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  مقدمة

لقد تعاظم دور الدولة وامتدت يدها إلى كافة األنشطة وخاصةً 
 نولك، االقتصادية منها وذلك إلشباع حاجات المواطنين وتحقيق النفع العام لهم

قد ترتب على تغيير وظيفة الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة تمتلك 
ازدهرت فكرة المرافق العامة الخدمية  نأ، النشاط االقتصاديوتدير أوجه 

تحقيق  فتستهد، واالقتصادية كمشروعات مملوكة للدولة أو خاضعة إلشرافها
  النفع العام بانتظام واضطراد.

ولقد ترتب على اتجاه معظم دول العالم وخاصة دول العالم الثالث إلى 
إلى اللحاق بركب التقدم في مختلف سعياً منها ، إتباع  سياسة تحرير االقتصاد

بعد أن ثبت فشل تجربة تأمين الدولة ، المجاالت االقتصادية واالجتماعية
وقيادتها ألوجه النشاط االقتصادي أن لجأت إلى إشراك القطاع الخاص في 

واتخذت هذه المشاركة في بادئ األمر أسلوب ، مشروعات بنيتها األساسية
القطاع الخاص محل القطاع العام في والذي بموجبه يحل ، الخصخصة

ممارسة النشاط االقتصادي المنتج للسلع والخدمات. ومن ثم قامت غالبية 
الدول النامية بعملية خصخصة واسعة النطاق وذلك على مستوى كافة 
القطاعات التي كانت الدولة تقوم فيها بدور رائد بما فيها المرافق العامة 

  الخدمية واالقتصادية. 
قد أظهرت الممارسات العملية مدى مساوئ التجاء الدول إلى ولكن 

فقد لجأت الدول إلى البحث عن وسائل أخرى من  كلذل، أسلوب الخصخصة
شأنها تحقيق أهدافها االقتصادية واالستراتيجية دون إثقال كاهل خزانتها 

االتجاه نحو إشراك القطاع الخاص بما يملكه من إمكانيات فنية  نفكا، العامة
  إدارية وتمويلية.و

وفي هذا الصدد يمكن أن نرصد عقود الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص من خالل تمويل القطاع الخاص لإلنشاءات والتجهيزات العامة في 



 

 

٢ 
 

 

مجال البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة مع تولي اإلدارة االستغالل 
يحصل المتعاقد على حقوقه  ذإ ،دون زيادة األعباء المالية للدولة بشكل كبير

  المالية مجزئة على مدة العقد التي تكون طويلة نسبياً.
ولما كان اشتراك كل من القطاع العام والقطاع الخاص في مشروعات 
البنية األساسية يستتبع بالضرورة وضع إطار قانوني وتعاقدي لمثل هذه 

رنسا على سن فقد آثرت التشريعات في كل من الكويت ومصر وف، العالقة
 ١١٦ صدر القانون رقمففي الكويت ، التشريعات الالزمة لتنظيم هذه العالقة

 ٢٣ بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتاريخ ٢٠١٤ لسنة
صدور هذا القانون كتطور منطقي لمعالجة بعض المثالب  م وجاء٢٠١٤يوليو

مليات البناء الخاص بتنظيم ع م٢٠٠٨لسنة  ٧التي تضمنها القانون رقم 
وبعض أحكام المرسوم بقانون  )B.O.T( والتحويل واألنظمة المشابهة

  في شأن أمالك الدولة.١٩٨٠لسنة١٠٥رقم
بشأن تنظيم     ٢٠١٠) لسنة٦٧فقد صدر القانون رقم(وأما في مصر 

مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق 
  .م٢٠١١ة) لسن٢٣٨ة رقم(والئحته التنفيذي العامة

 ) لسنة٥٥٩( باألمر رقم وأما في فرنسا فقد تم اعتماد عقود المشاركة
) ١٧٩رقم( نوالقانو، ٢٠٠٨ة) لسن٧٣٥والمعدل بالقانون رقم( ٢٠٠٤

  م٢٠٠٩ةلسن
  : أهمية الدراسة

  : إن هذه الدراسة على جانب كبير من األهمية وذلك لألسباب التالية
قة جديدة في سلسلة التطور القانوني التي إن عقد الشراكة يعد حل -أوالً

 كوذل، تنتهجها كثير من دول العالم في مجال التعاون مع القطاع الخاص
، لجذب االستثمارات الخاصة إلى منطقة القطاع الحكومي وفي مختلف مجاالته

مجاالت البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة لتخفيف العبء عن  خاصةً
ة واالستفادة من الكفاءة الفنية والتكنولوجية لدى القطاع الخاص الموازنة العام
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التنمية االقتصادية واالجتماعية ومن ثم إشباع حاجات  قوتحقي، من ناحية
  .المواطنين وإعالء المصلحة العامة من ناحية أخرى

 إن النظام القانوني لعقود الشراكة في الكويت نظام حديث النشأة -ثانياً
بشأن الشراكة بين القطاعين العام ٢٠١٤لسنة١١٦ون رقمصدر القانحيث 

صدور هذا القانون كتطور منطقي  م. وجاء ٢٠١٤يوليو٢٣والخاص بتاريخ
الخاص  م٢٠٠٨لسنة  ٧لمعالجة بعض المثالب التي تضمنها القانون رقم 

وبعض أحكام )B.O.T(بتنظيم عمليات البناء والتحويل واألنظمة المشابهة
. ومن ثم يتعين على في شأن أمالك الدولة١٩٨٠لسنة١٠٥مالمرسوم بقانون رق

الباحثين إخضاع قانون الشراكة الكويتي لدراسة نقدية تحليلية مقارنة تكشف 
بشكل جلي ودقيق عن مكامن القوة والضعف فيه بهدف معالجة مواطن 

  الضعف.
إن هذه الدراسة سوف تمكن المستثمرين الراغبين في مشاركة  - ثالثاً

لعام في دولة الكويت من اإلطالع على المناخ القانوني لالستثمار القطاع ا
والتعرف على  مجاالت البنية األساسية والخدمات والمرافق العامةوخاصة في 

  إيجابياته وسلبياته.
ندرة الكتابات العلمية واألبحاث المتخصصة التي تناولت هذا  -رابعاً

  الموضوع والسيما على الصعيد الكويتي. 
  : لدراسةهدف ا

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على اإلطار القانوني إلبرام عقد 
 ١١٦ رقمالكويتي  الشراكة لقانون وفقابين القطاعين العام والخاص الشراكة 

 ) لسنة٦٧بكل من قانون المشاركة المصري رقم(م وذلك مقارنة ٢٠١٤لسنة

والمعدل بالقانون  ٢٠٠٤  ) لسنة٥٥٩( م وقانون المشاركة الفرنسي رقم٢٠١٠
  .م٢٠٠٩ة) لسن١٧٩رقم( نوالقانو، ٢٠٠٨) لسنة٧٣٥( رقم
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  : منهج الدراسة
لما كانت هذه الدراسة تهدف إلى إلقاء الضوء على اإلطار القانوني 

فإن األمر يحتاج إلى التعرف  بين القطاعين العام والخاصإلبرام عقد الشراكة 
ثم  نوم، عقد الشراكة وتحليلهاعلى النصوص التشريعية التي تعالج وتنظم 
تطلب منا إتباع المنهج  اوهذ، طرح وجهة نظرنا كلما تطلب األمر ذلك

إلجراء مقابلة بين التشريعات  كوذل، التحليلي. كما استخدمنا منهج المقارنة
  محل المقارنة. 

  : أهم الصعوبات التي واجهت الباحث
مة وقوانين اقتضت طبيعة الدراسة االطالع على عدة مؤلفات عا

متعددة سواء التشريع الكويتي أو المصري أو الفرنسي حيث تمثلت الصعوبة 
وتم التغلب على ذلك من خالل ، بالتنقل بين المراجع القانونية األجنبية

  االستعانة بالمترجمين القانونيين الضالعين بهذا المجال.
صة و فقد عانيت من شح المراجع القانونية المتخص، بالنسبة للمراجع

  األحكام القضائية في هذا الشأن.
  : خطة الدراسة

سنقسم دراستنا لموضوع هذه الرسالة إلى أبواب ثالثة نقدم لهما بفصل 
، "بين القطاعين العام والخاص ماهية عقود الشراكةعليه " قنطل، تمهيدي
وتطور عقود  ةنشأ“ المبحث األول لتناو: إلى مباحث ثالثة هوسنقسم
سنتناول دراسة ، المبحث الثاني يوف“ي الدول محل المقارنة ) ف (PPPالشراكة

والتمييز بينها وبين ما يتشابه معها من عقود "وأما  د الشراكةوعقب فالتعری“
   ."أهداف الشراكة ومبرراتها ومزاياها وعيوبهاسنتناول"  المبحث الثالثفي 

انونية الطبيعة القمن هذه الرسالة فسنطلق عليه اسم " الباب األولأما 
 الفصل األولفي  لنتناو: إلى فصلين هوسنقسم، "لعقود الشراكة وشروطها

فستناول ، الفصل الثاني"أما  )PPPالطبيعة القانونية لعقود الشراكة(دراسة "
  ."شروط صحة عقد الشراكةفيه دراسة "
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مراحل إبرام من هذه الرسالة فسنطلق عليه اسم " الباب الثانيوأما 
دراسة  الفصل األولنتناول في : سمه إلى فصلينوسنق" عقد الشراكة

فسنتناول فيه : الفصل الثاني"أما  اإلجراءات التمهيدية إلبرام عقد الشراكة"
  ."مرحلة اختيار المتعاقد وإبرام عقد الشراكة دراسة"

آثار عقد من هذه الرسالة فسنطلق عليه اسم " الباب الثالثوأما 
نتناول : "وسنقسمه إلى فصلين لناشئة عنهوتسوية المنازعات ا )PPP( الشراكة

الفصل "أما  حقوق والتزامات طرفي عقد الشراكة" دراسة الفصل األولفي 
  ."تسوية المنازعات الناشئة عن عقد الشراكة فستناول فيه دراسة"، الثاني

دراستنا لموضوع رسالتنا على  نستكو، واستناداً إلى كل ما سبق
  : النحو التالي

  .بين القطاعين العام والخاص ة عقود الشراكةماهي: ديالفصل التمهي
  .ة القانونية لعقود الشراكة وشروطهاالطبيع: الباب األول
  .ل إبرام عقد الشراكةمراح: الباب الثاني
وتسوية المنازعات الناشئة  )PPPر عقد الشراكة(آثا: الباب الثالث

  .عنه
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  الفصل التمهيدي
  طاعني العام واخلاصبني الق(PPP)ماهية عقود الشراكة

 

إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشير إلى العالقة التعاقدية 
حيث يقوم ، طويلة األجل بين الجهات اإلدارية في الدولة والقطاع الخاص

القطاع الخاص بتقديم خدمات أو تنفيذ مشروعات كانت أجهزة الدولة منوطة 
  )١( بتنفيذها.

اركة بين القطاعين العام والخاص قيام القطاع الخاص وتتطلب المش
على أن تقوم الجهة اإلدارية أو متلقي ، بتقديم خدمات عامة طيلة مدة العقد

وتقوم الوزارات المختصة ، الخدمة أو كالهما معاً بسداد مقابل تلك الخدمات
بينما يقوم القطاع الخاص بإتاحة المواصفات ، بتحديد متطلبات المشروع

فالحكومة تحتفظ بالسيطرة االستراتيجية ، الزمة للوصول إلى هذه المتطلباتال
وتضمن تنفيذ مشاريع بنية تحتية جديدة تؤول ملكيتها إلى ، على تلك الخدمات

وتوزع مخاطر المشروع على الطرف األقدر ، الدولة في نهاية مدة التعاقد
  ) ٢( على إدارة وتحمل تلك المخاطر.

وللتعرف على ماهية عقود الشراكة بين ، تقدمواستناداً إلى ما 
  : سنقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية، القطاعين العام والخاص

) في الدول محل  (PPPنشأة وتطور عقود الشراكة: املبحث األول
  .المقارنة

والتمييز بينها وبين ما يتشابه  د الشراكةوعقب التعریف: املبحث الثاني
  .معها من عقود

  .أهداف الشراكة ومبرراتها ومزاياها وعيوبها: الثالث املبحث
                                                             

(1) International Monetary Fund, the Fiscal Affairs Department, 
Public-Private Partnerships, March 12, 2004,p.4  

البرنامج  وزارة المالية، الوحدة المركزية للشراكة بين القطاع الخاص، الجديد عن(٢) 
 .٧م، ص٢٠٠٩القومي للشراكة مع القطاع الخاص، يونيو سنة
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  املبحث األول
  ) يف الدول حمل املقارنة(PPPنشأة وتطور عقود الشراكة

 

يعد عقد الشراكة حلقة في سلسلة التطور القانوني التي تنتهجها كثير 
ثمارات وذلك لجذب االست، من دول العالم في مجال التعاون مع القطاع الخاص

خاصةً مجاالت ، الخاصة إلى منطقة القطاع الحكومي وفي مختلف مجاالته
البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة لتخفيف العبء عن الموازنة 

ومن ثم إشباع ، وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، من ناحية )١(العامة
   )٢( أخرى.حاجات المواطنين وإعالء المصلحة العامة من ناحية 

ثم انتقلت منها بعد ذلك إلي ، ولقد ظهرت عقود الشراكة في بريطانيا
  .فرنسا ومصر وأخيراً الكويت: العديد من بلدان العالم مثل

في وللتعرف على نشأة وتطور عقود الشراكة ، وفي ضوء ما تقدم
  : سنقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية، الدول محل المقارنة
  نشأة وتطور عقود الشراكة في إنجلترا: املطلب األول

  نشأة وتطور عقود الشراكة في فرنسا: املطلب الثاني
  نشأة وتطور عقود الشراكة في مصر: املطلب الثالث
  نشأة وتطور عقود الشراكة في الكويت: املطلب الرابع

  املطلب األول
  نشأة وتطور عقود الشراكة يف إجنلرتا

العام والخاص ليس نظاما جديداً فـي   إن نظام الشراكة بين القطاعين
انجلترا وإنما يرتد بجذوره إلى خمسينيات القرن العشرين حين لجأت السلطات 

                                                             
(1) Mustafa Alshawi, concept and background to public private 

partnership (PPP)/private finance initiative(FPI) UK experience, 
University of Salford  UK,2009,p.2.,p3      

والوسائل PPPطيخ، اإلطار القانوني لشرعية عقد المشاركةمنى رمضان محمد ب د.(٢) 
 .١٣م، ص٢٠١١البديلة لتسوية منازعات، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة



٩



المحلية البريطانية للتعاقد مع شركات القطاع الخاص وخاصة في مجال البنـاء  
وذلك بهدف إنشاء وتحديث المساكن والتخلص من العشوائيات ومعالجة أزمـة  

    )١(.كنارتفاع أسعار الس
وقد عملت بريطانيا على تطوير وتحديث طرق الشراكة بين  

فـة خـاصة في مـشـروعـات ـالقطاعين العام والخاص وبص
 Private(وكـان ذلـك عـن طـريـق نـظـام  )٢(الـبـنـيـة التحتية

finance initiative) (PFI( )في ثمانينيات القرن العشرين في  والذي ظهر )٣
م من قبل حكومة ١٩٩٢عامإال  ه لم يطبق فعلياًولكن )٤(عهد حكومة تاتشر

) وهي األحرف األولى من DBFOوقبل ذلك كانت عقود ( )٥(المحافظين
أي "التصميم  )Design build finance operate( المصطلح اإلنجليزي

والبناء والتمويل والتشغيل" هي المطبقة بصورة أساسية في مجال مشروعات 
إال في  (PFI)عوضاً عن (PPP)كما أنه لم يسم باسم  )٦(البنية التحتية

م.١٩٩٧عام

(1) Private Finance Initiative and Public Private Partnerships What 
future for public services, European Services Strategy Unit, June 
2001,p.3 

(2) A new approach to public private partnerships,HM Treasury, 
December 2012,p.3,p.5 

يشير هذا المصطلح إلى مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام في اإلنشاءات العامة (٣) 
واالستغالل والصيانة في مقابل عوض مالي محدد يحصل عليه المتعاقد من جهة 

بالغ شهرية أو نصف سنوية.اإلدارة في صورة م
(4) Private Finance Initiative and Public Private Partnerships What 

future for public services, op.,cit,p.5 
(5) Steven Musson, The Geography of the Private Finance Initiative 

Geographical, University of Reading White knights, United 
Kingdom, Paper No.188, 2009,p.1. 

(6)Pekka, Pakkala. Innovative Project Delivery Methods for 
Infrastructure, Finnish Road Enterprise. 2002, p. 12 

Design-Build-Operate-Maintain is a project delivery method in which 
the Owner/Client selects an organization that will complete the =
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وكان هدف الحكومة البريطانية من تطبيق هذا النظام العقدي هو إنشاء 
بنية أساسية جديدة تؤدي إلى تحديث وتطوير البنية األساسية في الدولة في 
المجاالت الحيوية التي تخدم المواطن وتوفر له اإلطار البيئي الصحي 

وذلك على أساس أن ، كالصحة والتعليم ومياه الشرب، االجتماعي المناسبو
) كما ١( )١( هذه المجاالت تعد من أهم المجاالت التي تهتم بها اإلدارة الحديثة.

هدفت الحكومة أيضاً من تطبيق هذا النظام إلى تخفيض الدين العام من خالل 
ية دون تحميل ميزانية الدولة اللجوء إلى القطاع الخاص لتنفيذ اإلنشاءات الحيو

وأخيرا كان هدف الحكومة  )٢( بمبالغ طائلة قد تدفع الحكومة إلى االقتراض.
  من تطبيق هذا النظام هو االستفادة من ابتكارات القطاع الخاص.

قد جاء متزامناً مع ما كان  (PPP)والجدير بالذكر أن تطبيق عقود
، القرن العشرين نحو الخصخصة يشهده العالم من اتجاه في بداية تسعينيات

وفتح الطريق العام أمام القطاع الخاص والمبادرة الفردية للمشاركة في الحياة 

design، construction, maintenance and an agreed upon period of
operational parameters under one agreement. Upon termination of 
the operational period, the Owner is then responsible for operations 
and maintenance of the project, unless the operations are continued 
under a separate procurement method. 

Most countries use traditional methods (Design-Bid-Build) to procure 
capital investment projects, and all countries seem to be continuing 
with this process, except for England, which uses alternative or 
innovative methods extensively. The innovative or progressive 
methods identified in this study are listed as follows: 

( Design-Build (DB)
Design-Build Operate Maintain (DBOM)
Design-Build Finance Operate (DBFO) 
Full Delivery or Program Management 
(1) A new approach to public private partnerships,op.,cit,p.16 
(2) Gabriel Danis, Notes de recherche sur Les partenariats public-privé 

(PPP): mythes, réalités et enjeux, Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ), Le 19 octobre 2004,p.16. 

=
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االقتصادية بهدف تقديم خدمة جيدة وبمقابل تنافسي جيد بعد أن ثبت أن سيطرة 
الدولة على القطاع االقتصادي قد أدت إلى نتائج سلبية كبيرة على المدى 

ان مبدأ المنافسة كأحد وأهم المبادئ المحركة للنشاط أخصها فقد، الطويل
قد ظهرت على يد حكومة (PFI) وإذا كانت فكرة عقود )١( االقتصادي.

وذلك ، م١٩٩٧المحافظين إال أنه قد تعاظم دورها في ظل حكومة العمال عام 
بهدف تنمية اإلنشاءات في مجاالت المدارس والمستشفيات والطرق 

  )٢( واإلنشاءات الصلبة والمرافق التقنية.والمؤسسات السياحية 

يوجد اليوم (PFI) وتجدر اإلشارة إلى أن التطبيق األكثر انتشاراً لعقود
وبصورة أقل في مجـال المؤسسـات   ، في مجال اإلنشاءات الصحية والتعليمية

ففي الفتـرة مـن    العقابية ومؤسسات األحداث والمحاكم واإلسكان االجتماعي.
 (PFI))عقـداً بنظـام  ٥٦٣م كان قد وقع نحو(٢٠٠٣عاموحتى -م٢٠٠٢عام 

م كان هناك أكثـر  ٢٠٠٦وبحلول عام، ) مليار جنيه٣٥.٥بمبالغ وصلت إلى (
)مليـار  ٥٤.٧بمبالغ  ضخمة وصلت إلى ( (PFI))عقد قد وقع بنظام٧٠٠من(

 )٢٠٠( م كان هناك أكثر مـن ٢٠١٢-م٢٠١١وفي السنة المالية )١( )٣( جنيه.
وكانت أكثر هـذه   )٤( )مليار جنيه.٢.١بمبالغ وصلت إلى((PFI) ممشروع بنظا

وتتم المعالجة الحسابية  )٥( العقود في مجال التعليم يليها مجال الصحة ثم النقل.
في إنجلترا من قبل الحسابات القومية للمملكـة المتحـدة وفـق     (PFI) لعقود

  م. ١٩٩٥معايير النظام األوروبي للحسابات عام
والتـي ال تعـرف   ، أن عقود الشراكة في إنجلتراوتجدر اإلشارة إلى 

حيث يبـرم  ، تعد عقود دولة وليست عقود قانون خاص، نظام القانون اإلداري

                                                             
(1) Ibid,p.16. 

والوسائل PPPد. منى رمضان محمد بطيخ، اإلطار القانوني لشرعية عقد المشاركة  (٢)
  .١٧البديلة لتسوية منازعات، مرجع سابق، ص

(3) A new approach to public private partnership,op., cit,p.16. 
(4) Ibid,p.17. 
(5) Ibid,p.17. 
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وينفذ في إطار قانوني وإداري يسـمح للقطـاع الخـاص بإنشـاء المرافـق      
واستغاللها وإدارتها في مقابل مكافأة يتقاضاها من الشخص المعنـوي العـام   

وتتم كل هذه المراحل ، كل أداءات شهرية أو نصف سنويةالموقع للعقد على ش
والـذي يعطيهـا   ، تحت إشراف جهة اإلدارة باحترام بنود العقد الموقع معهـا 

    )١( سلطات تميل إلى مبادئ القانون العام.
وعقود الدولة تتضمن العديد من مالمح القانون العام والقانون     

فعقود الدولة ، تظل لقواعد القانون العام إال أن الغلبة، الخاص والقانون الدولي
ويكون ، تبرم بواسطة شخص معنوي عام مع ألحد أشخاص القانون الخاص

موضوع العقد إنشاء واستغالل وإدارة إنشاءات البنية األساسية العامة خالل 
مدة زمنية طويلة نوعاً ما في مقابل أداءات مالية يحصل عليها من جهة 

ويظل لجهة اإلدارة اإلشراف الكامل ، ستغالل المرافقاإلدارة أو من خالل ا
على تنفيذ العقد لمراعاة اعتبارات المصلحة العامة التي تشكل الدافع األساسي 

   )٢( إلبرام العقد.
  املطلب الثاني

  نشأة وتطور عقود الشراكة يف فرنسا
لقد جرت العادة على أن تتولى الحكومة الفرنسية مهمة إنشاء وصيانة  

المادية التي يستحيل بدونها ممارسة معظم األنشطة  دة تأهيل البنية التحتيةوإعا
والمطارات وشبكات االتصاالت والكهرباء  كالطرق والموانئ، االقتصادية

واستمر األمر على هذا المنوال إلى أن ، وذلك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
على تأخر ظهور والتي كان لها تأثيرها الكبير  (MEIP)ظهرت عقود

  .)٣( في فرنسا. (PPP)عقود
                                                             

والوسائل PPPلشرعية عقد المشاركةد. منى رمضان محمد بطيخ، اإلطار القانوني   (١)
 ١٧البديلة لتسوية منازعات، مرجع سابق، ص

(2)Simon Ratledge ،Paul Lignières, PPP in France, Linklaters,2006,p.1 

(3) Simon Ratledge ،Paul Lignières, PPP in France, Linklaters, 
2006,p.1 
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تمثـل األحـرف األولـى مـن      (MEIP)والجدير بالـذكر أن كلمـة  
ــي ــطلح الفرنسـ  Marché d'entreprise des travaux(: المصـ

publics وعقــد ((MEIP)  يعنــي "عقــد مشــروعات مقــاوالت األشــغال
وهو العقد الذي يبرمه أحـد أشـخاص القـانون العـام مـع أحـد       ، العامة"

أشخاص القانون الخاص بغرض إنشـاء التجهيـزات الضـرورية للمرفـق     
العام واستغالل واستثمار المرفق طوال مدة العقد فـي مقابـل ثمـن يترتـب     

    )١( على عاتق الجهة اإلدارية المتعاقدة.
وهذه العقود هي عقـود طويلـة األمـد تشـمل اإلنشـاءات العامـة       

وهـو   )٢(انتقـادات شـديدة    وقد واجه هذا النـوع مـن العقـود   ، واستغاللها
   )٣(. (PPP)األمر الذي أدى في نهاية األمر إلى اللجوء إلى عقود

، في فرنسا نتيجـة لعـدد مـن العوامـل     (PPP)ولقد ظهرت عقود 
هـذا فضـالً   ، التغيرات الثقافية التي طرأت علـى المجتمـع الفرنسـي   : منها

م ٢٠٠٤عـام حيث بلغ عجـز الموازنـة الفرنسـية    ، عن العوامل االقتصادية
في حين فرضت القواعد األوروبيـة فـي الـدول األعضـاء     ، %)٣.٦نحو(

هـذا باإلضـافة إلـى التغييـر     ، %)٣خفض نسبة العجز في موازنتها إلـى( 
م ٢٠٠٢والذي تمثل في نجـاح المحـافظين فـي انتخابـات عـام     ، السياسي

  )٤( على الحزب االشتراكي المنتهية واليته.
، %)٣نسبة العجز في موازنتها إلـى(  ونتيجة لرغبة الدولة  في خفض

اتجهـت إلـى األخـذ    ، والحد من تكاليف تمويل مشروعات البنيـة التحتيـة  
                                                             

(1) Terneyre Philippe. Le marché d'entreprise des travaux publics. In: 
Revue d'économie financière. Hors-série, Partenariat public-privé et 
développement territorial ،1995,. pp. 209-211. 

(2) Voir.G.Vedel et P.Delvolvé ،Droit administrative,PUF,12e 
éd,Paris,1992,t.2,p.792. 

(3) Simon Ratledge ،Paul Lignières, PPP in France, op.,cit,p.1   

(4) Simon Ratledge ،Paul Lignières, PPP in France, op.cit,p.1    
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والذي ال زال في مراحله المبكرة مقارنة مع األسواق المتقدمـة  ، (PPP)بعقود
  )١في بريطانيا.(

وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم اعتماد عقود المشاركة في فرنسا باألمر 
والقـانون  ، ٢٠٠٨لسـنة  )٧٣٥والمعدل بالقانون رقـم( ٢٠٠٤سنة) ل٥٥٩رقم(
  )٢م.(٢٠٠٩)لسنة١٧٩رقم(

 (MAPPP) وقد أنشئت الهيئة المسـاعدة لتطبيـق عقـود المشـاركة    
، ٢٠٠٤ أكتـوبر سـنة   ١٩ الصـادر فـي   )٢٠٠٤-١١١٩( بالمرسوم رقم

وهذه الهيئـة  ، (ppp)باعتبارها الهيئة المسئولة عن التقييم األولي لمشروعات
، ابعة لوزارة االقتصاد والمالية ومكلفة بتقديم الخبرة في مجال عقود المشاركةت

كتقديم المعونة لألشخاص المعنوية العامة وخصوصاً اإلقليمية فـي المراحـل   
كما يمكنها أن تتولى مهمة ، التمهيدية والمفاوضة والمتابعة في تنفيذ هذه العقود

المعونة فـي مجـال إعـداد العقـود     الخبير بالنسبة لمشروعات العقود وتقديم 
  وكراسات الشروط وفي التفاوض على العقد.

ويصبح تدخل هذه المؤسسة إجبارياً بالنسبة للدولة ومؤسساتها العامـة  
فإجـازة  ، عند إعداد التقييم المبدئي للمشروع المرشح للتنفيذ بنظام المشـاركة 

    )١( محتوى العقد في هذه المرحلة يمثل أحد التزاماتها.
م أخذت عقود المشاركة باالتجاه نحو التطبيـق  ٢٠٠٦وابتداء من عام 

للدولة أقرت مشروعات تابعة لـوزارة   بالنسبةفا، على مستوى الدولة واإلقليم
المشروع المتعلق بتجديد المعهد الوطني للرياضة والتعليم البدني : مثل، الدفاع

في إطار مدرسة تطبيق والمشروع المتعلق بالتأهيل األولي لطياري الهليكوبتر 
ويعد ، الطيران الخفيف التابعة للجيش وغيرها من المشروعات الهامة األخرى

، )٢(فرنسا مجال الطاقة والتعليم من المجاالت المثلى إلبرام عقود المشاركة في

                                                             
(1) Simon Ratledge ،Paul Lignières, PPP in France, op.cit.,p.2 
(2) Ibid.,.p.3 
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أصبحت تابعة لوزراء االقتصاد والمالية والصناعة  (MAPPP)ولتحسين إدارة
   )١( م.٢٠١٠عام

  لثاملطلب الثا
  نشأة وتطور عقود الشراكة يف مصر

حيث بدأ االهتمام ، إن عقود الشراكة في مصر هي عقود حديثة النشأة
بهذه العقود بناء على توصيات صندوق النقد الدولي في إطار المشاورات التي 

والمشار ، تمت في ضوء المادة الرابعة من بنود اتفاقية صندوق النقد الدولي
وذلك بهدف تعبئة التمويل الالزم وجلب خبرة ، م٢٠١٠إليه بتقرير أبريل

القطاع الخاص في المرافق العامة. وقد تم التمهيد لتطبيق هذا النظام بإنشاء 
وذلك من أجل التمهيد إلصدار ، )٢(م٢٠٠٧عاموحدة مركزية بوزارة المالية 
و وقد كان أول تشريع يشير إلى هذا المفهوم ه، تشريع متكامل في هذا الشأن

م بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات ٢٠٠٩لسنة )١٤( القانون رقم
والذي منح سلطات لوزارة ، م١٩٩٨ لسنة ٨٩والمزايدات الصادر بالقانون رقم

المالية في اإلشراف على إجراءات طرح مشروعات البنية األساسية وفق نظام 
   )٣( الشراكة مع القطاع الخاص.

والخاص بتعديل ، م٢٠٠٩) لسنة١٤نون رقم(والجدير بالذكر أن القا
وإن كان حافزاً للمستثمرين ، بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

إال أنه كان قاصراً في ، على الدخول في نظام الشراكة بإشراف وزارة المالية
، وتحديد نظام متكامل لعقد الشراكة، تحديد دور وزارة المالية في هذه الشراكة

وبالفعل صدر ، ألمر الذي أدى لإلسراع في استصدار تشريع متكاملوهو ا

                                                             
 .٤٥د. رجب محمود طاجن، عقود المشاركة بين القطاعين، مرجع سابق، ص  (١)

، رسالة (PPP,B.O.T)ل أديب إبراهيم، رقابة ديوان المحاسبة على عقوددال  (٢)
 .٣٣م، ص٢٠٠٩ماجستير، جامعة الكويت، كلية الدراسات العليا، سنة

(3) France PPP Units and Related Institutional Framework, European 
PPP Expertise Centre, report, May 2012,p.18 
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م بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص ٢٠١٠لسنة )٦٧القانون رقم(
وتجدر اإلشارة  )١( في مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة.

، الستثماريةكأحد اآلليات االقتصادية وا (PPP) إلى أنه إذا كان عقد المشاركة
 )٦٧م بصدور القانون رقم( ٢٠١٠لم يعرف في مصر إال ابتداء من عام

إال أن أصوله وجذوره تمتد في ، م٢٠١١لسنة )٢٣٨( والئحته التنفيذية رقم
عندما منحت الحكومة  )٢( حقيقة األمر إلى منتصف القرن التاسع عشر.

                                                             
، النظام القانوني لعقود الشراكة في مشروعات المرافق العامة وفقاً د.أحمد السيد عطا (١)

م، ٢٠١١وآثارها االقتصادية، القاهرة، دون ناشر، سنة٢٠١٠) لسنة٦٧للقانون رقم (
 .٣١ص

الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص هي "مركز للخبرة" مكلف  بمهمة  تقديم  (٢)
خاص، وتطوير الممارسات الخاصة بتنفيذ ونشر سياسة المشاركة مع القطاع ال

المشروعات، ولعب دور حيوي في تقديم المشروعات األولى، وسعت الوحدة إلى كسب 
  مساندة ومعرفة الخبراء المحليين والدوليين.

إن الوحدة المركزية للمشاركة هي قطاع  بوزارة المالية تم تكليفها من جانب الحكومة 
ها، تولت الوحدة مهمة الدراسة والتطبيق وتقوم بالتنسيق باإلشراف على السياسة وتنفيذ

مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص لتطوير برنامج مشاركة القطاع الخاص، ووضع 
  اإلطار التنفيذي للبرنامج ووضع خطة عمل واضحة. 

أحد المهام الرئيسية للوحدة هي التأكد من أن المقترحات الخاصة بمشروعات المشاركة 
على تحليل جيد لالحتياجات الفعلية ولقيمة هذه المشروعات، كما ستتأكد الوحدة  قائمة

من حصول تلك المشروعات على الموافقات الضرورية على ميزانيتها، وان اختيار 
  الشركاء قائم على أساس من المنافسة العادلة.

-يار المشروعاتفي كل األحوال، تم توزيع كتيبات اإلرشاد الخاصة بالوحدة والمتعلقة باخت
على كل األطراف المشاركة. يجب أن يتزامن ذلك مع - التقييم وإجراءات المناقصات

تأسيس وبدء عمل وحدات  متخصصة داخل الوزارات المعنية التي تمتلك خططاً لتنفيذ 
  مشروعات من خالل برنامج مشاركة القطاع الخاص.

تقديم الدعم والخبرة االستشارية وتعتبر الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص، مركز 
  =بيت خبرة فى مجال مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، ومن مهامها أيضا: 
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إدارة أول خط  م المهندس اإلنجليزي جورج ستيفون امتياز١٨٥١المصرية عام
حديدي في أفريقيا يربط بين اإلسكندرية والسويس مروراً بالقاهرة. وفي 

   .م منحت الشركة١٨٥٤عام
وذلك ، العالمية لقناة السويس امتياز حفر وإدارة مشروع قناة السويس

بما اصطلح على تسميته امتياز أو التزام المرافق العامة. ثم أعقب ذلك الكثير 
كشركة ليبون للغاز وشركة سكك حديد الدلتا ، لمرافق العامةمن عقود امتياز ا

، وشركة المقطم والمنتزه، وواحات عين شمس، وشركة مصر الجديدة، الضيقة

                                                                                                                                                  
دراسة المشاريع المقدمة من الجهات اإلدارية لطرحها بنظام المشاركة وبحث جدوى = 

  يهتنفيذها بنظام المشاركة وإعداد تقرير بتوصياتها يرفع للجنة العليا المشاركة للنظر ف
  نموذج العقود ومستندات الطرح لمشاريع المشاركة.

  الفنية) لتنفيذ مشاريع المشاركة. –وضع المعايير (القياسية 
دراسة قابلية المشاريع المقدمة من حيث إمكانية تطبيقها من خالل برنامج المشاركة مع 

  القطاع الخاص.
  والفنية.اإلعداد الجيد للبحث النافي للجهالة من الناحية القانونية 

  إجراء التحاليل المالية الخاصة بالمقارن الحكومي والقيم المتوقعة للمناقصة.
  إعداد مسودة االتفاق المباشر.

  هيكلة الضمانات الممنوحة من وزارة المالية.
  دراسة آليات السوق التمويلية.

  تحديد مصفوفة المخاطر للمشاريع.
  دراسة توزيع المخاطر.
  سعار المناسبة.دعم توفير التمويل باأل
  تحفيز سوق التمويل.

  وضع المعايير القياسية لبرنامج المشاركة طبقاً للقوانين واللوائح المصرية. 
http: //www.pppcentralunit.mof.gov.eg/Content/About%20us/PPP  

  م.٢٠١٠مايو سنة١٨في مكرر(أ) )١٩الجريدة الرسمية، العدد(- ١
، دراسة مقارنة، رسالة (B.O.T) قد امتياز المرفق العامد.إبراهيم الدسوقي عبد اللطيف، ع

 .١م، ص٢٠٠٣دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، سنة
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ثم  )٢( وهو ما تم تقنينه دستورياً.، )١(وشركة ماركوني للراديو والتليفونات
ي كان والذ، )٣(م بالتزام المرافق العامة١٩٤٧)لسنة١٢٩بصدور القانون رقم(

  يكرس اإلطار العام لنظام عقود االلتزام.
وخاصةً في الفترة التالية ، وقد لحق تطبيق هذا العقد ضعف

وهي الفترة التي سيطرت فيها الدولة بصورة شبهه كاملة على ، م١٩٥٢لعام
ثم تلى ذلك تطبيق سياسة التحرر االقتصادي وما ارتبط ، النشاط االقتصادي

، التي استدعت تدخالت تشريعية عديدة، عقود البوت بها من اللجوء إلى طائفة
أدت إلى التريث في إبرام مزيد ، وأثارت مشكالت قانونية واقتصادية كثيرة

حيث لجأت الدولة إلى هذا النوع من العقود إلنشاء وتنمية البنية ، منها
كالطاقة والمطارات والموانئ وغيرها من ، األساسية في المجاالت الحيوية

ثم بدأت الدولة في اللجوء إلى عقد المشاركة إلنشاء  )٤( ات الهامة.المشروع
وتنمية البنية األساسية كمرحلة أخرى من مراحل التطور القانوني 

   )٥(االقتصادي.
                                                             

نجاتي عبد الغني إبراهيم غازي، منح التزام المرافق العامة في ظل قوانين  د. (١)
، دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة، رسالة دكتوراه، (B.O.T)الخصخصة المعروف بنظام

 .١٩م، ص٢٠٠٧معة القاهرة، كلية الحقوق، سنةجا

م على أن "كل التزام ١٩٢٣من الدستور المصري الصادر سنة )١٣٧( تنص المادة (٢)
موضوعه استغالل مورد من موارد الثروة الطبيعية في البالد أو مصلحة من مصالح 

 الجمهور الهامة، وكل احتكار ال يجوز منحه إال بقانون وإلى زمن محدد".

التزام المرافق العامة هو "عقد إداري ذو طبيعة خاصة، موضوعه إدارة مرفق عام  (٣) 
وال يكون إال لمدة محدودة، ويتحمل الملتزم بنفقات المشروعات وأخطاره المالية، 

  ويتقاضى عوضاً في شكل رسوم يحصلها من المنتفعين".
لعاشرة، مجموعة م السنة ا١٩٥٦مارس سنة٢٥حكم محكمة القضاء اإلداري الصادر في

 .٢٥٩أحكام النقض، ص

د.ماهر محمد حامد، النظام القانوني لعقود اإلنشاء والتشغيل وإعادة المشروع  (٤)
(B.O.T)٢٠م، ص٢٠٠٥، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة. 

 .٧٠د.رجب محمود طاجن عقود المشاركة بين القطاعين، مرجع سابق، ص (٥)
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 املطلب الرابع
 نشأة وتطور عقود الشراكة يف الكويت

بتنظيم عملية البنـاء والتشـغيل   ، م٢٠٠٨لسنة )٧القانون رقم( لقد كان
 ١٠٥رقم  وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون يل واألنظمة المشابهةوالتحو
اللبنة األولية في تنظيم مشـروعات   الدولة أمالكفي شان تنظيم  م١٩٨٠لسنة 

    )١(الشراكة مع القطاع الخاص
وكانت بداية توجه الحكومة الكويتية بتشجيع مشاركة القطاع الخاص  

هو قيام مجلس الـوزراء بإصـدار قـراره    في تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية 
حيـث  ، م١/٩/١٩٩١والذي عقده فـي  )٢٥/٩١في اجتماعه رقم( )١٧/٥رقم(

تضمن هذا القرار توجهاً عاماً بتشجيع مشاركة القطاع الخـاص فـي تنفيـذ    
ــة. ــة العمراني ــم( )٢( مشــاريع التنمي ــراره رق ــذلك ق ــد  )٤/٩٢وك المنعق

ع الخاص فـي تنفيـذ مشـاريع    بتشجيع مشاركة القطا، م٣٠/١/١٩٩٢بتاريخ
  التنمية العمرانية.

م في شان إسـهام  ١٩٩٥) لسنة ٢٧ثم تبع ذلك صدور القانون رقم ( 
نشاط القطاع الخاص في تعمير األراضي الفضاء المملوكة للدولة ألغـراض  

بتنظـيم  ، م٢٠٠٨لسـنة  )٧وصدر بعد ذلك القانون رقـم(  .)٣(الرعاية السكنية

                                                             
لقانون الشراكة بين القطاعين  ٢٠١٤لسنة ١١٦للقانون رقم راجع المذكرة اإليضاحية   (١)

السنة  ١١٩٧العام والخاص، منشورة في الجريدة الرسمية" الكويت اليوم"، العدد 
 .٢٣، ص١٧/٨/٢٠١٤الستون، األحد  

ومدى (B.O.T)راجع في ذات المعنى: د. ياسر أحمد كامل، النظام القانوني لعقد  (٢)
 .١٠م، ص٢٠٠٨خاص، الكويت، مجلس النشر العلمي، سنةخضوعه لقواعد القانون ال

م ما ١٩٩٥لسنة ٢٧لقد جاء في المذكرة اإليضاحية للقانون رقم   (٣)
نصه".............وأما الرغبة الثانية فهي إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في 

  .االستثمارات في المجاالت المختلفة التي تتوالها الدولة"
 .٧٢م، ص١٩٩٥لسنة ٢٧اإليضاحية للقانون رقم  راجع في ذلك: المذكرة
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لتحويل واألنظمة المشابهة وهو أول قانون يصدر في عملية البناء والتشغيل وا
، واألنظمة المشابهة (B.O.T)الدولة لتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتمويل ال

الشراكة بـين القطـاعين   هي إحدى مشاريع  (B.O.T)ومن ثم تعد مشاريع ال
حيث تتعاقد فيها الدولة مع إحدى شركات ومؤسسات القطـاع  ، العام والخاص

ص على تطوير مشروع عمراني ما بحيث يتكفل القطـاع الخـاص مـن    الخا
وإدارة )  (Buildالخاصـة بتصـميم وتنفيـذ    العقد وعلى نفقته خالل بنود هذا 

المشروع لمدة زمنية معينة مقابل أجر مـادي   )Operate( وتشغيل واستثمار
ومن ثم تؤول ملكيـة المشـروع وأصـوله إلـى الدولـة      ، سنوي يدفع للدولة

)Transfer(. )١(    
والئحته التنفيذية(الصـادرة بالمرسـوم   ٢٠٠٨لسنة٧يحدد القانون رقمو

اإلطار القانوني الحاكم لمشروعات الشراكة بين القطاعين  )٢٥٦/٢٠٠٨( رقم
حيث يحدد دور كل مـن مجلـس الـوزراء    ، العام والخاص في دولة الكويت

والمبادرات والجهات  واللجنة العليا والجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية
وكـذلك  ، وفقاً لنظام الشـراكة  لالستثمارالعامة التي ترغب في طرح مشروع 

    )٢( مستثمري القطاع الخاص. والتزاماتيحدد حقوق 
م والخاص بتنظـيم عمليـة   ٢٠٠٨ لسنة )٧( رقم ونظراً ألن القانون

ث لـم  قد شابه بعض القصور حي البناء والتشغيل والتحويل واألنظمة المشابهة
يعالج في مضمونه عدة موضوعات أساسية مرتبطة بتمويل هذه المشـروعات  
من القطاع الخاص وحماية المواطن من مخاطر البناء ونحو ذلك من األمـور  
المرتبطة بآلية طرح هذه المشروعات وتنفيذها وقد كان لذلك أثره السلبي على 

األمـور  نجاح طرحها حيث ساد سكوت النص التشريعي عن تنظـيم بعـض   
الضرورية إلنجاحها فضال عن ظهور معوقات عملية فـي تطبيـق القـانون    

                                                             
(1) http: //www.baladia.gov.kw/main-web/bot/main.htm 
(2) http: //www.ptb.gov.kw/ar. 
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ن فضال عما تقدم فإ )١(لم يكن من الممكن تداركها سوي بتعديل القانونوتنفيذه 
عن المواجهـة الكاملـة للعديـد مـن      قد بدا قاصرا٢٠٠٨ًلسنه ٧القانون رقم

ـ  ديات التمويـل  الجوانب المتصلة بتأسيس شركات مساهمة عامة في ضوء تح
الخاصة بهذا النوع من المشروعات والتي تعد عنصرا أساسيا لنجاحهـا ولمـا   
كان هذا النوع من المشروعات يشكل العصب األساسـي إلشـراك القطـاع    

ملحـة إلـي    جـة الخاص في عمليات التنمية االستراتيجية للدولة فقد نشأت حا
راكة بين القطاعين تشريع خاص يحوي اإلطار التنظيمي لتنفيذ مشروعات الش

الخاصـة   األهميةالعام والخاص علي النحو الذي يكفل المصلحة العامة ويؤكد 
لمراعاة مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص أمام المستثمرين مـن القطـاع   

بما يسمح بالتنافس علي العناصر الجوهرية من المشروع فـي مثـل   والخاص 
توزيع المخـاطر والتمويـل وحمايـة    هذه المجاالت ويراعي أصول التنفيذ و

فقـد بـدا التعـديل    من ثـم  و )٢( مصالح المواطن من مخاطر البناء واإلدارة.
مية العلمية لهذا النوع من المشـروعات إذ يعـد نظـام البنـاء     سبتصويب الت

والتشغيل والتحويل وكافه األنظمة المشابهة له نوعا من أنـواع الـنظم التـي    
اكة بين قطاعين العام والخـاص ولـذلك فقـد    تندرج تحت مسمي نظام الشر

يـة وفقـا   وحرص القانون علي إتاحة الفرصة بطرح وتنفيذ المشـرعات التنم 
لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع 

     )٣( وبما يسمح بمواكبه التطورات المهنية المالزمة لمثل هذه األنظمة.
إلى تهيئة المناخ االستثماري  تهدفقد دولة الكويت  يتبين مما تقدم أن

المناسب من خالل فرص استثمارية مناسبة تسـمح بجـذب رؤوس األمـوال    
                                                             

لقانون الشراكة بين  ٢٠١٤لسنة ١١٦راجع في ذلك: المذكرة اإليضاحية للقانون رقم  (١)
 .٢٣القطاعين العام والخاص، مرجع سابق، ص

لقانون الشراكة بين  ٢٠١٤لسنة ١١٦ذلك: المذكرة اإليضاحية للقانون رقم راجع في  (٢)
 .٢٣القطاعين العام والخاص، مرجع سابق، ص

 المرجع السابق نفسه. (٣)
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الخاصة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة عبر تنفيذ المشـروعات االسـتراتيجية   
باإلضافة إلى إتاحـة  ، )PPPوفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص(

للمواطنين للمشاركة في هذه المشروعات تشجيعاً لالدخـار وتحقيقـاً    الفرصة
  لمصادر دخل إضافية.

بشأن الشراكة بـين  ٢٠١٤لسنة١١٦وفي هذا اإلطار صدر القانون رقم
صدور هذا القـانون   وجاء .)١(٢٠١٤يوليو٢٣القطاعين العام والخاص بتاريخ

لسـنة   ٧رقـم   كتطور منطقي لمعالجة بعض المثالب التي تضـمنها القـانون  
 )B.O.T( الخاص بتنظيم عمليات البناء والتحويل واألنظمة المشـابهة  ٢٠٠٨

    )٢( في شأن أمالك الدولة.١٩٨٠لسنة١٠٥وبعض أحكام المرسوم بقانون رقم

                                                             
، السنة الستون، ١١٩٧نشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" العدد رقم  (١)

 .٢٠١٤أغسطس١٧بتاريخ

) منه إلزام وزير المالية ٤٦ادة، تضمنت المادة () م٤٨وقد صدر القانون متضمناً (  (٢)
شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ٦بإصدار الالئحة التنفيذية له بمرسوم خالل

بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ٢٠١٤لسنة١١٦وقد أرسى القانون رقم
  مجموعة من األسس الجديدة منها ما يلي:  

تم تسمية القانون باسم الشراكة بين القطاعين العام ة للقانون تصويب التسمية العلمي -
والخاص، وبين أن نظام البناء والتشغيل والتحويل وكل األنظمة المشابهة له نوعاً من 

  أنواع النظم التي تندرج تحت مسمى نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
طاعين العام والخاص وتحديد تشكيل اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين الق -

)من القانون إلى تشكيل اللجنة العليا لمشروعات ٢اختصاصاتها حيث أشارت المادة رقم(
الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد اختصاصاتها، هذه اللجنة تحل محل اللجنة 

م العليا للمشروعات التي تقام على امالك الدولة العقارية المنشأة بموجب المرسو
  ، وتتولى ممارسة اختصاصات وسلطات مجلس إدارة الهيئة.٢٠٠٨)  لسنة١٤٥رقم(

إنشاء هيئة عامة تسمى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد  -
)من القانون إلى أنشاء هذه الهيئة و التي ستحل ٤اختصاصاتها حيث أشارت المادة رقم(

 =وعات التنموية والمبادرات"، وذلك لضرورة إضفاءمحل "الجهاز الفني لدراسة المشر
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الكيان القانوني المناسب على الجهة التي تقوم بطرح مشروعات الشراكة بعد أن = 

  تعددت مسؤولياتها سواء الفنية أو التمهيدية أو التنفيذية.
من  )٧معالجة أوضاع المشروعات القائمة قبل العمل بهذا القانون عالجت المادة رقم( -

لقانون العقود التي أبرمت وفقاً لنظام الشراكة قبل العمل بهذا القانون، مؤكدة على ا
تنفيذها وفقاً لنصوصها، وذلك حرصاً على استقرار المراكز القانونية القائمة وتطبيقاً 

، على أن تنتهي العقود بنهاية مدتها »العقد شريعة المتعاقدين«للقاعدة األساسية 
أو الترخيص على أال يجوز تمديدها أو تجديدها بما يخالف  المنصوص عليها بالعقد

  أحكام هذا القانون.
مليون دينار عن طريق ٦٠طرح مشروعات الشراكة التي ال تجاوز تكلفتها االجمالية -

المنافسة وإمكانية امتالك المستثمر كامل أسهم رأسمال شركة المشروع. عرضت المادة 
مليون دينار كويتي، ٦٠ال تجاوز تكلفتها اإلجماليةلمشروعات الشراكة التي  )١٢( رقم

حيث أناطت بالهيئة التعاون مع الجهة العامة بطرح هذه المشروعات في منافسة بين 
المستثمرين الراغبين باالستثمار في المشروع، وبحيث يؤسس المستثمر الفائز شركة 

أو التحالف الفائز في المشروع أو شركة التحالف. وغنى عن البيان أن المستثمر الفائز 
هذه الحالة يمتلك كامل أسهم راس مال شركة المشروع. وغنى عن البيان أن النص 
على جواز قيام المستثمر الفائز منفرداً بتأسيس شركة المشروع وتملك كامل رأسمالها، 

وتعديالته ٢٠١٢)لسنة٢٥يعتبر استثناء على األصل المقرر في قانون الشركات رقم(
ألدنى لعدد مؤسسي ومساهمي الشركة المساهمة المقفلة، وذلك ما لم يقرر بشأن الحد ا

المستثمر الفائز تأسيس شركة شخص واحد، وينطبق ذات الحكم على شركة التحالف 
في حالة ما إذا كان أطراف التحالف أقل من الحد األدنى المطلوب لتأسيس وتملك كامل 

  الشركات. رأسمال شركة المساهمة المقفلة وفقاً لقانون
تمكين هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من االكتتاب في الحصة  -

  .المخصصة للمواطنين
من القانون قيام الهيئة باالكتتاب في الحصة المخصصة  )١٤( حيث أوضحت المادة رقم

 للمواطنين، ولحين تشغيل المشروع السيما أنه من غير المتوقع أن ينتج المشروع أي
دخل قبل ذلك، وأيضاً في الحصة المخصصة للجهات العامة حرصاً على تكامل 
رأسمال الشركة وتذليالً لعقبات تأسيس الشركات المساهمة العامة، ومن ثم تم تحديد 
الطريقة التي يتم بمقتضاها توزيع هذه األسهم بعد اكتتاب الهيئة بها وعند تشغيل 

 المشروع.
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  املبحث الثاني
  والتمييز بينها د الشراكةوعقب التعريف

  وبني ما يتشابه معها من عقود
 :  

بين القطاعين العام والخاص من أحدث الطرق التي تعد عقود الشراكة 
تلجأ إليها اإلدارة إلدارة المرافق العامة وتمويل وتجهيز وتقديم الخدمات العامة 

وذلـك مثـل عقـود    ، بأسلوب يتجنب مثالب بعض األنظمة التعاقدية األخرى
بمـا  ، )١(هذا فضال عن إيجاد التمويل ألنشطتها لدى القطاع الخـاص ، البوت
إلى تكوين عالقة طويلة األمد نوعاً ما بين جهة اإلدارة والمتعاقد معهـا   يؤدي

في النواحي الفنية والمالية بغرض إنشاء مرافق تتعلـق بالبنيـة األساسـية أو    
بتنظيم وتقديم خدمات المرافق العامة بدءاً من اإلنشاء ثم االسـتغالل مـروراً   

  .)٢(بالصيانة حتى نهاية فترة العقد
التعريف بعقود الشراكة والتمييـز  وللوقوف على ، تقدموفي ضوء ما 

سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو بينها وبين ما يتشابه معها من عقود 
  :  التالي

  تعريف عقد الشراكة: املطلب األول  
  .لتمييز بين عقد الشراكة وما يتشابه معه من عقودا: املطلب الثاني

  املطلب األول
  تعريف عقد الشراكة

إن مصطلح الشراكة بين القطاعين العام والخاص هـو ترجمـة لمـا    
أو ما يعرف  (Public-Private Partnership)يعرف في اللغة اإلنجليزية بـ

                                                             
ود المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، القاهرة، د. رجب محمود طاجن، عق  (١)

 .١٨م، ص٢٠١٠دار النهضة العربية، سنة

وزارة المالية المصرية، الوحدة المركزية للشراكة بين القطاع الخاص، الجديد عن  (٢)
 .٧م، ص٢٠٠٩البرنامج القومي للشراكة مع القطاع الخاص، يونيو سنة
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كما يترجم المصطلح أحياناً بمسمى المشـاركة. ونظـراً   ، (P3s)اختصاراً بـ
نـه ال  فإنه يمكن القـول أ ، ومن ثم العربية، لتعدد تعريفات المصطلح األجنبية

  يوجد تعريف واحد محدد لمفهوم الشراكة تتفق عليه التشريعات أو الفقه.   
، في اللغة العربيـة أوالً  عقد الشراكةوفي ضوء ما سبق سيتم تعريف 

 :  وذلك على النحو التالي، التشريع ثانياً وفي الفقه ثالثاًثم في 
  

أدخلـه  : أشركه في أمره: ظ "شارك". يقالالشراكة لغةً مأخوذة من لف
  جعل لها شراكاً.: النعل-جعل له شريكاً في ملكه. و: أشرك باهللا: فيه. ويقال

لـه نصـيب   : فالن يشارك في علم كذا: كان شريكه. ويقال: (شاركه)
دفع أجراً مقابل االنتفاع : فالن في كذا-اختلط والتبس. و: منه. "أشترك" األمر

  به.
اشـتركا.  : ان كـل منهمـا شـريك اآلخر..(تشـاركا)    ك: والرجالن

    )١( المشارك غيره في تجارة ونحوها.: و(الشريك)
والشراكة هي مفهوم يعبر عن نمط جديد من العالقات بين مؤسسـات  

والقطاع الخاص الـذي يشـارك فـي تقـديم     ، الدولة واإلدارة العامة من جهة
من جهـة  ، تت عبئاً عليهاخدمات عامة كانت فيما مضى حكراً على الدولة وبا

وهي نهج تتبعه الدول في تأمين خدمات عامة كانت الدولة هي التـي  ، أخرى
وذلك بهدف رفع العبء عن الموازنة العامة وإلقاءه على عـاتق  ، تضطلع بها

وتحويل جهد القطاع العام إلى أوجه إنفاق أخرى يعزف عنها ، القطاع الخاص
  .)٢(القطاع الخاص"

                                                             
الوجيز، القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية،  مجمع اللغة العربية، المعجم  (١)

 .٣٤١: ٣٤٢م، ص ص١٩٩٠سنة

د. لبانة مشوح، الترجمة والتنمية الفكرية القطاع اإلداري نموذجاً، مجلة جامعة   (٢)
 .٧٩٢م، ص٢٠١١)، العدد الثالث والرابع، سنة٢٧( دمشق، المجلد
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قد عرف المشرع الفرنسي عقد المشاركة بين القطاع العام والخـاص  ل

يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام إلى أحد أشـخاص   عقد إداري ": بأنه
باألعمـال   القانون الخاص القيام بمهمة إجمالية تتعلق بتمويل االستثمار المتعلق

والتجهيزات الضرورية للمرفق العام وإدارتها واستغاللها وصـيانتها طـوال   
 فـي ضوء طبيعة االستثمار أو طرق التمويل وذلك  فيالعقد  فيالمدة المحددة 

مقابل مبالغ مالية تلتزم اإلدارة المتعاقدة بدفعها إليه بشكل مجزأ طـوال مـدة   
    )١(.الفترة التعاقدية

 
سياسات  إحدىالشراكة من وجهة نظر المشرع اإلنجليزي عبارة عن 

    )٢(.الحكومة التي تهدف إلي زيادة دور القطاع الخاص في توفير الخدمة العامة
                                                             

(1) Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de 
partenariat., Article 1 En savoir plus sur cet article."  

-Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat 
ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une 
période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des= 

=investissements ou des modalités de financement retenues, une 
mission globale ayant pour objet la construction ou la 
transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la 
gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels 
nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur 
financement à l'exception de toute participation au capital. 

- peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces 
ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des 
prestations de services concourant à l'exercice, par la personne 
publique, de la mission de service public dont elle est chargée. 

(2) The PFI is one of a range of government policies designed to 
increase private sector involvement in the provision of public 
services. 

See: Grahame Allen, The Private Finance Initiative (PFI), House of 
Commons Library ،Research Paper, 03/79, 21 O ctober ،2003,p.9. 
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" بأنـه عقـد تبرمـه إحـدى     : يعرف التشريع المصري عقد الشراكة

اهمة مصرية يؤسسها صاحب الجهات اإلدارية مع شركة المشروع (شركة مس
وتعهـد إليهـا   ، العطاء الفائز يكون غرضها الوحيد تنفيذ عقـود المشـاركة)  

عمليات تمويل وإنشـاء وتجهيـز مشـروعات     )١(بمقتضاه القيام بكل أو بعض
البنية األساسية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق 

وتقديم الخـدمات والتسـهيالت    .شاؤه أو تطويرهمع االلتزام بصيانة ما يتم إن
ـ اإلنتاج أو ت فيالالزمة لكي يصبح المشروع صالحا لالستخدام  ديم الخدمـة  ق

  .)٢(انتظام واضطراد طوال فترة التعاقدب
 

نظام يقوم بمقتضـاه   ": نهأالشراكة على  قدعيعرف التشريع الكويتي 
متى تطلب  -رض تملكها الدولة أباالستثمار على  مستثمر من القطاع الخاص

المشروعات التي يتم طرحها من قبل الهيئة بالتعاون  حدأفي  -المشروع ذلك 
 أوبنـاء   أويقوم من خالله بتنفيذ ، بعد توقيع عقد معه الجهات العامة إحدىمع 

، البنيـة التحتيـة   أوحد المشاريع الخدميـة  أتأهيل  عادةإ أوتشغيل  أوتطوير 
وذلك خالل مدة محـددة يـؤول   ، وتطويره إدارته أووتشغيله  وتدبير تمويل له

 :  الصورتين إحدىويأخذ  الدولة إلىبعدها 
 عن الخدمة - يكون تنفيذ المشروع بمقابل يتحصل عليه المستثمر أن- 

 من الجهات العامة التي يتوافق أومن المستفيدين  - المنفذة األعمال أو
   .من كليهما أووالتي قامت بالتعاقد معه  هاأغراضالمشروع وطبيعة 

                                                             
م والذي نشر في الجريدة ٢٠١٠لسنة  ٦٧راجع نص المادة األولى من القانون رقم   (١)

مايو  ١٨مكررا (أ)، السنة الثالثة والخمسون، بتاريخ  ١٩الرسمية في عددها رقم 
٢٠١٠. 

 م.٢٠١٠لسنة  ٦٧راجع نص المادة الثانية من القانون رقم   (٢)
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تكون تلك المشروعات بغرض قيام المستثمر بتنفيذ مشروع ذي  أن -
واستثماره لمـدة محـددة ويـدفع    ، استراتيجية بالنسبة لالقتصاد الوطني أهمية
الدولة التي يتم تخصيصها للمشروع متى وجدت  أمالك بأرضالنتفاعه  مقابال

   )١(:الحالتين في
 

كما اختلفت التشريعات في تعريف عقد الشراكة فقد اختلف الفقه أيضاً 
في ذلك ومن ثم نسوق بعض تعريفات الفقه لعقد الشراكة وذلك علـى النحـو   

  :  التالي
يعــرف الــبعض عقــد الشــراكة بأنــه "عقــد قــانوني ملــزم  - ١

ء أصــول بـين القطـاعين العـام والخـاص مـن أجـل إنشـا       
ــدمات ــديم خ ــاطر ، أو تق ــؤوليات والمخ ــع المس ــتم توزي وي

ــين ــركاء ب ــف الش ــو  ، مختل ــاص ه ــاع الخ ــون القط ويك
ــاء      ــات البن ــروع وعملي ــميم المش ــن تص ــئول ع المس

    )٢(والتمويل".
كما يعرفه البعض اآلخر بأنه "عالقة تعاقدية طويلة األمـد بـين    - ٢

بعمليـة   القطاعين العام والخاص تهدف إلى قيام القطاع الخـاص 
تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة البنيـة التحتيـة أو تقـديم    

    )٣(الخدمات والتي عادة ما يقدمها القطاع العام".

                                                             
والذي نشر في الجريدة  ٢٠١٤لسنة  ١١٦راجع نص المادة األولى من القانون رقم   (١)

 .٢٠١٤أغسطس١٧، السنة الستون، بتاريخ١١٩٧الرسمية "الكويت اليوم" العدد رقم
(2) the Partnerships British Columbia, An Introduction to Public 

Private Partnerships, June 2003,p.2 
Grahame Allen, The Private Finance Initiative (PFI), House of 

Commons Library ،Research Paper, 03/79, 21 October ،2003,p.9. 
(3) A step-by-step guide to public private partnership, Agency for 

public private partnership, Zagreb, July 2009,p.3. 
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وثمة من يعرفه بأنه "اتفاق تعاقدي يـتم بـين القطـاعين العـام      - ٣
والخاص من أجل تطوير أو إدارة مشروع يهدف إلى تقديم خدمة 

ل والمخاطر بين القطاع العام حيث يتم تقاسم كل من التموي، عامة
    )١(والقطاع الخاص".

لقد ذهب البعض إلى تعريف عقد الشراكة بأنه "الترتيبـات التـي    - ٤
يقوم فيها القطاع الخاص بتقديم أصول وخـدمات تتعلـق بالبنيـة    

    )٢(التحتية جرت العادة على أن تقدمها الحكومة".
بـين   هناك من يعرف الشراكة على أنها "أحـد أشـكال التعـاون    - ٥

يتم من خاللها وضع ترتيبات يسـتطيع  ، القطاعين العام والخاص
بمقتضاها القطاع العام توفير السلع والخدمات العامة واالجتماعية 
من خالل السماح للقطاع الخاص بتقديمها بـدالً مـن أن يقـدمها    

أي بصورة مباشرة وبشكل أكثر تحديداً فـإن  ، القطاع العام بنفسه
لسيناريوهات التي بمقتضـاها يكـون للقطـاع    المفهوم يشير إلى ا

الخاص دوراً أكبر في تخطيط وتمويل وتصميم وبنـاء وتشـغيل   
    )٣(وصيانة الخدمات العامة".

عقد إداري يعهد بمقتضاه أحد ويعرف البعض عقد الشراكة بأنها " - ٦
أشخاص القطاع العام إلى أحد أشخاص القطـاع الخـاص القيـام    

                                                             
(1) Oscar Alvarez Robles,& others, Public private partnerships, CEDR, 

2009,p.3. 
راجع في ذلك: برناردين أكيتوبي، ريتشارد همينغ، وغيرد شوارتز، االستثمار العام  (٢)

شراكة بين القطاعين العام والخاص، سلسلة قضايا اقتصادية، صندوق النقد الدولي، وال
  .٦، ص٢٠٠٧، سنة٤٠العدد

 International Monetary Fund, Public Investment and Fiscal Policy, 
March 12, 2004,p.23. 

لخدمات د.عبد اهللا شحاته خطاب، المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتقديم ا  (٣)
العامة على مستوى المحليات واإلمكانيات والتحديات، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 

 .٥جامعة القاهرة، ص
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األعمـال والتجهيـزات الضـرورية    بتمويل االستثمار المتعلـق ب 
للمرفق العام وإدارتها واستقاللها وصـيانتها طـوال مـدة العقـد     
المحددة في مقابل مبالغ مالية تلتزم اإلدارة المتعاقدة بـدفعها إليـه   

    )١(بشكل مجزأ طوال مدة الفترة التعاقدية ".
" اتفاق بـين الحكومـة والقطـاع    : كما تعرف الشراكة على أنها - ٧

لك لتوريد أصول بنية أساسية أو خدمات تـدخل عـادة   الخاص وذ
    )٢(.في نطاق الخدمات التي تقوم بها الحكومات

"سلطة محلية أو وكيل لحكومـة  : وتعرف الشراكة أيضاً على أنها - ٨
مركزية تدخل في عالقة تعاقدية طويلة األجل مع مـورد خـاص   
وذلك لتوصيل بعض الخدمات بحيث يتحمل المورد مسئولية تشييد 

    )٣(.المشروع وتمويله وإدارته وصيانته
أوجه التفاعل والتعاون العديدة وثمة من يعرف عقد الشراكة بأنه " -٩

بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بتوظيف إمكانياتها البشـرية  
والمالية واإلدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية على أسـاس  

و المسئولية ، حرية االختيارو، و االلتزام باألهداف، من المشاركة

                                                             
راجع في ذلك: د. حمادة عبد الرازق حمادة، عقود الشراكة، اإلسكندرية، دار الجامعة   (١)

  .٢٠، ص٢٠١٤الجديدة، سنة
القطاع العام والخاص، بحث مقدم  بين BOTعالء الدين رجب قطب، التحكيم في عقود 
م، مركز البحوث ٢٢/٣/٢٠١٢- ١٨/٣/٢٠١٢الى دورة التحكيم في الفترة من 

 واالستشارات القانونية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
(2) Andrade, Alexandre; Raquel, André Santos, Public-Private 

Partnership in Portugal -- The Legal Structure of the Public-Private 
Partnership Contract and the Peripheral Contracts, European Public 
Private Partnership Law Review;2010, Vol. 5 Issue 1, p46. 

(3)Elisabetta Iossa and David Martimort, The Simple Micro-Economics 
of Public.  

Private Partnerships, Economics and Finance Working Paper Series, 
Working Paper No. 09-03, January 2009, p.2. 
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جـل تحقيـق األهـداف االقتصـادية     أالمشتركة والمساءلة مـن  
واالجتماعية التي تهم العدد األكبر من إفراد المجتمع ولها تـأثير  
بعيد المدى على تطلعاتها حتى يـتمكن المجتمـع مـن مواكبـة     
التطورات المعاصرة بطريقة فاعلـة وتحقيـق وضـع تنافسـي     

   )١(."أفضل
 

طويلـة األجـل بـين     يراً يعرف عقد الشراكة بأنه "عالقةوأخ -١٠
والقطاع الخاص تهدف إلى قيام القطـاع   الجهات اإلدارية بالدولة

الخاص بتقديم خدمات أو تنفيذ مشروعات كانت أجهـزة الدولـة   
وذلك دون اإلخالل بدور الحكومة في النهـوض  ، منوطة بتنفيذها

ليها ولكن فقـط مـن   بالخدمات والمشروعات العامة واإلشراف ع
   )٢( خالل نظام جديد  للتعاقد وتقديم الخدمة.

إذن تقوم الشراكة في جوهرها على تقديم الخدمات العامة من خـالل  
قيام الدولة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص لبناء وتمويل وتشـغيل البنيـة   

ساسـية  مع نهاية مدة التعاقد تؤول أصول البنيـة األ ، األساسية للخدمات العامة
   )٣( األمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم أصول الدولة.، إلى ملكية الدولة

بخصوص نظام  ال يوجد تعريف موحد حتى اآلن: يتضح مما تقدم أنه
الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولكن يمكـن أن نسـتنتج مـن جميـع      

                                                             
محمد متولى دكرورى محمد، الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة  (١)

المصرية، وزارة المالــية قطاع مكتب الوزير، اإلدارة العامة للبحوث المالية، إدارة 
 .٥، ص١٠١ ملف رقم:بحوث التمويل، 

 .٣٠أحمد السيد عطا اهللا، النظام القانوني لعقود الشراكة، مرجع سابق، ص  (٢)

د.وفاء عثمان، الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ندوة عقود المشاركة  (٣)
 .٣م، ص٢٠٠٧أغسطس سنة٩-٥وآثارها، العدد من
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كة بـين  التعريفات المتقدمة أهم السمات والخصائص التي يتسم بها عقد الشرا
  :  القطاعين العام والخاص والتي تميزه عن باقي العقود وذلك على النحو التالي

تعاقدية  عالقةعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل إن  - ١
قد تصل إلـى خمسـين    والخاص القطاعين العامبين  مدطويلة األ

  عاماً(كما في القانون الكويتي).
عـن عمليـات   الشـراكة   القطاع الخاص هو المسئول في عقـد  - ٢

والتنفيذ والتشـغيل واإلدارة والصـيانة    التصميم و البناء والتمويل
بمعنى أن القطاع الخاص يقوم بنفسـه وعلـى    والخدمات األخرى

  نفقته الخاصة بجميع مراحل المشروع بداية من التصميم وانتهـاء
  بالتشغيل.

قطـاعين  بين الفي عقد الشراكة  والمخاطر يتم توزيع المسئوليات  - ٣
العام و الخاص أي أن مبدأ تقاسم المخاطر يحكـم العالقـة بـين    

  اإلدارة والشريك المتعاقد معها.  
مبالغ مالية تلتـزم   علىيحصل القطاع الخاص في عقد الشراكة   - ٤

 اإلدارة المتعاقدة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة الفترة التعاقدية
    .وعلى أقساط شهرية أو نصف سنوية

صول البنية األساسية في عقد الشراكة  إلى ملكية الدولـة  تؤول أ - ٥
في نهاية مدة التعاقد وهو األمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم أصول 

  الدولة.
  

" عقـد إداري  : في ضوء ما تقدم يعرف الباحث عقد الشـراكة بأنـه  
إلى قيام القطاع الخاص بعملية بين القطاعين العام والخاص يهدف طويل األمد 

تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة البنية التحتية أو تقديم الخدمات والتـي  
والمخـاطر بـين   بحيث يتم توزيـع المسـئوليات    عادة ما يقدمها القطاع العام
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مبـالغ ماليـة تلتـزم اإلدارة     علـى ويحصل بموجبه القطاع الخاص  الشركاء
  " ل مجزأ طوال مدة الفترة التعاقديةالمتعاقدة بدفعها إليه بشك

نالحظ أن هذا التعريف قد اشتمل على أهم السمات والخصائص التـي  
  :  يتسم بها عقد الشراكة والتي تميزه عن غيره من العقود التي تتشابه معه وهي

  بين القطاعين العام والخاص.إنه عقد إداري طويل األمد  -
تمويل وتصميم وبناء وتشغيل  يهدف إلى قيام القطاع الخاص بعملية -

  وصيانة البنية التحتية أو تقديم الخدمات والتي عادة ما يقدمها القطاع العام.
  والمخاطر بين الشركاء.يتم توزيع المسئوليات  -
مبـالغ ماليـة تلتـزم اإلدارة     علىيحصل بموجبه القطاع الخاص  -

  .قديةالمتعاقدة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة الفترة التعا
  املطلب الثاني

  التمييز بني عقد الشراكة وما يتشابه معه من عقود
إن الشراكة التعاقدية بين القطاعين العام والخاص تأخذ أشكاالً وصوراً 
مختلفة تختلف فيها درجة مساهمة القطاع الخاص ومسئولياته فيها طبقاً لكـل  

قـوم الدولـة فيهـا    حيث تتدرج هذه األنواع بدءاً بعقود الخدمات التي ت، شكل
وانتهاء ، بتحمل المسئولية الكاملة في التمويل والمخاطر واالستثمارات والتنفيذ

بالخصخصة الكاملة أو البيع؛ والتي يقوم القطاع الخاص فيهـا بتحمـل كافـة    
باإلضافة إلى الملكية المطلقة لـه  ، مسئوليات البناء والتشغيل واإلدارة بكاملها

  ألصول المشروع.
مر الذي أدى إلى ظهور العديد من أوجه الشبه واالختالف بين وهو األ

لذلك نحاول إبـراز أهـم   ، عقود الشراكة وغيرها من عقود الشراكة األخرى
والعقود األخرى وذلك علـى النحـو   (PPP)أوجه الشبه واالختالف بين عقود

  :  التالي
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أي أنها ، ي عقود تعقد بهدف الحصول على خدمةإن عقود الخدمات ه
االتفاقات الملزمة بين ويعتبر عقد الخدمة من أنواع  )١(ترد على خدمات متنوعة

ويتم  بين هيئة حكومية لها الصالحيات الالزمة وشركة أو أكثر مـن  ، طرفين
القطاع الخاص ليقوم األخير ببعض المهام المحددة نظير مقابل يـتم االتفـاق   

. وتكون مدة هذا النوع من العقود محددة وقصيرة وهى تتراوح ما بـين  عليه
وتستخدم هذه النوعية من العقود على نطاق واسع فـي  ، ستة شهور إلى سنتين

وتشيلي وغيرها لتقديم خدمات عديـدة مثـل   ، والهند، دول كثيرة مثل ماليزيا
وصيانة  إصالح وصيانة وإحالل وتجديد شبكات مياه الشرب أو أعمال تشغيل

   )٢( وغير ذلك.، محطات رفع مياه الصرف الصحي

تتميز عقود الخدمة بأنها توفر الفرص لدخول عنصر المنافسة مـن  و
خالل التعاقد مع أكثر من شريك من القطاع الخاص واالسـتفادة مـن خبـرة    

مما يجعل المرفق يقوم بالتركيز على مهامه ، القطاع الخاص في النواحي الفنية
وألن فترة العقد تكون قصيرة يزداد التنافس بـين المقـاولين ممـا    األساسية. 

  يشجع على العمل على تحقيق كفاءة األداء وتخفيض تكاليف العقود.
ولكن يؤخذ عليها أنها تبقي أعباء التشـغيل والصـيانة علـى عـاتق     

كما تظل مسئولية االستثمارات الرأسمالية والمخـاطر  ، الحكومة(القطاع العام)
المرتبطة بتشغيل المرفق ملقاة بكاملها على عاتق القطاع العام. كمـا   التجارية

يعتمد نجاح األعمال بالعقد على خبرة الشركة التي تقوم باألعمال كما أن تلـك  

                                                             
م، ٢٠٠٧كر العربي، سنةد. محمود عاطف البنا، العقود اإلدارية، القاهرة، دار الف  (١)

 .٩٤، ص٨٩ص
)،المركز  BOTنظام التشييد واإلدارة والتحول( راجع في ذلك: د. محمد سمير زكى،  (٢)

  .٤٧.، ص١٩٩٩االستشاري الدولي للبحوث، القاهرة 
الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، إدارة الدراسات المالية واالقتصادية، دائرة -

 . ١١م، ص٢٠١٠، سنةالمالية، حكومة دبي
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النوعية من العقود تؤثر تأثير مباشر على عمالة التشغيل وتجعلهم عمالة زائدة 
 )١( قد الخدمة.عن الحاجة إذا لم يتم االستعانة بهم ضمن أعمال ع

يوجد ثمة فارق بين عقـود الشـراكة وعقـود    : يتضح مما تقدم أنه 
اإلصـالح  : مثـل ، فعقود الخدمة تقوم بمجرد تقديم خدمات لـإلدارة ، الخدمة

وصيانة وإحالل وتجديد شبكات مياه الشرب أو أعمال تشغيل وصيانة محطات 
 تعـد عقـود   وبالتالي فهي مجرد عقود خدمة وال، رفع مياه الصرف الصحي

حيـث أن الشـريك   ، التي تعد عقود تمويل(PPP)تمويل بخالف عقود الشراكة
الخاص يقوم بنفسه وعلى نفقته الخاصة بجميع مراحل المشروع بدايـة مـن   

  التصميم وانتهاء بالتشغيل.
مـن زاويـة طريقـة    (PPP)كما تختلف هذه العقود عن عقود الشراكة

يحصـل  (PPP)ففي عقـود الشـراكة  ، حصول المتعاقد مع اإلدارة على حقوقه
الشريك الخاص على حقوقه من جهة اإلدارة بطريقة مجزأة طيلة مـدة العقـد   

  وعلى أقساط شهرية أو نصف سنوية.
فإن عقود الخدمة محددة المدة وقصيرة تتراوح مـا  ، ومن ناحية أخيرة
تتـراوح  ، هي طويلة نسبياً(PPP)أما عقود الشراكة، بين ستة أشهر إلى سنتين

    )٢( مدتها ما بين خمس سنوات كحد أدنى وثالثين عاماً كحد أقصى.
                                                             

  .١٧٥راجع في ذلك: د. حمادة عبد الرازق، عقود الشراكة، مرجع سابق، ص  (١)
محمد متولى دكرورى محمد، الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة  -

المصرية، وزارة المالــية قطاع مكتب الوزير، اإلدارة العامة للبحوث المالية، إدارة 
  .١٤،ص ١٠١لف رقمبحوث التمويل، م

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات العمل لمشروعات مشاركة القطاع -
الخاص، مشروع التطوير المؤسسي والتنظيمي لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي 

 .٢٠٠٢كيمونكس مصر، القاهرة  (LIRR II)بمصر   

دارة الدراسات المالية واالقتصادية، دائرة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، إ  (٢)
  .١١المالية، حكومة دبي، مرجع سابق، ص
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، عقد اإلدارة هو عبارة عن تعاقد يبرم بين القطـاع العـام والخـاص   

بحيث يتولى القطاع الخاص إدارة المنشأة أو المؤسسة أو المرفق وفقاً لحـدود  
أي أنه في عقد اإلدارة  )١( االتفاق عليها في عقد اإلدارة. وصالحيات معينة يتم

تتحول فقط حقوق التشغيل إلى الشركة الخاصة وليس حقوق الملكية. وتحصل 
وباإلمكان ربـط هـذه الرسـوم    ، الشركة الخاصة على رسوم مقابل خدماتها

كما تبقى المؤسسة العمومية مسـئولة عـن نفقـات    ، بأرباح الشركة أو بأدائها
وتتراوح مدة هذا النوع من العقود ما بين ثالثة إلى خمس ، تشغيل واالستثمارال

   )٢( ت.سنوا
تريـد  وتتميز هذه النوعية من العقود بأنها تستخدم في الحاالت التـي  

فيها الدولة تنشيط شركات خاسرة وذلك بإدخال طرق إدارة القطـاع الخـاص   
وقد ظهر نجاح  للبيع. من أجل رفع قيمة هذه الشركات وأسعارها حين تعرض

هذه العقود في عدد من القطاعات بدول عديدة ففي لبنان مثال طبقـت عقـود   
اإلدارة في ثالثة مشروعات هي جمع النفايات وتشغيل وإدارة محرق النفايـات  

وفى غينيا بيساو استخدمت هذه الطريقة في قطاع ، )٣(ومصنع معالجة النفايات
                                                             

(1) see: Smith, Graham R.; Shafik, Nemat; Guislain, Pierre; Reichert, 
James A. Getting connected: private participation in infrastructure in 
the Middle East and North Africa, World Bank Middle East and 
North Africa economic studies, Washington DC ; World Bank,.. 
1997,p.13  

Vaziri, M,"A Robust Solution for Urban Transportation Infrastructure 
and Service Development: Private Sector Participation", Asian 
Journal of Civil Engineering ، Vol. 6, No. 3. ،2005,pp.199-209. 

راجع في ذلك: محمد متولى دكرورى محمد، الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز   (٢)
 .١٥على التجربة المصرية، مرجع سابق، ص 

الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، إدارة الدراسات المالية واالقتصادية، دائرة  -
 .١٢ع سابق،صالمالية، حكومة دبي، مرج

حسن الحاج، حول طرق الخصخصة، الكويت، المعهد العربي للتخطيط  رياض دهال،  (٣)
 .٥، ص٢٠١١بالكويت، سنة



 

 

٣٧ 
 

 

ت الدولة مساعدة فنية من فرنسا لتطـوير  عندما طلب، ١٩٨٦الكهرباء في عام
وبعدها تعاقدت مع هيئة الكهرباء الفرنسية إلدارة هـذه القطـاع   ، هذا القطاع

وكانت النتيجة زيادة في الطاقة الكهربائية وتحسن ، ١٩٩١وجددت التعاقد عام
  )١( .في أداء التشغيل والكفاءة المالية

أنه يسـمح لهـا   ، ر الدولةالميزة الرئيسية لعقد اإلدارة من وجهة نظو
كما أنه يمكنها من حل القصور اإلداري وذلك بالحصـول  ، باالحتفاظ بالملكية

على أحسن الخبرات اإلدارية وفى الوقت نفسه التحكم في نطاق واستخدام هذه 
عقـود اإلدارة ازدواجيـة    ولكن يؤخذ على )٢( الخبرات من خالل عقد اإلدارة.

