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الممخص
هػػدفت هػػذد الد ارسػػة إلػػى د ارسػػة اإلطػػار القػػانوني النػػاظـ لعمميػػة التعاقػػد اإلداري اإللكترونػػي
وفق ػال لمقػػانوف األردنػػي ،وتحديػػد الطبيعػػة القانونيػػة لمعقػػود اإلداريػػة اإللكترونيػػة ومػػف ثػػـ تحديػػد شػػروط
انعقادها وخصائصها ،وتحديد آثار هذد العقود مف الزماف واألشخاص ومػد حاجتنػا التشػريعية إلػى
تشريعات خاصة تنظـ عممية التعاقد اإلداري اإللكتروني.
كمػػا تناولػػت هػػذد الد ارسػػة الطبيعػػة القانونيػػة لمعقػػود اإلداريػػة اإللكترونيػػة التػػي تكػػوف اإلدارة
طرفال فيها ،وتنحصر هذد الدراسة في الطػرؼ الػذي يمثػؿ اإلدارة – المخػوؿ – أو الوكيػؿ فػي العقػود
اإلدارية اإللكترونية في المممكة األردنية الهاشػمية ،كمػا تتحػدد هػذد الد ارسػة ببيػاف وتوضػيب الطبيعػة
القانونية لمعقود اإلدارية اإللكترونية ومعيار التمييز بينها وبيف العقود اإلدارية التقميدية.
وقد توصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج أهمها :أف معايير العقد اإلداري القضائية سواء
كانت وجود شخص معنوي عاـ في العقد ،أو تضمينه شروط استثنائية غير مألوفة في القانوف
الخاص ،أو تعمؽ العقد بتنظيـ وتسير المرافؽ العامة وغير كافية لتحديد ماهية العقد اإلداري
اإللكتروني ،والذي تبدو خصوصية العقد اإللكتروني اإلداري في أنه عقد دولي في الغالب يبرـ عف
طريؽ شبكة االنترنت ويتـ التعبير عف إرادة المتعاقديف في عالـ افتراضي ببل حدود ،كما يعتبر

ي

أسموب المزايدات اإللكترونية أهـ أساليب إبراـ العقد اإلداري اإللكتروني ،فهو يعد نتيجة لمتفاعؿ
بيف إجراءات المزاد العمني المعروفة في القانوف المدني ،واجراءات العقود اإللكترونية مف جهة وكذا
إجراءات إبراـ العقود اإلدارية مف جهة أخر  ،واف الهدؼ األساسي مف إبراـ العقد اإلداري
اإللكتروني طبقال لمتوجيهات األوروبية وقانوف العقود اإلدارية هو تحقيؽ مبادئ العبلنية والشفافية
لئلجراءات وحرية الدخوؿ إلى المنافسة مف جهة ،وتحقيؽ تطوير مبدأ السرية مف جهة أخر  ،حيث
إف إجراءات إبراـ العقد اإلداري عف طريؽ شبكة اإلنترنت ،تخضع إلجراءات حماية خاصة تعد
التزامال مف التزامات الشخص المعنوي العاـ والمتعاقد معه ،كما تعتبر المحررات اإللكترونية أهـ
وسائؿ العقد اإلداري اإللكتروني ،وذلؾ لجنوح اإلدارة إلثباتها روابطها التعاقدية بالكتابة ،وهذا مع
األخذ بعيف االعتبار الوسائؿ األخر لؤلثبات التي تساعد القاضي اإلداري في تحقيؽ التوازف بيف
اإلدارة والمتعاقد اآلخر وخاصة الخبرة والقرائف.
وبناء عمى النتائج أوصى الباحث بضرورة وضع تشريع خاص لمعقد اإلداري اإللكتروني،
وبمختمؼ جوانبه مف أجؿ التأكيد عمى حقوؽ المتعامميف في مجاؿ التعاقدات اإللكترونية ،وعدـ
االكتفاء ببعض المواد القانونية في نصوص متفرقة ،كما أوصى بعقد المزيد مف الندوات والمؤتمرات
المتعمقة بالنظاـ القانوني لمعقود اإلدارية اإللكترونية ،وبياف أهميتها والحقوؽ المترتبة عميها،
وضرورة تبني كميات القانوف في الجامعات الرسمية واألهمية في الببلد العربية وضع مباحث ضمف
المناهج الدراسية تتعمؽ بالنظاـ القانوني لمعقد اإلداري اإللكتروني كمسألة معاصرة لمواكبة
المستجدات القانونية.
الكممات المفتاحية :العقد اإلداري ،الطبيعة القانونية ،العقد اإللكتروني ،اإلدارة اإللكترونية
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Abstract
This study aimed to study the law framework the regulator for the
process the legal nature of the electronic administration contract upon the
Jordanian Law, To determine the legal nature of electronic administrative
contracts and then to determine the terms and characteristics of the
contracts and to determine the effects of these contracts and persons and
the extent of our legislative need to special legislation governing the
process of electronic contracting. This study also dealt with the legal nature
of the electronic management of contracts management is a party, this
study is limited to the party that represents the administration - authorized or agent in electronic administrative contracts in the Hashemite Kingdom
of Jordan, as this study is determined by a statement and clarify the legal
nature of the electronic management of contracts and standard
discrimination Between them and traditional administrative contracts. The
researcher reached a number of the most important results: that the
administrative contract of judicial standards, whether there is a legal person
in the contract, or to include exceptional conditions that are not uncommon
in private law, or suspend the contract to organize and go public facilities
and insufficient to determine what administrative contract mail, Which econtract management privacy seems that it is mostly international contract
is concluded via the Internet and the expression of the will of contractors in
a virtual world without borders. It is also a method of electronic auctions
the most important conclusion of the management contract electronic
methods, it is the result of the interaction between the auction procedures
known in civil law, and procedures for electronic contracts on the one
hand, as well as the conclusion of administrative contracts from other
procedures The main objective of the conclusion of the electronic
administrative contract in accordance with European directives and the law
of administrative contracts is to achieve the principles of openness and
transparency of procedures and freedom to enter competition on the one
hand, and to achieve the development of the principle of confidentiality on
the other hand, Since the conclusion of the administrative contract through
the Internet procedures, subject to the procedures for special protection is

ه

an obligation of the moral person general obligations and contracted, and is
considered the editors of e most important means of administrative contract
mail, to delinquency management to prove contractual writing links, and
this is taking into account other means which helps to prove the
administrative judge in the balance between management and the other
contractor and private experience and clues.
Based on the results, the researcher recommended the need to
develop special legislation administrative contract mail, and in its various
aspects in order to emphasize the rights of dealers in the field of electronic
contracts, and not just some legal materials in different texts, as
recommended holding more seminars and conferences on the legal system
of electronic administrative contracts, and the statement of importance and
rights arising from them, and the need to adopt the law schools in the
public and private universities in the Arab countries put Investigation into
curricula relating to the legal system of administrative contract as a matter
of contemporary mail to keep abreast of legal developments.
Keywords: administrative contract, legal nature, e-contract, electronic
management
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الفصل األول
مقدمة عامة :خمفية الدراسة وأىميتيا
تمييد
تتصػػرؼ اإلدارة بحريػػة فػػي التعاقػػد وهػػذا نػػابع مػػف مبػػدأ حريػػة التعاقػػد فمهػػا سػػمطاف واسػػع فػػي
ه ػػذا المج ػػاؿ سػ ػواء ك ػػاف ف ػػي العق ػػود التقميديػ ػػة أـ ف ػػي العق ػػود اإللكتروني ػػة لك ػػف ه ػػذد الحري ػػة مقيػػػدة
باالستشػػارات التػػي تضػػمف أف تكػػوف العقػػود فػػي إطػػار النظػػاـ العػػاـ واآلداب العامػػة وفػػي الوقػػت ذاتػػه
ت ارعػػي مبػػدأ الت ػوازف العقػػدي ووفق ػال لمػػا نعيشػػه مػػف تقػػدـ وتطػػور تكنولػػوجي يسػػعى جميػػع األشػػخاص
(الطبيعي ػػة واالعتيادي ػػةا إل ػػى اس ػػتغبلؿ ه ػػذد الث ػػورة العممي ػػة والتقني ػػة لخدم ػػة مص ػػالحها ولع ػػؿ العق ػػود
اإللكترونيػػة انتشػػرت انتشػػا الر واسػػعال لمػػا تحممػػه مػػف خصػػائص وممي ػزات تجعمهػػا مرغوبػػة أمػػاـ العقػػود
التقميدية وأف العقد اإلداري أحد العقود المتأثرة بالتطور العممػي والتقنػي ومػا لمعقػد اإلداري مػف أهميػة
كذلؾ دخػوؿ بعػض التطػورات الحديثػة التػي لػـ تكػف موجػودة قبػؿ التطػور التقنػي ومػع انقضػاء القػرف
العشػريف وبػػدايات القػرف الحػػادي والعشػريف انطمقػت ثػػورة تكنولوجيػػا االتصػاالت والمعمومػػات فأحػػدثت
تط ػػو الر ف ػػي النص ػػوص والمص ػػطمحات القانوني ػػة سػ ػواء أك ػػاف ذل ػػؾ ف ػػي الق ػػانوف الم ػػدني أـ تج ػػاري أـ
اإلداري حتػػى أصػػبحنا عمػػى أعتػػاب مرحمػػة جديػػدة تكػػوف الغمبػػة فيهػػا لمجتمػػع المعمومػػات واف الثػػورة
الصػػناعية التػػي مػػرت بهػػا البمػػداف المتقدمػػة خػػبلؿ القػػرف المنصػػرـ ترتبػػت عميهػػا الثػػورة المعموماتيػػة
وظهػػور نػػوع جديػػد مػػف العقػػود يػػتـ عبػػر الوسػػائط اإللكترونيػػة خاصػػة (شػػبكة اإلنترنػػتا وهػػي العقػػود
اإللكترونية والتي بموجبها يكػوف لؤلطػراؼ إمكانيػة قيػاـ حػوار متبػادؿ عبػر الشػبكة مػف خػبلؿ شاشػة
الحسػػاب اآللػػي وذلػػؾ فػػي واقػػع غيػػر مممػػوس خػػاص لػػيس لػػه أدنػػى مرتك ػزات جغرافيػػة وبظهػػور هػػذد
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العقػػود اإللكترونيػػة وانتشػػار شػػبكة اإلنترنػػت أصػػبحت الحاجػػة ممحػػة إلػػى إيجػػاد نظػػاـ قػػانوني يبػػيف
الطبيعة القانونية لتمؾ العقود .
وتعتم ػػد االدارة العام ػػة ف ػػي تق ػػديـ مختم ػػؼ خ ػػدماتها إلش ػػباع الحاج ػػات العام ػػة عم ػػى وس ػػائؿ
مختمفػػة منهػػا الماديػػة كػػاألمواؿ العامػػة والعنصػػر البشػػري ومنهػػا قانونيػػة كأصػػدار الق ػ اررات االداريػػة
وغيرها ،فهي تحتاج الى التعػاوف فػي سػبيؿ تحقيػؽ ذلػؾ سػواء كػاف مػع العامػة أو الخاصػة وهػذا يػتـ
عػػف طريػػؽ التعاقػػد

(1ا

 ،ومػػف البػػديهي أف العقػػود التػػي تبرمهػػا االدارة سػػوؼ تخضػػع النظمػػة قانونيػػة

مختمفة بحسب اختبلؼ موضػوعاتها ،فػالعقود المدنيػة سػوؼ تكػوف خاضػعة لنظػاـ القػانوف الخػاص،
بينما تخضع لنظاـ القانوف العاـ العقود االدارية(2ا.
إف أهـ ما يميز التجارة اإللكترونية

(3ا

عف التجارة التقميدية هو الوسيمة التي تمر بها أو عف

طريقه ػػا ،حي ػػث ت ػػتـ م ػػف خ ػػبلؿ بيئ ػػة إلكتروني ػػة تس ػػتخدـ فيه ػػا أح ػػدث وس ػػائؿ االتص ػػاؿ وه ػػي ش ػػبكة
اإلنترنػػت ،أيػػف ظهػػر االتجػػاد إلػػى االمتنػػاع عػػف التعامػػؿ بالمسػػتندات الورقيػػة ،واألخػػذ بنظػػاـ تبػػادؿ
البيانات إلكترونيال.
باعتبار أف العقد اإللكتروني تعاقد عف بعد لوجود تباعد مكاني بيف طرفي العقد ،فإف تبادؿ
اإلرادات يػػتـ عػػف طريػػؽ وسػػيط إلكترونػػي .وتكػػاد تنحصػػر خصوصػػيات إب ػراـ العقػػد اإللكترونػػي فػػي

(1ا الشريؼ ،عزيزة (1111ا ،القانوف االداري /اساليب االدارة العامة وخضوعها لمبدأ سيادة القانوف /الجزء
األوؿ(ط1ا ،الكويت  :مؤسسة دار الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع ،ص.91

(2ا قبيبلت ،حمدي(1114ا ،قانوف االدارة العامة االلكترونية (ط1ا ،عماف  :دار وائؿ لمطباعة والنشر ،ص.155
(3ا التجارة اإللكترونية في صورتها العامة طمبات بضاعة أو خدمات يكوف فيها الطالب في مكاف غير مكاف
المطموب منه الخدمة أو البضاعة ،وتتـ اإلجابة بشأف توفر الخدمة أو البضاعة عمى الخط ،وبالتالي يمثؿ الموقع

المعموماتي عمى الشبكة وسيمة عرض ومحدد لمحؿ التعاقد وثمنه ..راشدي ،صابر1111( ،ا ،المركز القانوني
لمكمبيوتر (الحاسبا في التعاقد اإللكتروني ،معارؼ ،المركز الجامعي بالبويرة ،العدد  ،19ص .11
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األحكاـ الخاصة بركف التراضي ومػا يعتريػه مػف شػكمية معينػة يتعػذر إنجازهػا إلكترونيػال ،أمػا بالنسػبة
لركني السبب والمحؿ فتنعدـ فيهما خصوصيات هذا العقد.
وسػػتتناوؿ هػػذد الد ارسػػة الطبيعػػة القانونيػػة لمعقػػود اإلداريػػة اإللكترونيػػة مػػف خػػبلؿ عػػرض مػػا
يميز العقود اإلدارية مف جهة وما يميزد عف العقود األخر مف حيث طبيعتها هؿ هي عقود مسػماد
عقػػود (أذعػػافا هػػؿ تنتمػػي لطائفػػة العقػػود المسػػماة ،أـ هػػي عقػػود مػػف نػػوع خػػاص وسػػتناوؿ الباحػػث
القواعد الخاصة لتنظيـ هذد العقود وما يتطمب لحمايػة أطػراؼ العقػد مػع م ارعػاة خصوصػية التعاقػد
مف حيث التقنية المستجدة ومبدأ توفر حسف النية والعمـ المفترض.
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مشكمة الدراسة وأسئمتيا:
تكمف مشكمة هذد الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي المتمثؿ بماهية الطبيعػة القانونيػة
لمعقػػد اإلداري اإللكترونػػي مػػف انتمائهػػا لطائفػػة العقػػود المسػػماة أو أنهػػا عقػػود خاصػػة مػػف خػػبلؿ
األسئمة الفرعية االتية :
 -1ماهية العقد اإلداري اإللكتروني.
 -1ما خصائص العقد اإلداري اإللكتروني وشروطه.
 -1طبيعة أثبات العقد اإلداري اإللكتروني واآلثار المترتبة عميه.

أىداف الدراسة:
إف دراسة الطبيعة القانونية لمعقود اإلدارية اإللكترونية يجعمنا نستطيع إيجاد حمػوالل أكثػر فػي
مواجهػػة المشػػاكؿ المسػػتحدثة التػػي تثيرهػػا أوضػػاع العقػػود اإلداريػػة اإللكترونيػػة وتهػػدؼ هػػذد الد ارسػػة
بشكؿ عاـ إلى اآلتي:
 -1دراسة اإلطار القانوني الناظـ لعممية التعاقد اإلداري اإللكتروني وفقال لمقانوف األردني.
 -1تحديد الطبيعة القانونية لمعقود اإلدارية اإللكترونية ومف ثـ تحديد شروط انعقادها وخصائصها.
 -1تحديد آثار هذد العقود مف الزماف واألشخاص.
 -4تحديد مد حاجتنا التشريعية إلى تشريعات خاصة تنظـ عممية التعاقد اإلداري اإللكتروني.

أىمية الدراسة:
تبػػرز ضػػرورة بحػػث العقػػد اإلداري اإللكترونػػي وطبيعتػػه فػػي ضػػوء حقػػائؽ تمثػػؿ مشػػاكؿ قػػد
تقؼ في وجه التطور التقني الذي يتمثػؿ فػي إبػراـ هػذد العقػود ومػا يجػب أف ي ارعػي لكػي ينسػجـ مػع
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طبيعتها الخاصة األمر الذي يجعؿ تحديد ماهية طبيعة العقد اإللكتروني أمػر مهػـ لبيػاف خصػائص
هذا العقد وشروطه فضبلل عف طبيعة إثبات العقد اإلداري واآلثار المترتبة عميه.

حدود الدراسة:
تتنػػاوؿ هػػذد الد ارسػػة الطبيعػػة القانونيػػة لمعقػػود اإلداريػػة اإللكترونيػػة التػػي تكػػوف اإلدارة طرف ػال
فيها:
 -1الحد الموضوعي :هذد الدراسة ال تشمؿ العقود اإلدارية غير اإللكترونية.
 -1الحػػد الشخصػػي :تنحصػػر هػػذد الد ارسػػة فػػي الطػػرؼ الػػذي يمثػػؿ اإلدارة – المخػػوؿ – أو الوكيػػؿ
في العقود اإلدارية اإللكترونية.
 -1الحد المكاني :تنحصر هذد الدارسة بالمممكة األردنية الهاشمية.

محددات الدراسة :
تتحػػدد هػػذد الد ارسػػة ببيػػاف وتوضػػيب الطبيعػػة القانونيػػة لمعقػػود اإلداريػػة اإللكترونيػػة ومعيػػار
التمييز بينها وبيف العقود اإلدارية التقميدية .

مصطمحات الدراسة:
 العقػػد اإلداري" :العقػػد الػػذي يبرمػػه شػػخص معنػػوي عػػاـ بقصػػد تسػػيير مرفػػؽ عػػاـ أو تنظيمػػه،وتظهر في نية اإلدارة في األخذ بأحكاـ القانوف العاـ ،وذلؾ أف يتضمف شروط استثنائية وغير
مألوفػػة فػػي القػػانوف الخػػاص أو يخػػوؿ المتعاقػػد مػػع اإلدارة االشػػتراؾ مباش ػرة فػػي تسػػيير المرفػػؽ
العاـ(1ا.

(1ا الطماوي ،سميماف (1984ا .األسس العامة لمعقود اإلدارية .القاهرة :دار الفكر العربي ،ص .51
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 الطبيعػػة القانونيػػة  " :هػػي الػػذات القانونيػػة لمواقعػػة وتعنػػي اخضػػاع الواقعػػة لقػػانوف أي لتنظػػيـقانوني معيف"

(1ا

 -العقد اإللكتروني" :ارتباط اإليجاب الصادر مف أحد المتعاقديف بقبوؿ

(2ا

اآلخر عمى وجه يثبت

أثرد في المعقود عميه والذي يتـ بوسيمة إلكترونية".
 -اإلدارة اإللكترونية" :وسيمة مف وسائؿ أو أنظمة إنشاء التوقيع اإللكتروني"(3ا.

(1ا األحمد ،محمد سميماف(1114ا ،الفرؽ بيف التكييؼ القانوني والطبيعة القانونية في تحديد نطاؽ تطبيؽ القانوف
المختص ،العراؽ :مجمة الرافديف لمحقوؽ /مجمد(1ا ع(11ا (117-87ا ،ص.118

(2ا انظر المادة (11/1ا مف قانوف التوقيع اإللكتروني والمعامبلت اإللكترونية رقـ (78ا لسنة .1111
(3ا انظر المادة (18/1ا مف قانوف التوقيع اإللكتروني والمعامبلت اإللكترونية رقـ (78ا لسنة .1111

7

الدراسات السابقة:
 -0دراسةةةة مجاىةةةدة أسةةةامة أبوالحسةةةن )7111ة بعنةةةوان :وخصوصةةةية التعاقةةةد عبةةةر اإلنترنةةةتة
القاىرة :دار النيضة العربية.
تن ػػاوؿ ه ػػذد الد ارس ػػة بع ػػض األحك ػػاـ القانوني ػػة الخاص ػػة بالتعاق ػػد عب ػػر اإلنترن ػػت وم ػػا له ػػا م ػػف
خصوصية يفرضها التطور التقني فػي هػذا المجػاؿ ،وتػأتي الد ارسػة موضػوع البحػث بتسػميط الضػوء
عمػػى الطبيعػػة القانونيػػة لمعقػػود اإلداريػػة اإللكترونيػػة فالد ارسػػة تمثػػؿ جانب ػال متخصص ػال إذا مػػا قورنػػت
بموضوع كتاب المؤلؼ أعبلد.
 -7دراسة حجازية عبدالفتاح بومي )7116ة بعنوان :والحكومة اإللكترونية ونظاميةا القةانونية
اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي.
تتنػػاوؿ هػػذد الد ارسػػة النظػػاـ القػػانوني فػػي الحكومػػة اإللكترونيػػة ،ويعػػد هػػذا المؤلػػؼ إذا مػػا قػػورف
بموض ػػوع الرس ػػالة عامػ ػال ،والد ارس ػػة موض ػػوع البح ػػث تخ ػػتص ف ػػي الطبيع ػػة القانوني ػػة لمعق ػػود اإلداري ػػة
اإللكترونية وهي جزء مف النظاـ القانونية لمحكومية اإللكترونية.
 -3دراسة العصيمية ميما حمد )7106ة بعنوان :والعقود اإلدارية في ظل الحكومة اإللكترونيةة
– دراسة مقارنةوة رسالة دكتوراه غير منشورةة جامعة القاىرة.
تتن ػػاوؿ ه ػػذد الد ارس ػػة العق ػػود اإلداري ػػة ف ػػي ظ ػػؿ الحكوم ػػة اإللكتروني ػػة ،بينم ػػا تتمي ػػز د ارس ػػتنا
بتسػػميط الضػػوء عمػػى الطبيعػػة القانونيػػة لمعقػػود اإلداريػػة اإللكتروني ػة ،فهػػي تتنػػاوؿ موضػػوعال دقيق ػال
وخاصال في مجاؿ تعاقد اإلدارة اإللكتروني.
لـ أجد أثنػاء د ارسػتي أي د ارسػة متخصصػة ومسػتقمة بحػد ذاتهػا بهػذا الموضػوع وانمػا معظػـ
الدراسات والمؤلفات كانت تتعرض لهذا الموضوع بصورة مقتضبة ومختصرة.
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 -4دراسة حمزةة عبةدلية )7105ة آثةار العقةد اإلدارية رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورةة جامعةة
محمد خيضرة بسكرة.
حيث تناوؿ جميع جوانب آثار العقد اإلداري ،وخمص إلى أف اآلثار التي تترتب عف العقػد
اإلداري هي حقوؽ والتزامات لطرفيه ،يكاد الفقهاء يجمعوف عميها واف اختمفوا في تقسػيمها وترتيبهػا،
ألف كػػؿ واحػػد ممػػف يتصػػد لبيػػاف تمػػؾ اآلثػػار يرتبهػػا بحسػػب وجهػػة نظػرد ،والزاويػػة التػػي ينظػػر مػػف
خبللها ،والجوانب التي يركز عميها.
إف الحقػػوؽ وااللت ازمػػات بالنسػػبة لممتعاقػػد تسػػعى دائم ػال إلػػى تحقيػػؽ المصػػمحة الخاصػػة بػػه،
والمتمثمة في تحقيؽ الربب ،وفي مقابؿ هذا تنفيذد كؿ التزاماته العقديػة كمػا قػد يقػوـ المتعاقػد بأعمػاؿ
إضػػافية لػػـ يػػتـ الػػنص عميهػػا فػػي العقػػد فػػاإلدارة فػػي هػػذد الحالػػة تقػػوـ بتعػػويض المتعاقػػد عػػف هػػذد
األعمػػاؿ كمػػا يكػػوف التعػػويض مسػػتحقال فػػي حالػػة إخبللهػػا بالتزاماتهػػا التعاقديػػة ،أمػػا فػػي حالػػة ظهػػور
ظػػروؼ جديػػدة ال دخػػؿ لهػػا فيهػػا تػػؤدي إلػػى إخػػبلؿ الت ػوازف المػػالي لمعقػػد اإلداري ،فمممتعاقػػد الحػػؽ
بالتعويض وذلؾ لتأميف تنفيذ التزاماته حفاظال عمى سير المرافؽ العامة بانتظاـ واطراد ،وحفاظال عمى
حقوقػػه الػػذي تكبػػد أعبػػاء إضػػافية غيػػر متوقعػػة ،وباعتبػػارد معاون ػال لػػئلدارة فػػي تسػػيير الم ارفػػؽ العامػػة
موضوع العقد .فالمزايا واألعباء يجب أف تتواز بما يحقؽ التوافػؽ بػيف الفوائػد المحتممػة وااللت ازمػات
المفروضة ،وبالتالي يستحؽ المتعاقد الحؽ في إعادة التػوازف المػالي لمعقػد اإلداري ،والحصػوؿ عمػى
التعويض المناسب ،حتى ال يترتب اإلساءة إلى المركز المالي لممتعاقد مع اإلدارة.
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 -5الش ةوابكةة فيصةةل عبةةدالحافظة )7103ة النظةةام القةةانوني لمعقةةد اإلداري اإللكترونةةية مجمةةة
الجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصادية واإلداريةة مج 70ة ع 7ة ص 364 - 335
يهدؼ هذا البحث إلى دراسة العقد اإلداري اإللكتروني ،وما هو النظاـ القػانوني المتبػع حيػث تحػدثنا
فيػػه عػػف تعريػػؼ العقػػد اإلداري اإللكترونػػي ،وخصائصػػه أيضػال ،ثػػـ انتقمنػػا إلػػى الحػػديث عػػف أسػػاليب
العقػػد اإلداري اإللكترونػػي ،والمقارنػػة بػػيف األسػػاليب التقميديػػة واألسػػاليب الحديثػػة إلبػراـ العقػػد اإلداري
اإللكترون ػػي ،وبي ػػاف كيفي ػػة إثب ػػات العق ػػد اإلداري ،وك ػػذلؾ الح ػػديث ع ػػف مفه ػػوـ الكتاب ػػة اإللكتروني ػػة،
وشػػروطها إلثب ػػات العق ػػد اإلداري اإللكترون ػػي ،والح ػػديث ع ػػف مفه ػػوـ التوقي ػػع اإللكترون ػػي ،وش ػػروطه
إلثبات العقد اإلداري اإللكتروني ،ومف ثـ نتائج البحث.
 -6عبدالمؤمف ،عبدالحي القاسػـ1114( ،ـا ،مفيوم العقد اإللكتروني وخصائصو ،كميػة الشػريعة،
جامعة اإلماـ المهدي ،السوداف.
هػػدفت هػػذد الد ارسػػة لبيػػاف مصػػطمحات متعمقػػة بالعقػػد ،وذلػػؾ مػػف حيػػث تعريػػؼ العقػػد لغػػة
واصػػطبلحال وقانونػ ػال ،ثػػـ بي ػػاف معنػػى العق ػػد اإللكترونػػي ،وأوض ػػحت الد ارسػػة أف الق ػػانوف اإللكترون ػػي
السوداني لـ يقـ بتعريؼ لمعقد اإللكتروني وانما أشار إلى ذلؾ بإشارات يمكف أف يستنتج منها تعريفال
لهذا العقد ،ثـ بينػت الد ارسػة الوسػائؿ التػي يػتـ بهػا هػذا العقػد ،وأخيػ الر خمفيػة تاريخيػة عػف نشػأة نظػاـ
التبادؿ اإللكتروني لمبيانات وتطورها،
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منيجية الدراسة:
يتبػع الباحػث فػي هػذد الد ارسػػة اسػموب تحميػؿ المحتػو الػػذي يتبػع المػنهج الوصػفي ،ليحػػاوؿ
تشػػخيص مشػػكمة هػػذد الد ارسػػة وعرضػػها مػػف جميػػع الجوانػػب ،إذ سػػيتـ التركيػػز عمػػى جميػػع الجوانػػب
المتعمقة بالعقد اإللكتروني وانعقادد مف جهة ،والعقػد اإلداري اإللكترونػي مػف جهػة أخػر مػف خػبلؿ
تسػػميط الضػػوء عمػػى بعػػض الق ػوانيف المختمفػػة التػػي تػػنظـ إج ػراءات انعقػػاد هػػذد العقػػود ،معػػز الز هػػذد
الدراسة باألحكاـ القضائية.
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الفصل الثاني
العقد اإلداري التقميدي
يعالج هذا الفصؿ موضوع العقود اإلدارية ويتناوؿ في هذا السياؽ الموضوعات التي تتناوؿ
مختمؼ الجوانب القانونية لمعقود اإلدارية حيث أف هذد العقود يتنازع موضوعها مف خبلؿ أمراف
اساسياف وهما :األمر األوؿ :كونه عقدال ،والعقد هو كؿ اتفاؽ يراد به احداث أثر قانوني وهو يتـ –
طبقال لنص المادة (87ا مف القانوف المدني األردني(1ا  -بمجرد ارتباط االيجاب الصادر مف أحد
المتعاقديف بقبوؿ اآلخر ،وتوافقهما عمى وجه يثبت أثرد في المعقود عميه ،ويترتب عميه إلتزاـ كؿ
منهما بما أوجب عميه لآلخر وهو ما ينطبؽ عمى العقد اإلداري بأعتبارد نوعال مف العقود ،ولذا فهو
ال ينعقد اال بتوافؽ إرادتيف وتطابقهما بقصد إحداث أثر قانوني معيف.
واألمر الثاني :انه عمؿ مف أعماؿ اإلدارة ،وهو يكوف كذلؾ – طبقال لمحكمة العدؿ العميا
سابقال (المحكمة اإلدارية حاليالا متى كانت اإلدارة طرفال فيه ،ويتصؿ بنشاط مرفؽ عاـ مف شروط
استثنائية غير مألوفه في القانوف الخاص(2ا ،وذلؾ عمى التفصيؿ الذي سيرد فيما بعد مف خبلؿ
المباحث التالية :ماهية العقد االداري(أواللا ،ضوابط ابراـ العقود االدارية(ثانيالا ،آثار العقود االدارية.

