة فاي ياوم االقتاراع

ماان الناحياة اإلحصااائية  الجادول أهميتاهالانظم المقارنااة وفاق شاروط قانونيااة محاددة يضافي علااى  فاي
 .(4)والقانونية والسياسية، فالجدول يتضمن حصر لألشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب

والحديث عن اكتساب صفة الناخب يقتضي الحديث عن مدى توافر الشروط القانونية التاي 
طلااق عليهااا اصاطالحا بشااروط الناخااب، يالمقارناة للقيااد فااي الجادول االنتخااابي أو ماا أدرجتهاا الاانظم 

 كما يتطلب عرض لموقف القضاء المقارن، وذلك من خالل مطلبين على النحو التالي:
 النظم المقارنةفي  الشروط القانونية للناخبالمطلب األول: 
  موقف القضاء من اكتساب صفة الناخبالمطلب الثاني: 

 
 
 

                                                 

 .157، القيد في جداول االنتخابات، مرجع سابق، ص د. داود عبد الرزاق الباز( 1
( د. عثمان عباد الملاك الصاالح، النظاام الدساتوري والمؤسساات السياساية فاي الكويات، دراساة تحليلياة نقدياة للنظاام 2

 .515ووسائل إصالحه، مرجع سابق، ص في إطاره التاريخي وفي إطاره النظري وفي واقعه العملي 
3) David Mongoin, Variations politico-juridiques sur l'abstention électorale, Jus 

Politicum, n° 3, 2018, p 23. 
ويتي فاي الطعاون المتعلقاة بانتخاباات مجلاس األماة، مرجاع ساابق، محمد حسين الفيلاي، اتجاهاات القضااء الكا د. (4

 .39ص 

http://juspoliticum.com/auteur/david-mongoin-143.html
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 المطلب األول
 النظم المقارنةفي  الشروط القانونية للناخب 

يدرا المشرع في النظم المقارنة عددا من الشروط حتى يتسنى للمواطن القيد في الجدول 
 االنتخابي واكتساب حقه في االشتراك بالعملية االنتخابية واكتسابه للمركز القانوني للناخب.

موضوعي الذي يرتد فى أساسه الدستورية العليا "بالمبرر الوهذه الشروط وصفتها المحكمة 
، كبلوغ سن معينة تؤهل صاحبه لتقدير (1)إلى طبيعة حق االنتخاب وما يقتضيه من متطلبات"

اختياراته ، وأن يتمتع بالجنسية الوطنية، وأال تعتريه أي موانع تحول بينه وبين اكتسابه المركز 
 يمكن إجمالها في :وهذه الشروط  القانوني للناخب،

 أوال: شرط السن
شرط السن كأحد شروط القيد في الجدول االنتخابي واكتساب المركز القانوني للناخب هو 
شرط نسبي في النظم المقارنة يخضع لتقدير المشرع تأسيسا على الواقع االجتماعي والثقافي 

 والسياسي لكل دولة.
لتفرقة بينه وبين سن الرشد المدني وهذا السن يسمى اصطالحا بسن الرشد السياسي ل

بمعنى اكتساب الشخص ألهلية التصرفات القانونية، أو سن الرشد الجنائي للتفرقة القانونية بين 
 المسئولية الجنائية لألحداث وتلك المقررة للبالغين. 

 18وثمة اتفاق بين النظم المقارنة محل الدراسة على أال يقل سن الرشد السياسي عن 
عاما، وعقب كل  23من قانون االنتخاب هو  44ي فرنسا "كان هذا السن وفق نص المادة فف عاما

انتخابات تشريعية تتعلى األصوات بخفض هذا السن لتوسيع رقعة المشاركة السياسية بين 
 .(2)الشباب"

عاما وفق القانون األساسي رقم  18جرى تعديل سن الناخب إلى  2011ومنذ عام  
والمتعلق بانتخابات أعضاء النواب ومجلس  2011إبريل  14الصادر في  410-2011
، يبلغه الناخب يوم االنتخاب، وتم تطبيق هذا السن في االنتخابات التشريعية التي جرت (3)الشيوخ
 .2017، 2012عامي 

                                                 

 .2013مايو  25قضائية " رقابة دستورية سابقة"، جلسة  35لسنة  2( المحكمة الدستورية العليا، قضية رقم 1
2) VOUS CONSULTEZ le droit a candidater aux prises avec des malfaçons 

conjoncturelles : les élections législatives de 2012, 2017, revue française de droit 

constitutionnel, presses Universitaires de France, 2018, p 201. 