عامة فالمتعاقد مع الدولة ال يتحمل المخاطر حيـث  اإلدارة الخاصة والملكية ال
وتلتزم الجهة الحكوميـة  ، تتحمل الدولة أي خسائر ناجمة عن عمليات الشركة

في ظل اشتراطات هذه العقود بسداد مقابـل أو أتعـاب اإلدارة إلـى القطـاع     
أو في شكل نسبة من أرباح المشروع أو  الخاص في شكل أتعاب محددة وثابتة

اً وذلك بقصد تحفيز شركة اإلدارة على زيادة فعالية المرفق وزيـادة  كالهما مع
    )٣( كفاءته.

                                                             
(1) Kessides, Christine, “Institutional Options for the Provision of 
Infrastructure”, World Bank Discussion Papers No. 212, 1993, p34. 
(2) Kikeri, Sunita, John Nellis and Mary Shirley, “Privatization: 

Lessons From Market Economies”, The World Bank Research 
Observer, Vol. 9, No. 2, 1994, p. 249. 

راجع في ذلك: إيهاب الدسوقي، التخصصية واإلصالح االقتصادي في الدول النامية،   (٣)
  .١٩٩٥دار النهضة العربية، القاهرة

  .١٧٨د. حمادة عبد الرازق، عقود الشراكة، مرجع سابق، ص  -
محمد متولى دكرورى محمد، الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة  -

  .١٥المصرية، مرجع سابق، ص 
الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، إدارة الدراسات المالية واالقتصادية، حكومة  -

  .١٢ص ،مرجع سابق دبي،
- Hegstad, Sven Olaf and Ian Newport, “Management Contracts: Main 
Features and Design Issues”, World Bank Technical Paper Number 65, 

1987.p.,8. 



 

 

٣٨ 
 

 

، عقد اإلدارة يتعلق باإلدارة الخاصة للمرفق فقط: يتضح مما تقـدم أن 
فتشمل تمويل المشروع وتصميمه وإنشائه وتشـغيله   (ppp)أما عقود الشراكة

لتي تتحمل المخاطر فـي  كما أن اإلدارة هي ا، باإلضافة إلى اإلدارة، وصيانته
في حين يحكم مبدأ تقاسم المخاطر العالقة بين اإلدارة والشريك ، عقود اإلدارة

  .(ppp) الشراكةالمتعاقد معها في عقود 
أو ، والمقابل المالي في هذه العقود يتخذ شكل أتعاب محـددة وثابتـة  

عقـود   أما المقابل المالي فـي ، شكل نسبة من أرباح المشروع أو كالهما معاً
فيأخذ شكل مبالغ مالية تلتزم الدولة بدفعها للشـريك الخـاص    (ppp) الشراكة

بطريقة مجزأة طيلة مدة العقد وعلى أقساط شهرية أو نصف سنوية. كمـا أن  
المقابل المالي في عقود اإلدارة جزافياً ومتغيراً في ضوء العديـد مـن القـيم    

 ابل المالي في عقـود الشـراكة  أما المق، والعناصر المرتبطة بنتائج االستغالل
(ppp) ،ًفالمقابل المالي في عقـود  ، فيتعلق ويرتبط بتكلفة األعمال المنفذة فعال

اإلدارة يرتبط بنتائج االستغالل نظراً لتحمل المتعاقد بأعباء ترتب على عاتقـه  
وإن كانت منخفضة بالنسبة لتلك المتعلقـة بنفقـات    مخاطر تتعلق باالستغالل؛

فإذا كانت جهة اإلدارة تتحمل وحدها ، ومن ناحية أخرى الصيانة.التجديدات و
 (ppp)فـإن عقـود الشـراكة   ، المخاطر التي تتعلق بإدارة واستغالل المرفق

فإن مدة عقود اإلدارة تتراوح مـا  ، تخضع لمبدأ اقتسام هذه المخاطر. وأخيراً
اوح مدتها أما عقود الشراكة هي طويلة نسبياً تتر، بين ثالثة إلى خمس سنوات

  ما بين خمس سنوات كحد أدنى وخمسين عاماً كحد أقصى.
 

النموذج من المشاركة فإنه يتضمن التعاقد مع القطاع الخاص وفقاً لهذا 
بالفعل وممول بواسطة الدولة لفترة من االمتياز  على تأجير أصل موجود

مقابل للخدمات التي يقدمه  متياز الحصول علىيسمح خاللها لصاحب اال
المرفق أو المشروع خالل فترة االمتياز. وفي المقابل يتولى القطاع الخاص 
تشغيل وصيانة المرفق أو الخدمة وإدخال تحسينات عليها وعلى القطاع 



 

 

٣٩ 
 

 

ومن ثم يتبين أن )١( الخاص أيضا أن يقوم بسداد مقابل لالستفادة من االمتياز.
شركة  )القطاع العام( هو عقد يمنح من خالله مالك األصولجار عقد اإلي

-٦( خاصة حق استخدام هذه األصول واالحتفاظ باألرباح لفترة متفق عليها
وعلى العكس من طريقة عقد اإلدارة تتحمل  مقابل دفع إيجار. سنوات)١٠

على تخفيض النفقات والحفاظ الشركة الخاصة المخاطر التجارية مما يحفزها 
الثابتة وخدمة  ولكن الدولة تبقى مسئولة عن االستثمارات، لى قيمة األصولع

وقد استخدمت هذه الطريقة كثيرا في عدد من الدول األفريقية  )٢(الديون. 
واآلسيوية في قطاعات مثل المياه والنقل البرى والمناجم حيث واجهت الدول 

طبقت عقود اإليجار في ففي تايالند  )٣( .المعنية صعوبات في جذب المستثمرين
ومع ، في عدد معين من خطوط نقل الركاب١٩٨٥قطاع السكك الحديدية عام 

نجحت التجربة وجذبت الخطوط المؤجرة عدد كبيرا من الركاب ١٩٩٠عام
وفى كوت ديفوار قامت الحكومة بإصالحات  )٤( وأصبحت تدر أرباحا كبيرة.

فرنسيتين ومستثمرين  رئيسية في قطاع الكهرباء حيث تعاقدت مع شركتين
محليين وخالل فترة عقد اإليجار تحسنت إيرادات قطاع الكهرباء والصيانة 
بفضل إدخال تقنيات حديثة في التشغيل مما أدى إلى زيادة الطاقة الكهربائية 

في  كما استخدم هذا النوع من العقود على نطاق واسع، )٥(وتطوير الخدمة

                                                             
(1) Kessides, Christine, “Institutional Options for the Provision of 
Infrastructure”, World Bank Discussion Papers No. 212, 1993,p.34. 

 .،٧د. عبد اهللا شحاته خطاب، المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مرجع سابق، ص
(2) Hegstad, Sven Olaf and Ian Newport, “Management Contracts: 

Main Features and Design Issues”, World Bank Technical Paper 
Number 65, 1987.p.51.،. 

(3) Hegstad, Sven Olaf and Ian Newport, “Management Contracts, 
op.cit.,p.51 

(4) Kessides, Christine, “Institutional Options for the Provision of 
Infrastructure, op.cit,p.249. 

(5) 4-Ibid.,p.249. 
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ينفذ حالياً في غينيا وجمهورية التشيك و، قطاع المياه في فرنسا وأسبانيا
   والسنغال وساحل العاج.

ومن بين المزايا التي يقدمها التأجير للدولة توفير نفقات التشغيل بدون 
وكذلك الحصول على دخل سنوي بدون التعرض لمخاطر ، التخلي عن الملكية

تأجير السوق عالوة على وقف الدعم والتحويالت المالية األخرى. كما يسمح ال
بجذب مهارات تقنية وإدارية متطورة مما يساهم في استخدام أصول الشـركة  

  بدرجة أكبر من الكفاءة.  
المشكلة الرئيسية المرتبطة بعقود اإليجار هي أنه طالما ال يتم فيها  أما

تحويل لملكية األصول فليس لدى الشركة الخاصة المتعاقدة مـع البلديـة أيـة    
أكثر من الحد الذي يضمن لها عائد مناسـب علـى   حوافز لرفع قيمة األصول 

ولهذا فهذا النوع مـن العقـود مناسـب فـي     ، استثماراتها خالل فترة التأجير
المشروعات التي في حاجة إلى رفع كفاءة التشغيل وليست فـي حاجـة إلـى    

   )١( توسعات أو تحسينات.
 

عقود اإليجار تختلف عن عقود الشراكة فـي أن  : يتبين مما سبق أن
المتعاقد مع اإلدارة يقوم باستئجار مرفق تم إنشاؤه مسبقاً بهدف رفع كفاءة هذا 

فتعد عقود تمويل ألن الشريك الخاص يقوم ، (ppp)أما عقود الشراكة، المرفق
بنفسه وعلى نفقته الخاصة بجميع مراحل المشروع بداية من التصميم وانتهـاء  

من زاوية طريقـة   (ppp)اكةبالتشغيل. كما تختلف هذه العقود عن عقود الشر
يحصـل  (ppp)ففي عقـود الشـراكة  ، حصول المتعاقد مع اإلدارة على حقوقه

                                                             
ل العربية، على توفيق الصادق، جهود ومعوقات التخصيص في الدوراجع في ذلك:   (١)

.،الشراكة بين القطاع العام ١٩.، ص١٩٩٥معهد السياسات االقتصادية، أبو ظبى. 
 والقطاع الخاص، إدارة الدراسات المالية واالقتصادية، حكومة دبي، مرجع سابق،

  .١٣ص
محمد متولى دكرورى محمد، الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة 

 .١المصرية، مرجع سابق، ص
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الشريك الخاص على حقوقه من جهة اإلدارة بطريقة مجزأة طيلة مـدة العقـد   
أما في عقود اإليجار فإن المتعاقد هـو  ، وعلى أقساط شهرية أو نصف سنوية

  ية.الذي يقوم بدفع إيجار إلى الجهة اإلدار
 

عقد إداري ذي طبيعة مختلطـة يعهـد   ": يعرف عقد االمتياز على أنه
بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام إلى شخص من أشخاص القانون الخـاص  
(فرد طبيعي أو شركة) بمهمة إشباع حاجة جماعية عن طريق إنشاء وتسـيير  

مسؤوليته لقاء تقاضي مبالغ نقديـة مـن    الخاصة وعلى مرفق عام على نفقته
كما   )١(مانحة االمتياز"." المنتفعين ولكن تحت إشراف ورقابة اإلدارة المتعاقدة

بمقتضاه وعلـى   عقد إداري يتولى الملتزم فردا أو شركة" : يعرف أيضا بأنه
 مسؤوليته إدارة مرفق عام اقتصادي واستغالله مقابل رسـوم يتقاضـاها مـن   

خضوعه للقواعد األساسية الضابطة لتسيير المرافق العامة فضال  المنتفعين مع
عقـود  فعندما تمنح الحكومة  )٢(االمتياز" عن الشروط التي تضمنها اإلدارة عقد

امتياز للقطاع الخاص فإنها تحول حقوق التشـغيل والتطـوير إلـى الجهـة     
ز كل مواصفات التأجير وقد يتضمن عقد االمتيا. المستفيدة أي الشركة الخاصة

باإلضافة إلى النفقات الرأسمالية واالستثمارات التي تقع على عـاتق صـاحب   
  االمتياز.  

عند نهاية فترة االمتياز التي عادة ما  القطاع العاموترجع األصول إلى 
وذلـك حسـب الحيـاة االفتراضـية     ، عامـاً ٣٠  إلـى  ١٥تتراوح ما بـين  

ب االمتياز بشكل يضمن له تغطية نفقـات  صاح وتتحدد إيرادات، لالستثمارات
وقد اسـتخدمت هـذه الطريقـة     التشغيل وخدمة الديون واستهالك استثماراته.

بنجاح في بعض الدول مثل األرجنتـين حيـث طبقـت فـي مجـال النقـل       
                                                             

(1) André de L'aubadere – Frank Moderne – Pierre Delvolvé: Traité des 
contrats administratives. Tome1- L.G.D.J. 1983 P285. 

د. سليمان محمد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، دراسة مقارنة، القاهرة،  (٢)
  ١٠٨، ص ١٩٩١مطبعة جامعة عين شمس، سنة 
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وعلى المسـتوى الـدولي مثلـت عقـود     ، )١( (السكك الحديدية) والمواصالت
من إجمالي عقود االمتياز في الفترة %٨٠االمتياز في مشاريع الخدمات حوالي

   )٢(.١٩٩٣ إلى١٩٨٨ من ما بين
تكمن الميزة األساسية لهذه الطريقة في أن صاحب االمتيـاز يبقـى   و

المسئول عن النفقات الرأسمالية واالستثمارات مما يخفف األعباء المالية عـن  
ولكن ولنفس السبب تواجه الكثير من الـدول صـعوبات فـي إيجـاد     ، الدولة

مستثمرين نظرا للحجم الكبير لبعض االستثمارات التي يتطلبها هذا النوع مـن  
 )٣( العقود.

ال توجد عيوب واضحة ألسلوب االمتياز إال أنـه  والجدير بالذكر أنه 
يجب مراعاة أن تحدد العقود بكل وضوح نطـاق وطبيعـة الخـدمات التـي     

  .ل فترة التعاقدوكذلك صالحيات الطرفين خال الحكومةسيقدمها المتعاقد مع 
عقود االمتياز تختلف عن عقود الشـراكة  : من خالل ما تقدم يتبين أن

المتعاقد مع اإلدارة يقوم بإدارة مرفق عام تم إنشاؤه مسبقاً بهدف رفـع    في أن
أن الشـريك  حيـث  فتعد عقود تمويـل   أما عقود الشراكة، كفاءة هذا المرفق

يع مراحل المشروع بدايـة مـن   الخاص يقوم بنفسه وعلى نفقته الخاصة بجم
من حيث  كما تختلف هذه العقود عن عقود الشراكة التصميم وانتهاء بالتشغيل.

يحصـل   ففي عقود الشـراكة ، طريقة حصول المتعاقد مع اإلدارة على حقوقه
الشريك الخاص على حقوقه من جهة اإلدارة بطريقة مجزأة طيلة مـدة العقـد   

أما في عقود االمتياز فيحصل المتعاقـد   ،وعلى أقساط شهرية أو نصف سنوية
  على حقوقه من رسوم يفرضها على المنتفعين بالمرفق.

                                                             
(1) Kessides, Christine, “Institutional Options for the Provision of 
Infrastructure, op.cit,p.249. 
(2) Sader, Frank, “Privatizing Public Enterprises and Foreign 

Investment in Developing Countries, 1988-93”, Foreign Investment 
Advisory Service Occasional Paper 5, The World Bank, 1995.,p.10 

 .٧رياض دهال، حسن الحاج، حول طرق الخصخصة، مرجع سابق، ص (٣)
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(B.O.T) 

هو مقطع مكون مـن ثالثـة حـروف    )  B.O.T(إن مصطلح البوت 
وهذه الحروف الثالثة هـي اختصـار لكلمـات باللغـة     ) (B,O,Tهي التينية 
 اختصار لكلمة) (Bفحرف يزية وهي أوائل حروف الكلمات المختصرة.اإلنجل

 (Build) وهي تعني باللغة العربية يبني أو يعمر ويقصد بها هنا إقامة أو إنشاء
  مشروعات البنية األساسية.

وهي تعنـي باللغـة   ) operate(هو اختصار لكلمةo) (والحرف الثاني
وإدارة المرفق العـام موضـوع    العربية يشغل أو يدير ويقصد بها هنا تشغيل

وهي تعنـي باللغـة    (transfer )هو اختصار لكلمةt) (والحرف الثالث العقد.
العربية ينقل أو يحول ويقصد بها نقل إدارة وملكية وحيـازة المرفـق للجهـة    

   )١( اإلدارية مانحة االلتزام في نهاية مده العقد المتفق عليها.
ه العقد الذي بموجبه تعهد الجهة بأن B.o.t)(ويعرف البعض عقد البوت

اإلدارية للقطاع الخاص بأحد مشروعات البنية األساسية أو مرفق من المرافق 
 أوالعامة ليقوم بإنشائه وتشغيله لفترة معينـة تنتقـل بعـدها ملكيـة المرفـق      

عقد بين طـرفين   ": نهأكما يعرفه البعض اآلخر علي  )٢( المشروع إلي الدولة.
روع معين قد يكون الدولة أو احد وحداتها والثاني مسـتثمر  حدهما مالك لمشأ

علي أن يقـوم المالـك بتقـديم  األرض    -محلي أو أجنبي-من القطاع الخاص
الالزمة الكائنة ضمن مشروعه بينما يقوم المستثمر بإنشاء المشروع بتمويـل  
من عنده ثم تشغيله وإدارته فترة من الزمن يتم االتفاق عليهـا يسـتغل فيهـا    

                                                             
راجع في ذلك: د. حامد ماهر محمد، النظام القانوني لعقود اإلنشاء والتشغيل وإعادة  (١)

  . ٣١ص ،٢٠٠٥المشروع، القاهرة، دار النهضة العربية،سنة
لعقد منح التزام المرافق العامة، مرجع سابق،  د. نجاتي عبد الغني إبراهيم، التنظيم القانوني

 .٢٢ص 
(2) Khater, Cherif Youssef Helmy, Le contrat de concession de service 

bublic ou B.O.T. en droit francais et egyptien etude compareede 
l’evolution contemporaine, Paris,2004,p.41. 
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لمستثمر المشروع ليستعيد ما تكبده من نفقات ويحقق أرباحـا مناسـبة وفـي    ا
  )١( نهاية المدة المتفق عليها يعيد المشروع إلي مالكه األصلي.

وقد عرف الدليل الصادر عن منظمة األمم المتحدة للتنمية الصـناعية   
ص حد أشخاص القطاع الخـا أتنظيم تعاقدي بمقتضاه يتولى  ": عقد البوت بأنه

حد المرافق األساسية في الدولة بما في ذلك عملية التصميم والتمويـل  أإنشاء 
وتقوم هذه الشخصـية الخاصـة    والقيام بأعمال التشغيل والصيانة لهذا المرفق

بإدارة وتشغيل المرفق خالل فترة زمنية محددة يسمح لها فيها بفرض رسـوم  
ري بشرط أال يزيد عمـا  مناسبة علي المنتفعين من هذا المرفق وأية رسوم أخ

هو منصوص عليه في صـلب اتفـاق المشـروع     هو مقترح في العطاء وما
لتمكين تلك الشخصية من استرجاع األمـوال التـي اسـتثمرتها ومصـاريف     

عائد مناسب علي االستثمار وفي نهاية المـدة   إلي باإلضافةالتشغيل والصيانة 
 إلـي  أوالحكومة  إليلمرفق ا بإعادةالخاصة  الشخصيةالمحددة تلتزم  الزمنية

    )٢(شخصية خاصة جديدة يتم اختيارها عن طريق الممارسة العامة
بـين  و شبه كبيرة بين عقود الشراكة أوجه توجد: تقدم أنهيتبين مما 

    :  )٣(ما يليفي األوجهعقود البوت تتمثل هذه 
مصدران من مصادر تمويل مشـروعات   أنهمايتفق كال العقدين في  -١

محطـات   أومحطات كهرباء  كإنشاءوالمرافق العامة  ساسيةاأل البنية
  .........الخ..سريعةطرق  أوصرف صحي 

                                                             
(1) Laurent Vandomme, To time, to budget, to specification": 

l'allocation des risques pré-opérationnels dans le cadre des 
financements de projets BOT, Revue de droit des affaires 
internationales,No.8.1999,p.876. 

انون ومدى خضوعه لقواعد الق(B.O.T) د.ياسر أحمد كامل، النظام القانوني لعقد  (٢)
 .١٩الخاص، مرجع سابق، ص 

(3) David Hall, Robin de la Motte  and Steve Davies, Terminology of 
Public-Private Partnerships (PPPs), European Public Services Union 
(EPSU), March 2003,p.4. 
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 والمنافسةكما يتفق كال العقدين في خضوع كل منهما لقواعد العالنية  -٢
      .عن العقد محليا وعالميا اإلعالنذلك من وجوب و

كبـة التـي   المر الطبيعـة من العقود ذات  أنهماكما يتفق العقدان في  -٣
 اإلنشـاء بالتصميم ثم  تبدأمن المراحل  متعاقبة مجموعهتنطوي علي 

  والتمويل والتشغيل والصيانة
كل منهما يعتبر وسيلة من وسائل نقل التقنية  أنكما يتفق العقدان في  -٤

لشـركات ذات الخبـرة   ل األفضليةحيث تكون  الدولةالتكنولوجية في 
  .الحديثة يةالتكنولوجالتي تعتمد علي الوسائل 

يخضع كال العقدين لفكرة االختيار الشخصي للمتعاقد وخضوع اختيار  -٥
  .والشفافية المنافسةالمتعاقد لقواعد 

نـه  أ إال كبيرة الشبه بين عقود الشراكة وعقود البوت أوجه أنورغم 
اآلخـر  اختالف بين هذين النوعين من العقود تميز كال منهما عـن   أوجهثمة 

    :تتمثل فيما يلي
المقابل المالي في عقود الشراكة عبارة عن ثمن يقوم الشريك العـام   إن -١

 سـنوية نصف  أو سنوية أقساطالشريك الخاص علي صورة  إليبدفعه 
 أما .فتره العقد طيلة مجزأشهريه وبشكل  أقساطاتكون  أنومن الممكن 

قد يكون عبـارة عـن رسـوم يـدفعها     فالمقابل المالي في عقود البوت 
يكون في  يمكن أنكما  إليهمالخدمة  أداءعين بالخدمة للملتزم نظير المنتف

بشراء الخدمة من الملتزم حيث  اإلداريةثمن عندما تلتزم الجهة  صورة 
دفعة واحدة للملتزم بينما تقوم هـي ببيعهـا للجمهـور     تقوم بدفع الثمن

يكون معروفـا مسـبقا    المقابل المالي في عقود الشراكة أنكما  بنفسها.
في عقد البـوت فـان المقابـل     أماالعقدية  الوثيقةويتم تحديده مقدما في 

العـام   المنشـأ لقاء استخدام  وإنماالمالي ليس مقابل سعر يحدد في العقد 
  واالنتفاع به.
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عامـة   أشـغال جل تنفيذ أمن  اإلدارة إليهاهي عقود تلجا  عقود الشراكة-٢
يحق للشريك الخاص  تشاركي بينها وبين القطاع الخاص وال أساسعلي 

وحـدها فـي    اإلداريةاستغالل هذا المرفق ويكون حق االستغالل للجهة 
 إدارة أو إنشاء أوعامة  أشغالجل تنفيذ أتكون من بوت عقود ال أنحين 

مرفق عام يحق فيها للملتزم استغالل هذا المرفق فترة العقـد ليحصـل   
    وتجهيزه وتشغيله إنشائهفي سبيل  أنفقه علي مقابل ما

 مـا  أماالعامة  األشغالتنفيذ  هو.الرئيسي في عقود الشراكة االلتزام إن -٣
فـي   أمـا  إضافيةاالستغالل فتعد التزامات  أويتعلق بالتزامات التشغيل 

وتشـغيل المرفـق    األشـغال عقود البوت فااللتزام الرئيسي هو تنفيـذ  
 أقامهـا  التي اإلنشاءاتمقابال عن  يتقاضىالملتزم ال  إنواستغالله حيث 

  من عوائد التشغيل. إال
(B.o.o.t 

نه حـدد ملكيـه المشـروع    أفي B.O.O.T) ( مصطلح أهميهتتجلي 
إلـى  الثاني ) O(ضيف حرفأللطرف الخاص خالل مدة التشغيل وذلك عندما 

متلـك  التي تعني ي) وOwen(من كلمة المأخوذوهو الحرف  B.o.t)مصطلح(
وهنـا تتـولي    )١( .بإنشـائه والذي يقصد به تملك المستثمر للمشروع الذي قام 

المشـروع وتملكـه مؤقتـا     إقامةمهام ) Boot ال( الشركة الخاصة في عقود
وتشغيله لفترة متفق عليها تستولي خاللها علي عائدات المشروع وفـي نهايـة   

وذلـك علـي عكـس عقـد      )٢( السلطة المتعاقدة. إليهذه المدة تنتقل الملكية 
)(B.O.T    الذي ال يتضمن أي صورة من صور ملكيه المشروع حيـث تظـل

خالصة للدولة ومن ثم فهذا العقد يقوم بمقتضاه الملتزم"المسـتثمر"ببناء   الملكية
 إكماله حتىالمرفق العام مع حقه في تملكه منذ بدء تشييده  أووتشييد المشروع 

                                                             
 ٢٩د. حامد ماهر محمد، النظام القانوني لعقد اإلنشاء، مرجع سابق،ص (١)

(2) Michel Lyonnet du Moutier, Financement sur projet et partenariats 
public-privé, Management Et Societe Eds,2012,p.305. 
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المرفق طوال فترة االلتزام يحصل خاللها  وأثم يقوم الملتزم بتشغيل المشروع 
علي كافه تكاليف بناء المشروع وكذلك األرباح المتفق عليها وذلك عن طريقه 
ما يفرضه من رسوم علي مستخدمي هذا المرفق أو المشروع علي أن يلتـزم  
المستثمر عند انتهاء فترة االلتزام بنقل ملكيه المشروع في حالـة جيـدة إلـي    

    )١( االلتزام دون مقابل أو مقابل تكاليف بسيطة. الدولة مانحة
 زاويةمن عقود الشراكة من  قتربتBoot) (عقود: أنيتضح مما تقدم 

ـ  أن  عبةكال العقدين من العقود المركبة التي تتضمن العديد من العالقات المتش
 المقابل المالي فـي ويل ثم البناء ثم التشغيل وبالتم تبدأوالمراحل المتعددة التي 

فالمقابل المـالي   عقود لشراكة أما لالستغالل. الماليةبالنتائج  مرتبط هذه العقود
  لالستغالل. الماليةوليس بالنتائج  للتكلفةالمنفذة فعال طبقا  باألعمالفيها يرتبط 

المقابل فالدولـة   أداءطريقه  جهة من اآلخرويختلف كال العقدين عن 
الملتزم مرة واحدة وفور تـوفير   ليإتقوم بدفع ثمن الخدمة ) Boot( في عقود

المقابل المالي للشريك الخاص علي  بدفع الدولةفتقوم  عقود الشراكة أماالمنتج 
من له حق  جهة كما يختلف العقدان من مده العقد. طيلة مجزاةوبطريقه  أقساط

يحق للملتزم استغالل المرفق ببيع الخدمة ) (B.o.o.tاستغالل المرفق فعقود ال
فـال يحـق للشـريك     عقود الشراكة أماعليه  يتفقمباشرة وبسعر  لةالدو إلي

يكـون   ألنه اإلداريةيكون حق االستغالل للجهة  وإنماالخاص استغالل المرفق 
نصـف   أو سـنوية  أوشهريه  أقساطفي صورة  أنفقه قد حصل علي مقابل ما

  .سنوية
  
  
  

                                                             
د. محمد بهجت قايد، إقامة المشروعات االستثمارية وفقا لنظام النيابة والتشغيل ونقل  (١)

 .١١ص ،٢٠٠٠، القاهرة، دار النهضة العربية،سنةB.o.tالملكية ونظام
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  املبحث الثالث
  ا وعيوبهاومزاياه اومربراته أهداف الشراكة

والمزايا التـي تجعـل    واألهدافنه يوجد العديد من المبررات أشك ال
إلى تبني نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات الدول تلجأ 

البنية األساسية لذلك سنسعى للتعرف على هذه المبـررات وتلـك األهـداف    
ولـذلك   والمزايا هذا فضالً عن بعض العيوب التي قد يتسم بها نظام الشـراكة 

  :  سنقسم هذا المبحث الى مطلبين على النحو التالي
  .أهداف ومبررات الشراكة بين القطاعين العام والخاص: املطلب األول

     .الشراكة بين القطاعين العام والخاص مزايا وعيوب: املطلب الثاني
  املطلب األول

  أهداف ومربرات عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
  

تحقق الشراكة بين القطاع العام والخاص العديد من األهداف أهمها ما 
  :  يلي

نشاط الحكومة من التشغيل للبنيـة األساسـية والخـدمات     تغيير - ١
  :  العامة

  :  من ذلك بحيث تستطيع بدالً
  التركيز على وضع السياسات لقطاع البنية األساسية. -
 ات ألهداف و مشروعات البنية األساسية.وضع األولوي -
   )١( .مراقبة مقدمي الخدمات و تنظيم الخدمة -

                                                             
(1) Smith, Graham R.; Shafik, Nemat; Guislain, Pierre; Reichert, James 

A, Getting connected: private participation in infrastructure in the 
Middle East and North Africa, World Bank Middle East and North 
Africa economic studies. Washington DC: World Bank,  Report 
Number 16435 ،1997,p.3.= 
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  :  توفير خدمات عامة بأقل التكاليف -٢
إن األساس في هذا التوجه هو قيام شراكة بـين السـلطات المعنيـة    
والمستثمرين من القطاع الخاص إلقامة مشروعات بنيـة أساسـية وإدارتهـا    

عن كاهل اإلدارة المعنيـة   (أو جزء منها) األعباء المالية وتشغيلها بهدف رفع
واالستفادة بإمكانات وخبرات القطاع الخاص لرفـع كفـاءة األداء وتخفـيض    

   )١( تكاليف التشغيل.
لدى القطاع الخاص إلـى مجـال    التيإدخال اإلدارة والكفاءات  -٣

  الخدمات العامة وإشراكه في تحمل المخاطر.
  االستثمار في الوقت المحدد وبالميزانية المحددة.تنفيذ مشروعات  -٤
تفادى تدهور األصول والمنشآت الضرورية للخـدمات العامـة    -٥

  نتيجة للصيانة غير الفعالة أو التشغيل القاصر.
تحقيق التأكد من الموازنة (فيما يختص برأس المال و التكـاليف   - ٦

 التشغيلية).

سـبة لألصـول   إدخال االبتكارات على تصـميم المشـروع بالن   - ٧
 والتشغيل والصيانة.

                                                                                                                                                  
محمد متولى دكرورى محمد، الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة  =

المصرية، وزارة المالــية قطاع مكتب الوزير، اإلدارة العامة للبحوث المالية، إدارة 
  .٧، ص١٠١بحوث التمويل، ملف رقم

اع الخاص، إدارة الدراسات االقتصادية والمالية، الشراكة بين القطاع العام والقط -
 .٦مرجع سابق،ص

د.عبد القادر فتحي الشين، نظم المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات  (١)
البنية األساسية للنقل، نماذج من بعض الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 

  .١٨٣م، ص٢٠١٠بحوث ودراسات، سنة
)، مجلة المحامون السورية، العددان (BOTمد وليد منصور، التحكيم في عقود البوت مح

 .٦٤، ص٧١، السنة٢٠٠٦لسنة  ٨,٧
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نقل المخاطر التـي يمكـن إدارتهـا أفضـل بواسـطة القطـاع        - ٨
عن الموارد  بعيداً، الخاص(التصميم واإلنشاء والتمويل والصيانة)

    )١( .المحدودة للحكومة
 

طـوراً ألنشـطة   تعتبر شراكة القطاعين العام والخاص نموذجـاً مت 
عمال التي تساعد على زيادة استثمارات القطاع الخاص في كافة مجـاالت  األ

جل الوفاء باحتياجات المجتمع من السلع أالنشاط االقتصادي واالجتماعي من 
والخدمات بأساليب مستحدثة ويمكن حصر مبررات اللجـوء إلـى أسـلوب    

  :  الشراكة بالنقاط التالية
    :الحكوميةعجز الموازنة  - ١
ممـا   أكثـر عندما تنفق الحكومـة  يحدث عجز الموازنة الحكومية  

وحجم العجز عادة هو قضيه سياسـية واقتصـاديه    إيراداتتحصل عليه من 
 اإليـرادات الحكومة علـي   إنفاقمهمة لذا يقصد بالعجز الزيادة في مجموع 

 األسـباب برز تلك أالعجز في الموازنة العامة ومن  أسبابوتتعدد  الحكومية
    )٢(العامة اإليراداتايد النفقات العامة وانخفاض تز

  :تباطؤ معدالت النمو االقتصادي -٢
عقد السبعينيات والثمانينيـات  خالل  الناميةمعظم البلدان  تشهدلقد 

الناتج المحلـي   في  تباطؤ معدالت النمو تصاعد ظاهرة العشرين من القرن
                                                             

محمد متولى دكرورى محمد، الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة  (١)
رة المصرية، وزارة المالــية قطاع مكتب الوزير، اإلدارة العامة للبحوث المالية، إدا

  .٧ص ،١٠١بحوث التمويل، ملف رقم
الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، إدارة الدراسات االقتصادية والمالية،  -

 .٦مرجع سابق، ص

اليابان -شيماء هاشم علي، أثر عجز الموازنة الحكومية على سعر الصرف األجنبي  (٢)
ارة واالقتصاد، جامعة ) رسالة ماجستير، كلية اإلد٢٠٠٥-١٩٩٠حالة دراسية  للمدة (

 .١٢، ص٢٠٠٨بغداد، سنة 
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 اإلنتـاج وضع عن تراجع وقد نتج هذا ال سلبيةلتسجل معدالت نمو  اإلجمالي
 اإلنتـاج مـن حجـم    األكبرالذي يشكل في بعض البلدان النسبة  -الزراعي 

 اإلنتـاج عدم قدرة هذه البلدان علي دعم هذا  نتيجةجاء  وهذا التراجع -الكلي
وبالتالي فات سيطرة هـذه   وأمريكا األوروبيكما هو الحال في بلدان االتحاد 

الغذاء واستعماله كعامل ضغط سياسي علـي   في الدوليةالبلدان علي التجارة 
 سياسـاتها وسائل البلدان المتقدمة لفـرض   أهميعد واحدا من  الناميةالبلدان 

   )١( الغذاء الدولية. أزمةفي ظل تصاعد  الناميةعلي البلدان 
االتجاه العالمي نحو التوسع في شراكة القطاع الخاص في تقـديم   -٣

  .خدمات البنية األساسية
دت معظم دول العالم خالل العقود الثالثة األخيرة مـن القـرن   لقد شه

انخفاض معدالت النمو االقتصـادي  : العشرين تطورات اقتصاديه متعددة منها
واتساع نطاق المديونية الخارجية واالرتفاع الحاد في نسب التضخم وأسـعار  

ص الفائدة وأسعار الصرف وازدياد الشكوك حول فاعليه دور الدولة في تخصي
الموارد وتحقيق أهداف السياسة االقتصادية عامة وقد أدي إلي ضغوط محليـة  
عديدة في كثير من دول العالم إلتباع سياسات اقتصادية أكثر تحـررا بهـدف   

  .تحجيم عمليه التدخل الحكومي وتقليصه خاصة في المجال االقتصادي
ونتيجة لذلك صار للقطاع الخاص دوره الرئيسـي فـي االضـطالع     

في تقديم خدمات البنية األساسية  شراكةنب من هذا النشاط وبالتالي قيامه بالبجا
علي الدول الصناعية والمتقدمة فحسب بل امتد ليشـمل   ولم يعد ذلك مقصوراً

دول العالم النامي أيضا واتجهت كثير من دول جنوب شرق آسـيا والواليـات   
شرقية نحو تشجيع مشاركة ودول أمريكا الالتينية وأوروبا ال األمريكيةالمتحدة 

القطاع الخاص بجانب الدولة واألجهزة التابعة لها علي نحو يتيح أساليب أكثر 
                                                             

 ، أزمة الديون كجزء من أزمة هيكلية متعددة األبعاد، مقالمحمد ولد عبد الدائم -  (١)
  منشور على شبكة االنترنت موقع الجزيرة التالي: 

http: //www.aljazeera.net/home.  



 

 

٥٢ 
 

 

قل تكلفه في تقديم الخدمات والربط بين األنشطة االقتصادية المختلفـة  أكفاءة و
وهو ما يؤدي في النهاية إلي تحقيق معدالت التنمية مقبولـة ورفـع مسـتوي    

    )١( المعيشة لألفراد.
باإلضافة إلى ما تقدم يمكن ذكر بعض المبررات األخرى  التي تدفع 

   )٢(: والتي من بينها ما يليللجوء إلى أسلوب الشراكة  الدول 
  .عدم قدرة  الحكومات على تحقيق التنمية المستدامة بمفردها -
التغير التقني واالقتصادي المتسارع أتاح الفرصـة لتخفـيض تكلفـة     -

  المشاريع.
  المنافسة المتزايدة وانخفاض معدالت النمو.ضغوط  -
محدودية الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية لـدى القطـاع العـام     -

بسبب تعدد المجاالت والمشاريع التي يتطلب تنفيذها وتعمل الشـراكة  
على تخفيف حدة المنافسة بين هـذه المجـاالت مـن خـالل تبـادل      

  االلتزامات بين الشركاء.

                                                             
ا مستقبال في مجال الشراكات بين القطاعين العام هباألعمال التي يمكن االضطالع  (١)

والخاص، تقرير عن ندوة األونسيترال حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص، 
، لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، الدورة ٢٠١٣أيار/مايو  ٣-٢فيينا 

  /   A/CN.9/ 779، وثيقة رقم٢٠١٣تموز/يوليه  ٢٦-٨السادسة واألربعون، 
(2) Smith, Graham R.; Shafik, Nemat; Guislain, Pierre; Reichert, James 

A, Getting connected: private participation in infrastructure in the 
Middle East and North Africa, op.cit, ،p.3. 

محمد متولى دكرورى محمد، الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة 
المصرية، وزارة المالــية قطاع مكتب الوزير، ا إلدارة العامة للبحوث المالية، إدارة 

  .٧بحوث التمويل، مرجع سابق، ص
القطاع الخاص، إدارة الدراسات االقتصادية والمالية، الشراكة بين القطاع العام و -

 .٧مرجع سابق، ص
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رد التمويل المخصص لبرامج التنمية االجتماعية ومطالبـة  تقلص موا -
  المواطنين بتحسين الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية.

زيادة الفاعلية والكفاءة من خالل االعتماد على الميزة المقارنة وعلـى   -
  تقسيم العمل العقالني.

كل ذات تزويد الشركاء المتعددين بحلول متكاملة تتطلبها طبيعة المشـا  -
  العالقة.

  التوسع في اتخاذ القرار خدمة للصالح العام. -
  لألموال المستثمرة. أعلىتحقيق قيمة  -      

  املطلب الثاني
  الشراكة بني القطاعني العام واخلاص مزايا وعيوب

 

حقـق لهـا المزايـا    ي (ppp) إن لجوء الدولة إلى نظام عقود الشراكة
    :  التالية
ومن قدرة القطاع الخاص ، تعظيم استفادة الدولة من المدخرات العالمية - ١

وهو األمر الذي مـن  ، على خلق قنوات لتمويل االستثمارات المطلوبة
شأنه اإلسراع بمعدالت تنفيذ مشروعات البنيـة األساسـية والمرافـق    

بمـا يتخطـى قيـود    ، وتوسيع سقف النمو االقتصادي للدولـة ، العامة
    )١( ويحافظ في الوقت ذاته على السالمة المالية للدولة.، الموارد العامة

تقليل المخاطر واألعباء المالية واإلدارية التي تتحملها الدولـة إلتاحـة    - ٢
خاصةً في ظل التباطؤ النسبي الذي يتسم بـه تنفيـذ   ، الخدمات العامة

األساسية مقارنةً بمعدالت الحكومات ووحداتها العامة لمشروعات البنية 
اإلنجاز التي يمكن أن تفرضها هذه الحكومات على القطاع الخاص في 

                                                             
(1) Mohamed A.M. Ismail, Globalization and New International 

Public Works Agreements in Developing Countries An Analytical 
Perspective, November 2011,p.42. 
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فضالً عن تقليل المخـاطر المرتبطـة بطـول    ، إطار نظام المشاركة
وتغيرات أسعار الصرف ، مخاطر ارتفاع أسعار الخامات: مثل، التنفيذ

وامـل  وغيرهـا مـن الع  ، إذا ما كان التمويـل بـالعمالت األجنبيـة   
واكتساب خبـرات فنيـة متقدمـة مـن     ، جذب االستثمارات المتطورة - ٣

إذ يقدم نظام الشراكة  فرصة جيدة للدولة المضيفة للمشـروع  ، الخارج
للحصول على التكنولوجيا المتطورة واستعمالها حيـث يقـوم القطـاع    

حيث أنها تسـاعد شـركة المشـروع    ، الخاص بتوفير تلك التكنولوجيا
وكذا الوصـول  ، وصول إلى المواصفات الفنية األكثر دقة للمشروعلل

   )٢(إلى الحد األقصى للميزة الفنية للمشروع. 
وهذه التكنولوجيا تؤدي إلى تحسين االقتصاد المحلي خالل فترة حيـاة  

وكذلك يساعد على تنشيط أسواق المال عن طريق التوسع في إنشاء ، المشروع
مما يؤدي إلـى إقامـة سـبل جديـدة     ، نداتشركات جديدة وطرح أسهم وس

   )٣( لالستثمار.
إن إشراك القطاع الخاص في تمويل المشروعات يؤدي إلـى كسـب    - ٤

وبالتالي يؤدي إلى خفض اإلنفـاق واالقتـراض   ، مورد جديد للحكومة

                                                             
(1) Mohamed A.M. Ismail, Globalization and New International 

Public Works Agreements in Developing Countries, op.cit.,p.42. 
د. طه محمد محمد أبو العال، تقييم دور المشروعات التي طبقت نظام منح واسترداد   (٢)

) على قطاع الكهرباء في مصر، أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية، Botاالمتيازات (
 وما بعدها.   ٦، ص٢٠٠٨م اإلدارية للدراسات بالقاهرة، سنة كلية العلو

راجع في ذلك: خالد بن محمد عبد اهللا العطية، النظام القانوني لعقود التشييد والتشغيل  (٣)
. ١٦م،  ص ١٩٩٩ونقل الملكية، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، سنة 

مشروعات التي طبقت نظام منح واسترداد د. طه محمد محمد أبو العال، تقييم دور ال
 وما بعدها.   ٦) على قطاع الكهرباء في مصر مرجع سابق، صBotاالمتيازات (
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وكذلك ، )١(وهو يعد وسيلة للحد من تزايد المديونية الخارجية، الحكومي
بالدولة مـن خـالل إقامـة قاعـدة      النهوض بمستوى قطاع الخدمات

صناعية جديدة وإدارتها بواسطة القطاع الخاص األكثر فاعلية وكفـاءة  
حيث يعمل القطـاع الخـاص علـى اسـتخدام     ، من اإلدارة الحكومية

التكنولوجيا الحديثة في إقامة وإدارة وتحديث تلك المشـروعات ممـا   
   )٢( يحسن من أداء هذه الخدمات.

لخاص في تمويل مشروعات البنية األساسـية عـن   إن إشراك القطاع ا - ٥
طريق القطاع الخاص يلعب دوراً هاماً في توفير العملة األجنبية التـي  

وذلك شريطة أن يكون التمويل في الجـزء األكبـر   ، تحتاجها الحكومة
وتبرز ، منه بالعملة األجنبية التي يتم توفيرها من خارج البلد المضيف

ال التي تواجه فيها الدولـة أزمـة سـيولة    أهمية هذا الشرط في األحو
    )٣( للعملة األجنبية في السوق المحلية.

العامة تؤدي إلى التنميـة   قإن إشراك القطاع الخاص في تنمية المراف - ٦
حيث يؤدي إلى شق طرق إلى ، بالمحافظات والمناطق والمدن الجديدة

، يهـا هذه المناطق لتمكين المستثمر من مباشرة عمله بها والوصول إل
ومد شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي مما يسهم فـي خلـق   
مجتمعات عمرانية جديدة واتساع الرقعة السكانية بتوزيع أكبر للكثافـة  

    )٤(.السكانية على مساحة أكبر من أراضي البالد

                                                             
د. رشدي صالح عبد الفتاح، دور البنوك في تمويل مشروعات البنية األساسية بنظام  (١)

) دراسة تحليلية مقارنة مع التطبيق على مصر، رسالة دكتوراه، جامعة BOTال(
 .٨٠،ص ٢٠٠٥سكندرية، كلية الحقوق، سنة اإل

 المرجع السابق نفسه. (٢)

د. هاني صالح سري الدين، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية األساسية  (٣)
 .١٨٦، ص ٢٠٠١الممولة عن طريق القطاع الخاص، القاهرة، دار النهضة العربية، 

(4) Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private 
Partnerships, United Nations Economic Commission for Europe, 
United Nations, New York and Geneva, 2008,p.77. 
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وفي مقابل ما يحصل عليه القطاع العام من مزايا فان القطاع الخـاص   - ٧
يتمثل أهمها في اإلعفاء مـن  ، بل الحكومةيحصل على عدة مزايا من ق

وكذلك اإلعفاء مـن الجمـارك   ، رسوم االنتفاع باألراضي واستئجارها
تخفيض نسبة الضرائب أو ، للمعدات واآلالت المستخدمة في المشروع

    )١(اإلعفاء منها لفترة معينة
يترتب على قيام القطاع الخاص بتمويل وتشـغيل مشـروعات البنيـة     - ٨

أن يؤدي إلى خلق الفـرص  ، ل الدولة المضيفة للمشروعاألساسية داخ
لفتح أسواق عالمية عن طريق إعالن شركة المشـروع عـن نفسـها    
بقيامها بتحمل مسئولية المشروع من ناحية التمويل والتشييد والتشـغيل  

إذ تعطي الفرصة لنفسها كي تثبت كفاءتهـا وجـداتها فـي    ، والصيانة
لى ترتيب آثار إيجابية مؤداهـا قيـام   مما يؤدي إ، تحمل هذه المسئولية

دولة أخرى باالستعانة بها للـدخول معهـا فـي شـراكات خاصـة      
  )٢( بمشروعات بنيتها األساسية.

                                                             
(1) Ministry of Finance in Singapore, Public Private Partnership 

Handbook,2004,p.7. 
James Harris, Privatisation and Public Private Partnerships in 

Singapore,  Lovells Lee & Lee Projects,p.4 
شهاب فاروق عبد الحي، التنظيم القانوني والتعاقدي لنظم مشاركة القطاع العام  (٢)

والخاص في تمويل وتشغيل مشروعات البنية األساسية، رسالة ماجستير، جامعة 
  .١١٠، ص ٢٠١٠القاهرة، كلية الحقوق، سنة 

-٢٠٢جع: د. حمادة عبد الرازق حماده، عقود الشراكة، مرجع سابق، ص صللمزيد را
٢٠٤.  

  .٤: ٣د. وفاء عثمان، الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مرجع سابق، ص ص
  .١١د. محمد متولي دكروري، الشراكة مع القطاع الخاص، مرجع سابق، ص 

العام والخاص، مرجع سابق، ص د. عبد القادر فتحي الشين، نظم المشاركة بين القطاعين 
  . ١٨٥: ١٨٣ص
الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، إدارة الدراسات االقتصادية والمالية، مرجع  -

 .٧سابق، ص
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فإن له أيضاً فـي المقابـل بعـض    ، إذا كان نظام الشراكة له مميزات

  :  النحو التالي العيوب  وسنعرض لتلك العيوب على
  

إن الحافز الرئيسي للقطاع الخاص هو جني األرباح عكـس القطـاع   
والذي يهمه في المقام األول المصلحة العامة وهو األمر الذي يؤدي إلى ، العام

كمـا أن  ، حدوث فجوة اجتماعية بين القطاعين والتي قد تنتج عن فقدان الثقـة 
قد ترجع إلى االختالف في نسبة الخصم التـي يمنحهـا   ، الفجوة بين القطاعين

والتي قد تفسـر بـاختالف الحـافز بـين     ، القطاع الخاص عن القطاع العام
  )١( القطاعين العام والخاص.

  :  التدخل في السياسة الداخلية للبلد المضيف
إن نظام الشراكة قد يتيح لشركة المشروع التدخل في سياسـة الدولـة   

وذلك لما لها من نفـوذ  ، السياسية أحياناً وتهديد أمنها القوميبل و، االقتصادية
اقتصادي ومصالح مالية تجبرها على حماية استثماراتها حتى ولو مـن قبـل   

ويحث ذلك عادةً في الدول النامية التي تعاني من عجـز  ، الدولة المضيفة ذاتها
ض في موازنتها العامة وال تسـتطيع أن تقـوم أجهزتهـا بمفردهـا بـالنهو     

  .)٢(بمشروعات بنيتها األساسية
  

إن ارتفاع نسبة التمويل من البنوك المحلية يؤدي إلى استنزاف جـزء  
لذلك ينبغـي أن تقـوم    )٣(ال يستهان به من السيولة المحلية بالعمالت الصعبة 

                                                             
(1) G.W.E.B.Van Herpen, public private partnership the advantages 

and disadvantages examined,London,2002,p.9. 
عبد الحي، التنظيم القانوني والتعاقدي لنظم مشاركة القطاع العام  شهاب فاروق (٢)

 .١٠٤والخاص في تمويل وتشغيل مشروعات البنية األساسية، مرجع سابق، ص
مثال ذلك: مشروع سيدي كرير لتوليد الطاقة الكهربائية في جمهورية مصر العربية  (٣)

)، وكانت نسبة الدين إلى حقوق مليون دوالر٤٢٠الذي بلغت تكاليفه االستثمارية حوالي(
 مليون دوالر)٣٠٠مليون دوالر)، تم اقتراض نحو(٣١٥%)أي حوالي(٧٥الملكية نحو(

 منها من البنوك المحلية المصرية.
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األموال األجنبية الشراكة في األساس على إقامة المشروعات الوطنية برؤوس 
وليس باستغالل احتياطي الدولة من العمالت لذلك  تنبهت العديد مـن الـدول   

بأن بادرت إلـى ربـط   ، من قبل مستثمرين أجانب، النامية لخطورة هذا األمر
الموافقة على أي مشروع بنظام الشراكة بأن يتم تمويله بأموال أجنبيـة مـن   

، وباكسـتان ، وبـنجالديش ، والفلبين ،والصين، ومن هذه الدول الهند، الخارج
    )١( وفيتنام.، وماليزيا
  

إن تتشابك العالقات التعاقدية المتعلقة بمشروع الشراكة يقتضـي مـن   
، الدولة تكبد تكاليف باهظة إلعداد وتحضير مستندات التعاقد وتدريب ممثليهـا 

فنيين وماليين وقانونيين ذوي كفـاءة عاليـة مـن القطـاع      وتعيين مستشارين
كما ، وهو ما يستنزف أمواالً كثيرة بالنسبة لألجهزة الحكومية، الخاص لتمثيلها

فقد أثبتـت التجربـة فـي    ، أن المراحل األولية للمشروع تستغرق وقتاً طويالً
تمـام  الهند وتركيا وباكستان أن مرحلة اإلعـداد وحتـى إ  : مثل، بعض البالد

وهو ما بدوره يؤدي إلى تعطيـل حركـة   ، التفاوض قد تستغرق خمس سنوات
  .)٢(التنمية

فإن شركة المشـروع إمـا أن   ، نظراً لطول فترة تشييد وتشغيل المشروع - ٤
وكال الحالتين مـن الممكـن أن   ، وإما أم تجني الكثير من األرباح، تفلس

 .)٣(في المشروع يخلقا أزمة سياسية للحكومة مما قد يدفعها إلى التدخل

                                                             
 العربي المعهد، التنمية جسر لسلةس.، B.O.T. ویللتحوا للتشغيوا. ءلبناا مانظ (١)

 .١٢ص ،لثالثةا لسنةا، ٢٠٠٤ سنة رفمبنو والثالثون، مسلخاا ددلعا بالكويت، للتخطيط

، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية األساسية د.هاني صالح سري الدين، (٢)
 .١٩٠مرجع سابق، ص

(3) Dieter Katz, Financing Infrastructure Projects: Public Private 
Partnerships (PPPs), New Zealand Policy Perspectives Paper 
06/02,2006,p.8 
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  الباب األول
  الطبيعة القانونية لعقود الشراكة وشروطها

 

بـين القطـاعين العـام    لما كان عقد الشراكة هو عقد طويل األمـد  
والخاص يهدف إلى قيام القطاع الخاص بعملية تمويل وتصميم وبناء وتشـغيل  

 ة ما يقدمها القطـاع العـام  وصيانة البنية التحتية أو تقديم الخدمات والتي عاد
ويحصل بموجبه القطـاع   والمخاطر بين الشركاءبحيث يتم توزيع المسئوليات 

مبالغ مالية تلتزم اإلدارة المتعاقدة بدفعها إليه بشكل مجزأ طـوال   علىالخاص 
  .مدة الفترة التعاقدية

 فإنه يتسم ببعض السمات والخصائص والتي تميزه عن بـاقي العقـود  
همية بمكان أن نتعرف على الطبيعة القانونية أو التكييف القانوني ولذلك من األ

لهذا العقد وهل هو من عقود القانون العام أم من عقود القانون الخاص وذلـك  
نظراً لخضوع كل منهما لقواعد قانونية مختلفة عن اآلخر وهذا يـؤثر بـدوره   

دية كمـا أن هـذا   في تحديد مدى االلتزامات المترتبة على أطراف العالقة العق
التمييز يترتب عليه تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات المتعلقـة  

.كما نرى أنه من األهمية بمكان  أيضاً أن نتعرض لشروط هذا النوع  )١(بالعقد
  من العقود.  

  : فصلين على النحو التالي إلىوفي ضوء ما تقدم سنقسم هذا الباب 
  .انونية لعقود الشراكةالطبيعة الق: األولالفصل 

  .شروط عقود الشراكة: الفصل الثاني
  
  
  

                                                             
دار  العقود اإلدارية وأحكام إبرامها، اإلسكندرية، د. حمد محمد حمد، د. مفتاح خليفة، (١)

 .٧، ص٢٠٠٨المطبوعات الجامعية، سنة 
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  الفصل األول
  (PPP) الطبيعة القانونية لعقود الشراكة

  : متهيد وتقسيم
حيث يضفي ، لقد اختلفت اآلراء حول الطبيعة القانونية لعقود الشراكة

في حين يضفي عليها البعض اآلخر الصفة ، عليها البعض الصفة المدنية
  دارية.اإل

 الطبيعة القانونية لعقود الشراكةواستناداً إلى ما تقدم وللتعرف على 
)PPP( ،سنقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية :  

  .التمييز بين العقد اإلداري والعقد المدني: املبحث األول
 .(PPP)الطبيعة المدنية لعقد الشراكة: املبحث الثاني
 .(PPP)عقد الشراكةالطبيعة اإلدارية ل: املبحث الثالث
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  املبحث األول
  التمييز بني العقد اإلداري والعقد املدني

 

تعد نظرية العقد اإلداري من النظريات الحديثة نسـبياً فـي القـانون    
ار اإلداري والضـبط  رالمواضيع األخـرى كـالق   إلىبالقياس وذلك  اإلداري

فكـرة  ومن ثم .هاس الدولة الفرنسي في نشوئللمج الفضليرجع اإلداري، حيث 
 فـي زمـن متـأخر ال    إالالعقد اإلداري لم تنشأ في القانون اإلداري الفرنسي 

على النحـو   ينشأة فكرة العقد اإلدار وسنتناول )١(عشرينع القرن الليتجاوز مط
  :  التالي

 
اإلداري من األفكار القانونية الحديثـة التـي ابتـدعها     تعد فكرة العقد

وقـد  ، قضاء مجلس الدولة الفرنسي وأخذها عنه القانون المصري والكـويتي 
  مرت هذه الفكرة بتطور حتى استقرت في صورتها الحالية.

ففي البداية كان القضاء اإلداري الفرنسي يميـز بـين أعمـال اإلدارة    
حيث كان ، وأعمال اإلدارة بوصفها فرداً عادياً باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة

، يختص بنظر األولى دون الثانية والتي تعتبر من اختصاص القضاء العـادي 
: ونتيجة لذلك خرجت المنازعات المتعلقة بتصـرفات اإلدارة العاديـة ومنهـا   

   )٢( عمليات التعاقد من دائرة اختصاص مجلس الدولة.
الذي كان يطبق عليهـا قواعـد   وظلت من اختصاص القضاء العادي 

والتي بمقتضاها تعتبر عقود ، ولكن استثناء من القاعدة السابقة، القانون الخاص
، اإلدارة من قبيل التصرفات العادية التي تخضع الختصاص القضـاء العـادي  

نص على اختصاص المحاكم اإلداريـة  -ألسباب خاصة-فإن المشرع الفرنسي
                                                             

لؤي كريم عبد، األسس القانونية الالزمة لمشروعية العقد اإلداري وأهميتها في أداء  (١)
 .٣، ص ٢٠١١د الثالث والخمسون، سنة السلطة العامة لواجباتها، مجلة ديالي، العد

 .٤٥، مرجع سابق، ص(B.O.T)د.ياسر أحمد الصيرفي، النظام القانوني لعقد (٢) 
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وقد أطلق ، )١(ة ببعض العقود التي تبرمها اإلدارةبالفصل في المنازعات المتعلق
ألن اختصاص ، الفقهاء على هذه العقود تسمية "العقود اإلدارية بتحديد القانون"
وإنمـا يرجـع   ، القضاء اإلداري بتلك العقود لم يكن يستند إلى خصائص ذاتية

  )٢( إلى إرادة المشرع.

يـر مـن معيـار    أخذ القضاء اإلداري الفرنسـي يغ ، وفي فترة الحقة
فعدل عن التفرقة بين أعمال السلطة العامة وأعمال اإلدارة العادية ، اختصاصه

والذي أصبح بموجبه مختصاً بكـل نـزاع   ، إلى معيار جديد هو المرفق العام
سواء كانـت اإلدارة تتصـرف   ، يتعلق بتنظيم وسير مرفق من المرافق العامة

   )٣( عادياً. بوصفها صاحبة سلطة وسيادة أو بوصفها شخصاً
 

لحداثـة   راً نظوذلك في مصر  تعد نظرية العقد اإلداري حديثة أيضاً
، ولـم   م١٩٤٦س الدولة المصري سنة لمج ُأسسا حيث هفي القضاء اإلداري

    )٤(بادئ األمر هضمن اختصاص تكن العقود اإلدارية من
كرة العقود اإلدارية لم تظهـر فـي   وبعبارة أخرى يمكن القول أن ف  

 )١١٢مصر إال بعد األخذ بنظام القضـاء اإلداري بموجـب القـانون رقـم(    
ومن ثم ظـل  ، والذي لم يرد فيه أي شيء يتعلق بالعقود اإلدارية، ١٩٤٦لسنة

                                                             
الخاص بالعقود التي تتضمن ١٩٣٨يونيو سنة١٧من ذلك: المرسوم بقانون الصادر في (١) 

في شغالً للدومين العام، وذلك القانون الذي جعل من اختصاص مجالس األقاليم النظر 
 المنازعات المتعلقة بعقود األشغال العامة.

د.سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، دراسة مقارنة، القاهرة، دار الفكر  (٢)
 .٣٣م، ص١٩٨٤العربي، سنة

أساليب اإلدارة العامة وخضوعها لمبدأ سيادة -د.عزيزة الشريف، القانون اإلداري (٣)
م، ٢٠٠٠يت، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، سنةالقانون، الجزء األول، الكو

 .٩١ص

لؤي كريم عبد، األسس القانونية الالزمة لمشروعية العقد اإلداري وأهميتها في أداء  (٤)
 .٣السلطة العامة، مرجع سابق، ص
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 )٩ولكن سرعان ما أصدر المشرع القانون رقـم( ، القضاء العادي مختصاً بها
والذي نص في المـادة  ، ١٩٤٦لسنة )١١٢( ليحل محل القانون رقم١٩٤٩لسنة

الخامسة منه على اختصاص محكمة القضاء اإلداري بالفصل في المنازعـات  
وعقود التوريد اإلدارية التـي تنشـأ   ، واألشغال العامة، الخاصة بعقود االلتزام

    )١( بين الحكومة والطرف اآلخر في العقد.
الذي نـص فـي   م و١٩٥٥لسنة )١٦٥ثم صدر بعد ذلك القانون رقم(

مادته العاشرة على أن "يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في 
أو بـأي عقـد   ، المنازعات الخاصة بعقود االلتزام واألشغال العامة والتوريـد 

    )٢(إداري آخر".
وبذلك يكون المشرع المصري قد أطلق اختصاص القضـاء اإلداري  

فلـم  ، اإلدارية من جميع القيود السـابقة بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعقود 
كما امتـد  ، يعد ذلك االختصاص مقصوراً على عدد معين من العقود اإلدارية

هذا باإلضـافة إلـى أن القضـاء    ، إلى جميع المنازعات المتعلقة بتلك العقود
وهـو مـا يعنـي توحيـد القواعـد      ، اإلداري أصبح وحده هو المختص بذلك

    )٣( وهي قواعد القانون اإلداري.، المنازعاتالموضوعية التي تحكم هذه 
 

م ١٩٦٢من الدستور الكويتي الصـادر عـام    )١٦٩( لقد نصت المادة
على أن "ينظم القانون الفصل في الخصومات اإلداريـة بواسـطة غرفـة أو    

شـامالً  ، اإلداريمحكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء 
  ووالية التعويض بالنسبة للقرارات اإلدارية المخالفة للقانون".، والية اإللغاء

فإن المشرع لم ، ١٩٦٢وعلى الرغم من صدور الدستور الكويتي سنة
بإصداره المرسـوم بقـانون   ١٩٨١)موضع التنفيذ إال في سنة١٦٩يضع المادة(

                                                             
 م.١٩٤٩) لسنة٩راجع نص المادة الخامسة من القانون رقم( (١)

 م.١٩٥٥) لسنة١٦٥رقم( من القانون )١٠راجع نص المادة رقم( (٢)

 .٥٢د. سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص  (٣)
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بإنشاء الدائرة اإلدارية ١٩٨٢لسنة )٦١المعدل بقانون رقم(١٩٨١لسنة )٢٠رقم(
والذي نص في مادته الثانيـة علـى أن "تخـتص    ، )١(في إطار المحكمة الكلية

الدائرة اإلدارية وحدها بنظر المنازعات التـي تنشـأ بين(الجهـات اإلداريـة     
أو أي ، وعقود األشغال العامـة والتوريـد  ، في عقود االلتزام والمتعاقد اآلخر)
  ها فيها والية القضاء الكامل".وتكون ل، عقد إداري آخر
 

نخلص مما تقدم إلى أن بداية ظهور العقد اإلداري كانت بتـدخل مـن   
ومن ثم فقد ، حيث نص على اعتبار عقود بعينها عقوداً إدارية، جانب المشرع

وهـذه  ، أصبح القضاء اإلداري هو المختص بنظر المنازعات المتعلقـة بهـا  
  تعبير "العقود اإلدارية بتحديد المشرع". العقود هي ما أطلق عليها

وفي مرحلة الحقة أصبح اختصاص القضاء اإلداري ال يقتصر فقـط  
وإنما امتـد لجميـع العقـود اإلداريـة     ، على العقود اإلدارية بتحديد المشرع

  حتى ولو لم يكن هناك نص خاص يقرر إخضاعها للقضاء اإلداري.، بطبيعتها
 

 
يعرف القانون الفرنسي العقد اإلداري على أنه" العقـد الـذي يبرمـه    

ويخضع في منازعاته للقانون اإلداري والقضـاء  ، شخص عام أو يبرم لحسابه
أو لتضمنه شروطاً اسـتثنائية غيـر   ، سواء بنص صريح في القانون، اإلداري

أو إذا كان يعهد للمتعاقد اآلخر بالمساهمة المباشرة ، ألوفة في القانون الخاصم
    )٢( في إنجاز أو تسيير مرفق عام.

                                                             
، السنة السابعة والعشرون، وقد عدل ١٣٤٤منشور في جريدة الكويت اليوم العدد (١)

، السنة التاسعة ١٩٤٤، المنشورة في الكويت اليوم بالعدد١٩٨٢) لسنة٦١بالقانون رقم (
 والعشرون.

(2) Lexique des termes juridiques,Dalloz,1993,p.149. 
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تعتبر عقوداً إدارية تلـك التـي   ، ووفقاً لقضاء مجلس الدولة الفرنسي
وتظهر فيهـا نيتـه فـي    ، بقصد تسيير مرفق عام، يبرمها شخص معنوي عام

ويتجلى ذلك إما بتضمين تلك العقود شروطاً غيـر  ، اماألخذ بأحكام القانون الع
أو بالسماح للمتعاقد مع اإلدارة باالشتراك مباشـرةً  ، مألوفة في القانون الخاص

   )١( في تسيير المرفق العام.
ولقد عرفت محكمة القضاء اإلداري المصرية  العقد اإلداري بقولهـا"  

م بين شخص معنـوي عـام   قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن العقد المبر
بـل إن  ، وبين أحد األفراد ال يستلزم بذاته اعتبار هذا العقد من العقود اإلدارية

ليس في صفة ، المعيار المميز لهذه العقود عما عداها من عقود القانون الخاص
المتعاقدين بل في موضوع العقد متى اتصل بمرفق عام مـن حيـث تنظـيم    

، أو المعاونة أو المساهمة فيه مشتركاً في ذلـك  المرفق أو تسييره أو استغالله
وعلى درجة متساوية بظهور نية الشخص المعنوي العام في أن يأخذ في العقد 

فيضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في ، بأسلوب القانون العام وأحكامه
    )٢(القانون الخاص".

 فتواها رقـم  كما ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في
إلى القول "بأن العقود اإلدارية تختلف  ٢٣/١٠/١٩٥٦الصادرة بتاريخ )٦٤٧(

في طبيعتها عن العقود المدنية؛ وذلك ألنها تعقد بين شـخص مـن أشـخاص    
بقصـد تحقيـق مصـالح    ، القانون العام وشخص من أشخاص القانون الخاص

عـى فيهـا دائمـاً    إذ يجب أن يرا، ومركز المتعاقدين منها غير متكافئ، عامة
هذا الهدف يجب أن يسود شـروط  ، تغليب الصالح العام على الصالح الخاص

كمـا أن اإلدارة تراعـي فـي    ، العقد وعالقة المتعاقدين عند تطبيقه وتفسيره
                                                             

راجع في ذلك: د. محمد عبد الواحد الجميلي، ماهية العقد اإلداري، القاهرة، دار  (١)
 .٤٠م، ص١٩٩٨النهضة العربية، سنة

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الجمعية العمومية للقسم االستشاري للفتوى  (٢)
 .٧٥١، ص ١٩٦٠إلى  ١٩٤٦مسة عشر عاما من والتشريع في خ



 

 

٦٧ 
 

 

الشروط الجزائية المنصوص عليها في عقد ما مالءمتها لطبيعـة هـذا العقـد    
وطريقة معينة حتى تكفـل   وقيمته وموجبات السرعة في تنفيذه في وقت معين

   )١( انتظام سير المرفق العام.
كما ذهبت المحكمة اإلدارية العليا إلى القول بأن "مناط العقـد اإلداري  

وأن يتصل بنشاط المرفق العام من حيث تنظيمه ، أن تكون اإلدارة أحد أطرافه
وتحقيق احتياجاته مراعـاة لوجـه المصـلحة    ، وتسييره بغية خدمة أغراضه

وأن يأخذ العقـد  ، وما تقتضيه من تغليبها على مصلحة األفراد الخاصة، امةالع
وما ينطوي عليه من شروط استثنائية غير مألوفة فـي  ، بأسلوب القانون العام

سواء تضمن العقد هذه الشروط أو كانت مقـررة بمقتضـى   ، القانون الخاص
   )٢( القوانين واللوائح.

ا إلى تعريف العقد اإلداري بالقول" كما ذهبت المحكمة الدستورية العلي
، يتعين العتبار العقد عقداً إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنويـاً عامـاً  

بقصد تسـييره  ، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام، يتعاقد بوصفه سلطة عامة
وهـو انتهـاج أسـلوب    ، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود اإلدارية، أو تنظيمه

فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابـط   القانون العام
    )٣( القانون الخاص.

ولقد ذهبت محكمة االستئناف العليا الكويتية إلى تعريف العقد اإلداري 
بالقول "من المقرر أنه يتعين العتبار العقد عقداً إدارياً أن يكون أحـد طرفيـه   

وأن يتصل العقد بنشاط مرفق ، ة عامةشخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفه سلط
وهـو  ، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود اإلدارية، عام بقصد تسييره أو تنظيمه

                                                             
ق، جلسة ١١) لسنة٥٧٦حكم المحكمة اإلدارية العليا في القضية رقم ( (١)

 ق.١٣لسنة١٩٦٨فبراير سنة٢٤م، وحكم المحكمة اإلدارية العليا في٣٠/١٢/١٩٦٧

م، ٣٠/١٢/١٩٦٧ق، جلسة١١) لسنة٥٧٦حكم المحكمة اإلدارية العليا في القضية رقم ( (٢)
 ق.١٣م، لسنة١٩٦٨فبراير سنة٢٤المحكمة اإلدارية العليا فيوحكم 

 م.١٩٩١يناير سنة ٥ق، بتاريخ ١٢) لسنة ١حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ( (٣)
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انتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود مـن شـروط اسـتثنائية    
    )١(بالنسبة إلى روابط القانون الخاص".

اري على أنه "ذلك العقد يعرف بعض الفقه العقد اإلد، أما بالنسبة للفقه
وتظهـر  ، بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، الذي يبرمه شخص معنوي عام

فيه نية اإلدارة في األخذ بأحكام القانون العام وآية ذلـك أن يتضـمن العقـد    
أو أن يخول المتعاقـد مـع   ، شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص

   )٢( ر المرفق العام.اإلدارة االشتراك مباشرة في تسيي
كما يعرفه البعض اآلخر على أنه "ذلك العقد الـذي يبرمـه شـخص    

وتظهر فيه اإلدارة في األخـذ  ، معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه
ومناط ذلك أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة ، بأحكام القانون العام

مع االشتراك مباشـرة فـي تسـيير     في القانون الخاص أو أن يخول المتعاقد
    )٣(المرفق العام".

 
ولم يبين خصائصها التـي  ، لم يعرف القانون اإلداري العقود اإلدارية

تميزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط الالزمة لها ولحصانتها مـن  
إال أن إعطاء العقود التـي تبرمهـا   ، بالتأويلتعرض المحاكم لها بالتعطيل أو 

جهات اإلدارة وضعها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يـتم  
    )٤( ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها.، على هدى ما يجري تحصيله منها
                                                             

م، ١٩٩٥) تجاري، مجلة القضاء والقانون ديسمبر سنة١٢٢/٨٨طعن بالتمييز رقم (  (١)
 .١٩٥رقم١٧السنة

للعقود اإلدارية، القاهرة، مطبعة عين شمس،  د. سليمان الطماوي، األسس العامة (٢)
 .٧٤م، ص١٩٩١سنة

د.عمر حلمي فهمي، معيار تمييز العقد اإلداري، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة  (٣)
 .٣١م، ص١٩٩٣

ق، جلسة  ٦١) لسنة ٤٢٤راجع أحكام محكمة النقض المصرية، الطعن رقم ( (٤)
  م.١٥/١١/١٩٩٧

 .١٩/٤/١٩٧٧ق، جلسة ٤٣) لسنة ٦١٨وراجع أيضاً الطعن رقم (
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فإنـه  ، لكي نميز بين العقد اإلداري والعقد المدني: يتضح مما تقدم أنه
إذ أن القانون لـم  ، ع إلى شروط العقد اإلداري لدى الفقه القانونييجب الرجو

، العقود اإلدارية وخصائصها من هذا المنطلـق -على وجه الدقة واليقين-يحدد
ذهب فقهاء القانون العام إلى أنه لكي يميز العقد اإلداري فإنه ينبغـي تـوافر   

  :  ثالثة شروط
 

إن المبدأ العام والمستقر عليه فقهاً وقضاء أن يكون أحد أطراف العقد 
لذا فإن العقد الذي ال يكون أحـد أطرافـه   ، شخصاً من أشخاص القانون العام

شخصاً من أشخاص القانون العام ال يمكن أن يعتبر عقداً إدارياً بأي حال مـن  
   )١( األحوال.

الدولة التي تعتبر أهم األشـخاص  : ية العامة هيواألشخاص االعتبار
باإلضـافة إلـى   ، االعتبارية العامة والمحافظات والمدن والقـرى واألحيـاء  

  األشخاص االعتبارية المرفقية.
واستثناء من المبدأ العام يكتسب العقد صفته اإلداريـة إذا كـان أحـد    

وهذا مـا أكدتـه   ، اأطرافه شخصاً معنوياً خاصاً تعاقد باسم اإلدارة ولمصلحته
والذي جـاء  ، ٧/٣/١٩٦٤المحكمة اإلدارية العليا في مصر في حكمها بتاريخ

فيه "من البديهي أن العقد الذي ال تكون اإلدارة أحد أطرافه ال يجوز بأي حال 
ذلك أن قواعد القانون العـام إنمـا   ، من األحوال أن يعتبر من العقود اإلدارية

إال أنـه مـن   ، شاط األفراد والهيئات الخاصةوضعت لتحكم نشاط اإلدارة ال ن
المقرر أنه متى تبين أن تعاقد الفرد أو الهيئة الخاصة إنما كان فـي الحقيقـة   

فإن هذا العقد يكتسب صفة العقد اإلداري إذا مـا  ، لحساب اإلدارة ولمصلحتها
   )٢( توافرت فيه العناصر األخرى التي يقوم عليها معيار تمييز العقد اإلداري.

                                                             
د. محمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود اإلدارية في مجال النظرية  (١)

 .١١والتطبيق، القاهرة، دار النهضة العربية، دون تاريخ نشر، ص

 .٧/٣/١٩٦٤ق، بتاريخ٧) لسنة١٥٥٨حكم المحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم ( (٢)
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ال يكفي العتبار العقد إدارياً أن تكون اإلدارة أحد األطراف إنما يجب 
وتؤكـد  ، البحث فيما إذا كان العقد متعلقاً بمرفق عام على أي وجه من الوجوه

أن مناط العقـد  ٨/١/١٩٩٥المحكمة اإلدارية العليا في مصر في حكمها بتاريخ
ى جانب أن تكون اإلدارة أحد أطرافه أن يتصل بنشاط مرفق عـام  اإلداري إل

من حيث تنظيمه وتسييره بغية خدمة أغراضه وتحقيق احتياجاته مراعاة لوجه 
    )١( المصلحة العامة وتغليبها على مصلحة األفراد الخاصة.

وقد تكـون فـي   ، وفكرة المرفق العام الزمة وال يمكن االستغناء عنها
وحدها العامل الفعال الوحيـد فـي تحديـد طبيعـة العقـد       أحيان كثيرة هي

  :  وللمرفق العام معنيان هما )٢(اإلداري.
  

حيث يقصد بالمرفق العام الهيئة أو المنظمة التي تقوم بـأداء الخدمـة   
إلشباع الحاجات العامة التي ترى الدولة ضرورة القيام بهـا بنفسـها وتحـت    

    )٣( إشرافها ومسئوليتها.
  

ومـن ثـم   ، ويقصد به النشاط العام الذي يباشره الشخص االعتبـاري 
، ينصرف إلى كل نشاط تباشره الدولة أو تتولى تنظيمـه أو اإلشـراف عليـه   

   )٤( ويستهدف تحقيق المصلحة العامة.

                                                             
 م.٨/١/١٩٩٥ق، جلسة ٣٥لسنة  ١٢٨٣دارية العليا الطعن رقم حكم المحكمة اإل (١)

د. وليم سليمان، اتجاهات حديثة في المعيار المميز للعقد اإلداري، مجلة مجلس الدولة،  (٢)
 .٥٠٤، ص١٩٦٠، سنة٩- ٨العدد

د.أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، رسالة دكتوراه، كلية  (٣)
 .١٠م، ص١٩٧٣امعة القاهرة، سنةالحقوق، ج

د. ثورية لعيوني، معيار العقد اإلداري، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية  (٤)
 .١٥٢م، ص١٩٨٧الحقوق، سنة
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روط غير المألوفة في القانون الخاص تلك الشروط التي من يقصد بالش
شأنها أن تعطي المتعاقدين حقوقاً أو تلقي عليهم التزامات تختلف بطبيعتها عن 
الشروط التي يمكن أن يتضمنها عقد مدني أو تجاري يقوم على أساس اإلرادة 

  الحرة.
أنهـا  تأصيل الشروط االسـتثنائية بـالقول ب   )١(وقد حاول بعض الفقه

أو ال ، شروط لو وجدت في عقد مدني العتبرت باطلة أو أنها شروط مستحيلة
أو أنها شروط غير معتادة فـي  ، يفكر فيها المتعاقدان في إطار القانون المدني

وقد استقر الرأي على أن تضمين العقد شروطاً استثنائية غيـر  ، العقود المدنية
اإلدارة في اختيار وسائل القـانون   مألوفة يعتبر الوسيلة المثلى للكشف عن نية

وبالتالي رغبتها في الظهور بمظهر السلطة العامـة وإخضـاع العقـد    ، العام
   )٢( لقواعد القانون اإلداري.

ويمكن االستدالل على الشروط االستثنائية أو غير المألوفـة بقـرائن   
ـ  ، معينة ا كما يمكننا أن نشير إلى أبرز صور الشروط االستثنائية كمـا عرفه

  :  القضاء اإلداري


 
وهذه الشروط كانت األصل في تأسيس فكرة الشروط االستثنائية فقـد  

ت لوحظ فيها أنها تعبر عن وجود الدولة طرفاً في العقد فتحتفظ لنفسها بامتيازا
تجاه المتعاقد معها أو تمكن المتعاقد معها من استخدام مظاهر السلطة العامـة  

وال يملك األفـراد  ، وهو أمر ال يتصور في عقود القانون الخاص، تجاه الغير

                                                             
(1) G. Vedel, ،la notion de clause exorbitante, Mélanges Mestre, Sirey, 

1956,p.534. 
التزام المرافق العامة طبقاً لنظام د.عمرو أحمد حسبو، التطور الحديث لعقود  (٢)

(B.O.T)٥٠م، ص٢٠٠١، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة. 
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وهـذه الشـروط يعتمـدها القضـاء اإلداري     ، ممارسته أو تضمينه لعقودهم
   )١(انون العام. باستمرار لتمييز العقد اإلداري ويطبق عليها مبادئ الق


 

، هذه الشروط ال تعبر باطلة إذا تضمنها عقد من عقود القانون الخاص
ولكن واقع األمر أنها غير مألوفة ألنها تشكل إخالالً بقاعدة المساواة بين 

مركز المتعاقدين غير متكافئ مما يجعل من غير المتصور وتجعل ، المتعاقدين
   )٢(أن يقبلها المتعاقد بحرية واختيار. 

فسلطة اإلدارة في اإلشراف على عملية التنفيذ هي أمـر ممكـن فـي    
ولكنه يعد أمراً غير مألوف إذا تعـدى األمـر مجـرد    ، عقود القانون الخاص

صـدار أوامـر يلتـزم المتعاقـد     اإلشراف إلى التوجيه والتسلط على التنفيذ بإ
  بإتباعها في عملية التنفيذ.

وكذلك سلطة اإلدارة في تعديل شروط العقد بالزيادة فـي التزامـات   
مثل هذه الشروط ال تعد باطلة إذا ، المتعاقد أو نقصاً منها أو التعديل في التنفيذ

ولكنها غير مألوفة وغيـر متصـور   ، تضمنها عقد من عقود القانون الخاص
    )٣( ولها في عقد يقوم على حرية اإلرادة والمساواة بين المتعاقدين.قب

يالحظ أن اإلحالة إلى دفاتر الشروط التـي تتضـمن القواعـد     -ثالثاً
الخاصة بعقود اإلدارة لم يعتبرها القضاء اإلداري في حد ذاتها شرطاً استثنائياً 

يتضمنها هذا الـدفتر   داالً على طبيعة العقد اإلداري إال إذا كانت الشروط التي
هي بذاتها استثنائية إذ تعتبر بهذه اإلحالة جزءاً من العقد اإلداري ودليالً علـى  

ولهذا فإن هذه ، اتجاه نية المتعاقدين في اختيار أسلوب القانون العام في تعاقدها

                                                             
د. عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد اإلداري، القاهرة، دار النهضة العربية،  (١)

 .٧١دون تاريخ نشر، ص

 .٧١جع سابق، صد. عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد اإلداري، مر (٢)

د. نجاتي عبد الغني إبراهيم، التنظيم القانوني لعقد منح التزام المرافق العامة، مرجع  (٣)
 .٦٦سابق، ص
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وإنما هي شرط كاشف عن طبيعـة العقـد   ، اإلحالة ال تعد شرطاً غير مألوف
  ونية المتعاقدين.

وهو األمر أيضاً بالنسبة إلتباع المتعاقدين إلجراءات وأشكال التعاقـد  
فهذه اإلجراءات يمكن إتباعهـا  ، اإلدارية كإجراءات المناقصات أو المزايدات

ومن ثم فهي ال تدل بذاتها على صفة ، في العقود المدنية تماماً كالعقود اإلدارية
    )١( العقد اإلدارية.