)1ا المنشور عمى ص (2ا مف عدد الجريدة الرسمية رقـ(2654ا الصادر بتاريخ .1976/8/1

(2ا حكػ ػ ػػـ محكمػ ػ ػػة العػ ػ ػػدؿ العميػ ػ ػػا سػ ػ ػػابقال (المحكمػ ػ ػػة اإلداريػ ػ ػػة حالي ػ ػ ػالا فػ ػ ػػي الػ ػ ػػدعو رقػ ػ ػػـ  ،2008/2940بتػ ػ ػػاريخ
 ،2008/11/30منشورات مركز عدالة.
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المبحث األول
ماىية العقد اإلداري
يمكف القوؿ ابتداء إف مشكمة تحديد طبيعة العقد فيما إذا كاف مدنيال أـ إداريال ،غير موجودد
في النظاـ القانوني األردني ،ألف منازعات العقود عمى إختبلؼ أنواعها -بما في ذلؾ العقود
اإلدارية -تخضع لمقضاء المدني ،كوف المحاكـ العادية ال زالت هي صاحبة الوالية العامة في
النظر في كؿ المنازعات القضائية إال ما استثني بنص خاص(1ا .
تقوـ نظرية العقد اإلداري أساسال عمى تمكيف اإلدارة مف تحقيؽ الصالب العاـ بواسطة
التفاهـ والرضا بينها وبيف المتعاقد اآلخر عمى اعتبار أف هذا األسموب أنجب وأجد

مف القرار

اإلداري في كثير مف الحاالت ،ومف المتفؽ عميه أف ليس كؿ ما تبرمه اإلدارة مف عقود يعتبر عقدال
إداريال ،ذلؾ أف لمعقود اإلدارية سمات وضوابط خاصة تجعؿ منها شيئا ممي از عف بقية ما تبرمه
اإلدارة مف عقود ،حيث مف المألوؼ أف تمارس االدارة إبراـ العقود المدنية.
وفي هذا المبحث سوؼ نقوـ بتوضيب مفهوـ العقد اإلداري وأركاف العقد اإلداري ومعايير
تمييز العقد اإلداري مف خبلؿ المطالب التالية:
المطمب األوؿ :مفهوـ العقد اإلداري
المطمب الثاني :عناصر العقد اإلداري

1ا كنعاف ،نواؼ (2010ا ،القانوف االداري /الكتاب الثاني ،عماف دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،ص.315
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المطمب األول
مفيوم العقد اإلداري
يعػػرؼ القضػػاء والفقػػه اإلداريػػاف العقػػد اإلداري بأنػػه (عقػػد يبرمػػه شػػخص معنػػوي عػػاـ بقصػػد
إدارة مرفؽ عاـ أو بمناسبة تسػييرد ،وتظهػر فيػه نيػة اإلدارة العامػة لؤلخػذ بأسػموب القػانوف العػاـ عػف
طريؽ تضميف العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة في القانوف الخاصا (1ا.
ففي القانوف الفرنسي لـ تنشأ فكرة العقد اإلداري إال في زمف متػأخر ال يتجػاوز مطمػع القػرف
الماضي ،حيث كاف معيار السمطة هػو المعيػار المتبػع قضػاءال وفقهػال فػي تحديػد االختصاصػات بػيف
القضاء العادي والقضاء اإلداري ،فأعماؿ اإلدارة القانونية التي تحمؿ طػابع السػمطة العامػة (كػالقرار
اإلداريا هي وحدها الخاضعة لمقضاء اإلداري في حيف كانت العقود التي تبرمهػا اإلدارة مػع األفػراد
تخض ػػع لمقض ػػاء اإلداري ف ػػي ح ػػيف كان ػػت العق ػػود الت ػػي تبرمه ػػا اإلدارة م ػػع األفػ ػراد تخض ػػع لمقض ػػاء
العادي(2ا.
وقد أد األخذ بمعيار السمطة العامػة الػى تضػييؽ نطػاؽ القضػاء اإلداري ممػا دفػع المشػرع
الفرنسي إلى توسيعه مف خبلؿ إصدار قوانيف تدرج بعض العقود اإلدارية ضمف اختصاص القضاء
اإلداري ،وم ػػف جان ػػب آخ ػػر ح ػػاوؿ مجم ػػس الدول ػػة الفرنس ػػي توس ػػيع اختصاص ػػاته أيضػ ػال ع ػػف طري ػػؽ

(1ا القباني ،بكر( ،د.تا ،القانوف اإلداري -نشاط اإلدارة العامة وق ارراتها وعقودها ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
ص161 -161

(2ا الطماوي ،سميماف (1984ا .األسس العامة لمعقود اإلدارية ،المرجع السابؽ ،ص.11
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القياس حيث مد اختصاصػه إلػى عقػود لػـ يػرد بهػا نػص كعقوبػة طمػب المعاونػة باعتبارهػا قريبػة مػف
عقود األشغاؿ العامة(1ا.
وبحسب ما استقر عميه قضاء مجمس الدولة الفرنسي ،فإف "العقد اإلداري هو كؿ اتفاؽ
يبرمه أحد األشخاص المعنوية العامة بغرض تسيير مرفؽ عػاـ ،عمى أف تظهر في االتفاؽ نية
الشخص المعنوي العاـ في األخذ بوسائؿ وأحكاـ القانوف العاـ ،إما بتضميف االتفاؽ شروطال غير
مألوفػة فػي عقػود القػانوف الخاص ،أو بالسماح لممتعاقد معها -وهو أحد أشػخاص القػانوف الخػاص
– باالشتراؾ مباشرة في تسيير المرفؽ العاـ" .وعمى ذات النمط اسػتقر قػضاء مجمس الدولة
المصري في الكثير مف أحكامه ،وعمى رأسها قػضاء المحكمػة اإلدارية العميا(2ا.
حيث أنه فػي مصػر تعػد نظريػة العقػد اإلداري حديثػة إذ أيضػال نظػ الر لحداثػة القضػاء اإلداري
فيها حيث انشأ مجمس الدولة المصري سنة  1946ولػـ تكػف العقػود اإلداريػة مػف ضػمف اختصاصػه
بادئ األمر ولما صدر القانوف رقـ (9ا لسنة  1949الخاص بمجمس الدولة الذي حؿ محؿ القانوف
السػ ػػابؽ ،ادخػ ػػؿ فػ ػػي المػ ػػادة الخػ ػػامس منػ ػػه عقػ ػػود االلت ػ ػزاـ واألشػ ػػغاؿ العامػ ػػة وعقػ ػػود التوريػ ػػد ضػ ػػمف
اختصاصػػه واسػػتمر هػػذا الحػػاؿ لحػػيف صػػدور القػػانوف رقػػـ  165لسػػنة  1955الػػذي اخضػػع جميػػع
العقػػود التػػي ينطبػػؽ عميهػػا وصػػؼ العقػػد اإلداري والقػػانوف الحػػالي لمجمػػس الدولػػة المصػػري رقػػـ 47
لسػػنة  1972أكػػد المعنػػى نفسػػه حيػػث نصػػت عمػػى ((المنازعػػات الخاصػػة بعقػػود االلتػزاـ أو األشػػغاؿ
العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخراا(3ا.

(1ا الطماوي ،سميماف ،المرجع نفسه ،ص11
(2ا أبو راس ،محمد الشافعي ،العقود اإلدارية ،كمية الحقوؽ ،جامعة بنها ،ص 17عمى الموقع اإللكتروني:
/http://www.pdffactory.com

(3ا الفقرة (11ا مف المادة العاشرة مف قانوف مجمس الدولةالمصري رقـ  47لسنة .1971
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أما بالنسبة لمعراؽ فإف نظرية العقػد اإلداري لػـ تترسػخ بالشػكؿ الػذي وصػمت إليػه فػي فرنسػا
ومصػػر حيػػث أف القضػػاء العػػادي هػػو صػػاحب الواليػػة العامػػة ،حيػػث نػػص قػػانوف المرافعػػات المدنيػػة
العراقي رقػـ  83لسػنة  1969فػي المػادة (29ا عمػى أف ((تسػري واليػة المحػاكـ المدنيػة عمػى جميػع
األشػػخاص الطبيعيػػة والمعنويػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ الحكومػػة وتخػػص بالفصػػؿ فػػي كافػػة المنازعػػات إال مػػا
اسػػتثنى بػػنص خػػاصاا ،ولمػػا كػػاف القضػػاء العػػادي هػػو صػػاحب الواليػػة فػػي العػراؽ فقػػد عػػرؼ العقػػد
اإلداري بطريقة مماثمة لمقضاء اإلداري الفرنسي والمصري حيث جاء في قػرار لمحكمػة التمييػز فػي
القضػػية رقػػـ /2566ح ...(( 1966/إف العقػػد المبػػرـ بػػيف الط ػرفيف ينطبػػؽ عميػػه وصػػؼ أنػػه عقػػد
إداري ألف اإلدارة قص ػػدت ب ػػه تس ػػيير مرف ػػؽ م ػػف م ارف ػػؽ الدول ػػة وس ػػمكت ف ػػي ذل ػػؾ طري ػػؽ المناقص ػػة
بشروط خاصة....اا (1ا.
وفي األردف هناؾ يعض التشريعات التي نظـ بها المشرع األردني األحكاـ الخاصة بكؿ
مف المناقصات والمزايدات العامة ،ذلؾ أنه ال يوجد في النظاـ القانوني األردني لتشريع موحد يحكـ
المناقصات والمزايدات العامة ،فكما هو الحاؿ في بعض الدوؿ ،إال أف هناؾ بعض القوانيف
واالنظمة والتعميمات التي تنظـ القواعد التي تتعمؽ بها ،ومنها ما هو خاص بالو ازرات والدوائر
المرتبطة بها ،باعتبارها اإلدارة المركزية ،ومنها ما يخص الهيئات البلمركزية كالمؤسسات العامة
المستقمة ،أو المجالس البمدية.
أما بالنسبة لؤلختصاص القضائي فػإف المحػاكـ العاديػة ال ازلػت هػي صػاحبة الواليػة العامػة
في النظر في كؿ المنازعات القضائية إال مػا اسػتثني بػنص خػاص ،ذلػؾ أف قػانوف القضػاء اإلداري
األردني رقـ (17ا لسنة  1114قد حدد اختصاصات المحكـ اإلداريػة ولػيس مػف ضػمنها المنازعػات
(1ا الحمدي ،حممي (1986ا ،كيفية تمييز العقد اإلداري عف غيرد ،بحث منشور في مجمة العموـ القانونية
والسياسية ،جامعة بغداد ،المجمد الخامس ،العدد األوؿ والثاني ،ص.184
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المتعمقػػة بػػالعقود اإلداريػػة عمػػى اخػػتبلؼ أنواعهػػا وهػػو بػػذلؾ التػػزـ بمػػنهج قػػانوف محكمػػة العػػدؿ العميػػا
الممغػػي رقػػـ (11ا لسػػنة  ،1991وفػػي هػػذا قضػػت محكمػػة العػػدؿ العميػػا ":الق ػرار الصػػادر عػػف جهػػة
اإلدارة بمػػا لهػػا مػػف صػػبلحية بموجػػب العقػػدي خػػرج عػػف اختصػػاص محكمػػة العػػدؿ العميػػا ،والػػدعو
الت ػػي تنص ػػب عم ػػى الطع ػػف ف ػػي العق ػػد م ػػف ناحيت ػػه التعاقدي ػػة ال م ػػف ناحيت ػػه اإلداري ػػة ال ت ػػدخؿ ف ػػي
اختصاص محكمة العدؿ العميا بؿ يعود أمر النظر فيها إلى المحاكـ المدنية العادية(1ا.

المطمب الثاني
عناصر العقد اإلداري
لكي يكوف العقد إداريا ال بد له مف ثبلثة عناصر:
أوالً :يجػب أف يكػػوف طرفػا العقػػد أو أحػػدهما شخصػا مػػف أشػخاص القػػانوف العػػاـ ،ومػف المتفػػؽ عميػػه
بهذا الخصوص أف أشخاص القانوف العاـ تشمؿ الدولة والمحافظات والهيئات المحميػة  -البلمركزية
اإلقميميػػة  -كمػػا تشػػمؿ الهيئػػات والمؤسسػػات والمصػػالب والشػػركات العامػػة  -البلمركزيػػة المرفقيػػة ،-
يستوي بعد ذلؾ أف يكوف الطرؼ الثانػي في التعاقد فردال أو شخصال معنويال خاصال(2ا.
وال يكفي لقياـ العقد اإلداري أف يكوف أحد أطرافه حاؿ إب ارمػه شخصػال معنويػال عامػال ،بػؿ يجػب
أف يظؿ هذا الشػخص محتفظػا بصػفته العموميػة طيمػة مػدة تنفيػذ العقػد ،فػإذا فقػدها أثنػاء تنفيػذ العقػد
بتحوله إلى شػخص مػف أشػخاص القػانوف الخػاص غػدا العقػد مػدنيا يخضػع ألحكػاـ القػانوف المػدني،

(1ا كنعاف ،نواؼ2010( ،ا ،الوجيز في القانوف اإلداري ،المرجع السابؽ ،ص295

(2ا المحكمة اإلدارية العميا ،طعف رقـ  154لسنة 34ؽ ،بتاريخ  ،1997/1/2منشور في الموسوعة اإلدارية
الحديثة ،الدار العربية لمموسوعات بالقاهرة1994 ،ـ1995 -ـ ،حسف الفكهاني ،ج ،49ص54
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ثـ إف العقد الذي يبرمه أحد أشخاص القانوف الخاص يعتبر إداريػا رغػـ أف اإلدارة لػـ تكػف طرفػا فيػه
وذلؾ في حالتيف:

(1ا

 -1إذا كػػاف الشػػخص الخػػاص وكػػيبل عػػف اإلدارة فػػي إبػراـ العقػػد ،وهػػذا محػػض تطبيػػؽ ألحكػػاـ عقػػد
الوكالة حيث ينصرؼ أثر العقد إلى الجهػة اإلداريػة باعتبارهػا الطػرؼ األصػيؿ ،وينصػرؼ نفػس
الحكـ إلى التكميؼ الصادر عف اإلدارة.
 -2إذا تعاقد الشخص الخاص لحساب شخص عاـ :حيث العبرة بالنتيجػة المترتبػة عمػى العقػد ،وأف
مناط العقد يستند إلى مضمونه وفحواد.

(2ا

ثانياً :أف ينصرؼ موضوع العقد إلى إدارة مرفؽ مف المرافؽ العامة أو أف يكوف العقد متعمقا بتسيير
مرفػػؽ مػػف الم ارفػػؽ العامػػة ،والمرفػػؽ العػػاـ هػػو مشػػروع يقػػوـ عمػػى منفعػػة عامػػة تهػػيمف عميػػه السػػمطة
العامػػة ،ثػػـ إف الم ارفػػؽ العامػػة كثي ػرة ومتنوعػػة ومتطػػورة بتطػػور نشػػاط الدولػػة وازديػػاد ت ػدخمها فػػي حيػػاة
الجماعػػة ،فهنػػاؾ الم ارف ػػؽ العامػػة اإلداري ػػة والم ارفػػؽ العام ػػة الصػػناعية والتجاري ػػة والم ارفػػؽ االجتماعي ػػة
والم ارف ػػؽ النقابي ػػة ،ث ػػـ هن ػػاؾ الم ارف ػػؽ العام ػػة اإلجباري ػػة بطبيعته ػػا أو ب ػػنص الق ػػانوف كالقض ػػاء واألم ػػف
والم ارفػػؽ التابعػػة لمهيئػػات المحميػػة ،وهنػػاؾ الم ارفػػؽ االختياري ػة والتػػي يتػػرخص لػػئلدارة القيػػاـ بهػػا طبقػػا
لفهمها لممصمحة العامة ومبدأ المشػروعية السػائد ،وهنػاؾ أنػواع أخػر مػف الم ارفػؽ يكشػؼ عنهػا تطػور
المجتمع.

(3ا

(1ا خميفة ،عبد العزيز عبد المنعـ (2004ا ،األسس العامة لمعقود اإلدارية ،منشأة المعارؼ باالسكندرية ،ص19
( ا عياد ،أحمد عثماف (1973ا ،مظاهر السمطة العامة في العقود اإلدارية ،دار النهضة العربية ،ص 84وما بعدها.
2

(3ا شطناوي ،عمي خطار (1990ا ،نظرية المؤسسات العامة وتطبيقاتها في المممكة األردنية الهاشمية ،ط ،1دار
الفكر لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،ص 16وما بعدها.
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ثػػـ إف فريقػال مػػف الفقهػػاء يػػذهب إلػػى االسػػتغناء عػػف شػػرط المرفػػؽ العػػاـ فػػي تحديػػد العقػػد اإلداري
وذلؾ اكتفاء بالشرط الثالث والذي هو تضميف العقد اإلداري شروطا استثنائية غيػر مألوفػة فػي القػانوف
الخػػاص ،بحيػػث يصػػبب العقػػد إداريػػا بغػػض النظػػر عػػف عبلقتػػه بػػالمرفؽ العػػاـ وهػػذا االتجػػاد مػػف بعػػض
الفقهاء والمحاكـ يكشؼ عف الظروؼ المعاصػرة التػي تحػيط بفكػرة المرفػؽ العػاـ كمعيػار لتحديػد مجػاؿ
القػػانوف اإلداري حيػػث هنػػاؾ اتجػػاد يرمػػي إلػػى حمػػوؿ فك ػرة السػػمطة العامػػة محػػؿ فك ػرة المرفػػؽ العػػاـ فػػي
مجاؿ تطبيؽ القواعد اإلدارية.
رجحػػه وذهػػب إليػػه د .سػػميماف الطمػػاوي مػػف أف وضػػع السػػمطة العامػػة موضػػع
والص ػواب مػػا و
المرفؽ العاـ في مجاؿ تطبيؽ القانوف اإلداري هو وقوؼ عند الوسيمة دوف اهتمػاـ بالغايػة ،وخاصػة
في هػذا الػزمف الػذي تتػدخؿ فيػه الدولػة فػي شػتى منػاحي الحيػاة ،فالمسػمـ بػه أف سػمطاف اإلدارة لػيس
بغايػػة فػػي ذاتػػه ولكنػػه وسػػيمة لتحقيػػؽ النفػػع العػػاـ ،لػػذلؾ ذهػػب بعػػض الفقهػػاء لممنػػاداة باسػػتبداؿ فك ػرة
النفع العاـ بفكرة المرفؽ العاـ! ولكف هذد الفكرة ال يمكف أف ترقى إلى درجة المعيػار ولػف تغنػي عػف
فك ػرة المرفػػؽ العػػاـ ،ألف النفػػع العػػاـ هػػو المحػػرؾ لجميػػع نشػػاطات الدولػػة ،كمػػا أف اإلدارة العامػػة ال
تحتكر فكػرة النفػع العػاـ بػؿ إف األفػراد يشػاركوف اإلدارة فػي ذلػؾ وبتشػجيع مػف اإلدارة ذاتهػا ،كمػا أف
وسائؿ القانوف العاـ المنطوية عمى عنصر السمطاف إنما تقررت نزوال عمػى مقتضػيات سػير الم ارفػؽ
العامة.
لذلؾ يذهب د .الطماوي إلى القوؿ بأف الحػؿ يكمػف فػي التوسػع فػي معنػى المرفػؽ العػاـ مػع
الحفػػاظ عمػػى شػػروط العقػػد اإلداري الثبلثػػة ،ويضػػيؼ إلػػى ذلػػؾ قولػػه :إف هػػذا مػػا التػػزـ بػػه القضػػاء
المصري وأيدته في ذلؾ المحكمة الدستورية العميػا ،حيػث تقػوؿ األخيػرة( :يتعػيف العتبػار العقػد عقػدا
إداريػػا أف يكػػوف أحػػد طرفيػػه شخصػػا معنويػػا عام ػال ،يتعاقػػد بوصػػفه سػػمطة عامػػة ،وأف يتصػػؿ العقػػد
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بنشػاط مرفػؽ عػاـ بقصػد تسػػييرد أو تنظيمػه ،وأف يتسػـ بالطػابع المميػػز لمعقػود اإلداريػة ،وهػو انتهػػاج
أسػػموب القػػانوف العػػاـ فيمػػا تتضػػمنه هػػذد العقػػود مػػف شػػروط اسػػتثنائية بالنسػػبة إلػػى روابػػط القػػانوف
الخاصا.

(1ا

ثالث ةاً :أف تنصػػرؼ نيػػة اإلدارة العامػػة إلػػى األخػػذ بأسػػموب القػػانوف العػػاـ ،وذلػػؾ عػػف طريػػؽ تضػػميف
العقػػد شػػرطا أو شػػروطا اسػػتثنائية غيػػر مألوفػػة فػػي نطػػاؽ العبلقػػات بػػيف األشػػخاص التػػي يحكمهػػا
القانوف الخاص .وتهدؼ هذد الشروط االستثنائية إجماال إلى تحقيؽ المصمحة العامة بالقيػاـ بالعمػؿ
بأفضؿ جودة وبأقؿ نفقة ممكنة.
وتختم ػػؼ الش ػػروط االس ػػتثنائية كعنص ػػر ممي ػػز لمعق ػػد اإلداري ع ػػف ش ػػروط اإلذع ػػاف ف ػػي عق ػػود
القػػانوف الخػػاص ،حيػػث نظػػـ المشػػرع أحكػػاـ عقػػود اإلذعػػاف وأجػػاز لمقاضػػي تعػػديؿ شػػروط العقػػد أو
إعفاء الطرؼ المذعف منها وفقا لما تقضي به العدالة.
ويبػػيف د .الطمػػاوي بػػأف الشػػروط االسػػتثنائية وغيػػر المألوفػػة فػػي القػػانوف الخػػاص هػػي حجػػر
الزاوي ػػة ف ػػي التع ػػرؼ عم ػػى طبيع ػػة العق ػػود اإلداري ػػة كم ػػا ذهب ػػت إل ػػى ذل ػػؾ المحكم ػػة الدس ػػتورية العمي ػػا
بمصر.

(2ا

(1ا أبو عمارة ،محمد عمي ( 2006ا ،مد تطور مفهوـ العقد اإلداري في فمسطيف في عهد السمطة الوطنية ،مجمة
المنارة ،المجمد  ،12العدد  ،3ص128

(2ا أبو عمارة ،محمد عمي (2006ا ،المرجع السابؽ ،ص.129
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المبحث الثاني
ضوابط إبرام العقود اإلدارية
ال تممؾ اإلدارة حرية واسعة عند التعاقد ،مثمما هو الحاؿ في إبراـ األفراد عقودهـ ،إذ
فرض المشرع جممة مف القيود واإلجراءات تمتزـ اإلدارة اتباعها حفاظال عمى المصمحة العامة و
الماؿ العاـ.

المطمب األول
النظام القانوني الذي يحكم المناقصات والمزايدات العامة في األردن
بالرغـ مف األحكاـ القضائية التي يستهدي بها القضاء األردنػي ،عمػى ضػوء أحكػاـ القضػاء
اإلداري في منازعػات العقػود اإلداريػة فػي كػؿ مػف فرنسػا ومصػر ،فػإف هنػاؾ بعػض التشػريعات التػي
نظـ بها المشرع األردني األحكاـ الخاصة بكؿ مف المناقصات والم ازيػدات العامػة ،ذلػؾ أنػه ال يوجػد
في النظاـ القانوني األردني تشريع موحد يحكـ المناقصات والمزايدات العامة ،مثممػا هػو الحػاؿ فػي
بعض الدوؿ(1ا ،إال أف هناؾ بعض القوانيف واألنظمة والتعميمات التي تنظـ القواعد التي تتعمؽ بها،
ومنهػػا مػػا هػػو خػػاص بػػالو ازرات والػػدوائر المرتبطػػة بهػػا ،باعتبارهػػا اإلدارة المركزيػػة ،ومنهػػا مػػا يخػػص
الهيئات البلمركزية كالمؤسسات العامة المستقمة ،أو المجالس البمدية.
وتج ػػدر اإلش ػػارة إل ػػى أف المش ػػرع األردن ػػي ق ػػد نظ ػػـ ش ػػؤوف المناقص ػػات والم ازي ػػدات العام ػػة
المتعمؽ بالموازـ واألشغاؿ العامة ،بموجب أنظمة وليست قوانيف ،وذلؾ استجابة لنص المادة (114ا
مف الدستور والتي تنص عمى أنه" :لمجمس الوزراء بموافقة الممؾ أف يضػع أنظمػة ،مػف أجػؿ مراقبػة

(1ا الجبوري ،محمود خمؼ1998( ،ا ،العقود اإلدارية ،الطبعة األولى ،عماف :دار الثقافة لمنشر ،ص .48
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تخص ػػيص واتف ػػاؽ األمػ ػواؿ العام ػػة ،وتنظ ػػيـ مس ػػتودعات الحكوم ػػة" ،وك ػػذلؾ هن ػػاؾ تعميم ػػات تص ػػدر
استنادال إلى هذد األنظمة ،توضب الجوانب التطبيقية والتفصيمية لها.
ويبلح ػػظ كثػ ػرة التشػ ػريعات الت ػػي تحك ػػـ ش ػػؤوف المناقص ػػات والم ازي ػػدات العام ػػة ف ػػي المممك ػػة
األردنية الهاشمية ،رغـ وحدة الموضوع الذي تنظمه ،وعميه ير ضرورة وضع تشػريع خػاص تتوحػد
بموجبه جميع التشريعات التي تحكػـ المناقصػات العامػة عمػى األقػؿ ،وآخػر لمم ازيػدات العامػة ،وذلػؾ
تسػػهيبلل لمجهػػات اإلداريػػة ،وضػػمانة أكيػػدة ،لؤلف ػراد ال ػراغبيف فػػي التعاقػػد مػػع اإلدارة العامػػة عمػػى أف
يستوعب هذا التشريع التطورات والتقنيات الحديثة في مجاؿ إبراـ العقود اإلدارية اإللكترونية(1ا.
حيث أف التشريعات المتعددة ال تزاؿ تعتمد األسموب النمطي التقميدي المعتمد عمػى الوثػائؽ
الورقيػ ػػة واإلج ػ ػراءات البيروقراطيػ ػػة ،فهػ ػػي بهػ ػػذد الصػ ػػورة قاص ػ ػرة عػ ػػف االنخ ػ ػراط فػ ػػي مجػ ػػاؿ العقػ ػػود
اإللكتروني ػػة ،وع ػػاجزة ع ػػف اس ػػتيعاب مفاهيمه ػػا الحديث ػػة ،عم ػػى غػ ػرار ق ػػانوف المع ػػامبلت اإللكتروني ػػة
األردنػػي رقػػـ (15ا لسػػنة  1115مػػثبلل ،وال شػػؾ أف اإلدارة العامػػة األردنيػػة بعػػد تبنيهػػا نظػػاـ الحكومػػة
اإللكترونيػػة ،أصػػبحت بحاجػػة إلػػى تش ػريع متقػػدـ ييسػػر التعامػػؿ اإللكترونػػي لممناقصػػات والم ازيػػدات
العامػػة ،ويواكػػب نظػػاـ الحكومػػة اإللكترونيػػة الػػذي سػػيفرض عمػػى اإلدارات العامػػة إب ػراـ عقػػود توريػػد
أجهزة إلكترونية وعقود خدمات الدخوؿ عمى شبكة اإلنترنت أو االشػتراؾ فيهػا ،باإلضػافة إلػى عقػود
مق ػػاوالت األش ػػغاؿ العام ػػة ،مث ػػؿ عق ػػد إنش ػػاء موق ػػع إلكترون ػػي ) ،(webأو بواب ػػة إلكتروني ػػة لمجه ػػات
اإلدارية يكوف موضوعها خدمات معموماتية عامة ،أو توصيؿ المرفؽ بشبكة اإلنترنت ،ومف المتوقع
أف تظهر في أفؽ العقػود اإلداريػة صػور أخػر لمحػؿ العقػد أو موضػوعه ،كالمعمومػات أو االشػتراؾ
فػ ػػي بنوكه ػ ػػا والخ ػ ػػدمات مث ػ ػػؿ خدم ػ ػػة البريػ ػػد اإللكترون ػ ػػي واالستش ػ ػػارات الفني ػ ػػة والت ػ ػػأخير أو اإليػ ػ ػواء
(1ا القبيبلت ،حمدي (2008ا .النظاـ القانوني إلبراـ العقد اإلداري اإللكتروني .بحث منشور مجمة الدراسات
الجامعة األردنية ،المجمد (35ا ،العدد (1ا ،مف عموـ الشريعة والقانوف.
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اإللكترونػػي(1ا ،وفػػي هػػذا النػػوع األخيػػر يمػػزـ مقػػدـ خدمػػة اإلنترنػػت بػػأف يضػػع تحػػت تصػػرؼ المرفػػؽ
العػاـ جانبػال مػف إمكانيتػة الفنيػة ،السػتخدامها فػي تحقيػؽ النفػع العػاـ ،وبالطريقػة التػي تناسػب المرفػؽ
العاـ(2ا.
وهذا كمػه يسػتدعي تػدخبلل تشػريعيال يعػالج المشػكبلت والمعضػبلت التػي تقػؼ فػي طريػؽ هػذا
التطبيؽ ،ويرسـ اإلطار القانوني لهذا النوع مف األعماؿ اإللكترونية.

المطمب الثاني
القواعد التي تحكم إبرام العقود اإلدارية
تقػوـ المناقصػة عمػى أسػاس وجػػود عػدد مػف الػراغبيف فػػي التعاقػد مػع اإلدارة ،يتنافسػوف فيمػػا
بينهـ لتقديـ عطاءات تختار اإلدارة أفضمها سع الر وشروطال(3ا ،وجػاء فػي دفتػر عقػد المقاولػة الموحػد
لممشػ ػ ػػاريع اإلنشػ ػ ػػائية ،الصػ ػ ػػادر عػ ػ ػػف و ازرة األشػ ػ ػػغاؿ العامػ ػ ػػة واإلسػ ػ ػػكاف األردنيػ ػ ػػة ،أف المناقصػ ػ ػػة
" "Tenderهػػي" :العػػرض المسػػعر المقػػدـ مػػف المقػػاوؿ إلػػى صػػاحب العمػػؿ لتنفيػػذ وانجػػاز األشػػغاؿ
وصيانتها (إصبلح العيوب فيهاا بموجػب أحكػاـ العقػد ،وقبػوؿ ذلػؾ العػرض بقػرار اإلحالػة"(4ا ،بينمػا
يقصػػد بالم ازيػػدة عمميػػة إرسػػاء العقػػد عمػػى أعمػػى العطػػاءات سػػع الر مػػف بػػيف العطػػاءات المقدمػػة مػػف
المتنافسيف(5ا.

(1ا الباز ،داود عبدالرازؽ .اإلدارة العامة (الحكومةا اإللكترونية وأثرها عمى النظاـ القانوني لممرفؽ العاـ وأعماؿ
موظفيه ،ص .313

(2ا منصور ،محمد حسيف (2003ا .المسؤولية اإللكترونية .اإلسكندرية :دار الجامعة لمنشر ،ص .49

(3ا ليمو ،مازف (1999ا .دور الشروط االستثنائية في تمييز العقد اإلداري .أطروحة دكتوراد ،جامعة بغداد ،ص
.62

(4ا المادة (/1/1ب5/ا مف دفتر المقاولة الموحد لممشاريع اإلنشائية ،الجزء األوؿ ،الشروط العامة ،و ازرة األشغاؿ
العامة واإلسكاف /دائرة العطاءات الحكومية ،عماف.1999 ،

(5ا الجبوري ،محمود خمؼ ،العقود اإلدارية ،ص .50
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ويمجػػأ إلػػى المناقصػػات العامػػة فػػي حػػاؿ رغبػػة اإلدارة العامػػة بالش ػراء أو مػػا شػػابه ذلػػؾ ،أم ػا
الم ازيػػدات العامػػة فػػي حالػػة رغبػػة اإلدارة بػػالبيع أو مػػا شػػابه ذلػػؾ ،والهػػدؼ فػػي الحػػالتيف واحػػد ،وهػػو
الحفاظ عمى الماؿ العاـ ،وعدـ هدرد ،ولػذلؾ فػإف عمميػة إبػراـ العقػود اإلداريػة تحػاط بمبػادئ أساسػية
البد مف مراعاتها مف جانب اإلدارة والمتعاقديف معها ،وأهمها ما يمي:
أوالً :مبدأ احترام قواعد االختصاص بالتعاقد
إف المش ػػرع بموج ػػب القػ ػوانيف واألنظم ػػة والتعميم ػػات يح ػػدد الجه ػػات المختص ػػة ب ػػإبراـ العق ػػود
اإلداريػػة ،وكمػػا هػػو معػػروؼ تعتبػػر قواعػػد االختصػػاص مػػف النظػػاـ العػػاـ ،فػػبل يجػػوز االتفػػاؽ عمػػى
مخالفتها ،وعميه ال يجوز لجهػات اإلدارة أف تعتػدي عمػى اختصاصػات بعضػها الػبعض فػي التعاقػد،
وال يجػػوز لم ػرئيس أف يعتػػدي عمػػى اختصاصػػات المرؤوسػػيف بالتعاقػػد أو العكػػس ،إال إذا وجػػد نػػص
قػػانوني يجيػػز ذلػػؾ ،مػػا فػػي حػػالتي الحمػػوؿ والتفػػويض ،ومثممػػا يكػػوف االختصػػاص فػػي إب ػراـ العقػػود
نوعيال ،يكوف االختصاص مكانيال فبل يجوز ألي شخص مف أشخاص القانوف العاـ أف يتعاقد ضمف
الحػػدود المكانيػػة لشػػخص معنػػوي عػػاـ آخػػر ،ويمكػػف فػػي مجػػاؿ العقػػود اإلداريػػة اإللكترونيػػة تصػػميـ
برامج حاسوبية تتضمف هذد القواعد المحػددة لبلختصاصػات ،بحيػث يشػير البرنػامج ذاتػه مػف خػبلؿ
رمػػز أو إشػػارة معنيػػة إلػػى المخالفػػة ،فيمػػا إذا كػػاف الشػػخص غيػػر مخػػتص ،وبػػذلؾ نختصػػر إجػراءات
الرقابة التقميدية بالرقابة اإللكترونية التي تضمف الحياد والنزاهة وال تراعي أي اعتبارات شخصية(1ا.
ثانياً :مبدأ العالنية
يقصد بالعبلنية أف يعمـ الكافة برغبػة اإلدارة العامػة بالتعاقػد ،سػواء كػاف العقػد بيعػال أو شػراء
أو تأجير ...إلخ ،وال يجوز المجوء إلى السرية عنػد إبػراـ العقػود اإلداريػة ،وذلػؾ حتػى ال تبػرـ العقػود
اإلدارية في أجواء تشوبها الريبة ويثور حولها الشػؾ ،فالعبلنيػة دليػؿ عمػى الن ازهػة والشػفافية مػف قبػؿ
(1ا القبيبلت ،حمدي ،النظاـ القانوني إلبراـ العقد اإلداري اإللكتروني ،المرجع السابؽ ،ص .118
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اإلدارة العام ػػة ،وتتحق ػػؽ العبلني ػػة م ػػف خ ػػبلؿ اإلع ػػبلف ع ػػف رغب ػػة اإلدارة بالتعاق ػػد بمختم ػػؼ الوس ػػائؿ
المألوفة ،سواء الصحؼ المحمية أو اإلذاعة أو التمفاز ،أو ووسائؿ اإلعبلـ األخر المحمية والدوليػة
وال شؾ أف شبكة اإلنترنت ستكوف مػف أنجػع وسػائؿ اإلعػبلف عػف رغبػة اإلدارة فػي التعاقػد ،ذلػؾ أف
هذد الشبكة متاحة الطبلع كافة األشخاص في الداخؿ والخارج ،ومف السهولة بمكاف االطبلع عمػى
مػػا ينشػػر عميهػػا وفػػي مختمػػؼ أرجػػاء األرض ،وتقػػوـ اإلدارة العامػػة بػػاإلعبلف عػػف العطػػاءات عمػػى
موقعه ػػا عم ػػى ش ػػبكة اإلنترن ػػت ) ،(Websiteحي ػػث يق ػػوـ المعني ػػوف ع ػػادة باستع ارض ػػها بش ػػكؿ دائ ػػـ
ومستمر(1ا.
ثالثاً :مبدأ المساواة بين المتنافسين
تمتػػاز العقػػود اإلداريػػة عػػف عقػػود القػػانوف الخػػاص فػػي أف حريػػة اإلدارة فػػي اختيػػار المتعاقػػد
معهػػا مقيػػدة بقيػػود منهػػا المسػػاواة بػػيف مػػف يتنافسػػوف عمػػى التعاقػػد معهػػا ،بغيػػة الحصػػوؿ عمػػى أحسػػف
العروض ،في حيف فػي القػانوف الخػاص لمفػرد أف يختػار مػف يتعاقػد معػه بحريػة كاممػة ،فهػو حػر أف
يتعاقػػد أو ال يتعاقػػد ،واذا فضػػؿ التعاقػػد كػػاف ح ػ الر فػػي اختيػػار شػػخص مػػف يتعاقػػد معػػه ،وهػػذا أمػػر
طبيعػػي ألنػػه يتعامػػؿ فػػي أموالػػه وشػػؤونه الخاصػػة وعميػػه وحػػدد تقػػع مسػػؤولية ذلػػؾ التعاقػػد ،ويقصػػد
بالتعاقد في هذا المجاؿ إيجاد نفس الفرصة لكؿ مف يتقدـ لمتعاقد مع اإلدارة دوف تميػز بػيف شػخص
وآخػػر ،بحيػػث ال يػػتـ إعفػػاء بعػػض المتنافسػػيف م ػف شػػروط معينػػة دوف اآلخ ػريف ،أو طمػػب إج ػراءات
إضافية مف بعض المتعاقديف دوف اآلخريف ،والمساواة المقصودة هنػا هػي المسػاواة القانونيػة وليسػت
المطمقة ،أي المساواة بيف مف تماثمت مراكزهـ القانونية(2ا.