3) Article (Lo 127): LOI organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection 

des députés et sénateurs : 
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سن محل اتفاق بين القانون الفرنسي ونظيره المصري، حيث قاعدة بيانات الناخبين وهذا ال
عاما ميالدية تطبيقا لنص المادة األولى من قانون  18في القانون المصري تدرا كل من بلغ 

، وبذلك يحتسب هذا السن منذ القيد التلقائي 2014لسنة  45مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 
 ات الناخبين وليس بيوم االنتخاب.بقاعدة بيان

 االنتخابأشترط لممارسة حق واختلف المشرع الكويتي عن نظيره الفرنسي والمصري بأن 
وفق نص المادة الثانية من القانون الكويتي  عامًا يوم االنتخاب 21بلغ سن  المواطن قد أن يكون

 مجلس االمة. أعضاء في شان انتخابات 1962( لسنة 35رقم )

 : شرط الجنسية:ثانيا
يعتبر شرط الجنسية محل إجماع  بين النظم المقارنة ، تأكيدا على فكرة الوالء الوطني 

  .(1)للناخب، ال سيما المرشح يجب أن يكون بحسب األصل ناخبا أي تتوافر فيه شروط الناخب
ويتفق المشرع المصري ونظيره الكويتي على مرور فترة زمنياة معيناة حتاى يتسانى لمكتساب 

خماااِس  الجنساااية ممارساااة حقاااه فاااي المشااااركة بالعملياااة السياساااية، فالمشااارع المصاااري اشاااترط  مااارور
زاد  حاااين (، فاااي2سااانوات  مااان تااااري  اكتسااااب الجنساااية ليتسااانى للشاااخص مباشااارَة الحقاااوق السياساااية)

تطلااَب مااروَر عشااارين ساانة علااى اكتسااااب  حيااثحاااين المشاارع الكااويتي هااذه المااادة بأربعااة أضااعاف 
 (.3نى لمكتسب الجنسية ممارسة حق االنتخاب)الجنسية ليتس

وعلى النقيض من موقف المشرع المصري ونظيره الكويتي منح المشرع الفرنسي مكتسب 
بصفة  فردية  منذ تاري  اكتسابه لها،  التمتع بكافة الحقوق وتحمل كافة االلتزاماتالجنسية حقه في 
لمباشرة الحقوق  الفرنسية جنسيةمرور فترة زمنية معينة على اكتساب ال دون أن يتطلب

 .(4السياسية)
 
 
 

                                                                                                                                               

(oute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être 

électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent livre peut être 

élue à l'Assemblée nationale)  

 .78لد عبد الرحمن عبداهلل، قوائم الناخبين والمركز القانوني للعضوية النيابية، مرجع سابق، ص ا( د.  خ1
 .2014لسنة  45( من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 13المادة )( 2
 .1962لسنة  35المادة األولى من قانون االنتخاب الكويتي رقم  (3
 .1983ديسمبر  8الصادر في  83 / 1046( من قانون الجنسية الفرنسي رقم 80المادة ) (4
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 عدم وجود مانع للقيد ثالثا: 
ال يتوقف اكتساب المركز القانوني للناخب على شرطي السن والجنسية فقد يجد المشرع أن 
ثمة مانع دائم أو موقت يحاول دون اكتسااب هاذا المركاز ولكان ماع اخاتالف باين الانظم المقارناة فاي 

 هذا الخصوص.
كالعساكريين يعتبر المشرع المصاري ونظياره الكاويتي أن التحااق الشاخص باالقوات النظامياة 

مانعااا ماان ممارسااة حااق االنتخاااب حتااى مااع تااوافر شاارطي الساان  ماان أفااراد القااوات المساالحة والشاارطة
والجنسااية، فااي حااين ال يعتاارف المشاارع الفرنسااي بهااذا المنااع. وقااد اعتباار المشاارع المصااري أن إعفاااء 

راد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية واإلضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة هو مانع دائم ضباط وأف
وهاو ماانع دائام أيضاا فاي القاانون الكاويتي طالماا  (1)طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة او الشارطة