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٧١د. عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد اإلداري، مرجع سابق، ص (١)
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  املبحث الثاني
 (PPP) لطبيعة املدنية لعقد الشراكةا

أقرب إلـى عقـود    (PPP) ذهب رأي في الفقه إلى أن عقود الشراكة
وبالتالي فهي عقود مدنية تخضع ، القانون الخاص منها إلى عقود القانون العام

وذلك أن هذه العقـود شـأنها شـأن عقـود     ، )١(في منازعاتها للقانون الخاص
، هـا أن تضـمنها اإلدارة شـروطاً اسـتثنائية    االستثمار ال تقبل بحسب طبيعت

فمتطلبات التجارة الدولية تفرض على الدولة أن تنزل للتعاقد شأنها فـي ذلـك   
فهذه العقود ترفض أن تتميز اإلدارة بسـلطات العقـود   ، شأن األفراد العاديين

وبالتالي فإن اإلدارة عند تعاقدها فإنها تتعاقد وفقاً ألسـلوب القـانون   ، اإلدارية
وإنما بنـوداً  ، وال تستطيع الجهة المتعاقدة تضمينها شروطاً استثنائية، الخاص

تعاقدية مماثلة لتلك التي درج االتفاق عليهـا فـي دائـرة عالقـات القـانون      
    )٢(الخاص.

  : ويستند أنصار هذا الرأي إلى الحجج التالية
صيغة عقدية تم وفقاً ل (PPP) إن إقامة المشروعات وفقاً لعقود الشراكة -أوالً

وما يسودها من مبدأ سلطان اإلرادة أكثر ، أقرب لعقود القانون الخاص
وما يسودها من تمتع اإلدارة بسلطات استثنائية ، من عقود القانون العام

  في مواجهة المتعاقد معها.
إن هذه العقود تعتبر من عقود التجارة الدولية التي تقـوم علـى إقامـة     -ًثانيا

والعديد منها إن لم ، بمعرفة شركات دولية النشاط مشروعات استثمارية
                                                             

ين العقود المدنية هي التي تبرم بين أشخاص القانون الخاص بعضهم بعض أو بينهم وب (١)
  شخص من أشخاص القانون العام ال باعتباره صاحب سيادة.

- د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني في شرح القانون المدني في االلتزامات
 .١٢٢م، ص١٩٨٧نظرية العقد واإلرادة المنفردة، القاهرة، دار الكتب القانونية، سنة

ود التشييد والتشغيل ونقل الملكية، رسالة خالد بن محمد العطية، النظام القانوني لعق (٢)
 .٦٤م، ص١٩٩٩ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة
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يكن معظمها يتضمن إخضاعها للتحكيم وإقصائها عن قضـاء مجلـس   
   )١(الدولة مما يؤكد انتفاء طبيعتها اإلدارية. 

إن الدولة إذا كانت تستطيع أن تمارس أساليب القانون العام داخل إقليمها  -ثالثاً
فإن نشاطاها التعاقـدي علـى   ، ليهموعلى رعاياها بما لها من سيادة ع

الجانب االجنبي ال يمكن أن يقوم إال على أساس من المساواة القانونية 
أمـا  ، بين األطراف استناداً إلى أن سيادة الدولة تكون داخـل إقليمهـا  

خارج هذا النطاق اإلقليمي فتقف الدولة موقف متساو بالنسبة للمتعاقـد  
استثنائية ال يسمح بها العقـد علـى   ومن ثم ال تتمتع بسلطات ، اآلخر

 الطرف األجنبي.
وكانت بداية نشأتها فـي  ، ذات صفة عالمية (PPP) إن عقود الشراكة -رابعاً

الذي ال يعرف التفرقة بين ، أمريكي-إنجلترا التي تأخذ بالنظام األنجلو
ويعرف نظام القضاء الموحد الـذي  ، القضاء العادي والقضاء اإلداري

رة موقف متساو مع األفراد بما يضفي الطبيعة الخاصـة  تقف فيه اإلدا
    )٢( على هذه العقود.

                                                             
للمزيد راجع في ذلك: د. أحمد بو عشيق، الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص  (١)

ودورها في تحقيق التمييز في تقديم الخدمات، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي للتنمية 
نوفمبر ٤-١بعنوان "نحو أداء متميز في القطاع الحكومي"، في الفترة مناإلدارية 

  .١٧م، الرياض، السعودية، ص٢٠٠٩سنة
 وما بعدها.٧٢د. خالد بن محمد العطية، النظام القانوني، مرجع سابق، ص

للمزيد راجع في ذلك: د. خالد بن محمد العطية، النظام القانوني، مرجع سابق،  (٢) 
  وما بعدها. ٧٢ص

د. أحمد بو عشيق، الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودورها في تحقيق التمييز في 
 .١٧تقديم الخدمات، مرجع سابق، ص
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وحاجتها تقتضي التعاقـد  ، إن الدولة في حاجة ماسة للنمو االقتصادي -خامساً
لذا فإن الغاية االقتصادية من العقد تتقدم على ، بأسلوب القانون الخاص

   )١( ستثمار.الجوانب القانونية لكون العقد مندرجاً ضمن عقود اال
غالباً ما يكون شركة (PPP)إن المتعاقد مع اإلدارة في عقود الشراكة -سادساً

وتتمتع بحماية دولية وسياسية ال تسمح ، دولية ذات قوة اقتصادية كبيرة
بتطبيق النظرية العامة للعقود اإلدارية وما تحتويه من سلطات للدولـة  

ولة فـي ثـوب السـلطة    فإذا ما ظهرت الد، في مواجهة المتعاقد معها
    )٢( فإن ذلك يؤدي إلى اإلحجام عن اإلقدام على التعاقد معها.، العامة

  :  االنتقادات التي تعرض لها هذا الرأي
والتي يتمثل أهمهـا فيمـا   ، لقد تعرض هذا الرأي للعديد من االنتقادات

  :  يلي
إلـى   القول بأن متطلبات التجارة الدولية تفرض على الدولـة أن تنـزل   -أوالً

فإنه يتجاهل حقيقة اخـتالل  ، التعاقد شأنها في ذلك شأن األفراد العاديين
التوازن في القوى بين الدول الغنية صـاحبة رؤوس األمـوال والـدول    

وهذا أمر يصعب معه قبول مبدأ ، الفقيرة التي تسعى لجذب هذه األموال
 ألن إعمال هذا المبـدأ فـي ظـل الظـروف    ، "العقد شريعة المتعاقدين"

االقتصادية الدولية الراهنة من شأنه أن يؤدي إلى استغالل الدول الغنيـة  
   )٣( للدول الفقيرة.

                                                             
د. يوسف األكيابي، النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا في مجال القانون الدولي  (١) 

 .٣٠٦، ص١٩٨٩الخاص، رسالة دكتوراه، سنة

، (B.O.T)الطبيعة القانونية لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية د.جمال عثمان جبريل، (٢) 
، بحث منشور في سلسلة (B.O.O.T)أو عقد البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية 

م، ٢٠٠١إصدارات مركز البحوث اإلدارية، أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية، سنة
 .٨٥ص

 .٦٥، مرجع سابق، ص(B.O.T)لعقد  د. ياسر كامل الصيرفي، النظام القانوني (٣) 
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القول بأن الدولة تستطيع أن تضمن عقودها في الداخل أساليب القـانون   -ثانياً
وأن ، العام التي تقوم على تمييز جهة اإلدارة في مواجهة المتعاقد معهـا 

د التي يكون طرفها أجنبي على أساس أن ذلك ال يمكن تطبيقه على العقو
، سيادة الدولة محددة داخل إطار إقليمها الجغرافي قول جانبه الصـواب 

ألن مسالة تمييز اإلدارة في مواجهة المتعاقد معها وتضـمين عقودهـا   
كمـا  ، ألساليب القانون العام ال يرجع لكون المتعاقد معها وطنياً أم أجنبياً

وإنما يرجع إلـى أن موضـوع   ، ارس سيادتهاال يرجع لكون الدولة تم
ومـن ثـم يتعـين مراعـاة     ، العقد هو مرفق عام يؤدي خدمة للجمهور

، المصلحة العامة وترجيحها على المصلحة الخاصة للمتعاقد مـع اإلدارة 
  سواء كان وطنياً أجنبياً.

إن العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمر األجنبي ليست مـن طبيعـة    -ثالثاً
والعبرة بتحليل كل ، وتارة أخرى تكون مدنية، فتارة تكون إدارية، حدةوا

   )١( عقد على حدة لبيان النظام القانوني الذي يحكمه.
أن األسس التي يستند إليها أنصار فكرة العقد المـدني والمتمثلـة فـي     -رابعاً

وما يقتضيه التوجـه  ، انسجام العقود المدنية مع متطلبات التجارة الدولية
ال تعدو أن تكون مجرد مناشدة ، القتصادي وتشجيع االستثمارات الدوليةا

   )٢( من قبل الفقه للدولة لتتبع أساليب القانون الخاص.
والتي ، إن االدعاء بأن عقود الشراكة أول ما ظهرت ظهرت بإنجلترا -خامساً

، تأخذ بنظام القضاء الموحد الذي يكرس مبدأ المساواة بـين المتعاقـدين  
يمكن الرد علي  هذا القول بأن هذه العقـود  ، بر من ثم عقود مدنيةوتعت

وهو يبرم وينفذ ، هي عقود دولة في بريطانيا وليست عقود قانون خاص
في إطار قانوني وإداري يسمح للقطاع الخاص بإنشاء المرفق واستغالله 
وإدارته في مقابل مكافأة يتقاضاها من الشخص المعنوي العام على شكل 

وتتم كل هذه المراحل تحت إشراف جهة ، ت شهرية ونصف سنويةأداءا
                                                             

 .٣٠٨د. يوسف األكياني، النظام القانوني لعقد البناء، مرجع سابق، ص (١)

د. أيمن محمد جمعة، آثار عقد األشغال العامة على المتعاقدين، رسالة دكتوراه، جامعة  (٢)
 .٧٦١م، ص٢٠٠٣الزقازيق، سنة
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والذي يعطيها سلطات تميل إلى ، اإلدارة باحترام بنود العقد الموقع معها
   )١( مبادئ القانون العام بشكل يبعد هذه العقود من بوتقة القانون الخاص.

 
  :  شراكة اآلثار التاليةيترتب على مدنية عقود ال

إن عقد الشراكة يخضع في تنظيمه وبيان أركانه وشروط صحته لقواعد  -ًأوال
  القانون المدني.

إن أثر االلتزامات وتحديدها التي تنشأ عن الرابطـة العقديـة تخضـع     -ثانياً
  للقانون المدني.

ـ   -ثالثاً انون إن عقد الشراكة يخضع في منازعاته للقضاء العادي ويحكمـه الق
   )٢( المدني.

إن طرفي عقد الشراكة في مراكز قانونية متساوية ليس ألحدهما علـى   -رابعاً
فهما على قدم المساواة ، اآلخر أفضلية أو مركز أقوى من الطرف اآلخر

  سواء بسواء.
بل كأحاد ، إن اإلدارة أو الدولة المتعاقدة ال تتعاقد بصفتها سلطة عامة -خامساً

أو تمكـن  ، تحتفظ لنفسها بامتيازات  تجاه المتعاقد معها فالدولة ال، الناس
  المتعاقد معها من استخدام مظاهر السلطة العامة تجاه الغير.

ال تملك اإلدارة أو الجهة المتعاقدة سلطة استرداد المرفـق أو إسـقاط    -سادساً
  االلتزام دون انتهاء مدته إال بعد الرجوع للقضاء.

ـ  -سابعاً ين المتعاقـد وجهـة اإلدارة أن العقـد شـريعة     إن دستور العالقة ب
  المتعاقدين.

ـ  -ثامناً القـانون   اتتبع في عقود الشراكة في إنشائها وتفسير وتحديد التزاماته
ذلك ألن الشروط االستثنائية غير المألوفـة  ، الخاص وليس القانون العام

    )٣( في عقود القانون الخاص ال نجد لها أثراً في هذا النوع من العقود.
                                                             

 .٢٩جع سابق، صد. حمادة عبد الرازق حمادة، عقود الشراكة، مر (١)
(2) Geores Dupuis-Marie Jose Guedon et Patuice Chetien- Droit 

administrative, p.386. 
د. نجاتي عبد الغني إبراهيم، التنظيم القانوني لعقد منح التزام المرافق العامة، مرجع  (٣)

 .٧٥سابق، ص



 

 

٧٩ 
 

 

  املبحث الثالث
  (PPP)الطبيعة اإلدارية لعقد الشراكة

يتطلب التعـرف علـى   لعقد الشراكة  اإلداريةالحديث عن الطبيعة  إن
موقف الفقه من طبيعة عقد الشراكة أوالً ثم الوقوف على طبيعة عقد الشـراكة  

  :  في التشريعات محل المقارنة ثانياً وسنتناول ذلك على النحو التالي
 

لما كان العقد اإلداري هو الذي يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً 
وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو ، يتعاقد بوصفه سلطة عامة

وهو انتهاج أسلوب القـانون  ، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود اإلدارية، تنظيمه
هذه العقود من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابـط القـانون   العام في تضمينه 

   )١( الخاص.
إلى القول بأن عقود الشراكة تتسم  )٢(لذلك يذهب الرأي الغالب في الفقه

وذلك استناداً إلى أن عقود الشراكة قد استجمعت كل أركـان  ، بالطابع اإلداري

                                                             
، حكم ١٩٩٩لسنة١٤٢ممركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي، القضية رق (١) 

، ٢٠١١، مجلة التحكيم العالمية، العدد الثاني عشر، أكتوبر٢٠٠٠يناير ٢١نهائي بتاريخ 
 .٥٥٩السنة الثالثة، ص

وكيفية فض  (B.O.T)راجع على سبيل المثال: د. جيهان حسن أحمد، عقود البوت  (٢)
  .٣٤، ص١٨صم، ٢٠٠٢المنازعات الناشئة عنها، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة

د. دويب حسين صابر، االتجاهات الحديثة في عقود االلتزام وتطبيقاتها على عقود البناء 
م، ٢٠٠٦والتشغيل ونقل الملكية، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط، كلية الحقوق، سنة

  .٥٤٢ص
  .١٠١د. عمرو حسبو، التطور الحديث لعقود التزام المرافق العامة، مرجع سابق، ص

المجيد إسماعيل، عقود األشغال العامة والتحكيم فيها، بيروت، منشورات  د. محمد عبد
  .٥٦م، ص٢٠٠٣الحلبي الحقوقية، سنة
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، ص معنـوي عـام  كما أن أحد طرفي العقد شخ، العقد اإلداري من مرفق عام
  ويتضمن العقد شروطاً استثنائية.

غير أن أنصار هذا الرأي قد اختلفوا حول طبيعة هذه العقود ومـا إذا  
كانت في حقيقتها عقود التزام  مرفق عام أم أنها عقود أشغال عامة. وسنتناول 

  :  ذلك على النحو التالي
 

مـن قبيـل    (PPP) إلى القول بأن عقود الشـراكة  )١(ب بعض الفقهذه
ويستند هذا ، عقود األشغال العامة وليست من قبيل عقود تفويض المرفق العام

  :  الرأي إلى الحجج التالية
وأن اإلنشـاء والتمويـل   ، إن هذه العقود تتضمن أشـغاالً عامـة    - أ

ل مـدة  والتشغيل والصيانة يتحملها جميعاً الشريك الخـاص خـال  
  معينة وقبل التسليم إلى الدولة.

إن جوهر عقد االلتزام في صورته التقليدية هو إدارة مرفق عـام    -  ب
وأن االلتزام األساسي الملقى علـى عـاتق   ، ذي طبيعة اقتصادية

وذلـك  ، الملتزم هو القيام بعمل من أعمال اإلدارة لقاء جعل معين
مة الذي محله على عكس االلتزام األساسي في عقود األشغال العا

القيام بتنفيذ األشغال واألعمال اإلنشـائية المكلـف بهـا مقـاول     
 (PPP)أما االلتزام األساسي للملتزم في عقود الشـراكة ، المشروع

وجوهر االلتـزام فيهـا هـو القيـام     ، فهو التنفيذ بجانب التشغيل
    )٢(األمر الذي يغلب على عنصر التشغيل.، باألعمال اإلنشائية

                                                             
راجع في ذلك على سبيل المثال: د. محمد عبد المجيد إسماعيل، عقود األشغال  (١)

 .٤٩-٤٨م، ص ص٢٠٠٠الدولية، القاهرة، سنة

 .٥٩، مرجع سابق، ص(B.O.T)قدياسر أحمد الصيرفي، النظام القانوني لع د. (٢)
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 (PPP)والذين يقولون أن عقود الشـراكة  نصار هذا الرأياختلف أوقد 
هي عقود أشغال عامة حول ما إذا كان هذا العقد يعد عقد التزام أشغال عامة؟ 

  أم أنه عقد مقاولة أشغال عامة.
هـو  (PPP)وذهب أنصاره إلى القول بأن عقد الشـراكة : االتجاه األول

ذا العقد قـد يتـولى إنشـاء    وذلك ألن المتعاقد في ه، عقد التزام أشغال عامة
    )١( التجهيزات األولية للمرفق العام وتشغيله.

هو عقد مشروع (PPP)ويرى أنصاره  أن عقد الشراكة: االتجاه الثاني
، وسبب ذلك هي طريقة حصول المتعاقـد علـى حقوقـه   ، مقاولة أشغال عامة

 حيث يحصل عليها في شكل ثمن تدفعه جهة اإلدارة بصورة مجزأة طيلة مـدة 
   )٢( العقد.

ولكن يؤخذ على هذا الرأي أن عقود األشغال العامة تختلف عن عقود 
ذلـك أن الشـريك   ، من ناحية الثمن الذي يدفعه رب العمـل  (PPP) الشراكة

يحصل على مكافأته في شكل ثمـن تدفعـه    (PPP) الخاص في عقود الشراكة
ال فإنه يحصـل  أما في عقد األشغ، جهة اإلدارة بصورة مجزأة طيلة مدة العقد

  على مكافأة عن طريق مبلغ ثابت تدفعه اإلدارة للمتعاقد.
كما أن مهمة المقاول في عقد األشغال العامة تنتهي بإنشاء المشـروع  

  دون أن يكون له الحق في إدارة وتشغيل المشروع.، وتسليمه للجهة اإلدارية
ـ   ، فإن عقد األشغال يفتقد عنصر المدة، وأخيراً دة فعادة مـا تكـون م

 أما المدة فـي عقـود الشـراكة   ، شهور إلى سنة٦قصيرة نسبياً تتراوح ما بين
(PPP) ًسنة).٣٠-٥حيث تتراوح ما بين(، فطويلة نسبيا  

 

لقد اتجه العديد من فقهاء القانون العام في فرنسا إلـى تكييـف عقـد     
وذلك ألن المتعاقد يكون مكلفـاً  ، قود تفويض المرفق العامالشراكة بأنه أحد ع

                                                             
 .٣٠د. حمادة عبد الرازق، عقود الشراكة، مرجع سابق، ص (١)

 .٣٦د. رجب محمود طاجن، عقود المشاركة، مرجع سابق، ص (٢)
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وترتبط حقوق المتعاقد المالية بمراحل التنفيذ علـى مـدة   ، بتنفيذ المرفق العام
مما يعني أن هذا المقابل المالي يرتبط بنتائج االسـتغالل؛ والتـي تعـد    ، العقد

   )١( المعيار المميز لعقود تفويض المرفق العام.
الدولة الفرنسي لم يؤيد هذا الرأي وذهب إلى أن هـذا   غير أن مجلس

وذلك ألن المقابل المـالي  ، العقد ال يدخل في طائفة عقود تفويض المرفق العام
أي ، إال أنه ال يرتبط جوهرياً بنتائج االستغالل، وإن كان مجزأ على مدة العقد

ـ  ، ال عالقة له بالحالة المالية واالقتصادية لالستغالل و ال يتـأثر  ومن ثـم فه
وهـو الشـرط األساسـي لالعتـراف بعقـود      ، بوضع النشاط سلباً أو إيجاباً

   )٢( التفويض.
 

    
إن الطبيعة القانونية لعقد الشراكة وما إذا كان مـن عقـود القـانون    

حدد بشكل صريح في القانون المصـري  الخاص أم من عقود القانون العام لم ت
إال أنه بالنظر إلى نصـوص هـذا القـانون والئحتـه     ، ٢٠١٠لسنة )٦٧رقم(

يتضح منها توافر كافة الشروط الواجبة العتبار ٢٠١١لسنة )٢٣٨التنفيذية رقم(
   )٣( عقد الشراكة عقداً إدارياً.

  :  ونوضح ذلك على النحو التالي
 

فـي المـادة   ٢٠١٠لسـنة  )٦٧وهو ما نص عليه قانون الشراكة رقم(
وقد حدد هذه ، األولى من أن عقد المشاركة عقد تبرمه إحدى الجهات اإلدارية

                                                             
(1) Voir,M.Viviano,L`execution des marches publics et des delegations 

de service public,PA,2fevrier2000,no23,p.31. 
(2) Voir,CE,15avril1996,Prefet des Bouches-du-Rhine c/ Commune de 

Lambesc,req.no168325. 
د. منى رمضان محمد بطيخ، اإلطار القانوني لشرعية عقد المشاركة، مرجع سابق،  (٣)

 .٣٥ص
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الجهات بالوزارات والهيئات العامـة الخدميـة واالقتصـادية وغيرهـا مـن      
رار مـن رئـيس مجلـس    األشخاص االعتبارية العامة التي يصدر بتحديدها ق

   )١( الوزراء.
 

في مادته الثانية من أن ٢٠١٠لسنة )٦٧وهو ما نص عليه القانون رقم(
للجهات اإلدارية أن تبرم عقود المشاركة لتمويل وإنشاء وتجهيز مشـروعات  

   )٢( .أو تمويل وتطوير هذه المرافق، البنية األساسية والمرافق العامة
  

فطبقاً للمادة السابعة من ، ٢٠١٠لسنة )٦٧وهو ما تضمنه القانون رقم(
هذا القانون يحق للجهة اإلدارية تعديل شـروط البنـاء والتجهيـز والتطـوير     

أنه يتـوافر هـذا    ويتضح، بإرادتها المنفردة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك
والتي من بين خصائصها وجود شـروط  ، الحق فإنه قد اكتسب الصفة اإلدارية

   )٣( استثنائية غير مألوفة في العقود الخاضعة للقانون الخاص.
في المادة  ٢٠١٠لسنة )٦٧فقد نص القانون رقم(، فضالً عما تقدم -٤

ة تسوية النزاعـات  على جواز االتفاق على التحكيم في حال، الخامسة والثالثين
وهو ، ولكن بشرط موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة، بالطرق غير القضائية

، م١٩٩٤لسـنة  )٢٧ذات الشرط الذي اشترطه المشرع فـي القـانون رقـم(   
والذي أجاز في مادتـه  ، والمسمى قانون "التحكيم في المواد المدنية والتجارية"

ولكن بموافقة الـوزير المخـتص أو مـن    ، األولى التحكيم في العقود اإلدارية
وال يجوز التفويض في ، يتولى اختصاصه بالنسبة لألشخاص االعتبارية العامة

وإال لما اشترط ، والذي أسبغ ضمناً الطبيعة اإلدارية على عقود الشراكة، ذلك

                                                             
 .٢٠١٠) لسنة٦٧راجع نص المادة األولى من قانون الشراكة المصري رقم ( (١)

 .٢٠١٠) لسنة٦٧نية من قانون الشراكة المصري رقم (راجع نص المادة الثا (٢)

 .٢٠١٠) لسنة٦٧راجع نص المادة السابعة من قانون الشراكة المصري رقم ( (٣)
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موافقة اللجنة العليا لشئون الشراكة والتي تقابل موافقة من يتـولى اختصـاص   
  تبارية العامة.األشخاص االع

    
ومـا  ، إن القانون اإلنجليزي ال يعرف نظام القضاء اإلداري المسـتقل 

، أبداه الفقيه اإلنجليزي (دايسي) من إنكار وجود القانون اإلداري في إنجلتـرا 
بحيـث  ، وأن خضوع اإلدارة للقضاء العادي يحقق مبدأ سيادة حكـم القـانون  

واستبعاد ، هذا فضالً عن ثقة اإلنجليز في قضائهم، ديخضع الجميع لقضاء واح
وال يعرف الفقه والقضاء اإلنجليزي الشـروط  ، )١(سوء الظن بالمحاكم العادية

وإن كان القضاء قد ميز بين طائفتين ، االستثنائية في عقود الحكومة أو اإلدارة
  :  على النحو التالي )٢( من العقود.

 
وهي عقود يتعين على الحكومة فيها أن تتعامل كما لو كانـت فـرداً   

  عادياً وأن تسدد تعويضاً حال ارتكابها مخالفة ألحكام العقد.
 

وهي العقود التي يجوز فيها للتاج التمسك بفكـرة الضـرورة بهـدف    
سك بهذه الفكـرة مسـتهدفاً   ويتعين أن يكون التم، الدفاع عن المصلحة العامة

    )٣( توفير حرية الحركة حال الحرب.
                                                             

راجع في ذلك: المستشار/ عمرو عبد الرحيم محمد، نشأة القضاء اإلداري في مصر،  (١) 
  بحث، منشور على شبكة االنترنت الموقع اإللكتروني التالي: 

http: //www.f-law.net/law/threads/3463  
  ٢٠انظر أيضاً: د. رجب محمود طاجن، مرجع سابق، ص

د. محمد عبد المجيد إسماعيل، مشروعات البنية األساسية وموافقة الوزير المختص، مرجع 
 .١٨٥سابق، ص

-Build"محمد أبو العينين، بحث مقدم في مؤتمر شرم الشيخ بعنوان د. (٢)
Own/Operate-Transfer (B.O.T) Projects"م، برعاية ٢٠/١٩٩٨-١٨، أكتوبر

 مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
د. شهاب فاروق عبد الحي، التحكيم في منازعات المشروعات المقامة بنظام الشراكة،  (٣)

 .٥٥مرجع سابق، ص 
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)١(    
لقد تبنى القانون الفرنسي الطبيعة اإلدارية لعقود الشراكة مع القطـاع  

يوليـو    ١٧) الصادر في٥٥٩/٢٠٠٤ففي المادة األولى من األمر رقم(، الخاص
من العقود بأنه "عقـد إداري  عرفت هذا النوع ، م المنظم لعقود الشراكة٢٠٠٤

يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام إلى أحد أشخاص القـانون الخـاص   
بالقيام بمهمة إجمالية تتعلق بتمويل االستثمار المتعلـق بالعمـال والتجهيـزات    
لمرفق العام وإدارتها واستغاللها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة في ضـوء  

التمويل في مقابل مبالغ مالية تلتزم اإلدارة المتعاقدة  طبيعة االستثمار أو طرق
وهكـذا أصـبحت عقـود    ، بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة الفترة التعاقدية

وعقـود  ، الشراكة من العقود اإلدارية بجنب كل من عقود األشـغال العامـة  
 تفويض المرفق العام.

 
المشرع المصري حيث لم يحـدد   لقد سار المشرع الكويتي على نهج 

الطبيعة القانونية لعقد الشراكة وما إذا كان من عقود القانون الخـاص أم مـن   
إال أنه بالنظر إلى نصوص هذا القانون يتضح منها تـوافر  ، عقود القانون العام

  كافة الشروط الواجبة العتبار عقد الشراكة عقداً إدارياً
  

م بشان الشـراكة بـين   ٢٠١٤لسنة ١١٦وهو ما نص عليه قانون رقم 
القطاعين العام والخاص في المادة األولى منه والتـي تـنص علـى أن عقـد     
المشاركة عقد يبرمه القطاع العام أو الجهات العامة وتشمل أي وزارة أو إدارة 

  ة.   حكومية أو جهة عامة ذات ميزانية ملحقة أو مستقل
                                                             

لتي يعترف فيها النظام ينتمي النظام القانوني الفرنسي إلى عائلة النظم الالتينية، وا (١) 
  القضائي بالقضاء اإلداري المستقل عن القضاء العادي. انظر: 

"The French justice system"Publication from French Ministry of 
Foreign Affairs,2007.p3.Electronic Copy Downloaded from http: 
//ambafrance: us.org/IMG/pdf/Justice-ag.pdf. 
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م بشان الشراكة بـين  ٢٠١٤لسنة ١١٦وهو ما نص عليه القانون رقم 

القطاعين العام والخاص  ففي مادته األولى من أن للجهات اإلدارية أن تبـرم  
عقود المشاركة من أجل  تقديم خدمة عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية أو 

  .د المشاريع الخدمية أو البنية التحتيةخدمية أي تنفيذ اح
  

م بشان الشـراكة بـين   ٢٠١٤لسنة ١١٦وهو ما تضمنه القانون رقم 
) من هذا القـانون يحـق للجهـة    ٣٦فطبقاً للمادة (، القطاعين العام والخاص

تجهيز والتطوير بإرادتها المنفردة متى اقتضت اإلدارية تعديل شروط البناء وال
  المصلحة العامة ذلك.

م بشـان  ٢٠١٤لسنة ١١٦فقد نص القانون رقم ، فضالً عما تقدم -٤
)على جواز االتفاق علـى  ٢٩الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المادة (

  التحكيم في حالة تسوية النزاعات بالطرق غير القضائية.
 

أن عقود الشراكة هي عقود إداريـة وذلـك ألنهـا قـد      ى الباحثير
كمـا أن أحـد   ، استجمعت كل أركان العقد اإلداري فهي تتعلق بمرفـق عـام  

  وأخيراً أنها تتضمن شروطاً استثنائية.، طرفيها شخص معنوي عام
، وإذا كانت عقود الشراكة عقوداً إدارية إال أنها ذات طبيعـة خاصـة  

وذلك ألن عقود األشغال العامة تختلف عـن   شغال العامةتبعدها عن عقود األ
ذلك أن الشـريك  ، من ناحية الثمن الذي يدفعه رب العمل(PPP) عقود الشراكة

يحصل على مكافأته في شكل ثمـن تدفعـه   (PPP)  الخاص في عقود الشراكة
أما في عقد األشغال فإنه يحصـل  ، جهة اإلدارة بصورة مجزأة طيلة مدة العقد

فأة عن طريق مبلغ ثابت تدفعه اإلدارة للمتعاقد. كما أن مهمة المقاول على مكا
دون ، في عقد األشغال العامة تنتهي بإنشاء المشروع وتسليمه للجهة اإلداريـة 

  أن يكون له الحق في إدارة وتشغيل المشروع.
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فعادة مـا تكـون مـدة    ، فإن عقد األشغال يفتقد عنصر المدة، وأخيراً
   أما المدة في عقـود الشـراكة  ، شهور إلى سنة٦وح ما بينقصيرة نسبياً تترا

(PPP) ًسنة).٣٠-٥حيث تتراوح ما بين(، فطويلة نسبيا  
كما أن طبيعتها الخاصة تبعدها عن عقود تفويض المرفق العام وذلك  

إال أنه ال يـرتبط جوهريـاً   ، ألن المقابل المالي وإن كان مجزأ على مدة العقد
ومن ، ال عالقة له بالحالة المالية واالقتصادية لالستغاللأي ، بنتائج االستغالل

وهو الشرط األساسي لالعتراف ، ثم فهو ال يتأثر بوضع النشاط سلباً أو إيجاباً
  بعقود التفويض.
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  الفصل الثاني
  شروط صحة عقد الشراكة

  : متهيد وتقسيم
، ينطوي عقد الشراكة في أغلب األحيان على مصلحتين متعارضـتين 

ة مستثمر القطاع الخاص؛ والذي يسعى بكـل مـا أوتـي مـن أدوات     مصلح
ومصـلحة  ، ووسائل إلى تحقيق أكبر قدر من األرباح بأقل قدر مـن النفقـات  

والتي تسعى إلى تحقيق منافع عامـة اقتصـادية واجتماعيـة    ، الجهة اإلدارية
   )١( وتنمية مستدامة لبنيتها األساسية وللخدمات والمرافق العامة.

اً لظهور هذا التعارض اعتبر كـل مـن التشـريع المصـري     وتفادي
والكويتي والفرنسي عقد المشاركة من العقود اإلدارية مما يعنـي خضـوعها   
للمبادئ العامة لهذه الطائفة من العقود؛ والتي تغلب المصـلحة العامـة علـى    

وتمنح جهة اإلدارة العديد من االمتيازات لضـمان تحقيـق   ، المصلحة الخاصة
فـرض المشـرع العديـد مـن     ، ومن جانب آخر، هذا من جانب، غايةهذه ال

والتي ال يقوم عقد المشـاركة  ، الشروط اإلجبارية أو اإللزامية على المتعاقدين
ومنحهما بالمقابل حرية كبيرة في تحديد مضمون مثل هذه الشروط بما ، بدونها

ة والقطـاع  يؤدي إلى إقامة نوع من التوازن بين أهداف كل من الجهة اإلداري
بشكل يؤدي إلى استثمار مـربح للثـاني دون   ، الخاص من التوقيع على العقد

   )٢( إهمال أو تقصير في الوصول إلى ما تقصده اإلدارة من العقد.
سنقسـم   وفي ضوء ما تقدم وللتعرف على شروط صحة عقد الشراكة

   :  ثالثة مباحث على النحو التاليهذا الفصل إلى 
  وط المتعلقة بالمدة وتوزيع المخاطر والمقابل الماليالشر: املبحث األول

  الشروط المتعلقة بالرقابة والجزاءات والتعديل والفسخ: املبحث الثاني
الشروط المتعلقة بحماية الدومين العام والتنازل وتسوية : املبحث الثالـث

  .المنازعات
                                                             

(1) Rosmarie Sommer, Cyrill Rogger et Felix Hintermann, Le 
développement rural grâce au Partenariat Public-Privé (PPP), 
InfoResources Focus, No 1 /05,2005,p.5 

د. منى رمضان بطيخ، اإلطار القانوني لشرعية عقد المشاركة، مرجع سابق،  (٢)
  .١٠١-١٠٠ص
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  املبحث األول
  املايلالشروط املتعلقة باملدة وتوزيع املخاطر واملقابل 

 

لقد اختلفت التشريعات في تحديد مدة عقد مشاركة القطاع الخاص في 
مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة ذات التمويـل الخـاص   
وسنتناول موقف التشريعات محل المقارنة من تحديد مدة عقد الشـراكة علـى   

  :  النحو التالي
    

لقد ذهب المشرع المصري إلى تحديد مدة عقد الشراكة بعدد معين من 
حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية ، السنوات ذات حد أدنى وحد أقصى

م على أنه "ال يجوز أن تقل مدة العقد ٢٠١٠) لسنة٦٧من قانون المشاركة رقم(
  ين سنة....."  عن خمس سنوات وال تزيد على ثالث

 
لقد ذهب التشريع الكويتي إلى تحديد الحد األقصى لمدة عقد الشـراكة  

 )١١٦)مـن قـانون رقـم(   ١٨حيث نصـت المـادة(  ، دون تحديد الحد األدنى
بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أنه "ال يجـوز أن  ٢٠١٤لسنة

التي تطرح وفقاً لهذا القانون على خمسين سنة تبـدأ مـن   تزيد مدة االستثمار 
التاريخ المحدد في العقد الكتمال أعمال البنـاء والتجهيـز أو إلتمـام أعمـال     

  التطوير".
 

لقد ذهب التشريع الفرنسي إلى تحديد المدة الزمنيـة لعقـد الشـراكة    
، الخدمة التي تطلبها جهة اإلدارة من المتعاقـد استناداً إلى محل العقد وطبيعة 

كتلك المتعلقة بإنشاءات البنيـة  ، حيث تكون هذه المدة طويلة في بعض العقود
بينما تكون تلك المدة قصيرة في العقود المتعلقة ، األساسية واإلنشاءات العقارية



 

 

٩١ 
 

 

كتلـك الخاصـة بمجـاالت التكنولوجيـا     ، بمجاالت شديدة التطور بطبيعتهـا 
  معلوماتية.وال

إال أنه في الوقت الذي ترك فيه لجهة اإلدارة حرية تحديد هذه المـدة  
إال أنه في حالة ما إذا ترتب على عقـد المشـاركة   ، طبقاً لمتطلبات محل العقد

   )١( فقد قيدها بأال تتجاوز مدة هذا العقد سبعون عاماً.، شغل الدومين العام
 

لى لعقد الشراكة إنما تعتمد في تحديدها على يرى الباحث أن المدة المث
المدة االفتراضية لتشغيل المرفق ومـا يـرتبط   : مثل، مجموعة من المعطيات

وكذلك المـدة االفتراضـية لألصـول    ، بذلك من عمليات صيانة أو تجديدات
والمدة الزمنية المنتظر مرورها حتـى ينـتج الخدمـة    ، المرتبطة بهذا المرفق

إضافة إلى أن ، تمال تغير التكنولوجيا المستخدمة في المرفقومدة اح، المطلوبة
هذه المدة يجب أن يراعى في تحديدها أن تكون كافية لكي يستطيع الملتـزم أو  
شركة المشروع أن تسترد استثماراتها وأن تسدد ديونها مع تحقيق عائد مجزي 

  أو منصف عن تلك االستثمارات.
 

ينبغي أن يحدد عقد الشراكة الشروط التي على أساسها يـتم اقتسـام   
  .لذلك نصت التشريعات محل المقارنة على هذا الشرط المخاطر بين الطرفين

  

                                                             
(1) France, Conseil constitutionnel, Décision n° 94-346 DC du 21 

juillet 1994. 
http: //www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/ francais/ 

les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1994/94-346-
dc/decision-n-94-346-dc-du-21-juillet-1994 

حول قانون إنشاء الحقوق ١٩٩٤يوليو٢١توري في قراره الصادر فيلقد أعلن المجلس الدس
ضرورة أال تتعدى المدة القصوى ١٩٩٤يوليو٢٥العينية على الدومين العام الصادر في

لتراخيص شغل الدومين العام المؤقتة سبعون عاماً، على أساس أن ذلك يعد ضمانة 
 للحماية الواجبة للملكية العامة.
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شرط اقتسام المخاطر بين طرفـي   لقد نص التشريع المصري على   

 )٦٧( شـراكة المصـري رقـم   من قانون ال (ط) فقرة )٣٤( العقد  في المادة
والتي تنص على أنه "يجب أن يتضمن عقد المشـاركة بصـفة   ، م٢٠١٠لسنة

تحديد أسس توزيع المخاطر المرتبطة بتعديل التـوازن   خاصة ما يأتي....(ط)
أو باكتشاف اآلثار والتعويضات المقررة ، أو الحادث المفاجئ أو بالقوة القاهرة

  بحسب األحوال".
    

شرط اقتسام المخاطر بين طرفي العقد  لقد نص التشريع الكويتي على
 )١١٦( من قانون الشراكة الكويتي رقـم  )٣٥من المادة( )٩( وذلك في الفقرة

والتي تنص على أنه "يجب أن يتضمن عقد الشراكة بصفة خاصة ، ٢٠١٤لسنة
نين أو تحديد أسس توزيع المخاطر المرتبطة بتعـديل القـوا  -٩......:ما يأتي

  بالحادث المفاجئ أو بالقوة القاهرة والتعويضات المقررة بحسب األحوال".
 

شرط اقتسام المخاطر بين طرفي العقد  لقد نص التشريع الفرنسي على
مـن األمـر المـنظم لعقـود الشـراكة       )١١( من المادة (ط) وذلك في الفقرة

كما نص علـى ذلـك   ، م٢٠٠٤ةمن يونيو سن٧الصادر في )٢٠٠٤-٥٥٩رقم(
مـن التقنـين العـام لـإلدارات اإلقليميـة       )١٤١٤L-١٢( أيضاً في المـادة 

  )١(الفرنسي.
  :  يتضح مما تقدم

شرط أن المشرع سواء في الكويت أم في مصر أم في فرنسا قد جعل 
شرطاً جوهرياً أو ضـابطاً أساسـياً للحكـم    اقتسام المخاطر بين طرفي العقد  

  قرار بوجوده من الناحية القانونية.بصحة العقد واإل
                                                             

(1) Article L1414-12: 
Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives:  
a) A sa durée ; 
b) Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre 

la personne publique et son cocontractant ; 
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وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا كانت العقود اإلدارية في مجملها تقوم على 
بمعنـى أن  ، أسلوب التحويل السابق لكل المخاطر إلى المتعاقد مع جهة اإلدارة

جهة اإلدارة هذه إنما تعمل قدر استطاعتها علـى الـتخلص مـن المخـاطر     
، يث يتحملها في نهاية المطاف المتعاقد معها منفـرداً بح، المحيطة بتلك العقود

حيث من الصعب أن يتحمل المتعاقـد مـع   ، فإن عقود المشاركة ليست كذلك
وإال أحجم المستثمرون عـن  ، اإلدارة في عقود المشاركة كافة المخاطر منفرداً

، لذلك )١(المشاركة في مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة. 
عـن  (PPP)فإن مبدأ تقسيم المخاطر بين طرفي التعاقد يميز إذن عقد المشاركة

بقية العقود اإلدارية األخرى؛ والتي تقوم على أسلوب التحويل السـابق لكـل   
أو ، وإن كانت هذه ليست هي الميزة الوحيدة، المخاطر إلى المتعاقد مع اإلدارة

، مبدأ توزيع المخـاطر  السمة األساسية التي تميز عقد المشاركة في خصوص
ذلك أن المخاطر التي يتحملها المتعاقد مع اإلدارة في بقيـة العقـود اإلداريـة    

وإنما على أثر إبرام ، األخرى ال يمكن النظر إليها أو معالجتها قبل إبرام العقد
في حين أن وقت توزيـع مخـاطر   ، العقد أو بعد هذا اإلبرام في مرحلة التنفيذ

في مرحلتي التقييم ، رفي هذا العقد إنما يتم قبل إبرام العقدعقد المشاركة بين ط
    )٢( األولى والتفاوض التنافسي.

 

ينبغي تحديد الحقوق المالية للمتعاقد في عقد الشراكة والشروط التـي  
سـتثمار  باالستناد إليها يجري حساب حقوق المتعاقـد مـن خـالل تكلفـة اال    

والتشغيل والتمويل واألرباح التي يمكن أن يرخص للمتعاقد أن يحصل عليهـا  
كما يجب أن يحدد في العقـد أسـباب   ، من استغالل اإلنشاءات أو التجهيزات

، وكذا طرق الـدفع ، وطرق تغيير حقوق المتعاقد المالية طوال مدة تنفيذ العقد
                                                             

عقد المشاركة، مرجع سابق،  د. منى رمضان بطيخ، اإلطار القانوني لشرعية (١)
 .١٢٨ص

 .١٣٥المرجع السابق، ص  (٢)
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ين المبالغ المستحقة للجهـة  والشروط التي تحدد على أساسها سيتم كل عام تعي
وتلك التي يمكن أن تخصم كغرامات أو جزاءات يمكـن أن تصـيب   ، اإلدارية
   )١( المتعاقد.
 

الشرط المتعلق بتحديد الحقـوق  لقد نص قانون الشراكة المصري على 
قول "يجب أن يتضمن عقد المشاركة بصـفة  )منه بال٣٤وذلك في المادة( المالية
  (د)االلتزامات المالية المتبادلة وعالقتها بطريقة التمويل.: خاصة

، (هـ) سعر بيع المنتج أو مقابل أداء الخدمة التي يقوم عليها المشروع
وكيفية ، وأسس وقواعد تعديلهما بالزيادة أو النقصان، وأسس وقواعد تحديدهما
إن كـان لـذلك   ، وما يرتبط بتغيير أسـعار الفائـدة  ، معالجة معدالت التضخم

  مقتضى".
 

الشرط المتعلـق  )من قانون الشراكة الكويتي على ٣٥لقد نصت المادة(
وذلك بالقول أنه "يجب أن يتضمن عقد الشراكة بصـفة   بتحديد الحقوق المالية

)سـعر بيـع   ٥امات المالية المتبادلة وعالقتها بطريقة التمويل.()االلتز٤خاصة(
، المنتج أو مقابل أداء الخدمة التي يقوم عليها المشروع وأسس وقواعد تحديدها

وكيفية معالجة معدالت التضـخم  ، وأسس وقواعد تعديلهما بالزيادة أو النقصان
  إن كان لذلك مقتضى".

 
 الشرط المتعلق بتحديد الحقوق الماليـة لقد نص المشرع الفرنسي على 

)من األمر المنظم لعقود المشـاركة والمعـدل   ١٢من المادة((d)وذلك في الفقرة
    )٢( )من التقنين العام لإلدارات اإلقليمية.١٤١٤L-١٢والمادة(، ٢٠٠٨عام

                                                             
 .٢٠٦د. رجب محمود طاجن، عقود المشاركة، مرجع سابق، ص  (١)

(2)Article L1414-12: 
Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses 

relatives:  



 

 

٩٥ 
 

 

  املبحث الثاني
  الرقابة واجلزاءات والتعديل والفسخالشروط املتعلقة ب

  : الشروط المتعلقة بطرق الرقابة-أوالً
فـإن سـلطة جهـة اإلدارة    ، لما كان عقد الشراكة من العقود اإلدارية

فهي من أولى السلطات التي تتمتع بها ، المتعاقدة في الرقابة تصبح أمراً بديهياً
ـ ، تلك الجهة في هذا الشأن ن اسـتعمالها لتعلقهـا   بل وال تملك حق التنازل ع

    )١( بالنظام العام.
محل المقارنة علـى الـنص فـي القـوانين      حرصت التشريعاتولقد 

المنظمة لعقود المشاركة على ضرورة أن تتضمن هذه العقود بنـوداً توضـح   
ضوابط وأوضاع رقابة جهة اإلدارة المتعاقدة لكيفية تنفيذ شـركة المشـروع   

بحيث يترتب على تخلف مثل هـذه البنـود   ، هاااللتزامات العقدية الواجبة علي
مما يعني أن التحديد الدقيق لضوابط وأوضاع رقابـة  ، بطالن عقود المشاركة

  يعد شرطاً جوهرياً لصحة عقود المشاركة.، جهة اإلدارة للمتعاقد معها

                                                                                                                                                  
d) A la rémunération du cocontractant, aux conditions dans lesquelles 

sont pris en compte et distingués, pour son calcul, les coûts 
d'investissement, de fonctionnement et de financement et, le cas 
échéant, les recettes que le cocontractant peut être autorisé à se 
procurer en exploitant les ouvrages ou équipements pour répondre à 
d'autres besoins que ceux de la personne publique contractante, aux 
motifs et modalités de ses variations pendant la durée du contrat et 
aux modalités de paiement, notamment aux conditions dans 
lesquelles, chaque année, les sommes dues par la personne publique 
à son cocontractant et celles dont celui-ci est redevable au titre de 
pénalités ou de sanctions font l'objet d'une compensation ; 

، ١٩٥٧أبريل سنة٢٠راجع في ذلك: حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية الصادر في (١)
م، ١٩٦٨مارس سنة٢. وحكمها الصادر في٩٣٧، ص٩٧ة الثانية، رقمالمجموعة، السن
 .٦٢٥، ص٨٣رقم١٣المجموعة، السنة



 

 

٩٦ 
 

 

 
)مـن  ١٤١٤L-١٢من المادة((F)قرةلقد تطلب المشرع الفرنسي في الف

ضرورة أن يتضمن عقـد المشـاركة شـرطاً     )١(التقنين العام لإلدارة المحلية
إلزامياً يبين أساليب وأوضاع الرقابة التي تباشرها جهة اإلدارة المتعاقدة علـى  

خاصةً فيما يتعلق بأغراض وأهداف المشروع محل العقد ومـدى  ، تنفيذ العقد
وكذلك فيما يتعلق بالشـروط التـي علـى    ، تنفيذ وتطورهأهمية ومراحل هذا ال

  أساسها تعهد شركة المشروع لشركات  
سواء في ذلك المشروعات ، ومؤسسات أخرى المشاركة في تنفيذ العقد

  والشركات الصغيرة أو المتعاقدين من الباطن.
 

في الفقرة(و)من ٢٠١٠)لسنة٦٧المصري رقم(لقد نص قانون الشراكة 
"يجـب أن  : وذلك بالقول أنـه  الشروط المتعلقة بطرق الرقابة )على٣٤المادة(

يتضمن عقد المشاركة(و)وسائل ضمان الجودة وأدوات الرقابـة واإلشـراف   
  والمتابعة المالية واإلدارية والفنية لتشغيل المشروع واستغالله وصيانته".

 
فـي  ٢٠١٤)لسـنة ١١٦لقد نص قـانون الشـراكة الكـويتي رقـم(    

وذلـك بـالقول أنـه     الشروط المتعلقة بطرق الرقابة ) على٦)الفقرة(٣٥المادة(
"يجب أن يتضمن عقد الشـراكة وسـائل ضـمان الجـودة وأدوات الرقابـة      

                                                             
(1) Article L1414-12 
Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses 

relatives:  
f) Aux modalités de contrôle par la personne publique de l'exécution du 

contrat, notamment du respect des objectifs de performance, 
particulièrement en matière de développement durable, ainsi que des 
conditions dans lesquelles le cocontractant fait appel à d'autres 
entreprises pour l'exécution du contrat, et notamment des conditions 
dans lesquelles il respecte son engagement d'attribuer une partie du 
contrat à des petites et moyennes entreprises et à des artisans 
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لتشـغيل المشـروع واسـتغالله     واإلشراف والمتابعة المالية واإلدارية والفنية
  وصيانته".
 

يرى الباحث أن النص على شرط الرقابة في التشـريعين المصـري   
فهي من العموم بحيث تشمل كـل الفـروض   ، والكويتي قد جاء بصيغة عامة

المتعلقة بكل جوانب المشروع من اإلنشاء والتجهيز والتشغيل والصيانة ومـا  
  العقود المختلفة. يرتبط بهذه المراحل من

وقد كان المشرع الفرنسي أكثر دقة بتطلبه مضموناً محدداً لمضـمون  
متجنباً بذلك الصيغ العامـة للشـرط   ، الرقابة التي يخضع لها مشروع الشراكة

  مثل تلك التي تبناها المشرع المصري الكويتي.
إلى أن المشرع الفرنسي لم يتبنى بالتنظيم سـوى   )١(وذهب بعض الفقه

، الجوانب المتعلقة بشرط الرقابة فيلزم المشرع الفرنسـي مـن ناحيـة    بعض
اإلدارة بأن تحدد مقدماً وخالل مرحلة التفاوض على العقد أوضـاع رقابتهـا   

وذلك نظراً ألهمية محـل  ، لتنفيذ االلتزامات العقدية الواقعة على عاتق المتعاقد
ـ    ادية واالجتماعيـة  عقود الشراكة من النواحي اإلداريـة والقانونيـة واالقتص

  وتأثيرها المباشر في المبادئ الحاكمة  
للمرفق العام ومن بينها خصوصاً مبدأ سير المرفـق العـام بانتظـام    

ألن اإلنشاءات والتجهيزات المنشأة طبقاً للعقد تكـون مخصصـة   ، واضطراد
كما أن كون عقد المشاركة مركباً أو إجماليـاً يتضـمن   ، لصالح المرفق العام

استلزم ضرورة ، ن المراحل والعالقات مع مؤسسات مالية واقتصاديةالعديد م
التحديد الدقيق لقواعد وشروط مراقبة اإلدارة لمراحل التنفيذ لضمان خضوعها 

  للشروط العقدية وتوافقها مع الهدف من اإلقدام على توقيع العقد.
 ،ونظراً لتنوع المجاالت التي من الممكن إبرام عقد مشاركة في نطاقها

فإن تحديد مضمون هذه الرقابة التي تباشرها اإلدارة المتعاقـدة علـى تنفيـذ    
                                                             

 .٢١١د. رجب محمود طاجن، عقود المشاركة، مرجع سابق، ص (١)
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بل يتنوع بحسـب مضـمون   ، االلتزامات ال يأخذ نمطاً واحداً في جميع العقود
فعقد يتعلق بالتزامات ترتبط ارتباطـاً مباشـراً بالجوانـب    ، االلتزامات العقدية

والمتالحقة يختلف عـن أمـر   التكنولوجية أو المعلوماتية وتطوراتها السريعة 
حيـث تختلـف   ، يتعلق بإنشاءات في مجالي مياه الشرب والصرف الصـحي 

جوهرياً قواعد رقابة التنفيذ وصياغة شروطها العقدية في الحالة األولى عنهـا  
ولهذا كانت فائدة إخضاع المشرع إبرام هـذه العقـود إلجـراءات    ، في الثانية

حتى تستطيع اإلدارة أن تصل إلى ، التنافسيتمهيدية كالتقييم األولي والتفاوض 
تصور دقيق لمضمون ومحتوى المشروع وما يفترضه من جوانب فنية ومالية 

    )١( وقانونية.
 

ينبغي أن يلتزم المتعاقدون بالنص على الجزاءات والغرامـات التـي   
ى متعاقديها في حالة مخالفة أو خرق التزاماته يمكن أن توقعها جهة اإلدارة عل

وخاصةً فيما يتعلق بـالنواحي الفنيـة للمشـروع المتعلقـة بتطـوره      ، العقدية
  وارتباطه بالمرفق العام.

  :  في التشريع الفرنسي الشروط التي تتعلق بالجزاءات والغرامات -أ
ذلـك  الشروط التي تتعلـق بـالجزاءات والغرامـات    لقد نصت على 

   )٢( )من التقنين العام لإلدارة المحلية.١٤١٤L-١٢من المادة((G)ةالفقر
ونالحظ أن هذا النص يكرس السلطات التي تحوزها جهة اإلدارة فـي  
عقودها اإلدارية مراعاة لهدف المصلحة العامة وتجعلها فـي مركـز متميـز    

 إال أن هذا االمتياز ال يجب أن ينظر إليه مـن نـواحي  ، بصدد العالقة العقدية
                                                             

 .٢١٢د. رجب محمود طاجن، عقود المشاركة، مرجع سابق، ص (١)
(2) Article L1414-12 
Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses 

relatives: 
g) Aux sanctions et pénalités applicables en cas de manquement à ses 

obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs de 
performance, de la part du cocontractant ; 



 

 

٩٩ 
 

 

إال أنهـا تعتبـر   ، شكلية بحتة في عقود المشاركة التي وإن كانت عقوداً إدارية
في نفس الوقت عقوداً اقتصادية وأحد أدوات التمويل التي تلجـأ إليهـا اإلدارة   

مما يقتضي بطبيعة الحال صياغة متوازنة للشـروط  ، لتحديث بنيتها األساسية
صد منها حث المتعاقـد علـى   بحيث يكون الق، المتعلقة بالجزاءات والغرامات

علـى  -بالمقابـل -ألن النص، احترام الجوانب الفنية في التنفيذ بصورة أساسية
جزاءات أو غرامات جسيمة غير مناسبة قد ال يأتي في صالح المشروع محل 

ويدفع المتعاقد إلى التركيز على جوانب كمية على حسـاب الجوانـب   ، التنفيذ
ويـرتبط بـذلك   ، المحددة واألرقام المشار إليهـا الفنية واحتراماً فقط للتواريخ 

فال تكون ، بالمراعاة لطبيعة هذه العقود ضرورة تحديد نطاق تطبيق الغرامات
بل يحدد أثرها علـى أجـزاء   ، عامة مؤثرة على كامل الحقوق المالية للمتعاقد

   )١( محددة فقط من هذه الحقوق.
 

إذا كان المشرع الفرنسي قد استلزم أن يدرج في العقد نـص صـريح   
بالجزاءات والغرامات التي يمكن أن توقعها جهة اإلدارة على المتعاقـد حـال   

فإن المشرعين المصـري والكـويتي لـم يتضـمنا     ، مخالفة التزاماته العقدية
  نصوصاً مماثلة أو مشابهة.

 

يرى الباحث أنه وكان من األوفـق واألفضـل أن يـدرج المشـرع     
التي يمكن أن توقعهـا  ، المصري والكويتي نص صريح بالجزاءات والغرامات

حيث إن إدراج مثـل  ، جهة اإلدارة على المتعاقد حال مخالفته التزاماته العقدية
ود هامة وال يعقل أن يجري إهمال إدراجها في عق، هذه الجزاءات عليها عقدياً

كعقود المشاركة التي يتطلب نجاحها في تحقيق أهدافها نجاح المتعاقـدين فـي   
  تحديد كافة االلتزامات وما يترتب على مخالفتها بكل دقة.

                                                             
د.رجب محمود طاجن، عقود المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، مرجع  (١)

 .٢٢٠سابق، ص



 

 

١٠٠ 
 

 

 
حيث يعد ذلك مـن  ، تملك اإلدارة سلطة تعديل العقود اإلدارية وفسخها

بل تعد من أبرز الخصائص أو الشروط االسـتثنائية غيـر   ، سمات هذه العقود
  المألوفة التي تميز تلك العقود عن عقود القانون الخاص.

وسلطة اإلدارة في تعديل العقد أو فسخه مستمدة بصفة أساسـية مـن   
وضرورة الحرص على انتظام ، طبيعة المرفق العام واتصال العقد اإلداري به

  إلدارة له وإشرافها عليه بما يحقق الصالح العام.سيره ووجوب استدامة تعهد ا
 
)من التقنين العام لـإلدارة  ١٤١٤L-١٢من المادة((H)لقد نصت الفقرة 
على ضرورة أن يتضمن عقد المشاركة أو ملحقات هذا العقد الشروط المحلية 

تعـديل  ، للمتعاقدين أو لجهة اإلدارة بإرادتها المنفـردة  التي على أساسها يمكن
بعض أوجه أو مظاهر العقد نتيجة تطور احتياجات المرفق العـام أو بسـبب   
اكتشافات تكنولوجية أكثر تطوراً أو نتيجة تغيير الشـروط الماليـة المقـررة    

    )١(للمتعاقد. 
 

من قـانون   )٣٤( من المادة (ز) لقد نص المشرع المصري في الفقرة
بالقول أنـه "يجـب أن    الشروط التي تتعلق بتعديل العقد وفسخه الشراكة على

يتضمن عقد المشاركة تنظيم حق الجهة اإلدارية في تعـديل شـروط البنـاء    

                                                             
(1) Article L1414-12 
Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses 

relatives:  
 h) Aux conditions dans lesquelles il peut être procédé, par avenant ou, 

faute d'accord, par une décision unilatérale de la personne publique, 
à la modification de certains aspects du contrat ou à sa résiliation, 
notamment pour tenir compte de l'évolution des besoins de la 
personne publique, d'innovations technologiques ou de 
modifications dans les conditions de financement obtenues par le 
cocontractant. 
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شـركة  والتجهيز والصيانة والتشغيل واالستغالل وغير ذلك مـن التزامـات   
  وأسس وآليات التعويض عن هذا التعديل".، المشروع

وحـاالت  ، ) على أن "مـدة العقـد  ٣٤ونصت الفقرة (ي) من المادة (
  اإلنهاء المبكر أو الجزئي وحقوق األطراف المرتبطة".

على أنـه "الحـاالت   -سالفة الذكر-ونصت الفقرة (ك) من نفس المادة
وااللتزامـات الماليـة   ، منفـرد للعقـد  التي يحق فيها للجهة اإلدارية اإلنهاء ال

  المترتبة على استخدام هذا الحق".
ونصت الفقرة(ل)من نفس المادة على أنـه "تنظـيم قواعـد اسـترداد     
المشروع عند نهاية مدة التعاقد أو في حاالت اإلنهاء المنفرد أو اإلنهاء المبكر 

  أو الجزئي".
شـروط البنـاء    )على أنه "للجهة اإلدارية تعـديل ٧كما نصت المادة(

وغير ذلك من األعمال أو مقابل الخدمات المتفـق عليهـا   ، والتجهيز والتطوير
كما أن لها إذا تضمن العقد إسـناد تشـغيل المشـروع أو    ، في عقد المشاركة

الحق في تعديل ، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، استغالله لشركة المشروع
، ر بيع المنتجات أو مقابل الخـدمات فيما فيها أسعا، قواعد تشغيله أو استغالله

وبعد موافقة اللجنـة العليـا   ، وذلك كله في إطار الحدود المتفق عليها في العقد
لشئون المشاركة ودون إخالل بحق شركة المشروع أو الجهة اإلداريـة فـي   

وإذا تـم  ، طبقاً لألسس والقواعد التي يبينها العقـد ، التعويض بحسب األحوال
فال يسري هذا التعديل إال بـأثر  ، منتج أو مقابل تقديم الخدمةتعديل سعر بيع ال

  مباشر".
)من ذات القانون على أنه "يجـوز االتفـاق علـى    ٨كما نصت المادة(

وذلـك  ، تعديل عقد المشاركة طبقاً لألسس والقواعد المنصوص عليها في العقد
ديالت إذا طرأت ظروف غير متوقعة بعد إبرام عقد المشاركة بما في ذلك التع

  في التشريعات السارية وقت إبرام العقد".
 



 

 

١٠٢ 
 

 

 
الشـروط  )علـى  ٣٥)من المادة(٧لقد نص التشريع الكويتي في الفقرة(

بالقول أنه يجب "تنظيم حق الجهة العامة فـي  التي تتعلق بتعديل العقد وفسخه 
وغير ذلك مـن  ، التجهيز والصيانة والتشغيل واالستغاللتعديل شروط البناء و

  وأسس وآليات التعويض عن هذا التعديل".، التزامات شركة المشروع
) من نفس المـادة علـى أنـه    ١٢كما نص ذات التشريع في الفقرة (

"حاالت اإلنهاء المبكر أو الجزئي وحقوق األطراف المرتبطة والحاالت التـي  
وااللتزامات المالية المرتبة علـى  ، اإلنهاء المنفرد للعقد يحق فيها للجهة العامة

  استخدام هذا الحق".
) من ذات القانون على أن "للجهة العامة تعـديل  ٣٦كما نصت المادة (

شروط البناء والتجهيز والتطوير وغير ذلك من األعمال أو مقابـل الخـدمات   
قـد إسـناد تشـغيل    كما أن لها إذا تضـمن الع ، المتفق عليها في عقد الشراكة

المشروع أو استغالله لشركة المشروع متى اقتضت المصـلحة العامـة ذلـك    
بما فيه أسعار بيـع المنتجـات أو   ، الحق في تعديل قواعد تشغيله أو استغالله

وبعـد  ، وذلك كله في إطار الحدود المتفق عليها فـي العقـد  ، مقابل الخدمات
المشروع في التعويض بحسـب   ودون إخالل بحق شركة، موافقة اللجنة العليا

وإذا تم تعديل سعر بيع المنتج ، األحوال طبقاً لألسس والقواعد التي يبينها العقد
  فال يسري هذا التعديل إال بأثر مباشر.، أو مقابل تقديم الخدمة

ويجوز االتفاق على تعديل عقد الشـراكة طبقـاً لألسـس والقواعـد     
ظروف غير متوقعة بعـد إبـرام    وذلك إذا طرأت، المنصوص عليها في العقد

بما في ذلك التعديالت في التشريعات السارية وقت إبـرام هـذا   ، عقد الشراكة
  العقد؛ والتي يترتب عليها اإلخالل بالتوازن المالي للعقد".

إلى أن حرص التشريعات محل المقارنة علـى تأكيـد    وتجدر اإلشارة
لنصوص يرجع إلى طبيعـة  حق جهة اإلدارة في التعديل أو الفسخ بمثل هذه ا

عقود الشراكة كعقود تمويل لمشروعات بنية أساسية كبيرة وخدمات ومرافـق  
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، عامة ترتبط وعلى مدى زمني طويل بالتنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعيـاً 
وهو ما يحتم أن تكون التدخالت الالحقة أثناء التنفيذ منسجمة مع محـل هـذه   

    )١( السير المنتظم لها.العقود وغير مؤثرة بالسلب على 
: وتثير النصوص السابقة في التشريعات محل المقارنة مسـالتين همـا  

مسألة شروط مشروعية لجوء المتعاقدين إلى وسيلة المالحـق لتعـديل العقـد    
ومسألة التكريس العقدي لسلطتي اإلدارة في التعديل والفسخ لدواعي المصلحة 

  ونية.العامة على مباشرتها من الناحية القان
يحق للمتعاقدين اللجوء إلى المالحق الالحقة : للمسالة األولـى  بالنسبة

بشرط تصديق السلطة المختصة بتنفيـذ العقـد األصـلي علـى     ، لتعديل العقد
ويشترط أن يتعلق موضوع هذا االتفاق أو الملحق بالضوابط التـي  ، )٢(الملحق

ويشـترط أخيـراً أال    ،على أساسها يمكن لإلدارة التدخل لتعديل أو فسخ العقد
يؤدي إبرام هذا الملحق إلى قلب اقتصاديات العقد أو تغييـر محلـه أو خـرق    

إذ يجب في هـذه الحالـة األخيـرة إتبـاع     ، الضوابط المتعلقة بحرية المنافسة
  )٣( نظراً ألن الملحق يعد في هذا الفرض عقداً جديداً.، إجراءات إبرام العقود

يتعلق بمدى : األول، فإنها تثير أمرين، نيةيتعلق بالمسألة الثا أما فيما
سلطة اإلدارة في إعمال سلطاتها االستثنائية في حالة النص العقدي عليها فـي  
عقود المشاركة. فالمشرع ال يتطلب سوى وضع الضوابط التي ستمارس وفقاً 

فهو ال يقرر صـوراً  ، وال يتطلب تحديد فروض هذا التدخل، لها هذه السلطات
بل يمنحها سلطة تقديرية في ، يل أو الفسخ ال تستطيع اإلدارة تخطيهالهذا التعد

فالمشرع ال يضع سوى الضوابط التي باالسـتناد إليهـا   ، تقدير حاالت التدخل
تستطيع اإلدارة التدخل لتعديل بعض مظاهر العقد والشروط التي تقتضي هـذا  

ذاته إلـى تعـديل   التدخل كحاجة المرفق الملحة إلى التطوير أو حاجة المتعاقد 
                                                             

 .١٧٣د.منى رمضان بطيخ، اإلطار القانوني، مرجع سابق، ص (١)

 .٥٦د. حمادة عبد الرازق، عقود الشراكة، مرجع سابق، ص (٢)

 .٢٢٣د. رجب محمود طاجن، عقود المشاركة، مرجع سابق، ص (٣)
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غير أنه في جميع األحوال ال يجب أن يكون ، شروط التمويل التي حصل عليه
    )١( التعديل كلياً وإال كنا أمام عقد جديد يحتاج إلجراءات جديدة.

يتعلق بمدى حق اإلدارة في ممارسة هذه السلطات فـي حالـة    الثاني
ت في العقد؛ وإن كـان  خلو العقد من اإلشارة إليها. إن عدم إدراج هذه السلطا

فإنه ال يحول مطلقاً دون ، صعب التصور عمالً في ظل هذا التنظيم التشريعي
فال يعقل أن ، ممارسة اإلدارة لسلطتي التعديل والفسخ لدواعي المصلحة العامة

تظل اإلدارة وهي القوامة على المصلحة العامة مرتبطـة بعقـد ال يسـتجيب    
لبات المصلحة العامة لمجرد غيـاب نـص   جزئياً أو كلياً مع ضرورات ومتط

  )٢( عقدي يجيز لها هذا الحق.
، فعقد الشراكة هو عقد إداري يخضع للمبادئ العامة للعقود اإلداريـة 

سلطة اإلدارة في تعديل عقودها بإرادتها المنفردة طبقـاً لـدواعي   : ومن أهمها
وتنازل ، ديةحتى ولو لم يكن منصوصاً عليها في الوثيقة العق، المصلحة العامة

    اإلدارة مسبقاً عن هذه السلطات يعد تنازالً باطالً لمخالفته للنظام العام.
أو ، يثبت حق اإلدارة في التعديل بغير حاجة إلى النص عليه في العقد

اعتباراً بأن هذا الحق يرتكز على سـلطة اإلدارة  ، موافقة الطرف اآلخر عليه
فإذا أشارت نصوص العقد إلـى  ، العام الضابطة لناحية العقد المتعلقة بالصالح

وبيان أوضـاع  ، فإن ذلك ال يكون إال مجرد تنظيم لسلطة التعديل، هذا التعديل
يضاف إلـى هـذا أن جهـة اإلدارة    ، وما يترتب على ذلك، وأحوال ممارستها

ألنهـا تتعلـق بالنظـام    ، نفسها ال يجوز أن تتنازل عن ممارسة هذه السـلطة 
    )٣(العام.

                                                             
 .٥٦عبد الرازق، عقود المشاركة، مرجع سابق، صد. حمادة  (١)

 .٢٢٥صد. رجب محمود طاجن، عقود المشاركة، مرجع سابق،  (٢)

ق ١٠سنة١٦٠٩راجع حكم محكمة القضاء اإلداري المصري في الدعوى رقم (٣)
 .١٦/١٢/١٩٥٦بتاريخ
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ده مجلس الدولة الفرنسي بالقول "أن النص علـى سـلطات   وهذا ما أك
هـذا  -اإلدارة االستثنائية المقررة لها في تنفيذ العقود اإلدارية في صلب العقـد 

، النص ال يعدو أن يكون مجرد تطبيق وترديد للقواعد العامة للعقود اإلداريـة 
حـق  بل وال يؤثر النص في العقد بعدم إجازتها على ، والتي تطبق دون نص
    )١( إذ هي مبررة دائماً بمقتضيات الصالح العام.، اإلدارة في ممارستها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
(1)CE, Union des transports public urbains et regionaux, 2fev.1983, 

Rec.,p33,RDP,1984,P.223note J.M.Auby 
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  املبحث الثالث
  الشروط املتعلقة حبماية الدومني العام

  والتنازل وتسوية املنازعات
 

لشراكة كأحد من الشروط الجوهرية التي ينبغي أن يشتمل عليها عقد ا
بحماية الدومين ، التزام المستثمر أو شركة المشروع، موجبات صحة هذا العقد

أو بمعنى أدق االلتزام باحترام مبدأ ، العام والمرفق العام موضوع عقد الشراكة
، وذلك المرفق العام للصالح العام أو لتحقيق النفع العام، تخصيص هذا الدومين

ولة من مشاركة القطاع الخاص في مشروعات خاصةً وأن الهدف األساسي للد
ليس فقط تحقيق إضافات متتاليـة  ، البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة

إلى أصولها وأموالها العامة؛ والتي يصعب تحقيقهـا بـنفس المعـدل إذا مـا     
وإنما أيضاً إتاحة عدد من الخـدمات والمنـافع   ، اعتمدت على مواردها الذاتية

بـل  ، يحتاج إليها المواطنون بالجودة المطلوبة وبأسـعار مناسـبة   العامة التي
وذلك بما يحقق النقلة النوعية المطلوبة في مستوى ، وبكفاءة وسرعة في التنفيذ
  معيشة هؤالء المواطنين.

 
ر المنظم العقود الشـراكة  من األم )١١)من المادة(eلقد فرضت الفقرة(

)من التقنـين العـام لـإلدارات اإلقليميـة     ١٤١٤L-١٢)من المادة(eوالفقرة(
ضرورة أن يشتمل العقد شروطاً تتحدد من خاللهـا االلتزامـات   ، )١(الفرنسي

الواقعة على عاتق المتعاقد أو المستثمر فيما يتعلـق بضـمان احتـرام مبـدأ     
                                                             

(1) Article L1414-12 
Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses 

relatives:  
e) Aux obligations du cocontractant ayant pour objet de garantir le 

respect de l'affectation des ouvrages et équipements au service 
public dont la personne publique contractante est chargée et le 
respect des exigences du service public ; 
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باعتبار أن هناك التزاماً على ، العامة تخصيص اإلنشاءات والتجهيزات للمرفق
    عاتق جهة اإلدارة باحترام مبدأ ضرورات سير المرفق العام.

تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن االتجاه السائد لدى القضـاء فـي   
فرنسا الحكم ببطالن أية اتفاقات تعاقدية تبرمها جهة اإلدارة وترتب للمتعاقـد  

وذلك لعدم انسجام مثـل هـذه   ، ين أو المال العاممعها حقوقاً عينية على الدوم
وكـذلك مـع ضـرورات    ، االتفاقات مع القواعد المتعلقة بحماية الدومين العام

السير المنتظم والمضطرد للمرافق العامة. فقاعدة عدم جواز التصرف بـالبيع  
وكذلك قاعـدة  ، في األموال واألصول الخاصة بالمشروع محل عقد المشاركة

أو قاعدة عدم جواز الحجز عليها تمثل التزاماً يقـع  ، ملكها بالتقادمعدم جواز ت
وليست محل جدل أو ، على عاتق كل من جهة اإلدارة المتعاقدة والمتعاقد معها

 .  )١(نقاش من جانب القضاء في فرنسا
 

ـ  ي يجـب أن يتضـمنها عقـد الشـراكة فـي      بمراجعة الشروط الت
)من قانون الشـراكة  ٣٥وكذلك المادة(، )من قانون الشراكة المصري٣٤المادة(

الكويتي نالحظ عدم اإلشارة الصريحة إلى شرط حماية الدومين العام والمرفق 
إلى عدم حصر  )٢(وقد أرجع بعض الفقه ذلك، كما فعل المشرع الفرنسي، العام

مصر والكويت لشروط عقد المشاركة حصراً سـواء فـي   التشريع في كل من 
إذ توجب ، )من التشريع الكويتي٣٥أو المادة(، )من التشريع المصري٣٤المادة(

دون أن تحول بـين المتعاقـدين وبـين    ، هذه المواد عدة شروط بصفة خاصة
ويمكـن فـي كـل    ، تنظيم الجوانب المختلفة للشرط محل المعالجة في العقـد 

اء إلى وجود إشارة ضمنية إلى هذا الشرط فـي الفقـرة(ب)من   األحوال االنته
من القانون التي توجب على المتعاقدين أن يضمنا العقـد تنظـيم    )٣٤( المادة

                                                             
(1)CE,6mai1985,Asso.Eurolat et Credit de France,Rec, P.141; AJDA, 

1985,P.620,note.J.Moreau et E.Fatome;PA,23octobre1985,p.5,note 
F.Liorens. 

 .٢١٠ب محمود طاجن، عقود المشاركة، مرجع سابق، صد. رج (٢)
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لملكية "أموال وأصول المشروع والتزامات األطراف المتعلقة بتسـليم وتسـلم   
  موقع المشروع وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع".

من القانون الكويتي؛ والتي توجـب   )٣٥( من المادة )٢( وكذلك الفقرة
على المتعاقدين أن يضمنا العقد تنظـيم ملكيـة أمـوال وأصـول المشـروع      

وأحكـام نقـل   ، والتزامات األطراف المتعلقة بتسليم واستالم موقع المشـروع 
  الملكية في نهاية المشروع".

 
 

من األمر المـنظم لعقـود الشـراكة     )١١( من المادة )i( تنص الفقرة
من التقنين العـام لـإلدارات اإلقليميـة     )١٤١٤L-١٢( من المادة )i( والفقرة

عـن العقـد ورقابـة    على الشرط المتعلق بالتنازل الطلي أو الجزئي الفرنسي 
    )١(اإلدارة على هذا التنازل. 

تحويله إلى شخص آخـر غيـر شـخص    : ويقصد بالتنازل عن العقد
، بحيث يحل المتنازل إليه محل المتنازل في كل حقوقـه والتزاماتـه  ، المتعاقد

وهو في هذا الشأن يختلف عن المتعاقد من الباطن الذي ال يكون إال جزئياً في 
يلتزم بها المتعاقد من الباطن وتنشأ له بمناسـبتها حقـوق    بعض األعمال التي

   )٢( مالية تجاه اإلدارة أو المتعاقد حسب األحوال.
فالتنازل سواء كان جزئياً أو كلياً يتعلق بتخلي المتعاقد عن العقد ليحل 
محله غيره بعكس التعاقد من الباطن الذي يظل المتعاقد األصلي فيه قائماً على 

ويضـل المتعاقـد   ، أنه يعهد ببعض عمليات التنفيذ إلى متعاقد آخرغير ، العقد
غيـر أن  ، األصلي هي المسئول عن أخطاء هذا المتعاقد أمام اإلدارة والغيـر 

                                                             
(1) Article L1414-12 
Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses 

relatives:  
i) Au contrôle qu'exerce la personne publique sur la cession partielle ou 

totale du contrat ; 
 .٥٧زق، عقود الشراكة، مرجع سابق، صد. حمادة عبد الرا (٢)
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يتحدد بالنظر إلـى طبيعـة   ، وساء أكان تنازالً كلياً أم جزئياً، التنازل عن العقد
األسهم المكونة لرأس فعملية تغيير ملكية ، وجوهر اإلجراء ال بالنظر إلى شكله

حيـث  ، بينما تعد كذلك عملية االندماج أو التفكك، المال ال تعد تنازالً عن العقد
ينتج عنها ميالد شركة جديدة منبتة الصلة بالشركة المتعاقـدة قـد ال تكـون    

    )١( موضع اعتبار شخصي لدى الجهة المتعاقدة عند إبرام هذا التعاقد.
مع مبدأ أساسي مـن المبـادئ الحاكمـة     ولما كان هذا التنازل يتنافى

وهو مبدأ شخصية أو صفة المتعاقد مـع اإلدارة  ، للعقود اإلدارية بصفة عامة
فإنه يصبح من الحتمي أن يكون لجهة اإلدارة سلطة قبـول أو  ، عند إبرام العقد

  رفض مثل هذا التنازل.
بحيث ال ، ولكن سلطة اإلدارة في رفض أو قبول التنازل ليست واسعة

يمكنها رفض التنازل إال حينما تتيقن أن المتنازل إليه ال يملك الكفاءة الفنية أو 
المالية لضمان تنفيذ جيد للعقد أو للحفاظ على السير المنتظم للمرفق العـام أو  

أو أن عرض التنـازل الماثـل غيـر    ، لتحقيق المساواة بين المنتفعين بالخدمة
فـإذا لـم   ، لى أساسها اختيار المتعاقدمتوافق مع العناصر الجوهرية التي تم ع

بل ورأت أن الهدف مـن التنـازل مجـرد    ، تكن جهة اإلدارة متيقنة مما سبق
وبخاصـة  ، وسيلة للتحايل أو لخرق اإلجراءات والقواعد المتعلقة بإبرام العقـد 

فموافقـة   )٢( كان لها الحق في رفض التنـازل. ، تلك المتصلة بقواعد المنافسة
  تعاقدة على التنازل تعد إذن أمراً حتمياً.جهة اإلدارة الم

 
 )٦٧( من قانون المشـاركة المصـري رقـم    )٣٦( تنص المادة رقم

على أنه "ال يجوز حل شركة المشروع أو تغيير الشكل القانوني لها ٢٠١٠لسنة
بعد موافقـة السـلطة المختصـة بالجهـة اإلداريـة      أو تخفيض رأسمالها إال 

                                                             
 .٢٢٧د. رجب محمود طاجن، عقود المشاركة، مرجع سابق، ص (١)

د. منى رمضان بطيخ، اإلطار القانوني لشرعية عقد المشاركة، مرجع سابق،  (٢)
 .١٢٥ص
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وذلك لما قد يؤدي إليه ذلك من ميالد شركة جديدة منبتـة الصـلة   ، المتعاقدة"
  بالشركة المتعاقدة.

)من ذات القانون علـى أنـه "ال   ٣٧كما نصت الفقرة الثانية من المادة(
ـ   ي يجوز لشركة المشروع التنازل عن عقد المشاركة أو أي من الحقـوق الت

إال لغرض التمويل وبعد موافقة كتابية مسبقة ، يرتبها أو االلتزامات الواردة فيه
ويقع باطالً كل اتفاق يتم علـى  ، من السلطة المختصة بالجهة اإلدارية المتعاقدة

  خالف ذلك".
 

قانون الشراكة الكويتي على أنه "ال يجوز حل )من ٢٤لقد نصت المادة(
شركة المشروع أو شركة التحالف أو تغيير الشكل القانوني لهـا أو تخفـيض   

كما ال يجوز للمستثمر المتعاقد التنـازل  ، رأسمالها إال بعد موافقة اللجنة العليا
بشكل كلي أو جزئي للغير أو تغيير الشـكل  ، عن المشروع أو عن حصته فيه

إال بعد انقضاء فترة مالئمة على ، ني لشركة المشروع أو شركة التحالفالقانو
  بدء التشغيل تحدد في شروط العقد وبعد موافقة اللجنة العليا.

ويترتب على التنازل حلول المتنازل إليه محل المستثمر المتعاقد فـي  
  شركة المشروع أو شركة التحالف في كافة حقوق المتنازل والتزاماته".

ومن ضرورة إدراجهـا فـي   ، لمشرع من مثل هذه النصوصوهدف ا
استبعاد كل خالف أو نزاع قد يطأ عند الحاجة إلى ، عقد المشاركة عند إبرامه

ممـا قـد يـؤثر    ، هذا اإلجراء(التنازل)حول مدى سلطة اإلدارة في هذا الشأن
خصوصاً بصدد عقـود  ، بالسلب على كامل العملية العقدية والهدف من ورائها

مما ال يحتمل معه تـرك  ، الجانب المالي أو االقتصادي فيها جانباً أساسياًيمثل 
حيث يكون الهـدف  ، األمر للتأويالت والتفسيرات التي تضر بالمصلحة العامة

لدى المتعاقد في مثل هذه الحالة هو الخالص من العقد دون اكتراث بالمعـايير  
يبدو مهمـاً دور اإلدارة فـي    فهنا، أو بالكفاءة الفنية والمالية للمرشح لخالفته
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الوقوف على تحقق كافة الشروط التي كانت متوافرة في المتعاقد المتنازل عند 
    )١( التوقيع على العقد األصلي.