(1ا القبيبلت ،حمدي ،النظاـ القانوني إلبراـ العقد اإلداري اإللكتروني ،ص .119
(2ا كنعاف ،نواؼ ،الوجيز في القانوف اإلداري ،ص .312
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رابعاً :حرمان بعض األشخاص من التعاقد مع اإلدارة
تستبعد التشػريعات الخاصػة بػالعقود اإلداريػة بعػض األفػراد أو األشػخاص المعنويػة الخاصػة
م ػػف التعاق ػػد م ػػع اإلدارة لتبلف ػػي األضػ ػرار بالمص ػػمحة العام ػػة ،وتختم ػػؼ أس ػػباب الحرم ػػاف م ػػف حال ػػة
ألخر (1ا ،إال أف أبرز الفئات المحرومة مف التعاقد مع اإلدارة هي:
 -1موظفو الحكومة.
 -1كؿ مف ثبت التجاؤد لمغش في تعاممه مع اإلدارة.
 -1كؿ مف أخؿ بالتزاماته مع اإلدارة.
 -4حرماف بعض األشخاص مف التعاقد حماية لممصمحة العامة.
خامساً :إعطاء األفضمية لممواطنين في التعاقد مع اإلدارة
تفضػػؿ ال ػػدوؿ عػػادة مواطنيه ػػا عم ػػى مػػف سػ ػواهـ فػػي التعاق ػػد عن ػػد تسػػاوي الع ػػروض ،وذل ػػؾ
العتبارات تتصؿ بطبيعة العقود منها ما هو سياسي أو عسكري أو اجتمػاعي باعتبػار الدولػة معنيػة
بإيجاد فرص عمؿ لممواطنيف(2ا.
سادساً :إعطاء األفضمية لمصناعات والمنتجات الوطنية في التعاقد
تكمػػف الحكمػػة مػػف تطبيػػؽ هػػذد القاعػػدة فػػي تشػػجيع الصػػناعات الوطنيػػة ،وهػػو األمػػر الػػذي
تحرص عميه كافة الدوؿ سواء كانت نامية أو متقدمػة ،وهػو أولػى فػي الدولػة الناميػة نظػ الر إلػى حجػـ
مشروعات الحكومة ومشػترياتها ،وتقريػر أولويػة لممنتجػات الصػناعية المحميػة يمكػف أف يكػوف وسػيمة
فعالة في تشجيع الصناعة المحمية ،فالمسألة ذات أبعاد اقتصادية باألساس(3ا.
(1ا عياد ،أحمد عثماف (1973ا .مظاهر السمطة العامة في العقود اإلداري .المرجع السابؽ ،ص .157

(2ا كنعاف ،نواؼ2012(،ا ،الوجيز في القانوف اإلداري ،الكتاب الثاني ،الطبعة الرابعة ،اآلفاؽ المشرقة ناشروف،
ص.318

(3ا القبيبلت ،حمدي ،النظاـ القانوني إلبراـ العقد اإلداري اإللكتروني ،المرجع السابؽ ،ص .125
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سابعاً :مراعاة الجودة المناسبة واألسعار العادلة
أف الهػػدؼ مػػف تنظػػيـ إج ػراءات خاصػػة إلب ػراـ العقػػود اإلداريػػة يكمػػف فػػي رغبػػة اإلدارة فػػي
الحصػػوؿ عمػػى أفضػػؿ العػػروض مػػف ناحيػػة الجػػودة واألسػػعار ،إذ تسػػعى اإلدارة إلػػى الحصػػوؿ عمػػى
مستمزماتها مف األعماؿ والمواد بأقؿ كمفة ممكنة وضمف ما لمواصفات المطموبة(1ا.

(1ا قرار رقـ  1971/107فصؿ بتاريخ ( 1971/1/1هيئة عاديةا منشور عؿ الصفحة (613ا مف العدد  4مف
مجمة نقابة المحاميف لسنة (1972ا.
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المبحث الثالث
آثار العقود اإلدارية
إذا كانت العقود المدنية تحكمها قاعدة "العقد شريعة المتعاقديف" فإف العقود اإلدارية تحكمها
قاعدة أف المصمحة العامة أولى بالتفضيؿ عند تعارضها مع المصمحة الخاصة ،ذلؾ أف هذد العقود
األخي ػرة إنمػػا تتعمػػؽ بم ارفػػؽ تسػػتهدؼ الصػػالب العػػاـ ،واشػػباع حاجػػات الجمهػػور ،األمػػر الػػذي يبػػرر
ضرورة تمتع اإلدارة في مواجهة المتعاقد معهػا بقػدر مػف الحقػوؽ واالمتيػازات يسػمب لهػا بتنفيػذ العقػد
بمػػا يػػتبلئـ مػػع المبػػادئ التػػي تحكػػـ هػػذد الم ارفػػؽ العامػػة ،والتػػي تتمثػػؿ فػػي قابميتهػػا لمتغييػػر والتبػػديؿ
ودواـ سيرها بالنظاـ وباضطراد ،ومساواة المنتفعيف بالخدمات التي تؤديها.
وفػ ػ ػػي ذلػ ػ ػػؾ تقػ ػ ػػوؿ المحكمػ ػ ػػة اإلداريػ ػ ػػة العميػ ػ ػػا المص ػ ػ ػرية ،فػ ػ ػػي حكمهػ ػ ػػا الصػ ػ ػػادر بتػ ػ ػػاريخ
" "1957/4/11أف العق ػػود اإلداري ػػة تتمي ػػز ع ػػف العق ػػود المدني ػػة بط ػػابع خ ػػاص ،مناط ػػه احتياج ػػات
المرفػػؽ التػػي يسػػتهدؼ العقػػد تسػػييرد ،وتغميػػب وجػػه المصػػمحة العامػػة عمػػى مصػػمحة األفػراد الخاصػػة،
فبينما تكوف مصالب الطػرفيف فػي العقػود المدنيػة متوازنػة ومتسػاوية ،إذ بهػا فػي العقػود اإلداريػة غيػر
متكافئة ،إذ يجب أف يعمو الصالب العاـ عمى المصمحة الفردية الخاصه ،وهذد الفكرة هي التي تحكـ
ال ػػروابط الناش ػػئة ع ػػف العق ػػد اإلداري(1ا .كم ػػا تق ػػوؿ محكم ػػة الع ػػدؿ العمي ػػا (س ػػابقالا المحكم ػػة اإلداري ػػة
األردنية (حاليال "يتسـ العقد اإلداري بطابع خاص يجعمه مستقبلل عف العقد المدني ،إذ انه يقوـ عمى
إشباع احتياجات المرفػؽ العػاـ حتػى يسػير بانتظػاـ .فػإذا قصػر المتعاقػد فػي تنفيػذ التزاماتػه التعاقديػة

(1ا حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية ،الصادر بتاريخ  ،1957/4/20المجموعة أحكاـ السنة الثانية ،ص
.745
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ف ػػإف م ػػف ح ػػؽ اإلدارة أف تتخ ػػذ اإلجػ ػراءات البلزم ػػة الت ػػي تكف ػػؿ تنفي ػػذ العق ػػد وفقػ ػال لمص ػػمحة المرف ػػؽ
العاـ(1ا.
ومػػع ذلػػؾ فهنػػاؾ الت ازمػػات عمػػى عػػاتؽ اإلدارة ،والتػػي تمثػػؿ فػػي ذات الوقػػت حقوق ػال لممتعاقػػد
معها ،كالحؽ في إعادة التوازف المالي لمعقد أو اقتضػاء المقابػؿ ...إلػخ .وسػيتـ د ارسػة حقػوؽ اإلدارة
في مطمب أوؿ ،وحقوؽ المتعاقد في مطمب ثاف.

المطمب األول
حقوق اإلدارة
تتمتع اإلدارة في مواجهة المتعاقػد معهػا بسػمطات وامتيػازات ال يتمتػع بهػا المتعاقػد فػي العقػد
المدني ،وتتجمى هذد السمطات أو تمؾ االمتيازات بما يمي:
أوالً :يتوجب عمى المتعاقد مع اإلدارة الوفاء بكافة التزاماتو وبصفة شخصية
وحتػى لػػو أخمػػت هػػي بالتزاماتهػػا قبمػػه ،بحيػػث ال يعفيػه مػػف ذلػػؾ سػػو القػػوة القػػاهرة ،ذلػػؾ أف
العقد اإلداري إنما يتعمؽ بمرفؽ عاـ ،ومف ثػـ ال يسػوغ لهػذا المتعاقػد أف يمتنػع عػف الوفػاء بالتزاماتػه
تجاد هذا المرفؽ.
وقػػد نػػص المشػػرع األردنػػي عمػػى هػػذا االلت ػزاـ ص ػراحة فػػي المػػادة (65ا مػػف تعميمػػات تنظػػيـ
إجراءات العطاءات ،وشروط االشتراؾ فيها ،رقـ (1ا ،لسنة (1118ا ،بالقوؿ" :ال يجوز لممتعهد أف
يتنػازؿ ألي شػػخص آخػػر عػػف كػؿ أو أي جػػزء مػػف العقػػد دوف الحصػوؿ عمػػى إذف خطػػي مػػف لجنػػة
العط ػػاءات التػ ػػي أحالػػػت العط ػػاء ،مػػػع االحتفػػػاظ بكام ػػؿ حق ػػوؽ ال ػػدائرة وفقػ ػال لق ػ ػرار اإلحالػ ػػة والعقػ ػػد
األصيؿ".
(1ا حكـ محكمة العدؿ العميا األردنية (سابقالا ،المحكمة اإلدارية األردنية (حاليالا رقـ  ،1997/181تاريخ
 ،1997/9/24منشورات مركز العدالة.
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وال يستطيع المتعاقد مع اإلدارة أف يتحمؿ مف التزاماته إال في حالة القوة القػاهرة التػي تجعػؿ
تنفيػػذ االلتػزاـ مسػػتحيبلل ،كمػػا ال يجػػوز لممتعاقػػد أف يػدفع بعػػدـ التنفيػػذ ،المنصػػوص عميػػه فػػي القػػانوف
المدني ،في حاؿ إخبلؿ اإلدارة المتعاقدة بأي مف التزاماتها التعاقدية؛ إال إذا أد إخبلؿ اإلدارة إلػى
استحالة في التنفيذ(1ا.
ثانياً :لإلدارة سمطة اإلشراف والتوجيو عمى تنفيذ العقد:
وذلؾ لمتأكد مف مطابقة هذا التنفيذ لمشروط الفنية واإلدارية والمالية الواردة به ومػد الرقابػة
واإلشراؼ يختمؼ مف عقد إداري آلخر ،فمثبلل تكوف الرقابة قميمة في عقد التوريػد ،وتكػوف مكثفػة فػي
عقػػد األشػػغاؿ العامػػة لدرجػػة أف اإلدارة تعػػيف مهندسػال مقيمػال فػػي المشػػروع بمثػػؿ رب العمػػؿ لئلش ػراؼ
عمى كافة مراحؿ التنفيذ.
واإلشراؼ يمكف اإلدارة مف كشؼ الخمؿ في التنفيذ ،ولهذا فاإلدارة تجبر المتعاقد عمػى تنفيػذ
كافة الشروط الواردة في العقد إذا أخؿ بها ،كمػا يمكػف إشػراؼ اإلدارة أيضػال مػف مراقبػة الممتػزـ أثنػاء
تسػػييرد لممرفػػؽ ،حتػػى ال يسػػتغؿ المنتفعػػيف بزيػػادة أرباحػػه عػػف الحػػد المسػػموح بػػه ،أو عػػف الحػػد الػػذي
يحقػػؽ لػػه عائػػدال معق ػوالل .ولػػئلدارة فػػي سػػبيؿ مباش ػرتها لهػػذا الحػػؽ .ال سػػيما فػػي عقػػد االمتي ػاز – أف
تعييف مندوبيف أو مرافقيف عنها في مختمؼ الفروع واإلدارات التي ينشئها الممتػزـ السػتغبلؿ المرفػؽ.
عمى أف يقوـ هؤالء المندوبوف بتقديـ تقرير لها بذلؾ ،كما يكوف لئلدارة أيضال أف تعهد بالرقابػة عمػى
الن ػواحي الماليػػة لػػديواف المحاسػػبة وعم ػى الن ػواحي اإلداريػػة والفنيػػة لهيئػػات عامػػة أو خاصػػة ...إلػػخ،
وأخي الر لها أف تمزـ الممتزـ بتقديـ تقارير دورية تبيف كيفية مباشرته لممرفؽ موضوع االمتياز.

(1ا دلفونية وفيدؿ ،جورج2001( ،ا .القانوف اإلداري .ج ،2الجزء الثاني ،ترجمة القاضي منصور ،ط ،1بيروت:
المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر ،ص .577
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وتطبيقال لذلؾ ،فقد أجازت المادة (11ا مػف اتفاقيػة االمتيػاز المعقػودة مػا بػيف األردف وشػركة
البوتاس العربية ،لرئيس الوزراء ،أو مف ينيبه لهذا الغرض ،خبلؿ مدة االمتياز حؽ اإلشراؼ المالي
والفني عمى إجراءات الشركة مف أجؿ تأميف تشغيؿ هذا االمتياز تشغيبلل وافيال ،وبالدرجة التػي يمكػف
تطبيقها عمى الظروؼ واألحواؿ السائدة ،وقد أوجبت تمؾ المادة عمى الشركة أف تقدـ لرئيس الوزراء
مف ينيبه كمما طمب ذلؾ ،جميع المعمومات والتقارير واإلحصاءات المتعمقة بمشروع االمتياز(1ا.
وتممػػؾ اإلدارة ا لحػػؽ فػػي مراقبػػة التنفيػػذ ،وحتػػى لػػو لػػـ يػػنص عمػػى ذلػػؾ فػػي العقػػد أو فػػي
القوانيف واألنظمة .بؿ حتى إذا نص عمى
ما يخالفها ،ألف الرقابة ال تجد أساسها القػانوني فػي النصػوص التعاقديػة أو القانونيػة ،وانمػا
تس ػػتمد الرقاب ػػة أساس ػػها م ػػف فكػ ػرة المرف ػػؽ الع ػػاـ .ألف اإلدارة ه ػػي المس ػػؤولة ع ػػف إدارة ه ػػذا المرف ػػؽ،
والكفيمة لحسف سيرد ،حتػى ال تتػولى بنفسػها تػوفير الحاجػات وتقػديـ الحاجػات التػي يتطمبهػا المرفػؽ،
وتقتضي وظيفتها هذد أف تشرؼ وأف توجه النشاط الفردي ،حيف يسهـ – مف خبلؿ العقد اإلداري –
في تسيير المرفؽ العاـ(2ا.
ثالثاً :لإلدارة الحق في توقيع الجزاءات عمى المتعاقد معيةا عنةد إخاللةو بالتزاماتةوة إذا نةص عمةى
ذلك القانونة أو العقد الموقع مع المتعاقد

(1ا المادة رقـ ( 12ا مف اتفاقية تصديؽ االمتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة العامة المحدودة لسنة
(1957ا والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية (1357ا ،تاريخ (1957/2/18ا وقد تـ التصديؽ عميها بموجب
قانوف التصديؽ رقـ (16ا لسنة (1958ا.

(2ا البنا ،محمود عاطؼ1985( ،ا .العقود اإلدارية .دار العموـ ،ص .215
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ومػػف صػػور اإلخػػبلؿ العجػػز عػػف الوفػػاء بالتزاماتػػه التعاقديػػة ،أو أف يتنػػازؿ عػػف العقػػد ألي
شخص آخر دوف موافقة اإلدارة(1ا.
وهذد الجزاءات عمى عدة أنواع منها(2ا:
 .1الجزاءات المالية :كالغرامات التي يتفؽ عميها مقدمال ،أو التعويضات التي تكوف لػئلدارة ،عنػدما
يمحقهػػا ضػػرر معػػيف نتيجػػة خطػػأ المتعاقػػد معهػػا ،أو مصػػادرة التػػأميف(3ا .الػػذي يودعػػه المتعاقػػد
ليضمف لها مبلءته المالية.
 .1التنفيػػذ عمػػى حسػػاب ومسػػؤولية المتعاقػػد :سػواء أقامػػت اإلدارة بنفسػػها بهػػذا التنفيػػذ أو عهػػدت بػػه
إلى شخص آخر.
 .1كمػػا قػػد تتمثػػؿ هػػذد الج ػزاءات بفسػػخ العقػػد :أي إنهػػاء الرابطػػة العقديػػة إذا قػػدرت أف هػػذا هػػو مػػا
يقتضيه الصالب العاـ.
وقد نص المشرع عمى جػزاء الغ ارمػة فػي المػادة (68ا مػف تعميمػات العطػاءات ،حيػث تػنص
تمؾ المادة عمى أنه (إذا تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزـ بػه فػي الموعػد المحػدد بالعقػد فتفػرض عميػه
(1ا تنص المادة (65ا مف تعميمات العطاءات عمى :ال يجوز لممتعهد أف يتنازؿ ألي شخص آخر عف كؿ أو جزء
مف العقد دوف الحصوؿ عمى إذف خطي مف لجنة العطاءات التي أحالت العطاء مع االحتفاظ بكامؿ حقوؽ الدائرة
وفقال لقرار اإلحالة والعقد األصيؿ.

(2ا لممزيد حوؿ الجزاءات في العقد اإلداري :فياض ،عبدالمجيد1975( ،ا .نظرية الجزاءات في العقد اإلداري –
دراسة مقارنة .-أطروحة دكتوراد .كمية الحقوؽ ،جامعة عيف شمس ،ص  195وما بعدها.
 سمطاف ،طارؽ2010( ،ا .سمطة اإلدارة في توقيع الجزاءات عمى المتعاقديف معها في العقود اإلداريةوضوابطها .أطروحة دكتوراد .كية الحقوؽ ،جامعة بني سويؼ ،ص  141وما بعدها.

(3ا لقد نص المشرع األردني عمى عدة أنواع مف الكفاالت منها -1 :تأميف الدخوؿ في العطاءات :وتقدـ نسبة ال
تقؿ عف (%3ا مف قيمة الموازـ الواردة في عرض المناقص -2 .تأمينات حسف التنفيذ وتقدـ عمى شكؿ كفالة
بنكية أو شيؾ مصدؽ صادر مف أحد البنوؾ أو المؤسسات المالية المرخصة والعاممة في المممكة بمبمغ ال يقؿ عف
(%10ا مف القيمة اإلجمالية لموازـ المحالة عمى المناقص -3 .تأميف الصيانة ،وتقدـ عمى شكؿ كفالة بنكية أو

شيؾ مصدؽ صادر عف بنؾ أو مؤسسة مرخصة وعاممة في المممكة بنسبة ال تقؿ عف (%3ا مف قيمة الموازـ

المكفولة.
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غ ارمػػة ماليػػة ،بنسػػبة ال تقػػؿ عػػف (%1.5ا نصػػؼ بالمائػػة مػػف قيمػػة الم ػوازـ التػػي تػػأخر المتعهػػد فػػي
توريدها عف كؿ أسبوع ،أو جػزء مػف األسػبوع ،بصػرؼ النظػر عػف الضػرر الناشػأ عػف التػأخير فػي
التنفيذ ،وفي جميع األحواؿ لمجنة العطاءات الحؽ بفسخ العقد ،وشراء الموازـ التي تأخر المتعهد في
توري ػػدها ،وتحميم ػػه فػ ػػروؽ األس ػػعار دوف إنػػػذار س ػػابؽ ،وعم ػػى أف يػ ػػتـ ف ػػرض غ ارمػ ػػة الت ػػأخير وفق ػ ػال
لمصبلحيات التالية :إذا كانت مدة التأخير ستيف يومال أو أقؿ فإف صبلحية فرض العامة ألميف عػاـ
الدائرة المستفيدة إذا زادت مدة التأخير عػف سػتيف يومػال ،تكػوف الصػبلحيات فػي فػرض الغ ارمػة لمجنػة
العطاءاتا.
كمػػا أجػػاز المشػػرع األردنػػي مصػػادر التػػأميف أو الكفالػػة فػػي حالػػة اسػػتنكاؼ المنػػاقص عػػف
االلتػزاـ بعػػرض ،أو لػػـ يقػػـ بإتمػػاـ المتطمبػػات البلزمػػة لمتعاقػػد ،وتوفيػػه أمػػر الش ػراء خػػبلؿ المػػدة التػػي
يحددها المدير العاـ ،واألميف عميهـ ،أو لـ يقـ بتقديـ تأميف حسف التنفيذ خبلؿ عشر أياـ مف تبمغه
إشعار اإلحالة ،وتكوف المصادرة بما يتناسب وقيمة المػادة أو المػواد التػي اسػتنكؼ عنهػا بمػا ال يقػؿ
عف (%1ا مػف قيمػة هػذد المػوازـ .واذا تبػيف أف المنػاقص قػدـ معمومػات غيػر صػحيحة ،أو مغموطػة
أو غش أو تبلعب بالمعمومات ،أو الوثائؽ المقدمة مف قبمه لغايات المشػاركة بالعطػاء يحػؽ لمجنػة
العطػػاءات اتخػػاذ اإلجػراءات القانونيػػة بحقػػه ،بمػػا فػػي ذلػػؾ مصػػادرة قيمػػة تػػأميف الػػدخوؿ أو أي جػػزء
منه إيرادال لمخزينة(1ا.
وفي كؿ األحػواؿ ،فػإف فػرض الغ ارمػة أو مصػادرة الكفالػة أو التػأميف ال تشػكؿ الحػد األعمػى
لمتعػػويض ،حيػػث أجػػازت المػػادة (68ا مػػف التعميمػػات لمجنػػة العطػػاءات ،الرجػػوع عمػػى المتعاقػػد بقيمػػة

(1ا المادة (9ا مف تعميمات العطاءات رقـ (1ا لسنة (2008ا.

33

العطؿ والضرر الناتج عف تأخر الـ تعهد في تنفيذ ما التزـ به دوف سابؽ إنذار ،وذلػؾ بتنسػيب مػف
الدائرة المستفيدة بناء عمى تقرير مف لجنة فنية يشكمها أميف عاـ الدائرة المستفيدة لهذا الغرض(1ا.
والقػرار الصػادر عػف اإلدارة بغػرض الجػزاء ،يخضػػع لمرقابػة القضػائية ،سػواء رقابػة المحكمػػة
اإلدارية أو رقابة محكمة التمييز .فكافة الجزاءات التي تصدر عف اإلدارة قبؿ عممية التوقيع ،تعتبػر
ق اررات إدارية تخضع لمطعف أماـ المحكمة اإلدارية(2ا ،أما الجزاءات التي تفرضها اإلدارة أثناء تنفيػذ
العقػػد ،فتػػارة تعتبػػر المحكمػػة اإلداريػػة منازعػػة تتعمػػؽ بتنفيػػذ شػػروط العقػػد أو مػػد االلت ػزاـ بشػػروطه،
ومػػف ثػػـ تخػػرج عػػف اختصػػاص المحكمػػة ،وتػػارة تعتب ػرد قػ ار الر إداري ػال قػػاببلل لبلنفصػػاؿ ويخضػػع لمطعػػف
أماـ المحكمة.
وعمػػى أي حػػاؿ ،فقػػد وضػػع القضػػاء األردنػػي ،ممػػثبلل بمحكمتػػي التمييػػز والمحكمػػة اإلداريػػة،
عػػدة ضػوابط لتوقيػػع الجػزاءات عمػػى المتعاقػػد مػػع اإلدارة ،فنعػػد أف بػػيف الهػػدؼ مػػف توقيػػع الجػزاء فػػي
العقػػد اإلداري والمتمثػػؿ بتحقيػػؽ المصػػمحة العامػػة وكفالػػة حسػػف سػػير المرفػػؽ العػػاـ وانجػػاز األعمػػاؿ
المطموبة عمى أحسف وجه ،اشترط القضاء توقيع الجزاء مف الجهة المختصة بػذلؾ ،والبػد أيضػال مػف
توافر الشروط القانونية المنصوص عميها في القانوف أو في العقد لمقوؿ بقانونية توقيع الجزاء(3ا.
(1ا المادة (69ا مف تعميمات العطاءات رقـ (1ا لسنة (2008ا.

(2ا حكـ محكمة العدؿ العميا (سابقالا المحكمة اإلدارية (حاليالا في الدعو رقـ (181ا لعاـ (1997ا بتاريخ

 1997/9/24مجمة نقابة المحاميف (1998ا ص (3766ا حيث تقوؿ (أجازت المادة (49ا مف نظاـ الموازـ
واألشغاؿ ألمانة عماف الكبر  ،حرماف أي متعهد مف المشاركة بعطاءات األمانة إذا تحققت حالة مف حالتيف (أا إذا
تبيف لممجمس عدـ قدرته عمى الوفاء بالتزاماته( .با تكرر قصور المتعهد في تنفيذد التزاماته ،وعميه يكوف الدفع
بأف كبل الحالتيف غير متوفرة هو دفع في غير محمه  ..فإذا قصد المتعاقد في تنفيذ التزاماته أو تبيف عدـ قدرته

عمى الوفاء بها فإف مف حؽ اإلدارة أ ،تتخذ اإلجراءات البلزمة التي تكفؿ تنفيذ العقدا.

(3ا حكـ محكمة التمييز في الدعو (2000/1813ا تاريخ (2000/11/21ا المنشور عمى الصفحة (190ا مف
عدد المجمة القضائية رقـ (11ا لتاريخ (2000/1/1ا حيث تقوؿ ((حيث أف التمييز ضدها قد نفذت العطاء بعد

تبمغها القرار البلحؽ وقبؿ انقضاء الستة أشهر ،وكما هو ثابت مف كتاب معالي وزير الصحة المبرز بالدعو  ،فإف
فرض غرامة التأخير عمى المدعية يكوف في غير محمه ،وتكوف الجهة المدعى عميها ممزمة بإعادة المبالغ التي
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ما حظرت محكمة التمييز الجمع بيف الجزاءات ،إال إذا وجد نص في العقد أو في القػانوف
يقضي بذلؾ حيث تقوؿ ((...إذا كاف نص العقد يمنب لجنة العطاءات حقهػا فػي شػراء األدويػة التػي
تتخمؼ الشػركة المتعاقػد معهػا عػف توريػدها مػع تضػمينها األضػرار التػي تمحػؽ بمجنػة العطػاءات مػف
هذا الشراء ،مف فروؽ أسعار ،فإذا هذا النص ال يعطي لجنة العطاءات حؽ فرض غ ارمػات تػأخير،
ألف الغرامة هنا تعني أية كمفة أخر تمحؽ بالمشتري وال تعني إعطاء لجنة العطاءات سػمطة فػرض
غرامة التأخير عمى الشركة كمتعاقد....اا(1ا.
رابعاً :ولإلدارة أيضاً حق تعديل العقد بإرادتيا المنفردة

(2ا

حي ػػث تزي ػػد أو ت ػػنقص م ػػف الت ازم ػػات المتعاق ػػد معه ػػا ودوف حاج ػػة إل ػػى موافق ػػة ه ػػذا األخي ػػر،
ويعتبر هذا الحؽ مف أهـ وأخطر حقوؽ اإلدارة بالنسبة لجميع العقود اإلدارية ،ويثبت لها هذا الحؽ
إذا ن ػػص عمي ػػه العق ػػد أو النظ ػػاـ الق ػػانوني الح ػػاكـ لمعق ػػود اإلداري ػػة ،ألف القض ػػاء األردن ػػي (القض ػػاء
المػػدنيا قضػػاء تطبيػػؽ ،يتمسػػؾ بنصػػوص العقػػد ،ويطبػػؽ قاعػػدة "العقػػد شػريعة المتعاقػػديف" فػػإذا خػػبل
العقد أو النظاـ القانوني الحاكـ لمعقد اإلداري مف الػنص عمػى صػبلحية اإلدارة فػي تعػديؿ العقػد مػف
طرؼ واحد ،فإف اإلدارة ال تممؾ تعديؿ العقد باإلرادة المنفػردة ،وتطبيقػال لػذلؾ قضػت محكمػة التمييػز
((....أف ك ػػوف العق ػػد األص ػػمي المب ػػرـ ب ػػيف الطػ ػرفيف ق ػػد ح ػػدد حق ػػوؽ الشػػراكة الم ػػدعى عميه ػػا ،الت ػػي
تستحقها ،مقابؿ ما التزمت بالقياـ به تجاد األمانة( ،أمانة عماف الكبر ا ،إنما يمنع أحػد المتعاقػديف

قبضتها مف المدعية ،كغرامات تأخير ،وحيث أف الحكـ المميز فقد توصؿ إلى ذلؾ وحكـ لممدعية به فإف حكمه
يكوف في محمه موافؽ لمقانوف...اا.

(1ا حكـ محكمة التمييز في الدعو رقـ (1986/810ا ،تاريخ  1987/1/29منشورات مركز عدالة.