دة إلتحاقاه حقه االنتخابي طوال م فال يزاول الشرطة بقوة بالقوات المسلحة أو  كان المواطن ملتحقا 
 (.2فور ترك الخدمة العسكرية) ، وبطبيعة الحال يزول هذا المانع بزوال سببه، أيبالعمل العسكري

ويثااار التساااؤل عمااا إذا كااان الاانص القااانوني الااذي يحااول دون اكتساااب العسااكريين للمركااز 
لحاااق يناااتقص مااان االقاااانوني للناخاااب فاااي القاااانون المصاااري والكاااويتي طاااوال مااادة بقاااائهم بالخدماااة، 

 الدستوري في االنتخاب والمشاركة السياسية؟
نااارى باااأن الدساااتور المصاااري ونظياااره الكاااويتي قاااد كفااال حاااق  الماااواطنين فاااى العمااال وتقلاااد 
الوظائف، وحق المشاركة السياسية إال أن حرماان ضاباط وأفاراد القاوات المسالحة وهيئاة الشارطة مان 

م لهاذه الوظاائف، رغام أهلياتهم لمباشارِتها ال مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمِتهم بسابب أدائها
ينطااوى علااى انتقاااص  لحقهاام الدسااتوري فااي المشاااركة السياسااية أو ماان حااق المساااواَة باايَن المااواطنين 

طالما أن الدساتير أوكلت للمشرع العاادي تنظايم حاق االنتخااب، ومان ثام فاإن حاق االنتخااب  جميًعا
نما مقيدا بذلك التنظايم. وثماة حااالت للمناع المؤقات مان اكتسااب المركاز القاانوني  ليس حقا مطلقا وا 

تتعلااُق باألشااخاص الااذين ارتكبااوا جاارائَم معينااة  ولاام ُياارد إلاايهم اعتبااارهم وهااي حاااالت أوردتهااا للناخااب 
( مان قاانون مباشارة الحقاوق السياساية المصااري 2( مان قاانون االنتخااب الفرنساي والماادة )5الماادة )

( مااان قاااانون االنتخااااب الكاااويتي وتتعلاااق بارتكااااب جااارائم جنائياااة، 2) والماااادة 2014لسااانة  45رقااام 
ويضاف إلى تلك الحاالت باالمحجوِر علايهم حتاى زوال سابب الحجار،  والمصاابون باأمراض  نفساية  

                                                 

 .2014لسنة  45/ ثانيا( من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 1المادة )( 1
 .1962لسنة  35( من قانون االنتخاب الكويتي رقم 3المادة ) (2
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حتااى شاافائهم، وبماان ُأشااِهَر إفالُسااهم حتااى ياارد إليااه اعتباااره، وهااي حاااالٌت وقااف مؤقتااة تاازول باازوال 
 .(1)أسبابها

 الثانيالمطلب 
 موقف القضاء من اكتساب صفة الناخب 

ماان الباااديهي أن تاااوافر الشاااروط المااار ذكرهاااا آنفاااا فاااي المااواطن تمنحاااه حاااق القياااد بالجااادول 
االنتخابي سواء تم هذا القياد تلقائياا أم اختيارياا وقريناة القياد كماا سابق القاول تكسابه المركاز القاانوني 

 ية.للناخب مما يتسنى له مباشرة الحقوق السياس
وماع ذلاك يظال التسااؤل عماا إذا كانات تلااك القريناة التاي أكسابت الشاخص المركاز القااانوني 
للناخاااب هاااي ذاتهاااا التاااي تسااابغ علياااه الصااافة االنتخابياااة؟ أم أن صااافة الناخاااب تختلاااف عااان مركااازه 

 القانوني؟
واقاع األمار أن هاذا التسااؤل مان العساير أن نجاد لاه إجاباة فاي النصاوص القانونياة المقارناة 

منظمااة للعمليااة االنتخابيااة سااواء فااي فرنسااا أو مصاار أو الكوياات، "فااالنص القااانوني الماانظم لعمليااة ال
يصابح حجااة قاطعاة بمااا ورد  حتاى  (2)القياد يهادف إلااى ضامان وساالمة وشاافافية الجادول االنتخااابي"

العمليااة وال يشااترك فااي  القانونيااة المطلوبااة، ماان لاام تتااوافر فيااه الشااروط الجاادولياادرا فااي  ، فااالفيااه
 سالمة ونزاهة القيد .ضمانا ل االنتخابية من لم يرد اسمه مقيدًا بالجدول االنتخابي النهائي