ويقترب التنازل عن العقد في أحكامه من الحالة التي يقوم فيها المتعاقد 
تي تؤثر معها مع اإلدارة بإجراء تعديالت وتغييرات على أمواله إلى الدرجة ال
غيـر  ، (PPP)تلك التغيرات على مقدرته الفنية والمالية على تنفيذ عقد الشراكة

أن المتعاقد في هذه الحالة ال يوجد عليه التزام بالحصول على إذن من اإلدارة 
    )٢( كما هو األمر بالنسبة للتنازل.، بإجراء تلك التعديالت

عقد لدواعي المصـلحة  غير أن القاضي اإلداري سمح لإلدارة بفسخ ال
العامة إذا ما قام المتعاقد بإجراء تغييرات جوهرية تؤثر على المقـدرة الفنيـة   
والمالية مؤسساً قضائه على مخاطر تنازع المصالح الذي نشأ كأثر للتغيير في 

  حيازة أموال المتعاقد.
فإن التنازل البسيط الذي ال يؤثر في اإلمكانيات الماليـة والفنيـة   ، لذا

، عاقد وال يؤثر في تنفيذ العقد بشكل جوهري هو حق للمتعاقد مـع اإلدارة للمت
ومن هنا فإن اإلدارة يقع على عاتقها إثبات الضرر الذي لحق بها من جـراء  

فإذا كان هذا الضرر من الجسامة بحيـث  ، إجراء المتعاقد تغييرات على أمواله
وهنا و هنـا    ، على تنفيذ العقدأنه قد اثر سلباً على قدرة المتعاقد الفنية والمالية 

    )٣( فقط يحق لها فسخ العقد لدواعي المصلحة العامة مع تعويض المتعاقد.
  

                                                             
د. منى رمضان بطيخ، اإلطار القانوني لشرعية عقد المشاركة، مرجع سابق،  (١)

 .١٢٦ص

 .٥٩عبد الرازق، عقود الشراكة، مرجع سابق، صد. حمادة  (٢)

 .٥٩المرجع السابق، ص  (٣)
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  الباب الثاني
  مراحل إبرام عقد الشراكة

  : متهيد وتقسيم
، يمر عقد الشراكة بين القطاع العام والخاص بمراحل زمنية متعاقبـة 

يد مـن األعمـال والتصـرفات    حيث يتطلب إتمام وتنفيذ كل مرحلة منها العد
، القانونية وتبدأ هذه المراحل بمرحلة اإلجراءات التمهيدية إلبرام عقد الشـراكة 

وانتهاء بمرحلة إبرام عقـد  ، مروراً بمرحلة اختيار المتعاقد أو الشريك الخاص
  الشراكة.

سنقسم هذا الباب إلى فصلين وذلك علـى النحـو   ، وفي ضوء ما تقدم
  :  التالي

  .اإلجراءات التمهيدية إلبرام عقد الشراكة: ولالفصل األ
  .مرحلة اختيار المتعاقد وإبرام عقد الشراكة: الفصل الثاني
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  الفصل األول
  اإلجراءات التمهيدية إلبرام عقد الشراكة

  : تقسيم
إن اإلجراءات التمهيدية إلبرام عقد الشراكة تتمثل في ثالثة إجـراءات  

وأخيـراً التأهيـل   ، وى المشروع ثم اختيار مستشار الطـرح دراسة جد : هي
  المسبق.

سنقسم هذا الفصل إلى مباحث ثالثة علـى النحـو   ، وفي ضوء ما تقدم
  :  التالي

  دراسة جدوى المشروع.   : املبحث األول
  اختيار مستشار الطرح.: املبحث الثاني
  التأهيل المسبق.: املبحث الثالث
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  املبحث األول
  دراسة جدوى املشروع

يتعين على الجهة اإلدارية أن تقوم بتحديد احتياجاتها وأولوياتهـا مـن   
مشروعات البنية األساسية أو الخدمات والمرافق العامة؛ والتي ترغـب فـي   

على أنه يشترط أن تكون هذه المشروعات مدرجـة  ، تنفيذها بأسلوب الشراكة
   )١(بخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

ونظراً ألن مشروعات البنية األساسية والمرافق العامة تمـس حاجـة   
فإنه يتعين على الجهة اإلدارية أن تقوم بدراسة جـدوى لهـذه   ، عامة للجمهور

ينبغي أن تتنـاول الجوانـب الفنيـة والبيئيـة     ، المشروعات ودراسة الجدوى
مشـاركة وفقـاً   واالجتماعية واالقتصادية والقانونية والمالية لتنفيذ مشـروع ال 

   )٢( ألحكام القانون.
كما أن دراسة الجدوى تسمح بأجراء مقارنة بين فائدة المشروع إذا ما 

أو أي  ، نفذته جهة اإلدارة بنفسها وبين فائدته إذا ما نفذته بواسطة عقد مشاركة
شكل عقدي آخر يحقق المصلحة العامة كعقد أشغال عامة أو عقـد تفـويض   

    )٣( ..الخ..مرفق
ثل إجراء دراسة الجدوى التزاماً قانونياً على جهة اإلدارة حيث ال ويم

وقد أشار إلـى   )٤( تستطيع بدء إجراءات إبرام عقد المشاركة دون اللجوء إليه.
 )٥٥٩( في المادة لثانية مـن المرسـوم بقـانون رقـم     المشرع الفرنسيذلك 
فقـرة  حيث تـنص ال ، ٢٠٠٨لسنة )٧٣٥( والمعدل بالقانون رقم، ٢٠٠٤لسنة

األولى من هذه المادة على أن "إبرام عقد المشاركة يتطلب بداءةً القيام بدراسة 
                                                             

د. شهاب فاروق عبد الحي، التحكيم في منازعات المشروعات المقامة بنظام الشراكة،  (١)
 ١٣٢مرجع سابق، ص

 .٢٢٤د. حمادة عبد الرازق حمادة، عقود الشراكة، مرجع سابق، ص (٢)

 .١٨٢شاركة، مرجع سابق، صد. رجب محمود طاجن، عقود الم (٣)

 .١٨٢المرجع السابق، ص (٤)
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تبين أهداف هـذا  ، جدوى أو تقييم أولي للمشروع المزمع تنفيذه بهذا األسلوب
وكذلك التكاليف اإلجماليـة  ، المشروع االقتصادية والمالية والقانونية واإلدارية

ومـدى تحقيقـه لمتطلبـات التنميـة     ، والمخاطر التـي ينطـوي عليهـا   ، له
المستدامة....على أن يعهد بإجراء هذه الدراسة أو ذلـك التقيـيم لمؤسسـات    

وذلك بنـاء علـى   -سالفة الذكر-متخصصة أو بيوت خبرة في كافة المجاالت
، ضوابط ومعايير يتم وضعها من قبل الوزير المختص بالشـئون االقتصـادية  

ما عدا في أحـوال الضـرورة   ، ل الالزموأن تتم بشكل علمي ومتأن وبالتفصي
فيمكن أن تتم هذه الدراسـة وذلـك التقيـيم بشـكل مـوجز أو      ، واالستعجال

  .)١(مختصر
                                                             

(1)Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de 
partenariat - Article 2: "Les contrats de partenariat donnent lieu à 
une évaluation préalable, réalisée avec le concours de l'un des 
organismes experts créés par décret, faisant apparaître les motifs de 
caractère économique, financier, juridique et administratif qui 
conduisent la personne publique à engager la procédure de passation 
d'un tel contrat. Chaque organisme expert élabore, dans son domaine 
de compétences, une méthodologie déterminant les critères 
d'élaboration de cette évaluation dans les conditions fixées par le 
ministre chargé de l'économie. Cette évaluation comporte une 
analyse comparative de différentes options, notamment en termes de 
coût global hors taxes, de partage des risques et de performance, 
ainsi qu'au regard des préoccupations de développement durable. 
Lorsqu'il s'agit de faire face à une situation imprévisible, cette 
évaluation peut être succincte. 

II. - Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au 
regard de l'évaluation, il s'avère: 

1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique 
n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les 
moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage 
financier ou juridique du projet ;  

2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit 
de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la 
réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de 
service public, quelles que soient les causes de ce retard, ou de faire 
face à une situation imprévisible ;= 
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في المـادة الثانيـة مـن     المشرع المصريكما أشارت إلى ذلك أيضاً 
م بالقول "على ٢٠١٠) لسنة٦٧لقانون المشاركة المصري رقم( الالئحة التنفيذية

ترغب في تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعاتها المدرجة  الجهة اإلدارية التي
بخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية بطريق المشاركة أن تعد دراسـة فنيـة   
وبيئية واجتماعية واقتصادية وقانونية ومالية تحت إشراف الوحدة لبيان جدوى 

  تنفيذ مشروع المشاركة وفقاً ألحكام القانون.
سة بيان القواعد والشـروط التـي تكفـل    ويجب أن تتضمن هذه الدرا

جودة أصول المرفق الـذي سـيتم تنفيـذه    ، ضمان مستوى اإلنتاج والخدمات
ويكفل استمرارية اسـتخدامها بحالـة   ، وكيفية صيانة هذه األصول بما يحفظها

جيدة في الغرض الذي أنشئت من أجله خالل مدة تنفيذ عقد المشـاركة وبعـد   
    )١(انتهائه".

قـانون المشـاركة   لى ذلك أيضاً المادة الرابعـة مـن   وقد أشارت إ
م بالقول "ال يجوز طرح مشروعات المشاركة ٢٠١٠لسنة )٦٧( رقم المصري

 )١٤( إال بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة المنصوص عليها في المادة
في ضوء الدراسات التـي  ، بناء على طلب السلطة المختصة، من هذا القانون

 إشراف الوحدة المركزية للمشاركة المنصوص عليهـا فـي المـادة   تعد تحت 
وضـمان مسـتوى   ، لبيان جدوى مشروع المشـاركة ، من هذا القانون )١٦(

وذلك على النحـو الـذي   ، وجودة أصول المرفق وصيانتها، اإلنتاج والخدمات
  تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون".

                                                                                                                                                  
=3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, 

soit des exigences du service public dont la personne publique est 
chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la 
réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat 
présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus 
favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique. Le 
critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un 
avantage". 

 م.٢٠١١يناير سنة٢٣مكرراً ب، ٣العدد-الجريدة الرسمية  (١)
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ط لطرح مشروع المشـاركة  نص المادة المتقدمة أنها تشتر يتضح من
لبيان جـدوى  ، أن يسبقه دراسات تعد تحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة

وما يضمن مستوى أفضل لإلنتاج أو تقديم الخدمات وحالة ، مشروع المشاركة
  جيدة ألصول المرفق.

أيضاً أن هذه المادة تفترض بداهـةً أن تشـمل دراسـات     كما يتضح
بما يتضـمن  ، قتصادية والقانونية والمالية للمشروعالجدوى  كافة الجوانب اال

أيضاً التكلفة اإلجمالية له وتطوره وتطور إنتاجه وأسـس اقتسـام المخـاطر    
  .)١(وتوزيعها بين أطراف العقد 

لسـنة  ٧٨رقـم   المرسوم الكـويتي هذا وقد أشارت المادة الثانية من 
بشان الشـراكة  ٢٠١٤لسنة ١١٦م بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ٢٠١٥

إلى أن إجراء دراسة الجدوى التزامـاً قانونيـاً    )٢(بين القطاعين العام والخاص
التي ترغب باقتراح أحد المشروعات التي تقـع   الجهات العامةيقع على عاتق 

 ضمن نطاق 
 عاتق القطـاع الخـاص  كما يقع على  اختصاصها وفقا لنظام الشراكة

: قا لنظام الشراكة حيث نصـت علـى أنـه   الذي يتقدم بفكرة لتنفيذ مشروع وف
تتقدم الجهة العامة التي ترغب باقتراح أحد المشروعات التي تقع ضمن نطاق "

مصحوباً بدراسات الجـدوى  اختصاصها وفقا لنظام الشراكة بطلب إلى الهيئة 
وفقـا ألحكـام القـانون والئحتـه التنفيذيـة والـدليل        المتكاملة للمشـروع 

متضمنة دراسـة  الخاص أن يتقدم للهيئة بصيغة أفكار  .....وللقطاع.اإلرشادي
وفقا لمتطلبات الهيئة لتنفيذ مشـروع واعتمـاد طرحـه وفقـا     جدوى مبدئية 

  للقانون".  

                                                             
 ١٨٤رجب محمود طاجن، عقود المشاركة، مرجع سابق، ص د. (١)

 م٢٩/٣/٢٠١٥السنة الحادية والستون األحد ١٢٢٩الكويت اليوم العدد (٢)
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من الالئحة التنفيذيـة لقـانون الشـراكة     هذا وقد نصت المادة السابعة
: على معايير إعداد دراسة الجـدوى بـالقول  م ٢٠١٤لسنة ١١٦الكويتي رقم 

، ن يكون المشروع المراد طرحه لالستثمار وفقاً لنظام الشراكة مستوفياً"يجب أ
  :  وفقاً لدراسة الجدوى الخاصة به للمعايير التالية

أن يكون المشروع مستوفياً لالشتراطات الفنية والقانونية والبيئيـة   - ١
وأن تكون المنافع التي تعود منـه علـى الدولـة    ، ومجد اقتصادياً

دمة التي يوفرها مناسبة وفقاً لألطر المحـددة  والمستفيدين من الخ
  في دراسة الجدوى والمعايير المهنية المعتمدة لذلك.

أن يثبت من المفاضلة بين تنفيذ المشروع وفقاً لنظام الشـراكة أو   - ٢
على أن تتم المفاضلة في ضـوء  ، بين تنفيذه من قبل الجهة العامة

  العناصر التالية مجتمعة أو منفردة.
  فيذ(القيمة مقابل المال).تكلفة التن  - أ

  توزيع المخاطر.    -  ب
  نقل المعرفة أو استخدام التكنولوجيا. -ج
وأن تكـون  ، أن يكون المشروع ذو عائد مالي مجـز للمسـتثمر   -و

، مخاطر االستثمار فيه موزعة بشكل مقبول لدى القطاع الخـاص 
بما يخلق فرصة للمنافسة عليه ويحفز الجهـات الممولـة علـى    

  تمويله.
 ية معايير أو متطلبات أخرى يحددها الذليل اإلرشادي.أ -هـ

من المادة الثانية مـن األمـر المـنظم لعقـود      )b( وإذا كانت الفقرة
قد تطلبت ضرورة إجراء تقييم تحليلي مقـارن   القانون الفرنسيالمشاركة في 

لكل الجوانب المالية والقانونية واإلدارية لمشروع العقد بهدف الوصـول إلـى   
ي الوسائل القانونية أجدى باإلتباع إلنجاز هذا المشـروع(عقد أشـغال   تحديد أ

عقـد  ، حكـر إداري حكـومي  ، تفويض المرفق العـام ، إدارة مباشرة، عامة
على أهميـة أن  -عكس القانون المصريعلى -فإنها أكدت بالمقابل، مشاركة)
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تقرر  يشمل التقييم ثالثة عناصر أساسية من خاللها تستطيع اإلدارة المعنية أن
وهي التكلفة اإلجمالية للمشروع ومستقبل وتطور ، بشأن جدوى عقد المشاركة

  ونتائج ذلك المشروع واقتسام المخاطر.
على أن ذلك ال يشير بحال إلى أن هذه العناصر الثالثة تمثل حصـراً  

فهي ال تعدو أن تكون نموذجاً لما يجب ، مجال التقييم القائم على تحليل مقارن
أوردها المشرع بسبب أهميتها البالغة في تمكين اإلدارة من ، تحليلأن يشمله ال

وال تحـول مـن ثـم دون    ، الوصول إلى قرار دقيق بشأن إبرام عقد مشاركة
شمول التقييم لعناصر إضافية أخرى تتعلق بجوانب مالية واقتصـادية تسـاعد   

    )١( جهة اإلدارة في التقرير.
شريعين الفرنسـي والكـويتي   التمن  مدى اهتمام كل: يتضح مما تقدم

بتحديد أهم أسس ومعايير وعناصر دراسة الجدوى لمشروع الشـراكة وذلـك   
حتى تستطيع اإلدارة الوصول إلى قرار دقيق بشأن إبرام عقد شـراكة وذلـك   
على عكس التشريع المصري والذي لم يحدد أهم أسـس ومعـايير وعناصـر    

  دراسة الجدوى لمشروع الشراكة.
بعمـل دراسـات    صل هو أن تقوم الجهة اإلداريـة األكما يتضح أن 

غير أنه ال يوجد ما يمنع من أن يبادر المسـتثمر بعـرض فكرتـه    ، الجدوى
)مـن قـانون   ٢٠حيث تنص المادة(، ودراسته المتعلقة بالمشروع على الدولة

"يتقدم صاحب الفكرة بدراسـة   على أنه٢٠١٤)لسنة١١٦الشراكة الكويتي رقم(
استها وإعداد التوصيات بشأنها ورفعها للجنة العليا التـي  جدوى إلى الهيئة لدر

  :  تصدر أحد القرارات التالية مع التسبيب
 قبول الدراسة واعتبارها مبادرة. -
  قبول الدراسة واعتبارها مشروعاً متميزاً. -

                                                             
(1) M.Cliguennois, partenariat pblic-prive, nouveaux contats Sur le site: 

http/www.village-instice.com/articles/Partenariat-public-prive-
nouveaux551.html 
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  رفض الدراسة. -
يكـون  ، فإذا صدر قرار اللجنة بقبول الدراسة واعتبارها مبـادرة  -١

  :  ذه الحالة الحقوق اآلتيةلمقدمها في ه
استرداد تكاليف دراسة الجدوى الواردة في وثائق المشروع بشـرط   -أ

%)مـن هـذه التكلفـة    ٢٠مضافاً إليها(، اعتمادها من اللجنة العليا
ويذكر هذا المبلغ في وثائق الطـرح  ، أومئتي ألف دينار أيهما أقل

  وتدفعه شركة المشروع عند اإلقفال المالي.
%)مـن قيمـة   ٥قبول عطائه المستوفى الشروط بنسـبة( أفضلية  -ب

ما لم يكن تنفيذ المشروع من خالل شركة مسـاهمة  ، أفضل عطاء
  عامة.

%)مـن أسـهم   ١٠تخصيص نسبة بما ال تجاوز عشرة بالمائـة(  -ج
مضـافاً إليهـا رسـم    ، الشركة المساهمة العامة بقيمتها اإلسـمية 

المشـار إليـه فـي    تقتطع من النسبة المحددة للمستثمر ، اإلصدار
)إذا تم تنفيذ المشـروع مـن خـالل شـركة     ٣)من المادة(٢البند(

فيسـري فـي   ، فإذا لم يكتتب فيها كلها أو بعضها، مساهمة عامة
  ).٣١)من المادة(٢شأنها حكم البند(

إذا صدر قرار اللجنة العليا بقبـول الدراسـة واعتبـار الفكـرة      -٢
فيكون لمقدمه في هذه الحالة حـق  ، مشروعاً متميزاً ويحقق قيمة مضافة للبالد

%)من قيمتها أو مئة ألف دينار ١٠استرجاع تكاليف الدراسة فقط مضافاً إليها(
ويذكر هذا المبلغ في وثائق الطرح وتدفعه شركة المشـروع عنـد   ، أيهما أقل

  اإلقفال المالي.
يتعين على مقدم الفكرة استكمال دراسات الجدوى ، وفي جميع األحوال

الخاصة بمشروعه في حال اعتمـاد فكرتـه واعتبارهـا مبـادرة أو      النهائية
  مشروعاً متميزاً وفقاً لإلجراءات المبينة في الالئحة التنفيذية".
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المشرع الكويتي ينفرد عن التشريعين المصـري  : يتضح مما تقدم أن
حيث ، وهذه ميزة تحسب له، والفرنسي بفكرة المبادرات والمشروعات المميزة

، على تطوير البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة من جهـة يعمل بذلك 
  كما يشجع المستثمرين على الشراكة مع القطاع العام من جهة أخرى.

تعـرض هـذه    وبعد االنتهاء من إعداد دراسة الجدوى فـي مصـر  
وفي حالة الموافقـة  ، الدراسة على السلطة المختصة بالجهة اإلدارية العتمادها

تتولى السلطة المختصة في مصر بعـد  ، مشروع بطريق المشاركةعلى تنفيذ ال
التنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة رفع األمر إلى اللجنـة العليـا لشـئون    

ويجب أن يرفق بطلب الموافقة تقريـر مـن الوحـدة المركزيـة     ، المشاركة
وأن يتضـمن الطلـب جميـع    ، للمشاركة يتضمن توصياتها بشأن المشـروع 

وما إذا كانـت شـركة   ، لمعلومات واإليضاحات المتعلقة بالمشروعالبيانات وا
ومـدة  ، المشروع التي سيتم التعاقد معها ستتولى تشغيل المشروع أو استغالله

   )١( تنفيذ عقد المشاركة.
وفي حالة موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة على تنفيـذ المشـروع   

ويجب أن يتضمن ، والوحدة بذلكيتم إخطار الجهة اإلدارية ، بطريق المشاركة
ومـا إذا كانـت شـركة    ، تحديد مدة تنفيذ المشـروع -بصفة خاصة-اإلخطار

وأية بيانات أخـرى تحـددها   ، المشروع ستتولى تشغيل المشروع أو استغالله
وعلى الجهة اإلدارية بعد إخطارها بالموافقة البـدء فـي اتخـاذ    ، اللجنة العليا

عقد المشاركة بالتنسيق مـع الوحـدة وفقـاً     إجراءات الطرح والترسية وإبرام
ويجوز لها أن تعهـد  ، ألحكام قانون مشاركة القطاع الخاص والئحته التنفيذية

   )٢( بإجراءات الطرح والترسية إلى الوحدة.

                                                             
 .١٨٤رجب محمود طاجن، عقود المشاركة، مرجع سابق، ص د. (١)

 لسنة ٦٧ ذية لقانون المشاركة المصري، رقم) من الالئحة التنفي٤( راجع نص المادة (٢)
٢٠١٠. 
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تقـوم هيئـة   فبعد االنتهاء من إعداد دراسة الجدوى  وأما في الكويت
ويتيـة بتقيـيم دراسـات    مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الك

وإعـداد أو  ، الجدوى المتكاملة الخاصة بمشروعات الشراكة واألفكار المقدمة
ورفع التوصية المناسـبة بشـأنها للجنـة    ، استكمال هذه الدراسات عند الحاجة

ومـن ثـم تقـوم اللجنـة العليـا       )١( العليا تمهيداً لطرح المشروع لالستثمار.
العام والخاص باعتماد الدراسات واألفكـار  لمشروعات الشراكة بين القطاعين 

 )٢( الخاصة بمشروعات الشراكة والموافقة على طرحها وفقاً لنظام الشـراكة. 

من الالئحة التنفيذية لقـانون الشـراكة الكـويتي رقـم      )٦حيث تنص المادة(
م على أنه "تصدر اللجنة العليا قراراها بشـأن المشـروعات   ٢٠١٤لسنة ١١٦

  وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة لها من الهيئة".، التي تعرض عليها
)مـن  L.1414-2فقد نصت الفقرة األخيرة من المـادة( في فرنسا وأما 

والتي تتحدث عن التقييم بشأن عقود المشـاركة   التقنين العام لإلدارات اإلقليمية
التي تبرمها اإلدارات اإلقليمية على أن "التقييم المشار إليه يعرض على الجهة 

تنفيذية للجهة اإلدارية اإلقليمية أو المؤسسة العامة اإلقليمية المختصة بالتقرير ال
    )٣(بشأن اللجوء إلى عقد المشاركة".
                                                             

 .٢٠١٤لسنة )١١٦) من قانون الشراكة الكويتي رقم(٦راجع نص المادة( (١)

 .٢٠١٤) لسنة١١٦) من قانون الشراكة الكويتي رقم(٣راجع نص المادة(  (٢)
(3) Code général des collectivités territoriales - Article L1414-2:  
 " Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que pour la 

réalisation de projets pour lesquels une évaluation, à laquelle la 
personne publique procède avant le lancement de la procédure de 
passation:  

a) Montre ou bien que, compte tenu de la complexité du projet, la 
personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir 
seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses 
besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, ou 
bien que le projet présente un caractère d'urgence ; 

b) Expose avec précision les motifs de caractère économique, financier, 
juridique et administratif, qui l'ont conduite, après une analyse 
comparative, notamment en termes de coût global, de performance = 
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الخطوة األولى هي تحديد المشروع واحتياجاتـه  : يتضح مما تقدم أن
بما في ذلك جدواه الفنية واالجتماعيـة والماليـة   ، وجدواه من الناحية المبدئية

أم ، هو أفضل البـدائل ، )pppوتحديد ما إذا كان نظام المشاركة(، ةواالقتصادي
  أن هناك بدائل أخرى يمكن اللجوء إليها.

  
  
  
  

                                                                                                                                                  
= et de partage des risques, de différentes options, à retenir le projet 
envisagé et à décider de lancer une procédure de passation d'un 
contrat de partenariat. En cas d'urgence, cet exposé peut être 
succinct. 

L'évaluation mentionnée ci-dessus est présentée à l'assemblée 
délibérante de la collectivité territoriale ou à l'organe délibérant de 
l'établissement public, qui se prononce sur le principe du recours à 
un contrat de partenariat. 
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  املبحث الثاني
  اختيار مستشار الطرح

تلجأ الدول النامية إلى االستعانة بالمستشارين لمسـاعدتها فـي تنفيـذ    
ي تتطلب خبـرات  والت، مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة

وكفاءات فنية ومالية وقانونية واقتصادية على درجة عالية من الكفاءة والتأهيل 
    )١( قد ال تتوافر لدى الدول النامية.

وهم غالباً ، مستشارو الطرحويطلق على االستشاريون في هذه الحالة 
غ وهي تلعـب دوراً بـال  ، مكاتب خبرة دولية تنتمي أحياناً إلى الدول المتقدمة

سواء فيما يتعلق باختيار اآللية المناسبة ، األهمية طوال مراحل تنفيذ المشروع
أم فيمـا يتعلـق   ، وإعداد دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية، لتنفيذ المشروع

، وإعداد كراسة الشـروط ، ونماذج اتفاقيات المشروع، بإعداد اإلطار القانوني
فهـذه   )٢( لعروض والتفاوض والتعاقد.كما أنها تعاون الجهة المانحة في تقييم ا

المرحلة من مراحل إبرام عقد الشراكة تستلزم بالضرورة االسـتعانة بخبـراء   
وقد تلجأ بصددها ، متخصصين في األمور القانونية والمالية والمحاسبية والفنية

جهة اإلدارة إلى االستعانة بهؤالء الخبراء من خارج كوادرها فـي الجوانـب   
 رقـم  التشريع الفرنسـي فقد نصت المادة الثانية من ، ومن ثم )٣( التي تفتقدها.

على أن" تستعين ٢٠٠٨لسنة )٧٣٥( والمعدل بالقانون رقم م٢٠٠٤) لسنة٥٥٩(

                                                             
راجع في ذلك: د. منى رمضان بطيخ، اإلطار القانوني لشرعية عقد المشاركة، مرجع  (١)

  .٥٢سابق، ص
  راجع أيضاً: 

-United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), 
Guidelines for Infrastructure Development through Build-Operate-
Transfer (BOT) Projects,1996,p.3 

د. عمرو طه بدوي، االلتزام بالضمان في عقود اإلنشاءات الدولية، رسالة دكتوراه،  (٢)
 .٢٣، ص٢٠٠٤جامعة القاهرة، كلية الحقوق، سنة

 .١٨٤د. رجب محمود طاجن، عقود المشاركة، مرجع سابق، ص (٣)
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جهة اإلدارة بمؤسسات أو بيوت خبرة متخصصة في مجال مشروعات البنيـة  
  األساسية وفقاً لمعايير يتم وضعها من قبل وزير االقتصاد".

من الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة الكـويتي   )١٠( دةكما نصت الما
على أنه "تتولى الجهة العامة التـي ترغـب فـي طـرح أي مشـروع مـن       
المشروعات التي تقع ضمن اختصاصها تنفيذه وفقاً لنظـام الشـراكة إعـداد    
دراسة الجدوى المتكاملة للمشروع وفقاً ألحكـام القـانون والئحتـه والـدليل     

تقوم بإعداد الشروط المرجعية للدراسـة التـي تحـدد مهـام     كما ، اإلرشادي
وعناصر البحث المطلوب الخاص بالمشروع وعرضها على الهيئـة للموافقـة   

  عليها.
يجيز للهيئة أن تقوم بإعداد دراسة الجدوى الخاصة ، واستثناء مما تقدم

على أن تـوفر الجهـة   ، بمشروع الشراكة بالتعاون وبالتنسيق مع الجهة العامة
وللهيئة االسـتعانة بمـن   ، العامة البيانات والمستندات والدراسات الالزمة لذلك

، سواء من المكاتب االستشارية المحلية أو األجنبيـة ، تراه مناسباً لهذا الغرض
  أو غير ذلك من الجهات العامة وفقاً لطبيعة المشروع واحتياجاته".

...........وفـي  .": كما نصت المادة الثانية من ذات الالئحة على أنه
جميع األحوال للهيئة االستعانة بالجهات االستشارية والمكاتـب المتخصصـة   
المحلية واألجنبية التي تراها مناسبة لهذا الغـرض وفقـا ألحكـام القـوانين     

  واللوائح"  
 )٦٧( من قانون المشـاركة المصـري رقـم    )١٦( كما نصت المادة

زيـة للمشـاركة أو حـدات    م على ضرورة أن تبرم الوحدة المرك٢٠١٠لسنة
بعد موافقة الوحدة المركزية للمشاركة عقـود  ، المشاركة في الجهات اإلدارية

مع مستشاري الطرح القائمين على إعداد الدراسـات والمسـتندات الخاصـة    
مـع   طريقة التعاقـد بالمشروع يقال لها عقود االستشارات الخاصة". وأما عن 

 الكويتي وكذلك التشريع الفرنسي عمستشاري الطرح فلم يتعرض لها التشري
مـن   )١٣( وإنما تعرض لها التشريع المصري بالتفاصيل حيث نصت المـادة 
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على أن "يكون التعاقد مع مستشاري الطـرح عـن    المشاركة المصريقانون 
وإن كان من الجائز في الحاالت التي ، )٢(أو محدودة، )١(طريق مناقصات عامة

وال تحتمل إتباع إجراءات المناقصة العامـة  ، متقتضيها اعتبارات الصالح العا
أن يكون التعاقـد  ، وبعد موافقة الوزير المختص بالشئون المالية، أو المحدودة

    )٣(بطريق االتفاق المباشر".

                                                             
يكون اإلعالن عن المناقصات العامة من خالل النشر في الصحف المحلية والعالمية أو  (١)

في أي وسيلة أخرى تكفل العالنية، وتكون الدعوة للمنقصات المحدودة بكتاب موصى 
روني، أو من خالل أية وسيلة أخرى تكفل عليه مصحوب بعلم الوصول وبالبريد اإللكت

من الالئحة التنفيذية لقانون ١٤علم ذوي الشأن بالدعوة وما تتضمنه من بيانات(م
 المشاركة المصري).

)من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة ١٥ولدواعي المناقصة المحدودة فقد نصت المادة( (٢)
اري الطرح، تدعو للقيد فيها بدعوة المصري على أن تعد الوحدة سجالت نوعية لمستش

عامة مستشاري الطرح المصريين واألجانب   ممن تتوافر  فيهم شروط الكفاية الفنية 
وحسن السمعة والخبرة العالمية في مجال عقود المشاركة مع القطاع الخاص بحسب 

ات بحسب تخصصهم فنياً أو مالياً أو قانونياً أو بيئياً أو اجتماعياً أو غيره من التخصص
المشروع، وتتضمن الدعوة العامة للقيد في السجالت المشار إليها الشروط الواجب 

  توافرها للقيد.
وتثبت في هذه السجالت البيانات األساسية لمستشاري الطرح ووسائل االتصال بهم وأية 
بيانات أخرى تتطلبها الوحدة. ويكون إرسال الدعوة في المناقصات المحدودة لمستشاري 

رح المقيدين بالسجل المعد لذلك بالوحدة بحد أدنى اثنين من المستشارين، هذا وتتم الط
 مراجعة وتحديث السجل كل ثالث سنوات، وكلما دعت الحاجة لذلك.

االتفاق المباشر هو تقنية استثنائية إلبرام العقود اإلدارية، تقنية تقوم أيضاً على  (٣)
كن وجه االختالف بينهما يتمثل في قيام التفاوض شأنها في ذلك شأن الممارسة، ول

اإلدارة بالتفاوض في نطاق الممارسة بنوعيها بعد استيفاء إجراءات العالنية وفي جو 
تسوده روح المنافسة، في حين أن االتفاق المباشر ال يتم من خالل العالنية والمنافسة، 

لتفاوض معه، للتوصل إذ يترك لإلدارة الحرية في أن تلجأ إلى متعاقد معين بالذات، وا
= إلى أفضل الشروط إلبرام العقد. فاالتفاق المباشر إذن هو تعاقد جهة اإلدارة مباشرةً 
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من الالئحة التنفيذية لقانون المشـاركة المصـري    )١٦( وتنص المادة
، شاري الطرحعلى أنه "يجوز أن تتضمن إجراءات طرح مناقصة اختيار مست

علـى  ، تحديد مواعيد لتلقي استفسارات المتنافسين والرد عليها من قبل الوحدة
أن يتاح الرد على االستفسارات لجميع المتنافسين وللوحدة أن تدعو المتنافسين 

  لعقد لقاءات منفردة بمراعاة قواعد الشفافية والمساواة".
ضـع اختيـار   من ذات الالئحة على أنـه "يخ  )١٢( كما تنص المادة

مستشاري الطرح للمشروعات التي يتم تنفيذها بنظام المشاركة مـع القطـاع   
  الخاص لمبادئ العالنية والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص".

وتشكل لجنة من العاملين بالوحدة المركزية للمشاركة بقرار من وزير 
مستشـاري   وتسمى "لجنـة اختيـار  ، بناء على ترشيح رئيس الوحدة، المالية

  الطرح".
ويجب أن تضم في عضويتها عضو مـن إدارة الفتـوى المختصـة    

ويحق لهذه اللجنة أن تعهد ، وممثل لوزارة المالية، بمجلس الدولة يندبه رئيسها
لدراسـة النـواحي   ، إلى لجان فرعية تشكلها من بين أعضائها أو من غيرهم

، كافة الشـروط المطلوبـة  ومدى مطابقتها ل، الفنية والمالية للعطاءات المقدمة
، وللجنة أن تضم لعضوية تلك اللجان من ترى االستعانة بهم من أهل الخبـرة 

وترفع اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلـى لجنـة اختيـار    
   )١( مستشاري الطرح.

                                                                                                                                                  
مع المتعاقد الذي وقع اختيارها عليه، ودونما مناقصة أو مزايدة أو ممارسة، بمعنى = 

أن جهة اإلدارة تسلك فيه سبيل التعاقد مباشرةً، فتحلله من ضوابط وقواعد طريق 
  مناقصة بصورها العامة والمحدودة والمحلية، وما تخضع له من قيود.ال

للمزيد راجع: د. رمضان بطيخ، إبرام العقد اإلداري، القاهرة، دار النهضة العربية، 
 .٢٥٦م، ص٢٠٠٨سنة

 .٢٠١٠لسنة )٦٧( من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم )٢٠( المادة (١)
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ويتم تقديم العطاءات في مظروفين أحدهما للعـرض الفنـي واآلخـر    
ب أن توضح األسعار في العروض الماليـة الختيـار   ويج، )١(للعرض المالي

ويؤخذ بالسعر المبين بـالحروف فـي   ، مستشاري الطرح باألرقام والحروف
وال يعتد بـأي كشـط أو   ، حالة وجود اختالف بينه وبين السعر المبين باألرقام

، )٢(محو أو تصحيح إال إذا كان موقعاً بجانبه مـن قبـل مستشـاري الطـرح    
على ، األجانب المتقدمين أن يضعوا أسعارهم بعملة أجنبية ولمستشاري الطرح

وذلك بمراعاة تحديـد  ، أن تدفع لهم بالعملة التي حددوها في عروضهم المالية
عند تقييم العـروض الماليـة فـي    ، تاريخ سعر التحويل إلى الجنيه المصري

    )٣( كراسة اختيار مستشاري الطرح.
ذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع من الالئحة التنفي )٢٢( وتنص المادة

الخاص على أنه "تعتبر العطاءات المقدمة مـن مستشـاري الطـرح سـارية     
، وملزمة ألصحابها طوال المدة المحددة في كراسة اختيار مستشاري الطـرح 
، ويجوز الوحدة المركزية للمشاركة قبل تاريخ فتح مظاريف العطاءات الماليـة 

دون أن يكـون  ، مدة ال تزيد عن ستين يومـاً أن تمد فترة سريان العطاءات ل
  لمستشاري الطرح المتقدمين بالعطاءات االعتراض على ذلك".

وأما عن تقييم عطاءات مستشاري الطرح فتفـرق الالئحـة التنفيذيـة    
، لقانون تنظيم المشاركة بين العطاء الفني والمالي فيما يتعلق بعمليـة التقيـيم  

  :  وذلك على النحو التالي
 

، على لجنة اختيار مستشاري الطرح تلقي وتقيـيم العطـاءات الفنيـة   
، وتحديد المقبول فنياً منها طبقاً لما هو محدد في كراسة الشروط والمواصفات

ويجب أن يكون قرار لجنة اختيار مستشاري الطرح باستبعاد أحد العـروض  
                                                             

 .٢٠١٠لسنة )٦٧( الئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقممن ال )٢١( المادة (١)

 .٢٠١٠لسنة )٦٧( من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم )١٩( المادة (٢)

 .٢٠١٠لسنة )٦٧( من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم )٢١( المادة (٣)
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بخطـاب موصـي   ، تقييم الفنيةويتم إخطار مقدمي العطاءات بنتيجة ال، مسبباً
  ومصحوب بعلم الوصول أو بالبريد االلكتروني.، عليه

وعلى اللجنة إخطار مستشاري الطرح المقبولين فنياً بميعاد جلسة فض 
لحضور الجلسة إذا رغبوا في ذلك بخطاب موصي عليـه  ، المظاريف المالية

صـر التقيـيم   ويقت، أو بأية وسيلة أخرى تكفل علمهم بالجلسـة ، بعلم الوصول
   )١( المالي على العروض المقبولة فنياً فقط.

 
والموعد المحـددين  ، تجتمع لجنة اختيار مستشاري الطرح في المكان

)من ٢٥وقد فرقت المادة(، بعد التحقق من سالمة غلقها، لفتح المظاريف المالي
  عين من التقييم.الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المشاركة بين نو

وفي هذه الحالة ، التقييم الفني بنظام التقييم(مطابق أو غير مطابق) - ١
تتم والترسية على العطاء المقبول فنياً األقل قيمة محسـوبة طبقـاً   

  للطريقة المحددة في كراسة الشروط والمواصفات.
وهنا تكون الترسية على العطاء األجدى ، التقييم الفني بنظام النقاط - ٢

ياً بين إعمال الوزن لكل من العرض الفني والعرض المالي اقتصاد
وفقاً لمنهج حساب القيمة المالية الذي تحـدده كراسـة الشـروط    

  :  والمواصفات طبقاً للمعادلة التالية
  مجموع النقاط الفنية للعطاء تحت التقييم

  الوزن النسبي للعرض الفني_______________×
  إجمال نقاط التقييم الفني

  ة المالية ألقل عطاء مقبولالقيم
  الوزن النسبي للعرض المالي_______________×

  القيمة المالية لعطاء تحت التقييم

                                                             
 .٢٠١٠) لسنة٦٧ون المشاركة المصري رقم (من الالئحة التنفيذية لقان )٢٢المادة( (١)
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ويكون العطاء الفائز هو الحاصل على أعلـى نتيجـة مـن المعادلـة     
  وذلك بعد ترتيب ناتج المعادلة من األعلى إلى األقل.، السابقة

سن صنعاً حينما نـص  المشرع  المصري قد أح: يتضح مما تقدم أن
التشـريع   وهو ما أغفلـه كـل مـن    طريقة التعاقد مع مستشاري الطرحعلى 

لذلك ينبغي استفادة هذين التشريعين مـن التشـريع    الكويتي والتشريع الفرنسي
المصري في أن يكون التعاقد مع مستشاري الطرح عـن طريـق مناقصـات    

حـاالت التـي تقتضـيها    أو محدودة  أو بطريق االتفاق المباشر في ال، عامة
  اعتبارات الصالح العام.  

  
  
  
  
  



 

 

١٣٣ 
 

 

  املبحث الثالث
  التأهيل املسبق

إن عملية اختيار المستثمرين تهدف إلى الحد من المخاطر التـي قـد   
تهدد تنفيذ واستغالل المشروع إذا افتقرت شركة المشروع إلى الخبرات التـي  

    )١( وتشغيلها وإدارتها.تؤهلها للقيام بالمشروعات العامة ذات الحجم الكبير 
يتعين أن يخضع المستثمر للتقييم للتأكـد مـن كفاءتـه الفنيـة     ، لذلك

والقانونية والمالية والبشرية الالزمة لتنفيذ مشروعات البنية األساسية والمرافق 
فمن حق جهة اإلدارة استبعاد العناصر غير الجادة أو التـي ال تتفـق   ، العامة

  )٢( ة والمالية والبشرية مع طبيعة المشروع المعروض.كفاءتها الفنية والقانوني
هو اإلجراءات التـي تقـوم بهـا الجهـة      )٣(فالتأهيل المسبق، ومن ثم

اإلدارية المعنية أو السلطة التي ترغب في التعاقد بغية الوقوف علـى حقيقـة   
والتأكد من صالحيته أو أهليته القانونية ، المستثمر الذي يرغب في التعاقد معها

المالية والتقنية والمهنية واإلدارية والبشرية والمعدات أو غيرها من المرافـق  و
    )٤( المادية والتنظيمية لتحقيق مقصود التعاقد.

والتأهيل المسبق إنما ينفرد به التنظيم القانوني لعقد المشاركة فـي  
  كل من مصر والكويت دون التنظيم القانوني لهذا العقد في فرنسا.

                                                             
 .٢٦٣د.حمادة عبد الرازق، عقود الشراكة، مرجع سابق، ص (١)

د.شهاب فاروق عبد الحي، التحكم في منازعات المشروعات المقامة بنظام الشراكة،  (٢)
 .١٣٣مرجع سابق، ص

التأهيل المسبق بأنه: تعرف المادة األولى من الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة الكويتي   (٣)
" اإلجراءات التي تقوم بها الهيئة للتثبت من قدرات المستثمرين الراغبين باالستثمار في 

 احد مشروعات الشراكة قبل السماح لهم بتقديم عطاءاتهم الفنية والمالية"

) من قانون األونسيترال النموذجي الشتراء السلع واإلنشاءات ٦راجع نص المادة ( (٤)
 .٤، ص١٩٩٥) مع دليل لتشريع القانون، األمم المتحدة نيويورك، ١٩٩٤ات (والخدم
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وقد تـتم  ، كر أن إجراءات التأهيل المسبق قد تتم مباشرةًوالجدير بالذ
إلبـداء  يقال له "دعوة المستثمرين ، بعد إجراء آخر تباشره جهة اإلدارة أيضاً

ممـا  ، ")١(لمشروعات الشراكة  إبداء الرغبةالمطروح" أو " بالمشروع االهتمام
لكافـة   يعني أن هذا اإلجراء األخير ليس بالضرورة واجب اإلتبـاع بالنسـبة  

وإنما فقـط إذا كانـت   ، مشروعات البنية األساسية والمرافق العامة والخدمات
ومـدى  ، طبيعة المشروع تقتضي دعوة المستثمرين أو إلبداء مدى االهتمام به

  إقبالهم على المشاركة في تنفيذه.
إذا انتهت الوحدة المركزيـة للمشـاركة إلـى أن طبيعـة      ففي مصر

وة المستثمرين إلبداء مـدى اهتمـامهم بهـذا    المشروع المطروح تقتضي دع
فيجب على الجهة اإلدارية ، كإجراء يسبق إجراءات التأهيل المسبق، المشروع

في صحيفة يومية واسـعة االنتشـار بـاللغتين    -على األقل-اإلعالن عن ذلك
وعند االقتضاء فـي إحـدى الصـحف أو المطبوعـات     ، العربية واإلنجليزية

ى المواقع اإللكترونية للجهـة اإلداريـة والوحـدة    وعل، األجنبية خارج مصر
   )٢( والهيئة العامة لالستثمار.

ثم تتم دراسة حجم الطلبات المقدمة في هذا الشـأن بمعرفـة الجهـة    
اإلدارية تحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة وعلى ضـوء نتـائج هـذه    

                                                             
لسنة ١١٦) من الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة الكويتي رقم ١٣راجع نص المادة( (١)

والتي تنص على أنه: " للهيئة اإلعالن عن طلب إبداء الرغبة لمشروعات  ٢٠١٤
لك لمعرفة مدى رغبة واهتمام القطاع الشراكة، كإجراء يسبق إجراءات التأهيل، وذ

الخاص بالمشاركة في تنفيذ المشروع قبل اتخاذ إجراءات طرحه، وذلك في الجريدة 
الرسمية وغيرها من وسائل اإلعالم المحلية أو الدولية التي يتفق اإلعالن بواسطتها 

 وطبيعة المشروع، وكذلك بالنشر في الصفحة اإللكترونية الخاصة بالهيئة".

) ٦٧) من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم(٢٩راجع نص المادة( (٢)
 ٢٠١٠لسنة
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الدعوة للتأهيـل  الدراسة تتولى الجهة اإلدارية بعد موافقة الوحدة اإلعالن عن 
   )١( المسبق للراغبين في المنافسة على تنفيذ المشروع.

وعلى المستثمرين الراغبين في المنافسة علـى تنفيـذ المشـروع أن    
أو فـي صـورة   ، يتقدموا لمرحلة التأهيل المسبق في صورة مستثمر منفـرد 

، وفي حالة تقديم طلب التأهيل من تحـالف ، تحالف مكون من أكثر من مستثمر
يجب تحديد ممثل لهذا التحالف يتولى بموجب توكيالت رسمية من أعضـائه  ف

    )٢( تمثيلهم في إجراءات التأهيل المسبق والمنافسة على الفوز بالمشروع.
وتجتمع ، )٣(وتقدم طلبات التأهيل إلى لجنة تسمى "لجنة التأهيل المسبق"

، لسلطة المختصةهذه اللجنة بمقر الجهة اإلدارية أو في أي مكان آخر تحدده ا
                                                             

 )٦٧( ) من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم٣٠راجع نص المادة( (١)
 .٢٠١٠لسنة

 ) لسنة٦٧) من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم(٣٣راجع المادة( (٢)
٢٠١٠. 

م على أن "تشكل ٢٠١٠)لسنة٦٧)من قانون المشاركة المصري رقم(٢٠ص المادة(تن (٣)
بقرار من السلطة المختصة بالجهة اإلدارية لجنة تسمى "لجنة التأهيل المسبق "، تضم 
خبرات فنية ومالية وقانونية، ويجب أن تضم في عضويتها ممثالً أو أكثر عن الوحدة 

المشاركة بالجهة اإلدارية إذا وجدت، وتحدد المركزية للمشاركة، وممثالً عن وحدة 
الالئحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة ونظم العمل بها، ويكون للمستثمرين الذين لم 
ترد أسماءهم ضمن قائمة المستثمرين المؤهلين االعتراض على قرار لجنة التأهيل، 

ارها الملزم ويقدم االعتراض إلى الوحدة المركزية للمشاركة لدراسته وإصدار قر
  بشأنه...".

من ذات القانون على أنه "للسلطة المختصة بالجهة اإلدارية بموافقة  )٢٢( كما تنص المادة
مسبقة من الوحدة المركزية للمشاركة أن تقرر أن يكون تقديم العطاءات الفنية والمالية 

ة على مرحلتين، يتم في األولى تقديم عرض غير ملزم يحتوي على الخطوط العريض
)من هذا القانون، ويتم في ٣٣للعطاء الفني والمالي يليه حوار تنافسي وفقاً لحكم المادة(

المرحلة القانية تقديم العطاءات النهائية التي يتم على أساسها التقييم النهائي وتنظم 
  =الالئحة التنفيذية أحكام وإجراءات الطرح على مرحلتين.
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ويكون اجتماع اللجنة بناء على دعوة مـن  ، بحضور ممثلي مستشاري الطرح
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثالثـة  ، رئيسها أو من السلطة المختصة

على أن تكون الخبرات الفنية والمالية والقانونيـة  ، أرباع أعضائها على األقل
وتصدر اللجنة قراراتها فـي  ، لوحدةباإلضافة إلى ممثلي ا، ممثلة في االجتماع

ويجـب أن تعتمـد مـن السـلطة     ، طلبات التأهيل المسبق بأغلبية أعضـاءها 
ويكون لهذه اللجنة أمانة فنية يحددها القـرار الصـادر بتشـكيل    ، )١(المختصة

    )٢( تتولى تسجيل محاضرها وأعمال السكرتارية اإلدارية الخاصة بها.، اللجنة
  )٣(: مسبق باآلتيوتختص لجنة التأهيل ال

وبيـان المسـتندات   ، ووضع معاييره، إعداد مستند التأهيل المسبق  - أ
  الالزمة له.

الرد على استفسارات طالبي التأهيل المسبق/مع إتاحة هـذا الـرد     -  ب
  لكافة المستثمرين طالبي التأهيل في المشروع.

وقيدها في السجل المعد لذلك بحسب ، تلقي طلبات التأهيل المسبق -ج
  تقديمها.تاريخ 

                                                                                                                                                  
أنه "للجهة اإلدارية أن تجري حواراً تنافسياً مع )من ذات القانون على ٢٣وتنص المادة(= 

المستثمرين المؤهلين الذين تقدموا بعروضهم غير الملزمة، وذلك باالشتراك مع الوحدة 
المركزية للمشاركة، وبناء على موافقة مسبقة وتحت رقابة اللجنة العليا لشئون 

والمالي، وتكون  المشاركة، بهدف الحصول على إيضاحات بشأن عناصر العطاء الفني
هذه الحوارات مع كل صاحب عطاء على حده، ويجب أن تتم تلك الحوارات في إطار 
من المساواة بين المستثمرين المؤهلين، وال يجوز إفشاء سرية ما يدور خاللها من 
مناقشات أو يبدي من معلومات وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات 

 رات".إدارة هذه الحوا

 .٢٠١٠) لسنة٦٧من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم( )٣٤( المادة (١)

 .٢٠١٠) لسنة٦٧من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم( )٣٥( المادة (٢)

 .٢٠١٠) لسنة٦٧)من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم(٣١المادة( (٣)
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والتأكـد مـن اسـتيفائها للبيانـات     ، فحص طلبات التأهيل المسبق -د
  والمستندات المطلوبة.

طلب البيانات والمستندات الالزمة من طالبي التأهيـل المسـبق    -هـ
  طبقاً لمستند التأهيل.

وتحديد المطابق منها ، دراسة طلبات التأهيل المسبق بعد استيفاءها -و
  واستبعاد غير المطابق.، ضوعةلمعايير التأهيل المو

يجوز للجنة التأهيل المسـبق أن تطلـب مـن طالبيـه اإليضـاحات      
علـى أن  ، والمستندات التي تراها الزمة لدراسة طلبات التأهيل المقدمة مـنهم 

ويكون تلقـي استفسـارات   ، يتضمن طلب اللجنة تحديد موعد نهائي للرد عليه
كما يجـوز للجنـة   ، خاص بالمشروعطالبي التأهيل على البريد اإللكتروني ال

أو لتقديم ما تطلبـه اللجنـة مـن    ، استدعاء ممثل طالب التأهيل لعرض طلبه
    )١( وذلك دون إخالل بالمساواة وتكافؤ الفرص بين طالبي التأهيل.، إيضاحات

وتقوم الجهة اإلدارية بإخطار طـالبي التأهيـل بقائمـة المسـتثمرين     
عليه مصـحوب بعلـم الوصـول أو     وذلك بموجب خطاب موصي، المؤهلين

كمـا يعلـن   ، كما يعلن عن تلك القائمة بالموقع اإللكتروني، بالبريد اإللكتروني
وتقـوم  ، عن تلك القائمة بالموقع اإللكتروني لكل من الجهة اإلدارية والوحـدة 

وتحديد المطابق منهـا لمعـايير   ، لجنة التأهيل المسبق بدراسة طلبات التأهيل
ويجب أن يكون القرار الصادر ، )٢(واستبعاد غير المطابق، ةالتأهيل الموضوع

وتقوم الجهة اإلدارية بعد اعتمـاد  ، باستبعاد طلبات التأهيل غير المطابقة مسبباً
  قرار االستبعاد من السلطة المختصة بإعالن 

طالب التأهيل المستبعد طلبه بالقرار بخطاب موصي عليـه مصـحوباً   
   )٣( ة أخرى تكفل علمه بالقرار.أو بأية وسيل، بعلم الوصول

                                                             
 .٢٠١٠) لسنة٦٧الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم() من ٣٦المادة( (١)

 .٢٠١٠) لسنة٦٧) من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم(٣٧المادة(  (٢)

 .٢٠١٠) لسنة٦٧) من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم(٣١المادة (  (٣)
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للمستثمر الذي قامت لجنة التأهيل المسبق باستبعاد طلب التأهيل المقدم 
بمـذكرة  ، أن يعترض خالل أسبوع من تاريخ إعالنه بقـرار االسـتبعاد  ، منه

وتعد الوحدة سجالً لقيـد  ، ويقدم االعتراض للوحدة المركزية للمشاركة، مسببة
وتقـوم  ، )١(وإعطاء المعترض ما يفيد ذلك، تقديمهااالعتراضات بحسب تاريخ 
والبت فيه خالل خمسة عشر يومـاً مـن تـاريخ    ، الوحدة بدراسة االعتراض

ولها مناقشة لجنة التأهيل المسبق بطلب أصل المستندات ، استالمها لالعتراض
وتخطـر المعتـرض   ، وتقوم الوحدة بالفصل في االعتراض، )٢(إذا لزم األمر
، أو بالبريد اإللكتروني، ب موصي عليه مصحوب بعلم الوصولبقرارها بخطا

مع إخطار الجهة اإلدارية بصـورة  ، أو بأية وسيلة أخرى تحقق علمه بالقرار
  ويكون قرار الوحدة الصادر بالبت في االعتراض نهائياً وملزماً.  ، )٣(من القرار

فلهيئة مشروعات الشـراكة بـين القطـاعين العـام      في الكويت وأما
كإجراء يسـبق  ، اإلعالن عن طلب إبداء الرغبة لمشروعات الشراكةلخاص وا

وذلك لمعرفة مدى رغبة واهتمام القطاع الخاص بالمشاركة ، إجراءات التأهيل
وذلك فـي الجريـدة الرسـمية    ، في تنفيذ المشروع قبل اتخاذ إجراءات طرحه

ن بواسـطتها  وغيرها من وسائل اإلعالم المحلية أو الدولية التي يتفق اإلعـال 
  وكذلك بالنشر في الصفحة اإللكترونية الخاصة بالهيئة.، وطبيعة المشروع

ويجب أن يتضمن اإلعالن موجزاً عن المشروع وأهدافـه والموقـع   
وتحديد طريقة تقديم الطلـب وأيـة معلومـات أو    ، -إن وجد -المقترح لتنفيذه

بداء الرغبـة  وأال تقل مدة تلقي طلبات إ، شروط أخرى ذات عالقة بالمشروع
  عن أسبوعين من تاريخ نشر اإلعالن.

  
  

                                                             
 ٢٠١٠.٠) لسنة٦٧نون المشاركة المصري رقم() من الالئحة التنفيذية لقا٣٨المادة ( (١)

 .٢٠١٠) لسنة٦٧) من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم(٣٩المادة ( (٢)

 .٢٠١٠) لسنة٦٧) من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم(٤٠المادة ( (٣)



 

 

١٣٩ 
 

 

وتقوم ، ويجوز قبول طلبات إبداء الرغبة عن طريق البريد اإللكتروني
وبناء علـى هـذه   ، الهيئة بدراسة طلبات إبداء الرغبة المقدمة من المستثمرين

الدراسة تحدد الهيئة مدى جدوى اتخاذ اإلجراءات المقـررة قانونـاً للـدعوة    
تمهيـداً  ، المسبق للراغبين في المنافسة على تنفيذ المشروع من عدمـه للتأهيل 

بعد موافقة اللجنة العليـا  ، وتقوم الهيئة  )١(لرفع توصية بذلك إلى اللجنة العليا".
على مشروع الشراكة وتحديد نوع نظام الشراكة وطريقة طرحه بالتعاون مـع  

ا باإلعالن عن الدعوة للتأهيل الجهة العامة التي تم تحديدها من قبل اللجنة العلي
وفي جريدتين كويتيتن يـوميتين علـى   ، وذلك في الجريدة الرسمية، للمشروع

وغيرها من وسائل اإلعالم المحلية أو الدولية ، األقل وبلغتين عربية وإنجليزية
وكذلك النشر في الصـفحة  ، التي يتفق اإلعالن بواسطتها مع طبيعة المشروع

  الهيئة.اإللكترونية الخاصة ب
  :  ويتضمن اإلعالن عن الدعوة للتأهيل ما يلي

  بيان الجهة العامة أو الجهات العامة المختصة بالمشروع. - ١
  موجزاً عن المشروع وأهدافه. - ٢
  الخبرات المطلوبة للتأهيل. - ٣
  نظام التعاقد ومدته. - ٤
ويجوز للهيئـة إرجـاء أداؤه   ، مقابل الحصول على وثائق التأهيل - ٥

  يل.عند تقديم مستندات التأه
المدة الزمنية المقررة لتقديم طلبـات التأهيـل ومكـان تقـديمها      - ٦

ويجب أال تقـل  ، والعنوان البريدي أو اإللكتروني بحسب األحوال
)خمسة عشر يوماً من تاريخ نشـر  ١٥مدة تقديم طلبات التأهيل من

                                                             
) ١١٦لكويتي رقم () من الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة ا١٣راجع نص المادة ( (١)

 .٢٠١٤لسنة



 

 

١٤٠ 
 

 

اإلعالن في الجريدة الرسمية ما يكن التأهيل الحقاً فتشـمله مـدة   
    )١(تقديم العطاءات".

ويتعين على كل مستثمر يرغب في المشاركة في مشروع يطرح وفقاً 
ألحكام القانون أن يثبت قدرته على القيام بالمشروع والوفاء بالتزاماته في حال 

  ترسية المنافسة عليه والتعاقد معه.
وللجنـة  ، ويتم التأكد من قدرات المستثمر من خالل إجراءات التأهيل

ل المسبق أو طريقة التأهيل الالحق بناء على توصية العليا اعتماد طريقة التأهي
وذلك للتثبت من حسن اختيـار المسـتثمرين   ، الهيئة وبحسب طبيعة المشروع

    )٢(القادرين على تنفيذ كل مشروع على حدة".
تقـوم  ، وبعد موافقة اللجنة العليا على دراسات الجدوى ووثائق التأهيل

المستثمرين الراغبين باالسـتثمار فـي   الهيئة باإلعالن عن قبول طلبات تأهيل 
وذلك للتأكد مـن  ، أحد مشروعات الشراكة من خالل إجراءات التأهيل المسبق

وذلـك بنـاء علـى األسـس     ، قدرة المتقدم بطلب التأهيل على تنفيذ المشروع
    )٣(والمعايير التي تحددها كراسة التأهيل".

  :  وتتضمن وثائق التأهيل الشروط اآلتية
بحيث توضح طريقـة  ، لراغبين بالتقدم بطلبات التأهيلالتعليمات ل - ١

  إعداد الطلب وتقديمه.

                                                             
) ١١٦) من الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة الكويتي رقم (١٤راجع نص المادة ( (١)

 .٢٠١٤لسنة
) ١١٦) من الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة الكويتي رقم (١٥راجع نص المادة (  (٢)

 .٢٠١٤لسنة

) ١١٦الشراكة الكويتي رقم ( ) من الالئحة التنفيذية لقانون١٦راجع نص المادة (  (٣)
 .٢٠١٤لسنة



 

 

١٤١ 
 

 

وصف لمشروع الشراكة المطروح لالستثمار بما يشـمل موقعـه    - ٢
إن -وطبيعته وعناصره الرئيسية ومساحة األرض المقترحة لتنفيذه

  وجدت.
بيان الخبرات الخاصة المطلوب توافرها في المسـتثمر إلجتيـاز    - ٣

  مرحلة التأهيل.
  معايير التأهيل. - ٤
محـدداً بالتـاريخ   ، الميعاد النهائي للحصول على وثائق التأهيـل  - ٥

  والساعة.
ويجوز للجنة العليا أن تقرر فيه ، مكان وكيفية تقديم وثائق التأهيل - ٦

  قبولها بوسيلة اتصال إلكترونية.
المدة المحددة لتقديم وثـائق التأهيـل والتـي يجـب أن ال تقـل       - ٧

اريخ نشر اإلعالن عن التأهيل فـي  خمسة عشر يوماً من ت١٥عن
   )١( الجريدة الرسمية.

فإنـه  ، وفي حالة تقديم تحالف مكون من عدة شركات لطلـب تأهيـل  
يتعين على هذا التحالف أن يحدد قائداً منه ليتولى بموجب توكيالت رسمية من 

  قبل أعضاء التحالف تمثيلهم أمام الهيئة.
الخبرة والنسـبة الواجـب    ويشترط أن تتوافر في قائد التحالف شروط

  تملكها من قبل قائد التحالف؛ والتي يتعين مسبقاً في وثائق التأهيل.
ويتعين عند تقييم طلبات التأهيل المقدمة من التحالفـات النظـر فـي    
مؤهالت وقدرات كل عضو من أعضاء التحالف ومـا إذا كـانوا مجتمعـين    

راسة طلب التأهيل بحسب ويتم د، يستوفون معايير ومتطلبات التأهيل من عدمه
دور كل عضو من أعضاء التحالف وفقاً لما هو مقترح أن يتواله من مهام من 

                                                             
) ١١٦) من الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة الكويتي رقم (١٨راجع نص المادة (  (١)

  .٢٠١٤لسنة



 

 

١٤٢ 
 

 

حيث التصميم أو البناء أو التجهيز أو التشـغيل أو التطـوير أو الصـيانة أو    
وذلك وفقاً لطبيعة المشروع ونوع نظام الشراكة المعتمـد  ، التأهيل أو التمويل

  وثائق التأهيل.وطبقاً للشروط الواردة في 
وال يجوز ألي عضو من أعضاء التحالف أن يطلب التأهيل من خالل 

  تحالف آخر إال بعد موافقة مسبقة من الهيئة.
ويجوز ألعضاء التحالفات الذين يتم تأهيلهم أن يتقدموا للهيئة بطلـب  

أو تكوين تحالفات جديدة فيما بينهم متـى كـان   ، لالنتقال من تحالف إلى آخر
   )١( الجديد مستوفياً للشروط المنصوص عليها في وثائق التأهيل.التحالف 

ويتم تقييم طلبات التأهيل بناء على المعـايير التـي تمثـل العناصـر     
وفقاً لما تضمنته ، المطلوب توافرها في الطلب واألوزان النسبية لهذه العناصر

  :  وعلى األخص، الشروط الواردة في وثائق التأهيل
الب التأهيل في إدارة وتنفيذ وتشغيل مشروعات سابقة األعمال لط - ١

  الشراكة.
خبراته المماثلة من حيث الحجم والنوع لمشروعات الشراكة فـي   - ٢

  القطاع الذي يعد المشروع المطروح مدرجاً ضمنه.
قدرة طالب التأهيل على توفير المستلزمات الفنية واإلدارية بهدف  - ٣

  طرحه.إعداد التصاميم الالزمة لمشروع الشراكة عند 
قدرة طالب التأهيل على توفير المعدات والتجهيزات الالزمة لتنفيذ  - ٤

  المشروع.
  المالءة المالية لطالب التأهيل وقدرته على تدبير التمويل. - ٥
    )٢( أية المعايير أخرى تتفق وطبيعة المشروع. - ٦

                                                             
 )١١٦( )من الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة الكويتي رقم١٩راجع نص المادة( (١)

 .٢٠١٤لسنة

) ١١٦ة لقانون الشراكة الكويتي رقم () من الالئحة التنفيذي٢٠راجع نص المادة ( (٢)
 .٢٠١٤لسنة



 

 

١٤٣ 
 

 

والتـي تقـوم   ، وتقدم طلبات التأهيل إلى لجنة تسمى لجنـة المنافسـة  
وإعداد تقرير تثبت فيه جميـع  ، ل المقدمة من المستثمرينبدراسة طلبات التأهي

والمسـتثمرين  ، أعمالها والنتائج التي أسفرت عنها أعمال تقييم طلبات التأهيل
والمسـتثمرين المقتـرح   ، المقبولة مشاركاتهم في المرحلـة التاليـة للطـرح   

  ويرفع تقرير بذلك إلى الهيئة.، استبعادهم وأسباب االستبعاد
ئة بعد دراسة تقرير المشاركة برفع توصياتها بشأن طلبـات  وتقوم الهي

وعلـى الهيئـة إخطـار    ، التأهيل إلى اللجنة العليا التخاذ لقرار المناسب بشأنه
المستثمرين بالقرار النهائي الصادر بشأن طلبات التأهيل على العنوان المحـدد  

  .)١(في طلبهم
 

                                                             
) ١١٦) من الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة الكويتي رقم (٢١راجع نص المادة ( (١)

 .٢٠١٤لسنة





 

 

١٤٥ 
 

 

  الفصل الثاني
  عقد الشراكةمرحلة اختيار املتعاقد وإبرام 

  : متهيد وتقسيم
تختلف أساليب وإجراءات اختيار أحد المستثمرين المؤهلين تبعاً 

ومع ذلك يمكن القول بأن أساليب االختيار تنقسم إلى ، الختالف التشريعات
، وأساليب غير تنافسية، المناقصات العامة والمحدودة: مثل، أساليب تنافسية

المفاوضات المباشرة مع مصدر وحيد وبعد  وهي ما يقال لها األمر المباشر أو
  أن يتم اختيار المستثمر بأحد األساليب المتقدمة تبدأ مرحلة إبرام عقد الشراكة.

  :  سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي، وفي ضوء ما تقدم
  اختيار المتعاقد في دول المقارنة.  : املبحث األول

    في دول المقارنة.   ةإبرام عقد الشراك: املبحث الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

١٤٦ 
 

 

  املبحث األول
  اختيار املتعاقد يف دول املقارنة

  : تقسيم
لما كانت أساليب وإجراءات اختيار المسـتثمر المؤهـل تختلـف         

باختالف التشريعات محل المقارنة سنقسم هذا المبحث إلى مطالب ثالثة علـى  
  :  النحو التالي

 .اقد في التشريع الفرنسياختيار المتع: املطلب األول

 .اختيار المتعاقد في التشريع المصري: املطلب الثاني
 .اختيار المتعاقد في التشريع الكويتي: املطلب الثالث

  املطلب األول
  اختيار املتعاقد يف التشريع الفرنسي

 ٢٠٠٤ لسـنة  )٥٥٩تنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقـم( 
على أن يتم اختيار المتعاقد مع جهة ، ٢٠٠٨سنةل )٧٣٥والمعدل بالقانون رقم(

   )١(: اإلدارة طبقاً ألحد اإلجراءات التالية
  التفاوض التنافسي مع المرشحين مباشرةً. -

                                                             
(1)Article 5: Les contrats de partenariat peuvent être passés selon les 

procédures du dialogue compétitif, de l'appel d'offres ou selon une 
procédure négociée selon les conditions définies à l'article 7.  

Si, compte tenu de la complexité du projet et quel que soit le critère 
d'éligibilité retenu en application de l'article 2 pour fonder le recours 
au contrat de partenariat, la personne publique est objectivement 
dans l'impossibilité de définir seule et à l'avance les moyens 
techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage 
financier ou juridique du projet, elle peut recourir au dialogue 
compétitif dans les conditions prévues au I de l'article 7 de la 
présente ordonnance. Elle indique le choix de la procédure dans 
l'avis de publicité. 

Si tel n'est pas le cas, elle indique que les candidats admis présenteront 
une offre dans les conditions prévues au II ou au III du même 
article7. 



 

 

١٤٧ 
 

 

  المناقصة العامة. -
  الحوار التنافسي والذي يتم على مرحلتين.   -

"يجب علـى جهـة اإلدارة أن تحـدد    : كما تنص هذه المادة على أنه
عالن عن مشروعات عقود المشـاركة واإلجـراء الواجـب    وبوضوح في اإل

والتي يجـب  ، كما يجب أن يتضمن اإلعالن أيضاً مدة تقديم العطاءات، اإلتباع
  أال تقل عن أربعين يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

، ومن الممكن أن يشتمل اإلعالن الواحد على مشروعات متعـددة ، هذا
ن يترك للشركات أو المؤسسات الراغبة على أ، ولكل منها اإلجراء الخاص به

وذلك بما يـتالءم مـع   ، في التعاقد اختيار نوع المشروع واإلجراء الخاص به
  إمكانياتها ومعطياتها الفنية والمالية واإلدارية والقانونية.

وفي حالة التفاوض التنافسي مع المرشحين مباشرةً تتولى جهة اإلدارة 
وأخـرى  ، في التعاقد طبقـاً لهـذا اإلجـراء    إعداد قائمة بالمرشحين الراغبين

وقائمة ثالثة للحوار التنافسي الذي ، للراغبين في التعاقد طبقاً المناقصات العامة
بشرط أال يقل عدد المرشحين عن ثالثة بالنسبة لإلجراءين ، يتم على مرحلتين

األول(التفاوض التنافسي مع المرشحين مباشـرةً) والثالـث(الحوار التنافسـي    
لذي يتم على مرحلتين)وعن خمسة بالنسـبة لإلجـراء الثاني(المناقصـات    وا

وبشرط أال يكون من بينهم أحد الممنوعين مـن التعاقـد مـع جهـة     ، العامة)
   )١( اإلدارة.

                                                             
(1)Article 4: Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat:  
a) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une 

condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les 
articles 222-38,222-40,225-1,313-1 à 313-3,314-1 à 314-3,324-1 à 
324-6,421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 
433-1, par le deuxième alinéa de l'article 433-2, par le huitième 
alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1, 
par les articles 435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7, par l'article 
441-9, par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal et par l'article 
1741 du code général des impôts ; = 



 

 

١٤٨ 
 

 

ويجب أن تتوافر في المرشحين الكفاءة المهنيـة والتقنيـة واإلداريـة    
ن حقه أن يطلب مـن  فإذا تم استبعاد أحد المرشحين كان م، والمالية المطلوبة

  جهة اإلدارة اإلفصاح عن سبب هذا االستبعاد.
أن اإلدارة ال تلجأ إلى الحوار التنافسي الذي يتم علـى   والجدير بالذكر

إال إذا كان هناك استحالة ألن تحدد جهة اإلدارة بذاتها وبشكل مسبق ، مرحلتين
  م المشروع.الوسائل الفنية والتقنية والمالية والقانونية الالزمة إلتما

وسنتناول الحوار التنافسي الذي يتم على مرحلتين وفقاً لـنص المـادة   
  :  على النحو التالي )١(٢٠٠٤)لسنة٥٥٩السابعة من المرسوم بقانون رقم(

                                                                                                                                                  
=b) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une 

condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les 
infractions mentionnées aux articles L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-
3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code 
du travail ;  

c) Les personnes en état de liquidation judiciaire, admises à une 
procédure de redressement judiciaire ou ayant fait l'objet de 
procédures équivalentes régies par un droit étranger ;  

d) Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au 
cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas 
souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale 
ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. 
La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des 
conditions prévues par décret ;  

e) Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code 
pénal ;  

f) Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au 
cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas mis 
en œuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5 du 
code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n'ont 
pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation.  

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes 
morales qui se portent candidates ainsi qu'à celles qui sont membres 
d'un groupement candidat. 

(1) Article 7: I.-Sur la base du programme fonctionnel qu'elle a établi 
afin de déterminer ses besoins et ses objectifs, la personne publique 
engage un dialogue avec chacun des candidats, dont l'objet est de = 



 

 

١٤٩ 
 

 

                                                                                                                                                  
= définir les moyens techniques et le montage juridique et financier 
les mieux à même de répondre à ses besoins.  

La personne publique peut discuter avec les candidats de tous les 
aspects du contrat.  

Chaque candidat est entendu dans des conditions d'égalité. La personne 
publique ne peut donner à certains candidats des informations 
susceptibles de les avantager par rapport à d'autres. Elle ne peut 
révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des 
informations confidentielles communiquées par un candidat dans le 
cadre de la discussion sans l'accord de celui-ci.  

La personne publique poursuit les discussions avec les candidats 
jusqu'à ce qu'elle soit en mesure d'identifier la ou les solutions, au 
besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à 
ses besoins.  

Elle peut prévoir que les discussions se déroulent en phases successives 
au terme desquelles seules sont retenues les propositions répondant 
le mieux aux critères fixés dans l'avis d'appel public à la concurrence 
ou dans le règlement de consultation. Le recours à cette possibilité 
doit avoir été indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence ou 
dans le règlement de la consultation.  

Lorsqu'elle estime que la discussion est arrivée à son terme, la personne 
publique en informe les candidats qui ont participé à toutes les 
phases de la consultation. Elle invite les candidats à remettre leur 
offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées 
au cours du dialogue dans un délai qui ne peut être inférieur à un 
mois. Elle définit les conditions d'exécution du contrat, y compris de 
celles de ses clauses qui prévoient une évolution, pendant la durée 
du contrat, des droits et obligations du cocontractant, et, le cas 
échéant, précise les critères d'attribution du contrat définis dans 
l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la 
consultation. Elle s'efforce de maintenir jusqu'à ce stade une 
concurrence réelle.  

Ces offres comprennent tous les éléments nécessaires à l'exécution du 
contrat.  

La personne publique peut demander des clarifications, des précisions, 
des compléments ou des perfectionnements concernant les offres 
déposées par les candidats ainsi que la confirmation de certains des 
engagements, notamment financiers, qui y figurent. Cependant, ces 
demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les éléments 
fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du  
contrat dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou 
d'avoir un effet discriminatoire. = 
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في هذه المرحلة تعقد اإلدارة حواراً يهدف إلى تحديد المرشـح الـذي   

ة والمالية واإلداريـة والقانونيـة التـي    يمتلك الكفاءات والقدرات الفنية والتقني
وتنـاقش اإلدارة فـي   ، يستطيع من خاللها تحقيق أهداف اإلدارة من المشروع

   )١( هذه المرحلة مع المرشحين جميع الجوانب التي يتضمنها عقد الشراكة.
وهنا تجدر  اإلشارة إلى أنه ينبغي تحقيق المساواة الكاملة بـين كافـة   

ع على جهة اإلدارة أن تميز بعضـهم علـى الـبعض    بحيث يمتن، المرشحين
سواء من حيث المعلومات التي تدلي بها أو من حيـث مـدة وتـاريخ    ، اآلخر

كما أنه يمتنع عليها أن تفشي بمعلومات معينة أدلى بهـا  ، ومكان إجراء الحوار
وذلـك  ، بعض المرشحين حول عطاءاتهم أو الحلول واآلليات التي يقترحونها

  )٢( إال إذا وافق أصحاب الشأن على ذلك.، لمرشحين آخرينبالكشف عنها 

                                                                                                                                                  
=Il peut être prévu dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le 

règlement de la consultation qu'une prime sera allouée à tous les 
candidats ou à ceux dont les offres ont été les mieux classées. 
Lorsque les demandes de la personne publique impliquent un 
investissement significatif pour les candidats ayant participé au 
dialogue compétitif, une prime doit leur être versée. 

II.-La procédure d'appel d'offres est définie par décret. 
III. - Lorsque le montant du contrat à réaliser est inférieur à un seuil fixé par décret, la 

personne publique peut recourir à une procédure négociée avec publication d'un 
avis d'appel public à la concurrence. Cette procédure est définie librement par la 
personne =publique dans le règlement de la consultation, sous réserve du respect 
des dispositions des articles 3, 4, 6, 8, 9, 10 et 12. 

(1)Sur la base du programme fonctionnel qu'elle a établi afin de 
déterminer ses besoins et ses objectifs, la personne publique engage 
un dialogue avec chacun des candidats, dont l'objet est de définir les 
moyens techniques et le montage juridique et financier les mieux à 
même de répondre à ses besoins La personne publique peut discuter 
avec les candidats de tous les aspects du contrat. 

(2)Chaque candidat est entendu dans des conditions d'égalité. La 
personne publique ne peut donner à certains candidats des 
informations susceptibles de les avantager par rapport à d'autres.Elle 
ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des 
informations confidentielles communiquées par un candidat dans le 
cadre de la discussion sans l'accord de celui-ci. 
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 مع المرشحين علـى حـدة  ويحق لجهة اإلدارة أن تواصل حواراتها 
ومدى مقدرته المالية وكفاءته المهنيـة  ، حول الوسائل الفنية والتقنية الخاصة به

 بل ولها أن تقرر، ومدى قدرته على تلبية احتياجات المشروع...الخ، والقانونية
أن تكون الحوارات التنافسية مع هؤالء المرشحين على مراحل متتالية بقصـد  
تحديد الجوانب المالية واالقتصادية واستبعاد الجوانب األخرى التي ال تجـدي  

وذلك من خالل مقارنة نتائج تلـك الحـوارات مـع    ، في تنفيذ أمثل للمشروع
وقد يـؤدي ذلـك إلـى    ، -سالفة الذكر-التقييم والدراسات األولية أو التمهيدية
  اكتشاف صعوبات ومعوقات عديدة 

وهو ما يعني أن هنـاك اختالفـاً   ، تفضل اإلدارة معها عدم إبرام العقد
  جذرياً بين مرحلة التقييم األولي ومرحلة التحاور أو التفاوض التنافسي.

 
ات وتبدأ هذه المرحلة حين تصل جهة اإلدارة إلى قناعة بـأن الحـوار  

والمفاوضات السابقة قد وصلت إلى نتيجة إيجابيـة يجـب أن تعلـن لكافـة     
  الشركات والمؤسسات التي شاركت في جميع مراحل الحوارات التنافسية.

وهنا تقوم جهة اإلدارة بدعوة هؤالء المتنافسـين لتقـديم عروضـهم    
النهائية على أساس ما انتهت إليه المناقشات والحوارات مـن سـبل ووسـائل    

وذلك خالل فترة ال تقل عن شـهر مـن   ، لول واقتراحات لتنفيذ المشروعوح
محددة لهم شروط تنفيذ العقد ومراحـل تطـور   ، تاريخ إعالن النتيجة السابقة

كما تبـين لهـم   ، وكذلك حقوق والتزامات المتعاقد، المشروع طوال مدة العقد
    )١( أيضاً المعيار الذي يتم على أساسه التعاقد مع المرشح الفائز.

                                                             
(1)Elle peut prévoir que les discussions se déroulent en phases 

successives au terme desquelles seules sont retenues les propositions 
répondant le mieux aux critères fixés dans l'avis d'appel public à la 
concurrence ou dans le règlement de consultation. Le recours à cette 
possibilité doit avoir été indiqué dans l'avis d'appel public à la 
concurrence ou dans le règlement de la consultation.  

Lorsqu'elle estime que la discussion est arrivée à son terme, la personne 
publique en informe les candidats qui ont participé à toutes les =      
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والتـي يجـب أن   ، وبعد أن يتقدم المرشحون بعروضهم أو عطاءاتهم
يمكن لجهـة  ، تكون متضمنة كافة العناصر األساسية أو الضرورية لتنفيذ العقد

اإلدارة أن تطلب منهم أو من بعضهم إيضاحات أو إضافات أو تعديالت علـى  
ير العناصـر  بشرط أال يكون لذلك أثر في تغي، هذه العروض أو تلك العطاءات

وإال كان فـي ذلـك   ، األساسية للعروض أو العطاءات بما يميزها عن غيرها
    )١( إخالل بما يجب أن يسود بين كافة المرشحين من مساواة ومنافسة شريفة.

تقوم اإلدارة بترشيح وتـرجيح  ، وبعد فحص كفاءة العطاءات المتنافسة
ة والفنيـة والتكنولوجيـة   العطاء األكثر فائدة وتميزاً من الناحيـة االقتصـادي  

مع األخذ في االعتبـار  ، وذلك طبقاً للمعايير المحددة في هذا الشأن، واإلدارية

                                                                                                                                                  
= phases de la consultation. Elle invite les candidats à remettre leur 
offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées 
au cours du dialogue dans un délai qui ne peut être inférieur à un 
mois. Elle définit les conditions d'exécution du contrat, y compris de 
celles de ses clauses qui prévoient une évolution, pendant la durée 
du contrat, des droits et obligations du cocontractant, et, le cas 
échéant, précise les critères d'attribution du contrat définis dans 
l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la 
consultation. Elle s'efforce de maintenir jusqu'à ce stade une 
concurrence réelle.  

Ces offres comprennent tous les éléments nécessaires à l'exécution du 
contrat. 