(2ا الفحاـ ،عمي (1976ا .سمطة اإلدارة في تعديؿ العقد اإلداري ،دراسة مقارنة .أطروحة دكتوراد ،جامعة عيف
شمس ،ص .423 ،420
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مف أف ينفرد بتعديؿ العقد بزيادة أو نقصاف ما التزـ به الطرؼ اآلخر ولكف ذلؾ ال يمنع المتعاقديف
معال مف االتفاؽ عمى تعديؿ العقد...اا(1ا.
وهذا بخبلؼ موقؼ القضاء اإلداري المصري والذي أجاز لئلدارة تعديؿ العقد ،وحتػى بػدوف
نػػص(2ا ،فحػػؽ اإلدارة فػػي تعػػديؿ العقػػد مسػػتخدميف المبػػدأ العػػاـ الػػذي يحكػػـ كافػػة الم ارفػػؽ العامػػة،
والقاضػػي بضػػرورة تع ػػديؿ وتغييرهػػا ف ػػي كػػؿ وقػػت ،لت ػػتبلئـ مػػع ك ػػؿ مػػا هػػو جدي ػػد ،وتػػؤدي بالت ػػالي
خػػدماتها عمػػى أفضػػؿ وجػػه ،ولهػػذا يكػػوف لػػئلدارة متػػى اقتضػػت المصػػمحة العامػػة ذلػػؾ ،أف تعػػدؿ مػػف
تمقػػاء نفسػػها أي دوف توقػػؼ عمػػى إرادة المتعاقػػد ،وال يمكػػف لػػئلدارة النػػزوؿ عػػف هػػذا الحػػؽ باتفػػاؽ
مضاد ،واف فعمت كاف االتفاؽ باطبلل"(3ا.
وبعػػض عقػػود اإلدارة مثػؿ عقػػد االمتيػػاز يحتػػوي عمػػى نػػوعيف مػػف الشػػروط ،بعضػػها يخضػػع
لمتفاوض بيف طرفي العقد ،وتعرؼ بالشروط التعاقدية ،وهذد تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقديف،
وال يجوز تعديمها إال بموافقة المتعاقد ،وتتنػاوؿ هػذد الشػروط األعبػاء الماليػة المتبادلػة مػا بػيف اإلدارة
وحامؿ االمتياز.
أمػػا الػػبعض اآلخػػر مػػف هػػذد الشػػروط فيتمثػػؿ فػػي النصػػوص البلئحيػػة (أو التنظيميػػةا وهػػي
التػػي تضػػعها اإلدارة بإرادتهػػا المنفػػردة ،وال تخضػػع لمتفػػاوض بػػيف طرف ػي العقػػد ،كالشػػروط المتعمقػػة
بتنظيـ المرفؽ العاـ ،وتسييرد ،واألمور المتعمقة بتحديد رسػوـ االنتفػاع مػف خػدمات المرفػؽ ،وشػروط

(1ا حكـ محكمة التمييز في الدعو  ،رقـ (1979/163ا ،تاريخ  ،1979/4/30مجمة نقابة المحاميف ،ص
.1505

(2ا البنا ،محمود عاطؼ .العقود اإلدارية .ص  ،224الفحاـ ،عمي .سمطة اإلدارة في تعديؿ العقد اإلداري ،ص
.421

(3ا بطيخ ،محمد رمضاف (2008ا .الجديد في إبراـ العقد اإلداري( .ط1ا .القاهرة :دار النهضة العربية ،ص
.104
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االنتفاع بالخدمة ،ومف ثـ فإف جهة اإلدارة تتمتع بحرية في تعديؿ تمػؾ النصػوص بإرادتهػا المنفػردة،
ومف حاجة إلى موافقة حامؿ االمتياز(1ا.
واذا كانػػت اإلدارة تممػػؾ حػػؽ التعػػديؿ فإنػػه يتعػػيف عميهػػا م ارعػػاة الشػػروط والضػوابط المقػػررة
قانونال لمتعديؿ ،فسمطة التعديؿ ليست مطمقة ،بؿ ترد عميها قيود معينة تقتضيها ضرورة التوفيؽ بيف
المصػػمحة العامػػة والمصػػمحة الخاصػػة لممتعاقػػد مػػع اإلدارة فزيػػادة األعبػػاء عمػػى المتعاقػػد .يجػػب أف
تكػػوف فػػي الحػػدود الطبيعيػػة والمعقولػػة مػػف حيػػث نوعهػػا وأهميتهػػا فػػي نطػػاؽ موضػػوع العقػػد بحيػػث ال
تتجػػاوز إمكانيػػات المتعاقػػد الفنيػػة والماليػػة ،أو أف يكػػوف مػػف شػػأنها أف تقمػػب اقتصػػاديات العقػػد أرس ػال
عمػػى عقػػب(2ا .وبهػػذا أفتػػت الجمعيػػة العموميػػة لقسػػمي الفتػػو والتش ػريع بمجمػػس الدولػػة المصػػري،
حيػػث تقػػوؿ (( ....أف اإلدارة فيمػػا يتعمػػؽ بػػإبراـ العقػػد اإلداري وتعديمػػه ال تكػػوف طميقػػة مػػف كػػؿ قيػػد،
فهي ممزمة عند إبراـ العقد بأف تتوسؿ إلى ذلؾ باإلجراءات المقررة قانونال.
واألمر عمى ذلػؾ النحػو حػيف تكػوف هنػاؾ ضػروريات ممجئػة إلػى تعػديؿ نصػوص عقػد قػائـ
بينهػػا وبػػيف الغيػػر فهػػي ممزمػػة كػػذلؾ بم ارعػػاة اإلجػراءات القانونيػػة المقػػررة وأف يكػػوف هػػدفها مػػف هػػذا
(3ا
التعديؿ تحقيؽ مصمحة عامة....ا  ،ويجب أف يصدر التعديؿ مف السػمطة المختصػة بػذلؾ ،ووفقػال

لئلجػ ػراءات الش ػػكمية المق ػػررة ،ويح ػػؽ لممتعاق ػػد أف يتمس ػػؾ ب ػػالبطبلف ،إذا ت ػػـ التع ػػديؿ خبلفػ ػال لمقواع ػػد

(1ا بطيخ ،محمد رمضاف (2012ا .مبادئ القانوف اإلداري في المممكة األردنية الهاشمية ،إثراء لمنشر والتوزيع،
ص .518

(2ا حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية ،الحكـ الصادر بتاريخ  ،2004/3/30الطعف رقمف (6456ا س 46ؽ،
مجموعة المبادئ التي قررتها ،السنة 49ا ،مف أوؿ أكتوبر سنة (2003ا إلى أخر سبتمبر  ،2004ص .531

(3ا فتو المحكمة اإلدارية العميا المصرية بتاريخ (2000/8/17ا رقـ (442ا ،ممؼ رقـ (363/54ا منشورة في
مجمة المحاماة تصدر عف نقابة المحامييف المصرية ،العدد األوؿ2001( ،ا ،ص 464-463
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المقػػررة ،كػػذلؾ ال يجػػوز لػػئلدارة أف تقػػوـ بالتعػػديؿ إف لػػـ تتغيػػر الظػػروؼ المحيطػػة بتنفيػػذ العقػػد أو
ظروؼ المرفؽ الذي أبرـ العقد مف أجمه(1ا.
وقػػد أعطػػى المشػػرع األردنػػي مػػف المػػادة (54ا مػػف تعميمػػات العطػػاءات لمجنػػة العطػػاءات،
ص ػػبلحية إنق ػػاص أو زي ػػادة الكمي ػػات المطموب ػػة ف ػػي دع ػػوة العط ػػاء قب ػػؿ اإلحال ػػة ،دوف الرج ػػوع إل ػػى
المنػػاقص ،أو بعػػد اإلحالػػة بموافقػػة المتعهػػد خطي ػال ،عمػػى أف ال يتجػػاوز مجمػػوع الزيػػادة أو النقصػػاف
(%15ا مػف الكميػػة المطموبػػة سػواء قبػػؿ اإلحالػػة أو بعػدها ،كمػػا أجػػاز المشػػرع فػػي المػادة (19ا مػػف
قػػانوف االتصػػاالت رقػػـ (11ا لسػػنة (1995ا لهيئػػة تنظػػيـ قطػػاع االتصػػاالت ،تعػػديؿ شػػرط أو أكثػػر
مف شروط الترخيص(2ا ،ومف طػرؼ واحػد ،ولكػف ال يجػوز تعػديؿ شػروط التػرخيص ألحػد المػرخص
لهـ دوف المرخص لهـ اآلخريف ،إذا توافرت األسباب الموجبة لذلؾ التعديؿ في شروط ترخيصهـ.
مع مبلحظة أنه إذا كاف مف شأف ما تجريه اإلدارة في تعديبلت ،زيادة األعباء المالية عمػى
عاتؽ الممتزـ ،أو بمعنى آخر اإلخبلؿ بالتوازف المالي لمعقد ،لمممتزـ الحػؽ فػي المطالبػة بػالتعويض،
إلعادة هذا التوازف ،أو بفسخ العقد.
وقد أقرت المحكمة اإلدارية حؽ المتعاقد في التعويض فػي حالػة تعػديؿ العقػد اإلداري حيػث
تقوؿ في أحد أحكامها (( ....أف العقد اإلداري يعطي جهة اإلدارة سمطة اإلشػراؼ والتوجيػه والرقابػة
عمػػى تنفيػػذ العقػػد وسػػمطة توقيػػع الج ػزاءات عمػػى المتعاقػػد معهػػا ،إذا أخػػؿ بالت ازمػػه ،ثػػـ سػػمطة تغييػػر

(1ا بدوي ،ثروت (1996ا .القانوف اإلداري .دار النهضة العربية ،مبادئ القانوف اإلداري ،المجمد األوؿ ،القاهرة،
ص .135-133

(2ا حكـ محكمة العدؿ العميا (سابقالا المحكمة األردنية (حالياا رقـ  2008/294تاريخ  2008/11/30منشورات
مركز عدالة.
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شػػروط العقػػد باإلضػػافة والحػػذؼ ولهػػا سػػمطة تعػػديؿ العقػػد مػػف جانبهػػا ،وفقػػد لمقتضػػيات المصػػمحة
العامة وليس لمطرؼ اآلخر إال الحؽ في التعويض بما في ذلؾ التراخيص العامةاا (1ا.
خامساً :لإلدارة سمطة إنياء العقد بإرادتيا المنفردة:
حتى ولـ يكف المتعاقد قد ارتكب أي خطأ في التنفيذ ،طالمال أف ذلؾ يقتضيه الصالب العاـ،
ولهذا تختمؼ هذد السمطة عف سػمطة فسػخ العقػد السػابؽ بيانهػا ،ولممتعاقػد فػي هػذد الحالػة الحػؽ فػي
التعويض الكامؿ عما لحقه مف خسارة وما فاته مف كسب(2ا.

المطمب الثاني
حقوق المتعاقد مع اإلدارة
إذا كاف المتعاقد مع اإلدارة يمتزـ أساسال بتنفيػذ العقػد وفقػال لمشػروط واألحكػاـ الػواردة فػي ذلػؾ
العقػػد أو فػػي دفتػػر الشػػروط الممحق ػه بػػه ،كمػػا هػػو الحػػاؿ فػػي عقػػد األشػػغاؿ العامػػة ،وتحػػت إش ػراؼ
وتوجيػ ػػه اإلدارة المتعاقػ ػػدة معػ ػػه ،فػ ػػإف األصػ ػػؿ أف المتعاقػ ػػد مػ ػػع اإلدارة ال يتمتػ ػػع إال بػ ػػالحقوؽ التػ ػػي
يستمدها مف العقد.
ومػع ذلػػؾ ،فإنػػه بػالنظر إلػػى مػػا تتمتػػع بػه اإلدارة مػػف سػػمطات أوسػػع ممػا يػػنص عميػػه العقػػد،
كما هو الحاؿ في النظاـ القانوني البلتيني كالفرنسي والمصري ،فإف لممتعاقد مع اإلدارة حقوقال تكفؿ
لػػه العدالػػة فػػي تنفيػػذ العقػػد ،وتضػػمف لػػه المسػػاواة بينػػه وبػػيف سػائر األفػراد أمػػاـ األعبػػاء العامػػة التػػي
تتطمبها سير المرافؽ العامة ،وتتمثؿ هذد الحقوؽ فيما يمي(3ا:

(1ا بطيخ ،رمضاف محمد .مبادئ القانوف اإلداري في المممكة األردنية الهاشمية .ص.520

(2ا السيد ،محمد صبلح (1993ا .سمطة اإلدارة في إنهاء العقد اإلداري ،دراسة مقارنة .أطروحة دكتوراد ،كمية
الحقوؽ ،جامعة الزقازيؽ ،ص  414وما بعدها.

(3ا بطيخ ،رمضاف محمد ،ص .521
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أوالً :الحصول عمى المقابل المالي:
لممتعاقػػد مػػع اإلدارة الحػػؽ فػػي مطالبػػة اإلدارة تنفيػػذ الشػػروط المتفػػؽ عميهػػا فػػي العقػػد والتػػي
تتمث ػػؿ ف ػػي االمتي ػػازات المالي ػػة المق ػػررة والمتف ػػؽ عميه ػػا بالنس ػػبة لممتعاق ػػد ،ويأخ ػػذ ه ػػذا المقاب ػػؿ ص ػػو الر
عديدة ،وذلؾ تبعال لنوع العقد ،فقد يكػوف رسػمال كمػا فػي عقػد االمتيػاز ،أو ثمنػال كمػا فػي عقػد التوريػد،
أو راتبال كما الحاؿ في التوظيؼ.
كذلؾ يختمؼ حؽ المتعاقػد مػع اإلدارة فػي الحصػوؿ عمػى ثمػف خدماتػه بػاختبلؼ مػا إذا كنػا
بصدد عقود أشغاؿ عامة أو توريد ،أـ بصدد امتيػاز م ارفػؽ عامػة ففػي الحالػة األولػى ،يكػوف لمتعاقػد
مػػع اإلدارة الحصػػوؿ عمػػى الػػثمف المتفػػؽ عميػػه فػػي العقػػد ،ولػػيس لػػئلدارة تعديمػػه ،وذلػػؾ لعػػدـ اتصػػاله
بتسيير المرافؽ العامة ،إذ أنه لـ يقبؿ "أي المتعاقد" المساهمة في تسيير المرفؽ العاـ إال مقابؿ هػذا
الػثمف ،فطبيعػي أال تمسػه اإلدارة ،ويختمػؼ األمػر بالقيػاس إلػى عقػود االمتيػاز ،فقػوائـ األسػعار التػػي
تحصػػؿ عميهػػا الرسػػوـ عمػػى أساسػػها ،مػػف وضػػع اإلدارة نفسػػها ،ولهػػا الحػػؽ فػػي تعػػديمها دوف موافقػػة
الممتزـ ،ولكف بشرط تعويضه ماليال إذا دعت الحالة لذلؾ(1ا.
وعميػػه فػػإذا أخمػػت اإلدارة بالتزاماتهػػا الماليػػة تجػػاد المتعاقػػد معهػػا ،فمػػيس لممتعاقػػد سػػو أف
يطمػػب فسػػخ العقػػد دوف أف يكػػوف لػػه االمتنػػاع عػػف تنفيػػذ التزاماتػػه ،كمػػا هػػو الحػػاؿ بالنسػػبة لمعقػػود
المدنية مف خبلؿ تطبيؽ قاعدة الدفع بعدـ التنفيذ ،وذلؾ ألف االمتناع عف التنفيذ مف شأنه اإلخػبلؿ
بسير المرفؽ العاـ وهو أمر ال يجوز إق اررد(2ا.

(1ا بطيخ ،رمضاف محمد ،النظرية العامة لقانوف اإلدارية ،ص 522

(2ا عمي ،سعيد (2006ا .مبدأ الدفع بعد التنفيذ في العقد .ط .1القاهرة ،ص  57وما بعدها.
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ثانياً :اقتضاء بعض التعويضات
مف حقوؽ المتعاقد مع اإلدارة أيضال الحؽ في الحصػوؿ عمػى التعػويض ،وذلػؾ إذا مػا لحقػه
ضرر نتيجة خطأ مف جانب اإلدارة في حالة إخبلؿ اإلدارة بأحد التزاماتهػا الػواردة بالعقػد ،وذلػؾ فػي
حاالت متعددة أهمها:
 -1ارتكاب اإلدارة خطأ ترتب عميه إلحاؽ ضرر بالمتعاقد معها ،ويعتبر مف قبيؿ الخطأ عدـ تنفيذ
اإلدارة اللتزاماتهػا المبينػػة فػػي العقػػد ،كتػأخير اإلدارة فػػي تسػػميـ المتعاقػػد معهػا موقػػع العمػػؿ ،وقػػد
قضػػت المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا فػػي مصػػر بأنػػه يحػػؽ "مسػػائمة اإلدارة عػػف تعػػويض مػػردد إلػػى
الخطػػأ فػػي تنفيػػذ االلت ػزاـ العقػػدي الػػذي تػػـ إب ارمػػه ..وكػػاف هػػذا الخطػػأ يتمث ػؿ فػػي تػػأخير اإلدارة
تسميـ موقع العمؿ إلى المقاوؿ(1ا.
 -1إذا قاـ المتعاقد مف تمقاء نفسه بأداء أعماؿ أو خػدمات إضػافية غيػر مطموبػة أصػبلل فػي العقػد،
ولـ تطمبها اإلدارة ،يستحؽ المتعاقد التعويض عنها وفقال لنظرية اإلثراء ببل سبب ،متى ثبت أف
هذد األعماؿ كانت ذات فائدة عمى اإلدارة أو الزمة لممرفؽ العاـ.
 -1إذا تعرض المتعاقد أثناء تنفيذ العقد لصعوبات مادية غير متوقعة أو غير مألوفة وترتب عميها
زيادة أعبائه وتكاليؼ تنفيذ العقد ،كما لو قابؿ أرضال ذات طبيعػة اسػتثنائية تحتػاج لنفقػات غيػر
متوقع ػػة لتمهي ػػدها أػ ػػو الحف ػػر فيه ػػا ،فف ػػي مث ػػؿ ه ػػذد الح ػػاالت يح ػػؽ لممتعاق ػػد م ػػع اإلدارة طم ػػب
التعويض عف هذد األعباء المالية.

(1ا حكـ المحكمة اإلدارية العميا في القضية رقـ (862ا تاريخ  ،1987/6/3مجموعة أحكاـ السنة الثانية عشرة،
ص .1122
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ثالثاً :إعادة التوازن المالي لمعقد:
ومف حؽ المتعاقد مع اإلدارة أيضال المطالبة بإعادة التوازف المالي لمعقد ،وذلؾ فػي حالػة مػا
إذا اختؿ هذا التوازف نتيجة قياـ اإلدارة بأفعاؿ مشروعه ،وهو مػا يعبػر عػف نظريػة عمػؿ األميػر ،أو
نتيجة ظروؼ خارجة عف إرادة المتعاقديف ،وهو ما يطمؽ عميه نظرية الظروؼ الطارئة.
والحكم ػػة م ػػف وراء فكػ ػرة التػ ػوازف الم ػػالي(1ا ،ه ػػي أف حماي ػػة المص ػػالب المالي ػػة لممتعاق ػػد م ػػع
اإلدارة ،مف شأنها تحقيؽ المصمحة العامة ،ومصمحة المرفؽ الػذي يتصػؿ بػه هػذا العقػد ،فالمصػمحة
العامػػة تتحقػػؽ بتشػػجيع األف ػراد والشػػركات الخاصػػة عمػػى التعاقػػد مػػع اإلدارة ،وذلػػؾ بضػػماف الحقػػوؽ
المالية لهـ ،حتى ولو طرأت أحداث خارجية مف شأنها زيادة األعباء المالية عميهـ.
ومصمحة المرفػؽ تتحقػؽ أيضػال ،ألف زيػادة االلت ازمػات واألعبػاء عمػى المتعاقػد قػد تػؤدي إلػى
إرهاقه ماليال إذا ما استمر في تنفيذ تعاقدد ،مما يجعمه يفضؿ التوقؼ عػف تنفيػذ التزاماتػه بسػبب هػذد
الظػػروؼ لتقميػػؿ خسػػائرد ،وهػػو مػػا قػػد يػػؤدي بػػدورد إلػػى اإلض ػرار بػػالمرافؽ العامػػة الػػذي انعقػػد العقػػد
لتمبية احتياجاته وتسييرد(2ا.

(1ا لقد أوضحت محكمة القضاء اإلداري المصري – في حكـ مطوؿ لها – أساس فكرة التوازف المالي في العقود
اإلدارية ،في حكمها الصادر في .1957/6/30

(2ا بسيوني ،عبدالغني2003( ،ا النظرية العامة في القانوف اإلداري .اإلسكندرية :منشأة المعارؼ ،ص .575
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الفصل الثالث
أثر الوسائل اإللكترونية عمى العقد اإلداري اإللكتروني وماىيتو
بعػػد أف تخطػػت البشػرية عبػػر تطورهػػا الحضػػاري الطويػػؿ مرحمػػة الثػػورة الزراعيػػة التػػي نشػػأت
فػػي رحابهػػا الحضػػارات القديمػػة ،دخمػػت منػػذ قػػروف مرحمػػة الثػػورة الصػػناعية التػػي أحػػدثت تطػػو الر فػػي
المجتمع ػػات اإلنس ػػانية ،فم ػػـ تقتص ػػر عم ػػى الجوان ػػب االقتص ػػادية وح ػػدها ،وانم ػػا امت ػػدت إل ػػى مج ػػاؿ
العبلقػػات االجتماعيػػة والسياسػػية عمػػى الصػػعيديف الػػداخمي والػػدولي ،ممػػا كػػاف لػػه أثػػر واضػػب عمػػى
تطور عمـ القانوف وفمسفته(1ا.
ويب ػػدو أنن ػػا نش ػػهد نهاي ػػة ه ػػذد المرحم ػػة ،بع ػػد أف ب ػػدأت أوؿ م ارح ػػؿ الث ػػورة الثالث ػػة ف ػػي ت ػػاريخ
الحضارة اإلنسػانية ،وهػي ثػورة تكنولوجيػا االتصػاالت والمعمومػات والتػي ادخمتنػا إلػى عصػر العولمػة
وتدويؿ االنتاج ،وهػو العصػر الػذي لػـ يعػد الصػراع فيػه صػراعال بػيف يممػؾ ومػف ال يممػؾ او صػراعال
بيف الرأسمالية واالشتراكية ،بؿ بيف مف يعرؼ وبيف مف ال يعرؼ(2ا.
وقػد كػاف مػف الطبيعػي أف يػؤثر هػذا التطػوير فػي الحضػارة اإلنسػانية عمػى العمػوـ القانونيػػة،
ومػ ػػف بينهػ ػػا النظػ ػػاـ القػ ػػانوني لمعقػ ػػود ،فمػ ػػـ يعػ ػػد ذلػ ػػؾ كافي ػ ػال لحػ ػػؿ مشػ ػػكبلت التعاقػ ػػد عبػ ػػر الوسػ ػػائط
اإللكترونيػة ،خاصػػة فػػي ظػػؿ انتشػػار اسػػتعماؿ االنترنػػت ،وظهػػور نػػوع جديػػد مػػف العقػػود وهػػو عقػػود
التجارة اإللكترونية(3ا.
(1ا جعفر ،أحمد انس ،العقود اإلدارية ،دراسة مقارنة وتطبيقاته لنظـ المناقصات والمزايدات رقـ  89لسنة 1998
الخاص بالمناقصات والمزايدات في مصر والئحته التنفيذية مع دراسة العقود  ،BOTدار النهضة العربية ،القاهرة،
ص6

(2ا المنزالوي ،صالب (2005ا .القانوف الواجب التطبيؽ عمى عقود التجارة اإللكترونية .القاهرة :دار النهضة
العربية ،ص1

(3ا الصغير ،رحيمه ،العقد اإلداري اإللكتروني دراسة تحميمية مقارنة ،اإلسكندرية ،دار الجامعة ،ص50
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وف ػػي ظ ػػؿ ه ػػذد التط ػػورات ف ػػي مج ػػاؿ النظري ػػة العام ػػة لمعق ػػود ف ػػي الق ػػانوف الم ػػدني ،ل ػػـ تب ػػؽ
المعامبلت اإلدارية أو العقود اإلدارية في منأ عف هذا التغير والتطور ،خاصػة أنػه مػف خصػائص
القػػانوف اإلداري أنػػه مػػرف وسػريع التطػػور يتػػأثر بػػالتغيرات االقتصػػادية والسياسػػية ،لػػذا سػػارعت الػػدوؿ
إلى تبنى مشاريع الحكومة اإللكترونية في محاولػة منهػا التطػوير اسػاليب التسػيير اإلداري ،وتحػديث
الم ارفػؽ العامػػة تمبيػة لبلحتياجػػات العامػة وتحقيقػال لممصػمحة العامػػة ،كمػا قامػػت بعػض الػػدوؿ خاصػػة
األوروبي ػة ومنهػػا فرنسػػا بتطػػوير اج ػراءات ابػػراـ العقػػود اإلداريػػة وذلػػؾ بتعػػديؿ قػػانوف العقػػود اإلداريػػة
كمرحمة أولى اليجاد نظاـ قانوني خاص بالعقود اإلدارية عبر االنترنت(1ا.
وف ػػي ظ ػػؿ ه ػػذد الظ ػػروؼ ،اص ػػبحت د ارس ػػة أث ػػر الوس ػػائؿ اإللكتروني ػػة عم ػػى العق ػػد اإلداري
اإللكتروني وظهورد ثـ التعرؼ عمى ماهية العقد اإلداري اإللكتروني في المبحث الثاني.

(1ا الحمو ،ماجد راغب (2010ا .العقد اإلداري اإللكتروني ،دراسة تحميمة مقارنة .اإلسكندرية :دار الجامعة الجديد،
ص18
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المبحث األول
أثر الوسائل اإللكترونية عمى العقد اإلداري اإللكتروني
إف البحػػث فػػي أسػػباب ظهػػور التعاقػػد اإلداري عبػػر اإلنترنػػت أو التعاقػػد اإلداري اإللكترونػػي
يعني دراسة البيئة التي نشأ في ظمها هذا النوع مف التعاقد ،ودراسة التغيػرات القانونيػة التػي سػاهمت
بشكؿ فعاؿ في تبني هػذا النػوع مػف التعاقػد ،ولقػد سػاهـ انتشػار اسػتعماؿ شػبكة االنترنػت فػي ظهػور
هػػذا الن ػػوع م ػػف المعػػامبلت ،حي ػػث ن ػػتج عػػف االن ػػدماج ب ػػيف تكنولوجيػػا الحاس ػػبات اآللي ػػة وتكنولوجي ػػا
االتصاالت تكػويف شػبكة اتصػاؿ أو اتحػاد لمشػبكات هػي " شػبكة االنترنػت ،هػذد الشػبكة تسػتند عمػى
الحاسػػبات اآلليػػة لتبػػادؿ البيانػػات إلكتروني ػال والتعامػػؿ معهػػا لحظي ػال مػػف أجػػؿ خدمػػة مختمػػؼ ن ػواحي
النشاط اإلنساني ومنها العقود بصفة عامة والعقود اإلدارية بصفة خاصة(1ا.
لػػذا فػػإف البحػػث فػػي اسػػباب ظهػػور التعاقػػد اإلداري عبػػر االنترنػػت ،يعنػػي د ارسػػة البيئػػة التػػي
نشػػأ فػػي ظمهػػا هػػذا النػػوع مػػف المعػػامبلت ،وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ د ارسػػة انتشػػار شػػبكة االنترنػػت بتعريػػؼ
الشػػبكة والخػػدمات التػػي تقػػدمها فػػي مطمػػب أوؿ ثػػـ د ارسػػة المقصػػود بالحكومػػة اإللكترونيػػة ،ود ارسػػة
تجارب الدوؿ في هذا المجاؿ في مطمب ثاني.