وطالما توافرت ساالمة وشافافية ونزاهاة القياد فاال محال للتفرقاة باين المركاز القاانوني للناخاب 
نماااا يقاااع الخاااالف باااين المصاااطلحين: المركاااز القاااانون ي والصااافة وباااين اكتساااابه الصااافة االنتخابياااة، وا 

 االنتخابية بمناسبة الطعون على صحة وسالمة الجدول االنتخابي أمام القضاء. 
ماان هنااا كااان مصااطلح صاافة الناخااب هااو معيااار ماان خلااق القضاااء المخااتص بالرقابااة علااى 
القيد في الجدول االنتخابي عند فحص الصفة والمصلحة في الطعن، من ذلك على سبيل المثال ما 

مبدأ الرقابة الشعبية  ( من قانون االنتخاب رسختL.25 المادة )رنسي من أن "ذهب إليه القضاء الف
لكل ناخب  مقيد  فاي الجادول أن يلجاأ للمحكماة الجزئياة مباشارًة لطلاب  على لجان القيد عندما أتاحت

قيااد أو شااطب ناخااب آخاار ُأغفاال أو ٌقيااد دون سااند  قااانونِي، وأن هااذه المنازعااة ال تخاارا عاان كوِنهااا 
بيًا يمكُن للغير أن يمارَسُه طالما توافرت فيه صفُة الناخب وأن مصلحته في الطعان تتمثال عماًل شع

                                                 

1) David Mongoin, Variations politico-juridiques sur l'abstention électorale, Jus 

Politicum, n° 3, 2018, p 23. 

 د. ، 112لااد عبااد الاارحمن عبااداهلل، قااوائم الناااخبين والمركااز القااانوني للعضااوية النيابيااة، مرجااع سااابق، ص اد.  خ-
 .41اتجاهات القضاء الكويتي ، مرجع سابق، ص  محمد حسين الفيلي،

 .112ص  ( د. محمد الذهبي، الفصل في صحة عضوية المجالس النيابية، مرجع سابق،2

http://juspoliticum.com/auteur/david-mongoin-143.html
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وفاي قضاية أخارى  اعتبارت المحكماة الدساتورية العلياا   .(1) في ضمان ساالمة الجاداول االنتخابياة."
مان دساتور مصار لعاام  (2) (87أن اكتسااب صافة الناخاب تارتبط بحساب األصال بماا قررتاه الماادة )

المدعي، باعتباره مواطنًا، قد ثبتت له صافة الناخاب إ إعماااًل لماا نصات علياه الماادة  وأن   2014
( من الدستور من التزام الدولة بإدراا اسم كل مواطن بقاعادة بياناات النااخبين دون طلاب مناه، 87)

زالات منه أن صافة الناخاب قاد  متى توافرت فيه شروط الناخب، وأن أوراق الدعوى خلت مما يستفاد
أو أنه قد تجرد منها ألي سبب، فضاًل عن أنه لم يثبت باألوراق قيام أي مانع يحول بينه وبين  عنه

علاى أناه وجاب التفرقاة فاي القاانون المصاري باين اكتسااب صافة الناخاب  .(3)مباشرة حقوقه السياسية
تااي تاام انتخابااه علااى أساسااها التااي وبااين الصاافة ال 2014ماان دسااتور عااام  87تطبيقااا لاانص المااادة 

أمااا المحكمااة  .(4)اعتبرهااا المشاارع المصااري سااببا إلسااقاط عضااوية مجلااس النااواب فااي حااال تغييرهااا 
الدساااتورية الكويتياااة فقاااد اعتبااارت أن القياااد فاااي الجااادول االنتخاااابي لااايس معياااارا علاااى اكتسااااب صااافة 

نمااا يك تسااب هااذه الصاافة ماان اتخااذ مساالكا الناخااب كشاارط لقبااول الاادعوى فااي المنازعااة االنتخابيااة، وا 
بعاااد االطاااالع علاااى )... إيجابياااا بااااإلدالء بصاااوته فاااي العملياااة االنتخابياااة، وجااااء فاااي حكمهاااا بأناااه:

فااي  1962لساانة  35ماان القااانون رقاام  41المااادة  أناألوراق وسااماع المرافعااة وبعااد المداولااة وحيااث 
االنتخاااب الااذي  إبطاااللااب يط أنشااأن انتخابااات أعضاااء مجلااس األمااة تاانص علااى أنااه لكاال ناخااب 

                                                 

(1 Cass. Civ2, 11 mars 1993, BULL.  n° 99, Code électorale, Dalloz. 2007. 