(1)La personne publique peut demander des clarifications, des 
précisions, des compléments ou des perfectionnements concernant 
les offres déposées par les candidats ainsi que la confirmation de 
certains des engagements, notamment financiers, qui y figurent. 
Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les 
éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles 
du contrat dont la variation est susceptible de fausser la concurrence 
ou d'avoir un effet discriminatoire.  

Il peut être prévu dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la 
consultation qu'une prime sera allouée à tous les candidats ou à ceux dont les 
offres ont été les mieux classées. Lorsque les demandes de la personne publique 
impliquent un investissement significatif pour les candidats ayant participé au 
dialogue compétitif, une prime doit leur être versée. 
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وكـذلك الشـروط   ، نتائج الدراسات والتقييم األولي المشار إليه بالمادة الثانيـة 
   )١( والضوابط الموضحة باإلعالن عن المشروع.

ر الترجيح على درجـة  والجدير بالذكر أنه ينبغي أن تكون كافة معايي
، أن تكون كـذلك -من الناحية الموضوعية-إال إذا كان من المستحيل، متساوية

إذ يجب في هذه الحالة ترتيبها حسب أهميتهـا وجـدواها لصـالح المشـروع     
  المعني.

خاصـةً  ، هي تلك المتعلقة بالتكلفة اإلجمالية للعطاء وأهم هذه المعايير
والصيانة والمعدات ونقـل التكنولوجيـا وإدارة   تكلفة البنية األساسية والتشييد 

خاصةً المتعلقـة بالبيئـة   ، وكذلك النفقات غير الملموسة، المشروع واستغالله
ومن المعايير المعتبرة أيضـاً مـدى   ، وجودة الخدمات المقدمة طوال مدة العقد

، استعانة المتعاقد مع اإلدارة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأرباب الحرف
   )٢( ومدى المساهمة في التنمية المستدامة.، راً مدة تنفيذ العقدوأخي

                                                             
(1)Article 8: Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre 

économiquement la plus avantageuse, par application des critères 
définis, en prenant en compte les conclusions de l'étude d'évaluation 
mentionnée à l'article 2, dans l'avis d'appel public à la concurrence 
ou le règlement de la consultation et le cas échéant précisés dans les 
conditions prévues à l'article 7. 

Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique 
démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils 
sont hiérarchisés. 

(2)Article 8:  Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne 
publique démontre qu'une telle pondération est objectivement 
impossible, ils sont hiérarchisés  

Parmi les critères d'attribution, figurent nécessairement le coût global 
de l'offre, des objectifs de performance définis en fonction de l'objet 
du contrat, en particulier en matière de développement durable, et la 
part d'exécution du contrat que le candidat s'engage à confier à des 
petites et moyennes entreprises et à des artisans. On entend par coût 
global de l'offre la somme des coûts actualisés générés par la 
conception, le financement, la construction ou la transformation, 
l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, 
d'équipements ou de biens immatériels, les prestations de services 
prévus pour la durée du contrat. 
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تقوم جهة اإلدارة بإخطـار بـاقي   ، وبعد أن يتم اختيار المرشح للتعاقد
فإنه يجـب  ، فإن كان هذا اإلخطار بطريق البريد، المرشحين برفض عطاءاتهم

أن تمر فترة ستة عشر يوماً على األقل من تاريخ هـذا اإلخطـار وصـدور    
وأما إن كان اإلخطار بـالطريق  ، القرار بالتعاقد مع المرشح الفائز بالمشروع

  .)١(اإللكتروني فإن هذه المدة أقل إلى أحد عشر يوماً
فإنه يجـب عليهـا أن   ، وفي حالة عدول جهة اإلدارة عن إبرام العقد

وفي حالة تقدم أحد أصحاب العطـاءات  ، تخطر جميع المرشحين بهذا العدول
فإنه يجب على جهة اإلدارة أن ، بطلب للوقوف على أسباب الرفضالمرفوضة 

، تبادر بالرد على هذا الطلب خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ وصوله إليهـا 
وإنما أيضاً أسباب قبول العطـاء  ، موضحة فيه ليس فقط أسباب رفض العطاء

  واسم صاحب هذا العطاء.، الفائز
مشاركة ال يوقع من قبـل جهـة   تجدر اإلشارة إلى أن عقد ال، وأخيراً

اإلدارة إال بعد موافقة السلطة المختصة بلـك وطبقـاً للشـروط والضـوابط     
والتي تبين مدى انعكاسات تكاليف المشروع على الميزانيـة العامـة   ، المحددة
يعلـن  ، وبعد أن يتم التوقيع على العقد، ومدى توافر االعتمادات المالية، للدولة

ويجب على جهة اإلدارة أن تنشر في خـالل  ، التنفيذ صاحب الشأن به قبل بدء
  ثالثين يوماً من تاريخ هذا اإلعالن هذه الموافقة  

بالجريدة الرسمية لالتحاد األوربي وفق النموذج المعد لهـذا الغـرض   
بل وبمجرد توقيع عقد المشاركة ، من قبل الوزير المختص بالشئون االقتصادية

وذلك وفق ضـوابط  ، جهات اإلدارية المختصةترسل نسخاً منه ومن ملحقاته لل

                                                             
(1)Article 9: Dès qu'elle a choisi l'attributaire du contrat, la personne 

publique informe les autres candidats du rejet de leur offre. 
En cas de transmission postale, un délai d'au moins seize jours est 

respecté entre la date à laquelle le courrier portant notification aux 
candidats de la décision d'attribuer le contrat est envoyé et la date de 
conclusion du contrat. 
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مع مالحظة أنه يمتنع علـى تلـك الجهـات    ، يحددها المرسوم المختص بذلك
أو إلجـراء  ، استخدام المعلومات والوثائق المرسلة إليها إال ألغراض إحصائية

ولذلك فهي تلتـزم بكفالـة سـرية هـذه     ، دراسات تحليلية اقتصادية وتجارية
ائق وتمتنع من ثم عن الكشف عن فحواها أو نشرها بـأي  المعلومات وتلك الوث

   )١( طريق كان.
  املطلب الثاني

  اختيار املتعاقد يف التشريع املصري
)من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصـري  ٦٣لقد أجازت المادة(

م للسلطة المختصة بعد موافقة الوحدة المركزية للمشاركة ٢٠١٠لسنة ٦٧رقم 
عليا لشئون المشاركة أن تقرر أن يكون طـرح المشـروع علـى    ثم اللجنة ال

بهـدف الحصـول علـى    ، وإجراء الحوار التنافسي كمرحلة أولـى ، مرحلتين

                                                             
(1)Article 9: Un contrat de partenariat ne peut être signé par l'Etat ou un 

établissement public doté d'un comptable public qu'après accord de 
l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret, qui 
apprécie ses conséquences sur les finances publiques et la 
disponibilité des crédits. 

Le contrat est notifié à l'attributaire avant tout commencement 
d'exécution. 

Dans un délai de trente jours à compter de cette notification, la 
personne publique envoie pour publication un avis d'attribution au 
Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis d'attribution est 
établi conformément au modèle établi par arrêté du ministre chargé 
de l'économie. 

Une fois signés, les contrats de partenariat et leurs annexes sont 
communiqués à l'autorité administrative dans des conditions fixées 
par décret. Les informations et documents communiqués ne sont 
utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique. Les 
mentions figurant dans ces contrats qui sont couvertes par le secret, 
notamment en matière industrielle et commerciale, ne peuvent être 
divulguées 
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، إيضاحات بشأن عناصر العروض الفنية والمالية المقدمة في هـذه المرحلـة  
   )١( ويتم في المرحلة الثانية يتم تقديم العطاءات النهائية.

 
تهدف هذه المرحلة إلى الوقوف على كافة المعطيات الفنيـة والماليـة   
والتقنية إلعداد كراسة الشروط النهائية التي يتم على أساسـها تقيـيم مختلـف    

ولذا تتجسد هذه المرحلـة فـي كونهـا    ، العطاءات الختيار المستثمر المؤهل
مرين المؤهلين ضـرورة تقـديم   حيث تتطلب من المستث، مرحلة حوار تنافسي

وذلك بنـاء علـى كراسـة    ، عطاءاتهم الفنية والمالية األولية أو غير الملزمة
  :  الشروط التي تعد خصيصاً لهذه المرحلة؛ والتي يجب أن تشتمل على ما يلي

  المعلومات العامة عن المشروع ومواصفاته.  - أ
  مواصفات المنتج النهائي ومستوى الخدمة ومؤشرات األداء.  -  ب
  الشروط الرئيسية لعقد المشاركة. -ج
  نظام التقييم الفني والمالي بشكل عام. -د

المتطلبات والنماذج والمستندات المطلوبة في كل من العرضـين   -هـ
والتي توضح الخطـوط العريضـة   ، الفني والمالي غير الملزمين

  للعرضين الفني والمالي.
  زمين.طريقة تقديم العرضين الفني والمالي غير المل -و
ومواعيد تقديم طلبات ، إجراءات الطرح على مرحلتين - ز

االستفسارات والرد عليها وآخر موعد لتقديم العروض الفنية 
والمواعيد المبدئية إلجراء الحوار التنافسي ، والمالية غير الملزمة

مع مقدمي العطاءات وطرح كراسة الشروط والمواصفات 
   )٢( النهائية.

                                                             
 )٦٧( )من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم٦٣راجع نص المادة( (١)

  م.٢٠١٠لسنة
) ٦٧انون المشاركة المصري رقم () من الالئحة التنفيذية لق٦٤راجع نص المادة ( (٢)

 .٢٠١٠لسنة



 

 

١٥٧ 
 

 

لمستثمرين المؤهلين المتنافسين يقومون في هـذه  ا والجدير بالذكر أن
المرحلة األولية باإلعداد لتقديم عروضهم المالية والفنية والتعاقدية غير الملزمة 
من خالل تكوين كونسرتيوم تعاقدي يضم أكثر مـن شـركة مـن الشـركات     

   )١( إضافةً لبعض جهات التمويل.، المتخصصة في أعمال المشروع المطروح
بأنه "اتفاق يلتزم بمقتضاه طرفان   Consortiumونسرتيومويعرف الك

أو أكثر على التنسيق فيما بينهما واستخدام امكانياتهما الفنية والمالية بغـرض  
وتنفيذ عقد المقاولة على سبيل ، الدخول في مناقصة أو مفاوضة مع رب العمل

اآلخر ويكون كل طرف في عالقته الداخلية بالطرف ، التضامن قبل رب العمل
ويكون مسئوالً قبل الطرف اآلخـر  ، مسئوالً وحده عن تنفيذ جزء من األعمال

    )٢(عن تنفيذ هذه األعمال".
وعادةً ينظم هذا التجمع "الكونسرتيوم" مسئولية تكاليف إعداد العطـاء  

ومسئولية كل عضو من أعضاء الكونسرتيوم فـي  ، ومستنداته وتوزيعها بينهم
وتنظـيم عمليـة   ، خاذ القرارات والتشاور فيما بيـنهم وكيفية ات، عملية اإلعداد

وكلك تحديد شـكل شـركة   ، التفاوض مع الجهات الحكومية بعد رسو العطاء
   )٣( المشروع ورأس مالها.

ويتعين على الجهة اإلدارية أن تلتـزم بتلقـي استفسـارات مقـدمي     
ـ   ق العطاءات والرد عليها بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة عـن طري

    )٤( البريد اإللكتروني في الموعد المحدد لذلك.

                                                             
 .١٥٤د. محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص (١)

د. هاني صالح سري الدين، اتفاقات الكونسرتيوم وغيرها من اتفاقات التعاون في  (٢)
 .٩م، ص١٩٩٩صناعة اإلنشاءات الدولية، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة

 .١٠٩د. هاني صالح سري الدين، المرجع السابق، ص (٣)

) ٦٧)من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم (٦٦راجع نص المادة(  (٤)
 .٢٠١٠لسنة



 

 

١٥٨ 
 

 

وينبغي أن تجرى اجتماعات الحوار التنافسي مع مقـدمي العطـاءات   
مـن  ، غير الملزمة كل على حدة في إطار من المساواة بين مقدمي العطاءات

ويجب على جميع أعضاء اللجنة حاضري تلك ، حيث عدد االجتماعات ومدتها
  االجتماعات  

، بعدم إفشاء سرية ما يدور خاللها من مناقشات أو معلومـات  االلتزام
وعلى لجنة الحوار التنافسي إعداد مذكرة بمحاضر ، والتوقيع على إقرار بذلك

ويحظر دخول أية وسائل لالتصال مع أعضاء ، اللجنة ترفعها إلى اللجنة العليا
    )١( اللجنة أثناء انعقادها.

تضمن تناقضاً حينما أجـاز عقـد   )ي٦٨نص المادة( والجدير بالذكر أن
، وأوجب في ذات الوقت أن تكون في ضوء قواعـد المسـاواة  ، لقاءات منفردة

إذ ال يستقيم وجود لقاءات منفردة وشفافية فـي ذات  ، وهما أمرين متعارضين
  الوقت.

وهو االلتزام بعـدم إفشـاء   ، كما نالحظ أن ذات النص قد فرض قيداً
ات للمستثمرين مـن الحفـاظ علـى سـرية     وهو قيد قد يحقق ضمان، السرية

وضمانات للجهة اإلدارية في المحافظة علـى  ، السيما التكنولوجيا، معلوماتهم
متطلباتها لعقد المشاركة أو فيما يتعلق بالعقود السابقة التي أبرمتهـا كسـابقة   

  وتتضمن تفاصيل ذات طبيعة سرية ال يجوز إفشاؤها.، أعمال
قيق الطمأنينة لكل مـن الطـرفين بعـدم    وبإعمال قيد السرية يمكن تح

ومن ثم فال حاجة إلى عقد لقاءات أو حوارات منفـردة لمـا   ، إفشاء أسرارهما
يصطدم ذلك مع مبدأي الشفافية والعالنية. إذ ال يجوز القـول بـأن اللقـاءات    

فـال يقصـد بالسـرية أن تـتم     ، المنفردة تهدف إلى المحافظة على السـرية 
  )٢( ة.المفاوضات في غير عالني

                                                             
) ٦٧)من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم(٦٨راجع نص المادة( (١)

 .٢٠١٠لسنة

م المفاوضات في عقود نقل التكنولوجيا، مجلة د. حمد بارود، حول المبادئ التي تحك  (٢)
، ٢٠٠٤القانون واالقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد الرابع والسبعون، سنة

 .١٧ص



 

 

١٥٩ 
 

 

، وفي ضوء ما يسفر عنه الحوار التنافسي مع المسـتثمرين المـؤهلين  
تضع الجهة اإلدارية المعنية بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشـاركة كراسـة   
الشروط والمواصفات للمشروع؛ والتي يتم بناء عليها تقدير األعباء والتكـاليف  

مة التقديرية والمقـارن  وحساب المخاطر المرتبطة بالمشروع للوصول إلى القي
ثـم يـتم   ، الحكومي للمشروع(التكلفة التي يتم مقارنتها مع العطاءات المقدمة)

   )١( اعتماد هذه الكراسة من السلطة المختصة لطرحها في المرحلة الثانية.
المرحلة التمهيدية الختيار المستثمرين المـؤهلين  : أن يتضح مما تقدم

وذلك ، ات المرتبطة بعمليات الطرح والترسيةتمثل جزءاً ال يتجزأ من اإلجراء
نظراً ألنها تهدف إلى الحد من المخاطر التي قد تهدد تنفيذ واستمرار المشروع 
إذا افتقرت شركة المشروع إلى الخبرات واإلمكانـات التـي تؤهلهـا للقيـام     

وهو األمر الذي من ، بالمشروعات العامة ذات الحجم الكبير وإدارتها وتشغيلها
تعرض جهة اإلدارة لمخاطر التأخر في تنفيذ وتشـغيل المشـروع عـن     شأنه

  الجدول الزمني المتفق عليه في عقد المشاركة.
هذا فضالً عن تحمل جهة اإلدارة ألعباء إضافية تتمثـل فـي القيـام    
بدراسة عدد من العطاءات التي ال يتمتع مقدموها باألهليـة المطلوبـة للقيـام    

  رات التنفيذ لها إلى عدد من العقود.بمشروعات عامة قد تمتد فت
كما أن الدول ال ترى أي تعارض بين اختيار المسـتثمرين المـؤهلين   

حيث ، أثناء مرحلة التأهيل المسبق ومعايير المنافسة والمساواة بين المستثمرين
أن هذه المعايير يجب إعمالها بعد التأكد مـن قـدرة المسـتثمر علـى تنفيـذ      

تقديم الخدمات العامة المطلوبة خـالل فتـرة العقـد     المشروع واالستمرار في
   )٢( بالجودة والسعر المتفق عليهما.

                                                             
) ٦٧) من الالئحة التنفيذية لقانون المستثمرين المصري رقم (٦٩راجع نص المادة (  (١)

 .٢٠١٠لسنة

الخطة والموازنة والشئون االقتصادية بمجلس راجع تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي  (٢)
=     الشعب، التقرير الرابع المشترك والخاص بمشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع 



 

 

١٦٠ 
 

 

 
أو ممـن   رتسلم العطاءات؛ والتي يجب أن تكون موقعة من المسـتثم 

هـذه   وتشكل، للجنة يطلق عليها "لجنة تلقي العطاءات ودراستها" )١(يمثله قانوناً
اللجنة بقرار من السلطة المختصة بالجهة اإلدارية من عناصر فنيـة وماليـة   

إضافة لممثل عن كل من إدارة الفتوى المختصـة بمجلـس   ، وقانونية مناسبة
  الدولة ووزارة المالية والوحدة المركزية للمشاركة.

وللجنة أن تعهد إلى لجان فرعية تشكلها من بين أعضـائها أو ممـن   
االستعانة بهم من ذوي الخبرة لدراسة النـواحي الفنيـة والماليـة     ترى اللجنة

، ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات المعلنـة ، والقانونية للعطاءات المقدمة
وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالهـا وتوصـياتها   ، وتقييم المطابق منها

وفقاً لمعايير التقييم التي إلى لجنة تلقي العطاءات لدراستها وتقييم المطابق منها 
وبما يحقق أفضـل جـدوى اقتصـادية    ، تحددها كراسة الشروط والمواصفات

ويمنح كل عطاء درجة للتقييم وفقاً لألسس وبالطريقة المبينـة بطلـب   ، للدولة
ويـتم بنـاء علـى هـذه     ، تقديم العطاء النهائي وكراسة الشروط والمواصفات

   )٢( ياً.الدرجة ترتيب العطاءات المقبولة فن
وتسليم العطاءات للجنة تلقي العطاءات يكون باليد في المكـان وفـي   
الموعد المحددين لتلقي العطاءات في كراسـة الشـروط والمواصـفات فـي     

ويجـب أن  ، مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني واآلخر للعرض المـالي 
يتضمن مظروف العرض الفني التأمين المؤقت المحـدد بكراسـة الشـروط    

وكافة المسـتندات الفنيـة المطلوبـة الموضـحة للمواصـفات      ، المواصفاتو

                                                                                                                                                  
الخاص في مشروعات البنية األساسية والمرافق العامة، الفصل التشريعي التاسع دور = 

 .٥٦م، ص٢٠١٠االنعقاد العادي الخامس، ابريل 

) ٦٧)من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم (٥٥راجع نص المادة( (١)
 م.٢٠١٠لسنة

 .٢٠١٠) لسنة٦٧) من قانون المشاركة المصري رقم (٢٩راجع نص المادة ( (٢)



 

 

١٦١ 
 

 

ويجـب  ، التفصيلية لتحقيق مستوى الخدمة أو مستوى المنتج النهائي للمشروع
أن يتضمن مظروف العرض المالي النماذج والمستندات الماليـة المنصـوص   

ت ثم يقوم رئيس لجنة تلقـي العطـاءا  ، عليها في كراسة الشروط والمواصفات
ودراستها بتكليف عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة بتفريغ محتويات العطاءات 
الفنية والعطاءات المالية في أقل وقت ممكن في كشوف صفحاته مـع تـدوين   

ويقوم جميع أعضاء ، ويثبت ذلك في محضر اللجنة، المالحظات الالزمة لذلك
   )١( اللجنة بالتوقيع عليه.

استها التأكد من مطابقة العروض الفنية وعلى لجنة تلقي العطاءات ودر
للمواصفات واالشتراطات الفنية المنصوص عليهـا فـي كراسـة الشـروط     

وتتولى اللجنة تقييم العطـاءات وفقـاً لنظـام التقيـيم المحـدد      ، والمواصفات
   )٢( بالكراسة.

وينبغي استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصـفات وفقـاً   
ويصدر باالستبعاد قـرار  ، محدد بكراسة الشروط والمواصفاتلنظام التقييم ال

من السلطة المختصة بالجهة اإلدارية بناء على توصيات لجنة تلقي العطـاءات  
  ودراستها.

ويجب أن يكون القرار الصـادر باسـتبعاد أحـد العطـاءات مسـبباً      
ر ويخطر أصحاب العطاءات غير المقبولة فنياً بذلك القـرا ، وبالتفصيل الكافي

على عناوينهم المثبتة في عطاءاتهم بموجب خطاب موصى عليه مصحوباً بعلم 
   )٣( الوصول وبالبريد اإللكتروني.

                                                             
) ٦٧) من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم (٧٠راجع نص المادة ( (١)

 م.٢٠١٠لسنة

) ٦٧حة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم () من الالئ٧٢راجع نص المادة (  (٢)
  م.٢٠١٠لسنة

 
) ٦٧) من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم (٧٤راجع نص المادة ( (٣)

 .٢٠١٠لسنة



 

 

١٦٢ 
 

 

وتجتمع لجنة تلقي العطاءات ودراستها في المكان والموعد المحـددين  
وتقـوم  ، وتبدأ اللجنة أعمالها بالتحقق من سالمة غلقها، لفتح المظاريف المالية

وعلى اللجة فـض  ، العطاءات المتواجدين أو ممثليهمبإثبات حضور أصحاب 
ويقوم رئيس اللجنـة بـإعالن القـيم    ، المظاريف المالية وفقاً لترتيب ترقيمها

ويوقـع علـى   ، الواردة في كل عطاء؛ والتي سيتم على أساسها التقييم المـالي 
باإلضـافة إلـى جميـع أصـحاب     ، محضر هذه الجلسة جميع أعضاء اللجنة

   )١( ضرين أو ممثليهم.العطاءات الحا
طبقـاً  ، وتتم ترسية المشروع على صاحب العطاء األقل قيمة حاليـة 

للطريقة المحددة للحساب في كراسة الشروط والمواصفات في حالة إتباع نظام 
  غير مطابق).-تقييم(مطابق

تكون ترسـية المشـروع علـى    ، وفي حال إتباع نظام التقييم بالنقاط
ادياً بعد إعمال الوزن النسبي لكل من العرضـين  صاحب العطاء األجدى اقتص

الفني والمالي وفقاً لمنهج حسـاب القيمـة الـذي تحـدده كراسـة الشـروط       
  :  وذلك طبقاً للمعادلة اآلتية، والمواصفات حسب كل مشروع

  
  مجموع النقاط الفنية للعطاء تحت التقييم

  الوزن النسبي للعرض الفني__________________________×
  لي النقاط للتقييم الفنيإجما

  صافي القيمة الحالية ألقل عطاء مقبول
  الوزن النسبي للعرض المالي_________________________×
  صافي القيمة الحالية للعطاء تحت التقييم

وذلـك بعـد   ، ويكون صاحب العطاء الفائز هو صاحب أعلى نتيجـة 
   )٢( ترتيب نتيجة العطاءات من األعلى إلى األقل.

                                                             
 .٢٠١٠) لسنة٦٧) من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم (٧٦المادة (  (١)

) لسنة ٦٧حة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم () من الالئ٧٧راجع نص المادة ( (٢)
 م.٢٠١٠



 

 

١٦٣ 
 

 

جب إخطار صاحب هذا العطاء بموجب خطاب إسناد موصى عليه وي
وذلك بعد اعتماد اللجنـة العليـا لتوصـية السـلطة     ، مصحوباً بعلم الوصول

   )١( المختصة باختيار صاحب العطاء الفائز والموافقة على إبرام العقد.
ــدم أن  ــا تق ــح مم ــاص    يتض ــاع الخ ــاركة القط ــانون مش ق

فيذية قد أسندا كافة إجراءات هـذه المرحلـة   م والئحته التن٢٠١٠)لسنة٦٧رقم(
والخاصة بفحص العطاءات والبت فيها بعد تسلمه إلى لجنة واحدة تتولى فـتح  

  سواء أكانت فنية أو مالية.، والبت في العطاءات، المظاريف
، المشرع قصر كيفية تقديم العطاء على التسليم باليد فقط كما يتضح أن

عطاء إضافةً للتسليم باليـد اإلرسـال بالبريـد    ويرى الباحث أنه يجب تقديم ال
، أو بوضع العطاء في الصندوق المختص بذلك بالجهة اإلدارية، الموصي عليه

فإنه يجـوز أن يقـدم   ، إذا إذا كان العطاء مقدماً من فرد أو شركة في الخارج
أو ، الخاص بمقدم العطاء بشرط قيامه بسداد ثمن كراسة الشروط جعلى النموذ

  من خالل التوقيع اإللكتروني.-أخيراً-
 

لقد حدد المشرع في قانون تنظيم المشاركة حاالت يجب فيهـا علـى   
وأخرى جوازية يجوز للجهـة  ، الجهة اإلدارية إلغاء إجراءات طرح المناقصة

  اإلدارية فيها أن تلغي إجراءات الطرح أو تستمر في إجراءات الترسية.
)من الالئحة التنفيذية لقـانون تنظـيم المشـاركة    ٨٠(لقد حددت المادة

، المصري  الحاالت التي يجب فيها على الجهة اإلدارية إلغاء إجراءات الطرح
  :  وهما حالتين

                                                             
) ٦٧) من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم (٧٨راجع نص المادة (  (١)

 م.٢٠١٠لسنة 



 

 

١٦٤ 
 

 

إذا تم االستغناء عن تنفيـذ المشـروع نهائيـاً أو إذا    : وجوبيةاألولى 
  :  تيةجوازية في الحاالت اآلوالثانية  )١( اقتضت المصلحة العامة ذلك.

أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إال ، إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد-أ
  عطاء وحيد.

إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظـات ال تتوافـق مـع    -ب
  الشروط والمواصفات المطروحة أو يتعذر تقييمها مالياً.

إذا كانت قيمة العطاء األقل تزيد زيادة غير مبررة على المقـارن  -ج
  لحكومي المعتمد من اللجنة العليا.ا

يجوز قبول العطاء الوحيد بقرار مـن السـلطة   ، واستثناءاً مما تقدم
بعد موافقة اللجنـة  ، المختصة بناء على توصية لجنة تلقي العطاءات ودراستها

  :  إذا توافرت الشروط اآلتية، العليا
أن تقتضي المصلحة العامة عدم السماح بإعـادة إجـراءات طـرح    -أ

  أو ال تكون ثمة فائدة ترجى من إعادتها.، لمشروعا
  أن يكون العطاء الوحيد مقبوالً فنياً ومطابقاً للشروط والمواصفات.-ب

كما يجوز بعد موافقة اللجنة العليا قبول العطاء األقل التي تزيد قيمتـه  
وكانت ، %من قيمة هذا المقارن٢٠على المقارن الحكومي حتى نسبة ال تجاوز

  لعامة تقتضي ذلك.المصلحة ا
ويكون اإللغاء بقرار يصدر من السلطة المختصة بناء علـى توصـية   

وبعد موافقة اللجنة العليا المسـبقة علـى   ، من لجنة تلقي العطاءات ودراستها
   )٢( طلب الجهة اإلدارية بإلغاء إجراءات الطرح.

                                                             
) ٦٧) من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم (٨٠راجع نص المادة ( (١)

 م.٢٠١٠لسنة

) ٦٧) من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم (٨١راجع نص المادة (  (٢)
 م.٢٠١٠لسنة



 

 

١٦٥ 
 

 

ويجب في جميع أحوال اإللغاء الوجوبية منها والجوازيـة أن يكـون   
وعلى الجهة اإلدارية إخطار مقـدمي العطـاءات علـى    ، إللغاء مسبباًقرار ا

وذلك بموجب ، عناوينهم المثبتة في عطاءاتهم بقرارها بإلغاء إجراءات الطرح
خطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وبالبريد اإللكتروني خالل أسبوع 

  )١( من تاريخ إصدار القرار.
المطالبة بأية تعويضات عـن   كما ال يجوز ألي من مقدمي العطاءات

%من المصروفات الفعلية التي تكبـدها  ١٠قرار اإللغاء باستثناء تعويض بنسبة
  صاحب العطاء إلعداد عطائه بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصري.

وتصرف هذه التعويضات من موازنة الجهة اإلداريـة خـالل ثالثـة    
داريـة مـن صـاحب    شهور على األكثر من تاريخ تقديم طلب إلى الجهة اإل

  العطاء أو من يمثله قانوناً في ذلك بموجب توكيل خاص بالصرف.
ويكون اإللغاء في الحالتين السابقتين بقرار مـن السـلطة المختصـة    

وموافقة اللجنة العليا ، بالجهة اإلدارية بعد أخذ رأي الوحدة المركزية للمشاركة
   )٢( ت ودراستها.بناء على توصية لجنة تلقي العطاءا، لشئون المشاركة

  املطلب الثالث
  اختيار املتعاقد يف التشريع الكويتي

 )٣()من الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة الكـويتي ٣٤لقد أجازت المادة(
بناء على توصية الهيئة العامة لمشـروعات  ، للجنة العليا لمشروعات الشراكة

المشـروع  أن تقرر طرح المشروع على مـرحلتين وفقـاً لطبيعـة    ، الشراكة
                                                             

) ٦٧) من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم (٨٢راجع نص المادة (  (١)
 م.٢٠١٠لسنة

) ٦٧) من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم (٨٣راجع نص المادة (  (٢)
 م.٢٠١٠لسنة

 ٦٧) من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم ٦٣قابل نص المادة( وهي ت  (٣)
 .م٢٠١٠لسنة 



 

 

١٦٦ 
 

 

وإجراء الحوار التنافسي كمرحلة أولـى بهـدف الحصـول علـى     ، ومتطلباته
، إيضاحات بشأن عناصر العروض الفنية والمالية المقدمة في هـذه المرحلـة  

  .)١(ويتم في المرحلة الثانية تقديم العطاءات النهائية 
 

بالتنسيق مع الجهة العامة المختصة بإعداد  في هذه المرحلة تقوم الهيئة
  :  على أن تتضمن التالي، وثائق الطرح

المعلومات العامة عن المشروع وخصائصه أو معايير ومؤشـرات  -١
أدائه أو متطلبات تمويله أو الترتيبات التعاقدية األساسـية الخاصـة بـه ،أي    

  معلومات أخرى ترى الهيئة لزومها.  
يم مقترحاته بشأن مالحظاته على ما ورد فـي  إلزام المستثمر بتقد-٢

وذلك لدراستها من قبل لجنة المنافسة واالسترشاد بهـا فـي   ، وثائق المشروع
  مرحلة إعداد الوثائق النهائية لطرح المشروع.

أال تشتمل العروض المبدئية على أي معلومات أو بيانـات ماليـة   -٣
ويجب أن تقتصـر العـروض   ، بشأن األسعار التنافسية التي سيقدمها المستثمر

المقدمة في هذه المرحلة على األمور الفنية أو القانونية أو البيئية أو التموينيـة  
  وغير ذلك من األمور التي أجازتها الشروط المرجعية.، العامة

للهيئـة دعـوة   ، وبعد استالم العروض المبدئية وفحصها ودراسـتها 
تنافسـي معهـم بشـأن    المستثمرين المتقدمين بعـروض إلجـراء الحـوار ال   

، المالحظات المقترحة على مكونات المشروع أو شـروط طرحـه المبدئيـة   
  ويشترط أن يمنح المستثمرون في حال دعوتهم مدة حوار متوازية فيما بينهم.

بمراجعة مواصفات المشروع ، وتقوم الهيئة وبالتنسيق مع الجهة العامة
، ويل والشـروط التعاقديـة  ومعايير ومؤشرات األداء المقترحة وترتيبات التم

بهدف تحديـد مـا   ، وغير ذلك من األمور التي تم إجراء حوار تنافسي بشأنها

                                                             
 م.٢٠١٤لسنة  ١١٦) من قانون الشراكة الكويتي رقم ٣٤راجع نص المادة  (  (١)



 

 

١٦٧ 
 

 

وذلك تمهيداً إلدخال التعديالت المناسبة علـى  ، يتفق منها مع المصلحة العامة
وثائق طرح المشروع النهائية التي يتم إعدادها من قبل لجنة المنافسـة وفقـاً   

وتقوم الهيئة ، القانون والئحته والدليل اإلرشادي لألصول المنصوص عليها في
بمراجعة ودراسة هذه التعديالت وإعداد التوصيات المناسـبة ورفعهـا للجنـة    

)ويجـب أن يشـتمل   ٢( )١(العليا للنظر في اعتمادها كوثائق طرح للمشـروع". 
  :  العطاء على ما يلي

لف أو للتحـا ، تحديد الممثل القانوني للمستثمر المنفـرد المؤهـل   - ١
وتحديد ممثل لهذا التحـالف  ، المؤهل المكون من أكثر من مستثمر

يتولى بموجب توكيالت رسمية من أعضاء التحالف يتولى بموجب 
توكيالت رسمية من أعضاء التحـالف تمثـيلهم فـي إجـراءات     

وصورة معتمدة من العقد المبرم بين أعضـاء التحـالف   ، التأهيل
  المؤهل.

  :  ويشتمل على، العرض الفني - ٢
الوسيلة واألسلوب الفني المقترح لتوفير الخدمة العامة أو تنفيذ بنية   - أ

  المشروع بحسب شروط ووثائق طرح.
الترتيبات المقترحة والخاصة بتصميم المشروع وتنفيـذ األعمـال     -  ب

وكذلك تـوفير أي معـدات أو   ، اإلنشائية المطلوبة لتحقيق أهدافه
  تجهيزات الزمة لذلك.

  ح لتنفيذ المشروع.البرنامج الزمني المقتر -ج
، الوحدات الفنية واإلدارية المختصة بتنفيـذ وتشـغيل المشـروع    -د

  ومقاولي الباطن الرئيسيين المقترح االستعانة بهم لتنفيذ األعمال.

                                                             
 لسنة )١١٦( )من الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة الكويتي رقم٣٤راجع نص المادة(  (١)

٢٠١٤. 

٢١٩-  



 

 

١٦٨ 
 

 

المعلومات والبيانات وآللية المقترحة لمراعاة معايير المحافظـة   -هـ
  على البيئة واألمن والسالمة.

  :  ويشتمل على، العرض المالي - ٣
التكاليف المتوقعة إلعداد تصاميم المشـروع وإنشـائه وتشـغيله     -أ 

  وصيانته.
  تكلفة تمويل المشروع ومصادره. -ب 
  المردود االستثماري المتوقع من المشروع. -ج 
التكلفة المالية على الدولة في ضوء المعادلـة المعتمـدة لترسـية     -د 

    )١(المشروع".
 

والتي تقوم بتقييم العـروض الفنيـة   ، تقدم العطاءات إلى لجنة المنافسة
، على أساس المعايير أو األوزان المنصوص عليها في وثائق طرح المشـروع 

  وذلك قبل النظر في العرض المالي.
ويستبعد العطاء غير المصحوب بتأمين المنافسة المحدد فـي وثـائق   

  الطرح.
  :  تقييم العرض الفني استيفاء اآلتيويشترط في 

توفر السالمة الفنية في العرض بما في ذلك التكنولوجيا والتقنيات  - ١
وبما يتفق مع االشتراطات المنصـوص عليهـا فـي    ، المستخدمة

  وثائق طرح المشروع.
  البيئية المنصوص عليها في وثائق الطرح. رالتقيد بالمعايي - ٢
شآت المزمـع تنفيـذها فـي    تقديم ما يثبت جودة الخدمات أو المن - ٣

المشروع ومطابقتها للمعايير ومؤشرات األداء المنصوص عليهـا  
  في الشروط المرجعية.

                                                             
) ١١٦) من الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة الكويتي رقم (٣٥نص المادة ( راجع  (١)

 .٢٠١٤لسنة



 

 

١٦٩ 
 

 

مراعاة مدى التناسب األساسية لعناصر المشروع من خـالل مـا    - ٤
  يرد في العرض الفني والعرض المالي.

  مدى مالءمة البرنامج الزمني المقترح لتنفيذ المشروع وآثاره. - ٥
منافسة تقريراً بتقييم العروض الفنية مشـفوعاً بتوصـيتها   ترفع لجنة ال

وتقوم الهيئة بإخطـار المسـتثمرين المقبولـة    ، للنظر في اعتماده، إلى الهيئة
ويجوز لهؤالء التظلم لدى لجنـة  ، وكذلك الذين تم استبعادهم، عروضهم الفنية

  )١( التظلمات.
يـة  وتخصص لجنة المنافسة جلسـة علنيـة لفـض المظـاريف المال    

ويدعى إليها المؤهلون الذين تقدموا بعرض ، للعروض المقدمة من المستثمرين
كما يدعى لحضور هذه الجلسة ممثـل عـن الجهـة أو    ، للمشروع المطروح

الجهات العامة المختصة. وتباشر اللجنة فور افتتاح الجلسـة العلنيـة إثبـات    
ـ  أنهما. ويـتم  الحضور والتأكد من سالمة المظاريف المالية وتعد محضراً بش
وتتلى قيمـة  ، فض المظاريف المالية وفقاً للترتيب األبجدي لمقدمي العطاءات
   )٢( كل عطاء بصوت مسموع وتدون في جدول يعد لهذا الغرض.

وتعد لجنة المنافسة تقريراً بتقييم العروض الفنية والمالية في ضوء ما 
يئـة متضـمناً توصـيتها    انتهت إليه نتائج الجلسة العلنية تمهيداً لرفعه إلى اله

بتحديد المستثمر المفضل والمستثمر الذي يليه ترتيبـاً مـن حيـث أفضـلية     
  العطاءات المقدمة.

وتحدد الهيئة في ضوء التوصية المقدمة من لجنة المنافسة المسـتثمر  
المفضل باعتباره مقدم أفضل عطاء وفقاً للشروط المرجعية التي طرح علـى  

                                                             
) ١١٦) من الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة الكويتي رقم (٣٧راجع نص المادة (  (١)

 .٢٠١٤لسنة

) ١١٦) من الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة الكويتي رقم (٣٨راجع نص المادة (  (٢)
 .٢٠١٤لسنة



 

 

١٧٠ 
 

 

يئة بإبالغ المسـتثمر المعنـي والجهـة العامـة     وتقوم اله، أساسها المشروع
  بالمستثمر الذي تم تحديده كمستثمر مفضل تمهيداً للتفاوض معه.

كما تحظر الهيئة سائر المستثمرين الذين اجتازوا مرحلـة العطـاءات   
وتحفظ الهيئة بكفالة المنافسة المستثمر المفضـل والمسـتثمر   ، المالية بترتيبهم
ا اإلفراج عن كفاالت المنافسـة الخاصـة بالمسـتثمرين    وله، الذي يليه ترتيباً

ما لم تر إبقائهم لحين اعتبار المستثمر الفائز أو نفـاذ مـدة الكفالـة    ، اآلخرين
المقدمة أو رفضهم تحديد كفاالتهم أو تمديدها وفقاً للشروط المنصوص عليهـا  

   )١( في وثائق طرح المشروع.
عروض األخـرى غيـر   وفي حالة ورود عرض وحيد أو إذا كانت ال

صالحة للنظر فيها لمخالفتها أو لعدم استيفائها ألي شرط من شروط االشتراك 
تعد لجنة المنافسة محضراً بلك يرفع إلى مدير عام الهيئة تمهيداً ، في المنافسة

وللجنة العليـا أن  ، لعرضه على اللجنة العليا مرفقاً بالتوصية التي يراها مناسبة
أو إجراء أي تعديل تراه ، حيد أو إعادة طرح المشروعتقرر قبول العرض الو

أو إلغاء الفرصة االسـتثمارية دون أدنـى   ، مناسباً في وثائق طرح المشروع
   )٢( مسؤولية.

بحيث يمثل كل منهما أفضـل العـروض   ، وفي حالة تساوي عطاءين
يرجح العطاء الذي تضمن عرضاً فنياً أفضـل  ، المقدمة وفقاً لشروط المنافسة

  األحوال التي يكون فيها للعرض الفني وزن في معادلة ترسية المشروع.في 
يجوز بناء على توصية الهيئة وموافقة اللجنة العليا مطالبة ، وعدا ذلك

المتنافسين بتقديم عرضين ماليين جديدين في حدود العرض الذي تقدم به كـل  
مقـدما  ويدعى إليهـا  ، وتخصص جلسة علنية لفضهما، منهما بمظاريف جديدة

                                                             
) ١١٦) من الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة الكويتي رقم (٣٩راجع نص المادة (  (١)

 .٢٠١٤لسنة

) ١١٦) من الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة الكويتي رقم (٤٠راجع نص المادة (  (٢)
 .٢٠١٤لسنة
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وتعد لجنـة المنافسـة   ، حيث تتلى قيمة كل منهما بصوت مسموع، العرضين
تقريراً بذلك يقدم إلى الهيئة تمهيداً لرفعه إلى اللجنة العليا التخاذ قرارها فـي  

وذلك دون إخالل بحق اللجنة العليا في إلغاء المنافسـة أو إعـادة   ، هذا الشأن
    )١( طرحها دون أدنى مسؤولية.

يئة دعوة للمستثمر المفضل للتفاوض فـي شـأن العـرض    وتوجه اله
المقدم منه والتفصيالت واإليضاحات التي يتناولها وتحفظاتـه علـى وثـائق    

وتحدد الهيئة في دعوتها الموضوعات التي تشملها المفاوضات والمدة ، الطرح
وتتولى لجنة المنافسة تحت إشراف الهيئة التفاوض ، الزمنية المحددة للتفاوض

ولها االستعانة بمن يحتاجه من الخبراء والمتخصصـين  ، لمستثمر المفضلمع ا
والمكاتب االستشارية المحلية أو األجنبية التي تتعاقد معهـا الهيئـة إلنجـاز    

  أعماله.
ال يجوز أن تتناول هذه المفاوضات أية شـروط  ، وفي جميع األحوال

للتفاوض أو حيـوداً  تعاقدية اعتبرتها دعوة تقديم العطاءات شروطاً غير قابلة 
كما ال يجوز إجـراء أي تعـديل فـي    ، وفقاً لوثائق طرح المشروع، جوهرية

وال يجز أن تنشئ ، الشروط الفنية والمالية التي تم تقييم العطاءات على أساسها
بحيث تضـع المسـتثمر المفضـل أو    ، المفاوضات تعديالً في شروط المنافسة
ص عليه في الشروط المرجعية ضـمن  تعفيه من مسؤولياته وفقاً لما هو منصو

  جدول توزيع المخاطر المنصوص عنه في وثائق طرح المشروع.
وتثبت هذه المفاوضات في محضر يوقع عليـه المسـتثمر وأطـراف    

وتعتبر اإليضاحات والتفصيالت المقدمة من المستثمر المفضل بهذا ، التفاوض
   )٢( الشأن جزءاً ال يتجزأ عن عطائه.
                                                             

) ١١٦) من الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة الكويتي رقم (٤١راجع نص المادة ( (١)
 .٢٠١٤لسنة

) ١١٦) من الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة الكويتي رقم(٤٥راجع نص المادة( (٢)
 .٢٠١٤لسنة
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منافسة في جميع األحوال لموافقة ديـوان المحاسـبة   وتخضع ترسية ال
ويعرض على ديوان المحاسبة وثائق طرح ، )من القانون٣١وفقاً ألحكام المادة(

والشـروط  ، المشروع وعطاء المستثمر المفضل وأية مفاوضات تمـت معـه  
ويراعى في هذه الحالـة مـدة سـريان كفالـة     ، النهائية التي تم االتفاق عليها

  المنافسة.
تقوم الهيئة بالتعاون مـع  ، بعد الحصول على موافقة ديوان المحاسبةو

الجهة العامة بإعداد تقرير متكامل عن الموضوع لعرضه على اللجنة العليا مع 
   )١( توصيتها باعتماد المستثمر الفائز ودعوته لتوقيع وثيقة االلتزام.

 
ء عن تنفيذ المشروع نهائياً أو إذا تلغى إجراءات الطرح إذا تم االستغنا

اقتضت المصلحة العامة ذلك ،كما يجوز إلغاؤها إذا اقترنت العطاءات كلها أو 
اغلبها بتحفظات ال تتوافق مع الشروط والمواصـفات المطروحـة أو يتعـذر    
تقييمها مالياً. ويكون اإللغاء بقرار من اللجنة العليا بناء على توصـية الهيئـة   

ل القرار على األسس التي بني عليها وفي جميـع األحـوال ال   ويجب أن يشتم
    )٢(يجوز ألي من مقدمي العطاءات المطالبة بأي تعويض عن قرار اإللغاء

 المشرع الكويتي ال يسـمح لمقـدمي العطـاءات    يتضح مما تقدم أن 
على عكس المشرع المصري الـذي   المطالبة بأية تعويضات عن قرار اإللغاء

%من المصروفات الفعلية التي تكبدها صاحب العطاء ١٠سبةبتعويض بنيسمح 
إلعداد عطائه بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصري وكان األجدر بالمشـرع  
الكويتي أن يعوض أصحاب العطاءات عن المصروفات الفعلية التي تكبـدوها  

  إلعداد العطاءات عند اتخاذ قرار اإللغاء.
  

                                                             
) ١١٦) من الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة الكويتي رقم(٤٤راجع نص المادة(  (١)

 .٢٠١٤لسنة

 .٢٠١٤) لسنة١١٦) قانون الشراكة الكويتي رقم(٣٧راجع نص المادة (  (٢)
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  املبحث الثاني
  دول املقارنة يف إبرام عقد الشراكة

إن دراسة إبرام عقد الشراكة في الدول محل المقارنة تتطلـب تقسـيم   
    :  هذا المبحث إلى ثالثة مطالب على النحو التالي

  الفرنسي التشريع إبرام عقد الشراكة في: املطلب األول
  التشريع المصريإبرام عقد الشراكة في : املطلب الثاني
    ة في التشريع الكويتيإبرام عقد الشراك: املطلب الثالث

  املطلب األول
  الفرنسي التشريع إبرام عقد الشراكة يف

، )٢٠٠٤-٥٥٩تنص المادة الثانية عشـرة مـن المرسـوم بقـانون(    
"بمجرد إبرام عقـد المشـاركة وإسـناد تنفيـذ      )١(على أنه٢٠٠٨والمعدل عام

  :  المشروع للمستثمر الفائز يتحتم على هذا األخير االلتزام بما يلي

                                                             
(1)Article 12: Lorsque tout ou partie de la conception des ouvrages, 

équipements ou biens immatériels est confiée au cocontractant, les 
dispositions suivantes sont applicables:  

a) Parmi les conditions d'exécution du contrat retenues par la personne 
publique contractante figure l'obligation d'identifier une équipe de 
maîtrise d'oeuvre chargée de la conception des ouvrages, 
équipements ou biens immatériels et du suivi de leur réalisation ;  

b) Les offres comportent nécessairement, pour les bâtiments, un projet 
architectural ;  

c) Parmi les critères d'attribution du contrat figure nécessairement la 
qualité globale des ouvrages, équipements ou biens immatériels.  

Lorsque la personne publique ne confie au cocontractant qu'une partie 
de la conception des ouvrages, elle peut elle-même, par dérogation à 
la définition de la mission de base figurant au quatrième alinéa de 
l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage 
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, faire 
appel à une équipe de maîtrise d'oeuvre pour la partie de la 
conception qu'elle assume. 
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ويكون مسئوالً عن تنفيذ ، تحديد فريق عمل يكلف بإدارة المشروع-١
كمـا يكـون مسـئوالً عـن     ، الهياكل والتجهيزات طبقاً للتصميمات الهندسية

إضافة إلى متابعة األعمال ومـا يـتم   ، األصول المادية وغير المادية للمشروع
  إنجازه منها.

فإنه ، أساسية حينما يكون المشروع عبارة عن تشييد مباني أو بنية-٢
  يجب أن تكون هناك دراسات هيكلية أو معمارية لهذه المباني أو تلك البنية.

يجب أن يكون واضحاً لدى المستثمر الفائز أن من بـين معـايير   -٣
سـواء  ، ضرورة مراعاة الجودة الشـاملة ، منحه المشروع والتعاقد معه للتنفيذ

  الل.للمعدات واآلالت والتجهيزات أم لإلدارة واالستغ
 )١(علـى أن ٢٠٠٨كما تنص المادة الثانية عشرة والمضافة بتعديل عام

"المتعاقد مع جهة اإلدارة ملزم بأن يعد تقريراً سنوياً يوضح فيه مـدى تقـدم   
وأن يقوم بإرساله لتلك الجهة لمتابعـة التنفيـذ علـى    ، األعمال في المشروع

  ضوئه.
 املطلب الثاني

صريالتشريع املإبرام عقد الشراكة يف   
م صـاحب  ٢٠١٠)لسـنة ٦٧لقد ألزم قانون المشاركة المصري رقـم( 

العطاء الفائز بتأسيس شركة تسمى "شركة المشروع" يكون غرضها الوحيد هو 
الشركة تنفيـذ عقـود   غير أن هذا القانون أجاز لذات ، تنفيذ العقد المعلن عنه

   )٢( ولكن بشرط موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة.، مشاركة أخرى

                                                             
(1)Article 12-1 (abrogé au 1 avril 2016) En savoir plus sur cet article... 

Créé par LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 13 Abrogé par 
ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102  

Un rapport annuel établi par le titulaire du contrat de partenariat est 
adressé à la personne publique afin de permettre le suivi de 
l'exécution du contrat. 

  م.٢٠١٠لسنة  ٦٧) من قانون المشاركة المصري رقم ٣٣راجع نص المادة ( (٢)
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وقد كان المشروع المقدم من الحكومة ينص على أن يقتصـر نشـاط    
وقد وافق مجلس الشورى علـى  ، شركة المشروع على تنفيذ العقد المعلن عنه

غير أنه وعند إحالة القانون لمجلس الشعب رأت اللجنة المشـتركة مـن   ، ذلك
ه المـادة  لجنتي الخطة والموازنة والشئون االقتصادية بمجلس الشعب تعديل هذ

مع اشتراط أن يكـون ذلـك   ، للسماح لذات الشركة بتنفيذ عقود مشاركة أخرى
وبما يضمن أن تتفق طبيعة مشـروعات  ، بموافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة

المشاركة التي تنفذها شركة المشروع مع الغرض منها ومع خبراتها في هـذا  
التي قـد يتحملهـا   باء اإلدارية ويأتي هذا التعديل مستهدفاً تقليل األع، الشأن

المستثمرون في تأسيس شركة جديدة في كل مرة يعهد إليها بتنفيذ مشـروعات  
    )١( مشاركة.

ويقع على عاتق شركة المشروع إبرام عقد المشاركة مع جهة اإلدارة 
  :  ذلك العقد الذي يجب أن يتضمن، المعنية

المشروع طبيعة ونطاق األعمال والخدمات التي يجب على شركة   - أ
  أداؤها وشروط تنفيذها.

ملكية أموال وأصول المشروع والتزامـات األطـراف المتعلقـة      -  ب
وأحكام نقل الملكيـة فـي نهايـة    ، بتسليم واستالم موقع المشروع

  المشروع.
  مسئولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات. -ج
  ل.االلتزامات المالية المتبادلة وعالقتها بطريقة التموي -د

سعر بيع المنتج أو مقابل أداء الخدمة التي يقوم عليها المشروع  -هـ
وأسس وقواعـد تعـديلهما بالزيـادة أو    ، وأسس وقواعد تحديدهما

                                                             
تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشئون االقتصادية بمجلس   (١)

مشاركة الشعب، التقرير الرابع مشترك والخاص بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم 
القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية والمرافق العامة، الفصل التشريعي التاسع 

 .٣٦، ص٢٠١٠دور االنعقاد العادي الخامس، أبريل، سنة
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ومـا يـرتبط بتغييـر    ، وكيفية معالجة معدالت التضخم، لنقصان
  إن كان لذلك مقتض.، أسعار الفائدة

لمتابعة الماليـة  وسائل ضمان الجودة وأدوات الرقابة واإلشراف وا -و
  واإلدارية والفنية لتشغيل المشروع واستغالله وصيانته.

تنظيم حق الجهة اإلدارية في تعـديل شـروط البنـاء والتجهيـز      -ز
وغير ذلك من التزامات شـركة  ، والصيانة والتشغيل واالستغالل

  وأسس وآليات التعويض عن هذا التعديل.، المشروع
ومخـاطر تشـغيله أو   ، مشـروع أنواع ومبالغ التـأمين علـى ال   -ح

، وضمانات التنفيذ الصادرة لصـالح الجهـة اإلداريـة   ، استغالله
  وأحكام وإجراءات استردادها.

تحديد أسس توزيع المخاطر المرتبطة بتعديل القوانين أو بالحادث  -ط
المفاجئ أو بالقوة القاهرة أو باكتشاف اآلثار والتعويضات المقررة 

  بحسب األحوال.
وحاالت اإلنهاء المبكر أو الجزئي وحقوق األطـراف  ، عقدمدة ال -ي

  المرتبطة.
، الحاالت التي يحق فيها للجهة اإلدارية اإلنهـاء المنفـرد للعقـد    -ك

  وااللتزامات المالية المترتبة على استخدام هذا الحق.
تنظيم قواعد استرداد المشروع عند نهاية مدة التعاقد أو في حاالت  -ل

   )١( أو اإلنهاء المبكر أو الجزئي.اإلنهاء المنفرد 
ويقع على عاتق شركة المشروع أيضاً إبرام العديد من العقود األخرى 
كعقود اإلنشاءات أو توريد المعدات أو نقل التكنولوجيا أو توريـد الوقـود أو   

، باإلضافة إلى التزامها بجلب التمويل الالزم لتنفيـذ المشـروع  ، عقود الصيانة
  قات تمويل مع الجهات المقرضة.وذلك بإبرام اتفا

                                                             
 م.٢٠١٠لسنة  ٦٧) من قانون المشاركة المصري رقم ٣٤راجع نص المادة( (١)
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يتم تأسيسها وفقاً  شركة مساهمة مصريةوتتخذ شركة المشروع شكل 
ولقد كان المشرع المصري موفقاً في اختيار هذا ، )١(ألحكام القانون المصري

حيث تخضع بموجبـه لقـانون  ضـمانات    ، الشكل القانوني لشركة المشروع
وقرار رئـيس مجلـس الـوزراء    ، )٢(م١٩٩٧)لسنة٨وحوافز االستثمار رقم(

بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذيـة للقـانون سـالف    ٢٠٠٤)لسنة٤٦٥رقم(
والـذي  ، ١٩٨١)لسنة١٥٩كما تخضع لقانون الشركات المصري رقم(، الذكر

ممـا  ، سواء أكانت أسـهماً أم سـندات  ، يعطيها الحق في إصدار أوراق مالية
ـ   بالبورصـة   ذب المسـتثمرين يمكنها من توفير التمويل الالزم من خـالل ج

باإلضافة إلى أنها تستطيع في أي وقـت زيـادة   ، للدخول في تمويل المشروع

                                                             
لسنة ٦٧شاركة المصري رقم ) من الالئحة التنفيذية لقانون الم٨٤راجع نص المادة( (١)

 م.٢٠١٠
مما يمكنها من االستفادة بالمزايا والضمانات المقررة وفقاً ألحكام هذا القانون، والتي  (٢)

  نوجزها في اآلتي: 
  حظر التأميم والمصادرة. -
  حظر فرض الحراسة بالطريق اإلداري. -
  حظر التدخل في التسعير الجبري أو الحد من األرباح. -
  ع بالعقارات.االنتفا -
  الحق في تملك األراضي والعقارات دون التقيد بالقواعد الخاصة بتملك األجانب. -
حق االستيراد المباشر دون التقيد بالقواعد الخاصة بقصر أعمال االستيراد على  -

  المصريين.
وإذا كانت هذه المزايا أو تلك الضمانات تجيز أيضاً تداول السهم وحصص التأسيس في 

يحظر تداول ٢٠١٠)لسنة٦٧ن الماليتين األوليتين، إال أن قانون المشاركة رقم(السنتي
األسهم وحصص التأسيس قبل اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو التطوير، إال بموافقة 

 مسبقة من السلطة المختصة.
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أو االقتراض عـن طريـق   ، رأسمالها بسهولة عن طريق إصدار أسهم جديدة
    )١( إصدار السندات.

  :  ويجب أن تلتزم شركة المشروع بما يلي
أو تخفـيض  عدم حل شركة المشروع أو تغيير الشكل القانوني لها  - ١

رأسمالها إال بعد موافقة السـلطة المختصـة بالجهـة اإلداريـة     
  وإال كان هذا اإلجراء باطالً.، المتعاقدة

أن يتضمن النظام األساسي لشركة المشروع حظراً علـى تـداول    - ٢
تاريخ اكتمال أكمال البناء والتجهيز أو التطوير وعلى  لأسهمها قب

، زة لرأسمالها بعد هذا التاريختداول األسهم المملوكة لألغلبية الحائ
إال إذا تم الحصول على موافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة 

    )٢( وإال كان هذا التداول باطالً.، بالجهة اإلدارية
ال يجوز تعديل أي من بنود عقد المشاركة وغيره مـن االتفاقـات    - ٣

دارية وإذا كانت التزامات الجهة اإل، الملحقة به إال بموافقة أطرافه
المتعاقدة مرتبطة بالتزامات مالية تقع على عاتق إحـدى الجهـات   

فال يكون هذا التعديل نافذاً دون موافقة كتابيـة  ، اإلدارية األخرى
    )٣( من هذه الجهة.

أو ، عدم التنازل عن عقد المشاركة أو أي من الحقوق التي يرتبها - ٤
فقـة كتابيـة   إال لغرض التمويل وبعد موا، االلتزامات الواردة فيه

ويقع باطالً ، مسبقة من السلطة المختصة بالجهة اإلدارية المتعاقدة
    )٤( كل اتفاق يتم على خالف ذلك.

                                                             
د. هاني سري الدين، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية األساسية الممول  (١)

 .١٩٨ن طريق القطاع الخاص، مرجع سابق، صع

 م٢٠١٠) لسنة٦٧) من قانون المشاركة المصري رقم (٣٦راجع نص المادة ( (٢)

 م.٢٠١٠) لسنة٦٧) من قانون المشاركة المصري رقم (٣٧راجع نص المادة ( (٣)

 م.٢٠١٠) لسنة٦٧) من قانون المشاركة المصري رقم (٣٧راجع نص المادة (  (٤)
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األساسي مـع   اأال يتعارض عقد تأسيس شركة المشروع أو نظامه - ٥
  أحكام عقد المشاركة المبرم معها واالتفاقات الملحقة.

نفيـذ عقـد   أال تقل مدة شركة المشروع عـن المـدة الالزمـة لت    - ٦
وذلك علـى النحـو المبـين فـي كراسـة الشـروط       ، المشاركة

  والمواصفات.
أال تخل نسب المساهمين في شركة المشروع بـأي مـن شـروط     - ٧

  التأهيل المسبق أو شروط عقد المشاركة.
أن يكون مؤسسو الشركة وأعضاء مجلس إدارتها من المشهود لهم  - ٨

دهم أحكـام  وأال تكون قد صدرت ضد أح، بحسن السيرة والسمعة
  مخلة بالشرف أو األمانة أو سبق صدور حكم ضده باإلفالس.

عدم السماح لشركة المشروع بتنفيذ عقـود مشـاركة أخـرى إال     - ٩
بموافقة كتابية مسبقة من الجهة اإلدارية بعد موافقة الوحدة واللجنة 

أن يقتصر العقد الذي أنشئت من أجله على تقـديم  : وبشرط، العليا
  الخدمات فقط.

فـال يجـوز السـماح لشـركة     ، في غير ذلك من عقود المشاركة أما
المشروع بتنفيذ عقود مشاركة أخرى إال بعد تمام تنفيذ المشروع الذي أنشـئت  

   )١( الشركة من أجله.
  املطلب الثالث

  إبرام عقد الشراكة يف التشريع الكويتي
لقد الزم المشرع الكويتي صاحب العطـاء الفـائز بتأسـيس شـركة     

وتـؤول  ، التي يكون غرضها الرئيسي تنفيذ المشروع المعلن عنـه  المشروع

                                                             
 ٦٧) من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم ٨٥-٨٤ص المادة(راجع ن  (١)

 م.٢٠١٠لسنة 
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حقوق والتزامات المستثمر الفائز إليها. ويحدد رأس المال الذي تؤسـس بـه   
   )١( شركة المشروع في ضوء العرض المقدم في عطاء المستثمر الفائز.

تأسـيس  ، بعد طرح المشروع وتحديد المستثمر الفائز، وتتولى الهيئة
 )٦٠لمشروع الشراكة الذي تزيد تكلفته اإلجمالية علـى(  همة عامةشركة مسا

وإخطار وزارة التجارة والصـناعة باالسـم   ، مليون ستين مليون دينار كويتي
  كما تحدد رأس المال المعتمد لها.، التجاري الذي تم اختياره للشركة

  : وتوزع أسهم الشركة وفقاً للنسب التالية
ـ ٦نسبة ال تقل عن( - ١ د عـن أربعـة وعشـرين فـي     %) وال تزي

  %) تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك األسهم.٢٤المائة(
%) مـن األسـهم   ٢٦نسبة ال تقل عن ستة وعشرين في المائـة(  - ٢

، تخصص ليكتب فيها المستثمر الفائز وفقاً ألحكام القانون والالئحة
مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة عشرين من القانون 

  صة لصاحب المبادرة متى وجد.والمخص
%) تخصص لالكتتـاب العـام للكـويتيين    ٥٠خمسون في المائة( - ٣

الموجودين على قيد الحياة المسجلة أسمائهم في سـجالت الهيئـة   
العامة للمعلومات المدنية في تاريخ الدعوة لسداد قيمة األسهم وفقاً 

   )٢( ألحكام القانون والالئحة.
من المشروعات التي تطـرح وفقـاً   وعلى أي تحالف يفوز بمشروع 

ألحكام القانون أن يؤسس شركة للتحالف أو أكثر وفقاً لقوانين دولـة الكويـت   
وال يتم التوقيع على عقد الشراكة إال بعـد قيامـه   ، بحسب احتياجات المشروع

  بتأسيس شركة التحالف.

                                                             
 .٢٠١٤)لسنة١١٦)من قانون الشراكة الكويتي رقم(١٠راجع نص المادة(  (١)

 لسنة )١١٦)من الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة الكويتي رقم(٦٠راجع نص المادة(  (٢)
٢٠١٤. 
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وفي حال تأسيس شركة مساهمة عامة تتملك شركة التحـالف حصـة   
، لشركة المساهمة العامة التي تم طرحها وفقاً ألحكام هذا القانونالمستثمر في ا

    )١( وتؤول حقوق والتزامات المستثمر الفائز إليها.
-إن وجدت-ويخضع تأسيس الشركة المساهمة العامة وشركة التحالف

بإصدار قانون الشركات وتعديالته ٢٠١٢)لسنة٢٥ألحكام المرسوم بقانون رقم(
ا واإلجراءات المعتمـدة لـدى وزارة التجـارة فيمـا ال     وللقوانين المعمول به

   )٢( يتعارض مع أحكام القانون.
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 .٢٠١٤) لسنة١١٦ن قانون الشراكة الكويتي رقم ()م١١راجع نص المادة(  (١)

) ١١٦)من الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة الكويتي رقم (٦١راجع نص المادة( (٢)
 .٢٠١٤لسنة
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  الباب الثالث
  وتسوية املنازعات الناشئة عنه(PPP)آثار عقد الشراكة

  : متهيد وتقسيم
إن عقد الشراكة يرتب التزامـات متعـددة سـواء بالنسـبة للجهـة      

نسبة للمتعاقد(الشريك الخاص)وآثار العقد هي مـا  أو بال اإلدارية(الشريك العام)
فالحقوق التي تترتـب عنـه   ، يتولد عنه من حقوق والتزامات بالنسبة ألطرافه

، لطرف من أطرافه هي في نفس الوقت التزامـات علـى الطـرف اآلخـر    
وااللتزامات والحقوق هي تلك الحقوق وااللتزامات المتبادلة بين طرفي عقـد  

  الشراكة.
سواء بشأن الحقوق أو االلتزامـات  ، نزاع بين طرفي العقد وقد ينشب

أو بشأن االلتزامات التي ينبغي أن يلتزم بهـا  ، التي تترتب لطرف تجاه اآلخر
  طرف تجاه اآلخر وهذا النزاع يحتاج إلي تسوية لتستقر األمور.

وفي ضوء ما تقدم وللتعرف علي آثار عقد الشراكة وتسوية المنازعة 
  :  سنقسم هذا الباب إلى فصلين على النحو التالي، الناشئة عنه

  حقوق والتزامات طرفي عقد الشراكة: الفصل األول
  تسوية المنازعات الناشئة عن عقد الشراكة: لفصل الثانيا
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  الفصل األول
  حقوق والتزامات طريف عقد الشراكة

  : متهيد وتقسيم
، التزامات ألطرافهيترتب علي عقد الشراكة مثل سائر العقود حقوق و

وهما الجهة اإلدارية(الشريك العام)والتي قد تكون الحكومة أو إحدى الهيئـات  
العامة عندما تمارس دورها كشريك متعاقد يتصرف في إطار مـن المسـاواة   
القانونية التي يقرها القانون بجانب ممارستها أعمالها السـيادية فـي الغالبيـة    

نح عقد المشاركة عن طريق الدولة ممثلة العظمى من عقود المشاركة يكون م
  في الحكومات الوطنية أو هيئاتها المتخصصة أو مؤسساتها العامة.

والمتعاقد معها(الشريك الخاص)وهو ذلك الشخص الذي يعهـد إليـه   
وقد يكون شخصـاً مـن أشـخاص القـانون     ، بتنفيذ المشروع محل المشاركة

  .)١(في قانون الشركات الخاص يتخذ إحدى صور الشركات المنصوص عليها
وفي ضوء ما تقدم وللتعرف علي حقـوق والتزامـات طرفـي عقـد     

  :  سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي، ةالشراك
  حقوق والتزامات اإلدارة(الشريك العام): املبحث األول

  حقوق والتزامات المتعاقد(الشريك الخاص): املبحث الثاني
 
 
 
 
 
 

                                                             
د. حمادة عبد الرازق حمادة، التنظيم القانوني لعقود المشاركة، مرجع سابق،   (١)

 .٢٠٧ص
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  املبحث األول
  وق والتزامات اإلدارة(الشريك العام)حق

تتمتع اإلدارة في عقد الشراكة ببعض الحقوق وفي مقابل هذه الحقـوق  
فإن عليها التزامات وللتعرف علي حقـوق والتزامـات اإلدارة سنقسـم هـذا     

  :  المبحث إلى مطلبين على النحو التالي
  حقوق اإلدارة(الشريك العام): املطلب األول

  تزامات اإلدارة(الشريك العام)ال: املطلب الثاني
 املطلب األول

 حقوق اإلدارة(الشريك العام)
تتمتع اإلدارة بالعديد من الحقوق أهمها الحق في الرقابـة واإلشـراف   
والتوجيه والحق في تعديل بعض شروط العقد باإلدارة المنفردة والحـق فـي   

  :  توقيع الجزاءات وسنتناول ذلك علي النحو التالي
 

ال خالف على أن سلطة الرقابة مقررة للجهة اإلدارية بغـض النظـر   
بل هو حق مقرر حتى ولو تتضـمن  ، عن النص على ذلك في العقد من عدمه

وسلطة الرقابة قـد تقتصـر علـى مجـرد     ، العقد شروطاً تعاقدية خالف ذلك
في التنفيذ وتغييـر بعـض   وقد تتعدى الرقابة لتصل إلى حد التدخل ، اإلشراف

   )١( األوضاع.
إلـى القـول    ذهبت المحكمة اإلدارية العليا في مصروفي هذا الصدد 

بأن" العقود اإلدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع شخصي خـارجي مناطـه   
احتياجات المرفق الذي تستهدف العقود تسييره وتغليب وجه المصلحة العامـة  

فبينما تكون مصالح الطرفين في العقود المدنية ، على مصلحة األفراد الخاصة

                                                             
م، ٢٠٠٧لقاهرة، دار الفكر العري، سنةد. محمود عاطف البنا، العقود اإلدارية، ا  (١)

 .٢١٥ص
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إذ يجـب أن يعلـو   ، متوازية ومتساوية إذا بها في العقود اإلدارية غير متكافئة
وهذه الفكرة هـي التـي تحكـم    ، الصالح العام على المصلحة الفردية الخاصة

ويترتب علـى ذلـك أن لـإلدارة سـلطة     ، الروابط الناشئة عن العقد اإلداري
   )١( والتوجيه على تنفيذ العقود. اإلشراف

انطالقاً مما تقدم يعرف بعض الفقه الرقابة طبقاً لمفهومها الضيق علي 
أنها" التأكد من أن الشريك الخاص المتعاقد يباشر وينفذ التزاماته العقدية طبقـاً  

وبالتالي فإن هذا المفهوم يقصر سلطة الرقابة التـي تمارسـها   ، لشروط العقد
وتتم ممارسة حق اإلشراف من خالل إرسـال  ، عند حد اإلشراف جهة اإلدارة

  )٢( مندوبين إلى موقع العمل للتأكد من تنفيذ العقد وجودة الخامات المستخدمة.
فيقصد بها تدخل ، في حين يعرفها البعض اآلخر طبقاً لمفهومها الواسع

، تنفيـذ بحيث يكون له تغيير بعض أوضاع ال، جهة الشريك العام في تنفيذ العقد
  )٣( وال يقتصر على اإلشراف فقط.، وهنا تصبح الرقابة بمثابة سلطة توجيه

والرقابة ليست هدفاً في حد ذاتها بقدر ما هي وسـيلة لتحقيـق غايـة    
بهدف التأكد من أن مستوى األداء والطرق المتبعة في التنفيذ سوف تؤدي إلى 

ـ   ، تحقيق األهداف المرجوة اف االنحرافـات  لذا فإنها ال تقتصـر علـى اكتش
وإنما تبين أيضاً وسائل وسـبل  ، واالختالفات بين األداء والمعايير الموضوعة

إعادة األمور إلى وضعها الطبيعي. وتتعدد صور الرقابة وأشكالها فـي عقـد   
وهو ما سـف  ، فتشمل الرقابة الفنية والرقابة المالية والرقابة اإلدارية، الشراكة

  :  نتناوله على النحو التالي
                                                             

 لسنة ١٥٦م، في الطعن رقم٢٨/٤/١٩٩٢حكم المحكمة اإلدارية العليا الصادر بجلسة  (١)
م، ١٩٩٣-١٩٨٥ق، الموسوعة اإلدارية الحديثة، مبادئ المحكمة اإلدارية العليا من ٣٥

 .٣٦٣الجزء الخامس والثالثين، ص
(2) Lfolliot-Lalliot,Execution du contrat administrative, J.C.A. ,2fasc., 

N.614 
(3)René Chapus ،Droit administratif général, L.G.D.J ،2001., 

n1377,p.1203. 
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وهي الرقابة التي تمارسها اإلدارة على شركة المشروع فيما يتعلـق   

باستغالل المرفق موضوع العقد للتأكد مـن أن هـذا االسـتغالل يـتم وفقـاً      
وتتم الرقابة الفنية عن طريق فنيين تقـوم  ، )١(لالشتراطات الفنية المتفق عليها

ع على الوثائق الفنيـة والخـرائط   اإلدارة بإرسالهم إلى موقع المشروع لإلطال
طبقـاً ألسـس األداء   ، والرسومات ومتابعة عملية التنفيذ في جوانبهـا الفنيـة  

والتقنيات الحديثة والمتطلبات والمعايير المستخدمة في التشييد واختبار المعدات 
واألدوات وأطقم التشغيل حسب المواصفات والوثائق والمقـاييس المسـتخدمة   

   )٢( المجال. عالمياً في هذا
    

ويقصد بها حق الجهة اإلدارية في التفتيش علـى حسـابات شـركة    
والرقابة الماليـة قـد   ، المشروع المتعلقة باستغالل المرفق العام موضوع العقد

تكون رقابة سابقة تقوم فيها الجهة اإلدارية بمراجعة الميزانيـة التـي يقـدمها    
  ومراجعة  ، الشريك الخاص

وقد تكون الحقة بحيـث يكـون لجهـة    ، عقود التي يبرمها مع الغيرال
   )٣( اإلدارة اإلطالع على الحسابات والمستندات الخاصة بميزانية المشروع.

                                                             
د. أحمد محمد محرم، اآلثار القانونية للرقابة اإلدارية على مشروعات المرافق العامة   (١)

كتوراه، جامعة أسيوط، كلية ، دراسة مقارنة، رسالة د(B.O.T)المقامة بنظام ال
  .١٣٩م، ص٢٠٠٨الحقوق، سنة

م، ٢٠١٠)لسنة٦٧)من قانون المشاركة المصري رقم(٥راجع في ذلك: نص المادة(  (٢)
 من قانون الشراكة الكويتي. )٦( والمادة

- ١٢م والمواد (٢٠١٤لسنة١٦من قانون الشراكة الكويتي رقم )٣١راجع نص المادة(  (٣)
  م.٢٠١٠) لسنة٦٧اركة المصري رقم () من قانون المش١٣- ٥

 .٢١٦د. حمادة عبد الرازق حمادة، التنظيم القانوني لعقود المشاركة، مرجع سابق، ص
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ويقصد بها الجهد الذي تقوم به الجهة اإلدارية المتعاقدة لوضع معايير 

، المشروعات العامة بنظام المشاركةأداء تنسجم مع األهداف المبتغاة من إقامة 
للتأكـد مـن مـدى    ، ومقارنة األداء الفعلي مع معايير األداء الموضوعة سلفاً

انسجام ما يحدث في الواقع العملي مع مـا هـو وارد باالتفاقيـات الموقعـة     
ومن ثم التعرف على نقـاط الضـعف واألخطـاء    ، والقوانين واللوائح السارية
    )١( وثها.لتصحيحها ومنع تكرار حد

وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب على اإلدارة حين تمارس سلطتها الرقابية 
وال تتجاوزهـا إلـى فـرض    ، أن تستخدما في إطار نصوص العقد وشروطه

فسلطة اإلدارة لها نطاق معين ال ، شروط أخرى جديدة أو تعديل شروط قائمة
ة الرقابة وسـلطة  وهذا النطاق هو الحد الفاصل بين سلط، يجوز لها أن تتعداه

    )٢( تعديل نصوص العقد.
 

تعتبر سلطة اإلدارة في تعديل العقد من أهم الخصائص التـي تميـز   
وعقود الشراكة بصفة خاصة عن غيرهـا مـن   ، العقود اإلدارية بصفة عامة

، لباً ما ينص عليها في العقدوهي من الخصائص غير المألوفة التي غا، العقود
حق تعديل العقـد أثنـاء   -بإرادتها المنفردة-فاإلدارة بمقتضى هذه السلطة تملك

أو لألسـباب التـي   ، ودون أن يحتج عليها بالقاعدة المدنيـة للطـرفين  ، تنفيذه
  فهذا المبدأ ليس واجب   )٣( يقررها القانون.

                                                             
 .١٢٧د. أحمد محمد محرم، اآلثار القانونية للرقابة اإلدارية، مرجع سابق، ص (١)

م، ٢٠٠٩، سنةد. ماجد راغب الحلو، العقود اإلدارية، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة (٢)
  .١٤٩ص

د. محمد عبد العال السناري، وسائل التعاقد اإلداري وحقوق والتزامات اإلدارة والمتعاقد 
 .٢٠٨معها، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، دون تاريخ، ص

 .٢٢٣د. محمود عاطف البنا، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص (٣)
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ارة تملك حق تعـديل  التطبيق بصفة مطلقة في العقود اإلدارية ألن اإلد
شروط العقود اإلدارية بضوابط معينة واالتفاق يكاد يكون تامـاً بـين فقهـاء    
القانون العام في فرنسا علي أن الشروط التي تقرر حقوق المتعاقد الماليـة ال  

    )١(يتناولها حق التعديل أما ما عدا ذلك من شروط فتخضع لقاعدة التعديل
في هذا الصدد إلى القول  المصري وقد ذهبت محكمة القضاء اإلداري

، بأنه "تختلف العقود اإلدارية عن العقود المدنية في أنها تستهدف مصلحة عامة
مما ينبغـي  ، وهي تسيير المرافق العامة عن طريق االستعانة بالنشاط الفردي

معه أن يراعى فيها دائماً وقبل كل شيء تغليب وجه المصلحة العامـة علـى   
خولـت جهـة اإلدارة   ، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، اصةمصلحة األفراد الخ

، وحق تطبيق قواعد غير مألوفة في عقود القانون الخـاص ، سلطات استثنائية
، بقصد الوفاء بحاجة المرافق العامة وضمان سيرها وانتظامهـا واسـتمرارها  

ومن ذلك سلطة اإلدارة في تعديل العقد....ومقتضى هـذه السـلطة أن اإلدارة   
على خالف المألوف في معـامالت  ، جانبها وحدها وبإدارتها المنفردة تملك من

وتعديل مدى التزامات المتعاقد ، حق تعديل العقد أثناء تنفيذه، األفراد فيما بينهم
   )٢( معها على نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد.

أيضاً إلـي القـول "بـأن     ذهبت محكمة القضاء اإلداري المصريكم 
دارة دائماً حق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة بما يتراءى لها أنه لإل

                                                             
حمد محمد حمد، العقود اإلدارية وأحكام إبرامها،  د. مفتاح خليفة عبد الحميد، (١)

 .١٤٣م،ص٢٠٠٨اإلسكندرية،،دار المطبوعات الجامعية،سنة

 راجع في ذلك: حكم محكمة القضاء اإلداري في مصر الصادر بجلسة (٢)
.مشار إليه لدي  د. محمد ٩٠٢،ص٦٠،رقم١١م،مجموعة السنة١٦/١٢/١٩٥٦

ة في مجال النظرية والتطبيق، القاهرة، دار السناري، مبادئ وأحكام العقود اإلداري
  .١٩٢النهضة العربية، دون تاريخ نشر،

د. عزيزة الشريف، دروس في نظرية العقد اإلداري، القاهرة، دار النهضة العربية، دون 
 وما بعدها. - تاريخ، ص
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. ويذهب معظم الفقه الفرنسي إلى حـق اإلدارة  )١(أكثر اتفاقاً مع الصالح العام
في تعديل العقد اإلداري باإلرادة المنفردة دون النص عليه في العقد أو القانون 

    )٢( أو الالئحة.
أن ت محكمة القضاء اإلداري فـي مصـر "  ذهب وفي هذا الصدد تقول

لإلدارة سلطة تعديل العقد من جانبها وحدها وهي تتمتع بهذه السلطة حتى ولو 
مـن  Hولقد نصت الفقرة  )٣(لم ينص عليها في العقد ألنها تتعلق بالنظام العام"

)من التقنين العام لإلدارة المحلية علي ضرورة أن يتضمن ١٤١٤L-١٢المادة(
ة وملحقات هذا العقد الشروط التي علي أساسها يمكن للمتعاقـدين  عقد المشارك

أو جهة اإلدارة بإرادتها المنفردة تعديل بعض أوجه أو مظاهر العقـد نتيجـة   
تطور احتياجات المرفق العام أو بسبب اكتشافات تكنولوجية أكثـر تطـوراً أو   

   )٤( نتيجة تغير الشروط المالية المقررة للمتعاقد.
من قانون المشاركة المصري على أنه "للجهـة   )٧( مادةكما نصت ال

اإلدارية تعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وغير ذلك مـن األعمـال أو   

                                                             
م، مجموعة ٢٦/١٢/١٩٥١حكم محكمة القضاء اإلداري في مصر الصادر بجلسة   (١)

 .٢١٤،ص٧٣م، رق٦السنة
(2) Tharwat Badawi, Le fait du prince dans les contrats administratifs 

en droit français et en droit égyptien, Thesis, Paris.1955.p.56 
، مجموعة ٣/١٢/١٩٧٦حكم محكمة القضاء اإلداري المصري، الصادر بجلسة  (٣)

  .٦٠٧، ص١١السنة
(4) Article L1414-12 
Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses 
relatives : 

h) Aux conditions dans lesquelles il peut être procédé, par avenant ou, 
faute d'accord،par une décision unilatérale de la personne publique, 
à la modification de certains aspects du contrat ou à sa résiliation, 
notamment pour tenir compte de l'évolution des besoins de la 
personne publique, d'innovations technologiques ou de 
modifications dans les conditions de financement obtenues par le 
cocontractant. 
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مقابل الخدمات المتفق عليها في عقد المشاركة كما أن لها إذا تضـمن العقـد   
لشركة المشروع متي اقتضـت المصـلحة    هإسناد تشغيل المشروع أو استغالل

ذلك الحق في تعديل قواعد تشغيله أو استغالله بما فيهـا أسـعار بيـع     العامة
المنتجات أو مقابل الخدمات وذلك كله في إطار الحدود المتفق عليها في العقـد  
وبعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة ودون إخالل بحق شركة المشـروع  

س والقواعـد التـي   أو الجهة اإلدارية في التعويض بحسب األحوال طبقاً لألس
يبينها العقد وإذا تم تعديل سعر بيع المنتج أو مقابل تقديم الخدمة فال يسري هذا 

  التعديل إال بأثر مباشر".  
من قانون الشراكة الكويتي علي أنه "للجهة العامة  )٣٦( ونصت المادة

تعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وغير ذلك مـن األعمـال أو مقابـل    
المتفق عليها في عقد الشراكة كما أن لها إذا تضـمن العقـد إسـناد    الخدمات 

تشغيل المشروع أو استغالله لشركة المشروع متي اقتضت المصلحة العامـة  
  ذلك الحق في تعديل قواعد 

تشغيله أو استغالله بما فيه أسعار بيع المنتجات أو مقابـل الخـدمات   
قد وبعد موافقة اللجنـة العليـا   وذلك كله في إطار الحدود المتفق عليها في الع

ودون إخالل بحق شركة المشروع في التعويض بحسب األحوال طبقاً لألسس 
والقواعد التي يبينها العقد وإذا تم تعديل سعر بيع المنتج أو مقابل تقديم الخدمة 
فال يسري هذا التعديل إال بأثر مباشر ويجوز االتفاق علي تعديل عقد الشراكة 

القواعد المنصوص عليها في العقد وذلك إذا طـرأت ظـروف   طبقاً لألسس و
غير متوقعه بعد إبرام عقد الشراكة بما في ذلك التعـديالت فـي التشـريعات    
السارية وقت إبرام هذا العقد والتي يترتب عليها اإلخـالل بـالتوازن المـالي    

  للعقد".     
ر يجوز تعديل شروط البناء والتجهيـز والتطـوي  : تقدم أنه ايتضح مم

وكذلك تعديل قواعد التشغيل واالسـتغالل فمـا   ، ومقابل الخدمات المتفق عليها
، فيها أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلـك 
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حيث يعد ذلك من الشروط الالئحية التي يحق للشريك العام تعـديلها بإرادتهـا   
، لألخيرة الحق في التعويض طالما بقى، المنفردة دون موافقة شركة المشروع

كما يحق للجهة اإلدارية تعديل العقد عند حدوث تغيير في القـوانين السـارية   
أما باقي شروط عقد المشاركة فإنها تعد شروطاً تعاقديـة ال  ، وقت إبرام العقد

يحق للشريك العام تعديله بإرادته المنفردة ولكن يجب موافقة شركة المشـروع  
  على ذلك.