المطمب األول
انتشار شبكة اإلنترنت
في عصر التكنولوجيا والكمبيوتر واالنترنت وثورة المعامبلت ،أصػبحت الحاجػة لػد النػاس
فػػي شػػتى انحػػاء المعمػػورة لمتعامػػؿ مػػع هػػذد األجه ػزة ،والتػػي أصػػبحت تػػتحكـ فػػي جميػػع المعػػامبلت
لقض ػ ػػاء حاج ػ ػػاتهـ ،ذل ػ ػػؾ أف ش ػ ػػبكة المعموم ػ ػػات واالتص ػ ػػاالت الدولي ػ ػػة
(1ا الحمو ،ماجد راغب2010( ،ا ،العقد اإلداري اإللكتروني ،ص19
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 Communicationوهػػي االنترنػػت  Internetأصػػبحت تسػػاهـ فػػي نقػػؿ المعمومػػات وتبادلهػػا فػػو الر
بالصوت والصورة والبيانات عبر اتحاد العالـ ،مما حقؽ ثورة كبيرة لنقؿ المعمومات واالتصاالت فػي
شتى مناحي الحياة العممية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية(1ا.
ولمعرفػػة مػػد تػػأثير شػػبكة االنترنػػت عمػػى منػػاحي الحيػػاة المختمفػػة وخاصػػة العمػػوـ القانونيػػة
والنظرية العامة لمعقود ،يستوجب ذلؾ دراسة تعريؼ االنترنت ونشأتها ،والخدمات التي تقدمها(2ا.
الفرع األول
تعريف شبكة االنترنت
إف اصػػطبلح االنترنػػت هػػو اختصػػار لكممتػػيف انجميػزيتيف :األولػػى  Internationalوالثانيػػة
 Networkلذا فإف اصطبلح  Internetيقصد به شبكة االتصاالت الدولية(3ا.
واف مػػف أه ػـ التعريفػػات التػػي قيمػػت عػػف شػػبكة االنترنػػت أنهػػا " :عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف
الحاسػػبات اآلليػػة موصػػمة مػػع بعضػػها الػػبعض ،بحيػػث يمكػػف تبػػادؿ الممفػػات والمعمومػػات فيمػػا بينهػػا،
وقد يكوف هذا الربط بأستخداـ االسبلؾ أو بوسائؿ االتصػاؿ البلسػمكية أو باسػتخداـ شػبكات الهػاتؼ
عف طريؽ االقمار الصناعية(4ا.
ويوجػػد تعريػػؼ آخػػر لبلنترنػػت بأنهػػا " عبػػارة عػػف شػػبكة معمومػػات ضػػخمة تتكػػوف مػػف عػػدة
شػػبكات لممعمومػػات ،حيػػث يػػتـ توص ػيؿ اثنػػيف أو أكثػػر مػػف الحاسػػبات اآلليػػة مػػع بعضػػها فػػي صػػورة
شبكة لممعمومات التي تتضمنها هذد الحاسبات التي تسهؿ لمستخدـ أي جهاز حاسب آلي الحصوؿ
(1ا الحمو ،ماجد راغب2010( ،ا العقد اإلداري اإللكتروني ،ص20

(2ا فرج ،فريد عبد العز (2003ا .التعاقد باالنترنت .مجمة الحقوؽ الفقهية والقانونية ،كمية الشريعة والقانوف ،جامعة
االزهر ،فرع دمنهور ،الجزء األوؿ ،العدد473( ،18ا

(3ا محمد ،خالد ممدوح (2005ا .ابراـ العقد اإللكتروني ،اطروحة دكتوراة غير منشورة ،جامعة اإلسكندرية،
ص11

(4ا فرج ،فريد عبد المعز ،التعاقد باالنترنت ،ص473
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عمػػى المعمومػػات بسػػهولة ويسػػر ،واالنترنػػت يعمػػؿ بأسػػتخداـ الصػػوت والفيػػديو والب ػرامج المعموماتيػػة
وبفضؿ هذد الشبكة يمكف ألي شخص التحدث مع اآلخريف وتبادؿ المعمومة فػي أي وقػت ومػف أي
مكاف ،أو كما قيػؿ أف لمسػتخدـ الحاسػب اآللػي إمكانيػة التجػوؿ عبػر العػالـ مػف خػبلؿ لوحػة مفػاتيب
حاسبة"(1ا.
كمػػا تعػػرؼ االنترنػػت بأنهػػا" تشػػكؿ شػػبكة أو فضػػاء معمومػػاتي تنتقػػؿ مػػف خبللػػه المحطػػات
الرقمية بيف حواسب مرتبطة ببعضها البعض"(2ا.
ويبلحػػظ عمػػى التعػػاريؼ السػػابقة لبلنترنػػت ،أنهػػا جمعػػت بػػيف التعريػػؼ العضػػوي والموضػػوي
والمعنوي لبلنترنت ،وبتحميمنا لها يمكف أف نقسـ شبكة االنترنت إلى ثبلثة فضاءات(3ا.
الفضاء المادي :حيث يعتبر االنترنت فضاء ماديال تنتقؿ مف خبللػه المعطيػات بػيف حاسػوب اصػمي
أو رئيسػػي يسػػمى " "Ordinateur Hoteوذلػػؾ مػػف خػػبلؿ بروتوك ػوالت اتصػػاؿ عموميػػة خاصػػة
برتوكػػوؿ" Iransmission Tcp Protocol Controlوحواسػػب اخػػر متفرعػػة عنػػه ،أو بمعنػػى
آخػػر إف االنترنػػت عبػػارة عػػف فضػػاء مػػادي تنتقػػؿ فيػػه المعمومػػات مػػف حاسػػب رئيسػػي إلػػى حواسػػب
أخر متفرعة عنػه ،أو بمعنػى آخػر إف االنترنػت عبػارة عػف فضػاء عػادي تنتقػؿ فيػه المعمومػات مػف
حاسػػب رئيسػػي إلػػى حواسػػيب أخػػر متفرعػػة عنػػه فػػي حميػػع انحػػاء العػػالـ عػػف طػػرؽ نظػػاـ اتصػػاؿ
الكتروني يسمى بروتوكوؿ .TCP
الفضةاء الرقمةي  :Espace Narneriqveوهػو عبػارة عػف ذاكػرة رقميػة ال نهائيػة مػف المعمومػات
الموجودة في الحواسب اآللية خاصة الرئيسية منها.
(1ا ابو هيبة ،نجو (2002ا .التوقيع االلكتروني ،تعريفه ومد جمعيته في االثبات .القاهرة :دار النهضة العربية،
ص3ا

(2ا الحمو ،ماجد راغب ،العقد اإلداري اإللكتروني ،ص21
(3ا المرجع نفسه ،ص22
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الفضاء االفتراضي  :Espace Semantique ou cyberspaceعمى العكس مف الفضاء المادي،
الفضػاء الرقمػي ،فػإف الفضػاء االفت ارضػي هػػو المجػاؿ المفتػرض بػربط الحواسػيب األصػمية والمتفرعػػة
عنها ،والذي تنتقؿ فيه المعمومات بصفة افتراضية مف مكاف آلخر.
وعمى الرغـ مف عدـ وجود تعريػؼ موحػد لشػبكة اإلنترنػت ،يمكػف تعريفهػا مػف خػبلؿ الجمػع
بػػيف هػػذد الفضػػاءات ،وبالتػػالي إعطػػاء تعريػػؼ جػػامع لشػػبكة االنترنػػت بأنهػػا ":مجموعػػة مػػف أجه ػزة
الحاسب اآللي التي تتواجد في مختمؼ انحاء العالـ ،والتي ترتبط ببعضها البعض عف طريؽ انظمة
االتصػػاالت اإللكتروني ػػة التػػي تس ػػتخدـ لنق ػػؿ البيانػػات وه ػػي ) (TCPأي نظ ػػاـ نقػػؿ المعموم ػػات ف ػػي
فضاء افتراضي ال نهائي يمكف الدخوؿ اليه عف طريؽ االشتراؾ لد أحد مقدمي خدمة االنترنػت
وتزويد جهاز الكمبيوتر بجهاز المودـ(1ا.
ولقد بػدأت شػبكة االنترنػت فػي الظهػور ،بمشػروع أنشػأته و ازرة الػدفاع اإلمريكيػة عػاـ 1969
تسػػمة األربانػػت  ARPANETال ػػذي يعػػيف إدارة االبح ػػاث المتقدمػػة ،وكػػاف اله ػػدؼ منػػه رب ػػط و ازرة
الدفاع اإلمريكية والجهات البحثية العسكرية والجامعات التي يتولى الجيش تمويؿ ابحاثها(2ا.
لكػػف الػػدوافع هػػو الخػػوؼ مػػف االعتمػػاد عمػػى شػػبكة تػػدار مركزي ػال سػػيكوف هػػدفال سػػهبلل لهجػػوـ
نػػووي مباغػػت يقضػي عميهػػا ،لػػذلؾ عمػػؿ البنتػػاجوف عمػػى البحػػث عػػف تكنولوجيػػا جديػػدة لبلتصػػاالت
فقاـ بتمويؿ واعداد شبكة تعػد مػف أهػـ شػبكات الكمبيػوتر كمػا أف لمشػبكة هػدفال اسػتراتيجيال آخػر وهػو
إرساؿ تعميمات التصويب مػف خػبلؿ مركػز الػتحكـ فػي قواعػد الصػواريخ عػف بعػد ،وتػدمير جػزء مػف

(1ا محمد ،خالد ممدوح ،ابراـ العقد اإللكتروني ،ص12
(2ا قشقوس ،هد
العربية ،ص85

حامد (2000ا .الحماية الجزائية لمتجارة اإللكترونية عبر االنترنت ،القاهرة :دار النهضة

48

الشػػبكات الدفاعيػػة لهػػذا المشػػروع الػػذي اعدتػػه و ازرة الػػدفاع األمريكيػػة ،والػػذي يطمػػؽ عميػػه اختصػػا الر
1(ARPANETا.
أف هػػذا المشػػروع كػػاف قاصػ الر عمػػى و ازرة الػػدفاع االمريكيػػة لؤلغػراض المدنيػػة والعسػػكرية ،ثػػـ
تطػػور مشػػروع اربانػػت فػػي عػػاـ  ،1971واصػػبب يضػػـ شػػبكة اتصػػاالت بػػيف اربعػػيف جهػػاز كمبيػػوتر،
ولقػػد تحقػؽ لمشػػبكة هػػذا التوسػػع عنػػدما تبنتهػػا المؤسسػػة العمميػػة القوميػػة ) (NSFعػػاـ  ،1981وذلػػؾ
بهدؼ السماح بدخوؿ المجتمع العممي أي المعمومات المخزنة عمى الشبكة فأصبحت اربانػت تسػمى
2(NSFNETا.
وازداد اتسػػاع شػػبكة االنترنػػت ،وازداد مسػػتخدموها ومػػف هنػػا اصػػبب االنترنػػت ،يسػػتخدـ فػػي
اغراض أخر غير االغراض العممية ،وتزايدات االتصاالت اإللكترونية مف خبلله ،واصبب يستخدـ
فػػي االغػراض التجاريػػة بعػػد أف كػػاف حكػ الر عمػػى مجموعػػة مػػف العممػػاء البػػاحثيف وبصػػفة خاصػػة بعػػد
انتهاء الحرب الباردة بيف الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي السابؽ(3ا.
وبه ػػذا أص ػػبحت ش ػػبكة االنترن ػػت عالمػ ػال افت ارض ػػيال ،ي ػػتـ م ػػف خبلل ػػه تب ػػادؿ الس ػػمع والخ ػػدمات
والمعمومػػات وحتػػى تبػػادؿ النقػػود ،فظهػػرت مصػػطمحات قانونيػػة جديػػدة كالتجػػارة اإللكترونيػػة
" commerce Electroniqueوالعقػػود اإللكترونيػػة"Electronique
والحكوم ػػة اإللكتروني ػػة"Electronique

Government

Contrats

"Le
."Le

 ."Leواإلدارة اإللكتروني ػػة "

"4(Administration Electroniqueا.

(1ا محمد ،خالد ممدوح ،ابراـ العقد اإللكتروني ،ص13
(2ا محمد ،خالد ممدوح ،ابراـ العقد اإللكتروني ،ص14

(3ا الرومي ،محمد أميف (2004ا .التعاقد اإللكتروني عبر االنترنت ،ط ،1اإلسكندرية :دار المطبوعات الجامعية،
ص25

(4ا الحمو ،ماجد راغب ،العقد اإلداري اإللكتروني ،ص25
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وكاف لزامال ايجاد قانوف نوعي يحكـ هذا النوع مف العبلقات ويبيف طرؽ ابراـ العقود واثباتها
ووسػػائؿ ال ػػدفع فيه ػػا والمس ػػؤولية الناجمػػة عنه ػػا وك ػػذلؾ منازعاته ػػا ،ومػػف ب ػػيف ه ػػذد العبلق ػػات العق ػػود
اإلدارية اإللكترونية(1ا.
الفرع الثاني
خدمات شبكة اإلنترنت
تقػػدـ شػػبكة اإلنترنػػت خػػدمات مختمفػػة منهػػا شػػبكة الويػػب العالميػػة World Wide Web
البريد اإللكتروني  ،E-mialوالمجموعات االخبارية  Vses Groupsومواقع نقؿ الممفػات )،(FTP
وغرؼ المحادثة .Chatting Rooms
أوالً :شبكة الويب العالمية
تعػػرؼ شػػبكة الويػػب العالميػػة بأنهػػا كػػـ هائػػؿ مػػف المسػػتندات المحفوظػػة فػػي شػػبكة الحاسػػوب
والتػػي تتػػيب ألي شػػخص أو أليػػة جهػػة االطػػبلع عمػػى معمومػػات تخػػص جهػػات أخػػر او أشػػخاص
آخػ ػريف ،ق ػػاموا بوض ػػعها عم ػػى ه ػػذد الخدم ػػة ع ػػف طري ػػؽ أس ػػموب تكنول ػػوجي ،يق ػػوـ بتنظ ػػيـ البيان ػػات
والمعمومات واالستفادة منها(2ا.
وتعتبػػر شػػبكة الويػػب العالميػػة أو كمػػا تسػػمى اختصػػار  Le world Wide Webاحػػد
خ ػػدمات االنترن ػػت ،حي ػػث تس ػػمب بنق ػػؿ الوث ػػائؽ واس ػػتعمالها ع ػػف طري ػػؽ وس ػػيط الكترون ػػي او عم ػػى
الخط(3ا.

(1ا سبلمة ،أحمد عبد الكريـ .االنترنت والقانوف الدولي الخاص ،فراؽ أـ تبلقي ،بحث مقدـ لمؤتمر الكمبيوتر
والقانوف واإلنترنت ،كمية الشريعة والقانوف  ،اإلمارات العربية المتحدة ،ص28

(2ا عمواف ،رامي محمد (2002ا .التعبير عف االرادة عف طريؽ اإلنترنت واثبات التعاقد اإللكتروني ،مجمة الحقوؽ
العدد الرابع السنة السادسة والعشروف ،الكويت ،ص235

(3ا عمواف ،رامي محمد ،التعبير عف االرادة عف طريؽ اإلنترنت واثبات التعاقد اإللكتروني ،ص236
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ويمكف عف طريؽ شبكة الويػب العالميػة االبحػار فػي مختمػؼ المواقػع عمػى شػبكة االنترنػت،
وتصفب ما بها مف صفحات  ،Web pageوهناؾ المبلييف مف مواقع الويب عمى الشبكة لكؿ منهػا
عنوانه الخاص ،الذي يشار اليه بأحرؼ مختصرة والذي يقوـ مقاـ العنواف العادي ،أو الهاتؼ(1ا.
ثانياً :البريد االلكتروني
هو عبارة عف إحػد الخػدمات المتاحػة عمػى شػبكة االنترنػت التػي تسػمب لممسػتخدـ بإرسػاؿ
رسػػائمه اإللكترونيػػة إلػػى مسػػتخدـ آخػػر ،أو مجموعػػة مػػف المسػػتخدميف ،وتحفػػظ الرسػػالة الكترونيػال فػػي
الصندوؽ البريدي لممستخدـ ،ويمكف لهػذا األخيػر أف يقػ أر الرسػالة اإللكترونيػة حػيف وصػولها فػو الر أو

أف يؤجؿ ذلؾ إلى وقت آخر قد يراد مناسبال(2ا.
ويتميػػز البريػػد اإللكترونػػي بأنػػه مكتػػب بريػػد يكػػوف مسػػجبلل بػػه األسػػـ االختيػػاري لممسػػتخدـ،
والػػذي يمكػػف إرسػػاؿ الرسػػائؿ واسػػتقبالها مػػف أي مسػػتخدـ آخػػر فػػي جميػػع أنحػػاء العػػالـ ،وهػػذا بػػالطبع
يتطمب أف يكوف لد مستخدـ االنترنت برنامج لمبريد اإللكترونػي يػدرج ضػمف البػرامج التػي يحتويهػا
جهػػاز الكمبيػػوتر الخػػاص بػػه ،كمػػا يتميػػز البريػػدي اإللكترونػػي عػػف البريػػد العػػادي بالسػػرعة حيػػث ال
يستغرؽ ارساؿ الرسالة واستقبالها بضعة ثواف(3ا.
ثالثاً :المحادثة الفورية
وهػػذد الخدمػػة عبػػارة عػػف مسػػاحات معروفػػة فػػي الفضػػاء اإللكترونػػي  Cy evespaceتتػػيب
لعػػدة اشػػخاص فػػي مواقػػع مختمفػػة تبػػادؿ اآلراء والمناقشػػات فوري ػال ،حيػػث يظهػػر عمػػى شاشػػة جهػػاز
الكمبيوتر كؿ ما يكتبه االشخاص المشاركيف في الموضوع محؿ النقاش ،ويبلحظ اف هذد الخػدمات

(1ا بدر ،اسامة أحمد (2002ا .حماية المستهمؾ في التعاقد اإللكتروني .القاهرة :دار النهضة العربية ،ص15
(2ا محمد ،خالد ممدوح ،ابراـ العقد اإلداري ،ص17

(3ا فرج ،فريد عبد المعز ،التعاقد باالنترنت ،ص474
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التػػي تقػػدمها االنترن ػت ،تنػػتج مواقػػع افت ارضػػية جديػػدة لمتسػػويؽ والتػػرويج وبيػػع المنتجػػات والخػػدمات
والتعاقد ،إذ تقوـ خدمة  Web Siteيعرض المنتجات وتقديـ الخػدمات لمجمهػور المسػتعمميف لشػبكة
االنترنت ،وفي هذد الحالة تكػوف هػذد المواقػع عبػارة عػف شاشػات عػرض لممنتجػات وتقػديـ الخػدمات
أو كاتا لوجات يسػتطيع المسػتهؿ أف يتعاقػد معهػا طبقػال إلجػراء محػدد ،وهػو توريػد بعػض المعمومػات
مثؿ االسـ وعنواف البريد االلكتروني ،وفي هذد الحالة يقوـ المستهمؾ بعد المفاوضات بإعبلف إرادته
فػػي ابػراـ العقػػد بإرسػػاؿ البيانػػات المطموبػػة عػػف طريػػؽ البريػػد اإللكترونػػي ،ويكػػوف مػػا صػػدر عنػػه هػػو
ايجاب بالتعاقد ،ويقوـ البائع بإرساؿ قبوله وبه ينعقد العقد ،ويتحقؽ التعاقد عمى األنترنت(1ا.

المطمب الثاني
الحكومة اإللكترونية
لػػـ يعػػد أمػػاـ ايػػة دولػػة تريػػد أف تواكػػب العصػػر ،وال تختمػػؼ عػػف الركػػب سػػو االتجػػاد نحػػو
المجتمػ ػػع اإللكترونػ ػػي والتكنولوجيػ ػػا الرقميػ ػػة والدولػ ػػة التػ ػػي تفكػ ػػر فػ ػػي تجاهػ ػػؿ االنترنػ ػػت فػ ػػي مجػ ػػاؿ
االتص ػػاالت تش ػػبه تم ػػؾ الت ػػي ت ػ ػرفض الطيػ ػراف كوس ػػيمة لممواص ػػبلت ،وهػ ػػو ام ػػر ل ػػـ يع ػػد ممكن ػ ػال أو
متصو الر(2ا.
ذلػػؾ أف شػػبكة اإلنترنػػت مػػف أهػػـ الوسػػائؿ إلتاحػػة المعرفػػة الواسػػعة واالتصػػاؿ المكثػػؼ بأقػػؿ
تكمفػػة ممكنػػة وبأسػػرع وقػػت مسػػتطاع ،وبانتشػػار هػػذد الوسػػيمة أصػبب لكػػؿ شػػركة تجاريػػة تريػػد النجػػاح
واف صػػغر حجمهػػا موقػػع لهػػا عمػػى األنترنػػت ،تنجػػز مػػف خبللػػه معامبلتهػا وصػػفقاتها عمػػى المسػػتو
الػػداخمي وعمػػى المسػػتو الخػػارجي ،وبإزدهػػار التجػػارة اإللكترونيػػة وانتشػػارها ،ارادت الػػدوؿ أف تقتفػػي
(1ا برهـ ،نضاؿ إسماعيؿ (2004ا .أحكاـ عقود التجارة اإللكترونية .عماف ،االردف :دار الثقافة لمنشر ،ص27

(2ا الحمو ،ماجد راغب (2005ا .عمـ اإلدارة ومبادئ الشريعة اإلسبلمية ،الحكومة اإللكترونية ،اإلسكندرية :منشأة
المعارؼ ،ص416
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اثرهػػا فػػي اداء اعمالهػػا الحكوميػػة وتسػػير مرافقهػػا العموميػػة ،فظهػػرت اإلدارة اإللكترونيػػة أو الحكومػػة
اإللكترونية(1ا.
الفرع األول
التعريف بالحكومة اإللكترونية
الحكومػػة اإللكترونيػػة ،اإلدارة اإللكترونيػػة ،الحكومػػة الذكيػػة ،كمهػػا مصػػطمحات ظهػػرت فػػي
الفترة األخيرة قرينة لتطور ثورة المعمومات وثورة االتصاالت الحديثه بما فيها تزايد استخداـ الحاسػب
اآللي وشبكاته وجميع تطبيقاته ،األمر الذي أد إلى اتصاؿ الجهات الحكومية او الخاصة ببعضها
البعض في نطػاؽ المكػاف الواحػد أو أمػاكف عػدة ،وذلػؾ عػف طريػؽ شػبكات اتصػاؿ أدت إلػى تكػويف
وحدة حاسوبية واحدة ،ومف ثـ اصبحت بمثابة البنية التحتية لمحكومة اإللكترونية(2ا.
ويتعامؿ الشخص في يومه العادي مع مظاهر عديدة تعكس تطبيقػات الحكومػة اإللكترونيػة
فقد يرغب في معرفة الوقت أو الساعة عمى وجه التحديػد ومػا عميػه إال إدارة رقػـ معػيف فػي الهػاتؼ،
فيجيبػػه صػػوت بػػأف (السػػاعة كػػذاا ،والصػػوت الػػذي اجػػاب ضػػمف برنػػامج معمومػػاتي يتعمػػؽ بالحاسػػب
اآللي لجهة الهاتؼ المذكور –ووظيفته األساسية الرد عمى مف يرغب في معرفة الساعة ،وذلؾ دوف
تدخؿ بشري وهذد هي النظـ اإللكترونية المؤقتة(3ا.

(1ا الحمو ،ماجد راغب2010( ،ا العقد اإلداري اإللكتروني ،ص28

(2ا حجازي ،عبد الفتاح بيومي (2003ا .النظاـ القانوني لحماية الحكومة اإللكترونية .الكتاب الثاني ،ط،1
اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي ،ص7

(3ا النظـ اإللكترونية المؤتمته هي التي تعتمد عمى برنامج معموماتي ألداء الخدمة دوف اي تدخؿ بشري.
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ولقد بدأ مفهوـ الحكومة اإللكترونية فػي الظهػور عمػى المسػتو العػالمي أواخػر سػنة 1995
حيف بدأت هيئة البريد المركزي في والية فموريدا االمريكية تطبيقه عمى إدارتهػا لكػف المػيبلد الرسػمي
والسياسي لهذا المفهوـ ،كاف في مؤتمر نابولي بإيطاليا في شهر اذار عاـ 1(1111ا.
ومػػع غيػػاب تعريػػؼ فقهػػي وتش ػريعي لمحكومػػة اإللكترونيػػة ،إال أنػػه توجػػد بعػػض المحػػاوالت
لتعريفهػػا ،حيػػث أف الحكومػػة اإللكترونيػػة هػػي ":االنتقػػاؿ مػػف تقػػديـ الخػػدمات العامػػة والمعػػامبلت مػػف
ش ػػكمها الروتين ػػي إل ػػى الش ػػكؿ اإللكترون ػػي عب ػػر األنترن ػػت" وف ػػي تعري ػػؼ آخ ػػر ه ػػي ق ػػدرة القطاع ػػات
الحكوميػػة المختمفػػة عمػػى تػػوفير الخػػدمات الحكوميػػة التقميديػػة لمم ػواطنيف بوسػػائؿ الكترونيػػة وبسػػرعة
وقدرة متناهيتيف ،وبتكاليؼ ومجهود أقؿ مف خبلؿ موقع واحد عمى شبكة االنترنت(2ا.
كمػ ػػا يعػ ػػرؼ الػ ػػبعض اآلخػ ػػر الحكومػ ػػة اإللكترونيػ ػػة بأنهػ ػػا اسػ ػػتغبلؿ تكنولوجيػ ػػا المعمومػ ػػات
واالتصاالت لتطوير وتحسيف تدبير الشؤوف العامة ،ويتمثؿ في انجاز الخػدمات الحكوميػة الرسػمية،
سواء بيف الجهات الحكومػة أو بينهػا وبػيف المتعػامميف معهػا بطريقػة معموماتيػة تعتمػد عمػى االنترنػت
وفؽ ضمانات امنية تحمي المستفيد والجهة صاحبة الخدمة(3ا.
الفرع الثاني
تجارب الدول في مشاريع الحكومة اإللكترونية
إف الغاية مف دراسة تجارب الدوؿ في مشػاريع الحكومػة اإللكترونيػة هػي معرفػة واقػع اإلدارة
اإللكترونيػة وتبيػاف المقصػػود منهػا ،حيػث إف أكثػػر مػف (17ا دولػػة وفقػال لتقريػر هيئػػة األمػـ المتحػػدة،
وصمت إلى مرحمة التواجد في مشاريع الحكومة اإللكترونية
(1ا الحمو ،ماجد راغب ،العقد اإلداري اإللكتروني ،ص30

(2ا الحكومة اإللكترونية تعتبر المواطف زبونال تسعى إلى ارضائه :األهراـ لمبحث العممي ،العدد2004( ،23ا،
ص32

(3ا مراد ،عبد الفتاح ،الحكومة اإللكترونية ،بدوف سنة او مكاف نشر ،ص23
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أوالً :الحكومة اإللكترونية في فرنسا
كاف دخوؿ فرنسا إلى المجتمع المعمومػاتي وتقنيػة المعمومػات مبكػ الر منػذ سػنة  ،1981وذلػؾ
م ػػف خ ػػبلؿ تحس ػػيف العبلق ػػة ب ػػيف المرف ػػؽ الع ػػاـ والمػ ػواطف ،ولك ػػف بإنتش ػػار ش ػػبكة اإلنترن ػػت وتع ػػدد
مستقبميها مف هيئات حكومية وتجار ومستهمكيف ومواطنيف عادييف ،ظهرت الحاجة إلى ايجاد نظػاـ
قانوني يحكـ العبلقات القانونية في ضوء هذد التغيرات(1ا.
ويعتبر القانوف الفرنسي مف أكثػر القػوانيف فػي العػالـ اهتمامػال بالتجػارة اإللكترونيػة والحكومػة
اإللكترونيػػة ،حيػػث صػػدر المرسػػوـ الخػػاص بمواقػػع اإلدارات العموميػػة عمػػى االنترنػػت فػػي  7أكتػػوبر
 ،1999والػذي تػـ تعديمػػه فػي  11ديسػمبر  1999ثػػـ فػي 6مػارس  1111بموجػػب المرسػوـ الخػػاص
المتعمػػؽ بتبسػػيط الشػػكميات اإلداريػػة ،وتعػػد كػػؿ هػػذد الق ػوانيف تحضػػي الر لػػدخوؿ فرنسػػا إلػػى المجتمػػع
المعموم ػػاتي وتقني ػػة المعموم ػػات حي ػػث اعمن ػػت برنامجه ػػا الخ ػػاص بمجتم ػػع المعموم ػػات )(PAGST
والمسمى برنامج العمؿ الحكومي لمدخوؿ إلى المجتمع المعموماتي(2ا.
ومػػا يبلحػػظ عمػػى مشػػروع الحكومػػة اإللكترونيػػة فػػي فرنسػػا أف هدفػػه األساسػػي هػػو تحسػػيف
العبلق ػػة ب ػػيف اإلدارة والم ػ ػواطف ،وتبس ػػيط االج ػ ػراءات اإلداري ػػة وتطويرهػػػا وتح ػػديثها م ػػف أج ػػؿ تمبيػػػة
الخػػدمات العامػػة ،عمػػى عكػػس مشػػروع الحكومػػة اإللكترونيػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،حيػػث
كانػػت البداي ػػة م ػػف تط ػػوير إج ػراءات إبػ ػراـ العق ػػود اإلداري ػػة ،أي تطػػوير العم ػػؿ اإلداري ،ث ػػـ تط ػػوير
العبلقة بيف المواطف واإلدارة(3ا.

(1ا الحمو ،ماجد راغب ،العقد اإلداري اإللكترونية ،ص35
(2ا الحمو ،ماجد راغب ،العقد اإلداري اإللكتروني ،ص36

(3ا حجازي ،عبد الفتاح بيومي ،النظاـ القانوني لحماية الحكومة اإللكترونية ،ص38

55

ويبلحػظ كػػذلؾ أف المشػػرع الفرنسػي قػػد تبنػػى تطػوير ابػراـ العقػػود اإلداريػة بعػػد دعػػود االتحػػاد
االوروبػػي الػػدوؿ األوروبيػػة إلػػى تعػػديؿ قػػانوف العقػػود اإلداريػػة ليػػتبلئـ واالتجاهػػات الدوليػػة فػػي هػػذا
الشأف ،فصدر التوجيه االوروبي الخاص بالتنسيؽ بيف اجراءات ابػراـ العقػود اإلداريػة ،لػذا تػـ تعػديؿ
قػػانوف العقػػود اإلداريػػة فػػي فرنسػػا عػػاـ  ،1111ونػػص فػػي المػػادة  56منػه عمػػى ابػراـ العقػػود اإلداريػػة
بوسائط الكترونية(1ا.
ثانياً :الحكومة اإللكترونية في مصر
لقػػد تبنػػت مصػػر كغيرهػػا مػػف الػػدوؿ مشػػروع الحكومػػة اإللكترونيػػة ،وأهتمػػت فػػي بدايػػة األمػػر
بإجراء إصبلح تشريعي ،حيث قامت و ازرة العدؿ بالتعاوف مع مركز المعمومػات ودعػـ القػرار التابعػة
لمجمس الوزراء ،بحصػر التشػريعات المصػرية الصػادرة منػذ  1818وحتػى اآلف عمػى الحاسػب اآللػي
وتحديثها بما يصدر مف تشريعات جديدة أو تعديؿ ما هو قائـ ،كما قامت بحصر االحكاـ القضائية
وبناء قاعدة معمومات لها ليصبب الطريؽ سهبلل أماـ إصبلح تشريعي عمى أسس دقيقه وعممية(2ا.
ويمػػر مشػػروع الحكومػػة اإللكترونيػػة فػػي مصػػر ،بأربعػػة مسػػتويات ،حيػػث يػػتـ فػػي المسػػتو
األوؿ :تػػوفير المعمومػػات والبيانػػات عػػف كيفيػػة أداء الخدمػػة ،وبالفعػػؿ تػػـ إنشػػاء  591خدمػػة إرشػػادية
عمػػى األنترنػػت تقػػدمها و ازرة التنميػػة اإلداريػػة ،أمػػا المسػػتو الثػػاني :فهػػو كيفيػػة اداء الخدمػػة بوسػػيط
الكترونػي مثػػؿ مواعيػػد وصػػوؿ القطػػارات والطػػائرات وفػواتير التميفونػػات والمسػػتو الثالػػث :فهػػو تنفيػػذ
الخدمة بالكامؿ عبر وسائؿ الكترونية دوف انتقاؿ المستفيد مػف هػذد الخدمػة وذلػؾ عبػر االنترنػت أو
عبر التميفوف المحموؿ أو الثابػت ،وبالفعػؿ تػـ الوصػوؿ إلػى هػذا المسػتو فػي بعػض الخػدمات مثػؿ
تحصيؿ فواتير التميفوف ورخص السػيارات وفػواتير الكهربػاء ،أمػا المسػتو ال اربػع :فهػو تقػديـ الخدمػة
(1ا الحمو ماجد راغب2004( ،ا ،العقود اإلدارية والتحكيـ ،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،ص10
(2ا حجازي ،عبد الفتاح بيومي ،النظاـ القانوني لحماية الحكومة اإللكترونية ،ص40
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بصورتها الكاممة المتكاممة مف عدة جهات بغض النظر عف مقدـ الخدمة مف خػبلؿ عػدة و ازرات او
جهػػات حكوميػػة كمهػػا سػػتكوف جهػػة واحػػدة امػػاـ المسػػتخدـ وهػػذا مػػا يأمػػؿ المشػػروع الوصػػوؿ إليػه فػػي
مرحمة متقدمة(1ا.
ثالثا :الحكومة اإللكترونية في األردن
يجسػ ػػد برنػ ػػامج الحكومػ ػػة اإللكترونيػ ػػة أهتمػ ػػاـ المممكػ ػػة األردنيػ ػػة الهاشػ ػػمية لتطبيػ ػػؽ مفهػ ػػوـ
التعػػامبلت اإللكترونيػػة الحكوميػػة ،ويػػأتي البرنػػامج ضػػمف المبػػادرات والمشػػاريع التنمويػػة التػػي تتبناهػػا
المممكة لتحقيؽ التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة.
وتػػتمخص رسػػالة الحكومػػة اإللكترونيػػة فػػي إدارة التحػػوؿ فػػي الحكومػػة والتركيػػز عمػػى إرضػػاء
متمق ػػي الخدم ػػة الحكومي ػػة ،وتحقي ػػؽ ذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ القنػ ػوات المختمف ػػة لتوص ػػيؿ الخدم ػػة باس ػػتخداـ
الوسػػائؿ التكنولوجيػػة الحديثػػة وادارة المعرفػػة وتوظيػػؼ الخب ػرات والكفػػاءات والكػػادر المؤهػػؿ لتطبيػػؽ
برنامج الحكومة اإللكترونية ومبادراتها بحيث تكوف سهمة ومقبولة لممػواطنيف فػي األردف ،إف برنػامج
الحكومة اإللكترونية يساهـ مساهمة فاعمة في التطوير والتحوؿ اإلداري لمحكومة األردنية(2ا.
وبناء عمى ذلؾ ،تـ إعداد خطة تنفيذ شاممة لترجمة هذد المرتكزات لمشػاريع رئيسػية وقػد تػـ
االنتهػػاء مػػف بعػػض هػػذد المشػػاريع وتشػػغيمها ،وتتضػػمف هػػذد المشػػاريع بوابػػة الحكومػػة اإللكترونيػػة
األردنيػػة وعنوانهػػا  www.jordan.gov.joمركػػز االتصػػاؿ الػػوطني لمخػػدمات الحكوميػػة رقػػـ (-06
5008080ا بوابػػة الرسػػائؿ القصػػيرة ،ورقمهػػا (94444ا ،بوابػػة الػػدفع اإللكترونيػػة األردنيػػة ،الشػػبكة
الحكوميػة اآلمنػة ) (SGNاألدلػة والتصػاميـ ومعػػايير تكنولوجيػا المعمومػات ،باإلضػافة إلػى مبػػادرات
التػػدريب وبنػػاء القػػدرات حيػػث تمقػػى أكثػػر مػػف  13.500موظػػؼ حكػػومي دورات تدريبيػػة منػػذ 2003
(1ا البرماوي ،خالد (2004ا .الحكومة اإللكترونية .االهراـ لمبحث العممي ،العدد  ،4027ص52

(2ا القبيبلت ،حمدي2014( ،ا ،قانوف اإلدارة العامة اإللكترونية ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع ،عماف ،ص209
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ويسػػتمد حاليػال البرنػػامج بتنفيػػذ واسػػتكماؿ الخطػػط والبػرامج لموصػػوؿ إلػػى تحقيػػؽ الحكومػػة اإللكترونيػػة
بكافة مراحمها وتطبيقاتها(1ا.