ار شااطبه حيااث يعتبااُر القضاااء العااادي كاناات المنازعااة أمااام محكمااة الاانقض الفرنسااية وتتعلااق بطعاان الناخااب علااى قاار 
الفرنسي هو صاحب االختصاِص األصيل في نظر الطعون المقدمة من ذوي الشأن في قارارات الجهاات المناوط بهاا 

( مان قاانون االنتخااب التاي L.25 البت في طلبات القيد بإحدى الجداول االنتخابية،  وذلك تطبيقات ألحكام الماادة )
التي تصدُرها اللجااُن المكلفاُة بالمراجعاة الدورياة يمكان الطعان عليهاا مان النااخبين أصاحاب  تتنص على أن: "القرارا

 المصلحة أمام المحكمة الجزئية خالل خمسه أيام من إعالِنه بهذا القرار".

، ولكال وطنايشاركة المواطن فى الحياة العامة واجاب م على أن: " 2014( من دستور مصر 87تنص المادة)  )2
باداء  فاى االساتفتاء، ويانظم القاانون مباشارة هاذه الحقاوق، ويجاوز اإلعفااء مان  الارأيماواطن حاق االنتخااب والترشاح وا 

أداء هذا الواجب فى حاالت محددة يبينها القانون. وتلتزم الدولة بإدراا اسم كل ماواطن بقاعادة بياناات النااخبين دون 
 ". ما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانونطلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، ك

 2015مارس  7قضائية، جلسة  37لسنة  24( المحكمة الدستورية العليا، قضية رقم  3

علاااى أن: )ُيشاااترط الساااتمرار  2014( لسااانة 46( مااان قاااانون مجلاااس الناااواب المصاااري رقااام )6( نصااات الماااادة ) 4
محتفًظااا بالصافة التااي تاام انتخاباه علااى أساساها، فااإن فقاد هااذه الصاافة، أو العضاوية بمجلااس الناواب أن يظاال العضاو 

َغيَّار انتمااءه الحزباي المنتخااب علاى أساساه أو أصابح مسااتقال، أو صاار المساتقل حزبًيااإ تسااقط عناه العضاوية بقاارار 
رت انتماءهاا من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وفي جميع األحوال ال تساقط عضاوية المارأة إال إذا غيا

 الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه(.
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واضاحة  -بحساب منطوقهاا ومفهومهاا -حصل في دائرته االنتخابية وكانات عباارة ناص هاذه الماادة 
هاي - االنتخابياةاالنتخاب الاذي حصال فاي دائرتاه  إبطالالداللة على حق كل ناخب في أن يطلب 

بصااوته فاي االنتخابااات التاي جاارت فاي دائرتااه  بااإلدالءتلاك التااي يناازع فيهااا الناخاب الااذي قاام فعاااًل 
االنتخابياة وهاذا هاو البااب الاذي يمكان ان يطرقاه أي ناخاب بطعناه وبالتاالي فاال يقبال مان ناخاب لاام 

ن يناااازع فاااي صاااحة االنتخااااب الاااذي أيثباات فاااي حقاااه أناااه شاااارك فاااي االنتخاباااات بدائرتاااه االنتخابياااة 
ال يتحقااق فااي شااأن الطاااعن لمجاارد كونااه  ن الشاارط المتطلااب بقبااول الطعاانأحصاال فيهااا، بحساابان 
ذاومتاى كااان األمار كااذلك و  ...مقيادًا بجاداول االنتخاااب لام يثباات مان األوراق ان الطاااعن قاد شااارك  ا 

بصوته فيها وبالتالي فإنه ال يتوافر في  باإلدالءوقام  2013/ 7/ 27 في االنتخابات التي تمت في
الطعان، فلهاذه األساباب حكمات القضااء بعادم قباول  حقه شرط الصفة المتطلبة قانونًا ومن ثام يتعاين

 .(1) المحكمة بعدم قبول الطعن
  

                                                 

طعاون خاصاة  2013لسانة  40المقيد في سجل المحكمة الدساتورية بارقم ( المحكمة الدستورية الكويتية،  الطعن  1
 .23/12/2013، جلسة 2013بانتخابات مجلس األمة عام 
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 خالصة البحث
اهتمت النظم االنتخابية المقارنة بتحرير وتعديل الجدول االنتخابي وأخضعته لضوابط 

حصائية و ك الكتساب المركز القانوني للناخب و  خطوًة ضروريةقانونية لما له من أهمية قانونية وا 
  لممارسة الحق في المشاركة السياسية. 