 
تملك اإلدارة حق توقيع جزاءات على المتعاقد معها الـذي يمتنـع أو   
يتأخر عن تنفيذ التزاماته أو يهمل في تنفيذها ولو لم ينص علـي ذلـك فـي    

فالمبدأ المستقر في الفقه والقضاء أن لإلدارة حق توقيع الجزاءات على  )١(العقد
لتزاماته التعاقدية بإرادتها المنفردة ودون حاجـة  المتعاقد الذي يقصر في تنفيذ ا

ومبرر هذه السلطة هو ضمان حسـن تنفيـذ العقـد    ، إلى اللجوء إلى القضاء
المتصل بسير المرفق العام وضمان استمراره وانتظامـه تحقيقـاً للمصـلحة    

، واإلدارة ال تستند في مباشرة هذه السلطة إلى نصوص العقـد اإلداري ، العامة
بل إن اإلدارة في فرنسا ليست  )٢( طتها الضابطة لسير المرفق العام.بل إلى سل

فهي تستطيع توقيع جزاءات أخـرى  ، مقيدة بالجزاءات التي ينص عليها العقد
    )٣( إذا رأت أنها أكثر تناسباً مع المخالفات التي ارتكبها المتعاقد.

قـد  وفي هذا الصدد تجدر أإلشارة إلى أن نظرية الجزاءات اإلداريـة  
فقد كانت اإلدارة تستمد سلطتها فـي  ، خضعت لتطور هام في القضاء الفرنسي

                                                             
 .٢٤٦ية، مرجع سابق، صد. محمود عاطف البنا، العقود اإلدار  (١)

، مجموعة المبادئ ٢٨/١٢/١٩٦٣انظر: حكم المحكمة اإلدارية العليا الصادر في (٢)
القانونية التي قررتها المحكمة اإلدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع 

 .٢٠٣)، ص١١٥في العقود اإلدارية في جلسة عشر عاماً، رقم(
(3)André de Laubadère, Du pouvoir de l'administration d'imposer 

unilatéralement des changements aux dispositions des contrats 
administratifs, L.G.D.J.,p. 137. 



 

 

١٩٥ 
 

 

ومـن ثـم كـان مـن     ، توقيع الجزاءات من النصوص التعاقدية أو القانونيـة 
المستحيل عليها أن توقع جزاءات لم ينص العقد أو دفاتر الشروط علـى حـق   

حدد العقد أو دفاتر  وإذا، اإلدارة في توقيعها أو لم ينص عليها اللوائح اإلدارية
الشروط جزاءات معينة لبعض المخالفات وأغفل تقرير جـزاءات للمخالفـات   

إذ كان القضاء الفرنسـي  ، األخرى فلم يكن يجوز لإلدارة مخالفة هذه الشروط
  مستقراً تماماً على وجوب احترام النصوص التعاقدية.

ر ولكن مجلس الدولة الفرنسي عدل عن هذا المبـدأ بحكمـه الصـاد   
) حيث ذهب إلى القول Deplanqueفي قضية (دبالنك ١٩٠٧مايو سنة ٣١في

بأن إذا كان العقد مع تحديده اللتزامات الطرفين قد أغفـل تحديـد جـزاءات    
وإذا كـان العقـد قـد حـدد     .فال يترتب على ذلك عدم وجود جزاءات، مقابلة

فال ، فاتجزاءات لبعض المخالفات الجسيمة ،أغفل تحديد جزاءات لباقي المخال
   )١( يترتب على ذلك أن هذه األخيرة تبقى بدون جزاء.

بحيث ال يجوز ، ويرجع ذلك إلى صلة العقود اإلدارية بالمرافق العامة
وإذا نـص  ، أن يحمي سكوت العقد المتعاقد مع اإلدارة من إخالله بالتزاماتـه 

جوز فإن ذلك ال يعني أن تقتصر الجزاءات التي ي، العقد على بعض الجزاءات
بل تستطيع اإلدارة أن توقع على ، توقيعها على تلك المنصوص عليها في العقد

   )٢( المتعاقد جميع أنواع الجزاءات المقررة.
فالنص على جزاءات معينة لـبعض  : على أنه يجب التمييز بين أمرين

بينمـا  ، المخالفات ال يقيد اإلدارة في توقيع جزاءات على المخالفات األخـرى 
ارة بالجزاء الذي نص عليه في العقد أو القانون ليطبـق عـل حالـة    تنفيذ اإلد

فمـن  ، أن تستبدل به غيره في هذه الحالـة -كقاعدة-بحيث ال يجوز لها، معينة

                                                             
(1) C.E.31mai1907,Deplanque,514,Conclusions Romien, s., 1907, 3, 

113, not Hauriou. 
في مسئولية اإلدارة الناشئة عن العقد اإلداري،  د. حمدي حسن الحلفاوي، ركن الخطأ (٢)

  .٣٦٨م،ص٢٠٠٢دون ناشر،سنة
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.وليس ثمة ما يمنع من )١(غير الجائز االستعاضة عن نص صريح بجزاء آخر
ـ   ، االجمع بين جزاءات متعددة طالما قد تحقق السبب المخول لتوقيع كـل منه

  وطالما أن القانون أو نصوص العقد ال تمنع ذلك.
إن الجزاءات التي تمتلك اإلدارة الحق في توقيعها على المتعاقد معهـا  
قد تكون مالية كالغرامات التي يتفق عليها مقدماً أو التعويضات التـي تكـون   

أو مصـادرة  ، لإلدارة عندما يلحقها ضرر معين نتيجة خطأ المتعاقـد معهـا  
الذي يودعه هذا األخير ليضمن لها مالءته المالية. وقـد تتمثـل هـذه    التأمين 

سواء أقامت اإلدارة ، الجزاءات أيضاً في التنفيذ على حساب ومسئولية المتعاقد
كما قد تتمثل هذه الجـزاءات  ، ذاتها بهذا التنفيذ أو عهدت به إلى شخص آخر

ذا هـو مـا يقتضـيه    في فسخ العقد؛ أي إنهاء الرابطة العقدية إذا قدرت أن ه
   )٢( الصالح العام.

  املطلب الثاني
  التزامات اإلدارة(الشريك العام)

في مقابل الحقوق التي تتمتع بها اإلدارة فان عليها بعض االلتزامـات  
االلتزام بتنفيذ العقد وفقاً لمبدأ حسن النية وااللتـزام بـاحترام   : يتمثل أهمها في

ءات اإلدارية والقانونية وسنتناول ذلك كما شروط العقد وااللتزام بتيسير اإلجرا
  :  يلي
 

وهـذا المبـدأ   ، ينبغي تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه مبدأ حسن النية
كما هو الشأن في مجال روابط القانون ، مسلم به في مجال روابط القانون العام

                                                             
د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، رسالة دكتوراه،   (١)

 .٣٣٩،ص١٩٧٣جامعه القاهرة،سنة

اهرة، د. رمضان محمد بطيخ، الجديد في إبرام العقد اإلداري فقهاً وإفتاء وقضاء، الق  (٢)
 .٤٠م، ص٢٠٠٨دار النهضة العربية، سنة



 

 

١٩٧ 
 

 

الخروج على بنود العقـد إال إذا تغيـرت الظـروف     بحيث ال يجوز، الخاص
   )١( وتطلبت مقتضبات الصالح العام ذلك.

إن التسليم بأن العقد شريعة المتعاقدين ووجوب تنفيذ جميع آثـاره قـد   
يحمل العاقد أيضاً على التمسك بالعقد ومحاولة المغاالة في اإلفادة منـه علـى   

يذه الطرق األكثر إجحافـا بـذلك   حساب العاقد اآلخر بأن يختار من طرق تنف
ولذا يجب تنفيذ العقد بحسن نية أي مراعاة اإلخالص واألمانـة  ، العاقد اآلخر

وتعرض العقد واالمتثال في تنفيذ العقد حتى ال ينقلب هذا التنفيذ وبـاالً علـى   
   )٢( العاقد اآلخر.

د ومؤدى هذا المبدأ أن يجري تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه من بنـو 
ويضـع  ، وشروط بطريقة تتفق وما توجبه اعتبارات حسن النية في التعامـل 

القضاء اإلداري في اعتباره لدى تطبيق مبدأ حسن النية فـي العقـد الطبيعـة    
وما يجري عليه العرف اإلداري من التوسع في تفسير ، الذاتية للعقود اإلدارية

لسلطات المشـروعة  معنى حسن النية في ضوء المصالح التي يحميها العقد وا
   )٣( لجهة اإلدارة وفكرة حسن النية.

ولتنفيذ عقود الشراكة بحسن نية أهمية خاصة في تشـجيع االسـتثمار   
وتطبيقاً لهذا المبدأ يجب أن تقـوم  ، وجذب المستثمرين وزيادة الثقة في اإلدارة

ة الدولة وجهاتها اإلدارية بتنفيذ كافة البنود والنصوص الواردة بعقد المشـارك 
  إذ يجب  ، بحسن النية

                                                             
، مجموعة أحكام ١١/٤/١٩٧٠حكم المحكمة اإلدارية العليا في مصر الصادر بجلسة (١)

 .٢٦، ص١٥السنة
د. نجاتي عبد الغني إبراهيم، التنظيم القانوني لعقد منح االلتزام، مرجع سابق،   (٢)

 .١٣٣ص

تزامات وحقوق المتعاقد، مرجع سابق، د. محمد سعيد أمين، األسس العامة الل  (٣)
 .١٩٩ص



 

 

١٩٨ 
 

 

عليها القيام بما هو ضروري لتمكين شـركة المشـروع مـن تشـييد     
ومن ذلك ضرورة التزامها بتسليم موقع المشـروع خاليـاً لشـركة    ، المشروع

المشروع وتمكينها من الوصول إلى الموقع وحيازته حيازة هادئة تمكنها مـن  
    )١( ق عليها.تنفيذ التزاماتها والبدء في تنفيذ األعمال المتف

ومبدأ حسن النية في المعامالت من األمور الموضوعية التي تخضـع  
حيث يقدر مدى الجهد المبذول من جانب اإلدارة فـي سـبيل   ، لتقدير القاضي

التعاقدية آخذاً في االعتبار الظروف التي تحـول دون هـذا    االوفاء بالتزاماته
   )٢( الوفاء كحالة الحرب مثالً.

 
ينبغي على الجهة اإلدارية عند تنفيذ عقد الشراكة احترام كافة شـروط  

وال يقتصـر  ، سواء كانت الشروط صريحة أو ضمنية، العقد طالما وقعت عليه
، التزام جهة اإلدارة على احترام العقد وااللتزامات الصريحة المنصوص عليها

مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسـب   وإنما يشمل أيضاً ما يعد من
   )٣( طبيعة االلتزام.

  :  ومن أهم الشروط التي ينبغي على اإلدارة احترامها ما يلي
 

يجب على اإلدارة البدء في تنفيذ التزاماتها العقدية بعـد التصـديقات   
    )٤( لطات المختصة وسداد الملتزم مبلغ التأمين النهائي.الالزمة من الس

                                                             
اإلنشاء والتمليك ونقل B.O.Tد. ماهر محمد حامد، النظام القانوني لعقود البوت (١)

 .٢٩٧م، ص٢٠٠٤الملكية، رسالة دكتوراه، جامعة بنها، كلية الحقوق، سنة

ة ، دراسة مقارنة، رسالB.O.Tد. إبراهيم الشهاوي، عقد امتياز المرفق العام،  (٢)
 .٢٩٣م، ص٢٠٠٣دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، سنة

 .١٣٦د. نجاتي عبد الغني إبراهيم، التنظيم القانوني، مرجع سابق، ص (٣)

خالد بن محمد العطية، النظام القانوني لعقود التسيير والتشغيل ونقل الملكية، رسالة  (٤)
 .٢٠٢م، ص١٩٩٠ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، سنة



 

 

١٩٩ 
 

 

 
حيـث أن  ، ينبغي على اإلدارة أن تحترم مدد التنفيذ في عقد الشـراكة 

فهنـاك المـدة   ، عقد الشراكة غالباً ما يتضمن أنواع مختلفة من مـدد التنفيـذ  
، فإذا كانت المدة محـددة تحديـداً واضـحاً   ، لتزامات الجزئيةالمحددة لتنفيذ اال

فعلى اإلدارة أن تلتزم بتنفيذ التزاماتها خالل تلك المدة كموعد تسـليم موقـع   
فإذا ما تأخرت في تنفيـذ  ، أو استكمال مهمات معدات نقل الخدمة، العمل مثالً

رامات المنصوص فضالً عن الغ، فإنها تلتزم بتعويض المتعاقد معها االتزاماته
كما يمتد العقد لصالح شركة المشروع بقدر ، عليها في العقد والتي تلتزم بدفعها

    )١( أيام التأخير التي أخرتها الدولة.
 

فإنـه  ، إذا التزمت الجهة اإلدارية بشراء الخدمة من شركة المشـروع 
د وتنفيذ التزاماتها التي اتفقـت عليهـا مـع    يجب عليها احترام شروط هذا العق

)مـن  ٣شركة المشـروع بشـراء هـذه الخدمـة. حيـث نصـت المـادة(       
م بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص؛ والتي نصت على ٢٠١٠لسنة٦٧القانون

"يجوز أن يتضمن عقد المشاركة باإلضافة إلى ما هو منصـوص عليـه فـي    
وع وتقديم الخدمة أو المنتج إلـى  )قيام شركة المشروع بتشغيل المشر٢المادة(

  الجهة اإلدارية لتتولى تقديمه لجمهور المستهلكين أو المنتفعين...".
فإذا تم االتفاق على موعـد محـدد لشـراء هـذه     ، ومن ناحية أخرى

فيجب على الجهة اإلدارية أن تكون جاهزة لنقل هذه الخدمـة والبـدء   ، الخدمة
ى ال تتعرض للغرامـات المنصـوص   وحت، تق عليهمفي شرائها في الميعاد ال

كما أنه إذا اتفق على حد أقصى للخدمة التـي تلتـزم الجهـة    ، عليها في العقد
ومثل ذلك ، فإنه ال يسوغ للجهة اإلدارية أن تتجاوز هذا الحد، اإلدارية بشرائها

  تماماً إذا تم االتفاق على حد أدنى من الخدمة المتفق على شرائها.
                                                             

د. حمادة عبد الرازق حمادة، التنظيم القانوني لعقود المشاركة، مرجع سابق،   (١)
 .٢٤٥ص



 

 

٢٠٠ 
 

 

 
تلتزم شركة المشروع في عقد الشراكة بالحصول علـى التـراخيص   

مـا  -غالبـاً -كما أن هذه العقود، والموافقات الالزمة إلنشاء وتشغيل المشروع
تلزم الدولة بتقديم الحدود المعقولة التي تطلبها شركة المشروع لمساعدتها فـي  

وقد ال يقتصر األمر على تبسيط اإلجراءات القانونية ، اتالحصول على الموافق
بل يصل األمر في بعض العقود إلى االتفاق على أن تتحمـل  ، واإلدارية وفقط

الدولة وحدها الحصول على جميع هذه الموافقات والتراخيص وإعفاء شـركة  
  المشروع كلية من القيام  

من هذه اإلجراءات وفي هذه الحالة تعفى شركة المشروع تماماً ، بذلك
ويلتزم بها اإلدارة. وقد يلزم عقد المشاركة شركة المشروع بالحصـول علـى   

فـي حـين يلـزم    ، الموافقات والتصاريح والتراخيص الالزمة إلقامة مشروع
الدولة بالحصول على موافقات أخرى متصلة بالعقد. وتلتزم الدولـة بصـفتها   

صـول علـى الموافقـات    مشجعة لالستثمار بتسهيل وتبسـيط إجـراءات الح  
   )١( والتراخيص الالزمة إلنشاء المشروع.

ــري    ــاركة المص ــانون المش ــظ أن ق ــدد نالح ــذا الص ــي ه وف
م قد عني بتحديد اختصاصات اللجنة الوزارية المختصـة   ٢٠١٠)لسنة٦٧رقم(

وكذلك إنشاء الوحدة المركزية للمشاركة مع ، برسم سياسات ومعايير المشاركة
بمثابة بيت الخبرة الفنية والمالية والقانونية لهذه اللجنـة   لتكون، القطاع الخاص

فقد جاءت أحكام الفصل الثاني من القانون والتـي تضـم المـادتين    ، الوزارية
)لتنظيم تشكيل واختصاصات اللجنة الوزارية المشكلة برئاسـة  ١٥)و(١٤أرقام(

المعـايير  وزير المالية والمعنية برسم السياسات القومية وإصدار التعليمـات و 
واقتراح اآلليات لدعم ، واعتماد العقود النموذجية والدراسات، العامة للمشاركة

                                                             
د. حمادة عبد الرازق حمادة، التنظيم القانوني لعقود المشاركة، مرجع سابق،   (١)

  .٢٣٩ص
 



 

 

٢٠١ 
 

 

ومتابعة إجراءات توفير المخصصات ، سوق تمويل هذا النوع من المشروعات
وكذلك متابعة المشروعات والمساهمة في حسم النزاعات التي قد تنشأ ، المالية

دسة عشر إنشاء وتشكيل ونظـام عمـل   كما نظمت المادة السا، بمناسبة تنفيذها
والتي تقوم بالمتابعـة الفرديـة   ، الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص

وحتى تمـام  ، لمشروعات الشراكة قبل وأثناء وبعد إجراءات الطرح والترسية
كما أنها تقوم برسم العالقة بين الوحدة المركزية للمشـاركة مـع   ، تنفيذ العقود

وبمـا  ، الجهات اإلدارية الراغبة في التعاقد بنظام المشـاركة القطاع الخاص و
وتنفيـذ سياسـة قوميـة لمشـروعات     ، يضمن التخطيط والتنسيق المركـزي 

وذلك بموجب المادتين الخامسة عشر والسادسة عشـر مـن هـذا    ، المشاركة
  القانون.

م قد عني أيضـاً  ٢٠١٤لسنة ١١٦كما نالحظ أن القانون الكويتي رقم 
"بنـاء علـى هـذا    : ) منه على أنـه ٢جراءات حيث نصت المادة (بتبسيط اإل

تشكل بمرسوم لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين ، القانون
  القطاعين العام والخاص".
)من ذات القانون على  اختصـاص هـذه اللجنـة    ٣وقد نصت المادة(

  :  بالقول "تختص اللجنة العليا بما يلي
عامة للمشـروعات والمبـادرات ذات األهميـة    وضع السياسات ال - ١

واعتماد الوثائق ، وتحديد أولوياتها، االستراتيجية لالقتصاد الوطني
  التفصيلية المتعلقة بها.

منح الموافقة على طلب تخصيص األراضي الضـرورية لتنفيـذ    - ٢
  مشروعات الشراكة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

روعات الشراكة والموافقة اعتماد الدراسات واألفكار الخاصة بمش - ٣
  على طرحها وفقاً لنظام الشراكة.

  اعتماد المستثمر الفائز بناء على توصية الهيئة. - ٤
  اعتماد عقود الشراكة التي تقوم الجهات العامة بالتوقيع عليها. - ٥



 

 

٢٠٢ 
 

 

البت في طلب الجهة العامة المتعاقدة بشأن فسخ عقد الشـراكة أو   - ٦
)من ذات القانون على ٤دة(إنهائه للمصلحة العامة". كما نصت الما

أن "تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين 
  تلحق وزير المالية".، العام والخاص"
) اختصاص الهيئة بالقول "تختص الهيئة بالتعـاون  ٦وقد حددت المادة(

والتنسيق مع الجهات العامة لتنفيذ مشروعات الشـراكة وفقـاً ألحكـام هـذا     
  :  تتولى القيام بما يليو، القانون

إجراء المسح والدراسات األولية بهدف تحديد المشـاريع القابلـة    - ١
  للطرح وفقاً لهذا القانون وتقديم تقرير عنها إلى اللجنة.

متابعة تنفيذ عقود الشراكة والعمل علـى تـذليل عقبـات التنفيـذ      - ٢
  بالتعاون مع الجهة التي يتبعها المشروع.

الضرائب والرسوم الجمركيـة ورفـع   اقتراح إعفاء المشروع من  - ٣
  التوصية بذلك إلى اللجنة العليا".

  



 

 

٢٠٣ 
 

 

  املبحث الثاني
  حقوق والتزامات املتعاقد(الشريك اخلاص)

  : متهيد وتقسيم
كما يضع على ، يرتب عقد الشراكة للمتعاقد مع اإلدارة بعض الحقوق

هـذا  عاتقه بعض االلتزامات وللتعرف علي حقوق والتزامات المتعاقد سنقسم 
  :  المبحث إلى مطلبين على النحو التالي

  حقوق المتعاقد مع اإلدارة: املطلب األول
  التزامات المتعاقد مع اإلدارة: املطلب الثاني

  املطلب األول
  حقوق املتعاقد مع اإلدارة

للمتعاقد مع اإلدارة حقوقاً تقابل ما سبق وأن أوفي به من التزامات في 
لمقابل المالي للعقد وحقه فـي الحفـاظ علـي    مواجهة اإلدارة وهي حقه في ا

  :  التوازن المالي للعقد سنتناول ذلك علي النحو التالي
 

مع اإلدارة هو الحصول علي المقابـل المـالي    دمن أهم حقوق المتعاق
هـو   المتفق عليه في العقد فالهدف األول للمتعاقد من إبـرام عقـد الشـراكة   

ومن ثم فالمتعاقد ال يتقدم بدونه علي التعاقد أياً كانـت   )١(الحصول علي الربح
المزايا أو المغريات األخرى المترتبة علي هذا العقد حيـث يتحمـل المتعاقـد    

مخاطر االستثمار فـي مشـروعات البنيـة    ، بموجبه وعلى مدى زمني طويل
تعاقد على المقابل المـالي  ويحصل الم )٢( األساسية والخدمات والمرافق العامة.

و ال تنشأ أية عالقة بينه وبين ، في صورة مبالغ مالية شهرية أو نصف سنوية
                                                             

د. محمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود اإلدارية في مجال النظرية   (١)
 .٢٥٥لقاهرة، دار النهضة العربية، دون تاريخ نشر،صوالتطبيق، ا

د. منى رمضان بطيخ، اإلطار القانوني لشرعية عقد المشاركة، مرجع سابق،   (٢)
 .١٤١ص



 

 

٢٠٤ 
 

 

فإن هذا ، وبعبارة أخرى، المنتفعين بخدمات اإلنشاءات والتجهيزات محل العقد
كما هو الحال فـي  ، المقابل المالي ال يرتبط بصورة جوهرية بنتائج االستغالل

فالمتعاقـد  ، بل يرتبط بتكلفة االستثمار واالستغالل، لعامعقود تفويض المرفق ا
المكلف بتمويل اإلنشاءات والتجهيزات يحصل على حقوقه مـن جهـة اإلدارة   

بل تتحملها اإلدارة التي تتـولى  ، دون أن يتحمل مخاطر ترتبط بذلك االستغالل
عاقـد  وتخضع الحقوق المالية للمت )١( الحصول على المقابل من منتفعي الخدمة.

لقاعدة التعبير أو ما يسمى بشروط التغيير كنظام عام يطبـق علـى العقـود    
شروطاً تحدد ، طبقاً للنصوص القانونية، فيلتزم المتعاقدين بأن يدرجا، اإلدارية

أسباب وأساليب تغيير أو تطوير المقابل المالي المستحق للمتعاقد طـوال مـدة   
   )٢( العقد.

: أولهما، ة المشروع)يأخذ إحدى صورتينوالمقابل المالي للمتعاقد(شرك
يقابل التكاليف الثابتة التي تكبدتها الشركة في سـبيل تمويـل إنشـاء وتشـييد     

وهذه تسـدد بصـفة دوريـة أو علـى فتـرات      ، وتشغيل وصيانة المشروع
وبغض النظر عن الناتج الفعلـي للخـدمات   ، محددة(سنة أو ثالثة أشهر مثالً)

ال لهذا المقابل مدفوعات القدرة أو مدفوعات إلتاحة ويق، القائم عليها المشروع
   )٣( الطاقة اإلنتاجية.

                                                             
 .٢٥٣د. رجب محمود طاجن، عقود المشاركة، مرجع سابق، ص  (١)

 .٢٥٥المرجع السابق، ص  (٢)
(3) UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure 

Projects, United Nations, New York, 2001,para50,p.118 
"Capacity charges. These are charges payable regardless of actual 

output in a billing period and are calculated to be sufficient to pay all 
of the concessionaire’s fixed costs incurred to finance and maintain 
the project, including debt service and other ongoing financing 
expenses, fixed operation and maintenance expenses and a certain 
rate of return. The payment of capacity charges is often subject to 
the observance of certain performance or availability standards." 



 

 

٢٠٥ 
 

 

أما الصورة الثانية للمقابل المالي تتجسد في التكاليف التـي تتحملهـا   
وهذه يقال لهـا مـدفوعات   ، شركة المشروع إلنتاج الخدمة أو السلعة المعنية

إما من جهة اإلدارة  وهذه تتحصل عليها شركة المشروع، التكلفة أو االستهالك
   )١(التي تقوم بداءة بشراء المنتج أو الخدمة

والجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي قد أناط بالجهة اإلدارية المتعاقدة 
، فال تنشأ عالقة مالية بينه وبين المنتفع بالخدمـة ، أداء الحقوق المالية للمتعاقد

، الخدمة من المنتفـع  وال تتعدى هذه العالقة في أحسن فروضها تقاضي مقابل
ولكن كوكيل عن الجهة اإلداريـة المتعاقـدة يقـوم بالتصـرف     ، ليس كأصيل

    )٢( لصالحها ولحسابها.
فيمكن أن ينشـئ أيـاً منهمـا     للمشرع المصري والكويتيأما بالنسبة 

عالقة حقيقية بين المتعاقد وجمهور المستهلكين أو المنتفعين بما مـن مقتضـاه   
أي دور ، ية له بنتائج االستغالل وال يكون للجهة اإلداريـة ارتباط الحقوق المال

حيث سيحصل ، هنا في تأمين هذه الحقوق على خالف النمط العام لهذه العقود
المتعاقد حقوقه من المنتفعين وستتحدد هذه الحقوق في ضوء عـدد المنتفعـين   

وهـي  ، عومقدرتهم المالية وإقبالهم على المنتج أو الخدمة التي يقدمها المشرو
وتخضعها للزيادة أو النقصـان  ، عناصر تحدد جميعها محتوى الحقوق المالية

  بحسب األحوال.

                                                             
منى رمضان بطيخ، اإلطار القانوني لشرعية عقد المشاركة، مرجع سابق،  د.  (١)

 .١٤٩ص
(2) Article 1, Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats 

de partenariat "La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un 
paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. 
Elle est liée à des objectifs de performance assignés au 
cocontractant. Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la 
personne publique au cocontractant pour encaisser, au nom et pour 
le compte de la personne publique, le paiement par l'usager final de 
prestations revenant à cette dernière." 



 

 

٢٠٦ 
 

 

)من قانون المشاركة المصري علـى  ٣/٢تنص المادة( وفي هذا الصدد
بناء على توصية اللجنة العليـا لشـئون   ، "ويجوز بموافقة مجلس الوزراء أنه

المركزية للمشاركة قيام شـركة  المشاركة في ضوء التقارير المعدة من الوحدة 
المشروع باستغالل المشروع وبيع المنتج أو تقديم الخدمة إلى من تحدده الجهة 

  اإلدارية.
)من قانون الشراكة الكويتي على أنه "للجهة العامـة  ٣٦وتنص المادة(

تعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وغير ذلك مـن األعمـال أو مقابـل    
كما أن لها إذا تضـمن العقـد إسـناد    ، ا في عقد الشراكةالخدمات المتفق عليه

تشغيل المشروع أو استغالله لشركة المشروع حتى اقتضت المصلحة العامـة  
بما فيه أسعار بيع المنتجات أو ، ذلك الحق في تعديل قواعد تشغيله أو استغالله

وبعد  ،وذلك كله في إطار الحدود المتفق عليها في مقابل العقد، مقابل الخدمات
ودون إخالل بحق شركة المشروع في التعويض بحسـب  ، موافقة اللجنة العليا

وإذا تم تعديل سعر بيع المنتج ، األحوال طبقاً لألسس والقواعد التي بينها العقد
فال يسري هذا التعديل إال بأثر مباشر. ويجوز االتفـاق  ، أو مقابل تقديم الخدمة

، والقواعد المنصوص عليها فـي العقـد  على تعديل عقد الشراكة طبقاً لألسس 
بما فـي ذلـك   ، وذلك إذا طرأت ظروف غير متوقعة بعد إبرام عقد الشراكة

والتي يترتـب عليهـا   ، التعديالت في التشريعات السارية وقت إبرام هذا العقد
  اإلخالل بالتوازن المالي للعقد".

لمصري النمط العام لعقود المشاركة في القانون ا: يتضح مما تقدم أن
هو ذلك النمط الذي تتولى الجهة اإلدارية المتعاقدة فيه تأمين الحقـوق الماليـة   

بحيث ال تنشـأ عالقـات   ، للمتعاقد طبقاً للعقد أو لألسس المتفق عليها لذلك فيه
التي يجب أن تقدم كقاعـدة  ، مالية بين ذلك األخير والمنتفع بالمنتج أو الخدمة

ى بدورها توزيعها على جمهور المسـتهلكين أو  والتي تتول، إلى الجهة اإلدارية
  المنتفعين.



 

 

٢٠٧ 
 

 

أما ذلك النمط لعقد المشاركة الذي تنشأ بمقتضاه للمتعاقد عالقات مالية 
مع جمهور المستهلكين أو المنتفعين من خالل بيعه للمنتج أو تقديمـه للخدمـة   

  ،  مباشرة إليهم
انون بشأنه فإن صياغة نصوص الق، واقتضاء المقابل المالي نظير ذلك

إذ تطلب المشرع لسلوك هـذا الطريـق   ، أمام استثناء وليس قاعدةتؤكد أننا 
ضرورة موافقة مجلس الوزراء عليه وبعد توصية مرفوعة من اللجنة العليـا  
لشئون المشاركة أعدت في ضوء الدراسات التي قامت بها الوحدة المركزيـة  

وك هذا الطريق ضرورة للمشاركة. بينما تطلب المشرع الكويتي المصري لسل
  موافقة اللجنة العليا.

أن التشريعات قد أجازت اللجوء إلى هذا الـنمط   )١(ويرى بعض الفقه
للمشاركة من قبيل المالئمة وفي ضوء ظـروف أو أداء الخدمـة أو يتـولى    

وال يمكـن أن  ، المتعاقد التعامل المباشر مع جمهور المستهلكين أو المنتفعـين 
اته إشكالية بالنسبة لجمهور المستهلكين أو المنتفعين مـن  يمثل هذا األسلوب بذ

ناحية أسعار البيع إذا ما فعلت صالحيات الجهة اإلدارية المتعاقدة المنصـوص  
والتي تمنحهـا سـلطات الرقابـة والتفتـيش     ، عليها في القانون بشكل صحيح

  ومراقبة األسعار وتعديلها بالزيادة أو النقصان.
 

على أساس أنه إذا كان لإلدارة -بصفة عامة-تقوم فكرة التوازن المالي
بما قد ينتج معه تعديل في األعباء وااللتزامـات  -حقوق تعديل عقودها اإلدارية

فإنه ، ويحدث اختالل في التوازن المالي للعقد، الملقاة على عاتق المتعاقد معها
وخاصـةً إذا  ، من العدالة أن يتحمل المتعاقد مع اإلدارة وحده عبء ذلك ليس

كان الدافع الذي جعل اإلدارة تقدم على تعديل العقد ناتج عن ظروف خارجـة  
كتغير الظروف االقتصادية العامة أو وجود ، عن إرادتها وإرادة المتعاقد معها

                                                             
 .٢٦٢د. رجب محمود طاجن، عقود المشاركة، مرجع سابق، ص (١)



 

 

٢٠٨ 
 

 

أو حدوث حـوادث  ، ينأو يحدث تغييراً في القوان، صعوبات مادية غير متوقعة
ففي كل هذه الحاالت يجب تعـويض  ، استثنائية عامة كالحروب أو الفيضانات

المتعاقد عما حاق به من أضرار من جراء ذلك وبما يعيد التوازن المالي للعقد 
   )١( إلى حالته األولى.

إلـى القـول    ذهبت محكمة القضاء اإلداري المصريةوفي هذا الصدد 
إلدارية أنها تحقق بقدر اإلمكان توازناً بين األعبـاء التـي   بأن "طبيعة العقود ا

اعتباراً بأن نصـوص  ، يتحملها المتعاقد مع اإلدارة وبين المزايا التي ينتفع بها
العقد تؤلف في مجموعها كالً من مقتضاه الـتالزم بـين مصـالح الطـرفين     

يـادة فـي   المتعاقدين. فإذا ترتب على تعديل التزامات المتعاقد مـع اإلدارة ز 
فإنه ليس من العدل وال من المصلحة العامة نفسـها أن يتحمـل   ، أعبائه المالية

، بل يكون له في مقابل ذلك أن يحتفظ بالتوازن المالي للعقد، وحده تلك األعباء
من حيث تحديد الحقـوق الماليـة   ، تأسيساً على أن هذا العقد ينظر إليه كوحدة

ارة في العقد بالتعديل إلـى اإلخـالل بهـذه    فإذا ما انتهى تدخل اإلد، للمتعاقد
فيجب إعادة التوازن المالي للعقد إلى ما كـان  ، الحقوق كما حددت عند إبرامه

كما أنه إذا كان حق اإلدارة في التعديل أمراً يفترض قيامه فـي ذهـن   ، عليه
فإنه يجب أن يقابل هذه السلطة حق آخـر  ، المتعاقد مع اإلدارة عند إبرام العقد

أن جهـة اإلدارة ستعوضـه عمـا    ، هو أنه يقرر من جانبه هو أيضاً، عاقدللمت
   )٢( يلحقه من ضرر نتيجة لممارستها سلطة التعديل.

إن حق المتعاقد في إعادة التوازن المالي للعقد يقابل حق اإلدارة فـي  
فإذا ما سلمنا دائماً بحق اإلدارة بالتدخل لتحقيـق  ، تعديل العقد بإرادتها المنفردة

                                                             
، ق.، ٨١، المجموعة س٣٠/٦/١٩٥٧بتاريخ٩٨٣حكم محكمة القضاء اإلداري رقم (١)

 .٦٠٧ص

ى: د. محمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود اإلدارية في مجال مشار إليه لد (٢)
 .٢٧٠النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص
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وهذا ، فإن ذلك ال يعني إهدار مصالح المتعاقد(الشريك الخاص)، صلحة عامةم
   )١( هو ما يعبر عنه بفكرة التوازن المالي للعقد.

وال يختلف عقد الشراكة في هذا الصدد عن بقيـة العقـود اإلداريـة    
وإن كان يتميز عن بقية العقود اإلدارية األخرى بنظـام  ، باعتباره عقداً إدارياً

متكامل يحدد مضمون ومدى العالقة العقدية بين أطرافه لدرجة يمكـن   قانوني
بحيث يصعب اللجـوء إلـى نظـام    ، معها القول أنه يعد بمثابة قانون للطرفين

إال أنه يخضـع  ، قانوني آخر غيره في تاريخ الحق على اإلبرام وأثناء التنفيذ
  رغم ذلك لكافة المبادئ القضائية الحاكمة  

خاصةً ما يعـد  ، أو المقررة لحماية المتعاقد فيها، اريةلتلك العقود اإلد
وذلك من خالل مـا  ، مثل إعادة التوازن المالي للعقد، منها متعلقاً بالنظام العام

بحيث ال تستطيع جهـة  ، تقرره من الحق في التعويض للمتعاقد في هذه الحالة
فمثـل  ، كةاإلدارة أن تتجاهل مثل هذا الحق ولو بناء على نص في عقد المشار

هذا النص يعد نصاً غير مشروع ومجرد من كل قيمة قانونية على اسـاس أن  
إال أنه يهـدف  ، التعويض وإن كان يحقق في األساس مصلحة المتعاقد الخاصة

في ذات الوقت إلى تحقيق المصلحة العامة بتمكين المتعاقد من االستمرار فـي  
    )٢( تنفيذ التزاماته.

والتـي اسـتقر عليهـا الفقـه     -توازن الماليومن أهم تطبيقات مبدأ ال
ونظرية الظروف الطارئة ونظريـة الظـروف   ، نظرية فعل األمير-والقضاء

  :  االستثنائية والتي سنقوم بدراستهما علي النحو التالي

                                                             
، B.O.Tد. عمرو حسبو، التطوير الحديث لعقد التزام المرفق العام طبقاً لنظام ال  (١)

 .١٩١م، ص٢٠٠٢دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة
(2)2 février 1983, Union des transports publics urbains et régionaux, 

Rec. CE p. 33,RDP 1984 p. 212 note J.-B. Auby. 
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من شأنه ، يقصد بنظرية فعل األمير "كل إجراء تتخذه السلطات العامة

ية للمتعاقد مع اإلدارة أو في االلتزامات التي يـنص عليهـا   زيادة األعباء المال
وهي تصـدر مـن   ،  )١(مما يطلق عليه بصفة عامة "المخاطر اإلدارية"، العقد

وقد تتخذ شكل قرار فردي خاص أو تكـون  ، الجهة اإلدارية التي أبرمت العقد
يكـون  بقواعد تنظيمية عامة كصدور تعديل اللوائح المالية أو قوانين العمال و

    )٢(من شأنها إضافة أعباء جديدة علي المتعاقد".
 

  أن يكون العقد من العقود اإلدارية. - ١
  جهة اإلدارة المتعاقدة.غير  أن يكون العمل الضار صادراً عن - ٢
وال يشـترط فيـه   ، أن يلحق المتعاقد ضرراً من جراء هذا العمل - ٣

  درجة معينة من الجسامة.
  إلجراء الصادر عن اإلدارة غير متوقع.أن يكون ا - ٤
حـين اتخـذت اإلجـراء    ، أال تكون اإلدارة المتعاقدة قد أخطأت - ٥

    )٣(الضار.

                                                             
د. مفتاح خليفة عبد الحميد، د. حمد محمد حمد، العفو اإلدارية وأحكام إبرامها، مرجع   (١)

 .٢٣٦سابق،ص

زام المرافق العامة، راجع في ذلك: د. حسن محمد عبد المنعم حسن، آثار عقد الت  (٢)
 .١٥٤م، ص٢٠٠١دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، سنة

  للمزيد حول هذه التفاصيل راجع:   (٣)
والتطور الحديث لعقد االلتزام، دراسة نقدية B.O.Tد. جابر جاد نصار، عقود البوت

وما ١٦٤م، ص٢٠٠٢العربية، سنة للنظرية التقليدية لعقد االلتزام، القاهرة، دار النهضة
  بعدها.

د. علي عبد المولى، الظروف التي تطرأ  أثناء تنفیذ العقد اإلداري، رسالة دكتوراه، 
 .٤٥م، ص ١٩٩١ جامعة عین شمس، سنة
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ويترتب على إعمال نظرية عمل األمير حصول المتعاقد مـع اإلدارة  
، على تعويض كامل عن كافة األضرار التي أصابته من جراء تصرف اإلدارة

والذي يتمثل فيما تحمله من ، اقد من خسارةويشمل هذا التعويض ما لحق المتع
كما يشمل أيضاً ما فاته من ، نفقات إضافية لم تكن في حسابه وقت إبرام العقد

، كسب يتمثل في الربح المعقول الذي كان يتوقعه أو الذي كان وارداً في العقـد 
، ويشترط في ذلك أال يكون المتعاقد قد ساهم بخطئه في إحداث بعض الضرر

وقد يترتب على إعمال ، ه الحالة يتحمل بجزء من الضرر مقابل خطئهففي هذ
نظرية عمل األمير إعفاء المتعاقد من تنفيذ التزامه إذا صار التنفيذ مسـتحيالً  

كما يجوز له في هذه الحالة طلـب فسـخ   ، نتيجة اإلجراء الذي اتخذته اإلدارة
مع اإلدارة من غرامـات   كما يمكن إعفاء المتعاقد، العقد نتيجة استحالة التنفيذ

   )١( التأخير إذا كان التأخير ناتجاً عن فعل اإلدارة.
 

ومفاد هذه النظرية أنه إذا طرأ خالل مدة تنفيذ العقد اإلداري حـوادث  
ولو كانت من عمل جهـة إداريـة   ، أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو سياسية

ولم تكن فـي حسـبان   ، من عمل شخص آخر أخرى غير الجهة المتعاقدة أو
وال كان في وسـعه توقعهـا   ، المتعاقد مع اإلدارة وال يملك لها دفعاً أو عالجاً

ومن شأنها أن تجعـل  ، وأن تكون هذه الحوادث استثنائية وعامة، والتحوط لها
تنفيذ التزام المتعاقد مع اإلدارة مرهقاً ويتهدد المتعاقد بخسائر فادحـة دون أن  

  بحيث تختل  ، هذا التنفيذ مستحيالً يكون
فإن توافرت في الظروف المحيطـة  ، اقتصاديات العقد اختالالً جسيماً

بتنفيذ العقد اإلداري شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة التزمـت الجهـة   
                                                             

راجع في ذلك: د. عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد اإلداري وتطبيقاتها في  (١)
ق، كلية الدراسات واالستشارات القانونية، الكويت، جامعة الكويت، كلية الحقو

  .٣٠٥م، ص١٩٩٨سنة
 .١٦٦د. حسن محمد حسن، آثار عقد التزام المرافق، مرجع سابق، ص



 

 

٢١٢ 
 

 

اإلدارية المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها في نصيب من الخسائر التي نزلت به 
   )١( الطارئ.طوال فترة قيام الظرف 

 
، أو نزاع مسلح، وأي غزو، أي في حالة حرب(سواء معلنة أم ال)  - أ

  أو ثورة.، أو حظر، أو حصار، أو أعمال عدوان أجنبي
أو أعمال أو حمـالت  ، أو اضطرابات مدنية، أو تمرد، أي شغب  -  ب

كجزء من قالقـل أو اضـطرابات دينيـة أو    ، إرهابية أو تخريب
من ذلـك علـى   ، ية واسعة االنتشار أو على مستوى الدولةعنصر

األعمـال الموجهـة ضـد الشـركة(أو     : سبيل المثال ال الحصر
مقاوليها)كجزء من عمليات أوسع نطاقاً ضد الشركات أم المنشآت 

  التي يملكها أو يديرها أجانب.
  سقوط الموافقات. -ج 
  التلوث اإلشعاعي أو اإلشعاع األيوني. -د

أو السيطرة على األعمال أو تبطئتها على نطـاق  ، راباتاالضط -هـ
من ذلك على ، أو ذو طبيعة سياسية، واسع أو على مستوى الدولة

الحركـات العماليـة ضـد الشـركة(أو     : سبيل المثال ال الحصر
مقاوليها)كجزء من عمليات أوسع نطاقاً ضد الشركات أو المنشآت 

  التي يملكها أو يديرها أجانب.
ملكية أو استيالء إجباري عليه بواسطة جهـة حكوميـة   أي نزع  -و

  بسبب وجود آثار.
، الفيضـانات ، األعاصير بأنواعها، الزالزل، الحرائق، الصواعق -ز

  أو الجفاف.، العواصف
  االنفجارات أو التلوث الكيميائي.-ح

                                                             
ق، ٢٦لسنة ٢٠/١١/١٩٨٢بتريخ  ٨٤٣حكم المحكمة اإلدارية العليا في مصر رقم   (١)

 .٣١٩المجموعة، ص



 

 

٢١٣ 
 

 

    )١( األوبئة أو الطاعون. -ط
 

  :  )٢(رية الظروف الطارئة ما يليويشترط لتطبيق نظ
  أن يكون الظرف الطارئ غير متوقع وال يمكن دفعه. - ١
  أن يكون الظرف الطارئ مستقالً عن إرادة المتعاقدين. - ٢
  أن يكون من شأن الحادث الطارئ اإلخالل بالتوازن المالي للعقد. - ٣
  أن يستمر المتعاقد رغم الظروف الطارئة في تنفيذ العقد. - ٤

نه يجب لتطبيق النظرية أن يترتب علـى الظـرف   وخالصة ما تقدم أ
بأن تنزل بالمتعاقد مـع جهـة   ، الطارئ قلب اقتصاديات العقد رأساً على عقب

اإلدارة خسارة تتعدى مجرد فوات فرصة تحقيق الربح وتتجاوز حد الخسـارة  
فإذا كانت الخسارة طفيفـة  ، التي تحدث أحياناً في التعامل في الظروف العادية

فال يكون ، ي حدود الخسارة المألوفة في التعامل في الظروف العاديةأو كانت ف
  هناك محل إلعمال نظرية الظروف الطارئة.

وحتى إذا بلغت الخسارة الحد من الجسامة الـذي تتطلبـه النظريـة    
فإن التعويض على أساسها ال يقوم على أساس ، وتوافرت جميع شروط تطبيقها
على فكرة توزيـع عـبء الخسـارة بـين     بل ، التعويض الكامل عن الخسارة

المتعاقد وجهة اإلدارة بأن يتحمل المتعاقد جانباً من الخسارة وتتحمـل جهـة   

                                                             
 .١٨١، مرجع سابق، صb.o.tقودعبد اهللا طالب محمد الكندري، النظام القانوني لع  (١)

راجع في ذلك: د. حسبو الفزازي، أثر الظروف الطارئة علي االلتزام العقدي،  (٢)
  ومات بعدها.٣١٨،ص١٩٧٩اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية،سنة

د. علي عبد المولى، الظروف التي تطرأ  أثناء تنفیذ العقد اإلداري، مرجع سابق، 
  وما بعدها. ٢٧٥ص
تاح خليفة عبد الحميد، د. حمد محمد حمد، العفو اإلدارية وأحكام إبرامها، مرجع د. مف

 وما بعدها. ٢٦٠سابق،ص



 

 

٢١٤ 
 

 

وإن كان من المألوف عمالً أن تحمـل اإلدارة الجانـب   ، راإلدارة الجانب اآلخ
   )١( األكبر.

هل يملك المتعاقـد مـع جهـة    : وفي هذا الصدد يثور التساؤل التالي
د المشاركة أن يتنازل مقدماً وبشـكل مسـبق عـن حقـه فـي      اإلدارة في عق

  التعويض؟
ن التنازل المسبق عن حق المتعاقـد  أ )٢(يري بعض الفقه ونحن نؤيده

أي قبـل بـدء   ، في التعويض وقبل تحقق أياً من شروط أو فروض اسـتحقاقه 
على أساس أنه تنـازل إجمـالي   ، التنفيذ هو تنازل مجرد من كل قيمة قانونية

وال يسمح له بحساب أثر هـذا التنـازل علـى حقوقـه     ، رر بالمتعاقدوفيه غ
وإن كان ذلك بطريقـة  ، كما أن فيه إضراراً بالمصلحة العامة أيضاً، والتزاماته

أما التنازل الالحق فجائز دائماً على أساس أن المتعاقد قد تبـين  ، غير مباشرة
اً بتنازله هـذا بقدرتـه   إذ أنه يقر ضمن، أثر ذلك التنازل على حقوقه والتزاماته

مما يستبعد وجـود أضـرار يمكـن أن تصـيب     ، على تنفيذ التزاماته العقدية
  المصلحة العامة.

وإذا كان تعويض الظروف الطارئة يتعلق بالنظام العـام وال يجـوز   
التنازل عنه ألنه يمنح المتعاقد في األساس لتأمين سير المرفق العـام بانتظـام   

فإن المقصود بالتنازل هنا هو التنازل المسبق قبل تحقق الظـرف  ، واضطراد
وفقـاً  -ألن األصـل ، الطارئ ال التنازل الالحق على تحقق الظروف الطارئة

أن ينظم المتعاقدين باتفاقهما المشـترك أثـر الظـرف    -التجاه القضاء اإلدري
عان بحيث ال يتم اللجوء إلى القاضي اإلداري إال عنـدما ال يسـتطي  ، الطارئ

                                                             
راجع في ذلك: د. عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد اإلداري، مرجع سابق،  (١)

٣٤١.  
 م، المجموعة الثالثة٧/٤/١٩٧٦في٢/٢٣٩٠قرار لجنة الفتوى والتشريع الكويتية، فتوى رقم

 .٣٢، ص١٩٧٧إلى سبتمبر سنة١٩٧٥من أكتوبر سنة

 .٢٩٧راجع في ذلك: رجب محمود طاجن، عقود المشاركة، مرجع سابق، ص (٢)



 

 

٢١٥ 
 

 

فإذا ما تم هذا ، الوصول إلى مثل هذا االتفاق الموزع ألثر هذا الظرف الطارئ
االتفاق وقبل المتعاقد بمقتضاه تحمل األعباء غير التعاقدية الناشئة عن الظرف 
الطارئ مع استمراره في تأمين االلتزامات التعاقدية والمحافظة على دوام سير 

كل قيمته القانونية ويلتزم القاضي اإلداري  فإن هذا االتفاق يأخذ، المرفق العام
    )١( بإعماله.

 
ومفاد هذه النظرية أن يصادف المتعاقد في تنفيذ التزاماتـه صـعوبات   

وال يمكن توقعها بحال من األحوال عنـد  ، مادية ذات طبيعة استثنائية خالصة
فيحق له المطالبة بـالتعويض  ، تنفيذ العقد مرهقاًوتؤدي إلى جعل ، إبرام العقد

   )٢( الكامل عما لحقه من أضرار.
 
  :  لتطبيق نظرية الصعوبات المادية شروط تتمثل أهمها فيما يلي      
 

  :  ت المادية غير المتوقعة إلى نوعينويقسم الفقه الصعوبا
، صعوبات مادية يرجع مصدرها إلى ظواهر الطبيعة: النوع األول-١

كوجود طبقات صخرية غير  وتتعلق بطبيعة األراضي التي تنفذ فيها األشغال؛
أو ، متوقعة أو وجود مياه جوفية يحتاج سحبها وتجفيفها جهـود غيـر عاديـة   

  كان متوقع بقدر كبير.زيادة حجم التربة الصلبة عما 

                                                             
 .٢٩٧المرجع السابق، ص (١)

  .٤٤٥ص سابق، مرجع اإلداري، العقد الباسط، عبد فؤاد محمد. د: ذلك في راجع (٢)
 وما٣٨٣ص سابق، مرجع تزام،االل عقد في المعاصرة االتجاهات صابر، حسين دويب. د

 .بعدها



 

 

٢١٦ 
 

 

، صعوبات مادية يرجـع مصـدرها إلـى اإلنسـان    : النوع الثاني-٢
كترميم المتعاقد لطريق مجاور لحاجته  وبشرط أال يكون من أحد طرفي العقد؛

    )١( الماسة إليه في الوصول إلى مكان العقد.
 

ض عن الصعوبات المادية أال يكون فـي إمكانيـة   يجب إلمكان التعوي
لذا يتعين على المتعاقد أن يبـذل الجهـد   ، المتعاقدين توقعها لحظة إبرام العقد

بحيث تكون الصعوبات المادية قد فاقت ، المعقول لإلحاطة بكل ظروف التنفيذ
  توقعاته.

 
فإذا كـان  ، أن تكون تلك الصعوبات مستقلة عن إرادة المتعاقدينيجب 

فستبعد هذه النظريـة لصـالح   ، مرجع هذه الصعوبات يرجع إلى جهة اإلدارة
كما يشترط أال يكون للمتعاقد دخـل فـي إحـداث تلـك     ، نظرية عمل األمير

   )٢( الصعوبات أو زيادة آثارها.
 

يذهب الرأي الراجح في الفقه إلى أن الصعوبات يجب أن تكـون ذات  
وال تنتمي إلى المخاطر المادية التي يتعرض لها المتعاقـد  ، طابع غير مألوف

   )٣( ويترك تقدير ذلك كله لقاضي العقد.، عند التنفيذ

                                                             
عبد العظيم عبد السالم، أثر الظروف الطارئة والصعوبات المادية  راجع في ذلك: د. (١)

  .١١٩على تنفيذ العقد اإلداري، مرجع سابق، ص
حسن محمد عبد المنعم حسن الخيمي، آثار عقد التزام المرافق العامة، مرجع سابق،  د.

 وما بعدها.١٦٨ص
ور رسالن، نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، مجلة القانون واالقتصاد، د.أن  (٢)

 .٨٢٦، ص٣,٤، العدد٤٨سنة 

  .٧٢٥راجع في ذلك: د. سليمان الطماوي، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص (٣)
 .٢٦٣٠د. أحمد سالمة بدر، العقود اإلدارية وعقود البوت، مرجع سابق، ص



 

 

٢١٧ 
 

 

 
بحيـث  ، يتشدد القضاء في األثر المترتب على الصـعوبات الماديـة  

يشترط أن تؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد نظير المبالغ اإلضافية التي أنفقـت  
ويكون ذلك في العقود اإلضافية ،وهي التي تتضمن تحديداً لكميـة  ، المواجهته

  )١( ارة من ثمن يقابلها.وتحديداً إجمالياً لما تلتزم بدفعه اإلد، األعمال المطلوبة
 

يترتب على توافر شروط هذه النظرية حصول المتعاقـد مـع اإلدارة   
على تعويض كامل عن جميع األضرار التي يتحملها وذلك بدفع مبلـغ معـين   

هذه النظرية مـن حيـث   إضافي له على األسعار المتفق عليها وبذلك تختلف 
فهـذه األخيـرة   ، عليها عن نظريه الظروف الطارئـة  تبةسببها والنتائج المتر

تطبق بسبب ظروف سياسية أو اقتصـادية أو اجتماعيـه ينـتج عنهـا قلـب      
اقتصاديات العقد أو اختالل توازنه المالي ويقتصر التعويض فيها علـى قـدر   

عن نظريه عمل األمير من حيث  محدد تساهم فيه جهة اإلدارة كما أنها تختلف
عام أو خاص صـادر عـن السـلطة     إجراءفهذه األخيرة تطبق بسبب ، سببها

ففي كال الحالتين التعـويض  ، ولكنها تتفق معها في النتيجة، المتعاقدة اإلدارية
  على أن تطبيق هذه النظرية ال يعفي بحال من األحوال. كامل وليس جزئي

 مسـتحيال لم يصبح هذا التنفيـذ   ما، اماتهمن االستمرار في تنفيذ التز 
  .فنكون أمام حاله القوه القاهرة

وقد أكدت المحكمة اإلدارية العليا في مصر هـذا االتجـاه بـالقول      
"..الثابت من األوراق أن هناك صعوبات ماديه لم تكن متوقعه لـدى طرفـي   

دها إلـى  العقد قد صادفت تنفيذ األعمال اإلضافية التي قامـت اإلدارة بإسـنا  
وترجـع  ، وان تلك الصعوبات غير عاديه، خارج نطاق العقد، المطعون ضده

وهو ما ، طرفي العقد توقعها بإمكانوأنه ما كان ، واألتربةإلى طبيعة األرض 
                                                             

)، مرجع سابق، B.O.Tلحديث لعقد االلتزام طبقاً لنظام ال(د.عمرو حسبو، التطور ا (١)
 .٢١٢ص



 

 

٢١٨ 
 

 

بما يتعـين  ، يفيد توفر شروط انطباق نظريه الصعوبات الماد يه غير المتوقعة
تبار أن األسعار المتفق عليهـا  معه تعويض المقاول بالتكاليف التي تحملها باع

وإذا ذهـب الحكـم    .في العقد ال تسرى أال على األعمال العاديـة المتوقعـة  
حيـث قضـى بـإلزام اإلدارة بجميـع األعبـاء      ، المطعون عليه هذا المذهب

بما يجـاوز  ، والتكاليف التي تحملها المطعون ضده عند تنفيذ األعمال اإلضافية
فانه يكون قد صادف حكم القانون وجـديرا  ، % من األعمال األصلية٢٥نسبه 
    )١(بالتأييد

  املطلب الثاني
  التزامات املتعاقد مع اإلدارة

فإن عليه التزامات ينبغـي القيـام   ، إذا كان للمتعاقد حقوقاً تجاه اإلدارة
  :  ومن هذه االلتزامات ما يلي، بها بموجب عقد الشراكة

 
األصل أن يلتزم المتعاقد مع اإلدارة بتنفيذ التزاماته الواردة في العقـد  

وهذا مبدأ عام يسري بالنسبة لجميع عقود اإلدارة بصرف النظر عن ، بشخصه
وسيلة التعاقد. فاالعتبار الشخصي يعد عنصراً جوهرياً تضـعه اإلدارة فـي   

بحيث تتأكد من توافر الصفات األساسية ، ا المتعاقد معهااعتبارها عند اختياره
وذلك ضماناً الستمرار تنفيذه للعقد بحيب ما تفق ، الواجب توافرها في المتعاقد

عليه تحقيقاً للصالح العام. ومن أهم الصفات الشخصية التي يحق لإلدارة التأكد 
األمر الـذي يضـمن    ،من توافرها القادرة المالية التي تتمثل في مالءته مالياً

كذلك يحق لـإلدارة التأكـد مـن    ، توفير األموال الالزمة المتطلبة لتنفيذ العقد
والمتمثلة في كفاءته الفنية واإلدارية والنقدية وفقـاً  ، القدرة الفنية للمتعاقد معها

   )٢( لألصول المتبعة والمستقر عليها محلياً ودولياً.
                                                             

 .٨٧٨ص  ٩٤رقم  ١٢، المجموعة س١٩٧٦-٤- ٨حكم المحكمة اإلدارية العليا في  (١)

د. جابر جاد نصار، الوجيز في العقود اإلدارية، القاهرة، دار النهضة العربية،  (٢)
 .٢١٩م، ص٢٠٠٠سنة



 

 

٢١٩ 
 

 

الصفات التي تحرص اإلدارة كما أن خبرة المتعاقد وحسن سمعته من 
ويخضع تقدير توافر هذه الصفات الشخصية وغيرهـا  ، على التأكد من توافرها

ومبدأ التزام المتعاقد مـع اإلدارة بتنفيـذ   ، من الصفات لسلطة اإلدارة التقديرية
ويجب العمل بـه حتـى   ، التزامه بشخصه من المبادئ المسلم بها فقهاً وقضاءاً

   )١( لعقد.ولو لم ينص عليه في ا
والتنفيذ الشخصي ال يعني التنفيذ المادي للعقد بالكامـل مـن جانـب    

بقدر ما يعني مسئولية المتعاقد الشخصـية عـن تنفيـذ االلتزامـات     ، المتعاقد
في الحـاالت التـي   -التعاقد من الباطن: فعلى سبيل المثال، المتولدة عن العقد
وال ، قدية يساهم في تنفيذ العقدتنفيذ جانب من االلتزامات الع-يجوز فيها إبرامه

  يؤدي إلى حلول الغير محل
وال يهدم مبدأ ، المقاول األصلي الذي يبقى مسئوالً عن تنفيذ كامل العقد

وفيما يخص في عقد الشراكة يجب أن يقوم المتعاقد بتنفيذ  )٢( التنفيذ الشخصي.
ويترتب علـى  ، عقد المشاركة بنفسه تطبيقاً لقاعدة االعتبار الشخصي للمتعاقد

ذلك عدم جواز تنازل المتعاقد عن عقده للغير أو التعاقد من الباطن إال بموافقة 
ويجب أن تكون تلك الموافقـة صـريحة. ونظـراً ألن شـركة     ، جهة اإلدارة

المشروع هي التي تضطلع بتصميم المشروع وإنشائه وتشـغيله فـي عقـود    
فإن تنفيذ العقـد  ، من الزمنولما كانت هذه العقود تمتد لمدة طويلة ، المشاركة

إذ ترتبط جودة هـذا التنفيـذ   ، وفقاً للمواصفات المتفق عليها له أهميته الكبيرة
، ودقته باستمرار المرفق في أدائه لنشاطه حتى يتم نقل ملكيتـه إلـى الدولـة   

                                                             
ود اإلدارية، النظرية العامة وتطبيقاتها في القانون الكويتي د. إبراهيم طه الفياض، العق (١)

 .٢٣٤م، ص١٩٨١والمقارن، الكويت، مكتبة الفالح، سنة

د. عيسى عبد القادر الحسن، التزامات وحقوق المتعاقدين في تنفيذ عقد األشغال   (٢)
 .٣٠-٢٩م، ص ص١٩٩٧العامة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، سنة



 

 

٢٢٠ 
 

 

ويترتب على إخالل الشركة بهذا االلتزام مسئوليتها العقدية التي تبرر للشـريك  
    )١( العقد.العام طلب فسخ 

ويجب أن تلتزم شركة المشروع بتنفيذ التزاماتها من بدايـة تصـميم   
فعقـود  ، المشروع وحتى تقوم بنقل ملكيته أو إعادته إلى الدولة مـرة أخـرى  

هنا يقـع التـزام   ، المشاركة من العقود المتشابكة التي تمر بالعديد من المراحل
مرحلـة علـى حـدة     على شركة المشروع بتنفيذ العقد بنفسـها خـالل كـل   

    )٢( وبالمواصفات المتفق عليها.
 

-باتفاق طرفيه-المدة التي يعينها العقد-بصفة عامة-يقصد بمدة التنفيذ
ومحدداً لتاريخ يجب أن ينتهـي فـي   ، لقيام المتعاقد بنشاط أو أداء التزام معين

وقـد  ، أي فترة واحدة، تحدد هذه المدة كفترة زمنية عامة وقد، أداء هذا النشاط
تجزأ هذه الفترة الزمنية على أجزاء يختص كل جزء بتنفيذ جزء من التزامات 

   )٣( بحيث يكون مجموع هذه األجزاء هو المدة التي حددها العقد.، المتعاقد
، وتعتبر مدد ومواعيد التنفيذ من أهم التزامات المتعاقـد مـع اإلدارة  

حيث أن التزام المتعاقد مع اإلدارة باحترام مدد التنفيذ والتشغيل يعـد التزامـاً   
غير أن احترام هذه المدد يبدو أكثـر أهميـة فـي عقـود     ، جوهرياً وأساسياً

نظراً ألن محل هذه العقود هو إنشاء واستغالل وإدارة ، المشاركة بصفة خاصة
لذا تحرص غالبة هـذه   ،مرافق عامة حيوية تمس قاعدة عريضة من الجمهور

العقود على النص عل جدول زمني للتنفيذ يجـب علـى شـركة المشـروع     
وقد يرتب العقد جزاءات وتعويضات معينة لصالح الجهة اإلداريـة  ، احترامه

                                                             
د. حماده عبد الرازق حماده، التنظيم القانوني لعقود المشاركة، مرجع سابق،  (١)

 .٢٩١ص

 .المرجع السابق نفسه  (٢)

، مرجع سابق، B.O.Tد. عبد اهللا طالب محمد الكندري، النظام القانوني لعقود ال (٣)
 .١٢٠ص



 

 

٢٢١ 
 

 

يلتزم بها المتعاقد(الشريك الخاص)في حالة إخالله بالجدول الزمني لمدد التنفيذ 
وإذا  )١( لجزاءات حسب مدة التأخير.وتندرج هذه ا، المنصوص عليها في العقد

يكون للجهة اإلدارية أن تحدد مدة معقولـة  ، لم يتضمن العقد مدة معينة للتنفيذ
وذلك حسب ظـروف المتعاقـد مـع الجهـة     ، للتنفيذ تحت رقابة قاضي العقد

ويجب أن يراعى فـي  ، ووفقاً للعرف الجاري ونية األطراف الحقيقية، اإلدارية
مدة إيقاف وتأجيل األعمال التي تطلبها الجهـة اإلداريـة أو   حساب مدة التنفيذ 

   )٢( ترجع إلى أفعال أجنبية عن المتعاقدين.
 

ينبغي على شركة المشروع استخدام أحدث اآلالت والمعدات في بناء 
، قود الناقلة للتكنولوجياحيث أن عقود المشاركة تعد من الع، المشروع وتشغيله

السيما إذا كانت اآلالت والمعدات المستخدمة واردة من دول تطبق وسئال 
  تكنولوجية حديث ومتطورة.

وفي هذا الصدد يثور التساؤل حول الحالة التي يتعارض فيها استخدام 
  أحدث األساليب والمعدات الحديثة مع قاعدة استخدام التكنولوجيا الوطنية؟

  : الفقه في اإلجابة على هذا السؤال إلى رأيين لقد اختلف
يرى أنه من الضروري االعتماد على اآلالت الوطنية : الرأي األول

   )٣( لدولة المقر.
بعدم تفضيل المنتج المحلي -ونحن معه-ويرى أنصاره: الرأي الثاني

حتى تستطيع أن تقوم عقود المشاركة ، إذا كان المنتج األجنبي أكثر تطوراً
ألنه غالباً ما ، ور الموكول إليها والخاص بنقل التكنولوجيا إلى دولة المقربالد

تكون اآلالت المحلية الصنع أقل جودة وأقل تطوراً من مثيلتها في الدول 
                                                             

ع سابق، د. حماده عبد الرازق حماده، التنظيم القانوني لعقود المشاركة، مرج  (١)
 .٢٩٦ص

 .١٤٧خالد محمد العطية، النظام القانوني لعقود التشييد، مرجع سابق،   (٢)

 .١٢٩المرجع السابق، ص  (٣)



 

 

٢٢٢ 
 

 

هنا يجب على ، فإذا كانت على نفس مستوى التقنية التكنولوجية، الصناعية
  شركة المشروع استخدامها.

أن تـدرب العمالـة الوطنيـة علـى      كما ينبغي على شركة المشروع
ألن من أهم طـرق نقـل التكنولوجيـا    ، )١(استخدام تلك األساليب التكنولوجية

بالنسبة لمشروعات البنية األساسية هي تـدريب مـوظفي أو عمـال الجهـة     
والذين سيتولون مهام التشغيل فيما بعد تسليم المشـروع إلـى تلـك    ، المانحة
تقنيـة والمهـارات الالزمـة إلدارة وتشـغيل     وذلك لنقل المعلومات ال، الجهة

   )٢( وصيانة المرفق وسائر األعمال على نحو سليم.
وإال فماذا يجدي دولة نامية مثالً أن تشتري حق اختراع أو أن تحصل 

إذا كانت ال تعرف كيف تستغل هـذا االختـراع أو   ، على ترخيص بالصناعة
  :  تعاقد باآلتيوبشكل خاص يلتزم الم )٣(كيف تمارس هذه الصناعة؟

اإلفصاح عن كيفية استخدام التكنولوجيا االستخدام األمثل لتحقيـق    - أ
وكذلك اإلفصاح عن األخطار المتولدة عنه (إن ، أعلى فائدة ممكنة

  وجدت).
االلتزام بتقديم كافة المستندات والوثـائق والبيانـات والمعلومـات      -  ب

  الفنية الالزمة الستيعاب التكنولوجيا المستخدمة.
زام باإلخطار عن التحسينات التي تدخل على التكنولوجيـا أثنـاء   االلت

   )٤( فترة تشغيل المشروع.

                                                             
الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، B.O.Tد. عصام أحمد البهجي، عقود البوت  (١)

 .١٦٤م، ص٢٠٠٠اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، سنة

د الحي، التحكيم في منازعات المشروعات، مرجع سابق، د. شهاب فاروق عب  (٢)
 .١٥٢ص

 .٣٠٣د. حماده عبد الرازق حمادة، التنظيم القانوني، مرجع سابق، ص  (٣)

د. شهاب فاروق عبد الحي، التحكيم في منازعات المشروعات، مرجع سابق،   (٤)
 .١٥٢ص



 

 

٢٢٣ 
 

 

 
تحويل جميع أصـول المشـروع الثابتـة    : االلتزام بنقل الملكية يعني

  )١( والمنقولة وغيرها باسم الجهة اإلدارية التي تعاقدت مع الشريك الخاص.
وااللتزام بنقل ملكية المشروع يجب أن يتم االتفاق عليه تفصيالً فـي  

ألن عقود المشاركة ونتيجة لطول مدتها تولد انطبـاع قـوي وتولـد    ، )٢(العقد
وما عليها؛ ، قرائن على أرض الواقع تشير إلى ملكية شركة المشروع لألرض
السيما ، كيتهاوقد تتذرع شركة المشروع بحيازتها لألرض وما عليها إلثبات مل

لذا فإنـه  ، وحيازتها سوف تكون هادئة ومستقرة وظاهرة طول فترة المشاركة
لذا يجب النص على نقل حيازة ، يقع على عاتق الدولة إثبات ملكيتها للمشروع
    )٣( المشروع إلى الدولة بعد انتهاء مدة المشاركة.

واألصل أن ينصب نقل ملكية المشروع علـى األصـول المرتبطـة    
كاإلنشاءات والمباني والمعدات أو : سواء كانت األصول المادية، مرفق ذاتهبال

بما في ذلك التركيـب وقطـع الغيـار واألجهـزة     ، حقوق ملكية في األصول
، والمعدات والسيارات المستخدمة في أغراض إدارة وتشغيل وصيانة المشروع

لـق باألسـهم   ومـا يتع ، المبالغ والحسابات النقدية: أما غير هذه األصول مثل
فكل هـذه األصـول ال تـدخل ضـمن     ، والسندات الخاصة بشركة المشروع

                                                             
 .٢٢٩خالد محمد العطية، النظام لقانوني، مرجع سابق، ص (١)

- ما يأتي"أ-بصفة خاصة-)على أنه "يجب أن يتضمن عقد المشاركة٣٤تنص المادة( (٢)
طبيعة ونطاق األعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع أداؤها وشروط 

  تنفيذها.
ملكية أموال وأصول المشروع والتزامات األطراف المتعلقة بتسليم واستالم موقع  -ب

  اية المشروع".المشروع، وأحكام نقل الملكية في نه
من قانون الشراكة الكويتي على أنه "يجب أن يتضمن عقد  )٣٥( كما تنص المادة  

طبيعة ونطاق األعمال والخدمات التي يجب على -ما يأتي: أ-بصفة خاصة- الشراكة
 شركة المشروع أداؤها وشروط تنفيذها.

 وما بعدها.٣١٠د. حماده عبد الرازق حمادة، التنظيم القانوني، مرجع سابق، ص ص (٣)



 

 

٢٢٤ 
 

 

األصول التي تنقل ملكيته إلى الجهة اإلداريـة المتعاقـدة فـي نهايـة مـدة      
    )١(االلتزام.

وقـد  ، وفي العادة يتم نقل ملكية المشروع للجهة اإلدارية بدون مقابل
   )٢( يتم النقل بمقابل يتم االتفاق عليه في العقد.

وعند انتقال المشروع إلى الدولة تكون للدولـة مطلـق الحريـة فـي     
وقد ترى منحه لشركة أخـرى  ، فقد تقوم بإدارة المشروع بنفسها، التصرف فيه

وقد تجد أن من مصلحتها استمرار شركة المشروع السابقة في إدارته ، إدارته
    )٣( وفي هذه الحالة تلجأ إلى إبرام عقد جديد.، وتشغيله

حتى تتأكد الدولة من صالحية المشروع وتسليمه لها في حالة جديـة  و
فيقع على الدولة ، لدى شركة المشروع، للتشغيل وبذات الكفاءة التي كان عليها

  :  وهي، عدة التزامات يجب أن تقوم بها حتى تضمن نقالً سليماً للمشروع
مراقبة الدولة بنفسها قيام شـركة المشـروع بالصـيانة الدوليـة      - ١

ويحق للدولة أن تقوم بتعيين مندوبين عنهـا لحضـور   ، متجددةال
عمليات الصيانة والتحقق من األسس العلمية التـي تمـت علـى    

إلزام شركة المشـروع بالمواعيـد الدوريـة     ةأساسها مع ضرور
  للصيانة.

أن تقوم الدولة وقبل انتهاء عقد الملكية بوقت كاف بعمل اختبارات  - ٢
، اإلنتاجية وعمل تفتيش شامل عليـه  والتأكد من قدرته، للمشروع

، الالزمـة  توبيان اإلصالحات المطلوبة والتعديالت واالسـتبداال 
وإلـزام شـركة   ، حتى يعود المشروع إلى كامل طاقته اإلنتاجيـة 

                                                             
د. هاني صالح سرى الدين، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية األساسية  (١)

الدولية عن طريق القطاع الخاص، دراسة تحليلية لنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل 
 .٢٦٣، ص١١٩م، ص٢٠٠١، القاهرة، دار النهضة العربية، سنةBOOTالملكية

 .١٤٣غني إبراهيم، التنظيم القانوني، مرجع سابق، صد.نجاتي عبد ال  (٢)

 .٣١٧د.حماده عبد الرازق حمادة، التنظيم القانوني، مرجع سابق، ص ص  (٣)



 

 

٢٢٥ 
 

 

واإلصالحات قبـل   تالمشروع بإجراء تلك التعديالت واالستبداال
بـارات  ويجب أن تقوم بعمل تلك االخت، نقل ملكية المشروع للدولة

بل ومتخصصة فـي  ، لجنة ذات دراية فنية واسعة بالمشروع القائم
وال مانع من حضور مندوبين من شركة المشـروع  ، نفس نوعيته

إجراء تلك االختبارات حتى يكونـوا علـى علـم باإلصـالحات     
  )١( والتعديالت المطلوبة.

 

                                                             
د. عمرو طه بدوي، االلتزام بالضمان في عقود البناء والتشييد، دراسة تطبيقية في   (١)

، ٢٠٠٢الحقوق، سنة عقود اإلنشاءات الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية 
 .٢٩ص





 

 

٢٢٧ 
 

 

  الفصل الثاني
  تسوية املنازعات الناشئة عن عقد الشراكة

  : تقسيممتهيد و
) من قانون الشراكة المصري بـالقول "يخضـع عقـد    ٣٥تنص المادة (

، ويقع باطالً كل اتفاق يتم على خالف ذلـك ، المشاركة ألحكام القانون المصري
ويجوز بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة االتفاق على تسوية المنازعـات  

من وسائل تسوية المنازعات  أو غيره، الناشئة عن عقد المشاركة بطريق التحكيم
  وذلك طبقاً لما يتفق عليه في عقد المشاركة"، غير القضائية

) من قانون الشراكة الكويتي بالقول "تسري علـى  ٢٩كما تنص المادة ( 
مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقودها أحكام هـذا القـانون   

بمـا  ، السارية في دولـة الكويـت   كما تخضع ألحكام القوانين، والئحته التنفيذية
وينظم العقد طريقة تسوية مـا قـد ينشـأ مـن     ، يتعارض مع أحكام هذا القانون

ويختص القضاء الكويتي بنظـر المنازعـات   ، منازعات بشأن تفسيره أو تطبيقه
باالستثناء من األمـر األميـري    -ويجوز، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون

وبعد موافقة اللجنة العليـا  -المشار إليه ١٩٦٠لسنة  )١٢الصادر بالقانون رقم (
االتفاق بين الجهة العامة المتعاقدة والمستثمر على تسوية المنازعات بينهما عـن  

) مـن تقنـين   ١٤١٤L-١٢من المـادة ( Lطريق التحكيم". وأخيراً أجازت الفقرة
   )١(اإلدارات اإلقليمية الفرنسي اللجوء إلي التحكيم في عقود الشراكة 

يتضح من النصوص المتقدمة أن وسائل تسوية المنازعات الناشئة عـن  
  عقد الشراكة يتمثل في القضاء اإلداري والوسائل الودية وأخيراً التحكيم.

                                                             
(1) Article L1414-12 
: Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses 

relatives 
l) Aux modalités de prévention et de règlement des litiges et aux 

conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être fait recours à 
l'arbitrage, avec application de la loi française. 
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سنقسم هذا الفصل إلى المباحث الثالثة علي النحـو  ، وفي ضوء ما تقدم
  : التالي

ضـاء  تسوية منازعات عقود الشراكة عـن طريـق الق  : املبحـث األول
  اإلداري

  تسوية منازعات عقود الشراكة بالوسائل الودية: املبحث الثاني
  تسوية منازعات عقود الشراكة عن طريق التحكيم: املبحث الثالث
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  املبحث األول
  اإلداري تسوية منازعات عقود الشراكة عن طريق القضاء

إن الوسيلة األولى من وسائل تسوية منازعات عقـود الشـراكة هـي    
والذي يمثل الطريق الطبيعي في هذا الشأن؛ وخاصـةً فـي   ، اإلداري القضاء

والذي يقوم على أساس وجـود جهتـين   ، الدول ذات النظام القضائي المزدوج
وتختص بالفصل في المنازعات التي ، جهة القضاء العادي، قضائيتين مستقلتين

اص تنشأ بين األفراد أو بينهم وبين اإلدارة عندما تتصرف كشخص من أشـخ 
ويطبق القضاء على هذا النزاع أحكام القانون الخاص وجهـة  ، القانون الخاص

القضاء اإلداري التي تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بـين األفـراد   
وتتمتـع بامتيـازات ال   ، واإلدارة عندما تظهر األخيرة بصفتها صاحبة السلطة

زعـات قواعـد القـانون    ويطبق القضاء اإلداري على المنا، يتمتع بها األفراد
   )١( العام.

إنجلتـرا والواليـات   : مثل، أما في الدول ذات النظام القضائي الموحد
فإنها تخضع منازعات عقود الشراكة لذات القواعـد التـي   ، المتحدة األمريكية

حيث تختص جهة قضائية واحدة بالنظر فـي  ، تخضع لها بقية العقود األخرى
األفراد أنفسهم أو بينهم وبـين اإلدارة أو بـين    جميع المنازعات التي تنشأ بين

  الهيئات اإلدارية ذاتها.
إذ يخضـع  ، وهذا النظام يتميز بأنه أكثر اتفاقاً مع مبـدأ المشـروعية  

األفراد واإلدارة إلى قضاء واحد وقانون واحد مما ال يسمح بمـنح اإلدارة أي  
   )٢( امتيازات في مواجهة األفراد.

                                                             
د.مازن ليلو راضي، القضاء اإلداري، العراق دهوك، مطبعة جامعة دهوك،  (١)

 .٦٧م، ص٢٠١٠سنة
(2)H.W.R Wade, Administrative Law, Oxford University Press, 

1978,p.11 
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محـل المقارنـة قـد اعتبـرت أن      تالتشريعا وتجدر اإلشارة إلي أن
األصل في تسوية المنازعات الناشئة عن عقد الشراكة إنما تكون عن طريـق  
اللجوء إلي القضاء اإلداري وذلك باعتبار أن القضاء اإلداري هـو صـاحب   
االختصاص األصيل في فض أي منازعات تنشأ بين طرفي العقـد الشـراكة   

نين حق اللجوء إلي قاضيهم الطبيعي وان تسوية حيث أن الدساتير تكفل للمواط
المنازعات الناشئة عن عقد الشراكة عن طريق التحكيم أو أي وسـيلة غيـر   

)مـن قـانون   ٣٥قضائية إنما تكون علي سبيل االستثناء لذلك نصت المـادة( 
الشراكة المصري علي أنه"...ويجوز بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة 

تسوية المنازعات الناشئة عن عقد المشاركة بطريق التحكـيم أو  االتفاق علي 
  غيره من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية..."