المبحث الثاني
ماىية العقد اإلداري اإللكتروني ومعاييره
لقػػد أد انتشػػار االنترنػػت والتجػػارة اإللكترونيػػة والحكومػػة اإللكترونيػػة إلػػى ظهػػور نػػوع جديػػد
مػف العقػػود ،تسػػمى العقػػود اإللكترونيػػة وهػػذد الطائفػػة الجديػدة مػػف العقػػود ال تختمػػؼ كثيػ الر عػػف العقػػود
التقميدية مف حيث اركانها واشخاصها بؿ تختمؼ في طريقة ابرامها ،وطرؽ تنفيذها واثباتها.
وبأنتشػػار عقػػود التجػػارة اإللكترونيػػة ،وصػػدور قػوانيف المعػػامبلت اإللكترونيػػة وقػػانوف التوقيػػع
اإللكترونػػي واتجػػاد الػػدوؿ إلػػى مشػػاريع اإلدارة اإللكترونيػػة ،تػػأثرت اإلدارة العامػػة فػػي نشػػاطها بهػػذد
الظروؼ ،فبدت الحاجة ممحة إلى تطػوير إجػراءات إبػراـ العقػود اإلداريػة ،حيػث صػدر قػانوف العقػود
اإلداري ػػة ف ػػي فرنس ػػا ف ػػي  ،1111ون ػػص ف ػػي الم ػػادة  56من ػػه عم ػػى إجػ ػراءات إبػ ػراـ العق ػػود اإلداري ػػة
بوسائط الكترونية(2ا.
كمػػا صػػدرت النصػػوص التطبيقيػػة لهػػذد المػػادة والتوجيػػه األوروبػػي رقػػـ  18/1114والخػػاص
بالتنسيؽ في اجراءات إبراـ العقود اإلدارية ،وأمػاـ كػؿ هػذد المعطيػات(3ا ،تسػاءؿ الفقػه الفرنسػي عػف
مد إمكانية وجود العقد اإلداري عبر االنترنت او العقد اإلداري اإللكتروني

(1ا القبيبلت ،حمدي ،قانوف اإلدارة العامة اإللكترونية ،ص211

(2ا جمعه ،صفاء فتوح2014( ،ا .العقد اإلداري اإللكتروني .الطبعة األولى ،دار الفكر والقانوف لمنشر والتوزيع،
المنصورة ،ص7

(3ا التوجيه األوروبي رقـ  18لسنة 2004
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وف ػػي ه ػػذا المبحػ ػث س ػػيتـ تن ػػاوؿ ماهي ػػة العق ػػد اإلداري اإللكترون ػػي ومع ػػاييرد ،والتح ػػدث ع ػػف
المقصػػود بالعقػػد اإللكترونػػي وخصائصػػه فػػي مطمػػب أوؿ ،ث ػـ تحديػػد العقػػد اإلداري اإللكترونػػي عػػف
طريؽ البحث في معايير تميزد عف العقد المدني في مطمب ثاني.

المطمب األول
ماىية العقد اإللكتروني
مف المقرر أف العقد بصفة عامة ،يتمثؿ في تبلقي إرادتيف أو أكثر عمى احداث أثر قانوني
معػيف ،وأف العقػد مػف حيػث تكوينػػه إمػا أف يكػوف رضػائيال أو شػكميال أو عينيػال ،وهػو مػف حيػث األثػػر،
إمػا أف يكػوف ممزمػال لمجػانبيف أو ممػػزـ لجانػب واحػد ،وامػا أف يكػوف عقػػد معاوضػة أو عقػد بيػع ،وهػػو
مف حيث الطبيعة إما أف يكوف عقدال فوريال أو عقدال مستم الر ،واما اف يكػوف محػددال أو عقػدال احتماليػال،
واف العقد اإللكتروني في الواقع ال يخرج في بنائه وطبيعته وأركانه عف هذا السياؽ ،ومف ثـ يخضع
في تنظيمه لؤلحكاـ الواردة في النظرية العامة لمعقد ،لكف ما يمييز هذا العقد هو مد تػاثير الطػابع
اإللكتروني عميه والوسائط اإللكترونية وخاصة شبكة االنترنت التي يتـ مف خبللها(1ا.
ولقػ ػػد ظهػ ػػر مصػ ػػطمب العقػ ػػد اإللكترونػ ػػي ومصػ ػػطمب عقػ ػػود التجػ ػػارة اإللكترونيػ ػػة والتػ ػػي تػ ػػتـ
بالوسائط اإللكترونية ،وعقود االتصػاالت عػف بعػد أو التعاقػد عػف بعػد ،فمػا المقصػود بهػا أوالل ثػـ مػا
المقصود بالعقد اإللكتروني ،وما هي خصائصه ثانيال.
لقد عرفت المادة الثانية مف التوجيه اإلوروبي الصادر في 11مايو  1997والمتعمؽ بحمايػة
المستهمؾ في العقود المبرمة بواسطة االتصاالت اإللكترونيػة عػف بعػد بانهػا" أيػة وسػيمة تسػتخدـ فػي

(1ا محمد ،خالد ممدوح ،ابراـ العقد األداري ،ص50
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التعاقد ما بيف المورد والمسػتهمؾ بػدوف التواجػد المػادي المتػزامف لهمػا ،وذلػؾ حتػى إتمػاـ التعاقػد بػيف
األطراؼ"(1ا.
كم ػػا ع ػػرؼ ق ػػانوف االتص ػػاالت الس ػػمعية والبصػ ػرية الفرنس ػػي الص ػػادر ع ػػاـ  1989وس ػػائؿ
االتصاؿ بصفة عامة بأنها ":تمؾ الوسائؿ التي تقوـ بتوصيؿ الرسائؿ الحاممة لممعمومات ،أيال كانػت
وسيمة توصيمها ،أي سواء تمت بالطرؽ السمعية أو البصرية أو بالطرؽ الكهرومغناطيسية"(2ا.
ولقػد حػدد القػانوف األردنػي رقػـ (15ا لسػنة  1115المسػمى (قػانوف المعػامبلت اإللكترونيػػةا
المقصػػود بمصػػطمب الكترونػػي بانػػه ":تقنيػػة اسػػتخداـ وسػػائؿ كهربائيػػة أو مغناطيسػػية أو ضػػوئية أو
الكترومغناطيسية أو أية وسائؿ مشابهه في تبادؿ المعمومات وتخزينها"(3ا.
وي ػر الباحػػث أف جميػػع التعػػاريؼ القانونيػػة لوسػػائؿ االتصػػاالت اإللكترونيػػة أو لمص ػػطمب
الكترونػػي ،تتفػػؽ بأنهػػا تشػػمؿ جميػػع الوسػػائؿ الحاممػػة لممعمومػػات ،أيػػا كانػػت تقنيتهػػا س ػواء سػػمكية أو
س ػ ػػمعية أو بصػ ػ ػرية أو كهربائي ػ ػػة أو مغناطيس ػ ػػية ،فه ػ ػػؿ ك ػ ػػؿ ه ػ ػػذد الوس ػ ػػائؿ يش ػ ػػممها مفه ػ ػػوـ العق ػ ػػد
اإللكتروني
الفرع األول
تعريف العقد اإللكتروني
اختمػػؼ الفقػػه حػػوؿ تحديػػد ماهيػػة عقػػود التجػػارة اإللكترونيػػة ،سػواء مػػف حيػػث تعريفهػػا أو مػػف
حيث خصائصها التي تميزها عف غيرها مف العقود بصػفة عامػة ،ويرجػع هػذا االخػتبلؼ إلػى التنػوع
الشديد لمعقود اإللكترونية(4ا.
(1االتوجيه األوروبي رقـ  7/97الصادر في 20مايو  ،1997المادة (2ا

(2ا ابو الميؿ ،ابراهيـ الدسوقي (2003ا .الجوانب القانونية لمتعامبلت اإللكترونية ،مجمة الحقوؽ ،الكويت ،ص15
(3ا قانوف المعامبلت اإللكترونية األردني ،رقـ (15ا لسنة  ،2015المادة (2ا

(4ا المنزالوي ،صالب ،القانوف الواجب التطبيؽ عمى عقود التجارة اإللكترونية ،ص12
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حيػػث يعػػرؼ الػػبعض العقػػد اإللكترونػػي بأنػػه" :العقػػد الػػذي يػػتـ إب ارمػػه عػػف طريػػؽ اإلنترنػت"،
بينما يعرفه البعض اآلخر بأنه" :ذلؾ العقد الذي يتـ إبرامه سواء عف طريػؽ اإلنترنػت أو مػف خػبلؿ
وسائؿ االتصاالت اإللكترونية األخر كالفاكس والتمكس والتمغراؼ" ،وذلؾ تأث الر بالتعريفات القانونيػة
لمعقػػد اإللكترونػػي السػػابقة الػػذكر ،كػػذلؾ توجػػد تعريفػػات أخػػر لهػػذا العقػػد ،بأنػػه" :اتفػػاؽ يتبلقػػى فيػػه
اإليجاب بالقبوؿ عمى شبكة دولية لبلتصػاؿ عػف بعػد ،وذلػؾ بوسػيمة مسػموعة مرئيػة بفضػؿ التفاعػؿ
بيف الموجب والقابؿ"(1ا.
أو أنه ذلؾ الذي يعتمد عمى الصفة الدولية لبلتفاؽ ،حيػث يعػرؼ بأنػه" :العقػد الػذي تتبلقػى
فيػػه عػػروض السػػمع والخػػدمات التػػي يعبػػر عنهػػا بالوسػػائط التكنولوجيػػة المتعػػددة ،خصوص ػال شػػبكة
المعمومات الدولية "اإلنترنت" ،مف جانب أشخاص متواجديف في دولػة أو دوؿ مختمفػة ،بقبػوؿ يمكػف
التعبير عنه مف خبلؿ ذات الوسائط بإتماـ العقد"(2ا.
كذلؾ يوجد تعريؼ آخر لمعقد اإللكتروني يقوـ عمى أطػراؼ العبلقػة القانونيػة وهػو "تنفيػذ أو
إبراـ كؿ المعامبلت التجارية في السػمع والخػدمات التػي تػتـ بػيف مشػروع تجػاري وآخػر أو بػيف تػاجر
ومستهمؾ ،وذلؾ باستخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت"(3ا.
ويػػر الباحػػث بعػػد كػػؿ هػػذد التعريفػػات ،إف العقػػد اإللكترونػػي مػػف حيػػث الوسػػيمة التػػي ينعقػػد
بها ،تعريفيف أحدهما واسع يشمؿ العقد اإللكتروني الذي يتـ بجميع الوسائؿ اإللكترونية ،سواء كانت
شبكة اإلنترنت أو الفاكس أو التمكس أو الفاكسميؿ وغيرها ،واآلخر ضػيؽ وهػو العقػد الػذي يػتـ عػف
طريؽ شبكة االتصاالت الدولية (اإلنترنتا.

(1ا المنزالوي ،صالب .القانوف الواجب التطبيؽ عمى عقود التجارة اإللكترونية ،ص .12

(2ا سبلمة ،أحمد عبدالكريـ (2000ا .اإلنترنت والقانوف الدولي الخاص .فراؽ أـ تبلقي ،ص .28
(3ا المنزالوي ،صالب .القانوف الواجب التطبيؽ عمى عقود التجارة اإللكترونية ،ص .11
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ومف حيث الصفة الدولية لمعقد ،فإف العقد اإللكتروني في الغالب يكوف دوليػال ،ولكػف هػذا ال
يمنػػع أف يكػػوف قػػد تػػـ بػػيف أشػػخاص متواجػػديف فػػي نفػػس المنطقػػة ،ومػػف حيػػث التركيػػز عمػػى أطػراؼ
العبلقة القانونية ،فيبلحظ أف العقد اإللكتروني ال يتـ بيف التجار أو المستهمكيف فقط ،بؿ قد يتـ بيف
الهيئات الحكومية فيما بينها وبيف المستهمكيف.
الفرع الثاني
تعريف العقد اإلداري اإللكتروني
عشفٔاىذمرىسأحَذسالٍحتأّٔ"رىلاىعقذاىزيذرالقىفٍٔعشوضاىسيعواىخذٍاخاىرً
ٌعثشعْهاتاىىسائطاىرنْىىىجٍحاىَرعذدجخصىصاًشثنحاإلّرشّدٍِ،جاّةأشخاصٍرىاجذٌِ
فًدوىحأودوهٍخريفحتقثىهٌَنِاىرعثٍشعٍِْٔخالهذيلاىىسائطتإذَاًاىعقذ"(1ا .
وعشفٔاىذمرىسٍاجذاىحيىتأّٔ"اذفاقٌثشًوٌْفزجضئٍاًوميٍاًعثششثنحاذصاالخدوىٍح
تاسرخذاًاىرثادهاإلىنرشوًّىيثٍاّاخ،تقصذإّشاءاىرضاٍاخذعاقذٌح،ورىل تإٌجابوقثىهٌَنِ
اىرعثٍشعْهَاٍِخالهراخاىىسٍط(2ا .
وعشفٔقاّىُاىَعاٍالخاإلىنرشوٍّحاألسدًّىعاً 2015تأّٔ"االذفاقاىزيٌرٌاّعقادٓ
(3ا

تىسائواىنرشوٍّح،ميٍاًأوجضئٍاً".

وير الباحث أنه مف الصػعب وضػع تعريػؼ عػاـ لمعقػود اإللكترونيػة يتجػاوز مسػتو النقػد،
ومػػع ذلػػؾ يمكػػف تعريػػؼ العقػػد اإللكترونػػي بأنػػه "اتفػػاؽ يبػػرـ وينفػػذ جزئيػال وكميػال عبػػر شػػبكة اتصػػاالت
دوليػػة باسػػتخداـ التبػػادؿ اإللكترونػػي لمبيانػػات ،بقصػػد إنشػػاء الت ازمػػات تعاقديػػة وذلػػؾ بإيجػػاب وقبػػوؿ
التعبير عنها مف خبلؿ ذات الوسيط".

(1ا سبلمة ،أحمد عبد الكريـ2000( ،ا ،اإلنترنت والقانوف الدولي الخاص ،،ص.28
(2ا الحمو ،ماجد2010( ،ا ،المرجع السابؽ ،ص.45

(3ا قانوف المعامبلت اإللكترونية األردني لسنة  ،2015المادة (2ا
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الفرع الثالث
خصائص العقد اإلداري اإللكتروني
يتضب مما سبؽ أف العقد اإلداري اإللكتروني يتميػز بعػدة سػمات تميػزد عػف العقػود التقميديػة
وتتمثؿ فيما يمي:
 -1يتميػز العقػػد اإللكترونػي بإب ارمػػه عػف طريػػؽ الوسػائؿ اإللكترونيػػة ،وهػذد الخاصػػية تعتبػر أهػػـ مػػا
يميػػز العقػػد اإللكترونػػي ع ػػف بػػاقي العقػػود التقميديػػة ،فهم ػػا ال يختمفػػاف مػػف حيػػث الموض ػػوع أو
األطػراؼ ،بػػؿ مػػف حيػػث طريقػػة اإلبػراـ ووسػػائؿ اإلثبػػات ،حيػػث يمكػػف أف يػػرد محػػؿ العقػػد عمػػى
كافة األشياء والخدمات التي يجوز التعامؿ فيها ،أما عف أطرافه فهـ أنفسهـ في أي عقد آخر،
فهػػـ بػػائعوف أو مقػػدمو خػػدمات أو مسػػتأجروف أو مسػػتهمكوف ،كمػػا يػػتـ إب ػراـ العقػػد كػػذلؾ بػػيف
األفراد واألشخاص المعنوية العامة مف مؤسسات وهيئات عامة(1ا.
 -2تتميز كػذلؾ العقػود اإللكترونيػة بأنهػا نػوع خػاص مػف العقػود التػي تػتـ عػف بعػد ،وتعػرؼ العقػود
بأنها "كؿ عقد يتعمؽ بتقديـ منتج أو خدمة يػتـ بمبػادرة مػف المػورد ،دوف حضػور مػادي متػزامف
بينػػه وبػػيف المسػػتهمؾ باسػػتخداـ تقنيػػة االتصػػاؿ عػػف بعػػد بغيػػة نقػػؿ السػػمعة وطمػػب الش ػراء مػػف
المستهمؾ"(2ا.
وأنهػػا مػػف العقػػود التػػي تػػتـ بػػيف غػػائبيف أي دوف الحضػػور المػػادي لمطػرفيف ،حيػػث ال يمكػػف
التأك ػػد م ػػف أهمي ػػة الط ػػرؼ اآلخ ػػر ،وص ػػفته ف ػػي التعاق ػػد ،وس ػػبلمة المن ػػتج م ػػف العي ػػوب ،فضػ ػبلل ع ػػف
الغمػػوض ال ػػذي ق ػػد يص ػػيب اإلثب ػػات والتنفي ػػذ ،لك ػػف العق ػػود اإللكتروني ػػة الت ػػي ت ػػتـ ع ػػف طريػ ػؽ ش ػػبكة

(1امنصور ،محمد حسيف (2003ا .المسؤولية اإللكترونية ،ص .19

(2ا أبو الميؿ ،إبراهيـ الدسوقي .الجوانب القانونية لمتعامبلت اإللكترونية ،ص .20
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اإلنترنػػت تسػػمب بوجػػود افت ارضػػي لؤلط ػراؼ واج ػراء ح ػوار شػػامؿ لمعقػػد وتنفيػػذد ،حيػػث ال يوجػػد فػػارؽ
زمني بيف اإليجاب والقبوؿ عمى الشبكة ،كما يتـ الوفاء كذلؾ مف خبللها.
 -3وتتميػز العقػػود اإللكترونيػػة التػػي تػتـ عبػػر اإلنترنػػت بوجػػود صػفة التفاعميػػة ،والتػػي تسػػمب بوجػػود
ح ػوار مفتػػوح عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت ،عكػػس مػػا يوجػػد فػػي الوسػػائؿ التقميديػػة المسػػموعة والمرئيػػة
كالتميفزيوف(1ا.
 -4يتمي ػػز العق ػػد اإللكترون ػػي غالبػ ػال بالط ػػابع ال ػػدولي ،نظػ ػ الر ألف وس ػػيمة إب ارم ػػه الس ػػائدة ه ػػي ش ػػبكة
اإلنترنت التي ترتبط بهػا غالبيػة دوؿ العػالـ ،وتثيػر هػذد الخاصػية الكثيػر مػف المسػائؿ القانونيػة
كمعرفة القانوف الواجب التطبيؽ ،والمحكمة المختصة بمنازعات إبراـ العقد اإللكتروني(2ا.
 -5يتميػػز تنفيػػذ العقػػد اإللكترونػػي عػػف تنفيػػذ العقػػد العػػادي ،حيػػث يمكػػف أف يبػػرـ العقػػد اإللكترونػػي
وينف ػػذ عب ػػر ش ػػبكة اإلنترن ػػت ،إذ أص ػػبب هن ػػاؾ إمكاني ػػة لمتس ػػميـ المعن ػػوي لممنتج ػػات أو تسػ ػميمها
إلكترونيال مثؿ برامج الحاسب والتسجيبلت الموسيقية واالستشارات الطبية(3ا.
 -6يتميػػز كػػذلؾ العقػػد اإللكترونػػي عػػف العقػػد التقميػػدي باإلثبػػات والوفػػاء ،حيػػث يمكػػف أف يػػتـ إثبػػات
العقػػد اإللكترونػػي عبػػر المحػػرر اإللكترونػػي والتوقيػػع اإللكترونػػي ،كمػػا يمكػػف اسػػتعماؿ وسػػائؿ
الػػدفع اإللكترونيػػة لموفػػاء بػػالثمف مثػػؿ :النقػػود اإللكترونيػػة والبطاقػػات البنكيػػة واألوراؽ التجاريػػة
اإللكترونية(4ا.

(1ا بدر ،أحمد أسامة .حماية المستهمؾ في التعاقد اإللكتروني ،ص .16

(2ا األباصيري ،فاروؽ محمد (2002ا .عقد االشتراؾ في قواعد المعمومات عبر شبكة اإلنترنت .اإلسكندرية :دار
الجامعة الجديدة ،ص .60

(3ا الحمو ،ماجد راغب ،العقد اإلداري اإللكتروني ،ص50

(4ا الجنبيهي ،منير محمد (2005ا .النقود اإللكترونية .اإلسكندرية :دار الفكر العربي ،ص .14
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 -7يتمي ػػز العق ػػد اإللكترون ػػي ك ػػذلؾ بح ػػؽ الع ػػدوؿ ،وه ػػذا عم ػػى خ ػػبلؼ القواع ػػد العام ػػة ف ػػي العق ػػود
التقميدية ،حيث أنه ال يمكف الرجوع عف العقد إذا تـ التقاء اإليجاب بالقبوؿ ،ولكػف لخصوصػية
العقػػد اإللكترونػػي والعقػػود عػػف بعػػد ،فمقػػد أعطػػى القػػانوف لمقابػػؿ حػػؽ العػػدوؿ نظ ػ الر لعػػدـ وجػػود
اإلمكانية لمعاينة محؿ العقد واإللماـ بخصائصه قبؿ إبراـ العقد(1ا.

المطمب الثاني
معايير العقد اإلداري اإللكتروني
إف العقػػد اإلداري يحظػػى باهتمػػاـ تش ػريعي خػػاص ألهميتػػه العمميػػة مػػف جانػػب ،وألنػػه أحػػد
األسػػاليب لممارسػػة النشػػاط اإلداري مػػف جانػػب آخػػر ،فقػػد صػػدر عػػف لجنػػة القػػانوف التجػػاري الػػدولي
المنبثق ػػة ع ػػف األم ػػـ المتح ػػدة الق ػػانوف النم ػػوذجي لشػ ػراء الس ػػمع والخ ػػدمات ،كم ػػا عق ػػدت العدي ػػد م ػػف
المؤتمرات الدولية كاف آخرها مؤتمر القاهرة الػدولي إلصػبلح وتحديػد قواعػد المناقصػات والم ازيػدات
في الدوؿ اآلخذة في النمو في الفترة مف -31-21يناير 2(1994ا.
ولهذا فإف االهتمػاـ الػدولي بػالعقود اإلداريػة مػف جهػة ،وانتشػار العقػود اإللكترونيػة مػف جهػة
أخ ػػر  ،أد بفقه ػػاء الق ػػانوف الع ػػاـ ف ػػي فرنس ػػا إل ػػى البح ػػث ع ػػف م ػػد إمكاني ػػة وج ػػود العق ػػد اإلداري
بالوسػ ػػائط اإللكترونيػ ػػة ،ومػ ػػا هػ ػػي معػ ػػايير تمي ػ ػزد عػ ػػف العقػ ػػد المػ ػػدني ،نظ ػ ػ الر لمطػ ػػابع الػ ػػدولي لمعقػ ػػود
اإللكترونية بصفة عامة.
وعمػػى ذلػػؾ ،فػػإف البحػػث فػػي معػػايير العقػػد اإلداري اإللكترونػػي يسػػتوجب د ارسػػة مػػد ت ػوافر
معػػايير العقػػد اإلداري فػػي العقػػد اإلداري اإللكترونػػي كالمعيػػار الشػػكمي :وجػػود الشػػخص المعنػػوي فػػي
(1ا بدر ،أسامة أحمد .حماية المستهمؾ في التعاقد اإللكتروني ،ص .21

(2ا جعفر ،أنس (2003ا .القوة اإلدارية ،دراسة مقارنة لنظـ المناقصات والمزايدات وتطبيقه لقانوف رقـ  89لسنة
 1998الخاص بالمناقصات والمزايدات في مصر والئحته التنفيذية مع دراسة العقود  .BOTص .6
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العقػػد ،والمعي ػار الموضػػوعي :اسػػتعماؿ هػػذا الشػػخص ألسػػاليب القػػانوف العػػاـ عػػف طريػػؽ تضػػمينه
لشروط استثنائية غير مألوفة في القانوف الخاص ،أو خضػوعه لنظػاـ اسػتثنائي ،أو تعمػؽ هػذا العقػد
بتسيير أو تنظيـ المرفؽ العاـ.
وعميه فإف دراسة معايير العقد اإلداري اإللكتروني تستوجب تقسيـ هذا المطمب إلى فػرعيف،
الفػػرع األوؿ :المعيػػار الشػػكمي لمعقػػد اإلداري اإللكترونػػي والفػػرع الثػػاني :المعيػػار الموضػػوعي لمعقػػد
اإلداري اإللكتروني.
الفرع األول
المعيار الشكمي لمعقد اإلداري اإللكتروني
استقر الفقه والقضػاء عمػى تعريػؼ العقػد اإلداري بأنػه "ذلػؾ االتفػاؽ الػذي يكػوف أحػد أط ارفػه
شخص ػال معنوي ػال عام ػال بقصػػد إدارة أحػػد الم ارفػػؽ العامػػة أو تسػػييرها وتظهػػر النيػػة فػػي األخػػذ بأسػػموب
القػػانوف العػػاـ ،وذلػػؾ بتضػػميف العقػػد شػػروطال اسػػتثنائية غيػػر مألوفػػة فػػي التعامػػؿ بػػيف األف ػراد ،س ػواء
بتمت ػػع اإلدارة بامتي ػػازات وس ػػمطات ال يتمتػ ػع به ػػا األفػ ػراد ،أو بم ػػنب المتعاق ػػد س ػػمطات اس ػػتثنائية ف ػػي
مواجهة الغير ال يتمتع بها لو تعاقػد مػع غيػرد مػف األفػراد(1ا .واف كػاف األصػؿ حسػب هػذا التعريػؼ،
أف العق ػػد اإلداري ي ػػتـ إب ارم ػػه بواس ػػطة ش ػػخص م ػػف أش ػػخاص الق ػػانوف الع ػػاـ ،إال أف أحك ػػاـ القض ػػاء
ػاء
اإلداري فػػي فرنسػػا ومصػػر ،أجػػازت ألشػػخاص القػػانوف الخػػاص إبػراـ عقػػد إداري لصػػالب اإلدارة بنػ ل
عمى وكالة صريحة أو ضمنية منها ،ومع انصراؼ آثار العمؿ إلى الشخص المعنوي العاـ(2ا.

(1ا الحمو ،ماجد راغب (2004ا .العقود اإلدارية والتحكيـ ،ص .15

(2ا حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية جمسة  ،1994/3/7أشار إليه :أنس ،جعفر .اإلدارية ،دراسة مقارنة
لنظـ المناقصات والمزايدات وتطبيقه لقانوف رقـ  89لسنة  1998الخاص بالمناقصات والمزايدات في مصر

والئحته التنفيذية مع دراسة العقود  ، BOTص .10
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وحكـ محكمة التنازع الفرنسية الصادر في  1970/1/12بمناسبة نظرها في عقػد تػـ تنفيػذد
مػػف طػػرؼ شػػركة خاصػػة نيابػػة عػػف مرفػػؽ الغػػاز الطبيعػػي حيػػث اجػػازت ألشػػخاص القػػانوف الخػػاص
ابراـ عقد إداري لصالب االدارة بناءال عمى وكالة صريحة أو ضمنية
ػاء عمػػى ذلػػؾ ،فػػإف الشػػخص المعنػػوي العػػاـ س ػواء الدولػػة أو أحػػد مؤسسػػاتها أو الوكيػػؿ
وبنػ ل
بموجب وكالػة صػريحة أو ضػمنية يمكنػه اسػتعماؿ شػبكة اإلنترنػت إلبػراـ العقػد اإلداري اإللكترونػي،
وكذلؾ يمكنه استعماؿ التوقيع اإللكتروني والمحررات اإللكترونية إلثبات هػذا العقػد ،دوف تػأثير ذلػؾ
عمى الوكالة الموجودة بينه وبيف الشخص المعنوي العاـ(1ا.
ولهذا فإف نصوص هذد التوجيهات قد عكست الطػابع اإلقميمػي والػدولي لمعقػود اإلداريػة مػف
خبلؿ إمكانية إبراـ العقود اإلدارية بػيف الػدوؿ األوروبيػة أو بينهػا وبػيف دوؿ العػالـ ،ويعتبػر ذلػؾ مػف
أهـ خصائص العقود اإللكترونية.
لذا فإنه في ظؿ العولمة والتدويؿ ،ال يوجد صعوبة في تحديد العقد اإلداري اإللكتروني عف
طريؽ المعيار الشكمي ،بحيث يمكػف لمػدوؿ وأشػخاص القػانوف العػاـ وأشػخاص القػانوف الخػاص عػف
طري ػػؽ وكال ػػة صػ ػريحة أو ض ػػمنية إبػ ػراـ العق ػػد اإللكترون ػػي .لك ػػف م ػػا تج ػػدر اإلش ػػارة إلي ػػه أف العق ػػود
اإلداري ػػة ف ػػي فرنس ػػا تختم ػػؼ ع ػػف العق ػػود اإلداري ػػة ف ػػي مص ػػر ،حي ػػث أف ه ػػذد العق ػػود مح ػػددة ب ػػنص
القانوف(2ا.