والجدول االنتخابي في النظم االنتخابية المقارنة يستغرق نطاقا زمنيا يتيح  للجهة المختصة 
بتحرير وتعديل الجدول لضمان شفافية ونزاهة القيد و الحد من حاالت الطعون االنتخابية المتصلة 

 يد في الجدول.بمرحلة الق
وعلى الرغم من دقة التنظيم القانوني للقيد في الجدول االنتخابي في الكويت والنظم 
االنتخابية المقارنة محل الدراسة كما في فرنسا ومصر، إلى أن ثمة مالحظات يمكن الوقوف عليها 

االنتخابي تمكينا للوصول إلى آلية تسمح بالتوفيق بين النطاق الزمني لتحرير وتعديل الجدول 
وتوقف القيد فيه نتيجة لصدور الدعوة إلى االنتخاب، بما يسمح بالحد من حاالت الحرمان من 
المشاركة السياسية في أي انتخابات تالية، وهنا يمكن الوقوف على بعض المالحظات نجملها في 

 النقاط التالية:
القياد إلاى لجناة قضاائية بماا  تميز المشرع المصري عن نظيره الفرنساي والكاويتي بإساناد عملياة – 1

 يضمن شفافية ونزاهة القيد واستقالل وحيدة القائمين عليه.
استفاد المشرع الفرنسي والمصري بالتعامل اإللكتروني لإلدارة العامة االنتخابية بما يسمح بالحد – 2

 من حاالت الحرمان من المشاركة السياسية عند توقف القيد بالجدول بقوة القانون.
تمااد تحرياار وتعااديل الجااادول االنتخااابي فااي مصاار باااالربط االلكترونااي بااين الجهااة المختصاااة اع– 3

 بالقيد واإلدارة أو الهيئة العامة التي أوكل لها القانون حصر وتنظيم المعلومات المدنية للسكان.
وسااع المشااارع الفرنساااي ونظياااره المصااري بالنطااااق الزمناااي للقياااد بالجاادول بينماااا ضااايق المشااارع  – 4

 يتي من هذا النطاق.الكو 
تعاااد قاعااادة بياناااات النااااخبين فاااي النظاااام االنتخاااابي المصاااري خطاااوة موفقاااة فاااي طرياااق نزاهاااة  – 5

 وشفافية القيد بالجدول االنتخابي.
بشأن انتخاب أعضاء مجلس األمة حالة  1962لسنة  35( من القانون رقم 8أضافت المادة ) – 6

بنصاها علاى الوقاف المؤقات للقياد فاي الجادول  لسياسايةمن واجب المشاركة اجديدة لحاالت اإلعفاء 
 بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين.

نماا بممارساة  – 7 لام تكتاف المحكماة الدساتورية الكويتياة بالقياد فاي الجادول إلساباغ صافة الناخاب وا 
 حقه في التصويت واإلدالء برأيه في الصندوق االنتخابي.
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 التوصيات:-
 إسناد عملية تحرير وتعديل الجدول في الكويت إلى جهة قضائية. – 1
الحااد ماان حاااالت الحرمااان ماان المشاااركة السياسااية فااي الكوياات عنااد توقااف القيااد بالجاادول بقااوة  – 2

 القانون.
تيسااااير التعاماااال االلكترونااااي للقيااااد فااااي الجاااادول االنتخااااابي فااااي الكااااويتي بمااااا يساااامح بالتعااااديل – 3

 ارات التي تصدرها لجنة القيد.واالعتراضات على القر 
التوسااع فااي النطاااق الزمنااي للقيااد فااي الجاادول االنتخااابي الكااويتي ليكااون علااى ماادار العااام بمااا  – 4

 يسمح بالحد من حاالت الحرمان من المشاركة السياسية عند توقف القيد بالجدول بقوة القانون.
االنتخاااابي المصاااري لضااامان حتمياااة  االساااتفادة مااان فكااارة  قاعااادة بياناااات النااااخبين فاااي النظاااام – 5