)من قانون الشراكة الكويتي علي انـه"...يختص  ٢٩كما نصت المادة(
القضاء الكويتي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويجوز 

امـة المتعاقـدة   ٧قة اللجنة العليا االتفاق بين الجهة الـع باالستثناء.. وبعد مواف
  والمستثمر علي تسوية المنازعات بينهما عن طريق التحكيم"

)مـن تقنـين اإلدارات   ١٤١٤L-١٢مـن المـادة(  Lكما أجازت الفقرة
كمـا تقـدم   -اإلقليمية الفرنسي اللجوء إلي التحكيم في عقود الشراكة وهذا يعد

المبدأ السائد في فرنسا وهو حظر اللجوء إلي التحكيم بمثابة استثناء من -القول
في مجال العقود اإلدارية الداخلية أو الوطنية بل ويعد هذا االستثناء مـن أهـم   
وأوسع االستثناءات التي قررها المشرع الفرنسي علي قاعدة عدم مشـروعية  

التحول  لجوء أشخاص القانون العام للتحكيم كما أنه يعتبر بمثابة نقطة البدء في
من نظرة الشك والريبة التي ينظر من خاللها القانون اإلداري الفرنسـي إلـي   

  التحكيم.
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وتدخل دعوى العقود اإلدارية كقاعدة عامة في اختصـاص القضـاء   
حيث يختص القضاء اإلداري بالنظر في كافه المنازعات القضـائية  ، )١(الكامل

ئل األولية التـي تـدخل فـي    الناشئة بين طرفي العقد اإلداري باستثناء المسا
ومـن   )٢(اختصاص القضاء العادي مثل أهلية المتعاقد مع جهة اإلدارة وغيرها

ثم فالقاضي اإلداري يختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بها والتي تدور في 
أو مخالفة نص عقدي أو خطأ ارتكبـه  ، الغالب حول تفسير أو تنفيذ عقد إداري

القوة القـاهرة  : مثل، قيام عارض من عوارض التنفيذأو حول ، أحد المتعاقدين
فمثل هذه المنازعات إنما تدور حـول حقـوق متقابلـة    ، أو الظروف الطارئة

   )٣( لطرفي العقد.
وفي هذا الصدد ذهبت المحكمة اإلدارية العليا فـي مصـر إلـي أن    
"قضاء العقود اإلدارية ينتمي أساساً إلي القضاء الكامـل إذ يكـون للمحكمـة    

    )٤( التصدي للمنازعات الناشئة عن العقد اإلداري ولجميع ما يتفرع عنه.
فإن القرارات اإلدارية التي تتخذها اإلدارة أثنـاء مرحلـة   ، ومع ذلك 

وتلك التي تتخذها أثناء تنفيذه أو إنهاؤه بوصفها سـلطة  ، تكوين عقد المشاركة
القابلة لالنفصال عـن   تعد مجاالً خصباً إلعمال فكرة القرارات اإلدارية، عامة
والتي تكون محالً للطعن فيها عن طريق دعوى اإللغاء أمـام قاضـي   ، العقد

                                                             
هدف حماية الحقوق الشخصية تعرف دعوى القضاء الكامل بأنها "الدعوى التي تست  (١)

التي يستمدها الطاعن من أحد المراكز القانونية الذاتية، فهي خصومة تقع بين طرفين 
  يدعي أحدهما بوجود حق له قبل الطرف اآلخر"

راجع في ذلك: د. عبد الحميد حشيش، القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال وعقود اإلدارة، 
  .٥١٠م، ص١٩٧٦، يناير سنة٣٦٣لعدد، ا٦٦مجلة مصر المعاصرة، السنة

د.منصور محمد أحمد، مفهوم العقد اإلداري وقواعد إبرامه، القاهرة، دار النهضة   (٢)
 .١٩٦،ص٢٠٠٠الحديثة،سنة

د. منى رمضان بطيخ، اإلطار القانوني لشرعية عقد المشاركة، مرجع سابق،   (٣)
 .١٩٥ص

 م.٢٩/١١/١٩٩٩ق،بتاريخ ٣لسنة٨٣قمحكم المحكمة اإلدارية العليا في مصر، طعن ر  (٤)
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وذلك بخالف القرارات التي تتخذها استناداً لنصوص العقـد أو  ، )١(المشروعية
ويكون منـاط  ، والتي يكون محلها قضاء الحقوق أو قضاء التعويض، تنفيذاً له

أساس واليته العامة بنظـر المنازعـات   اختصاص القضاء اإلداري هنا على 
  المتعلقة بالعقود اإلدارية المقررة له بنصوص القانون.

ويعـرف القـرار   ، والقرارات اإلدارية هي موضوع دعوى اإللغـاء 
اإلداري علي أنه "عمل قانوني تصدره اإلدارة بإرادتها المنفردة بقصد إحـداث  

    )٢(حقوق أو في االلتزامات"تعديل في المراكز القانونية القائمة إما في ال
كما يعرف بأنه "كل عمل إداري يحدث تغييراً في األوضاع القانونيـة  

ويعرف القرار اإلداري بأنه "تعبير عن اإلرادة المنفـردة لسـلطة    )٣(القائمة".
ويعرفه القضـاء اإلداري المصـري    )٤(إدارية بقصد إحداث أثر قانوني معين"

ي الشكل الذي يحـدده القـانون عـن إرادتهـا     بأنه "إفصاح من جهة اإلدارة ف
الملزمة بمال لها من سلطة عامة بمقتضي القوانين واللـوائح وذلـك بقصـد    
إحداث اثر قانوني متي كان ذلك األثر ممكناً وجائزاً قانونـاً بهـدف تحقيـق    

   )٥( المصلحة العامة.

                                                             
اإللغاء هي دعوى موضوعية أو عينية تقوم على مخاصمة القرار اإلداري دعوى   (١)

غير المشروع، وهي موجهة ضد القرار اإلداري، ويتعين لقبول الدعوى أن يكون 
  القرار قائماً ومنتجاً آلثاره عند إقامة الدعوى.
ظرية المصلحة في دعوى اإللغاء، القاهرة، راجع في ذلك: د. محمد عبد السالم مخلص، ن

 .٧٩م، ص١٩٨١دار الفكر العربي، سنة

 .١٧٠م،ص١٩٨٧د. مصطفي أبو زيد فهمي، القضاء اإلداري،اإلسكندرية،سنة  (٢)

د. حمدي ياسين عكاشة، القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة، اإلسكندرية، سنة   (٣)
 .١٧٠م، ص١٩٨٧

الدعوى اإلدارية واإلجراءات أمام القاضي اإلداري،  د. سامي جمال الدين،  (٤)
 .٤٩م، ص١٩٩٠اإلسكندرية، منشأة المعارف، سنة

 م.١٦/١/١٩٩٤ق،جلسة٣٤لسنة١٦٦٧المحكمة اإلدارية العليا،طعنرقم  (٥)
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ـ  و ومفاد نظرية القرارات القابلة لالنفصال في مجال العقود اإلدارية ه
أن العقد اإلداري يمر بمراحل متعددة تدخل في تكوينه عناصر مختلفـة منهـا   

طبيعة عقدية بحته ومنها ما تتوافر له صفات وأركان القرارات اإلداريـة   ماله
فهذه القرارات وان كانت تدخل ضمن العملية العقدية إال أن لها من االسـتقالل  

  بدعوى اإللغاء. لك العمليات والطعن عليهاتما يسمح بفصلها عن 
وقد اخذ مجلس الدولة الفرنسي بنظرية القرارات القابلـة لالنفصـال   
حيث قبل الطعن في قرارات إبرام العقود اإلدارية علي اسـتقالل عـن بـاقي    
مكونات عملية التعاقد ذاتها ألنها قرارات قابلة لالنفصال عـن بـاقي عمليـة    

طالما أمكن فصـله  ٥قد ذاته فالتعاقد حتى ولو كان متضمناً ومدمجاً داخل الع
كمـا قبـل    )١(ذهنياً وفكرياً عن العقد فهذا يكفي العتباره قراراً قابالً لالنفصال

الطعون باإللغاء المقدمة من أعضاء المجالس البلديـة ضـد قـرارات تلـك     
 )٢( المجالس البلدية ضد قرارات تلك المجالس المتعلقة بمراحل إبـرام العقـد.  

عن لجنة المناقصـات أو المزايـدات باسـتبعاد احـد      وكذلك القرار الصادر
المتقدمين في المناقصة أو المزايدة دون وجه حـق حيـث اعتبـره القضـاء     

وقد قبل مجلس الدولـة   )٣( الفرنسي قراراً منفصالً يجوز الطعن عليه باإللغاء.
الفرنسي الطعن علي قرارات رفض إبرام أو إتمام العقد فقد اعتبرها قـرارات  

منفصلة عن العقد ذاته ومن ثم يجوز الطعن عليها باإللغاء استقالالً عنه  إدارية
إذا شابها وجه من أوجه عدم المشروعية ويستوي في ذلـك أن يكـون العقـد    

                                                             
(1) C.E 7 Avril ،1911, Commune de suzan, Sirey. 1913 P. 50, note 

M.Hauriou 
(2)  droit francais et service public ou B.O.T.en le contrat de concession 

de Chereif khater égyptien etude compareé de l’evolution 
contemporaine ،Thesé,Paris, Serbonne, 2004,p195 

(3) C.E.13juillet 1968,Sieur Capus,Dalloz.1968, P.674. 
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كما اعتبر قرارات الموافقـة علـي العقـود أو إقرارهـا      )١( إداريا أو إداريا.
  والتصديق عليها هي قرارات قابلة لالنفصال ومن ثم 

الطعن فيها علي استقالل سواء من جانب أطراف العقد أنفسـهم  يجوز 
وكما أخذ مجلس الدولة الفرنسي بنظرية القرارات القابلة  )٢( أو من قبل الغير.

لالنفصال فقد أخذ بها كذلك القضاء اإلداري المصـري حيـث قبـل الطعـن     
ارة طالمـا  باإللغاء في القرارات واإلجراءات المتعلقة بالتعاقد الذي تجربه اإلد

أمكن فصلها عن عملية التعاقد ذاتها وطالما أمكن إقامتها بذاتها وكان يترتـب  
  عليها أثر قانوني معين.

وعلي ذلك فان مجلس الدولة المصري يبسط ويفرض رقابتـه علـي   
القرارات اإلدارية المتعلقة بعمليات التعاقد التي تبرمها اإلدارة وذلك باسـتخدام  

لة لالنفصال عن عمليات التعاقد ذاتها. وفي هذا الصـدد  نظرية القرارات القاب
"مما يجب التنبيه إليـه أن مـن   : ذهبت محكمة القضاء اإلداري إلي القول بأنه

العمليات التي تباشرها اإلدارة عما قد يكون مركباً له جانبان أحدهما تعاقـدي  
رة علي بحت تختص به المحكمة المدنية واآلخر إداري يجب أن تسير فيه اإلدا

مقتضي النظام اإلداري المقرر لذلك فتصدر بهذا الخصـوص قـرارات مـن    
جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات اإلدارية وتتصل بالعقد مـن  
ناحية اإلذن به أو إبرامه أو اعتماده فتختص محكمة القضـاء اإلداري بإلغـاء   

لك دون أن يكون إللغائها هذه القرارات إذا وقعت مخالفة للقوانين أو اللوائح وذ
مساس بذات العقد الذي يظل قائماً بحالته إلي أن تفصل المحكمة المدنيـة فـي   

   )٣( المنازعة المتعلقة به.

                                                             
(1) C.E. 10 Octobre 1980, Gaillard, Rec, 378.  
(2) C.E. 6 novembre 1970, Société Anonyme Touristique de la vallee 

du lautaret. Rec. 645 
ق،مجموعه ١،لسنة١٤٣م الدعوى رقم١٩٤٧نوفمبر٢٥حكم محكمة القضاء اإلداري في (٣)

 .١٠٤السنة الثانية،ص
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وتطبيقاً لهذه النظرية قبل القضـاء اإلداري دعـوى اإللغـاء ضـد       
: القرارات واإلجراءات المرتبطة بعملية التعاقد التي تمر بهـا اإلدارة ومنهـا  

دعوى اإللغاء ضد القرارات الصادرة بالحرمان من دخول المناقصـة أو   قبول
إن قـرارات الحرمـان أو   : ": المزايدة وفي ذلك تقول محكمة القضاء اإلداري

االستبعاد تخضع لرقابة القضاء اإلداري ويجوز الطعن فيها أمامـه باإللغـاء   
لح العـام أو  إلساءة استعمال السلطة إذا كان القرار قد صـدر متنكبـاً الصـا   

ألسباب ال تتصل به كاألسباب السياسية مثالً كما يجوز الطعن باإللغـاء لعـدم   
  قيام األسباب المبررة لالستبعاد أو الحرمان أو عدم صحة هذه األسباب  

 علي أنه يجب أن يستند الطعن إلي أدلة مستمدة من أوراق الـدعوى. 

ت اإلداريـة الصـادرة   كما قبل مجلس الدولة دعوى اإللغاء ضد القـرارا  )١(
والمتعلقة بإبرام العقد وفي ذلك تقول محكمة القضاء اإلداري"...ومن ثم يكون 
الطعن في القرار الصادر بإبرام العقد أمراً جائزاً قانونيـاً ألن إبـرام العقـد    
والمراحل السابقة عليه تعتبر قرارات إدارية تستند إلي السلطة العامـة لجهـة   

      )٢( اإلدارة..."
الجدير بالذكر أن قانونا المشاركة المصري وقانون الشراكة الكويتي و

قد قيدا الحق في التقاضي في خصوص منازعات عقود المشـاركة بضـرورة   
، يقال لها "لجنة التظلمـات" ، اللجوء أوالً إلي لجنة تشكل خصيصاً لهذا الغرض

التـي  بحيث يؤدي تخلف هذا اإلجراء إلى عدم قبول الدعوى أمام المحكمـة  
)مـن قـانون المشـاركة المصـري     ٣٩المـادة(  تنظر النزاع. وقـد نصـت  

بالقول"تشكل لجنة للتظلمات برئاسـة الـوزير المخـتص    ٢٠١٠)لسنة٦٧رقم(
بالشئون المالية وعضوية اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهما رئيس 

                                                             
ق،مجموعه ٧،لسنة٢٩٤٦م الدعوى رقم١٩٧٥ابريل٢١حكم محكمة القضاء اإلداري في (١)

 .٢٩٦ة الحادية عشر،صسن

 ق١٤٧ لسنة ،٣٢٩ م الدعوى رقم١٩٦٣ابريل٢١حكم محكمة القضاء اإلداري في (٢)
 .١٨٨،مجموعه محكمة القضاء اإلداري في خمس سنوات،ص
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وأحد ذوي الخبـرة مـن غيـر    ، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة، المجلس
عاملين بالدولة يختاره رئيس اللجنـة. وتخـتص اللجنـة بنظـر تظلمـات      ال

وما يتعلق أو يرتبط بها خالل عمليات طرح وإبرام وتنفيذ عقـود  ، المستثمرين
وإذا كان محل التظلم قراراً إدارياً يكون ميعاد التظلم منـه ثالثـين   ، المشاركة

بإلغاء هذا القرار قبـل  وال تقبل الدعوى ، يوماً من تاريخ اإلخطار أو العلم به
)من قانون الشراكة الكـويتي  ٣٢التظلم منه "وقد نصت علي ذلك أيضاً المادة(

م بالقول "تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة للتظلمـات  ٢٠١٤)لسنة١١٦رقم(
تتكون من ستة أعضاء ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مع مراعاة 

وا قد أمضوا في عضوية اللجنة أربع سـنوات  استبدال ثلث األعضاء ممن يكون
فأكثر وذلك في نهاية كل سنة وتضم اللجنة خبـراء متخصصـين قـانونيين    
وماليين وفنيين ويحدد القرار من بينهم رئيساً للجنة وللجنة أن تستعين بخبـراء  
آخرين حسب طبيعة كل مشروع ويحدد مجلس الـوزراء مكافـآت أعضـاء    

ي التظلمات من أصحاب الشأن بخصوص أي قـرار  اللجنة. تختص اللجنة بتلق
يصدر بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو الئحتـه التنفيذيـة ويجـوز لكـل ذي     
مصلحه أن يتقدم بالشكوى  إليها أو التظلم من أي خطـأ فـي إجـراء مـن     
إجراءات التعاقد التي تقوم بها الهيئة أو القرارات التي تصدرها اللجنة العليـا.  

مات خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو اإلجـراء  وتقدم التظل
المتظلم منه وإخطار الشاكي به وتبلغ لجنة التظلمات اللجنة العليـا أو الهيئـة   

  فوراً بتقديم هذا التظلم".
قانون المشاركة المصري قد ميز بين أن يكـون  : يتضح مما تقدم أن

اإلداريـة المنفصـلة أو القابلـة     النزاع متعلقاً بقرار إداري من تلك القرارات
لالنفصال وبين بقية القرارات اإلدارية األخرى التي تستند لنصوص العقـد أو  

واشترط أن يكون التظلم من األول أمام اللجنة خالل مدة ثالثين يوماً ، تنفيذاً له
وإال كانت دعوى إلغـاء  ، من تاريخ إخطار صاحب الشأن به أو علمه بالقرار

أما بقية القرارات األخرى فإن المشرع وإن كـان قـد   ، ير مقبولةهذا القرار غ
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،إال كانت الدعوى القضائية فـي خصوصـها   ، أوجب ضرورة التظلم منه أوالً
تاركاً األمر في هـذا  ، إال أنه لم يقيد مثل هذا التظلم بميعاد معين، غير مقبولة

   )١( الخصوص للقواعد العامة في التقادم.
م ٢٠١٠)لسـنة ٦٧قانون المشاركة المصري رقـم( وقد بينت الالئحة ل

وذلك من المـواد  ، إجراءات نظر التظلمات المقدمة للجنة التظلمات والبت فيها
  .)٢( )٩٥-٨٩من(

                                                             
 لسنة )٦٧( )من الالئحة التنفيذية لقانون المشاركة المصري رقم٨٩راجع نص المادة( (١)

  م.٢٠١٠
 .١٩٦وني لشرعية عقد المشاركة، مرجع سابق، صد. منى رمضان بطيخ، اإلطار القان

يتقدم صاحب الشأن بتظلم إلى المكتب المختص بالوحدة المركزية للمشاركة، والذي   (٢)
يقوم بقيد هذا التظلم في السجل المعد لذلك في يوم وروده، مع مالحظة أن هذا المكتب 

تظلم مكتوباً باللغة العربية، يقوم بمهام األمانة الفنية للجنة التظلمات ويجب أن يكون ال
وموقعاً عليه من صاحب الشأن، أو من يمثله قانوناً من أصل وست صور، وأن يشتمل 

  على البيانات، وترفق به المستندات اآلتية: 
  اسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه:   -  أ

 تاريخ اإلخطار باإلجراء أو الفعل أو القرار المتظلم منه أو تاريخ العلم به بحسب  - ب
  األحوال.

  موضوع التظلم، واألسباب التي تبنى عليها. -ج
  المستندات المؤيدة للتظلم. -د

وعلى المكتب إعطاء مقدم التظلم ما يفيد استالمه على أن يثبت فيه اسمه وصفته وساعة  -
  وتاريخ تظلمه واسم المشروع المتعلق به التظلم.

س لجنة التظلمات لتحديد جلسة على مكتب التظلمات عرض التظلم فور وروده على رئي -
لنظره يخطر بها المتظلم بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وبالبريد 

  اإللكتروني.
تعقد لجنة التظلمات جلساتها لنظر التظلمات المقدمة لها بدعوة من رئيسها كلما دعت  -

  =الحاجة إلى ذلك.
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كما بينت الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة الكـويتي إجـراءات نظـر    
   )١( )٧٦-٧٢التظلمات المقدمة للجنة التظلمات وذلك في المواد من(

                                                                                                                                                  
صال بذوي الشأن لطلب اإليضاحات تنظر اللجنة التظلمات المقدمة إليها، ويكون لها االت - =

واالستفسارات التي تراها الزمة منهم، كما يكون لها طلب اإليضاحات واالستفسارات 
  من الوحدة أو من الجهات اإلدارية المختصة.

وللجنة عند االقتضاء أن تكلف األمانة الفنية بإعداد تقرير واف لموضوع التظلم وحكم  -
  نة الفنية في هذه الحالة استشارياً.القانون فيه، ويكون رأي األما

تفصل لجنة التظلمات في التظلمات المقدمة إليها خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم  -
إليها عل األكثر، ويكون قراراها في هذا الشأن نهائياً ونافذاً، وتلتزم به الجهة اإلدارية، 

المتظلم بهذا القرار بخطاب وعلى مكتب التظلمات إخطار كل من الجهة اإلدارية و
 موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

  يجب أن يكون التظلم أو الشكوى مكتوباً ويشمل علي البيانات التالية:  (١)
اسم الشاكي أو المتظلم وصفته ومهنته وعنوانه شامالً بيانات الرقم المدني أو رقم السجل  -

  روني.التجاري للشركات والهاتف والفاكس والبريد االلكت
  مضمون الشكوى أو التظلم والمستندات المؤيدة له. -
  تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار المتظلم أو علمه به. -
  توقيع الشاكي أو المتظلم أو من ينوب عنه قانوناً علي الشكوى أو التظلم. -
  تاريخ تقدم الشكوى أو التظلم. -
وعنوانه شامالً بيانات الهاتف والفاكس والبريد اسم المشكو في حقه أو المتظلم منه  -

بدعوة من رئيسها - كلما دعت الحاجة-االلكتروني "وتعقد لجنة التظلمات اجتماعاتها
وبرئاسته ويكون االجتماع صحيحا بحضور أربعة أعضاء علي األقل علي أن يكون من 

اعين متتاليين بينهم الرئيس أو نائبه ويعتبر عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور اجتم
  من اجتماعاتهم مستقيالً حكماً في حال عدم تقديمه عذر مقبول.

وتنظر لجنة التظلمات في الشكوى أو التظلم المقدم إليها ولها أن تطلب في ذوي الشأن ما 
تراه من إيضاحات ومستندات كما لها أن تستعين من تري االستعانة به من ذوي 

لة يتوقف عليها البت في الشكوى أو التظلم. االختصاص تزويدها برأي في شأن مسأ
وتصدر قراراتها أو توصياتها بأغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين وفي حالة تساوي 

 =األصوات يرجح جانب الذي فيه الريس وتكون مداوالت اللجنة سريه". وتصدر لجنة
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  الثانياملبحث 
 تسوية منازعات عقود الشراكة بالوسائل الودية

لقد أصبحت الوسائل الودية لتسوية النازعـات عمومـاً واالقتصـادية    
خصوصاً جزءا من األنظمة القانونية الحديثة السيما ما كان منها ذات طبيعـة  
اقتصادية نظراً الزدياد معدالت المنازعات الناشئة عن ارتفاع حجم المعامالت 

بادالت التجارية وتعبها وزيادة حركة االستثمارات األجنبية األمـر الـذي   والم
أفضي إلي االلتفات لهذه الوسائل واالهتمام بها من قبل التشـريعات الوطنيـة   
واالتفاقيات الدولية ذات العالقة بجوانب التجارة واالستثمار من هذا المنطلـق  

الوسـائل  )مـن قـانون الشـراكة المصـري علـي هـذه       ٣٥نصت المادة(
بالقول"...ويجوز بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة واالتفاق علي تسوية 
المنازعات الناشئة عن عقد المشاركة بطريق التحكيم أو غيـره مـن وسـائل    

)من قـانون الشـراكة   ٢٩"كما نصت المادة( تسوية المنازعات غير القضائية..
عد موافقة اللجنة العليا االتفاق بين الكويتي علي أيضاً عليها بالقول"...ويجوز ب

الجهة العامة المتعاقدة والمستثمر علي تسوية المنازعات بينهما عـن طريـق   
التحكيم" وتتمثل الوسائل والطرق الودية لحسم المنازعات التي قد تنشـأ بـين   
طرفي عقد الشراكة في التفاوض والتوفيق والوساطة والخبرة الفنية والصـلح  

  صغرة.والمحاكمات الم
                                                                                                                                                  

ة التظلمات توصية مسببة في الشكوى أو قرار بالت في التظلم مدة أقصاها خمس= 
عشر يوماً من تاريخ تقديم الشكوى أو التظلم علي األكثر ويقوم أمين سر اللجنة بإخطار 
الهيئة واللجنة العليا والشاكي أو المتظلم بتوصية أو قرار لجنة التظلمات الصادر بشأن 
الشكوى أو التظلم بحسب األحوال وذلك خالل مدة أقصاها ثالثة أيام عمل من تاريخ 

القرار كما يقوم أمين السر بتنفيذ ما يصدر عن اللجنة من قرارات صدور التوصية أو 
أو توصيات "وللجنة العليا أن تتخذ ما تراه مالئماً بشأن ما يصدر عن لجنة التظلمات 
من توصيات أو قرارات في الشكاوى والتظلمات ويكون قرار اللجنة العليا في هذا 

  الشأن نهائياً"..
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  :  سنقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية، في ضوء ما تقدم
  المفاوضات والتوفيق.: املطلب األول

  الوساطة والخبرة الفنية.: املطلب الثاني
  .الصلح والمحاكمات المصغرة: املطلب الثالث

  املطلب األول
  املفاوضات والتوفيق

 
فـإن الطـرفين   ، عقد الشـراكة إذا نشب نزاع أو خالف بين طرفي 

، يتفاوضان فيما بينهما دون تدخل من أحد على حل وحسم ما نشأ من خـالف 
إذ يسعى الطرفان عنـد حـدوث أي   ، وهذه الوسيلة تعتبر من أفضل الوسائل

خالف إلى محاولة حله عن طريق التفاوض ومحاولة ذلك أكثر من مرة علـى  
  مختلف المستويات.

إلى الوسائل األخرى لحل منازعـاتهم إال إذا   ويجب أال يلجأ الطرفان
ويكون هدف األفراد من التفـاوض إعـادة   ، فشلت محاوالت التفاوض بينهما

العالقات فيما بينهما إلى سيرتها األولى بما كانت عليه من التفاهم والعالقـات  
الودية وعودة دوالب العمل إلى ما كان عليه دون نزاع أو خالف مع األخـذ  

   )١( ار ما تضمنه العقد من أحكام في هذا الخصوص.في االعتب
وتعرف المفاوضات عموماً على أنها "نـوع مـن الحـوار أو تبـادل     
االقتراحات بين طرفين أو أكثر بهدف التوصل إلي اتفاق يـؤدي إلـي حسـم    
قضية أو قضايا نزاعية ويؤدي في الوقت نفسه إلي الحفـاظ علـي المصـالح    

ا يعرف التفاوض علي أنه "شكل من أشكال االتصال كم )٢(المشتركة فيما بينهم
                                                             

راهيم، التنظيم القانوني لعقد منح التزام المرافق العامة، مرجع د. نجاتي عبد الغني إب (١)
 .١٦٩سابق، ص

 د. محمد سعد أبو عامود، التفاوض الدولي، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، (٢)
 .١٥م.ص٢٠١٠سنة
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بين شخصين أو أكثر بغرض الوصول إلي حل مقبول للنزاع سواء قـام بـه   
وثمة من يعرف التفاوض علـي   )١(األطراف أنفسهم أو عن طريق ممثلين لهم"

أنه "تشاور أو حوار بين طرفين أو أكثر للوصول إلي اتفاق نهائي وإبرام عقد 
"عملية يتبادل فيها األطراف المعنية : اك من عرف التفاوض بأنهوهن )٢(محدد"

بالمشكلة وجهات النظر رغبة في تسويتها قبل تفاقمها إلى نزاع يصعب حلـه  
ولكن يجـوز أن  ، "هذا إذا كانت المشكلة لم تتطور ولم تصل إلى درجة النزاع

ع بـين  يكون التفاوض منصباً على نزاع بغرض تسويته إذا كانت أجواء النزا
    )٣( أطرافه تسمح بالتفاوض.

كما تعرف المفاوضات على أنها "الحالة التي يسـعى فيهـا أطـراف    
النزاع لتسوية ذلك النزاع بمعرفتهم الخاصة دون تدخل من جانب أي طـرف  
ليس بذي مصلحة "ومن ثم يتضح أن المفاوضات هي عبارة عن عملية تبـادل  

وذلك بقيام كل من األطـراف  ، وجهات النظر حول المسألة موضوع التفاوض
المتفاوضة تقديم المقترحات والتصورات بشأنها. كما تعنـي تفاعـل أطـراف    
التفاوض تجاه اآلراء والمقترحات والتصـورات المتبادلـة حـول المسـائل     
موضوع المفاوضات عن طريق المناقشات والمباحثـات لألفكـار والحجـج    

   )٤( المطروحة من هذا الطرف أو ذاك.

                                                             
د. يحي محمد عيد مرسي النمر، عقود األشغال العامة وفقاً لنظام تسليم المفتاح،   (١)

 .٤٠٥م،ص٢٠١٠جامعه القاهرة، كلية الحقوق،سنةرسالة دكتوراه، 

)في مجال B.O.Tد. أحمد رشاد محمود سالم، عقد اإلنشاء واإلدارة وتحويل الملكية(  (٢)
 .٢٨٣م،ص٢٠٠٤العالقات الدولية الخاصة، القاهرة، دار النهضة العربية،سنة

تاريخ نشر،  ، القاهرة، دار النهضة العربية،B.O.O.Tد. حسن الهنداوي، مشروعات  (٣)
 .٦٢٩ص

راجع في ذلك: د. محمد بدر الدين مصطفى، المفاوضات الدولية، القاهرة، الهيئة   (٤)
 .١٥م، ص١٩٩١المصرية العامة للكتاب، سنة



 

 

٢٤٢ 
 

 

وهـو  ، ر بالذكر أن المفاوضات يمكن إجراؤها بمساعدة الغيـر والجدي
، والتي تكمن مهمته في مساعدة األطراف فـي حـل النـزاع   ، ميسر التفاوض

، وذلك دون أن يقدم إليهم حلوالً أو آراءاً موضوعية بشأن المسائل المعروضة
 أي أنه، ولكنه يساعدهم على التحليل وإيضاح االستحقاقات الخاصة بالموضوع

وال يتدخل موضـوعياً  ، يرسم صورة كاملة للنزاع ويحدد اتجاهاته ومؤشراته
أي أن دور ميسـر  ، لحسم الموقف أو المشكلة أو المنازعة بحسـب األحـوال  

التفاوض ينصب على البيئة المحيطـة بـاألمر أو الموقـف أو المشـكلة أو     
ـ ، المنازعة اوض فـي  ويكون هدفه هو تهيئة هذه البيئة بحيث يمكن إجراء التف

.كما يمكن إجراؤها مباشرة بين األطـراف المعنيـة حسـب     )١(إطارها بنجاح
  األحوال.

ويترتب على المفاوضات إما الوصول إلى حـل للنـزاع المطـروح    
ومن ثم تعود األمـور  ، وتنتهي معه عناصر المنازعة، يرضي كافة األطراف
االلتـزام  -وذلك في حالة فشل الوصول إلى حـل -وإما، إلى مجراها الطبيعي

  باللجوء إلى وسيلة أخرى غير المفاوضات إليجاد حل للنزاع المطروح.
 

يعرف التوفيق على أنه "اتفاق أطراف النزاع علي إحالتـه لشـخص   
ثالث يتفقون عليه للتوفيق بينهم في محاولة لتسوية النزاع ودياً قبـل اللجـوء   

                                                             
(1) UNCITRAL- Legislative Guide on Privately Financed 

Infrastructure Projects page177,para 13,: " The purpose of this 
procedure is to aid the parties in the negotiation .process. The parties 
appoint a facilitator at the commencement of the project His 
function is to assist the parties in resolving any disputes, without 
providing subjective opinions on the issues, but rather coaxing them 
into analysing thoroughly the merits of their cases. This procedure is 
specially useful when there are numerous parties involved who 
would find it difficult to negotiate and coordinate all the differing 
opinions without such facilitation" 



 

 

٢٤٣ 
 

 

آلخر علي أنه "اتفاق بين طـرفين أو  كما عرفه البعض ا )١(للقضاء أو التحكيم"
 )٢(أكثر علي تفويض شخص واحد أو أكثر لحسم النزاع بينهما بطريقة وديـة 
أو ، وثمة من يعرفه علي أنه "أي عملية يطلب فيها الطرفـان شـخص آخـر   

أشخاص آخرين لمساعدتهما في سعيهما إلى التوصل إلى تسوية ودية لنزاعهما 
، عالقة قانونية أخرى أو المتصل بتلـك العالقـة  الناشئ عن عالقة تعاقدية أو 

ويعـرف   )٣(وال يكون للموفق الصالحية لفرض حل النزاع على الطـرفين". 
التوفيق على أنه "تسوية ودية ال تحوز التوصية الصادرة في شأنها قوة األمـر  

فال تتقيد بهـا إال بشـرط   ، بل يكون معلقاً نفاذها على قبول أطرافها، المقضي
وهناك من عرفه بأنـه "عمليـة جمـع األطـراف      )٤(طواعية لها". انضمامهم

    )٥(المتنازعة ومساعدتهم في توفيق أوجه الخالف بينهم والتصالح".
وثمة من يعرف التوفيق بأنه "عملية إجرائية بموجبها يقـوم أطـراف   

بطريقـة محايـدة   -النزاع باالستعانة بشخص من الغير أو لجنـة لمسـاعدتهم  
في الوصول إلى تسوية وديـة  -رض أي رأي أو قرار ملزمومستقلة وبدون ف
أو -اتفاق المشـروع -سواء أكان هذا النزاع ناشئاً عن عقد، للنزاع القائم بينهم

   )٦( أي عالقة قانونية أخرى.

                                                             
د. عصام عبد الفتاح مطر، عقود الفيدك، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، سنة   (١)

  .٣٨١،ص٢٠٠٩
د. ماهر محمد حامد، عقود التجارة الدولية وسبل حسم المنازعات الناشئة عنه،   (٢)

 .١٣٥م، ص٢٠٠٩القاهرة، دار لنهضة العربية،سنة

شروعات المقامة بنظام الشراكة د. شهاب فاروق عبد الحي، التحكيم في منازعات الم  (٣)
 .٩٩م، ص٢٠١٤بين القطاعين العام والخاص، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة

 .١٩م، ص٢٠١٠د. محمود مختار أحمد بريري، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة (٤)

 .٦٣٢، مرجع سابق، صB.O.O.Tد. حسن الهنداوي، مشروعات (٥)

 .٦٣٣، مرجع سابق، صB.O.O.Tاتد. حسن الهنداوي، مشروع  (٦)



 

 

٢٤٤ 
 

 

التوفيق هـو أن يتفـق الطرفـان    : ومن التعريفات المتقدمة يتبين أن
أكثر لحسم النـزاع   المتنازعان في عقد الشراكة على تفويض شخص واحد أو

ويعتبر التوفيق الطريق الثاني الذي يلجأ إليه طرفا عقـد  ، بينهما بطريقة ودية
الشراكة للوصول إلى حل توفيقي لحل المشاكل التي تنشأ بينهما عـن طريـق   
اختيار موفق أو أكثر محايد يتولى وضع الحلول الوسـط والبـدائل المختلفـة    

   )١( ن األطراف.للمنازعات والخالفات التي تنشأ بي
والجدير بالذكر أن بعض مراكز ومؤسسات التحكيم الخاصة والعامـة  

وهذه المراكز بطبيعة الحال سوف تحترم خصوصية ، تعرض خدمات التوفيق
عملية التوفيق وسريتها والعمل على تبسيطها وإنفاذها على وجه السرعة دون 

لممكن أن تقـوم أو يقـوم   كما أنها أو أي موفق يتم تعيينه من ا، تكاليف باهظة
إذ أنه يمكن ، بدور يجاوز مجرد تقريب وجهات النظر بين األطراف المتنازعة

االتفاق بين األطراف المتنازعة على أن يقوم الموفق  بعرض حلـول للنـزاع   
أو أن يقوم هو باقتراح حل يقره األطراف المتنازعة ويتفقوا ، يتخيروا من بينها

فـذلك  ، يعة الحال اقتراح تسوية أو حل أو حكم ملزمإال أنه ليس له بطب، عليه
   )٢( مما يجاوز مهمة الموفق أو الوسيط.

وهنا تجدر اإلشارة إلى أن التشريعات محل المقارنة لم تتعرض لتنظيم 
ومن ذلك قـانون التوفيـق   ، ولكن هناك تشريعات قد نظمت التوفيق، التوفيق

، )مـادة ١٩هـذا القـانون(  وتضمن ، ٢٠٠٥)لسنة٩٨والمصالحة العماني رقم(
ووضـع تعريفـات للمصـطلحات الـواردة     ، تناولت تلك المواد نطاق تطبيقه

وتحديـد اختصاصـاتها   ، وتنظيم إنشاء لجان التوفيـق والمصـالحة  ، بالقانون
، وكيفية البدء في إجراءات التوفيق، ومقر انعقادها، ومسئولياتها وكيفية تشكيلها

، حددت ستين يومـاً علـى األكثـر)   ١٣(مادةوتحديد فترة معينة إلنهاء التوفيق
                                                             

نجاتي عبد الغني إبراهيم، التنظيم القانوني لعقد منح التزام المرافق العامة، مرجع  (١)
 .٢٦٩سابق، ص

 .٦٣٦، مرجع سابق، صB.O.O.Tد. حسن الهنداوي، مشروعات (٢)



 

 

٢٤٥ 
 

 

وتحديد مكافأة للقائم بدور ، وتحرير محضر للصلح عند انتهاء اللجنة من عملها
الموفــق. كمــا نظــم المشــرع اإلمــاراتي التوفيــق بالقــانون       

، والمسمى"قانون إنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم"١٩٩٩)لسنة٢٦رقم(
)مـادة تناولـت   ١١والـذي تضـمن(  ، ٢٠٠١)لسـنة ٤والمعدل بالقانون رقم(

وإجـراءات قيـد طلـب    ، اختصاصات لجنة التوفيق والمصالحة وصالحياتها
وتحـدد فتـرة معينـة إلنهـاء     ، وكيفية إخطار أطـراف المنازعـة  ، التوفيق

، وتحرير اتفاق التسوية، والتي حددت ثالثين يوماً على األكثر)، ٦التوفيق(مادة
تستحق أية رسوم قضائية عن الطلبات التي تقدم  وتكلفة عملية التوفيق والتي ال

  إلى اللجنة.
كما أصدر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعـة  

، مشروع قـانون عربـي استرشـادي للتوفيـق والمصـالحة     ، الدول العربية
)مادة مقسمة إلى خمسة أبواب تناولت أهداف التوفيـق والتعريـف   ٣٢تضمن(

ق وإجراءات بدء التوفيق وتعيين الموفـق والشـروط الواجـب    ونطاق التطبي
توافرها فيه وحقوق الموفق وواجباته والعالقة بين الموفـق وطرفـي النـزاع    
وسرية اإلجراءات والمعلومات واألدلـة المقبولـة فـي إجـراءات التوفيـق      

  والمصالحة وانتهاء التوفيق وتنفيذ اتفاق التسوية.
واب مجلس الشعب المصري قد قـاموا  وتجدر اإلشارة إلى أن بعض ن

، بمناقشة مقترح بمشروع قانون التوفيق في المنازعـات التجاريـة والدوليـة   
)مادة تهدف إلى تنظيم تسوية المنازعـات فـي العالقـات    ١٤والذي يتضمن(

وتحفيز رأس المال في ظل تكدس القضايا أمام القضـاء ومواجهـة   ، التجارية
ف القانون إلـى تسـوية المنازعـات الخاصـة     كما يهد، ارتفاع تكلفة التحكيم
إال أنه ، سواء الداخلية أو الخارجية بطريقة تتسم بالسهولة، بالعالقات التجارية

  قوبل بالرفض من قبل المؤسسات المعنية كوزارة العدل ووزارة الصناعة.



 

 

٢٤٦ 
 

 

  املطلب الثاني
  الوساطة واخلربة الفنية

 
ل السلمية لتسوية وحسن المنازعات الناشـئة  تعد الوساطة إحدى الوسائ

فالوسيط يقابل ، فالوسيط له سلطة أوسع من سلطة الموفق، عن عقود الشراكة
، األطراف في أغلب األحوال كل على حده لتضييق هوة الخالف بين الطرفين

وتمتاز الوساطة بأنها الطريق الـذي يحفـظ   ، ولكنه ال ينتهي إلى قضاء ملزم
ويلجأ إليه األطراف تطوعاً دون اللجـوء إلـى   ، ة بين األطرافالعالقات الودي

وغالبـاً  ، بطول إجراءاته وصعوبة اختيار المحكمين-أحياناً-التحكيم الذي يتسم
وتتم الوساطة عن طريق اختيـار  ، يتم اللجوء إلى القضاء لتنفيذ حكم المحكمين

إلـى   طرف محايد مؤهل لمساعدة األطراف في تسوية المنازعات والوصـول 
   )١( حل يرضي جميع األطراف.

وقد عرفت الوساطة على أنها "آلية لحل المنازعات القانونية ودياً بـين  
فريقين أو أكثر بمعاونة شخص ثالث محايـد يلعـب دور الوسـيط بتوجيـه     

وسـيلة    )٢(المفاوضات وصقلها والمساعدة في إعطاء الحلول وتفريغها بعقود"
يلجـأ  ، القضاء غير ملزمة لحسـم الخالفـات   بديلة اختيارية عن اللجوء إلى

بموجبها األطراف إلى طرف ثالث محايد يقوم بدور الوسيط في محاولة لحسم 
وتتضمن الوسـاطة عـادةً   ، الخالف ومساعدة أطرافه في الوصول إلى تسوية

                                                             
وكيفية فض المنازعات الناشئة عنها، B.O.Tد. جيهان حسن سيد أحمد، عقد ال  (١)

 .١١٦-١١٥م، ص ص٢٠٠٢ة، دار النهضة العربية، سنةالقاهر

د. علوي سالم اللوزي، قواعد الوساطة الحكومية لتسوية نزاعات التشييد والبناء في   (٢)
هونغ كونغ وامكانيه تطبيقها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بحث مقدم للمؤتمر 

نية التقليدية والنظم القانونية الثامن عشر لعقود البناء والتشييد بين القواعد القانو
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،٢٠١٩ابريل سنة٢١- ١٩المستحدثة في الفترة من

 .٦٧٥ص



 

 

٢٤٧ 
 

 

وتنتهي الوسـاطة  ، ثالثة أطراف هم الطرفان المتنازعان والقائم بدور الوسيط
، هات النظر وتحرير محضر يوقعـه الخصـوم والوسـيط   باقتراح لتقريب وج

   )١( ويعتبر هذا االقتراح غير ملزم لألطراف إال إذا وافقوا عليه.
والهدف من الوساطة هو تمكين أطراف المنازعة من الحـديث إلـى   
بعضهم البعض بطريقة تهدف إلى حل المشكالت التي نشبت بينهم وإزالة سوء 

ويقوم الوسيط بعمله من خالل االجتماع ، )٢(ت بينهمالفهم حول النقاط التي أثار
ويناقش معهم أسباب عـدم قبـولهم للقـرارات    ، بالطرفين معاً أو على انفراد

   )٣( السابق صدورها في النزاع إن وجدت.
ولكن نجـد أن المشـرع   ، لم تنظم التشريعات محل المقارنة الوساطة

تحـت مسـمى "قـانون    ٢٠٠٦)لسـنة ١٢األردني نظم الوساطة بالقانون رقم(
وقـام بتصـنيف   ، )مادة١٤والذي يضم(، الوساطة لتسوية المنازعات المدنية"

  :  الوساطة إلى ثالثة أنواع
وفي هذا النوع من الوساطة يتم إحالة النـزاع  : الوساطة القضائية  - أ

ــفته   ــاطة بص ــام الوس ــام بمه ــف بالقي ــي المكل ــى القاض إل
  من القانون).٢الوظيفية(المادة

وفي هذا النوع من الوساطة يقوم طرفا النـزاع  : اقيةالوساطة االتف  -  ب
باالتفاق على إحالة النزاع إلى وسيط يقومان بتسميته باالتفاق فيما 

  فقرة ب من القانون).٣بينهما(المادة

                                                             
د.محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، دراسة قانونية مقارنة، القاهرة،   (١)

  .١١م، ص٢٠١١دار النهضة العربية، سنة
، عقود األشغال والتحكيم فيها، بيروت، منشورات الحلبي د.محمد عبد المجيد إسماعيل  (٢)

 .٣٢٢م، ص٢٠٠٣الحقوقية، سنة

د.أحمد شرف الدين، تسوية منازعات عقود اإلنشاءات الدولية في الدول العربية،   (٣)
 .٦٦م، ص٢٠٠٥نماذج عقود الفيدك، القاهرة، دار النشر الذهبي، سنة
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وفي هذا النوع من الوسـاطة يـتم إحالـة    : الوساطة الخصوصية -ج
فقرة أ ٣دةالنزاع إلى وسيط خاص من ضمن جدول الوسطاء الخصوصيين(الما

  من القانون).
ومن المواد التي نرى أنها تفعل من الوساطة باعتبارها وسيلة سـريعة  

)أنـه علـى الوسـيط    ٧وما نص عليه المشرع في المـادة( ، لفض المنازعات
االنتهاء من أعمال الوساطة خالل مدة ال تزيد على ثالثة أشهر مـن تـاريخ   

  إحالة النزاع إليه.
، ٢٠٠٣)لسنة٣٧اطة بالقانون المؤقت رقم(نظم المشرع الجزائي الوس

إال ، )مـادة ١٤والذي يضم(، والمسمى"قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية"
بتنظيم الوساطة ضمن نصوص مـواد  ٢٠٠٨أن المشرع الجزائري قام في سنة

في الفصل األول من البـاب  ، ٠٩-٠٨"قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية"رقم
لخامس تحت عنوان "الطرق البديلة لحـل النزاعـات "فـي    األول في الكتاب ا

  ).١٠٠٥حتى٩٩٤المواد من(
كذلك قام المشرع المغربي بتنظيم الوساطة ضمن نصـوص قـانون   

)في الفرع الثالث من البـاب الثـامن   ٠٨-٠٥"المسطرة المدنية "بالقانون رقم(
-٦٩وحتـى ٣٢٧-٥٥والمعنون "التحكيم والوساطة االتفاقية "في المواد مـن( 

)بأنه "هو العقد الـذي  ٣٢٧-٥٦)والذي عرف اتفاق الوساطة في الفصل(٣٢٧
يتفق األطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صـلح إلنهـاء   

ويسمى بعقد الوساطة إذا تم إبرامه بعد نشـوء  ، نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد"
  ).٣٢٧-٥٧النزاع(الفصل

 
من الوسائل الودية الهامة لحل المنازعات السيما ما كـان   تعد الخبرة

عقـود  : منها متعلقاً بالمشاريع االستثمارية الكبيرة ذات اآلجال الطويلـة مثـل  
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ويقصد بالخبرة "االستعانة بذوي االختصـاص مـن    )١(الشراكة وعقود الفيدك
اللجوء أجل إيضاح مسألة أو أكثر نشأ بشأنها نزاع وال يمكن الفصل فيها دون 

إلي أصحاب االختصاص وغالباً ما تكون المسألة ذات طابع فني بحت تحتـاج  
   )٢( إلي معرفة تختلف بحسب موضوع النزاع.

إن النزاع الذي ينشب بين طرفي عقد الشراكة قد يكون نزاعـاً فنيـاً   
وهنا ، يحتاج إلى أهل الخبرة والتخصص فيما يتنازع بشأنه طرفاً عقد الشراكة

وهذا الخبير ال يقوم ، ان إلى خبير في األمور المتنازع عليها بينهمايلجأ الطرف
ولكن دوره يقف عند حد إبداء الرأي في مسألة فنية محـل  ، بالفصل في النزاع

   )٣( خالف بين طرفي العقد.
تتمثل الخبرة في مجرد إبداء الرأي والمشورة من متخصص ، ومن ثم

وال يكون رأي الخبير ملزمـاً  ، إتباعهالمن يطلبها دون التزام من هذا األخير ب
وإنما يعين على استجالء جانب غـامض  ، فهو ال يفصل في النزاع، للخصوم

فضـالً  ، يعتمد الخبير على معلوماته وخبراته في أداءه للمهمة المنوطة به، منه
    )٤( عما يقدمه له األطراف من معلومات.

الوصـف وبـين    والجدير بالذكر أن الخبير يمكن أن يجمع بين هـذا 
حيـث  ، وهذا يتم باختيار الطـرفين ، وصفه ودوره كمحكم في موضوع النزاع

                                                             
لقانوني وقواعد التحكيم إلقامة المشروعات د. منصور محمد عبد العظيم، النظام ا  (١)

االستثمارية بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 
 .٣١٥م، ص٢٠٠٩كلية الحقوق،سنة

د. حميد عبد الوهاب سنان، الوسائل الودية لتسوية منازعات التجارة واالستثمار وفقاً   (٢)
م، ٢٠١٥قيات الدولية، القاهرة، دار النهضة العربية،سنةللتشريعات الوطنية واالتفا

 .٢٤٣ص
د. نجاتي عبد الغني، التنظيم القانوني لعقد منح التزام المرافق العامة، مرجع سابق،   (٣)

 .٢٧١ص

د. محمد شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دراسة في قانون التجارة الدولية، القاهرة،   (٤)
 .١٥م، ص١٩٩٧دار النهضة العربية، سنة
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تطيع المحكـم  يحدث أحياناً نزاع في مواصفات المشروع وخصائصه عندئذ يس
ومن ثم ال تترتب أي خسائر على تأخير الفصل ، الخبير حسم النزاع في الحال

فني بعـد بدايـة إجـراءات    ويمكن أن يلجأ للطرفان إلى الخبير ال، في النزاع
سواء أمام هيئـة  ، التحكيم من هيئة التحكيم ورأيه استشاري في جميع األحوال

إذ أن المحكمة لها الرأي األعلى فـي  ، التحكيم أو أمام هيئة المحكمة المختصة
    )١( موضوع النزاع أو الدعوى.

 وإنما اهتمت عدد من، لم تنظم التشريعات محل المقارنة أعمال الخبرة
المؤسسات الدولية بتنظيم الخبرة باعتبارها وسيلة من وسائل التسوية السـلمية  

نـذكر منهـا علـى    ، وقامت بوضع لوائح تنظيمية ألعمال الخبرة، للمنازعات
  :  سبيل المثال
 

ــادرة      ــد الص ــي القواع ــرة ف ــال الخب ــز أعم ــم المرك نظ
تناولت تلك المواد كيفية تقديم طلب اللجوء إلى الخبير ، مادة١١في١٩٩٠بتاريخ

والشروط الواجـب  ، والبيانات الواجب توافرها في ذلك الطلب، لمدير المركز
والتـي  ٥وعدد الخبراء(مادة، وكذا استقاللية الخبير وحيدته، توافرها في الخبير

طلبات مباشرة وتحديد مت، واستبدال الخبير، نصت على أن يكون العدد فردي)
ومصروفات المركز ، الخبير لمهامه من حيث الوقت والتكلفة وذلك قبل تعيينه

ومساعدة األطراف للخبير من ناحية المستندات المطلـوب تقـديمها   ، اإلدارية
، وكذلك حريته في االطالع على المستندات والمسائل محـل النـزاع  ، للخبير

وتسليم صـورة مـن الـرأي    ، منه والبد أن يكون رأي الخبير مكتوباً وموقعاً
وأن رأي الخبير غير ملزم ما لم يتفق األطراف على خالف ، ألطراف النزاع

  ذلك.

                                                             
د. نجاتي عبد الغني، التنظيم القانوني لعقد منح التزام المرافق العامة، مرجع سابق،   (١)

 .٢٧١ص
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WTO 
 Rules)أصدرت تلك المنظمة قواعد لتسوية المنازعات تحت مسـمى  

and Procedures Governing the Settlement of Disputes) ، وهـــي
، مجلس الخبراء٤وتضمن الملحق رقم، مالحق٤ادة باإلضافة إلى)م٢٧تتضمن(

وتـم تنظـيم عملهـا    ، وهي مجموعة يتم تشكيلها من قبـل هيئـة المنظمـة   
تناولت تلك الفقرات مهمة المجموعة في نظر المسألة محل النزاع ، فقرات٦في

وتكون تلك المجموعة مقصورة على الخبراء فـي  ، ورفع تقرير الهيئة المنظمة
وال يجوز أن تكون جنسية أحد الخبراء هـي ذات جنسـية   ، مجال النزاعذات 

اللهم إذا كـان  ، إال إذا تم اتفاق األطراف على مخالفة ذلك، أحد أطراف النزاع
وكـذلك  ، الخبير متخصص في ذات النزاع وال يمكن تغييره لخطورة النـزاع 

فـي مجـال    التزام الخبراء بالمتطلبات األساسية في أساسيات أعمال الخبـرة 
وللخبراء االستعانة بالمعلومات التقنية من مصادر خارجيـة موثـوق   ، النزاع

وكذلك ألطراف النزاع االطالع على المصـادر التـي اسـتعانت بهـا     ، منها
وأخيـراً بعـد   ، إال إذا كانت تلك المصادر ذات طابع سري، مجموعة الخبراء

على األطراف لبحـث  يتم صياغة مسودة للرأي لعرضها ، االنتهاء من المهمة
  ما إذا كان لهم مالحظات على الرأي أم ال.

  املطلب الثالث
  الصلح واحملاكمات املصغرة

 
بواسـطتها يمكـن للخصـوم    ، الصلح وسيلة ودية لتسوية المنازعات

ليقوم بمهمة تسـهيل االجتمـاع بـين    ، يتسم بالحياد والعدالة، اللجوء إلى ثالث
وتحديـد نقـاط النـزاع    ، وتصفية المشكالت، ل بينهمالخصوم وتفعيل االتصا
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األساسية أو التقريب بين وجهات نظرهم ليتمكنوا بأنفسهم من التوصل إلى حل 
   )١( عادل ومقبول لنزاعهم.

كما يعرف الصلح بأنه "عقد يحسم به األطراف نزاعاً ثار بينهم فعـالً  
كل طرف عـن بعـض    ويأتي بتنازل إرادي من، أو يتوقيان به نزاعاً محتمالً

    )٢(مطالبه".
)من التقنين المدني المصري الصلح بأنه "عقـد  ٥٤٩وقد عرفت المادة(

وذلك بأن ينزل كل ، يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتمالً
)مـن  ٢٠٤٤منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه". كما عرفت المادة(

أو ، سلح بأنه "عقد يحسم به المتعاقدان نزاعـاً قائمـاً  التقنين المدني الفرنسي ال
)من القـانون المـدني   ٥٥٢وأخيراً عرفته المادة( )٣(يتوقيان به نزاعاً محتمالً".

الكويتي علي أنه "عقد يحسم به عاقداه نزاعاً قائماً بينهما أو يتوقيان به نزاعـاً  
  ب من ادعائه".عن جان-علي وجه التقابل-محتمالً وذلك بأن ينزل كل منهما

محل عقد الصلح هو تسوية النزاع القـائم بـين   : يتضح مما تقدم أن
وينتهي النـزاع بمجـرد   ، طرفين مباشرة بواسطتهما ودون تدخل طرف ثالث

   )٤( التنازل المتبادل المرضي لكل المتنازعين.
   )٥(: وللصلح مقومات ثالثة هي

                                                             
د. عبد القادر عودة، قواعد التحكيم في منازعات العمل الجماعية، دراسة مقارنة،   (١)

 .٤٩م، ص١٩٨٨رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، سنة

 .٢٠تار بريري، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، صد. محمد مخ  (٢)
(3)"La transaction est définie par l’article 2044 du Code civil comme « 

un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou 
préviennent une contestation à naître" 

عكاشة عبد العال، التحكيم في العالقات الدولية، مرجع سابق،  مصطفى الجمال، د. د.  (٤)
 .٢٥ص

د. شهاب فاروق عبد الحي، التحكيم في منازعات المشروعات، مرجع سابق،   (٥)
 .١١٢ص
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فالمهم أن يكـون  ، ع مطروحاً على القضاءوال يشترط أن يكون النزا

  أم يتعلق بالواقع(واقعياً).، سواء أكان النزاع قانونياً، النزاع جدياً
 

إما بإنهائـه إذا  ، ويجب أن يقصد الطرفان بالصلح حسم النزاع بينهما
وليس من الضروري أن يحسم الصـلح  ، أو بتوقيه إذا كان محتمالً، كان قائماً

فقد يتنـاول الصـلح بعـض هـذه     ، جميع المسائل المتنازع فيها بين الطرفين
  المسائل فيحسمها ويترك الباقي للمحكمة تتولى هي البت فيه.

 
فقد ينزل ، فليس من الضروري أن تكون التضحية من الجانبين متعادلة

وال ينـزل اآلخـر إال عـن الجـزء     ، ائهأحد الطرفين عن جزء كبير من ادع
   )١( اليسير.

 
تهدف هذه الوسيلة إلى حل النزاع بأقل قدر من التعقيدات والمشـاكل  

وتتلخص هذه الوسيلة في أن النزاع الذي ينشب بـين طرفـي عقـد    ، والتكلفة
ـ   ل مـن  الشراكة يحال إلى هيئة مكونة من رئيس محايد وعضويين يختـار ك

الطرفين المتنازعين واحداً منهما من كبار موظفيه في مستويات اإلدارة العليـا  
وإن لم يتفقا ، ويتولى العضوان اختيار الرئيس، ممن لهم دراية بتفاصيل النزاع

   )٢( غرف التجارة أو مراكز التحكيم.: على شخصه تعينه جهة محايدة مثل
ولذا له ، طراف النزاعولهذا الرئيس حق التصرف بوصفه مستشاراً أل

وفـرض  ، وإبداء تعليقات إذا طلب األطراف ذلـك ، طرح أسئلة على الشهود

                                                             
للمزيد راجع في ذلك: د. محمود السيد تحيوي، الصلح والتحكيم في المواد المدنية   (١)

 وما بعدها.١٤،ص٢٠٠٧عي،سنةوالتجارية، اإلسكندرية، دار الفكر الجام

د. نجاتي عبد اغني، التنظيم القانوني لعقد منح التزام المرافق العامة، مرجع سابق،   (٢)
 .٢٧١ص
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ويتعين االنتهاء من تشكيل هذه الهيئة خالل مدة معينة يتفق ، مهلة زمنية...الخ
أو عقد اإلنشـاءات.. حسـب   ، عليها في اتفاق المشروع أو في عقد المشاركة

  األحوال.
لمحكمة فتتجسد في قيـام كـل ممثـل عـن     وأما عن آلية عمل تلك ا

األطراف المتنازعة بتقديم وجهة نظره حول المسائل األساسـية أو الجوهريـة   
التي يدور حولها النزاع وكيفية التعامل معها أو التغلب على مـا يثيـره مـن    

ثم يتم تبادل هذه التصورات والمقترحـات بـين ممثلـي    ، مشاكل ومنازعات
ثم يتم طرحها على ، سها أو ال استقالالً وبشكل منفرداألطراف المتنازعة لتدار

    )١( مائدة المفاوضات فيما بينهما.
فإذا لم يتمكن العضوان من التوصل إلى مشروع مقبول منهما جميعـاً  

ويلتزم الطرفـان  ، يتقدم الرئيس بمشروع من إعداده هو باعتباره طرفاً محايداً
طلب التحكيم أثناء مدة المحاكمـة   المتنازعان بعدم السير في إجراء قضائي أو

وفي نفس الوقت ال إلزام على الطرفين المتنازعين بقبول مشـروع  ، المصغرة
كما ال يجوز ألي من الطرفين استخدام أي معلومـات  ، التسوية الذي تم إعداده

أو دليل يتصل لعلمه أثناء المحاكمة المصـغرة ضـد خصـمه إذا لـم تكلـل      
فالرئيس واألعضاء أمناء على أسـرار الطـرفين    ،إجراءات المحاكمة بالنجاح

   )٢( المتنازعين.
قواعد اللجوء ، لقد نظم مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي

إذ نظـم  ، )مـواد ٧وتناولها في(، ١٩٩٠إلى المحاكمات المصغرة الصادرة في
ـ   ، إجراءات تقديم طلب اللجوء إلى المحاكمة المصغرة ة وكيفيـة تعيـين الهيئ

وكذلك تعرض المتناع األطراف عن البـدء فـي إجـراءات    ، وتعيين رئيسها
                                                             

د. منى رمضان بطيخ، اإلطار القانوني لشرعية عقد المشاركة، مرجع سابق،   (١)
 .٣٠٩ص

  .٦٣٨، مرجع سابق، صB.O.O.Tراجع في ذلك: د. حسن الهنداوي، مشروعات  (٢)
 .٢٧٢د. نجاتي عبد الغني، التنظيم القانوني، مرجع سابق، ص
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يحظـر علـى   ، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق التسوية، المحاكمة المصغرة
، األطراف استعمال ما تم الكشف عنه أثناء إجراءات المحاكمة المصغرة كدليل

  وأخيراً المصاريف.
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  املبحث الثالث
  شراكة عن طريق التحكيمتسوية منازعات عقود ال

  : متهيد وتقسيم
التحكيم وسيلة من وسائل فض المنازعات يلجأ إليه المتنازعون لما فيه 

وإن كان ، وال توجد في القضاء، من مزايا ال توجد في الوسائل الودية األخرى
، األفراد يستطيعون باتفاقهم الخاص فض المنازعات التي تقوم بيـنهم صـلحاً  

االستغناء عن قضاء الدولة بالتحكيم عن طريق عرض النزاع فإنهم يستطيعون 
على شخص أو أشخاص يختارونهم أو يحددون وسـيلة اختيـارهم ليقومـوا    

  بالفصل في هذا النزاع ويسمون "المحكمين".
)مـن قـانون الشـراكة    ٣٥ولقد أجاز المشرع المصري في المـادة( 

اكة الكـويتي كمـا   )من قانون الشر٢٩المصري والمشرع الكويتي في المادة(
)من تقنين اإلدارات اإلقليمية الفرنسي ١٤١٤L-١٢)من المادة(Lأجازت الفقرة (

اللجوء إلي التحكيم في عقود الشراكة وذلك علي اعتباره وسيلة غير قضـائية  
  لتسوية أية منازعات تنشأ عن عقد الشراكة.

سنقسم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب على النحـو  ، وفي ضوء ما تقدم
  :  التالي

  تعريف التحكيم: املطلب األول
  أنواع التحكيم  : املطلب الثاني
  .في النظم محل المقارنة التحكيم في عقد الشراكة: املطلب الثالث

  املطلب األول
  تعريف التحكيم

 وقضـاء  وفقهـاً  تتطلـب تعريفـه لغـة   تعريف التحكيم إن اإلحاطة ب
  :  على النحو التاليسنتناول ذلك و



 

 

٢٥٧ 
 

 

 
إن التحكيم في اللغة العربية يعني إطالق اليد في شيء مـا وتفـويض   

، أي ترك أمر الفصل والحكم في الشيء أو األمر لشـخص مـا  ، األمر للغير
وحكم الخصـمان فالنـاً إذا   ، أي أطلق يده فيه، حكم زيد عمراً في ماله: فيقال

ر في نزاع يسمى حكمـاً  ومن يفوض إليه النظ، جعل له النظر في منازعاتهما
  .   )١(أو محكماً أو محكماً إليه

 
ويرجع ذلك إلى اختالف الزاوية ، لقد تعددت التعريفات الفقهية للتحكيم

التي ينظر منها إلى التحكيم وإن كانت جميعها تعبر عن مضمون ومعنى واحد 
إجراء أو وسيلة لتسوية النزاعات  وهو أن التحكيم عبارة عن اتفاق أو نظام أو

دون حاجة إلى اللجوء إلـى السـلطة الرسـمية المختصـة وهـي السـلطة       
  )٢(القضائية.

"االتفاق على طرح النزاع على شـخص  : لذلك يعرفه البعض على أنه
  معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به".

اء إلى القضاء مع التزامهم فبمقتضى التحكيم ينزل الخصوم عن االلتج
وقد يكون ، بطرح النزاع على محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بحكم ملزم للخصوم

وقد يكون ، ويسمى "شرط التحكيم"، هذا االتفاق تبعاً لعقد معين يذكر في صلبه
ويسمى في هذه الحالة "مشارطة ، بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم

    )٣(حكيم".التحكيم أو اتفاق الت
  

                                                             
 ، مادة"حكَم".١٦٥م، ص١٩٩٠مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، القاهرة، سنة  (١)
د. خالد فالح عواد العنزي، التحكيم في العقود اإلدارية في الكويت، القاهرة، دار   (٢)

 .١٧،ص٢٠٠٧النهضة العربية،سنة

أحمد أبو الوفا، التحكيم االختياري واإلجباري، اإلسكندرية، دار المطبوعات  د.  (٣)
 .٧م، ص٢٠٠٧الجامعية، سنة
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"اتفاق ذوي الشأن علـى عـرض   : كما يعرفه البعض اآلخر على أنه
دون المحكمـة  ، نزاع معين قائم على فرد أو أفـراد أو هيئـة للفصـل فيـه    

عقدية ، "اتفاق أطراف عالقة قانونية معينة: وثمة من يعرفه بأنه )١(المختصة".
أو ، بينهم بالفعـل  على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت، أو غير عقدية

كمـا   )٢(التي يحتمل أن تثور عن طريق أشخاص يتم اختيـارهم كمحكمـين".  
"حق قرره القانون لألفراد يخول لهم االتفاق على إحالة ما : يعرف التحكيم بأنه

أو على إحالة نزاع نشأ بينهم بالفعل ، ينشأ بينهم من نزاع بخصوص عقد معين
ون محكمين ليفصلوا في هذا النـزاع بـدالً   على واحد أو أكثر من األفراد يسم

    )٣(من أن يفصل فيه القضاء المختص".
"عقد يتفق طرفـاه علـى عـرض    : وثمة من يعرف التحكيم على انه

، النزاع الذي نشأ أو قد ينشأ في المستقبل على شخص أو أشـخاص معينـين  
و أ )٤(ليفصلوا فيه دون المحكمـة المختصـة".  ، يسمون محكمين، عددهم وتراً

"عقد يتفق األطراف بمقتضاه على طرح نزاع معـين علـى محكـم أي    : بانه
وذلـك  ، شخص أو أشخاص يختارونهم أو تعينهم المحكمة في بعض األحوال

    )٥(دون المحكمة المختصة".، للفصل فيه

                                                             
د. محمود محمد هاشم، النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية، الجزء   (١)

 .٢٠م، ص١٩٩٠األول، اتفاق التحكيم، القاهرة، دار الفكر العربي، سنة

مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، القاهرة، دار النهضة  د. محمود  (٢)
 .٥م، ص٢٠٠٧العربية، سنة

م، ٢٠٠٧د. عيد محمد القصاص، حكم التحكيم، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة  (٣)
 .١٣ص

م، ١٩٩٦د. أحمد مليجي، قواعد التحكيم في القانون الكويتي، مؤسسة دار الكتب، سنة (٤)
 .٧٩ص

د. وجدي راغب، النظرية العامة للعمل القضائي، اإلسكندرية، منشأة المعارف،   (٥)
 .٣٨٠م، ص١٩٧٤سنة



 

 

٢٥٩ 
 

 

"اتفـاق األشـخاص(الطبيعة أو   : وهناك من يعرف التحكيم على أنـه 
شارطه)أو محتمل(شرط ناشئ عـن  االعتبارية)على عرض نزاع قائم بينهم(م

، عقد أو دون عقد على فرض(أو على هيئة الختيار الفرد أو األفراد المحكمين
أو أفراد عاديين يختارونهم مباشرةً أو يبينوا طريقـة  ، ولتنظيم عملية التحكيم)

خالل فترة زمنية معينة يحددونها(أو يتركـون تحـديها   ، اختيارهم للفصل فيه
أو وفقاً لقواعـد العدالـة(تحكيم   ، قواعد القانون(تحكيم بالقضاءوفقاً ل، للقانون)
ويرمي إلـى  ، وذلك بقرار ملزم لهم، دون عرضه على قضاء الدولة، بالصلح)

    )١(استمرارية العالقات االقتصادية واالجتماعية بينهم".
وإذا كان البعض قد نظر إلى التحكيم باعتباره اتفاق وعقد يبـرم بـين   

اك من نظر إلى التحكيم نظرة كلية شاملة تظهر صفة التحكيم فإن هن، الخصوم
كنظام أو طريق رسمه المشرع لفض المنازعات. فيعرف التحكيم مـن هـذه   

نظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملـزم فـي نـزاع    ": الزاوية علي أنه
قانوني بين طرفين أو أكثر بواسطة شخص أو أشخاص من الغيـر يسـتمدون   

    )٢(تفاق أطراف النزاع".مهمتهم من ا
"نظام خاص للتقاضـي فـي المسـائل    : كما يعرفه البعض اآلخر بأنه

يلجأ بمقتضاه أطراف اتفاق التحكيم إلى محكـم أو  ، المدنية والتجارية واإلدارية
للفصل فيما يثـور بيـنهم مـن    ، أكثر دون قضاء الدولة أو المحكمة المختصة

    )٣(غير العقدية بحكم ملزم". منازعات تتعلق بمعامالتهم العقدية أو
نظام قضائي خاص يختار فيه األطـراف  ": وأخيراً يعرف التحكيم بأنه

ويعهدون إليهم بمقتضى اتفاق مكتوب بمهمة تسوية المنازعات التـي  ، قضاتهم
                                                             

د. سيد أحمد محمود، مفهوم التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المصري والمرافعات   (١)
 .٤م، ص٢٠٠٦الكويتي، القاهرة دار النهضة العربية، سنة

ظرية والتطبيق، اإلسكندرية، منشأة المعارف، د. فتحي والي، قانون التحكيم في الن  (٢)
 .١٣م، ص٢٠٠٦سنة

 .١٠المرجع السابق، ص  (٣)



 

 

٢٦٠ 
 

 

يمكن أن تنشأ أو نشأت بالفعل بينهم بخصوص عالقـاتهم التعاقديـة أو غيـر    
ق التحكيم وفقاً لمقتضيات القانون والعدالـة  والتي يجوز حسمها بطري، التعاقدية

  .)١(وإصدار حكم ملزم لهم"
 

"نظام قانوني : في ضوء التعريفات المتقدمة يعرف الباحث التحكيم بأنه
يكون لألشخاص بمقتضاه االتفاق على ، حدده المشرع إلى جانب قضاء الدولة
نشأت بالفعل بينهم بخصوص عالقاتهم  حسم المنازعات التي يمكن أن تنشأ أو

عن طريق أفراد يختـارونهم للفصـل فـي هـذه     ، التعاقدية أو غير التعاقدية
  المنازعات بحكم ملزم".

 
لقد عرفت الجمعية العمومية لقسمي الفتـوى والتشـريع فـي مصـر     

ثر ليفصلوا فيه بـدالً  التحكيم بأنه "االتفاق على عرض النزاع أمام محكم أو أك
    )٢(وذلك بحكم ملوم للخصوم".، من المحكمة المختصة به

كما عرفته محكمة النقض المصرية في بعض أحكامهـا علـي أنـه    
"طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العاديـة  
وهو ولئن كان في األصل وليد إرادة الخصوم إال أن أحكام المحكمـين شـأن   

وعرفتـه   )٣(حكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صـدورها" أ
المحكمة الدستورية العليا في مصر بأنه "عرض نزاع معين بين طرفين علـي  
محكم من األغيار يعين باختيارهم أو بتفويض منهما أو علي ضـوء شـروط   

                                                             
د. أحمد عبد الكريم سالمة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، القاهرة، دار   (١)

 .١٨م، ص٢٠٠٤النهضة العربية، سنة

القانونية التي ، مجموعة المبادئ ١٧/٥/١٩٨٩، جلسة١/٧/١٩٨٩)في٦٦١فتوى رقم(  (٢)
قررتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في العقود اإلدارية في أربعين عام، 

 .١٤٣، ص١٩٩٥، إلى آخر سبتمبر سنة١٩٥٥من أول أكتوبر سنة

.وكذلك: نقض ٤٧٣،ص٢٩م،مجموعة أحكام النقض،س١٥/٢/١٩٧٨اتظر نقض مدني  (٣)
 .١٧٩،ص٢٢م، ذات المجموعة، س١٦/٢/١٩٧١مدني 



 

 

٢٦١ 
 

 

فـي   يحددانها ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار قاطع لدابر الخصـومة 
جوانبها التي أحالها الطرفان إليه بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصـيلياً  

وذهبت محكمة التمييز الكويتية إلـي   )١( من خالل ضمانات التقاضي الرئيسية.
تعريف التحكيم بأنه "عقد يتفق طرفاه بمقتضاه علي عرض المنازعـات التـي   

ددين ليفصـلوا فيـه بـدالً مـن     ألنشأت أو تنشأ بينهما علي فرد أو أفراد متع
   )٢(المحكمة المختصة"

  املطلب الثاني
  أنواع التحكيم

تتعدد أنواع التحكيم وأشكاله بحسب المعيار الذي يؤخذ كأساس للتقسيم 
  :  أو وفقاً للزاوية التي ينظر من خاللها إليه وأهم أنواعه ما يلي

 
 

يكون التحكيم اختيارياً متي كان لألطراف حرية اللجوء بصدد نـزاع  
معين أما إلي القضاء أو إلي التحكيم بيد أنهم اختاروا بإرادتهم الحرة اللجـوء  

الخاصـة علـي    اإلرادةويعرف التحكيم االختياري بأنه "توافق  )٣(إلي التحكيم
تحكيم)علـي فـرد أو أفـراد    عرض نزاع بينهم(مشارطة)أو محتمل(شـرط ال 

عاديين(أو هيئة)يختارونهم أو يبينوا طريقة اختيارهم للفصل فيه وفقاً لقواعـد  

                                                             
ق دستورية،جلسة ٣)لسنة٣٨٠حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم(  (١)

 م.١١/٥/٢٠٠٣
 م،١٧/٦/١٩٧٤م مدني، جلسة ٦/١٩٧٤دائرة التمييز بمحكمة االستئناف، طعن رقم  (٢)

 م،١١/١٩٧٢/ ١مجموعة القواعد التي قررتها محكمة التمييز في المدة من
 .٩١م،ص١٩٧٩حتي

 .٢٠،ص٢٠٠٧الدين، قواعد التحكيم، القاهرة، بدون ناشر،سنةد. احمد شرف   (٣)



 

 

٢٦٢ 
 

 

ورغـم أن   )١( القانون أو وفقاً لقواعد العدالة دون عرضه علي قضاء الدولـة. 
أساس التحكيم االختياري هو اإلرادة الحرة للطرفين إال أن الواقع العملي يشهد 

اختيارياً يضطر أحد الطرفين إلي قبوله بسبب القوة االقتصـادية  أحياناً تحكيماً 
للطرف اآلخر وحاجة الطرف األول إلي إبرام العقد األصلي معه لما يقدمه له 

  من تمويل.
وقد يقبل الطرف ليس فقط التحكيم بل أيضاً شروطاً غير مالئمـة لـه   

باهظ التكـاليف أو  كإجراء التحكيم في بلد أجنبي أو وفقاً لنظام مركز التحكيم 
االتفاق علي محكم ال يرغب فيه ولكن يفرضه الطرف اآلخر أو يفرضه مركز 

   )٢( التحكيم ورغم هذا االضطرار فان هذا التحكيم يعتبر تحكيماً اختيارياً.
 

قد ينظم القانون تحكيماً إجبارياً بحيث يلزم األطراف بااللتجـاء إليـه   
المتعلقة بروابط قانونية معينة فليلتزم األطراف بااللتجاء إليـه  لحل المنازعات 

  بدالً من االلتجاء إلي  
.ولذلك يعرف التحكيم اإلجباري بأنه "تحكيم تنعدم فيه )٣(القضاء العادي

إرادة أطراف النزاع سواء فيما يتعلق باللجوء إليه أو فيما يتعلق باختيار الجهة 
حكيم نظاماً مفروضاً علـيهم وفـي معظـم    المختصة التي تباشره ويصبح الت

األحيان يطبق التحكيم اإلجباري بناء علي قاعدة آمرة تتعلـق بالنظـام العـام    
   )٤( والتي ال يجوز االتفاق علي مخالفتها.

                                                             
د. سيد أحمد محمود وفقاً لقانون التحكيم المصري والمرافعات الكويتي، مرجع   (١)

 .٨سابق،ص

 .٣٢د. فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  (٢)
نية والتجارية الوطنية والدولية، د.نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المد  (٣)

 .١٦م،ص٢٠٠٢االسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر،سنة

م، ٢٠٠٥د.أحمد محمد شتا، شرح قانون التحكيم، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة   (٤)
 .٥٩ص
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األطراف أنفسـهم  يعرف التحكيم الحر بأنه "التحكيم الذي يتم بمعرفة 
صـل فـي   ٥حيث يتولى هؤالء األطراف اختيار المحكم الذين سيتولون الـف 

النزاع أو يبينون كيفية اختيارهم كما يتولى هؤالء األطراف تحديد اإلجراءات 
الواجبة اإلتباع وكذلك القانون واجب التطبيق علي موضوع النزاع أو يفوضوا 

وء في ذلك إلي أية مؤسسة أو مركز المحكم أو المحكمين في تحديده دون اللج
  دائم للتحكيم.

وفقاً لمـا  -كما يعرف علي أنه "التحكيم الذي يقوم فيه األطراف أنفسهم
باختيار المحكمين واختيار قواعد التحكيم وإجراءاته بعيـداً  -يخوله لهم القانون

    )١(عن أي مركز دائم أو مؤسسة دائمة التحكيم"
 

يعرف التحكيم المؤسسي بأنه "ذلك التحكـيم الـذي تتـواله هيئـات     
ومنظمات دولية أو وطنية وفق قواعد وإجراءات موضـوعه ومحـددة سـلفاً    

  تحددها االتفاقيات الدولية أو القرارات المنشئة لهذه الهيئات".
ففي هذا النوع من التحكيم يتفق األطراف علي أن يتم التحكيم بواسطة 

تحكيم أو مؤسسة تحكيم دائمة سواء كانت وطنية أو دوليـة فيـتم   مركز دائم لل
التحكيم وفقاً لنظام هذا المركز وإجراءاته وقد يقـوم المركـز أيضـاً بتعيـين     
المحكمين أو أحدهم حسب اتفاق الطرفين أو يقوم بمراجعه حكم التحكم حسب 

   )٢( ما تنص عليه الئحته.
 

 

                                                             
راجع في ذلك: د. محمود محمد هاشم، النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنية   (١)

 وما  بعدها. ٤٨ية، مرجع سابق،صوالتجار

 .١٩د. أحمد شرف الدين، قواعد التحكيم، مرجع سابق،ص  (٢)



 

 

٢٦٤ 
 

 

هو التحكيم الذي يهدف إلي حل منازعات الدولية التي تثور فيما بـين  
الدول ذات السيادة بشأن أمور تهم هذه الدول يخضع هـذا التحكـيم لقواعـد    

  .)١(القانون الدولي العام وذلك مثل تحكيم طابا
 

لتحكيم الذي يكون موضوعه حل نزاع ناشئ عن عالقة وطنيـة  هو ا
بحته أي أنه ذلك النوع من التحكيم الذي تتصل فيه جميـع عناصـره بدولـة    
واحدة دون غيرها وذلك من حيث موضوع النزاع وجنسية الخصوم وجنسـية  
المحكمين والقانون واجب التطبيق والمكان الذي يجري فيه التحكيم وهنا يطبق 

ن الوطني وال تثار أدني مشكلة بالنسبة لقواعد تنازع القـوانين أو كيفيـة   القانو
   )٢(تنفيذ األحكام األجنبية كما هو الحال بالنسبة للتحكيم الدولي. 

                                                             
د. ابراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، القاهرة، دار النهضة   (١)

 .٦٠م،ص١٩٩٧العربية،سنة
(2) Fouchard (Ph), Gaillard (E), Goldman (B), Traite ́ de l'arbitrage 

international, LITEC 1996 ،pp. 49-50. 



 

 

٢٦٥ 
 

 

 
هو التحكيم الذي يفصل في المنازعات التي تثـور بصـدد التجـارة    

ع من النشاط يثير مشكلة القانون الواجـب التطبيـق   الدولية حيث أن هذا النو
خصوصاً في ظل نشوء قانون التجارة الدولية المبني علـي أسـاس عـادات    

   )١(وأعراف التجارة الدولية. 
  املطلب الثالث

  التحكيم يف عقد الشراكة يف النظم حمل املقارنة
)من قانون الشراكة المصري على أنه"...ويجوز بعـد  ٣٥تنص المادة(

وافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة االتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن م
)مـن قـانون الشـراكة    ٢٩عقد المشاركة بطريق التحكيم..."كما تنص المادة(

الكويتي على أنه"... ويجوز بعد موافقة اللجنة العليا االتفاق بين الجهة العامـة  
ينهما عن طريق التحكـيم". كمـا   المتعاقدة والمستثمر على تسوية المنازعات ب

)من تقنين اإلدارة اإلقليميـة الفرنسـي   ١٤١٤L-١٢من المادة(Lأجازت الفقرة
  اللجوء إلي التحكيم في عقود الشراكة.

التشريعات محـل المقارنـة قـد    : يتضح من النصوص المتقدمة أن
 أجازت اللجوء إلي التحكيم استثناءاً باعتباره وسيلة غير قضائية لتسـوية أيـة  
منازعات تنشأ عن عقد الشراكة. ويرجع حرص التشريعات محـل المقارنـة   
علي جواز اللجوء إلي التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقـد الشـراكة   

  :  لألسباب التالية
، الحرص على كفالة حسن سير المشروعات المقامة بأسلوب الشراكة-

اء من تسليط الضـوء  وعدم تأثر المشروع بما يصاحب نظر النزاع أمام القض
  على خصوصيات المشروع.