(1ا

الحمو ،ماجد ارغب ،العقد اإلداري اإللكتروني ،ص ،53جعفر انس ،اإلدارية ،دراسة مقارنة لنظـ المناقصات

والمزايدات وتطبيقه لقانوف رقـ  89لسنة  1998الخاص بالمناقصات والمزايدات في مصر والئحته التنفيذية مع
دراسة العقود  ، BOTص13

(2ا جمعه ،صفاء فتوح ،العقد اإلداري اإللكتروني ،ص15
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بينما في مصر تعتبر العقود اإلدارية عقودال إداريػة بطبيعتهػا ،ووفقػال لخصائصػها الذاتيػة ،ال
بتجديد القانوف وال وفقال إلرادة المشرع(1ا.
وعميه فإف إمكانية وجود عقد إداري إلكتروني عف طريؽ المعيار الشكمي في مصر ،توجػب
صدور حكـ قضائي مف القضاء اإلداري يحدد خصائص هذا العقد ويميزد عف العقد المدني(2ا.
الفرع الثاني
المعيار الموضوعي لمعقد اإلداري اإللكتروني
إف العقػػد اإللكترونػػي هػػو ذلػػؾ العقػػد الػػذي يػػتـ إب ارمػػه كمي ػال أو جزئي ػال عػػف طريػػؽ اإلنترنػػت،
وبهػػذا فهػػو ال يختمػػؼ عػػف العقػػد التقميػػدي مػػف حيػػث األركػػاف واآلثػػار ،بػػؿ يختمػػؼ أساسػال فػػي طريقػػة
اإلبراـ ،لذا فإف الوسائط اإللكترونية ال تؤثر في مضموف العقد وجوهرد(3ا.
وعميػػه فإنػػه وفق ػال ل ػرأي األسػػتاذ ثيػػري رفيػػت فػػي فرنسػػا" ،فػػإف العقػػد اإللكترونػػي هػػو قبػػؿ كػػؿ
شيء عقد تـ إبرامه عف طريؽ وسيط إلكتروني ،وهذا ال يتدخؿ في مضػموف العقػد اإلداري ،ممػا ال
يمنع إمكانية وجود عقد إداري يحتوي عمى شروط استثنائية أو يخضع لنظاـ اسػتثنائي خػاص يميػزد
عف العقود المدنية ،حيث يمكف التعاقػد عػف طريػؽ اإلحالػة إلػى عقػود نموذجيػة تضػعها اإلدارة عمػى
موقعها اإللكتروني لمسماح لممتعاقد اآلخر بمعرفة شروط التعاقد"(4ا.
أم ػا بالنسػػبة لضػػابط اتصػػاؿ ا لعقػػد بتنظػػيـ وتسػػيير وادارة الم ارفػػؽ العامػػة فػػي تحديػػد العقػػد
اإلداري ،فػيمكف القػوؿ أف التوجيهػػات األوروبيػة الخاصػػة بػإبراـ العقػػود اإلداريػة ،خاصػػة التوجيػه رقػػـ

(1ا خميفة ،عبد العزيز(2006ا .التحكيـ في منازعات العقود اإلدارية الداخمية الدولية .دار الكتب القانونية ،المحمة
الكبر  ،ص57

(2االمرسوـ رقـ  15لسنة  2004الفرنسي

(3االصغير ،رحيمه2007( ،ا العقد اإلداري اإللكتروني ،ص52

(4ا بدر ،اسامة احمد ،حماية المستهمؾ في التعاقد اإللكتروني ،ص29
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(18-2004ا قػد خػص عقػود األشػغاؿ وعقػود الخػدمات وعقػود التوريػد بػاإلبراـ عػف طريػؽ وسػائط
إلكترونية كما نص عميها قانوف العقود اإلداريػة فػي فرنسػا صػراحة ،كمػا أكػد مجمػس الدولػة الفرنسػي
عمى أنه األعماؿ التي يكوف موضوعها تنظػيـ المرفػؽ العػاـ هػي أعمػاالل إداريػة سػواء كانػت انفراديػة
أو تعاقدية(1ا.
كما يبلحظ أف هذد العقود تتعمؽ بتنظيـ وتسيير وادارة المرافؽ العامة دوف تنفيػذها ،لػذا فػإف
مفهوـ المرفؽ العاـ في العقد اإلداري اإللكتروني .ال يمكػف أف يشػمؿ تنفيػذ المرفػؽ نفسػه ،عكػس مػا
أكدته محكمػة التنػازع الفرنسػية فػي حكمهػا الصػادر فػي  2001/1/28بقولهػا" ،العقػد الػذي يبػرـ مػف
طػػرؼ شػػخص مػػف أشػػخاص القػػانوف الخػػاص دوف مسػػاهمته فػػي تنفيػػذ المرفػػؽ العػػاـ ،هػػو بالتأكيػػد
ينتمي إلى العقود الخاصة"(2ا.
لكػػف ذلػػؾ ال يشػػكؿ عائق ػال فػػي تحديػػد العقػػد اإلداري اإللكترونػػي عػػف طريػػؽ ضػػابط المرفػػؽ
الع ػػاـ ،ألف القض ػػاء اإلداري ف ػػي فرنس ػػا عم ػػى عك ػػس القض ػػاء اإلداري ف ػػي مص ػػر ،يكتف ػػي بوج ػػوب
تضميف العقد لشروط استثنائية غيػر مألوفػة فػي القػانوف الخػاص العتبػارد إداريػال ،وبهػذا يمكػف وجػود
العقد اإلداري بالوسائط اإللكترونية طبقال لمبادئ وأحكاـ القضاء اإلداري الفرنسي(3ا.
وأخي ػ الر وبعػػد د ارسػػة معػػايير العقػػد اإلداري ،ومػػد تطبيقهػػا عمػػى العقػػد اإلداري اإللكترونػػي،
يمكػػف إعػػداد تعريػػؼ عػػاـ لمعقػػد اإلداري اإللكترونػػي بأنػػه "ذلػػؾ العقػػد الػػذي تبرمػػه الدولػػة مػػع دولػػة
أخر أو شخص معنوي عاـ ،أو شخص مػف أشػخاص القػانوف الخػاص أصػالة عػف طريػؽ تفػويض

(1ا جعفر ،انس اإلدارية ،دراسة مقارنة لنظـ المناقصات والمزايدات وتطبيقه لقانوف رقـ  89لسنة  1998الخاص
بالمناقصات والمزايدات في مصر والئحته التنفيذية مع دراسة العقود  ،BOTص13

(2ا جعفر ،انس اإلدارية ،دراسة مقارنة لنظـ المناقصات والمزايدات وتطبيقه لقانوف رقـ  89لسنة  1998الخاص
بالمناقصات والمزايدات في مصر والئحته التنفيذية مع دراسة العقود  ،BOTص13

(3ا الصغير ،رحيمة2007( ،ا العقد اإلداري اإللكتروني  ،ص.54
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صريب أو ضمني مف أشػخاص القػانوف العػاـ ،بقصػد إدارة وتسػيير وتنظػيـ المرفػؽ العػاـ عػف طريػؽ
شبكة اإلنترنػت ،وذلػؾ بتضػميف العقػد شػروطال اسػتثنائية غيػر مألوفػة فػي المعػامبلت اإللكترونيػة فػي
القانوف الخاص".
لكف مع ذلؾ يبقى النص عمى إمكانية إبراـ العقد اإلداري بوسػائط الكترونيػة فػي التوجيهػات
األوروبية الخاص بإبراـ العقود اإلدارية ،وكذا قانوف العقود اإلدارية فػي فرنسػا غيػر كػاؼ ،بػؿ يجػب
صدور أحكاـ مف مجمس الدولة الفرنسي تؤكد وجود هذا العقد وتبيف خصائصه(1ا.
واف كانت هناؾ صعوبة في تحديد معػايير العقػد اإلداري اإللكترونػي ،فػإف هػذا العقػد يتميػز
بطبيعػػة خاصػػة عمػػى عكػػس العقػػد اإللكترونػػي ،وذلػػؾ لتميػزد بخصػػائص العقػػد اإللكترونػػي مػػف جهػػة
وخصائص العقد اإلداري مف جهػة أخػر  ،ممػا يسػتوجب صػدور أحكػاـ مػف القضػاء اإلداري لتحديػد
هذد الطبيعة.

المطمب الثالث
أركان العقد اإلداري اإللكتروني
يقوـ العقد اإلداري عمى ثبلثة أركاف ،شأنه في ذلؾ شأف العقػد الخػاص وهػذد األركػاف هػي:
الرضا ،المحؿ ،والسبب.
ويعن ػػي الرض ػػا :تبلق ػػي اإليج ػػاب والقب ػػوؿ م ػػف اإلدارة والمتعاق ػػد معه ػػا ،أو ه ػػو التف ػػاهـ ب ػػيف
الطػرفيف المتعاقػػديف والتعبيػػر عػػف إرادتهػػا دوف إخػػبلؿ بالنصػػوص القانونيػػة ،والرضػػا بالنسػػبة لػػئلدارة
كطرؼ في العقػد يجػب أف يكػوف صػاد الر مػف الجهػة المختصػة بالتعاقػد وفقػال لمػنظـ المقػررة مػف حيػث

(1ا الشيخ ،عصمت عبد اهلل (2000ا .التحكيـ في العقود اإللكترونية بيف القضاء والتحكيـ .دار النهضة العربية،
القاهرة ،ص105
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االختصػػاص والشػػكؿ(1ا ،واب ػراـ العقػػد باسػػـ اإلدارة ال يممكػػه إال أشػػخاص ،بحيػػث ال يجػػوز لغيػػرهـ
ممارسػ ػػتهـ ،كمػ ػػا ال يجػ ػػوز تفػ ػػويض غيػ ػػرهـ فػ ػػي ممارسػ ػػته إال فػ ػػي الحػ ػػدود وبػ ػػالقيود التػ ػػي يضػ ػػعها
المشػػرع(2ا ،ومػػف جانػػب آخػػر ال يكفػػي وجػػود الرضػػا مػػف جانػػب ممثػػؿ اإلدارة فحسػػب بػػؿ يقتضػػي أف
يكوف هذا الرضا سميما خاليال مف عيوب الرضا كالغمط والتغرير واإلكػراد والغػبف ،إضػافة إلػى عيػوب
األهمية ،والقضاء اإلداري يسمؾ مسمؾ القضاء المدني في إبطاؿ العقػود اإلداريػة التػي يشػوبها عيػب
مف هذد العيوب السالفة الذكر ،ومف أوضب األمثمػة عمػى ذلػؾ حكػـ مجمػس الدولػة الفرنسػي فػي 26
إبريػػؿ سػػنة  1950الػػذي أبطػػؿ عقػػدال إداري ػال بسػػبب الوقػػوع فػػي الغمػػط (...حيػػث تعاقػػد أحػػد ممثمػػي
الشػػركات مػػع اإلدارة بصػػفته الشخصػػية ،فػػي حػػيف إف اإلدارة قػػد قصػػدت التعاقػػد معػػه بصػػفته ممػػثبلل
لمشػػركةا(3ا ،وكمػػا كانػػت اإلدارة طرفػال فػػي العقػػد اإلداري لػػـ يعػػد البحػػث عػػف ممثػػؿ اإلدارة أمػ الر مهمػػا
وذلؾ الف إجراءات إبراـ العقد اإلداري كفيمه لمتأكد مف وجود ممثؿ اإلدارة ومف التعبير عنها أو مػف
سبلمتها مف العيوب(4ا.
وتتعدد صور التعبير عف اإلرادة فػي العقػد اإلداري اإللكترونػي ،فقػد يػتـ التعبيػر عػف اإلرادة
إلكتروني ػال عػػف طريػػؽ البريػػد اإللكترونػػي ،أو عػػف طريػػؽ المحادثػػة وأيػػا كانػػت الوسػػيمة التػػي يػػتـ بهػػا
التعبير عف اإلرادة في العقد اإلداري اإللكتروني ،فبلبد أف تكوف خالية مف عيوب اإلرادة وهو الغمط
والتدليس والغبف واإلكراد(5ا.

(1ا الشريؼ ،عزيزد (1981ا .دراسات في نظرية العقد اإلداري .القاهرة :دار النهضة العربية ،ص .15

(2ا الطماوي ،سميماف (1984ا .األسس العامة لمعقود اإلدارية ،دراسة مقارنة .ط ،4القاهرة :مطبعة عيف شمس،
ص .324

(3ا الطماوي ،سميماف .األسس العامة لمعقود اإلدارية ،دراسة مقارنة .ص .350

(4ا حممي ،محمود (1977ا .العقد اإلداري .ط ،2القاهرة :دار الفكر الجامعي ،ص .7

(5ا جمعه ،صفاء فتوح (2011ا .منازعات عقود التجارة اإللكترونية بيف القضاء والتحكيـ .دار الجامعة الجديدة
اإلسكندرية ،ص55
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ويعتبر عيب الغمط مف العيوب الكثيرة الحدوث عبر شبكة المعمومات الدوليػة ،أيػال كػاف نػوع
التعاقػػد سػواء أكػػاف إداري أو مػػدني أو تجػػاري ،والغمػػط المقصػػود هنػػا هػػو الغمػػط الػػذي يكػػوف جػػوهري
والػ ػػذي يقػ ػػع عمػ ػػى ذات الشػ ػػيء ،أو عمػ ػػى شػ ػػخص المتعاق ػػد ،أو طبيعػ ػػة العقػ ػػد (المػ ػػادة  121مػ ػػدني
مصريا ،حيث إذا كاف الغمط مجرد غمػط مػادي ،ال يكػوف لػه أي أثػر فػي تكػويف اإلرادة حيػث يطػ أر
بعد تكوينه ،فإف ذلؾ ال يؤثر في تكويف العقد اإلداري اإللكتروني(1ا.
وأتاح القضاء الفرنسي لممتعاقد عبػر شػبكة المعمومػات الدوليػة ،إبطػاؿ العقػد بسػبب التػدليس
الناجـ عف الكتماف التي يتيب له حسف االستخداـ ،والتعاقػد بالثػاني فػي ظػؿ إرادة واعيػة ومبصػرة(2ا،
واذا مػػا تػػـ كتمػػاف بعػػض المعمومػػات عػػف المػػبلءة الماليػػة لممتعاقػػد بالشػػكؿ الػػذي يضػػر اإلدارة مػػثبلل،
فإف مف حؽ اإلدارة أف تطمب إبطاؿ العقد بناء عمى التدليس الناتج عف الكتماف ،حيث ينتشػر عمػى
شػػبكة المعمومػػات الدوليػػة تعتمػػد نشػػر بيانػػات ومعمومػػات غيػػر صػػحيحة عػػف بعػػض الشػػركات التػػي
تػػوحي بمبلءمته ػػا الماليػػة ،وتق ػػوـ اإلدارة بالتعاقػػد معه ػػا وتكتشػػؼ بع ػػد ذلػػؾ ع ػػدـ صػػحة المعموم ػػات
الخاصة بالوضع المالي لمشركة(3ا.
ويصعب تصور اإلكراد في العقد اإللكتروني ،ألف التعاقػد اإللكترونػي الػذي يػتـ بػيف طػرفيف
يفصؿ بينهما مكاف ويجمعهما مجمس عقد حكمي وليس حقيقيال ،واف كاف مف الممكػف حدوثػه أحيانػال
بسػػبب التبعيػػة االقتصػػادية ،حيػػث يضػػطر المتعاقػػد إلػػى إبػراـ العقػػد تحػػت ضػػغط العػػوز االقتصػػادي،

(1ا تقضي المادة ( 123ا مدني بأف "ال يؤثر في صحة العقد مجرد الغمط في الحساب ،وال غمطات القمـ وجب
تصحيب الغمط".

(2ا جمعة ،صفاء فتوح .العقد اإلداري اإللكتروني .ص 50

(3ا بدير ،عمي محمد ،وآخروف (1993ا .مبادئ وأحكاـ القانوف اإلداري .بغداد ،ص415
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ويمكف تصور ذلؾ بصدد توريد المنتج واحتكار إنتاجه ثـ بيع قطع غيارد بشروط مجحفة ،ويضػطر
العميؿ إلى قبولها حيث ال بديؿ أمامه سو القبوؿ(1ا.
وأما المحؿ :فهو كؿ ما يمتزـ به المديف سوءا كاف عمػبلل أو امتنػاع عػف العمػؿ ،شػريطة أف
يكوف قانوني ،وهو أيضال العممية القانونية التي يراد تحقيقها مف حيث إنشاء حقوؽ والتزامات متقابمة
لممتعاقػديف ،فيشػػترط بػه أف يكػػوف موجػودال أو ممكنػال أو قػاببلل لمتعيػيف وممػػا يجػوز التعامػػؿ بػػه(2ا ،أي
يشترط بمحؿ العقد أف يكػوف معينػال تعيينػال نافيػال لمجهالػة الفاحشػة ،سػواء كػاف تعيينػه باإلشػارة إليػه أو
إلػػى مكانػػه الخػػاص أو بػػذكر األوصػػاؼ الممي ػزة ل ػه ك ػأف يشػػترط محػػؿ العقػػد أف يكػػوف ممػػا يجػػوز
التعامؿ بػه ،أي أف يكػوف مشػروعال ،والقضػاء اإلداري يطبػؽ القواعػد المدنيػة بهػذا الشػأف مػا تسػتمزمه
طبيعة العقود اإلدارية ،فمحؿ العقد يحددد الطرفاف غير أف اإلدارة قد تعدله بإرادتها المنفػردة اسػتنادال
إل ػػى االمتي ػػازات الت ػػي تتمت ػػع به ػػا ف ػػي مواجه ػػة المتعاق ػػد(3ا .وم ػػف أهػ ػـ ش ػػروط ص ػػحة المح ػػؿ ش ػػرط
المشػػروعية وذلػػؾ بػػأف يكػػوف محػػؿ العقػػد ممػػا يجػػوز التعامػػؿ بػػه ،فػػإذا كػػاف غيػػر مشػػروع يعػػد العقػػد
بػػاطبلل لمخالفتػػه لمنظػػاـ العػػاـ ،ومػػف األمثمػػة عمػػى ذلػػؾ حكػػـ المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا فػػي مصػػر سػػنة
 1966التػػي أبطمػػت عقػػدال إداري ػال أبرمتػػه اإلدارة مػػع أحػػد المػػورديف لتوريػػد شػػوؾ وسػػكاكيف ومبلعػػؽ
طبقال لعينة تحتوي عمى نسب عالية مف المواد الضارة فقالت المحكمة في هػذا الصػدد " ..مػف حيػث
أف الثابت مف التحميؿ أف مف شأف استعماؿ األدوات محؿ العقد تعريض سبلمة المستهمكيف لخطػر
التسمـ وهو أمر في ذاته مخالؼ لمنظاـ العاـ ،فإف لمنفس حرمة ال تجوز انتهاكها4("...ا.

(1ا منصور ،محمد حسيف (2003ا .المسؤولية اإللكترونية ،ص .75
(2ا حممي ،محمود .العقد اإلداري .ص .8

(3ا الشريؼ ،عزيزة .دراسات في نظرية العقد اإلداري .ص .17

(4ا القضية (1303ا ديسمبر سنة  ،1966مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة اإلدارية العميا السنة
الثانية عشر ،القاهرة ،ص .502
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ويطبؽ القضاء بشأنه أيضال قواعد القانوف المدني أيضال ،وذلؾ فيما عدا مػا تسػتمزمه طبيعػة
العقود اإلدارية ،حيث أنه ثمة أمور يحرـ المشرع التعاقد بشأنها صراحة مثاؿ ذلؾ ما حرمػه المشػرع
عمػػى العػػامميف بالدولػػة فػػي التقػػدـ بعطػػاءات أو عػػروض فػػي المناقصػػات والممارسػػات التػػي تطرحهػػا
الجهػػات اإلداريػػة التػػابعيف لهػػا ،كمػػا أف هنػػاؾ بعػػض المسػػائؿ ال يجػػوز أف تكػػوف محػػؿ تعاقػػد بػػيف
اإلدارة والف ػػرد ،مث ػػاؿ ذل ػػؾ اتف ػػاؽ اإلدارة م ػػع موظفيه ػػا إلنق ػػاص الم ازي ػػا الت ػػي تض ػػمنها له ػػـ الم ارك ػػز
النظامية العامة أو الوظيفة العامة(1ا.
ويكػػوف المحػػؿ فػػي العقػػد اإلداري اإللكترونػػي معين ػال عػػف طريػػؽ وصػػؼ المنػػتج أو الخدمػػة
وصػػفال مانع ػال مػػف الجهالػػة عمػػى شاشػػة الكمبيػػوتر عبػػر شػػبكة المعمومػػات الدوليػػة ،س ػواء مػػف خػػبلؿ
صفحات الويب أو الكتالوج اإللكتروني ،والمقصود بالمعاينة هو االطبلع عمى المبيع اطبلعال يمكػف
مف معرفة حقيقته وفقال لطبيعته ،والمعاينة التي يتحقؽ معها العمـ الكافي لد العمػؿ بحقيقػة المبيػع،
هي التي تحصؿ عند إبراـ العقد ،بحيث يرد العقد عمى المبيع ،وهو معموـ لممشتري عممال كافيال(2ا.
السبب هو الغرض الذي يقصػدد المتعاقػديف مػف هػذا االتفػاؽ ،وتكػاد احكػاـ القضػاء اإلداري
تكوف قميمة فػي هػذا الشػأف وسػبب ذلػؾ أنػه مػف النػادر أف تتعاقػد اإلدارة دوف سػبب أو بسػبب باطػؿ،
ولكف في الجممة يمكف القوؿ أف السػبب ركػف جػوهري وأساسػي فػي العقػد اإلداري ،وأنػه محكػوـ فػي
المقاـ األوؿ بالقواعد المدنية هو اآلخر ،مع مراعاة ما يتعمؽ بطبيعة العبلقات اإلدارية بعبارة أخر
أنه مف النادر أف ينعدـ السبب بتصرفات اإلدارة ،كما يندر أف تتعاقد اإلدارة دوف سبب أو بسبب بػا
طػػؿ وذلػػؾ الف الػػدوافع التػػي تبعػػث اإلدارة عمػػى التعاقػػد تتمثػػؿ دائم ػال بتحقيػػؽ المصػػمحة العامػػة وفػػي
(1ا الجبوري ،ماهر صالب (1996ا .مبادئ القانوف اإلداري .الموصؿ ،ص161
كنعاف ،نواؼ2010( ،ا .القانوف اإلداري .الكتاب الثاني ،ص251

(2ا مبروؾ ،ممدوح (1998ا .أحكاـ العمـ بالمبيع وتطبيقاته في ضوء تقدـ وسائؿ التكنولوجيا المعاصرة .أطروحة
دكتوراد ،حقوؽ القاهرة ،ص .334
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الضػػرورات سػػير الم ارفػػؽ العامػػة(1ا ،وأحكػػاـ القضػػاء اإلداري الخػػاص ب ػركف السػػبب بالعقػػد اإلداري
قميمة جدال ،وأوؿ حكـ يشير بصراحة إلى ركف ا لسبب هو حكـ مجمس الدولة الفرنسي في  29يناير
سنة  1947في القضية ) (Michauxوتتعمؽ هذد القضػية بعقػد تطػوع أبرمػه أحػد الفرنسػييف بقصػد
القتاؿ في جهة معينة ولكنه جند في وحدة عسكرية غيػر مقاتمػة وعنػدما طالػب الشػخص بإلغػاء عقػد
التطػوع لفقػداف ركػػف السػبب رفػػض المجمػس الػػدعو  ،وعػد أف إلحاقػه فػػي وحػدة عسػػكرية غيػر مقاتمػػة
أمػػر الحػػؽ إلبػراـ العقػػد ،وبطػػبلف السػػبب فػػي العقػػود اإلداريػػة يمكػػف أف يتمسػػؾ فيػػه الطرفػػاف فػػي أي
مرحمػة مػف م ارحػؿ الػدعو  ،ولمحكمػة الموضػوع إبطػػاؿ العقػد مػف تمقػاء نفسػها متػى وجػدت أف لمعقػػد
سبب غير مشروع وذلؾ لمخالفته لمنظاـ العاـ(2ا.
وال يختمؼ الحديث في سبب العقد اإلداري اإللكتروني عنه في التقميدي ،حيػث أف األوؿ ال
يضػػيؼ جديػػدال فػػي هػػذد المسػػألة ،حيػػث طالمػػا أف سػػبب اإلدارة عمػػى التعاقػػد مشػػروع ،فيعتبػػر عقػػد
ساري ،سواء أكاف هذا العقد إلكتروني أو غير إلكتروني(3ا.

(1ا الشريؼ ،اعزيزة .دراسات في نظرية العقد اإلداري ،ص .17

(2ا الطماوي ،سميماف .األسس العامة لمعقود اإلدارية ،دراسة مقارنة ،ص .360

(3ا مبروؾ ،ممدوح (1998ا .احكاـ العمـ بالبيع وتطبيقاته في ضوء تقدـ وسائؿ التكنولوجيا المعاصرة ،ص334
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الفصل الرابع
طرق إبرام العقد اإلداري اإللكتروني
إف مػػف أهػػـ خصػػائص العقػػد اإلداري اإللكترونػػي أنػػه ذلػػؾ العقػػد الػػذي يػػتـ إب ارمػػه بواسػػطة
الوسائط اإللكترونيػة وخاصػة اإلنترنػت ،لػذا فػإف د ارسػة إبػراـ العقػد اإلداري عػف طريػؽ اإلنترنػت يعػد
مف األهمية بمكػاف ،ألف الهػدؼ مػف البحػث هػو مػد تػأثير الوسػائؿ اإللكترونيػة عمػى أسػاليب إبػراـ
العقػػد اإلداري مػػف جهػػة ،وعمػػى المبػػادئ والقيػػود الػواردة عمػػى حريػػة التعاقػػد مػػف جهػػة أخػػر غيػػر أف
إبراـ العقود اإلدارية بالوسائط اإللكترونية ،تعد أهـ األهداؼ المسطرة فػي برنػامج اإلدارة اإللكترونيػة
الحكومية في فرنسا مف سنة (2004ا حتػى سػنة (2007ا .والمعػد مػف طػرؼ وكالػة تطػوير اإلدارة
اإللكترونية "."ADAE
أمػػا عمػػى المسػػتو التش ػريعي ،فقػػد نػػص القػػانوف األوروبػػي الخػػاص بػػالعقود اإلداريػػة عمػػى
إج ػراءات إب ػراـ العقػػود اإلداريػػة بوسػػائط إلكترونيػػة ،وذلػػؾ فػػي التوجيػػه األوروبػػي رقػػـ (18/2004ا
والصػػادر فػػي (2004/3/8ا ،والخػػاص بالتنسػػيؽ فػػي إجػراءات إبػراـ عقػػود التوريػػد والخػػدمات .وكػػذا
التوجيػه األوروبػػي رقػػـ (2004/17ا والصػػادر فػػي  ،2004/3/31والخػػاص بالتنسػػيؽ فػػي إجػراءات
إبراـ العقود اإلدارية في مجاؿ قطاع المياد والطاقة والنقؿ والخدمات البريدية(1ا.
حيػػث أف المػػادة (12ا مػػف التوجيػػه األوروبػػي رقػػـ (2004/18ا تػػنص عمػػى أف "السػػمطات
المتعاقدة يمكف أف تستعمؿ التقنيات الحديثة إلبراـ العقود عف طريؽ الوسػائط اإللكترونيػة ،مػف أجػؿ
احتراـ القواعد المنصوص عميها في التوجيه الحالي

(1ا راجع في ذلؾ التوجيه األوروبي رقـ  18لسنة 2004
(2ا التوجيه األوروبي رقـ  18لسنة  ،2004المادة 12

(2ا
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كم ػػا أف الم ػػادة (56ا م ػػف ق ػػانوف العق ػػود اإلداري ػػة ف ػػي فرنس ػػا الص ػػادر بموج ػػب الرس ػػوـ رق ػػـ
(210/2001ا بت ػػاريخ 2001/3/7ا المع ػػدؿ والمه ػػتـ بموج ػػب المرس ػػوـ رق ػػـ (15/2004ا بت ػػاريخ
(2004/1/7ا يػػنص عمػػى إمكانيػػة إبػراـ العقػػود اإلداريػػة عػػف طريػػؽ الوسػػائؿ اإللكترونيػػة كمػػا يمػػي:
"تنظيـ االستشارة ،دفتر الشروط المحددة في المرسوـ كذلؾ.
يمكف لممرشحيف تقديـ طمباتهـ إلى الشخص العاـ عف طريؽ وسيط الكتروني وفقػال لمشػروط
المنصػػػوص عميهػ ػػا فػ ػػي المرسػػػوـ إلػ ػػى غايػ ػػة ينػػػاير (2005ا وح ػػدد المرس ػػوـ الشػ ػػروط التػ ػػي تػ ػػنظـ
المزايدات اإللكترونية في عقود التوريد.
كم ػػا أف جمي ػػع النص ػػوص ف ػػي ه ػػذا الق ػػانوف المتعمق ػػة بالكتاب ػػة ،يمك ػػف تحويمه ػػا إل ػػى كتاب ػػة
إلكترونية(1ا.
وتطبيق ػال لهػػذد المػػادة فقػػد ص ػػدر المرسػػوـ رقػػـ  692/2002بتػػاريخ  2002/4/3والخ ػػاص
بتطبيؽ الفقرتيف (2 ،1ا مف المادة (56ا مف قانوف العقود اإلدارية.
وكػػذا المرسػػوـ رقػػـ (846-2001ا فػػي  2001/9/18والمػػنظـ لمفق ػرة  3مػػف المػػادة (56ا
مف قانوف العقود اإلدارية ،والمتعمؽ بالمزايدات اإللكترونيػة .وأنػه مػف تحميػؿ المػادة (56ا مػف قػانوف
العقػػود اإلداريػػة فػػي فرنسػػا والنصػػوص التطبيقيػػة لهػػا ،يتضػػب أف إب ػراـ العقػػود اإلداريػػة عػػف طريػػؽ
الوسػػائؿ اإللكتروني ػة يهػػدؼ أساس ػال إلػػى إمكانيػػة تػػوفير الوثػػائؽ والمعمومػػات المكممػػة والخاصػػة بػػإبراـ
العق ػػود اإلداري ػػة ع ػػف طري ػػؽ اإلنترن ػػت ،وذل ػػؾ ع ػػف طري ػػؽ اإلع ػػبلف عنه ػػا م ػػف جه ػػة ،وتبادله ػػا م ػػع
المتناقصيف مف جهة أخر  ،إضافة إلى ذلؾ فإف كؿ المحررات المنصوص عميها في قػانوف العقػود
اإلدارية في مرحمة اإلبراـ يمكف استبدالها بمحررات إلكترونية(2ا.
(1ا حسيف ،محمد بكر (2006ا .الوسيط في القانوف األداري ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،ص292
(2ا عبد الباسط ،محمد فؤاد (2005ا .القانوف اإلداري ،دار الجامعة الجديد ،االسكندرية ،ص508
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إضافة إلى ذلػؾ ،فػإف مػف أهػـ األسػاليب الحديثػة إلبػراـ العقػود اإلداريػة حسػب المػادة (56ا
أو النصوص التطبيقية لها ،وكذا حسب التوجيه األوروبي رقـ (2004/18ا السابؽ اإلشارة له ،هو
أسموب المزايدات اإللكترونية.
لذا فإف التطور القانوني فػي إبػراـ العقػود اإلداريػة فػي أوروبػا وفرنسػا يسػتوجب البحػث ،فمػف
خػبلؿ د ارسػػة مػد تػػأثير الوسػائط اإللكترونيػػة عمػى المبػػادئ العامػة فػػي إبػراـ العقػػود اإلداريػة .وعمػػى
شػػكميات العقػػد اإلداري ،سػػيتـ د ارسػػة القيػػود الػواردة عمػػى حريػػة التعاقػػد فػػي العقػػد اإلداري اإللكترونػػي
في المبحث األوؿ ،واألساليب الحديثة في إبراـ هذد العقود في المبحث الثاني(1ا.

(1ا سميـ ،مصطفى عبد المقصود (1995ا .معيار العقد اإلداري وأثرد عمى اختصاص مجمس الدولة .دار النهضة
العربية ،القاهرة ،ص 70وما بعدها.
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المبحث األول
القيود الواردة عمى حرية التعاقد في العقد اإلداري اإللكتروني
لما كانت اإلدارة تعمؿ مف أجؿ المصمحة العامة ،فقد وضع القانوف اإلداري مف القواعد مػا
يحاوؿ به ضػماف سػموكها فػي تعاقػدها عػف طريػؽ تحقيػؽ هػذد المصػمحة ،وقػد جػاءت قواعػد القػانوف
اإلداري مقيػػدة لحريػػة اإلدارة فػػي التعاقػػد مػػف ن ػواح متعػػددة ،وذلػػؾ عمػػى خػػبلؼ القواعػػد العامػػة فػػي
القانوف الخاص وما يسودها مف حرية في التعاقد في حدود النظاـ العاـ واآلداب العامة(1ا.
ومػػف هػػذد الشػػكميات التػػي تقيػػد اإلدارة فػػي تعاقػػدها ،احتػراـ المبػػادئ العامػػة التػػي تقػوـ عميهػػا
طػرؽ إبػراـ العقػود اإلداريػة مثػػؿ مبػدأ السػرية ومبػدأ العبلنيػة ،ومبػػدأ المنافسػة ،بػيف المػورديف ،وكػػذلؾ
مبدأ المساواة بينهـ ،كما أف عمى اإلدارة قبؿ إبرامها لعقد إداري مراعاة بعض الشكميات مثؿ اشتراط
الحصوؿ عمى إذف سابؽ قبؿ التعاقد ،ووجوب توافر االعتماد المالي لمعقػد اإلداري ،وكػذا االستشػارة
السػػابقة لػػبعض الهيئػػات المحػػددة قانون ػال ،ووجػػوب أف يكػػوف العقػػد مكتوب ػال إال إذا نػػص القػػانوف عمػػى
خبلؼ ذلؾ(2ا.
وفي ظؿ العقد اإلداري اإللكتروني ،فإف قانوف العقود اإلدارية سواء في أوروبا أو فرنسا ،قد
نص عمى هذد الشػكميات وعمػى شػكميات جديػدة دعمػت أكثػر المبػادئ العامػة إلبػراـ العقػود اإلداريػة،
خاصػػة مبػػدأ الس ػرية والشػػفافية والمسػػاواة فػػي التعاقػػد ،وهػػي اسػػتعماؿ التوقيػػع اإللكترونػػي ،والكتابػػة
اإللكترونية في إبراـ هذد العقود.

(1ا الحمو ،ماجد راغب .العقود اإلدارية والتحكيـ .ص .52

(2ا صالب ،قيدار عبد القادر (2008ا .ابراـ العقد اإلداري اإللكتروني واثباته ،مجمة الرافديف ،كمية الحقوؽ جامعة
الموصؿ ،العراؽ ،المجمد  ،10العدد  ،37ص149
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وأوضب القانوف المدني الفرنسي تحديد وفػي الكتابػة فػي المػادة (1316ا " أف معنػى الكتابػة
يشمؿ كؿ لمتدويف لمحروؼ أو العبلمات واألرقاـ أو أية إشارة ذات داللة تعبيريػة واضػحة ومفهومػه،
أيال كانت الدعامة التي تستخدـ في انشاؤها أو الوسيط التي تنتقؿ عبرد"(1ا.
وعميػػه فػػإف بحػػث القيػػود ال ػواردة عمػػى حريػػة التعاقػػد فػػي العقػػد اإلداري اإللكترونػػي يسػػتوجب
د ارسػػة مػػد تػػأثير الوسػػائط اإللكترونيػػة عمػػى المبػػادئ العامػػة فػػي إب ػراـ العقػػود اإلداريػػة فػػي المطمػػب
األوؿ ،ثـ دراسة الشكمية في العقد اإلداري اإللكتروني في المطمب الثاني.