 وتلقائية القيد.
بشاأن انتخااب أعضااء مجلاس األماة علاى  1962لسنة  35( من القانون رقم 8تعديل المادة ) – 6

أن يتضاامن التعااديل ضاارورة مراجعااة لجنااة القيااد لكاال ماان توقااف تعااديل قيااده بساابب صاادور مرسااوم 
تيجاة االنتخااب، وهاو ماا يتوافاق ماع فكارة القياد ن نالدعوة، وذلك خالل مدة زمنية محددة تالية إلعاال

 على مدار العام.
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 المراجع
 المراجع العربية

خالد عبد الرحمن عبداهلل، قوائم الناخبين والمركز القاانوني للعضاوية النيابياة، القااهرة، الادار  -1
 .2018األكاديمية للنشر والتوزيع، 

فر    حلرق  رق اعري ةلاراس ،   لرق خر   عت ، ة المقاق  رةلمقس ق ة المقاررق فر    ر   -2

(، ةلعريا 15اسة ق    ق مر طرق، ل يس ع    كز اسة رق  ةل ر ق ةثر رط، ةثسا ، ةلسرخق )

 .2011(،  قوا 25)
ةلحري ف  جريةر  ة المقارق  ر خقزعقلر  م رقم ةلحضرق،، ةإل روخيسوق، ةلبقز،  عبي ةل زةق اةرا -3

 .2010اةس ةل ق عق ةل يوي ، 

عبرريهللا اقصررم، ااررب ة المررقب فرر  ةلعررقلب رفرر    رر ، ةلحررقه  ، اةس  ررعقا ةل رر لقر ، ر  -4

  .1984ةلخهضق ةلع ارق، 
النظريااة العامااة للقاارارات اإلداريااة: دراسااة   ، ومحمااود عاااطف البنااا،سااليمان محمااد الطماااوي -5

 .2006مقارنة،  طبعة مزيدة منقحة، القاهرة، دار الفكر العربي، 
تخاابي، دراساة تفصايلية للمتغيارات المتصالة بالعملياة صالح الساعيدي، قاراءة فاي الساجل االن -6

 .2018ديسمبر،  22االنتخابية، مركز معلومات القبس، عدد 
طالل سعود غيث السويط، الحقوق والحريات العامة، حقوق اإلنسان، دراسة مقارنة،  -7

 .2016الكويت، مؤسسة دار الكتب، 
 .1968دار النهضة العربية، عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكويت،  -8
عثماااان عباااد الملاااك الصاااالح، النظاااام الدساااتوري والمؤسساااات السياساااية فاااي الكويااات، دراساااة  -9

، تحليلية نقدية للنظام في إطااره التااريخي وفاي إطااره النظاري وفاي واقعاه العملاي ووساائل إصاالحه
 .2003بدون دار نشر، 

 .1982معه الكويت، كليه الحقوق، عدنان حمودي الجليل، النظم السياسية، مطبوعات جا -10
عزيزة حامد الشريف، االختصاص بالطعون في العملية االنتخابية، مجله الحقوق، العدد  -11
3 ،2004. 

عري ل ا   خا   هال ، ة المقاق  كححي  اقه  ةليوتح ة رق  ع اسة ق ةلت قلس ةلخرقارق،  -22

 .2011، اسة ق  حقساق، س قلق اكلاسة ، كلرق ةلجحاق، جق عق اخ   اوم

، الوسااااايط فاااااي القاااااانون اإلداري، اإلساااااكندرية، دار الجامعاااااة الجديااااادة، وماجاااااد راغاااااب الحلااااا -13
 .281، ص 2009
محمااد الااذهبي، الفصاال فااي صااحة عضااوية المجااالس النيابيااة، دراسااة مقارنااة، القاااهرة، دار  -14

 .2006ةلع ارق،  النهضة
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محماااد حساااين الفيلاااي، اتجاهاااات القضااااء الكاااويتي فاااي الطعاااون المتعلقاااة بانتخاباااات مجلاااس  -15
، العااادد الثالاااث، السااانة جامعاااة الكوياااتب تصااادر عااان مجلاااس النشااار العلماااياألماااة، مجلاااة الحقاااوق، 

 .1997(، مارس 21)
تصدر  ،محمد عبد المحسن المقاطع، دور الدساتير في تحديد هوية األفراد، مجلة الحقوق -16

 .1999، مارس 19جامعة الكويت، العدد األول، السنة ب جلس النشر العلميعن م
 الدساتير واالتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات:

  2008ه في توتعديال 1958الدستور الفرنسي. 
  1962الدستور الكويتي. 
  2014الدستور المصري. 
  1948الصادِر في عام اإلعالِن العالمّي لحقوِق اإلنساِن وحرياِتِه األساسيِة. 
  1966العهِد الدولّي للحقوِق المدنيِة والسياسيِة الصادر في عام. 