                                                             
د. أحمد سيد محمود، وفقاً لقانون التحكيم المصري والمرافعات الكويتي، مرجع   (١)

 .٦سابق، ص



 

 

٢٦٦ 
 

 

بما يحـافظ علـى   ، ما يتمتع به التحكيم من سرية إجراءاته وجلساته-
خاصةً إذا ما كان يستخدم تكنولوجيا متقدمة في سبيل تشـييد  ، أسرار المشروع

خاصـةً  ، فأمام ساحات القضاء من الصعب الحفاظ على تلك السرية، المشروع
   )١( قاً بمرفق عام.إذا كان المشروع متعل

ما يكتنف اللجوء إلى القضاء من بطء في اإلجراءات التي من شأنها -
وهو ما من شأنه أن يسفر عن انصـراف المسـتثمرين   ، عرقلة سير المشروع

    )٢( عن الدخول في عقود مشاركة مع القطاع العام.
لقد اشترطا التشريعان المصري والكويتي أن يكون القانون الوطني هو 

وال يجوز لألطراف االتفاق على اختيار قانون آخـر  ، لقانون الواجب التطبيقا
ولما كان اتفاق التحكيم مستقالً عن العقـد األصـلي   ، بخالف القوانين الوطنية

فهل يمكن أن يتم االتفاق علي أن يتم إجراءات التحكـيم وفقـاً لقـانون غيـر     
 القانون الوطني؟

-ال القواعد العامة فـي التحكـيم  ذهب البعض إلي القول بأنه عند إنز
علـي نـص   -وخاصة مبدأ استقالل اتفـاق التحكـيم عـن العقـد األصـلي     

)كويتي فانه يمكن القول بأنه يجوز لألطراف أن ٢٩)مصري والمادة(٣٥المادة(
يتفقوا علي إخضاع التحكيم أما للقانون الوطني أو لقانون أجنبي مع األخذ فـي  

في قانون التحكيم والتي تعتبر من النظـام   االعتبار القواعد المنصوص عليها
العام وال يترتب على ذلك بطالن االتفاق على إخضـاع إجـراءات التحكـيم    

   )٣( لقانون أجنبي.
                                                             

د. شهاب فاروق عبد الحي، التحكيم في منازعات المشروعات، مرجع سابق،   (١)
 .٣١٦ص

ات في مجال جورجي شفيق ساري، التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفض المنازع  (٢)
 .٦٧م، ص٢٠٠٥العقود اإلدارية، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة

بين القطاعين العام P.P.Pد. أحمد سيد أحمد محمود، التحكيم في عقود الشراكة  (٣)
 .١١٦م، ص٢٠١٣والخاص، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة



 

 

٢٦٧ 
 

 

فال يجوز لألطراف أن يتفقوا على ، أما بخصوص القانون الموضوعي
، اختيار قانون آخر غير القانون الوطني لكي يكون هو الحاكم لموضوع النزاع

، )من قانون الشـراكة ٢٩والمادة(، )٣٥انون الموضوعي طبقاً لنص المادة(فالق
فيبطل هـذا  ، وفي حالة اختيار قانون آخر، يجب أن يكون هو القانون الوطني

    )١( االتفاق ويصبح القانون الوطني هو القانون الواجب التطبيق.
 أما بالنسبة لفرنسا فينبغي أن يتم تطبيـق القـانون اإلداري الفرنسـي   
بحسب أنه القانون الذي يحكم الموضوع ذلك أن عقود الشراكة قد أسبغ عليهـا  
المشرع الفرنسي الطابع اإلداري أما بخصوص القانون اإلجرائي أي القـانون  
الذي يحكم إجراءات التحكيم فان المشرع الفرنسـي قـد أورد نصـاً عامـاً     

ضـوعي  بخصوص القانون الواجب التطبيق ولم يفـرق بـين القـانون المو   
واإلجرائي ولما كان المطلق يترك علي إطالقه ما لم يقيد فيشمل ذلك كالً مـن  

    )٢( القانون الموضوعي واإلجرائي.
ولقد اشترطا المشرعان المصري والكويتي الحصـول علـى موافقـة    
اللجنة العليا لشئون المشاركة في حالة االتفاق على إدراج اتفاق التحكـيم فـي   

في ذلك يكمن في األهمية البالغة لتلك العقود وتأثيرهـا   والسبب، عقد المشاركة
فال بد من أن يتم إقرار هـذا الشـرط(اتفاق   ، على المصالح االقتصادية للدولة

وأن عقـود  ، حتى تتمكن من تقويم خطورته خاصـة ، التحكيم)من قبل اللجنة
 والتي تبلـغ قيمـة تشـييدها   ، المشاركة عادةً ما تكون في شأن المرافق العامة

المليارات. وفي حالة عدم موافقة من اللجنة العليا لشئون المشاركة على اتفاق 
التحكيم في عقد المشاركة كان هذا االتفاق باطالً قياساً على اشـتراط موافقـة   

                                                             
 .٣٥٠سابق، صد. شهاب فاروق، التحكيم في منازعات المشروعات، مرجع   (١)
بحث مقدم ضمن فعاليات  p.p.pد. أحمد سيد أحمد، التحكيم في عقود الشراكة  (٢)

ندوة(اإلطار القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتحكيم في 
المنعقدة في شرم الشيخ، جمهورية ’منازعاتها)برعاية المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

 .٨٣م،ص٢٠١١ديسمبر٧- ٥الفترة منمصر العربية، في 



 

 

٢٦٨ 
 

 

ولكن ذهبت بعض  )١( الوزير المختص على اتفاق التحكيم في العقود اإلدارية.
للتحكيم التجاري الدولي إلـى أن   األحكام الصادرة من مركز القاهرة اإلقليمي

ضرورة موافقة الوزير على شرط التحكيم في منازعات العقود اإلداريـة هـو   
بحيـث يتعـذر ترتيـب    ، إجراء يقع استيفائه على عاتق الجهة اإلدارية وحدها

    )٢( البطالن كجزاء على عدم حصولها على هذه الموافقة.
منازعات عقـود المشـاركة    إن التحكيم باعتباره أسلوباً رضائياً لحسم

والذي هو من الحقـوق  ، بتعارض في طبيعته مع حق التقاضي بدعوى اإللغاء
وإال كان تنـازالً بـاطالً   ، وال يجوز بالتالي التنازل عنه، المتعلقة بالنظام العام

من هنا كان إطار عمل التحكيم الحقوق المالية التي تقبل الصلح ، بطالناً مطلقاً
في حين أن إطار عمل دعـوى اإللغـاء فـرض    ، مشاركةوالتصرف لعقد ال

   )٣( مشروعية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال عن هذا العقد.
  :  وهنا ينبغي التمييز بين نوعين من القرارات

 
ذلك أنها ، عيتهاففي هذا النوع من القرارات يجوز للمحكم نظر مشرو

متخذة تنفيذاً لبنود العقد ومستندة لنصوصه واتفاق أطرافه وطالما أن المنازعة 

                                                             
د. حسام األهواني، المسائل التي يجوز حلها بالتحكيم، مجلة القضاة، السنة الحادية   (١)

 .٩١م، ص١٩٩٩والثالثون، العددان األول والثاني يناير سنة

) لسنة ٥٥٣في القضية التحكيمية رقم(٢٠٠٩نوفمبر٥حكم التحكيم الصادر بتاريخ  (٢)
) ٥٦٧في القضية التحكيمية رقم(٢٠٠٩سبتمبر١٢كيم الصادر بتاريخ، وحكم التح٢٠٠٧

  .٢٣٧، ص٢٠٠٩ديسمبر-، مجلة التحكيم العربي، العدد الثالث عشر٢٠٠٨لسنة
عكس ذلك، حيث قضى ببطالن اتفاق الحكيم حالة عدم توافر الصفة القانونية فيمن يوقع 

، منشور ٢٠٠٣مايو٢٩سة، جل٢٠٠٢)لسنة٢٩٢على هذا االتفاق، القضية التحكيمية رقم(
 .٧٠، ص٢٠٠٤ملخصه في العدد الخاص باليوبيل الفضي للمركز(نشرة أنباء)يناير

د. منى رمضان بطيخ، اإلطار القانوني لشرعية عقد المشاركة، مرجع سابق،   (٣)
 .٢٥٧ص



 

 

٢٦٩ 
 

 

ومن ثم ال تندرج تحت ، فهي تدخل إذن في منطقة العقد، ال تتعلق بالنظام العام
    )١( والية قضاء اإللغاء.

 
وهنا ال يجوز للمحكم التعرض لفحص مشـروعيتها؛ حتـى وإن لـم    

وذلك لتعلق هذه القرارات بأوضاع إدارية تخضـع لحكـم   ، يهدف إلى إلغائها
ولذا ينعقد االختصـاص  ، ال إلرادة أطراف العقد أو اتفاقهم، القوانين واللوائح

  بنظرها لقضاء اإللغاء ال لقضاء التحكيم.
أن المشرعين المصري والكويتي لم يشترطا في قانون  والجدير بالذكر

ذلك أنه اكتفـى فقـط بشـرط    ، الشراكة أن يتم التحكيم وفقاً إلجراءات معينة
أما فيمـا يتعلـق بمكـان    ، الحصول على موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة

ـ ، أو كيفية تشكيل الهيئـة ، أو اللغة التي يتم بها، انعقاد جلسات التحكيم ون فيك
  ذلك لما يتفق عليه في عقد المشاركة.

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فانه لم يشر إلـي أيـة أحكـام أخـري     
بخصوص تسوية المنازعات عن عقد الشراكة سوي أن يـتم التحكـيم وفقـاً    
للقانون الفرنسي وعلي هذا األساس فان األحكام الخاصة بالتحكيم في القـانون  

كالقواعد الخاصة بتشكيل هيئة التحكـيم مـن    الفرنسي تطبق علي تلك العقود
حيث العدد وكيفية التشكيل ومكان التحكيم واللغة المستخدمة وإصـدار حكـم   

  )٢( التحكيم والطعن عليه إلي آخر ما جاء في أحكام قانون التحكيم الفرنسي.
وتجدر اإلشارة إلي أن مجلس الدولة الفرنسي قد قضي بأن من ينادون 

)منه والتي تنص ١١)والمنظم لعقود الشراكة بسبب المادة(١٧(بإلغاء األمر رقم
علي التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات بعدم قبوله ذلك الفكر اسـتناداً إلـي أن   

                                                             
د. وليد محمد يوسف، التحكيم في المنازعات اإلدارية ذات الطبيعة التعاقدية، رسالة   (١)

 .٤٣٥م، ص٢٠٠٩اه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، سنةدكتور

بين القطاعين العام P.P.Pد. أحمد سيد أحمد محمود، التحكيم في عقود الشراكة  (٢)
 .١١٦م، ص٢٠١٣والخاص، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة



 

 

٢٧٠ 
 

 

طبيعة هذه العقود اإلجمالية المركبة وما تضعه علي عاتق جهـة اإلدارة مـن   
الـنص   تجعل من الضروري، التزامات كبيرة طوال مدة العقد وطريقة التمويل

منتهياً إلى أن هذا األمر لم يخالف بصدد ، في العقد على آليات فض المنازعات
ولم يخالف سوى مبـدأ عـام للقـانون    ، هذا الجانب أي مبدأ ذا قيمة دستورية

وهو مـا ال يمكـن   ، يحول بين أشخاص القانون العام وبين اللجوء إلى التحكيم
فويضاً كـامالً إلعـداد تنظـيم    التعويل عليه نظراً لتفويض المشرع للحكومة ت

وهو ما يعـد عائقـاً أمـام جعـل     ، متكامل لعقود الشراكة ذات السمة المركبة
  )١( االختصاص للقضاء في حل المنازعات الناشئة بمناسبة تنفيذ تلك العقود.

وتختص محاكم القضاء اإلداري بالرقابة على حكم التحكيم الصادر في 
تباره الجهة المختصة أصالً بنظر النـزاع  وذلك باع، منازعات عقود الشراكة

فاستناداً لمعيار طبيعة المنازعة الذي يشـكل  ، حال غياب االتفاق على التحكيم
يعد القاضـي اإلداري هـي   ، المعيار العام في توزيع االختصاصات القضائية

القاضي الطبيعي لنظر الطعون التي توجه ضد أحكام التحكيم اإلداري ورقابـة  
  :  اري لحكم التحكيم في مجال عقود الشراكة تأخذ شكلينالقضاء اإلد

 
حيث يقتصر دور القضاء على التحقق من أن حكم التحكيم قد صـدر  

وأن هيئة التحكيم قد تم تشكيلها على وجه غيـر مخـالف   ، طبقاً التفاق صحيح
التزمـت بمراعـاة المبـادئ    و، وأنها راعت القواعد اإلجرائية اآلمرة، للقانون

  السيما مبدأي حق الدفاع والمواجهة.، األساسية في التقاضي
 

وأنه لم يفصل فـي مسـائل ال   ، وتتعلق باحترام المحكم لحدود مهمته
وأنه قد طبق القواعد ، يجوز فيها التحكيم أو في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم

                                                             
 .٧٧، مرجع سابق، صP.P.Pد. أحمد سيد أحمد، التحكيم في عقود الشراكة  (١)



 

 

٢٧١ 
 

 

ة للقانون اإلداري على المنازعـة ذات الطبيعـة الوطنيـة محـل     الموضوعي
   )١( التحكيم.

 
 
 

 

                                                             
 .٢٦١ى رمضان بطيخ، اإلطار القانوني لشرعية عقد المشاركة، مرجع سابق، د. من  (١)





٢٧٢



 خامتة
مـن موضـوعات   ، إن الخاتمة ليست تلخيصا لمـا حوتـه الرسـالة   

وتقسيمات ولكنها عرض ألهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليهـا وذلـك   
مـا  على ضوء الهدف الذي تم تحديده لهذه الدراسة ومن ثم سوف نعـرض ل 

  .توصلت إليه الدراسة من نتائج ثم نقترح على ضوئها بعض التوصيات
 

حيـث  ، لقد اختلفت اآلراء حول الطبيعة القانونية لعقود الشـراكة -١  
ذهب رأي في الفقه إلى أن عقود الشراكة أقرب إلى عقود القـانون الخـاص   

دنية تخضع في منازعاتهـا  وبالتالي فهي عقود م، منها إلى عقود القانون العام
في حين ذهب الرأي الغالب في الفقه إلى القـول بـأن عقـود     للقانون الخاص

وذلك استناداً إلـى أن عقـود الشـراكة قـد     ، الشراكة تتسم بالطابع اإلداري
كما أن أحد طرفي العقـد  ، استجمعت كل أركان العقد اإلداري من مرفق عام

  استثنائية. ويتضمن العقد شروطاً، شخص معنوي عام
غير أن أنصار هذا الرأي قد اختلفوا حول طبيعة هذه العقود ومـا إذا  

  كانت في حقيقتها عقود التزام  مرفق عام أم أنها عقود أشغال عامة.
لقد اختلفت التشريعات محل المقارنة في تحديد مدة عقـد مشـاركة   -٢

العامة ذات القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق 
التمويل الخاص حيث ذهب المشرع المصري إلى تحديد مدة عقد الشراكة بعدد 
معين من السنوات ذات حد أدنى وحد أقصى بحيث ال يجوز أن تقل مدة العقد 

أما المشرع الكويتي فقد ذهب إلى  عن خمس سنوات وال تزيد على ثالثين سنة
ال يجـوز   د الحد األدنى بحيثتحديد الحد األقصى لمدة عقد الشراكة دون تحدي

ذهب إلى تحديد  المشرع الفرنسي فقد أن تزيد مدة العقد على خمسين سنة وأما
المدة الزمنية لعقد الشراكة استناداً إلى محل العقد وطبيعة الخدمة التي تطلبهـا  

كتلك ، حيث تكون هذه المدة طويلة في بعض العقود، جهة اإلدارة من المتعاقد
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بينما تكون تلك المـدة  ، اءات البنية األساسية واإلنشاءات العقاريةالمتعلقة بإنش
كتلـك الخاصـة   ، قصيرة في العقود المتعلقة بمجاالت شديدة التطور بطبيعتها

  .بمجاالت التكنولوجيا والمعلوماتية
شـرط  إن التشريع الكويتي وكذلك المصري والفرنسي قد جعلوا  -٣

اً جوهرياً أو ضـابطاً أساسـياً للحكـم    شرطاقتسام المخاطر بين طرفي العقد  
  بصحة العقد واإلقرار بوجوده من الناحية القانونية.

إن النص على شرط الرقابة في التشريعين المصري والكويتي قـد  -٤
فهي من العموم بحيث تشمل كل الفروض المتعلقـة بكـل   ، جاء بصيغة عامة

وما يـرتبط بهـذه    جوانب المشروع من اإلنشاء والتجهيز والتشغيل والصيانة
  المراحل من العقود المختلفة.

وقد كان المشرع الفرنسي أكثر دقة بتطلبه مضموناً محدداً لمضـمون  
متجنباً بذلك الصيغ العامـة للشـرط   ، الرقابة التي يخضع لها مشروع الشراكة

  مثل تلك التي تبناها كل من المشرع المصري والكويتي.
درج فـي العقـد نـص صـريح     لقد استلزم المشرع الفرنسي أن ي-٥

بالجزاءات والغرامات التي يمكن أن توقعها جهة اإلدارة على المتعاقـد حـال   
  .ري والكويتيمخالفة التزاماته العقدية وهذا ما تجاهله كل من التشريعين المص

بمراجعة الشروط التي يجب أن يتضمنها عقد الشراكة في كل من -٦ 
م اإلشارة الصريحة إلى شرط حمايـة  التشريعين المصري والكويتي نالحظ عد

  .كما فعل المشرع الفرنسي، الدومين العام والمرفق العام
لقد أقر المشرع الفرنسي إخضاع منازعات عقد الشراكة في كـل  -٧

األحوال وبغض النظر عن طريقة حلها بالتحكيم أو غيره من الوسائل للقـانون  
ـ ، اإلداري الفرنسي وبعـد أن قـررا   ، ويتيبينما جاء المشرع المصري والك

إخضاع العقد للقانون الوطني إبطال كل اتفاق يتم بالمخالفة لذلك ليجيـزا بعـد   
إتباع بعض اإلجراءات الشكلية وإخضاع المنازعات الناشئة عن العقد للتحكـيم  

طبقاً لما يتفق عليه في عقد ، أو غيره من طرق فض المنازعات غير القضائية
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ن يؤدي عمالً إلى استبعاد تطبيق القوانين الوطنية األمر الذي يمكن أ، الشراكة
لصالح قوانين أخرى أجنبية أو قواعد التحكيم المقررة فـي غـرف التحكـيم    

  الدولية.
التشريعين الفرنسي والكويتي بتحديد أهـم أسـس   من  لقد اهتم كل-٨

ومعايير وعناصر دراسة الجدوى لمشروع الشراكة وذلك حتى تستطيع اإلدارة 
  لى قرار دقيق بشأن إبرام عقد مشاركة.الوصول إ
ينفرد التشريع الكويتي عن كل من التشريعين المصري والفرنسـي  -٩

حيـث يعمـل   ، ميزة تحسب له هوهذ، بفكرة المبادرات والمشروعات المميزة
كمـا  ، بذلك على تطوير البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة من جهـة 

  .ع القطاع العام من جهة أخرىيشجع المستثمرين على الشراكة م
المطالبـة بأيـة    ال يسمح المشرع الكويتي لمقـدمي العطـاءات  -١٠

على عكس المشـرع المصـري الـذي يسـمح      تعويضات عن قرار اإللغاء
%من المصروفات الفعلية التي تكبـدها صـاحب العطـاء    ١٠بتعويض بنسبة

  إلعداد عطائه بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصري.
المشرع الفرنسي بالجهة اإلدارية المتعاقدة أداء الحقـوق   لقد أناط-١١

وال تتعـدى  ، فال تنشأ عالقة مالية بينه وبين المنتفع بالخدمـة ، المالية للمتعاقد
لـيس  ، هذه العالقة في أحسن فروضها تقاضي مقابل الخدمـة مـن المنتفـع   

ها ولكن كوكيل عن الجهة اإلدارية المتعاقدة يقوم بالتصرف لصـالح ، كأصيل
ولحسابها. أما بالنسبة للمشرع المصري والكويتي فيمكن أن ينشئ أيـاً منهمـا   
عالقة حقيقية بين المتعاقد وجمهور المستهلكين أو المنتفعين بما مـن مقتضـاه   

أي دور ، ارتباط الحقوق المالية له بنتائج االستغالل وال يكون للجهة اإلداريـة 
حيث سيحصل ، العام لهذه العقود هنا في تأمين هذه الحقوق على خالف النمط

المتعاقد حقوقه من المنتفعين وستتحدد هذه الحقوق في ضوء عـدد المنتفعـين   
وهـي  ، ومقدرتهم المالية وإقبالهم على المنتج أو الخدمة التي يقدمها المشروع
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وتخضعها للزيادة أو النقصـان  ، عناصر تحدد جميعها محتوى الحقوق المالية
  بحسب األحوال.

 
  :  في ضوء النتائج المتقدمة يوصى الباحث بما يلي

يتعين تحديد الطبيعة القانونية لعقـود الشـراكة فـي التشـريعين     -١
المصري والكويتي تحديداً قاطعاً ال يتطرق إليه احتمال وذلك إلزالة الخـالف  

  حول طبيعتها.  
ى مجموعة يجب أن يعتمد في تحديد المدة المثلى لعقد الشراكة عل-٢ 

االفتراضية لتشغيل المرفق وما يرتبط بـذلك مـن    ةالمد: مثل، من المعطيات
وكذلك المدة االفتراضية لألصول المرتبطة بهـذا  ، عمليات صيانة أو تجديدات

ومـدة  ، والمدة الزمنية المنتظر مرورها حتى ينتج الخدمة المطلوبـة ، المرفق
إضافة إلى أن هذه المدة يجب ، قاحتمال تغير التكنولوجيا المستخدمة في المرف

أن يراعى في تحديدها أن تكون كافية لكي يستطيع الملتزم أو شركة المشروع 
أن تسترد استثماراتها وأن تسدد ديونها مع تحقيق عائد مجزي أو منصف عن 

  تلك االستثمارات.
ينبغي على المشرعان المصري والكويتي أن يتجنبا الصيغ العامـة  -٣

التي يجب أن يخضع لها مشروع الشراكة من قبل اإلدارة بحيث لشرط الرقابة 
لمضمون الرقابة التي يجب أن يخضـع  الصياغة أكثر دقة وأكثر إحكاما تكون 

  .لها مشروع الشراكة
ينبغي أن يستلزم المشرعان المصري والكويتي أن يدرج في العقد -٤ 

دارة علـى  نص صريح بالجزاءات والغرامات التي يمكن أن توقعها جهـة اإل 
  المتعاقد حال مخالفة التزاماته العقدية أسوة بالمشرع الفرنسي.

يتعين عند ذكر الشروط التي يجب أن يتضمنها عقد الشراكة فـي  -٥
كل من التشريعين المصري والكويتي اإلشارة الصريحة إلـى شـرط حمايـة    

  .تأسياً بالمشرع الفرنسي، الدومين العام والمرفق العام
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منازعات عقد الشراكة في كـل األحـوال وبغـض     يتعين إخضاع-٦
النظر عن طريقة حلها بالتحكيم أو غيره من الوسائل للقـانون اإلداري سـواء   
في مصر أو الكويت وهو النهج الذي اتبعه المشرع الفرنسي وذلك حتى ال يتم 
استبعاد تطبيق القوانين الوطنية في البلدين لصالح قوانين أخـرى أجنبيـة أو   

  تحكيم المقررة في غرف التحكيم الدولية.قواعد ال
بتحديد أهم أسـس ومعـايير   يتعين على المشرع المصري أن يقوم -٧

وعناصر دراسة الجدوى لمشروع الشـراكة وذلـك حتـى تسـتطيع اإلدارة     
  الوصول إلى قرار دقيق بشأن إبرام عقد مشاركة.

ينبغي على المشرع الكويتي أن يعوض أصحاب العطـاءات عـن   -٨
  وفات الفعلية التي تكبدوها إلعداد العطاءات عند اتخاذ قرار اإللغاء.المصر

  ، ، ، ونسأل اهللا التوفيق
  الباحث
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  ملخص الرسالة
تنتهجهـا   التـي سلسلة التطور القانوني  فييعتبر عقد المشاركة حلقة 

لجذب االستثمارات ، مجال التعاون مع القطاع الخاص فيكثير من دول العالم 
منطقة القطاع الحكومي وفى مختلف مجاالته خاصـة مجـاالت   الخاصة إلى 

البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة 
وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ومن ثـم إشـباع حاجـات    ، من ناحية

قـدا  ولذا فهو وإن كان ع، المواطنين وإعالء المصلحة العامة من ناحية أخرى
تنـدرج فيمـا    والتـي إداريا كبقية العقود اإلدارية األخرى خاصة االستثمارية 

إال أنـه  ، "Droit public economiqueيسمي "القانون العـام االقتصـادي"   
حيث يتيح لجهة اإلدارة أن تمـول العديـد مـن    ، يتميز عنها بصفته التمويلية

دون أن يكلـف ذلـك    اإلنشاءات والتجهيزات وإدارتها واستغاللها وصـيانتها 
خزانة الدولة أية أعباء مالية فوزية وإنما على مدى الفترة التعاقدية وتبعا لمدة 

  المشروع المعنى.   فيالتقدم والتطور 
من هنا فقد اهتم المشرع بأن يفرد لعقد المشاركة تنظيما قانونيا كـامال  

فاظ على يجسد أطرأ تشريعية لضبط وإحكام كافة مراحل إبرامه بما يضمن الح
ذاته  فيخاصة أنه ذا طبيعة مركبة أو معقدة حيث ينطوي ، حقوق كافة أطرافه

على ضرورة إبرام العديد من العقود المتنوعة والمتداخلة ليس فقط بين طرفيه 
مجـال   فـي األساسيين وإنما بين هذين الطرفين وأطراف أخرى عديدة سواء 

.. .التقنيـة  –الهندسـية   –جارية الت –المالية  –الخبرات االستشارية القانونية 
مجـال اإلنشـاء     فـي وكـذلك  ، مجال نقل التكنولوجيا أو التمويل فيأم ، الخ

  وهكذا.. .الصيانة –التشغيل 
مـن خـالل    ومن هنا جاءت أهمية دراسة عقد الشراكة والتي تناولتها

لعام بين القطاعين االشراكة بشأن عقد المصري  ٢٠١٠لسنة  ٦٧القانون رقم 
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الكويتي والئحتـه   ٢٠١٤لسنة  ١١٦والئحته التنفيذية والقانون رقم والخاص 
  وقد تناولت هذه الدارسة في ثالثة أبواب سبقتهم بفصل تمهيدي.التنفيذية. 
  

وقد تناولت في الفصل التمهيدي ماهية عقود الشراكة بـين القطـاعين   
نشـأة وتطـور   العام والخاص وعرضت لهذا الفصل على ثالثة مباحث األول 

عقود الشراكة وعرضت لهذا المبحث في ثالثة مطالـب األول تطـور عقـد    
الشراكة في انجلترا والمطلب الثاني في فرنسا والثالث في مصر والرابع فـي  
الكويت وفي المبحث الثاني عرضت لتعريف عقد الشراكة والتمييز بينه وبـين  

ن األول لتعريف عقـد  ما يتشابه مع بعض العقود وقسمت هذا المبحث لمطلبي
هو عقد إداري، تبرمه إحدى الجهات اإلدارية مـع شـركة   و )PPP(الشراكة 

المشروع (شركة مساهمة مصرية يؤسسها صـاحب العطـاء الفـائز يكـون     
وتعهد إليها بمقتضـاه القيـام بكـل أو    ، غرضها الوحيد تنفيذ عقود المشاركة)

األساسـية والمرافـق   بعض عمليات تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية 
يجب أال تقل قيمتها  التيالعامة وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق 

 .مع االلتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطـويره  ،اإلجمالية عن مائة مليون جنيه
وتقديم الخدمات والتسهيالت الالزمة لكي يصبح المشروع صالحا لالسـتخدام  

مة انتظام واضطراد طوال فترة التعاقد التى يجـب أال  اإلنتاج أو تديم الخد في
على ثالثين سنة من تاريخ اكتمـال   –كمبدأ  –تقل عن خمس سنوات وال تزيد 

أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطور إال إذا اقتضت مصـلحة عامـة   
وعرضت في المطلب الثاني للفرق بين عقد الشراكة وما يتشابه ، ذلكجوهرية 

من عقود. وعرضت في المبحث الثالث ألهداف ومبررات الشراكة بـين   معه
القطاعين العام والخاص وقسـمت هـذا المبحـث لمطلبـين األول ألهـداف      

  ومبررات الشراكة والثاني لمزاياها وعيوبها.
وعرضت في الباب األول للطبيعة القانونية لعقود الشراكة وشـروطها  

ة القانونية لعقد الشراكة وقسمته لثالثـة  الفصل األول للطبيع، وقسمته لفصلين
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مباحث األول للتمييز بين العقد المدني والعقد االداري والمبحث الثاني للطبيعة 
  المدنية لعقد الشراكة والمبحث الثالث للطبيعة االدارية لعقد الشراكة.

وعرضت في الفصل الثاني من الباب األول لشـروط صـحة عقـد    
حث األول الشروط المتعلقة بالمدة وهي من خمـس  الشراكة وقسمته لثالث مبا

سنوات إلى خمسين سنة في القانون المصري وبحد أقصى خمسون سنة فـي  
القانون الكويتي وتوزيع المخاطر بتحديد أسس توزيع المخـاطر فـي جميـع    
حاالت تعادل التوازن أو الحادث المفاجئ أو القوة القـاهرة باكتشـاف اآلثـار    

بحسب األحوال والمقابل المالي ببيان االلتزامات الماليـة   والتعويضات المقررة
المتقابلة وعالقتها بطريقة التمويل وسعر بيع المنتج أو الخدمة وأسس تعـديل  
هذا السعر بالزيادة أو النقصان وكيفية معالجة معـدالت التضـخم والمبحـث    

واالشراف  الثاني للشروط المتعلقة بالرقابة ببيان وسائل ضمان الجودة والرقابة
والمتابعة المالية واالدارية للمشروع والجزاءات والتعـديل وأسـس وآليـات    
التعويض عن هذا التعديل بسبب احتياجات المرفـق او اكتشـاف تكنولوجيـا    
جديدة أثناء التنفيذ والفسخ وأسبابه وتبعاته والمبحث الثالث للشـروط المتعلقـة   

وذلك بمنع التنازل الكلي أو الجزئي بحماية الدومين العام والتنازل والمنازعات 
عن العقد إال بعد موافقة الجهة االدارية المختصة وعدم جواز حـل او تعـديل   
شركة التحالف الناتجة عن الشراكة أو تغيير شكلها القانوني أو تخفـيض رأس  

  مالها إال بعد موافقة السلطة االدارية المتعاقدة
د الشراكة وقسمته لفصلين وعرضت في الباب الثاني لمراحل ابرام عق

األول االجراءات التمهيدية إلبرام عقد الشراكة وعرضت له في ثالثة مباحـث  
المبحث األول دراسة جدوى المشروع والمبحث الثاني اختيار مستشار الطرح 
والمبحث الثالث التأهيل المسبق وفي الفصل الثاني عرضت مراحـل اختيـار   

م عقد الشراكة وقسمته ألربعـة مباحـث األول   المتعاقد واختيار المتعاقد وابرا
اختيار المتعاقد في التشريع الفرنسي وفي الثاني اختيار المتعاقد فـي التشـريع   
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المصري وفي الثالث اختيار المتعاقد في التشريع الكويتي وفي المبحث الرابـع  
  ابرام عقد الشراكة في التشريعات محل المقارنة.

عقد الشـراكة وتسـوية المنازعـات     وفي الباب الثالث عرضت آلثار
الناشئة عنه وقسمته لفصلين في الفصل األول عرضـت لحقـوق والتزامـات    
طرفي عقد الشراكة وقسمته لمبحثين األول لحقوق والتزامات االدارة (الشريك 
العام) وعرضت له في مطلبـين األول حقـوق االدارة وهـي حـق الرقابـة      

وط العقد باإلرادة المنفردة والحـق  واإلشراف والتوجيه وحق تعديل بعض شر
  في توقيع جزاءات والمطلب الثاني التزامات  

االدارة وهو االلتزام بتنفيذ العقد وفقا لمبدأ حسن النية والتـزام االدارة  
باحترام شروط العقد والتزام االدارة بتيسير االجراءات االدارية والقانونية وفي 

اقد (الشريك الخـاص) المطلـب األول   المبحث الثاني لحقوق والتزامات المتع
حقوق المتعاقد مع االدارة وهو الحصول على المقابل المالي وحقه في الحفـاظ  
على التوازن المالي لعقد الشراكة وفقا لنظرية عمل األمير ونظرية الظـروف  
الطارئة ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة وفي المطلب الثاني التزامات 

الدارة، وهي االلتزام بتنفيذ العقد بنفسه وفقا للمواصفات العقديـة  المتعاقد مع ا
وااللتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروع والتزام المتعاقد بنقل التكنولوجيـا  

  الحديثة والتزام المتعاقد بنقل ملكية المشروع.
المنازعات الناشـئة  وقد أفردت الفصل الثاني من الباب الثالث لتسوية 

)  من قانون الشراكة المصري ٣٥انطالقا من نص المادة  ( الشراكةعن عقد 
التي أجازت بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة االتفـاق علـى تسـوية    

أو غيره مـن وسـائل   ، المنازعات الناشئة عن عقد المشاركة بطريق التحكيم
المشـاركة"   وذلك طبقاً لما يتفق عليه في عقد، تسوية المنازعات غير القضائية

) من قانون الشراكة الكـويتي التـي أجـازت هـي     ٢٩ويقابلها نص المادة  (
األخرى وبعد موافقة اللجنة العليا االتفاق بين الجهة العامة المتعاقدة والمستثمر 

  على تسوية المنازعات بينهما عن طريق التحكيم".  
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وفي ضوء ذلك قسمت هذا الفصل إلى ثالث مباحـث المبحـث األول   
ردته لتسوية منازعات عقود الشراكة عن طريق القضاء اإلداري والمبحـث  أف

الثاني لتسوية منازعات عقود الشراكة بالوسائل الودية، وقد قسمت هذا المبحث 
عملية يتبـادل فيهـا   لثالث مطالب تناولت في المطلب األول المفاوضات وهي 

قبل تفاقمهـا إلـى   األطراف المعنية بالمشكلة وجهات النظر رغبة في تسويتها 
أن يتفق الطرفان المتنازعان في عقد الشراكة على ب والتوفيق نزاع يصعب حله

وفي المبحـث   تفويض شخص واحد أو أكثر لحسم النزاع بينهما بطريقة ودية
آلية لحل المنازعات القانونية ودياً بين فـريقين أو أكثـر   الثاني الوساطة وهي 

الوسيط بتوجيه المفاوضـات وصـقلها   بمعاونة شخص ثالث محايد يلعب دور 
مجرد إبـداء  وهي  والخبرة الفنية والمساعدة في إعطاء الحلول وتفريغها بعقود

  الرأي والمشورة من متخصص لمن يطلبها دون التزام  
عقد يحسم به وفي المبحث الثالث الصلح وهو  من هذا األخير بإتباعها

وذلك بأن ينزل كـل منهمـا   ، حتمالًالطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً م
وتـتلخص هـذه   والمحاكمات المصغرة  على وجه التقابل عن جزء من ادعائه

الوسيلة في أن النزاع الذي ينشب بين طرفي عقد الشراكة يحـال إلـى هيئـة    
مكونة من رئيس محايد وعضويين يختار كل من الطرفين المتنازعين واحـداً  

ت اإلدارة العليا ممن لهم درايـة بتفاصـيل   منهما من كبار موظفيه في مستويا
وإن لم يتفقا على شخصه تعينه جهة ، ويتولى العضوان اختيار الرئيس، النزاع

، ثم عرضت في المبحث الثالـث  غرف التجارة أو مراكز التحكيم: محايدة مثل
لتسوية منازعات عقود الشراكة عن طريق التحكيم وفي ضوء ذلك قسمت هذا 

الب في المطلب األول تعرضت لتعريـف التحكـيم وفـي    المبحث لثالث مط
 المطلب الثاني ألنواع التحكيم وفي المطلب الثالث للتحكيم في عقـد الشـراكة  
ووفقا لقانون الشراكة المصري ويجوز بعد موافقـة اللجنـة العليـا لشـئون     
المشاركة االتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن عقد المشـاركة بطريـق   

وفقا لقانون الشراكة الكويتي ويجوز بعد موافقة اللجنة العليا االتفـاق  التحكيم و
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بين الجهة العامة المتعاقدة والمستثمر على تسوية المنازعات بينهما عن طريق 
  التحكيم  

وهـي  : النـوع األول : وهنا ينبغي التمييز بين نوعين من القـرارات 
ذا النوع مـن القـرارات   القرارات التي تتخذها اإلدارة بوصفها متعاقدة ففي ه

ذلك أنها متخذة تنفيذاً لبنـود العقـد ومسـتندة    ، يجوز للمحكم نظر مشروعيتها
فهـي  ، لنصوصه واتفاق أطرافه وطالما أن المنازعة ال تتعلق بالنظـام العـام  

ومن ثم ال تندرج تحت واليـة قضـاء اإللغـاء.    ، تدخل إذن في منطقة العقد
ذها اإلدارة أثناء تنفيذ العقد بوصـفها سـلطة   القرارات التي تتخ: والنوع الثاني

حتى وإن لم يهـدف  ، عامة وهنا ال يجوز للمحكم التعرض لفحص مشروعيتها
وذلك لتعلق هذه القرارات بأوضاع إدارية تخضع لحكم القـوانين  ، إلى إلغائها

ولذا ينعقد االختصـاص بنظرهـا   ، ال إلرادة أطراف العقد أو اتفاقهم، واللوائح
  لغاء ال لقضاء التحكيم.لقضاء اإل

ولم يشترط المشرعين المصري والكويتي في قانون الشراكة أن يـتم  
ذلك أنه اكتفى فقط بشرط الحصول على موافقة ، التحكيم وفقاً إلجراءات معينة
أو ، أما فيما يتعلق بمكان انعقاد جلسات التحكـيم ، اللجنة العليا لشئون المشاركة

فيكون ذلك لما يتفق عليه في عقـد  ، ة تشكيل الهيئةأو كيفي، اللغة التي يتم بها
  المشاركة.

وتختص محاكم القضاء اإلداري بالرقابة على حكم التحكيم الصادر في 
وذلك باعتباره الجهة المختصة أصالً بنظر النـزاع  ، منازعات عقود الشراكة

ـ ، حال غياب االتفاق على التحكيم كل فاستناداً لمعيار طبيعة المنازعة الذي يش
يعد القاضـي اإلداري هـي   ، المعيار العام في توزيع االختصاصات القضائية

القاضي الطبيعي لنظر الطعون التي توجه ضد أحكام التحكيم اإلداري ورقابـة  
هي : القضاء اإلداري لحكم التحكيم في مجال عقود الشراكة تأخذ شكلين األول

من أن حكم التحكيم قد  الرقابة الشكلية، حيث يقتصر دور القضاء على التحقق
وأن هيئة التحكيم قد تم تشكيلها على وجـه غيـر   ، صدر طبقاً التفاق صحيح
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والتزمـت بمراعـاة   ، وأنها راعت القواعد اإلجرائية اآلمـرة ، مخالف للقانون
: السيما مبدأي حق الدفاع والمواجهة والثـاني ، المبادئ األساسية في التقاضي

وأنه لم يفصـل  ، باحترام المحكم لحدود مهمتههو الرقابة الموضوعية، وتتعلق 
وأنه قد ، في مسائل ال يجوز فيها التحكيم أو في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم

طبق القواعد الموضوعية للقانون اإلداري على المنازعة ذات الطبيعة الوطنية 
  محل التحكيم.

وقد انتهيت من خالل تلـك الدراسـة إلـى مجموعـة مـن النتـائج       
د التشريع الكويتي عن كل من التشـريعين المصـري   انفرتوصيات أهمها اوال

حيث ، وهذه ميزة تحسب له، والفرنسي بفكرة المبادرات والمشروعات المميزة
، يعمل بذلك على تطوير البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة من جهـة 

، في حين رىكما يشجع المستثمرين على الشراكة مع القطاع العام من جهة أخ
 يسمح المشرع الكويتي لمقدمي العطاءات المطالبة بأية تعويضات عن قرار ال

%مـن  ١٠اإللغاء على عكس المشرع المصري الذي يسمح بتعـويض بنسـبة  
المصروفات الفعلية التي تكبدها صاحب العطاء إلعداد عطائه بحـد أقصـى   

اإلداريـة  أناط المشرع الفرنسـي بالجهـة    كما خمسمائة ألف جنيه مصري.
فال تنشأ عالقة مالية بينه وبين المنتفـع  ، المتعاقدة أداء الحقوق المالية للمتعاقد

  وال تتعدى هذه العالقة في أحسن فروضها تقاضي مقابل الخدمة ، بالخدمة
ولكن كوكيل عن الجهة اإلدارية المتعاقـدة  ، ليس كأصيل، من المنتفع

بة للمشرع المصـري والكـويتي   أما بالنس يقوم بالتصرف لصالحها ولحسابها.
فيمكن أن ينشئ أياً منهما عالقة حقيقية بين المتعاقد وجمهور المسـتهلكين أو  
المنتفعين بما من مقتضاه ارتباط الحقوق المالية له بنتائج االستغالل وال يكـون  

أي دور هنا في تأمين هذه الحقوق على خالف الـنمط العـام   ، للجهة اإلدارية
ث سيحصل المتعاقد حقوقه من المنتفعين وستتحدد هذه الحقوق حي، لهذه العقود

في ضوء عدد المنتفعين ومقدرتهم المالية وإقبالهم على المنتج أو الخدمة التـي  
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، وهي عناصر تحـدد جميعهـا محتـوى الحقـوق الماليـة     ، يقدمها المشروع
  وتخضعها للزيادة أو النقصان بحسب األحوال.

الشـراكة  لمصري والكويتي في عقد المشرعان ا انأن يدرج وأوصيت
بالجزاءات والغرامات التي يمكن أن توقعها جهـة اإلدارة علـى    اًصريح اًنص

اإلشارة الصريحة إلى شـرط حمايـة   و، العقديةالمتعاقد حال مخالفة التزاماته 
في كل األحوال إخضاع منازعات عقد الشراكة و ،الدومين العام والمرفق العام

ء في مصر أو الكويت حتى ال يتم استبعاد تطبيق القوانين سوا للقضاء االداري
الوطنية في البلدين لصالح قوانين أخرى أجنبية أو قواعد التحكيم المقررة فـي  

  وهو النهج الذي اتبعه المشرع الفرنسي. ،غرف التحكيم الدولية
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 م.٢٠٠٥سنة
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التخصصية واإلصالح االقتصـادي فـي الـدول    ، الدسوقييهاب د. إ  -١٢
  .م١٩٩٥سنة، دار النهضة العربيةالقاهرة ،، النامية
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، والتطور الحديث لعقد االلتزامB.O.Tعقود البوت، جابر جاد نصارد.   -١٤
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 دون تاريخ نشر.، العربية

عقود الشراكة، اإلسكندرية ،دار الجامعـة  حمادة ، د.حمادة عبد الرازق  -٢٠
  .٢٠١٤الجديدة ،سنة 

ركن الخطأ في مسئولية اإلدارة الناشئة عـن  ، حمدي حسن الحلفاويد.  -٢١
  .٣٦٨م،ص٢٠٠٢،دون ناشر،سنة العقد اإلداري



 

 

٢٨٧ 
 

 

، القرار اإلداري في قضـاء مجلـس الدولـة   ، حمدي ياسين عكاشةد.  -٢٢
  م.١٩٨٧سنة، اإلسكندرية

،الوسائل الودية لتسوية منازعـات التجـارة   الوهاب سنان  د.حميد عبد  -٢٣
واالستثمار وفقاً للتشريعات الوطنية واالتفاقيات الدوليـة ،القـاهرة ،دار   

 م.٢٠١٥النهضة العربية،سنة

عقود المشـاركة بـين القطـاعين الحكـومي     ، رجب محمود طاجند.  -٢٤
  م.٢٠١٠سنة، دار النهضة العربية، القاهرة، والخاص

، القاهرة ،دار النهضـة العربيـة  ، إبرام العقد اإلداري، بطيخد.رمضان   -٢٥
  م.٢٠٠٨سنة

حسن الحاج ،حول طرق الخصخصة ،الكويت، المعهد د.رياض دهـال ،   -٢٦
  .٢٠١٥سنة، العربي للتخطيط بالكويت

الدعوى اإلدارية واإلجـراءات أمـام القاضـي    ، د.سامي جمال الدين  -٢٧
  م.١٩٩٠سنة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، اإلداري

مطبعـة  ، القـاهرة ، األسس العامة للعقود اإلدارية، د.سليمان الطماوي  -٢٨
  م.١٩٩١سنة، عين شمس

، دراسـة مقارنـة  ، األسس العامة للعقود اإلدارية، د. سليمان الطماوي  -٢٩
  م.١٩٨٤سنة، دار الفكر العربي، القاهرة

الوافي في شرح القانون المدني في شـرح القـانون   ، سد.سليمان مرق  -٣٠
دار ، القـاهرة ، نظرية العقـد واإلرادة المنفـردة  -في االلتزاماتالمدني 

  م.١٩٨٧سنة، الكتب القانونية
مفهوم التحكيم وفقاً لقـانون التحكـيم المصـري    ، سيد أحمد محمودد.  -٣١

  م.٢٠٠٦سنة، دار النهضة العربية، القاهرة، والمرافعات الكويتي
ت المقامـة  التحكيم في منازعات المشروعا، د.شهاب فاروق عبد الحي  -٣٢

دار النهضـة  ، القـاهرة ، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخـاص 
  م.٢٠١٤سنة، العربية



 

 

٢٨٨ 
 

 

، تقييم دور المشروعات التي طبقت نظـام  العالطه محمد محمد أبو د.  -٣٣
 ) على قطـاع الكهربـاء فـي مصـر    Botمنح واسترداد االمتيازات (

للدراسـات   داريـة اإل،كليـة العلـوم   اإلدارية  للعلومأكاديمية السادات ،
  .   ٢٠٠٨بالقاهرة، سنة 

نظم المشاركة بين القطاعين العام والخاص ، عبد القادر فتحي الشيند.  -٣٤
، نماذج من بعض الـدول العربيـة  ، في مشروعات البنية األساسية للنقل

  م.٢٠١٠سنة، بحوث ودراسات، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
بين القطاعين العام والخاص وتقديم المشاركة ، عبد اهللا شحاتة خطابد.  -٣٥

كليـة  ، الخدمات العامة على مستوى المحليات واإلمكانيات والتحـديات 
  جامعة القاهرة.، االقتصاد والعلوم السياسية

، B.O.Tالنظام القـانوني لعقـود ال  ، عبد اهللا طالب محمد الكندريد.  -٣٦
  م.٢٠٠٩سنة، دار النهضة العربية، القاهرة

أساليب اإلدارة العامة وخضـوعها  -لقانون اإلداريا، د.عزيزة الشريف  -٣٧
مؤسسة دار الكتب للطباعـة  ، الكويت، الجزء األول، لمبدأ سيادة القانون

  م.٢٠٠٠سنة، والنشر
دراسات في نظرية العقد اإلداري وتطبيقاتهـا فـي   ، عزيزة الشريفد.  -٣٨

كلية الدراسـات واالستشـارات   ، كلية الحقوق، جامعة الكويت، الكويت
  م.١٩٩٨سنة، ونيةالقان

دار ، القـاهرة ، دراسات في نظرية العقـد اإلداري ، د.عزيزة الشريف  -٣٩
  دون تاريخ نشر.، النهضة العربية

الطريق لبناء مرافق الدولة B.O.Tعقود البوت، البهجيعصام أحمد د.  -٤٠
  م.٢٠٠٠سنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، الحديثة

ك ،اإلسـكندرية ،دار الجامعـة   ،عقود الفيـد عصام عبد الفتاح مطر د.  -٤١
 .٢٠٠٩الجديدة،سنة



 

 

٢٨٩ 
 

 

دار النهضـة  ، القاهرة، معيار تمييز العقد اإلداري، د.عمر حلمي فهمي  -٤٢
  م.١٩٩٣سنة، العربية

التطور الحديث لعقود التزام المرافق العامة طبقاً ، د.عمرو أحمد حسبو  -٤٣
، دار النهضـة العربيـة  ، القـاهرة ، دراسـة مقارنـة  ، (B.O.T)لنظام
  م.٢٠٠١سنة

فق العام طبقاً لنظـام  رالتطوير الحديث لعقد التزام الم، عمرو حسبود.  -٤٤
  م.٢٠٠٢سنة، دار النهضة العربية، القاهرة، دراسة مقارنة، B.O.Tال

، دار النهضـة العربيـة  ، القاهرة، حكم التحكيم، عيد محمد القصاصد.  -٤٥
  م.٢٠٠٧سنة

منشأة ، إلسكندريةا، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، فتحي واليد.  -٤٦
  م.٢٠٠٦سنة، المعارف

دار الجامعـة  ، اإلسـكندرية ، العقـود اإلداريـة  ، ماجد راغب الحلود.  -٤٧
  م.٢٠٠٩سنة، الجديدة

مطبعة جامعـة  ، العراق دهوك، القضاء اإلداري، د.مازن ليلو راضـي   -٤٨
  م.٢٠١٠سنة، دهوك

،عقود التجارة الدولية وسـبل حسـم المنازعـات    ماهر محمد حامد د.  -٤٩
  م.٢٠٠٩ئة عنه ،القاهرة ،دار لنهضة العربية،سنةالناش

النظام القانوني لعقود اإلنشاء والتشـغيل وإعـادة   ، د.ماهر محمد حامد  -٥٠
  م.٢٠٠٥سنة، دار النهضة العربية، القاهرة، (B.O.T)المشروع

،مبادئ وأحكام العقود اإلدارية في مجـال النظريـة    يرمحمد السنا د.  -٥١
  ،دون تاريخ نشر. العربية ،دار النهضة ،القاهر والتطبيق

الهيئـة  ، القـاهرة ، المفاوضات الدوليـة ، محمد بدر الدين مصطفى د.  -٥٢
  م.١٩٩١سنة، المصرية العامة للكتاب



 

 

٢٩٠ 
 

 

،إقامة المشروعات االستثمارية وفقا لنظام النيابـة   ايدقمحمد بهجت  د.  -٥٣
ــام  ــة ونظ ــل الملكي ــغيل ونق ــاهرةB.o.tوالتش ــة  ،الق ،دار النهض

 .  ٢٠٠٠العربية،سنة
المركـز   ،) BOTنظام التشييد واإلدارة والتحول(، محمد سمير زكى د.  -٥٤

  م.١٩٩٩سنة القاهرة، االستشاري الدولي للبحوث
دراسة فـي قـانون التجـارة    ، التحكيم التجاري الدولي، محمد شفيقد.  -٥٥

  م.١٩٩٧سنة، دار النهضة العربية، القاهرة، الدولية
ـ ، محمد عبد السالم مخلصد.  -٥٦ ، ي دعـوى اإللغـاء  نظرية المصلحة ف

  م.١٩٨١سنة، دار الفكر العربي، القاهرة
العقود اإلدارية في مجـال  وأحكام ،مبادئ  محمد عبد العال السناريد.  -٥٧

  ،دون تاريخ نشر. ،دار النهضة العربية ،القاهرة النظرية والتطبيق
وسائل التعاقد اإلداري وحقوق والتزامات ، يرحمد عبد العال السنامد.  -٥٨

، دار النهضـة العربيـة  ، القاهرة، دراسة مقارنة، تعاقد معهااإلدارة والم
  دون تاريخ.

، بيـروت ، عقود األشغال والتحكيم فيها، محمد عبد المجيد إسماعيلد.  -٥٩
  م.٢٠٠٣سنة، منشورات الحلبي الحقوقية

دار ، القـاهرة ، ماهيـة العقـد اإلداري  ، محمد عبد الواحد الجميلـي د.  -٦٠
  م.١٩٩٨سنة، النهضة العربية

،الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز  دكرورى محمد متوليحمد مد.  -٦١
اإلدارة ، قطاع مكتب الـوزير  وزارة المالــية ،على التجربة المصرية
  .إدارة بحوث التمويل، العامة للبحوث المالية

،الصلح والتحكيم في المواد المدنية والتجاريـة  د.محمود السيد تحيوي   -٦٢
  .٢٠٠٧معي،سنة،اإلسكندرية ،دار الفكر الجا

دراسـة قانونيـة   ، التحكيم التجاري الدولي، محمود سمير الشرقاويد.  -٦٣
  م.٢٠١١سنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مقارنة



 

 

٢٩١ 
 

 

، دار الفكـر العربـي  ، القاهرة، العقود اإلدارية، محمود عاطف البناد.  -٦٤
  .م٢٠٠٧سنة

ـ    ، د.محمود محمد هاشم  -٦٥ ة النظرية العامة للتحكـيم فـي المـواد المدني
، دار الفكـر العربـي  ، القاهرة، اتفاق التحكيم، الجزء األول، والتجارية

  م.١٩٩٠سنة
دار ، القـاهرة ، التحكيم التجاري الدولي، د.محمود مختار أحمد بريري  -٦٦

  م.٢٠٠٧سنة، النهضة العربية
دار  القضـاء اإلداري ،اإلسـكندرية،  د.مصطفي أبـو زيـد فهمـي ،     -٦٧

 م.١٩٨٧،سنةالمطبوعات الجامعية

 ،العقـود اإلداريـة وأحكـام إبرامهـا،     فتاح خليفة عبـد الحميـد  مد.  -٦٨
  م.٢٠٠٨اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية،سنة

،دار  العقود اإلدارية وأحكام إبرامهـا، اإلسـكندرية  ، د.حمد محمد حمد  -٦٩
 .٢٠٠٨،سنة  المطبوعات الجامعية

ة ،مفهوم العقد اإلداري وقواعد إبرامـه ،القـاهر  د.منصور محمد أحمد   -٧٠
 .٢٠٠٠،دار النهضة الحديثة،سنة

اإلطـار القـانوني لشـرعية عقـد     ، د.منى رمضـان محمـد بطـيخ     -٧١
دار النهضـة  ، القاهرة، والوسائل البديلة لتسوية منازعاتPPPالمشاركة

  م.٢٠١١سنة، العربية
،التحكيم في المواد المدنية والتجاريـة الوطنيـة   د.نبيل إسماعيل عمر   -٧٢

 م.٢٠٠٢الجامعة الجديدة للنشر،سنةوالدولية ،اإلسكندرية ،دار 

اتفاقات الكونسرتيوم وغيرها من اتفاقـات  ، د.هاني صالح سري الدين  -٧٣
، دار النهضـة العربيـة  ، القاهرة، التعاون في صناعة اإلنشاءات الدولية

  م.١٩٩٩سنة
  



 

 

٢٩٢ 
 

 

التنظيم القانوني والتعاقـدي لمشـروعات   ، هاني صالح سرى الدين د.  -٧٤
دراسة تحليلية لنظـام  ، ن طريق القطاع الخاصالبنية األساسية الدولية ع

دار النهضـة  ، القـاهرة ، BOOTالبناء والتملك والتشغيل ونقل الملكيـة 
  م.٢٠٠١سنة، العربية

منشـأة  ، اإلسـكندرية ، النظرية العامة للعمل القضائي، وجدي راغب د.  -٧٥
  م.١٩٧٤سنة، المعارف

خضـوعه  ومـدى  (B.O.T)النظام القانوني لعقد، ياسر أحمد كامل د.  -٧٦
  م.٢٠٠٨سنة، مجلس النشر العلمي، الكويت، لقواعد القانون الخاص

 

، (B.O.T)عقد امتياز المرفـق العـام  ، إبراهيم الدسوقي عبد اللطيفد. - ١
، كليـة الحقـوق  ، جامعة عـين شـمس  ، رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة

  م.٢٠٠٣سنة
، دراسة مقارنة، B.O.T، لمرفق العامعقد امتياز ا، إبراهيم الشهاويد. - ٢

  م.٢٠٠٣سنة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، رسالة دكتوراه
،رسـالة   ،مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية أحمد عثمان عيادد. - ٣

  .١٩٧٣،جامعه القاهرة،سنة دكتوراه
رسـالة  ، آثار عقد األشغال العامة على المتعاقدين، د.أيمن محمد جمعة - ٤

  م.٢٠٠٣سنة، جامعة الزقازيق ،دكتوراه
اآلثار القانونية للرقابة اإلدارية علـى مشـروعات   ، أحمد محمد محرمد. - ٥

رسـالة  ، دراسـة مقارنـة  ، (B.O.T)المرافق العامة المقامة بنظـام ال 
  م.٢٠٠٨سنة، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، دكتوراه

ن جامعـة عـي  ، رسالة دكتوراه، معيار العقد اإلداري، د.ثورية لعيوني - ٦
  م.١٩٨٧سنة، كلية الحقوق، شمس



 

 

٢٩٣ 
 

 

دراسة ، آثار عقد التزام المرافق العامة، حسن محمد عبد المنعم حسند. - ٧
  م.٢٠٠١سنة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، مقارنة

النظام القانوني لعقود التسيير والتشغيل ونقـل  ، خالد بن محمد العطيةد. - ٨
  م.١٩٩٠سنة، كلية الحقوق، اهرةجامعة الق، رسالة ماجستير، الملكية

، النظـام القـانوني لعقـود التشـييد      د.خالد بن محمد عبد اهللا العطية - ٩
والتشغيل ونقل الملكية ، رسالة ماجستير ، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 

   م.١٩٩٩سنة 
رقابــة ديــوان المحاســبة علــى    ، دالل أديــب إبــراهيم د.  -١٠

كلية الدراسـات  ، الكويت جامعة، رسالة ماجستير، (PPP,B.O.T)عقود
  م.٢٠٠٩سنة، العليا

االتجاهات الحديثة في عقود االلتزام وتطبيقاتهـا  ، دويب حسين صابرد.  -١١
، جامعة أسيوط، رسالة دكتوراه، على عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية

  م.٢٠٠٦سنة، كلية الحقوق
، دور البنوك في تمويل مشـروعات البنيـة   رشدي صالح عبد الفتاحد.  -١٢

دراسة تحليلية مقارنة مع التطبيق على مصر  )BOT(بنظام ال األساسية
  .٢٠٠٥، كلية الحقوق ، سنة  اإلسكندرية، رسالة دكتوراه، جامعة 

، التنظيم القانوني والتعاقدي لنظم مشـاركة  شهاب فاروق عبد الحيد.  -١٣
،  األساسـية القطاع العام والخاص في تمويل وتشغيل مشروعات البنية 

  .٢٠١٠،سنة  ،جامعة القاهرة، كلية الحقوق جستيررسالة ما
أثر عجز الموازنة الحكومية على سـعر الصـرف   ، شيماء هاشم علي  -١٤

) رسالة ماجستير، ٢٠٠٥-١٩٩٠اليابان حالة دراسية  للمدة (- األجنبي
  .٢٠٠٨،سنة  كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد

، ت العمـل الجماعيـة  قواعد التحكيم في منازعـا ، د.عبد القادر عودة  -١٥
، كليـة الحقـوق  ، جامعـة القـاهرة  ، رسـالة دكتـوراه  ، دراسة مقارنة

  م.١٩٨٨سنة



 

 

٢٩٤ 
 

 

، أ  أثناء تنفیذ العقـد اإلداري رالظروف التي تط، علي عبد المولىد.  -١٦
  .م١٩٩١سنة، جامعة عین شمس، هارسالة دكتور

، االلتزام بالضمان في عقـود اإلنشـاءات الدوليـة   ، عمرو طه بدويد.  -١٧
  .٢٠٠٤سنة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، دكتوراهرسالة 

دراسـة  ، االلتزام بالضمان في عقود البناء والتشييد، عمرو طه بدويد.  -١٨
، جامعـة القـاهرة  ، رسالة دكتوراه، تطبيقية في عقود اإلنشاءات الدولية

  .٢٠٠٢سنة، كلية الحقوق
يذ عقد التزامات وحقوق المتعاقدين في تنف، عيسى عبد القادر الحسند.  -١٩

، كليـة الحقـوق  ، جامعـة القـاهرة  ، رسالة دكتـوراه ، األشغال العامة
  م.١٩٩٧سنة

اإلنشـاء  B.O.Tالنظام القـانوني لعقـود البـوت   ، ماهر محمد حامدد.  -٢٠
، كليـة الحقـوق  ، جامعة بنهـا ، رسالة دكتوراه، والتمليك ونقل الملكية

  م.٢٠٠٤سنة
التحكـيم إلقامـة    ،النظام القانوني وقواعدمنصور محمد عبد العظيم د.  -٢١

المشروعات االستثمارية بنظام البناء والتشغيل ونقـل الملكيـة ،رسـالة    
 م.٢٠٠٩دكتوراه ،جامعة عين شمس ،كلية الحقوق،سنة

منح التزام المرافق العامة في ظـل  ، نجاتي عبد الغني إبراهيم غازيد.  -٢٢
دراسة تأصيلية تطبيقيـة  ، (B.O.T)قوانين الخصخصة المعروف بنظام

  م.٢٠٠٧سنة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، مقارنة
التحكيم في المنازعات اإلداريـة ذات الطبيعـة   ، د.وليد محمد يوسف  -٢٣

  م.٢٠٠٩سنة، كلية الحقوق، دامعة عين شمس، رسالة دكتوراه، التعاقدية
،عقود األشغال العامة وفقاً لنظام تسليم  يحي محمد عيد مرسي النمرد.  -٢٤

 م.٢٠١٠كلية الحقوق،سنة ،جامعه القاهرة، سالة دكتوراه،ر المفتاح
النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا فـي مجـال   ، د.يوسف األكيـابي   -٢٥

  .١٩٨٩سنة، رسالة دكتوراه، القانون الدولي الخاص



 

 

٢٩٥ 
 

 

 

، مجلـة القضـاة  ، المسائل التي يجوز حلها بالتحكيم، د.حسام األهواني - ١
  م.١٩٩٩العددان األول والثاني يناير سنة، الثونالسنة الحادية والث

حول المبادئ التي تحكم المفاوضـات فـي عقـود نقـل     ، حمد بارودد. - ٢
، جامعـة القـاهرة  ، كلية الحقوق، مجلة القانون واالقتصاد، التكنولوجيا

  .٢٠٠٤سنة، العدد الرابع والسبعون
ـ   ، د.عبد الحميد حشيش - ٣ ود القرارات اإلدارية القابلـة لالنفصـال وعق

ــاير ، ٣٦٣العــدد، ٦٦الســنة، مجلــة مصــر المعاصــرة، اإلدارة ين
  م.١٩٧٦سنة

األسس القانونية الالزمة لمشـروعية العقـد اإلداري    لؤي كريم عبد،د. - ٤
وأهميتها في أداء السلطة العامة لواجباتها، مجلة ديالي ، العـدد الثالـث   

  .٢٠١١والخمسون ، سنة 
مجلة ، القطاع اإلداري نموذجاً الترجمة والتنمية الفكرية، لبانة مشوحد. - ٥

  م.٢٠١١سنة، العدد الثالث والرابع، )٢٧المجلد(، جامعة دمشق
)،مجلة المحـامون  (BOT، التحكيم في عقود البوتمحمد وليد منصورد. - ٦

  .٧١، السنة٢٠٠٦لسنة  ٨,٧السورية، العددان 
مجلة ، اتجاهات حديثة في المعيار المميز للعقد اإلداري، د.وليم سليمان - ٧

  .١٩٦٠سنة، ٩-٨العدد، لس الدولةمج

 

بحث مقدم ضمن ) (p.p.p،التحكيم في عقود الشراكة أحمد سيد أحمدد. - ١
اإلطار القانوني لعقود الشـراكة بـين القطـاعين العـام      فعاليات ندوة

 والخاص والتحكيم في منازعاتها)برعاية المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
-٥،في الفتـرة مـن   ،جمهورية مصر العربية منعقدة في شرم الشيخال،
  م.٢٠١١ديسمبر٧
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االسـتثمار العـام   ، وغيرد شوارتز، ريتشارد همينغ، برناردين أكيتوبي - ٢
،صندوق  ،سلسلة قضايا اقتصادية والشراكة بين القطاعين العام والخاص

  .٢٠٠٧،سنة٤٠النقد الدولي،العدد
لقانونية لعقد البنـاء والتشـغيل ونقـل    الطبيعة ا، د.جمال عثمان جبريل - ٣

ــة ــل   ، (B.O.T)الملكي ــغيل ونق ــك والتش ــاء والتمل ــد البن أو عق
بحث منشور في سلسلة إصدارات مركز البحـوث  ، (B.O.O.T)الملكية

  م.٢٠٠١سنة، أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية، اإلدارية
م بين القطـاع العـا   BOT،قطب ،التحكيم في عقود  د.عالء الدين رجب - ٤

-١٨/٣/٢٠١٢والخاص ،بحث مقدم إلى دورة التحكيم في الفترة مـن  
م،مركز البحوث واالستشارات القانونيـة ،كليـة الحقـوق    ٢٢/٣/٢٠١٢

  ،جامعة القاهرة.
،قواعد الوساطة الحكومية لتسوية نزاعات التشـييد  علوي سالم اللوزي  - ٥

يـة  والبناء في هونغ كونج وامكانيه تطبيقها في دولـة اإلمـارات العرب  
المتحدة ،بحث مقدم للمؤتمر الثامن عشر لعقود البنـاء والتشـييد بـين    

-١٩والنظم القانونية المستحدثة في الفترة مـن  ةالقواعد القانونية التقليدي
  دولة اإلمارات العربية المتحدة.٢٠١٩ابريل سنة٢١

األعمـال التـي يمكـن    ، لجنة األمم المتحدة للقانون التجـاري الـدولي   - ٦
مستقبال في مجـال الشـراكات بـين القطـاعين العـام      ا هباالضطالع 

تقرير عن ندوة األونسيترال حول الشراكات بـين القطـاعين    والخاص،
ــام والخــاص ــا  الع ــايو  ٣-٢،فيين ــة  م،٢٠١٣م ــدورة السادس ال

  .٢٠١٣يوليه ٢٦-٨،واألربعون
مجلس الشعب المصري ،تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنتـي الخطـة     - ٧

التقريـر الرابـع مشـترك والخـاص     ، االقتصاديةوالموازنة والشئون 
بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مشـاركة القطـاع الخـاص فـي     
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الفصل التشـريعي التاسـع   ، مشروعات البنية األساسية والمرافق العامة
  .٢٠١٠سنة، أبريل، دور االنعقاد العادي الخامس

  بحث مقدم في مؤتمر شرم الشيخ بعنوان، محمد أبو العينين - ٨
"Build-Own/Operate-Transfer(B.O.T)Projects" 

برعاية مركـز القـاهرة اإلقليمـي للتحكـيم     ، م٢٠/١٩٩٨-١٨أكتوبر
  التجاري الدولي.

  لیولتحوا  للتشغيوا ءلبنام ااظن، المعهـد العربـي للتخطـيط بالكويـت     - ٩
B.O.T،.سـنة   رفمبون، والثالثـون  سملخاد ادلع،ا جسر التنميةلسلة س
  لثة.لثاالسنة ، ا٢٠٠٤

ندوة عقود ، الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفاء عثماند. -١٠
  م.٢٠٠٧أغسطس سنة٩-٥العدد من، المشاركة وآثارها

 
الهيئة العامة لشئون ، القاهرة، الوجيز مالمعج، مجمع اللغة العربية - ١

  م.١٩٩٠سنة، المطابع األميرية
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service, and this relationship does not exceed in the best of 
its obligations to receive in return for the service a payment 
from the beneficiary, not as an original, but as an agent of the 
contracting administrative authority to act in its favor and to 
calculate it. As for the Egyptian and Kuwaiti legislators, 
either of them may establish a real relationship between the 
contractor and the consumer or user community, including 
the connection of the financial rights to the results of the 
utilization, and the administrative authority has no role here 
in securing these rights, contrary to the general pattern of 
these contracts. In which the contractor will collect its rights 
from the beneficiaries and such rights will be determined in 
light of the number of users, their financial ability and their 
demand on the product or service provided by the project, all 
such elements determine the content of financial rights, and 
subject them to an increase or decrease according to the case. 

I recommended that the Egyptian and Kuwaiti 
legislators in the partnership contract explicitly stipulate the 
penalties and fines that the management authority may 
impose upon the contractor in case of violation of its 
contractual obligations, in addition to the explicit reference to 
the topic of protecting the public domain and the public 
facility, and subjecting the disputes of the partnership 
contract in all cases to the administrative judiciary in Egypt 
or Kuwait So as not to exclude the application of national 
laws in the two countries in favor of other foreign laws or 
arbitration rules established in the chambers of international 
arbitration, which is an approach followed by the French 
legislator. 
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arbitration. Based on the nature of the dispute, which is the 
general criterion in the distribution of jurisdictions, the 
administrative judge is the natural judge to hear appeals 
Against administrative arbitral judgments and the control of 
the administrative judiciary of the arbitration award in the 
field of partnership contracts takes two forms: the first form 
is the formal control, where the role of the judiciary is 
limited to verify that the arbitral award was issued in 
accordance with a valid agreement, and that the arbitral 
tribunal was formed in a way that does not violate the law 
and that it considered the procedural rules beside considering 
the main principles in litigation especially - The principle of 
the right of defense and confrontation; and the second form is 
the objective control, which concerns the respect of the 
arbitrator for the limits of his mission, that he has not settled 
matters in which arbitration or matters not covered by the 
arbitration agreement, And that the substantive rules of 
administrative law had been applied to the dispute of a 
national nature in the place of arbitration. 

I have completed through this study a set of 
conclusions and recommendations, the most important of 
which is the uniqueness of the Kuwaiti legislation than both 
the Egyptian and French legislations by the idea of 
distinctive initiatives and projects. This is an advantage for 
which it is accounted for. It works to develop infrastructure, 
services and public facilities from one hand while 
encouraging the investors to enter partnership with the public 
sector on the other hand. While the Kuwaiti legislator does 
not allow bidders to claim any compensation for the 
cancellation decision, contrary to the Egyptian legislator, 
which allows for compensation of 10% of the actual 
expenses incurred by the bidder to prepare his bid up to a 
maximum of five hundred thousand Egyptian pounds. The 
French legislator also authorizes the contracting authority to 
perform the financial rights of the contractor. Therefore there 
is no financial relationship between him and the user of the 
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Committee of the partnership agreement affairs, to agree on 
the settlement of the disputes arising from the partnership 
contract by arbitration in accordance with the law of the 
Kuwaiti partnership as it is allowed, after the approval of the 
supreme Committee of the partnership agreement affairs, to 
agree between the General Contracting authority and the 
investor to settle disputes between them through arbitration. 

Here it is necessary to distinguish between two types 
of decisions, the first type: are the decisions taken by the 
administration in its capacity as the contracting party. In this 
type of decision, the arbitrator may consider its legality, since 
it is in compliance with the terms of the contract and based 
on its provisions and the agreement of its parties and as long 
as the dispute is not related to public order, as it enters in the 
scope of the contract, and therefore do not fall under the 
jurisdiction of the cancellation judiciary. The second type is 
the decisions made by the administration during the 
implementation of the contract as a public authority, 
whereas, arbitrator may not examine the legality of the 
contract, even if he does not intend to cancel it. These 
decisions relate to the administrative conditions subject to the 
rule of laws and regulations and not to the will of the parties 
or their agreement. Therefore it’s reviewing lies in the 
jurisdiction of the cancellation judiciary not the arbitration 
judiciary. 

Both the Egyptian and Kuwaiti legislators did not 
stipulate in the partnership law that the arbitration should be 
done in accordance with certain procedures, as it was 
sufficient only to obtain the approval of the Supreme 
Committee for the affairs of partnership. As for the location 
of the arbitration sessions or the language of the arbitration, it 
was agreed upon in the contract of partnership. 

The Courts of Administrative Justice are competent to 
supervise the arbitration award issued in the disputes of the 
partnership contracts, as the body originally competent to 
consider the dispute in the absence of the agreement on 
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into three topics, in the First topic I discussed the 
negotiations as a process in which the concerned parties 
exchange views to resolve the problem before it escalates 
into a dispute that is difficult to be resolve and the 
conciliation so that the parties of the dispute in the 
partnership agreement agree to authorize one or more 
persons to resolve the dispute in a friendly manner. In the 
second topic, the mediation which is a mechanism for 
resolving legal disputes amicably between two or more 
parties with the help of a third person who has a neutral role 
and plays the role of mediator by directing and supporting 
the negotiations and helping in giving solutions and 
unloading them with contracts and technical expertise. It is 
only to express the opinion and advice of a specialist to those 
who request it without the commitment of the latter to follow 
it. In the third Theme it is devoted for the conciliation, which 
is a contract to resolve a dispute or a potential conflict to 
bring each of them to waive correspondently part of his claim 
and mini-trials. This means is summarized in that the existing 
dispute between the parties of the partnership contract is 
referred to a body composed of a neutral president and two 
members each of the conflicting parties choose one of them 
from the senior staff at the levels of public administration 
who are familiar with the details of the dispute, and the two 
takes members are responsible for selecting the president, 
where in case they did  not agree on a person , such person 
shall be appointed by a neutral party, such as chambers of 
commerce or arbitration centers. Then I presented in the third 
topic, the settlement of disputes of the partnership contracts 
through arbitration and in the light of that, I divided this 
Theme into the three topics, the first topic is under the 
definition of arbitration and in the second topic I discussed 
the types of arbitration while in the third topic I allocated it 
for the arbitration in the partnership contract and in 
accordance with the law of the Egyptian partnership. 
Whereas it is allowed, after the approval of the supreme 
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facilitate administrative and legal procedures. In the second 
Theme I addressed the rights and obligations of the 
contractor (Private partner). The first topic is the rights of the 
contractor with the administration which is to obtain the 
financial consideration and the right to maintain the financial 
balance of the partnership contract in accordance with the 
theory of the Prince's work, the theory of emergency 
conditions and the theory of unexpected material financial 
difficulties. In the second topic I addressed the contractor's 
obligations with the administration, which are the 
compliance with the execution of the contract by itself 
according to the contractual specifications and the 
compliance to the deadlines for the implementation of the 
project beside the contractor's commitment to transfer 
modern technology and the contractor's commitment to 
transfer ownership of the project. 

I dedicated the second section of Chapter Three to the 
Settlement of Disputes arising out of the Partnership contract 
which is set forth in Article No. 35 of the Egyptian 
Partnership Law, which, after the approval of the Supreme 
Committee for Partnership  Affairs, approved the settlement 
of disputes arising out of the contract of partnership  by 
arbitration or other non-judicial means of settling disputes In 
accordance with what is agreed upon in the contract of 
partnership.while "The provision of Article (29) of the 
Kuwaiti Partnership Law, which has after the approval of the 
Supreme Committee for Partnership  Affairs, approved the 
settlement of disputes arising out of the contract of 
partnership , approved the agreement between the contracting 
public authority  and the investor to settle disputes between 
them through arbitration. 

In light of that, this section was divided into three 
Themes. The first Theme is devoted to resolve the disputes of 
partnership contracts through the administrative judiciary , 
The second Theme is to settle the disputes of the partnership 
contracts by amicable means. This Theme has been divided 
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administrative authority and the inadmissibility of 
terminating or modifying the alliance company resulting 
from the partnership or change its legal form or reducing the 
capital except after acquiring the approval of the Contracted 
administrative authority. 

Moreover, in the second chapter, I presented the stages 
of concluding the partnership contract and I divided it into 
two sections, the first section discusses the preliminary 
procedures for concluding the partnership contract which I 
presented it in three topics, the first Theme was presented to 
study the feasibility of the project. In the second Theme I 
presented the selection of the consultant of the proposing the 
bids and the third Theme is the prequalification, in the 
second section I presented the stages of selection of the 
contractor and the conclusion of the partnership contract 
which I divided into four topics, the first Theme discusses the 
selection of a contractor in the French legislation; the second, 
the selection of a contractor in the Egyptian legislation, the 
third the selection of a contractor in the Kuwaiti legislation, 
and the fourth, the conclusion of the partnership contract in 
all legislations in comparison. 

In the third chapter, I presented the effects of the 
partnership contract and the settlement of the disputes arising 
thereof and I divided it into two sections in the first section, I 
presented the rights and obligations of the parties to the 
partnership contract and divided it into two topics , the first 
Theme addresses the rights and obligations of management 
(the general partner), and presented it in two topics, the first 
topic include the rights of management, which is the 
supervision, follow up and directing rights in addition to the 
right to modify some conditions in the contract with the 
individual will in addition to the right to impose penalties. 
The second topic is the obligation to implement the contract 
in accordance with the principle of good faith and the 
commitment of the administration to respect the terms of the 
contract and the commitment of the administration to 
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private sectors and I divided this Theme into two topics, the 
first one includes the objectives and justifications for the 
partnership, and the second its advantages and disadvantages. 

I submitted in the first chapter, the legal nature of the 
partnership contracts, its conditions and I divided it  into two 
sections, the first section include  the legal nature of the 
partnership contract which I divided  into three topics to 
distinguish between the civil contract and the administrative 
contract. The second Theme discusses the civil nature of the 
partnership contract and the third Theme discusses the 
administrative nature of the partnership contract. 

I addressed ,in the second section of the first chapter, 
the terms of validity of the partnership contract and I divided 
it into three topics, the first topic, the terms related to the 
duration which starts from five years to fifty years in the 
Egyptian law with a maximum of fifty years in the Kuwaiti 
law in addition to the distribution of risks by determining the 
basis of risk distribution in all cases of equal balance or 
sudden events or force majeure through the discovery of the 
effects and compensations determined according to the 
circumstances and the financial reward by showing the 
opposite financial liabilities and their relation to the 
financing method and the price of the sale of the product or 
service and the basis for adjusting this price with increase or 
decrease and how to address the inflation rates and the 
second Theme discusses the conditions related to Control by 
showing the means of quality guarantee , supervision of 
financial and administrative follow up of the project, 
penalties, and amendments beside the principles and 
mechanisms of compensation for this amendment due to the 
needs of the facility or the discovery of new technology 
during the implementation , termination and the reasons and 
consequences. The third Theme addresses the conditions 
relating to the protection of the public domain, assigning and 
disputes by preventing the total or partial waiver of the 
contract except after the approval of the competent 
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partnership between the public and private sectors , its 
Executive Regulations and the Kuwaiti Law No. 116 of the 
year 2014 and its executive regulations. This study was 
addressed in three chapters preceded by an introductory 
chapter. 

In the introductory chapter, I discussed the nature of 
public-private partnership contracts. I presented this chapter 
in the three topics: the first Theme address the emergence 
and development of partnership contracts, in which this 
Theme is presented in four topics, the first topic deals with 
the development of the partnership contract in England, the 
second topic in France, and the third topic in Egypt and the 
fourth in Kuwait. In the second topic, I presented a definition 
of the partnership contract “(PPP) Public Private 
Partnership”, which is an administrative contract concluded 
by one of the administrative authorities with the project 
company (an Egyptian joint stock company established by 
the winning bidder whose sole purpose is the implementation 
of the Partnership contracts), in which it was awarded 
according to the partnership agreement with carrying out all 
or some of the processes of financing, construction and 
equipping of infrastructure and public utilities  which their 
services shall be made available or financing and developing 
such utilities, which its total value shall not be less than LE 
100 million, with a commitment to maintain what is being 
constructed or developed. And provide the necessary services 
and facilities for the project to be valid for use in production 
or to maintain regular and continuous service throughout the 
contract period which shall not be less than five years and 
shall not increase - as a principle- than thirty years as of the 
date of the completion of construction and processing or 
completion of the developmental works unless a substantial 
public interest required so. I presented in the second topic the 
difference between a partnership contract and other similar 
contracts. I also presented in the third topic, the objectives 
and justifications for the partnership between the public and 
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Abstract 
The partnership contract is considered as a link in a 

series of legal development that is pursued by many countries 
in the field of cooperation with the private sector in order to 
attract private investments to the area of the governmental 
sector and to its various fields, especially the fields of 
infrastructure, services and public facilities to reduce the 
burden on the general budget from one hand and achieve 
economic and social development and thus satisfy the needs 
of the citizens and raise the public interest on the other hand. 
Therefore, and despite the fact that it is an administrative 
contract like other administrative contracts, especially  the 
investment ones, which fall in the so-called "general 
economic law" Droit public economique ", however, it is 
distinguished from it  with the Financing character, which 
allows the administration to finance many constructions, 
equipment, management, utilization and maintenance without 
any incurring the state treasury any immediate financial 
burdens, but over the contractual period, depending on the 
duration of progress and development in the concerned 
project. 

Hence, the legislator was concerned to establish in the 
partnership contract a fully legal entity, reflecting the most 
recent legislative frameworks to control and enforce all the 
stages of its implementation, in order to guarantee the rights 
of all its parties, especially as it has a complicated or difficult 
nature. In which it involves the necessity of concluding many 
variable and Interlaced contracts, not only between its two 
main parties, but also between these two parties and many 
other parties whether in the field of legal, financial, 
commercial, engineering, technical, etc. expertise or in the 
field of transferring technology or finance, as well as in the 
field of construction, operation, maintenance and etc. 

Consequently the importance of the study of the 
partnership contract occurs which was addressed by the 
Egyptian Law No. 67 of the year 2010, regarding contract on 
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