 في شأن انتخاب أعضاء مجلس األمة. 1962لسنة  35رقم  الكويتي القانون 
  1974يوليو  5الصادر في  631رقم قانون االنتخاب الفرنسي. 

  1975يوليو  8الصادرة بتاري   75-605الالئحة التنفيذية لقانون االنتخاب الفرنسي رقم. 
  1983ديسمبر  8الصادر في  83 / 1046قانون الجنسية الفرنسي رقم. 
 النتخابات مجلس األمة. بدعوة الناخبين 2011لسنة  447رقم بالقانون لمرسوم ا 

 LOI organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des 

députés et sénateurs  

  2014لسخق  45لقاا   بق    ةلجحاق ةلسرق رق ةلت    سلب. 
 في شأن المعامالت اإللكترونية 2014لسنة  20رقم  الكويتي القانون. 
 ( لسنة 46قانون مجلس النواب المصري رقم )2014. 
 بإنشاااء هيئااة تنظاايم االتصاااالت وتقنيااة المعلومااات المعاادل  2014لساانة  37رقاام  الكااويتي القااانون

 .2015لسنة  98بالقانون رقم 
 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2015لسنة  63رقم  الكويتي القانون. 
  بتنظيم اإلعالم اإللكتروني.  2016لسنة  8القانون رقم 
  ةلهرئق ةلا خرق لالالمقاق .ا ح 2017لسخق  198ةلحقاا  ةلت     سلب   
  ةلا خررق  قال رور    لرس لاةس  ةلهرئر 2017لسرخق  503ل ةس سئرس جتهاسوق     ةلع ارق سلرب

 لالالمقاق .

   التور  ةلخقخبر  اقلل اوت وام ة لل ةع ف   2018اافتب   16ف  ل ةس   لس ةلازسة، ةلف اس

 .حق  ضرقع ةلبطقلق ة المقارق
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  لالالمقارق   افلح اقب ةلل  رح 5/2/2019( ةل قاس القسوخ 94ةلواول  سلب )ل ةس رزو  ةليةخلرق

ةللوترلرررق ثعضررق،   لررس ةث ررق فرر  ةلرريةئ لر  ة المررقارلر  )ةلاقارررق رةلاقلاررق( حلرر  اهقوررق ةلرريرةم 

 .16/2/2019ةل  ت  لرام ةلسبت ةلتاةفق 
 األحكام القضائية:

 محوقم  لف لق.ةلتجوتق ةلي لاسوق ةلواولرق ، 

 تجوتق ةلي لاسوق ةلعلرق، محوقم  لف لق.ةل 

   6/12/2003جلسق لاةس   9/2003ةلطع  سلب. 

 .جوتق ةللتررز ةلواولرق، محوقم  لف لق  

 .ةلتجوتق ةإلاةسوق ةلعلرق، محوقم  لف لق 

  2019 ررقس   17لاةس   سررلع   الررقسوخ  2019لسررخق  208حوررب مر  اسجررق فرر  ةلحضرررق سلررب 

 لسلب  االم لري ةلخقخبر  ف  ةليةئ   ةلمق سق.اصلغق، ل ةس رزو  ةليةخلرق ة

 المراجع األجنبية
 David Mongoin, Variations politico-juridiques sur l'abstention électorale, 

Jus Politicum, n° 3, 2018. 

 JEAN, GICQUEL, Droit constitutionnel et institution politiques, ÉRIC 

GICQUEL,  21 édition, paris, (LGDJ),2017 

 L’Institut national de la statistique et des études économiques(INSEE), 46 

millions des électeurs, 2017 en France, Paris, INSEE, ,2018. 

 VOUS CONSULTEZ le droit a candidater aux prises avec des malfaçons 

conjoncturelles : les élections législatives de 2012, 2017, revue française 

de droit constitutionnel, presses Universitaires de France, 2018 

 مواقع االنترنت
 http://www.cra.gov.ye/indexen 

 http://www.interieur.gouv.fr. 
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