المطمب األول
تأثير الوسائط اإللكترونية عمى المبادئ العامة إلبرام العقود اإلدارية
لقػػد سػػاهـ التطػػور التكنولػػوجي وادخػػاؿ الوسػػائط اإللكترونيػػة فػػي التعاقػػد اإلداري كاإلنترنػػت
وأدواتهػػا مثػػؿ شػػبكة الويػػب ،والبريػػد اإللكترونػػي ،وغػػرؼ المحادثػػة ،بشػػكؿ فعػػاؿ فػػي تطػػوير المبػػادئ
العامػػة إلج ػراءات إب ػراـ العقػػود اإلداريػػة التػػي وضػػعها المشػ وػرع ،لحمايػػة المتعاقػػد مػػع اإلدارة ولتحقيػػؽ
الصالب العاـ.
وقبؿ دراسة مد تأثير الوسػائط اإللكترونيػة عمػى المبػادئ العامػة فػي إبػراـ العقػود اإلداريػة،
يجػػب التأكيػػد أف هػػذد المب ػػادئ قػػد نصػػت عميه ػػا غالبيػػة ق ػوانيف العق ػػود اإلداريػػة ،حيػػث أف التوجي ػػه
األوروبي رقـ  2004/18الصادر في  ،2004/3/31والخاص بالتنسػيؽ فػي إجػراءات إبػراـ العقػود
اإلداريػػة الخاصػػة باألشػػغاؿ والخػػدمات والتوريػػد قػػد نػػص فػػي المػػادة الثانيػػة مػػف عمػػى أف (فػػي إب ػراـ
العقػػود فػػي الػػدوؿ األعضػػاء بػػيف الدولػػة والجماعػػات اإلقميميػػة ومنظمػػات أخػػر لمقػػانوف العػػاـ ،يجػػب
احت ػ ػراـ س ػ ػرية حركػ ػػة البضػ ػػائع ،شػ ػػرعية المعػ ػػامبلت ،والشػ ػػفافية..ا وأضػ ػػاؼ فػ ػػي المػ ػػادة (12ا أف

(1ا القانوف المدني الفرنسي ،المادة 1316
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(السمطات المتعاقدة يمكػف أف تسػتعمؿ هػذد التقنيػات مػف أجػؿ احتػراـ القواعػد المنصػوص عميهػا فػي
التوجيه الحالي ومبادئ الشرعية ،وعدـ التمييز والشفافيةا(1ا.
كمػػا أف المػػادة (1ا مػػف قػػانوف العق ػود اإلداريػػة فػػي فرنسػػا ،قػػد نصػػت عمػػى أف (فػػي العقػػود
اإلداريػ ػػة مهمػ ػػا كانػ ػػت قيمتهػ ػػا ،يحػ ػػب احت ػ ػراـ مبػ ػػادئ حريػ ػػة الػ ػػدخوؿ إلػ ػػى المنافسػ ػػة والمسػ ػػاواة بػ ػػيف
المتنافسيف ،والشفافية في اإلجراءات(2ا.
وكػػذلؾ أكػػدت المػػادة الثانيػػة مػػف قػػانوف تنظػػيـ المناقصػػات والم ازيػػدات فػػي مصػػر رقػػـ (89ا
لس ػػنة (1998ا ،عم ػػى أف (يج ػػب أف تخض ػػع ك ػػؿ م ػػف المناقص ػػة العام ػػة والممارس ػػة العام ػػة لمب ػػادئ
العبلنية ،وتكافؤ الفرص والمساواة وحريػة المنافسػةا(3ا .ومػا يبلحػظ عمػى هػذد المبػادئ العامػة إلبػراـ
العقود اإلدارية ،أنها متماثمة في القانوف األوروبي ،والفرنسي والمصري ،وتعتبر الفوائد الموجودة مف
إب ػراـ العقػػود اإلداريػػة عػػف طريػػؽ الوسػػائط اإللكترونيػػة ،أي أف الهػػدؼ مػػف إب ػراـ العقػػد اإلداري عػػف
طريؽ وسيط الكتروني هو تحقيؽ هذد المبادئ وهذا ما أكدد التوجيه األوروبي السالؼ الذكر.
لػػذا فإن ػػه لمعرفػػة المب ػػادئ العامػػة ف ػػي إب ػراـ العق ػػود اإلداريػػة اإللكتروني ػػة ،يجػػب د ارس ػػة هػ ػذد
المبادئ بصفة عامة ،ثـ دراستها في العقود اإلدارية اإللكترونية بصفة خاصة(4ا.

(1ا نصار ،جابر جاد (2002ا .المناقصة العامة دراسة مقارنة في القوانيف المصري والفرنسي والقانوف النموذجي
لؤلمـ المتحدة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص 12وما بعدها.

(2ا الحمو ،ماجد راغب .العقد اإلداري اإللكتروني .ص .61

(3ا قانوف تنظيـ المناقصات والمزايدات رقـ  89لسنة  1998المصري ،المادة الثانية.
(4ا نصار ،جابر جاد ،المناقصات العامة ،ص14
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الفرع األول
مبدأ حرية الدخول إلى المنافسة في العقد اإلداري اإللكتروني
إف حريػػػة التقػ ػػدـ أو حريػ ػػة الػػػدخوؿ إلػ ػػى المنافس ػػة فػ ػػي العق ػػد اإلداري ،تعنػ ػػي حريػػػة دخػ ػػوؿ
المناقصػػة أو الممارسػػة التػػي تعمػػف عنهػػا اإلدارة فػػي الحػػدود التػػي يحػػددها القػػانوف ،وترتيبػال عمػػى ذلػػؾ
فػإف اإلدارة ال تسػتطيع أف تمنػع أحػد األفػراد أو المشػروعات مػف التقػدـ إلػى المناقصػة المعمنػة طالمػا
توفرت فيه الشروط القانونية ،كما اف اتجاد اإلدارة إلى تفضيؿ أحد المتقػدميف عمػى حسػاب اآلخػريف
يؤدي إلى بطبلف هذا االجراء إال إذا كاف التفضيؿ مستندال عمى أساس قانوني(1ا.
ويعتبر مبدأ حرية الدخوؿ إلى المنافسة مف أهـ المبادئ العامػة إلبػراـ العقػود اإلداريػة ،ذلػؾ
أف يتبلءـ والغرض الذي ارادد المشػرع مػف المناقصػات والممارسػات كأسػموب إلبػراـ العقػود اإلداريػة،
ألف الهػدؼ مػف المناقصػػة والممارسػة هػػو دعػوة الجمهػػور لبلشػتراؾ فػػي العمميػة التػػي يطرحهػا بقصػػد
الوصػػوؿ إلػػى المنػػاقص الػػذي يتقػػدـ بػػأرخص األسػػعار وبأفضػػؿ الشػػروط الفنيػػة ،كمػػا أف حريػػة التقػػدـ
تجعؿ عدد المتناقصيف اكثر مما يتيب فرصة اختيار أفضؿ العروض مف الناحية المالية والفنية(2ا.
ونظػ ػ الر ألهمي ػػة ه ػػذا المب ػػدأ ،فق ػػد نص ػػت عمي ػػه الم ػػادة (12ا م ػػف التوجي ػػه اإلداري إل ػػى رقػ ػـ
 2004/18والخػػاص بالتنسػػيؽ فػػي إج ػراءات اب ػراـ عقػػود االشػػغاؿ والتوريػػد والخػػدمات ،كمػػا نصػػت
عميػػه المػػادة (1ا مػػف قػػانوف العقػػود اإلداريػػة فػػي فرنسػػا ،والمػػادة (2ا مػػف قػػانوف تنظػػيـ المناقصػػات
والمزايدات في مصر رقـ .1998/89

(1ا نصار ،جابر جاد .المناقصات العامة دراسة مقارنة في القانونيف المصري والفرنسي والقانوف النموذجي لؤلمـ
المتحدة ،ص14

(2ا الحمو ،ماجد ،العقد اإلداري اإللكتروني ،ص62
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ولكػػف مبػػدأ حريػػة الػػدخوؿ إلػػى المنافسػػة لػػيس مطمقػال بػػؿ يتحػػدد لػػئلدارة مػػف سػػمطة فػػي تقػػدير
حرمػػاف أحػػد األشػػخاص او المشػػروعات مػػف التقػػدـ لممناقصػػات العامػػة التػػي تمػػر بهػػا ،وق ػرار اإلدارة
بالحرمػػاف قػػد يكػػوف مؤقت ػال ،وقػػد يكػػوف غيػػر محػػدد المػػدة ،كمػػا يكػػوف مانع ػال لمشػػخص مػػف التقػػدـ إلػػى
جميع المناقصات والمزايدات العامة التي تجريها اإلدارة وقد يقتصر عمى بعضها ،وفي كؿ األحػواؿ
يترت ػػب عم ػػى قػ ػرار اإلدارة بالحرم ػػاف ،ع ػػدـ قب ػػوؿ العط ػػاءات مس ػػتوفاد لكاف ػػة الش ػػروط الت ػػي ح ػػددتها
اإلدارة(1ا.
وحرمػػاف األف ػراد واالشػػخاص المعنويػػة دخػػوؿ المناقصػػات العامػػة قػػد يكػػوف حرمػػاف جزئػػي،
منصوصػال عميػػه فػػي القػػانوف كعقوبػػة أصػػمية أو تبعيػػة ،او لسػػبؽ ارتكػػاب اخطػػاء او جػرائـ فػػي تنفيػػذ
عمميات سابقة تعاقد عميها مع اإلدارة ،ولقد نص عمى ذلؾ قانوف العقود اإلدارية في فرنسػا الصػادر
بموجب المرسوـ رقـ  15-2004في المػادتيف  43و 44منػه كمػا نصػت عمػى ذلػؾ المػادة  14مػف
قػػانوف تنظػػيـ المناقصػػات والم ازيػػدات فػػي مصػػر ،بقولهػػا ":تمسػػؾ كػػؿ جهػػة مػػف الجهػػات التػػي تسػػري
عميهػػا احكػػاـ هػػذا القػػانوف ،سػػجبلل لقيػػد األسػػماء والبيانػػات الكافيػػة لممػػورديف والمقػػاوليف وبػػدوف الخبػرة
واالستشػػارييف والفنيػػيف ،وتمسػػؾ الهيئػػة العامػػة لمخػػدمات الحكوميػػة سػػجبلل لقيػػد اسػػماء الممنػػوعيف مػػف
التعامػػؿ مػػع أيػػة جهػػة مػػف الجهػػات المػػذكورة ،سػواء كػػاف المنػػع بػػنص فػػي القػػانوف أو بموجػػب قػ اررات
إداري ػػة تطبيقػ ػال ألحكام ػػه ،وتت ػػولى الهيئ ػػة نش ػػر ه ػػذد القػ ػ اررات بطريق ػػة النشػ ػرات المص ػػمحية ،ويحظ ػػر
التعامؿ مع المقيديف في هذا السجؿ"(2ا.

(1ا عياد ،أحمد عثماف (1983ا .مظاهر السمطة العامة في العقود اإلدارية .اطروحة دكتوراد غير منشورة ،جامعة
القاهرة ،ص151

(2ا قانوف تنظيـ المناقصات والمزايدات المصري ،المادة رقـ (14ا
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كم ػػا ق ػػد يك ػػوف الحرم ػػاف وقائيػ ػال ،وذل ػػؾ ب ػػنص الق ػػانوف أو بإص ػػدار قػ ػرار حرم ػػاف الش ػػخص
الطبيعي او المعنوي مػف الػدخوؿ إلػى المناقصػات العامػة ،وذلػؾ ألسػباب تتصػؿ بالمصػمحة العامػة،
وهػػذا مػػا نصػػت عميهػػا المػػادة (39ا مػػف القػػانوف رقػػـ  89لسػػنة  1998الخػػاص بتنظػػيـ المناقصػػات
والم ازيػدات بقولهػا ":يحظػر عمػى العػامميف بالجهػات التػػي تسػري عميهػا أحكػاـ هػذا القػانوف بالػػذات أو
بالوساطة التقدـ بعطاءات أو عروض لتمؾ الجهات ،كما يحظر شراء اشياء منهـ أو تكميفهـ بالقيػاـ
بأعماؿ".
واصدار اإلدارة قرار إداري بحرمػاف أحػد األشػخاص المعنويػة أو الطبيعيػة مػف المنافسػة بمػا
تممػػؾ مػػف سػػمطة تقديريػػة تمارسػػها تحػػت رقابػػة القضػػاء مػػف اجػػؿ تحقيػػؽ المصػػمحة العامػػة والػػى ذلػػؾ
ذهػب مجمػس الدولػة فػػي كػؿ مػف فرنسػػا ومصػر حيػث يػر مجمػػس الدولػة الفرنسػي أف قػ اررات اإلدارة
بالحرم ػػاف إنم ػػا تص ػػدر ع ػػف س ػػمطة تقديري ػػة والت ػػي ال يج ػػوز لمقض ػػاء أف يعق ػػب عميه ػػا مهم ػػا كان ػػت
الظروؼ التي يصدر بمناسبتها هذا الحرماف(1ا.
كمػػا قضػػت محكمػػة القضػػاء اإلداري فػػي مصػػر أف " ق ػ اررات الحرمػػاف التػػي تصػػدرها اإلدارة
بهذا الخصوص تجد سند لها ومصػدرها فيمػا جػر بػه العػرؼ اإلداري ،وفيمػا لػئلدارة مػف سػمطة فػي
وضػػع مث ػػؿ ه ػػذد القواعػػد الت ػػي ت ػػنظـ أعم ػػاؿ المناقصػػة" ،ومب ػػدأ حري ػػة الػػدخوؿ إل ػػى المنافس ػػة ش ػػديد
االرتبػػاط بمبػػدأ العبلنيػػة فػػي إبػراـ العقػػود اإلداريػػة ،هػػذا االخيػػر الػػذي يبػػيف اإلجػراءات والشػػروط التػػي
يمكف لممتنافسيف التعاقد مع اإلدارة عمى أساسها كما أف هذا المبدأ يحقؽ الهدؼ الذي تسعى اإلدارة
لتحقيقػػه مػػف ج ػراء األخػػذ بأسػػموب المناقصػػات والممارسػػات إلب ػراـ العقػػد اإلداري حيػػث تػػوفر افضػػؿ
العروض شروطال وسع الر(2ا.
(1ا نصار ،جابر حاد ،المناقصات العامة ،ص147
(2ا نصار ،جابر جاد ،المناقصات العامة ،ص148
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ونظػ الر ألهميػػة مبػػدأ العبلنيػػة فقػػد نصػت عميػػه غالبيػػة القػوانيف المقارنػػة ،حيػػث نػػص التوجيػػه
األوروبػي رقػػـ  18/2004السػالؼ الػػذكر ،فػي المػػادة  36منػػه عمػى أف" تطػػوير المنافسػة فػػي مجػػاؿ
العقود اإلدارية يستوجب االعبلف األوروبي عف المناقصات مف طرؼ السمطات المتعاقدة في الدولة
االعضاء(1ا.
كما أف المادة األولى – الفقرة الثانية -مف قانوف العقػود اإلداريػة فػي فرنسػا ،قػد أكػدت نفػس
المعنػػى حينمػػا نصػػت عمػػى أف" يتطمػػب ذلػػؾ معرفػػة سػػابقة الحتياجػػات المشػػتري العمػػومي ،واحت ػراـ
التزامات االعبلف وحرية المنافسة واختيار أفضؿ العروض مف الناحية االقتصادية2( ".....ا.
كػ ػػذلؾ نصػ ػػت المػ ػػادة الثانيػ ػػة م ػ ػف قػ ػػانوف تنظػ ػػيـ المناقصػ ػػات والم ازيػ ػػدات فػ ػػي مصػ ػػر رقػ ػػـ
 1998/89عمػػى ذلػػؾ بقولهػػا " تخضػػع كػػؿ مػػف المناقصػػة العامػػة والممارسػػة العامػػة لمبػػدأ العبلنيػػة
وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة"(3ا.
ولقػػد أد التطػػور التكنولػػوجي بإدخػػاؿ الوسػػائط اإللكترونيػػة فػػي اب ػراـ العقػػود بصػػفة عامػػة،
واب ػراـ العقػػود اإلداريػػة بصػػفة خاصػػة عمػػى التػػأثير لمبػػدأ حريػػة الػػدخوؿ إلػػى المنافسػػة ،حيػػث إف مػػف
خصائص العقد اإللكتروني أنه ذلؾ العقػد الػذي يػتـ إب ارمػه عػف طريػؽ الوسػائط اإللكترونيػة وخاصػة
االنترنت ،تمؾ الشبكة التي تتضمف بالبعد الدولي ،لذا فإف حرية المنافسة في هػذا العػالـ تكػوف أكبػر
وتت ػػيب ل ػػئلدارة فرص ػػة إختي ػػار أفض ػػؿ الع ػػروض فنيػ ػال وماليػ ػال ،وه ػػذا المعن ػػى أكدت ػػه الم ػػادة (12ا م ػػف
التوجي ػػه األوروب ػػي رق ػػـ  2004/18الخ ػػاص بالتنس ػػيؽ ف ػػي إجػ ػراءات إبػ ػراـ عق ػػود االش ػػغاؿ والتوري ػػد

(1ا قانوف التوجيه األوروبي رقـ  18لسنة  ،2004المادة36

(2ا قانوف العقود اإلدارية الفرنسي ،رقـ  6لسنة  ،2004المادة 1/2

(3ا قانوف تنظيـ المناقصات والمزايدات المصري رقـ  89لسنة  ،1998المادة .2
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والخػ ػ ػ ػػدمات بقولهػ ػ ػ ػػا " هػ ػ ػ ػػذد التقنيػ ػ ػ ػػات تسػ ػ ػ ػػمب بتوسػ ػ ػ ػػيع المنافسػ ػ ػ ػػة وتطػ ػ ػ ػػوير فعاليػ ػ ػ ػػة المشػ ػ ػ ػػتريات
العمومية1(......ا"
ذلؾ أف المنافسة في إبراـ العقود إلدارية اإللكترونية ليست عمى المستو الػداخمي فقػط ،بػؿ
كػػذلؾ عمػػى المسػػتو الػػدولي ،وهػػذا مػػا يػػؤدي إلػػى فعاليػػة المنافسػػة ،حيػػث تشػػارؾ فيهػػا المؤسسػػات
الص ػػغيرة والكبيػ ػرة سػ ػواء الدولي ػػة منه ػػا أو الداخمي ػػة ،مم ػػا يعط ػػي فرصػ ػال أكث ػػر ل ػػئلدارة لؤلختي ػػار ب ػػيف
العروض ،وهذا ما نصت عميه المادة (29ا مف التوجيه األوروبي السالفة الذكر بقولها ":خصوصية
التقني ػػات الحديث ػػة المعتم ػػدة م ػػف ط ػػرؼ المتعاق ػػد األداري تس ػػمب بف ػػتب مج ػػاؿ المنافس ػػة ف ػػي العق ػػود
اإلدارية"(2ا.
ومػػا يػػدعـ حريػػة المنافسػػة فػػي العقػػد اإلداري عػػف طريػػؽ االنترنػػت ،مبػػدأ العبلنيػػة فػػي هػػذا
العقد ،ذلؾ أنه إضافة إلػى االعػبلف عػف العقػد فػي الج ارئػد الرسػمية فػي مصػر ،وفػي النشػرة الرسػمية
لمعقود اإلدارية في فرنسا ،وفي الجريدة الرسمية لئلتحاد األوروبي في أوروبا ،فإف فػي العقػد اإلداري
اإللكترونػػي يػػتـ االعػػبلف عمػػى شػػبكة االنترنػػت ،وفػػي مواقػػع الهيئػػات الحكوميػػة عمػػى االنترنػػت ،ممػػا
يفػػتب بػػاب حريػػة التقػػدـ إلػػى المناقصػػة أو الممارسػػة ،وهػػذا مػػا اكدتػػه أحكػػاـ التوجيػػه األوروبػػي رقػػـ
.18/2004
وعميػػه ،فػػإف حريػػة التقػػدـ أو الػػدخوؿ إلػػى المنافسػػة تأكػػدت أكثػػر ،وتػػدعمت فػػي ظػػؿ العقػػد
اإلداري اإللكترونػ ػػي ،ففػ ػػي ظػ ػػؿ هػػػذا العقػػػد ،يفػ ػػتب بػ ػػاب التفػ ػػاوض ب ػػيف المتعاق ػػد واإلدارة مػػػف أجػ ػػؿ
الحص ػػوؿ عم ػػى أفض ػػؿ الع ػػروض ،كم ػػا أف االع ػػبلف عم ػػى ش ػػبكة االنترن ػػت يعط ػػي فرص ػػة لجمي ػػع

(1ا التوجيه األوروبي ،المادة(12ا

(2ا التوجيه األوروبي ،المادة (29ا
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المؤسسات سواء كانت صغيرة أو كبيرة لؤلشتراؾ فػي العمميػة التػي تطرحهػا اإلدارة ويسػهؿ التفػاوض
بينهما عف طريؽ شبكة الويب أو البريد اإللكتروني أو غرؼ المحادثة(1ا.
وتحقيقػ ػال ل ػػذلؾ وع ػػف منظم ػػة التج ػػارة الدولي ػػة ال ػػدوؿ االعض ػػاء إل ػػى تع ػػديؿ قوانينه ػػا لت ػػتبلئـ
والتقنيػات الحديثػػة فػػي إبػراـ العقػود اإلداريػػة كمػػا دعػػا مجمػػس االتحػاد االوروبػػي الػػدوؿ االعضػػاء إلػػى
تغيير قوانيف العقود اإلدارية بما يتبلئـ مع الطرؽ الحديثة في إبراـ العقد اإللكتروني.
الفرع الثاني
مبدأ السرية والشفافية في العقد اإلداري اإللكتروني
إف مػػف أهػػـ المبػػادئ العامػػة فػػي إب ػراـ العقػػد اإلداري اإللكترونػػي هػػو مبػػدأ الشػػفافية والػػذي
نصػػت عميػػه غالبيػػة ق ػوانيف العقػػود اإلداريػػة ،حيػػث إف التوجيػػه األوروبػػي رقػػـ  2004/18الخػػاص
بالتنسيؽ في إجراءات إبراـ عقود االشغاؿ والتوريد والخدمات قد أكد عمى هػذا المبػدأ فػي الكثيػر مػف
مػوادد ،ونصػػت المػػادة الثانيػػة مػػف هػػذا القػػانوف عمػػى أف( ......كػػذلؾ المبػػادئ التػػي تػرتبط بهػػا ،مثػػؿ
المساواة ،عدـ التمييز التناسػب ،الشػفافية....ا ،كمػا نصػت المػادة االولػى مػف قػانوف العقػود اإلداريػة
فػػي فرنسػػا ،الصػػادر بموجػػب المرسػػوـ رقػػـ  2004/15عمػػى أف ":فػػي العقػػود اإلداريػػة مهم ػا كانػػت
قيمته ػػا يج ػػب أحتػ ػراـ مب ػػادئ حري ػػة ال ػػدخوؿ إل ػػى المنافس ػػة المس ػػاواة ب ػػيف المتعاق ػػديف والش ػػفافية ف ػػي
اإلجراءات"(2ا.
ذلػؾ أف مبػػدا الشػػفافية فػي اإلجػراءات يحقػػؽ المسػاواة بػػيف المتعاقػػديف ،ويػوفر تكػػافؤ الفػػرص
بينهـ ،وذلػؾ عػف طريػؽ معاممػة جميػع المتناقصػيف عمػى قػدـ المسػاواة بالنسػبة لئلجػراءات والمواعيػد
مف جهة ومف جهة أخر  ،عف طريػؽ تقػديـ المػورديف عطػاءاتهـ فػي مظػاريؼ مغمقػة يظػؿ محتواهػا
(1ا الحمو ،ماجد راغب ،العقد اإلداري اإللكتروني ،ص68

(2ا قانوف العقود اإلدارية الفرنسي رقـ  18لسنة  ،2004المادة (2ا
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مجهوالل لئلدارة ولبقية المورديف حتى ميعػاد فػتب المظػاريؼ عػف طريػؽ المجنػة المختصػة بفتحهػا ،لػذا
فإف هذا المبدأ يتفاعؿ مع مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بيف المورديف ليتمثؿ ضمانة هامة لمنع
أي تحايؿ أو اتفاؽ جانبي لرفع األسعار أو ابعاد أحد المتناقصيف مف المنافسة(1ا.
ولقد بينت المحكمة اإلدارية في مصر ،ذلؾ التكامؿ بيف المبادئ في حكـ لها بقولها ":ذلػؾ
أف المناقصة تحقؽ ضػمانات أكثػر لممصػمحة العامػة ،وال يتػأتي تحقيػؽ ذلػؾ اال إذا أحيطػت بالسػرية
التامػػة وجعػػؿ مبػػدأ المسػػاواة بػػيف المتناقصػػيف هػػو المبػػدأ السػػائد دوف أي تمييػػز ألحػػد أو اسػػتثناء واال
اختػػؿ الت ػوازف واضػػطرب حبػػؿ المنافسػػة الػػذي يقػػوـ عمػػى تكػػافؤ الفػػرص ممػػا يخػػرج المناقصػػة عمػػى
الهػدؼ الػذي تقػررت مػف أجمػه ويفػوت الغػرض مػف عقػدها وشػروط المناقصػة عمػى هػذا الوضػع هػي
بمثابػػة قػػانوف التعاقػػد فمػػـ توض ػع لمصػػمحة أحػػد المتعاقػػديف إف شػػاء أخػػذ بهػػا واف شػػاء ال يأخػػذ بهػػا،
وانما وضعها كاف لممصمحة العامة فبل سبيؿ لئلنفكاؾ منها وكؿ عمػؿ يػتـ عمػى خبلفهػا ال يعتػد بػه
وال يترتب عميه أي أثر ألنه يتناقض واألساس الذي قامت عميه المنافسة بيف المتناقصيف"(2ا.
وطبقال لحكـ المحكمػة اإلداريػة العميػا فػي مصػر السػالؼ الػذكر ،يمثػؿ مبػدا السػرية والشػفافية
والمساواة بيف المتناقصيف ضمانة هامة لتحقيؽ المصمحة العامة ،كما تعتبر القواعد العامة في إبراـ
العقػػود اإلداريػػة التػػي يجػػب احترامهػػا مػػف الجميػػع سػواء مػػف اإلدارة او المتناقصػػيف حتػػى دوف الػػنص
عميها في القانوف مبادئ قضائية استقر عميها القضاء اإلداري سواء في فرنسا أو مصر أو األردف.

(1ا بسيوني ،عبد الغني (2003ا .النظرية العامة لقانوف اإلدارية ،ص543
(2ا بسيوني ،عبد الغني ،النظرية العامة لقانوف اإلدارية ،ص544
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المطمب الثاني
الشكمية في العقد اإلداري اإللكتروني
كأصؿ عاـ ،ال يشترط فػي االيجػاب أو القبػوؿ البلزمػيف ألنعقػاد العقػد اإلداري شػكؿ معػيف،
إذ يجوز التعبير عف كؿ منهما بالمفظ او الكتابة او اإلشارة المتداولة عرفال ،كما يجوز باتخاذ موقؼ
ال تدع ظروؼ الحاؿ شكال في داللته عمى حقيقة المقصود كما يجوز أف يكوف التعبير ضمنيال ،وهذا
ما أكدته المادة  95مف القانوف المدني المصري وكذلؾ فتػو لمجمعيػة العموميػة بقولهػا" وال شػؾ أف
طمب و ازرة الزراعة موافاتهػا بشػيؾ بقيمػة الكميػة المطمػوب شػراؤها يعتبػر قبػوالل مػف هػذد الػو ازرة طػابؽ
االيجاب الصادر مف اإلدارة الصحية ،وانعقد باقترافهما عقد بيع هاتيف الجهتيف"(1ا.
لك ػػف ف ػػي ظ ػػؿ العق ػػد اإلداري اإللكترون ػػي ،م ػػا م ػػد تطبي ػػؽ ه ػػذد القواع ػػد وم ػػا ه ػػو الش ػػكؿ
المطموب النعقاد هذا العقد
الفرع األول
الكتابة اإللكترونية في العقد اإلداري اإللكتروني
إف معنى الكتابة قد تطػور تطػو الر ممموسػال عمػى مػر العصػور ،فبعػدما كانػت هػذد الكتابػة تػتـ
عمػػى جمػػد الحيوانػػات ،أصػػبحت تػػتـ عمػػى الػػورؽ ،ثػػـ تقػػدمت عنػػدما ظهػػرت الوسػػائؿ المسػػتحدثة فػػي
التعاقد كالفاكس والتمكس والميناتؿ واالنترنت فأصبحنا نسمع بمصطمب الكتابة اإللكترونية"(2ا.
وفقال ألخر التعديبلت لمتقنيف المدني الفرنسػي ،نصػت المػادة  1316فػي تعريػؼ لهػا لمكتابػة
اإللكترونية" إف معنى الكتابػة يشػمؿ كػؿ تػدويف لمحػروؼ أو العبلمػات أو االرقػاـ او أي إشػارة ذات
(1ا الحمو ،ماجد راغب ،العقود اإلدارية والتحكيـ52 ،

(2ا المومني ،بشار طبلؿ (2003ا .مشكبلت التعاقد عبر االنترنت ،دراسة مقارنة .اطروحة دكتوراد غير منشورة،
جامعة المنصورة ،ص18
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داللػػة تعبيريػػة واضػػحة ومفهومػػه أيػػا كانػػت الداللػػة التػػي يسػػتخدـ فػػي إنشػػائها أو الوسػػيط الػػذي تنتقػػؿ
عبرد"(1ا.
وما يبلحظ عمى هذد المادة اف المشرع الفرنسي أطمػؽ مصػطمب الكتابػة دوف تضػيؽ لنوعيػة
الوسيمة أو الوسيط اإللكتروني ،األمر الذي يدؿ عمى شموؿ الكتابة اإللكترونية طبقال لمفهوـ النص،
وذلػػؾ تػػأثي ار بقػػانوف االونسػػتروؿ النمػػوذجي لمتجػػارة اإللكترونيػػة ،حينمػػا عػػرؼ رسػػالة البيانػػات بأنهػػا "
المعمومػػات التػػي يػػتـ إنشػػاؤها أو ارسػػالها أو اسػػتبلمها أو تخزينهػػا بوسػػائؿ الكترونيػػة أو ضػػوئية او
بوسائؿ متشابهة لها ،بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر تبادؿ البيانات اإللكترونيػة أو البريػد
اإللكتروني أو البرؽ أو التمكس أو النسخ البرقي"(2ا.
وبػػنفس المعنػػى ،أكػػدت المػػادة األولػػى مػػف القػػانوف رقػػـ  2004/15المتعمػػؽ بتنظػػيـ التوقيػػع
اإللكتروني وانشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعمومات في مصر وذلؾ بقولها:
أ " .الكتابػػة اإللكترونيػػة :كػػؿ حػػروؼ أو أرقػػاـ أو رمػػوز او أيػػة عبلمػػات أخػػر تثبػػت عمػػى دعامػػة
إلكترونية او رقمية أو ضوئية أو أية وسيمة أخر متشابهة وتعطي داللة قابمة لئلدراؾ.
ب.المحرر اإللكتروني :رسالة بيانات تتضمف بيانات تتشأ أو تػدمج او تخػزف او ترسػؿ او تسػتقبؿ
كميال أو جزئيال بوسيمة إلكترونية أو رقمية أو بأية وسيمة مشابهة"(3ا.
ومما يبلحظ عمػى هػذد التعريفػات لمكتابػة اإللكترونيػة أنهػا متشػابهة ،ألنهػا تعتبػر أف الكتابػة
اإللكترونية هي التي تنشأ أو ترسؿ أو تنقؿ عمى دعامة الكترونيػة مهمػا كانػت مصػادرها سػواء كػاف
البريػػد اإللكترونػػي أو البػػرؽ أو الفػػاكس ،وهػػذا مػػا يعطػػي مفهوم ػال عام ػال لمكتابػػة اإللكترونيػػة يتجػػاوز

(1ا القانوف المدني الفرنسي ،المادة (1316ا

(2ا قانوف االونستراؿ النموذجي لمتجارة اإللكترونية ،المادة (1/2ا

(3ا قانوف تنظيـ التوقيع اإللكتروني المصري رقـ  15لسنة  ،2004المادة (1ا
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المفهػػوـ الضػػيؽ لمكتابػػة اإللكترونيػػة الخػػاص بالكتابػػة عمػػى شػػبكة الويػػب أو عمػػى البريػػد اإللكترونػػي،
كمػػا اف مفهػػوـ الكتابػػة اإللكترونيػػة فػػي القػػانوف الخػػاص ال يختمػػؼ عػػف مفهومهػػا فػػي القػػانوف العػػاـ
بصػػفة عامػػة والقػػانوف اإلداري بصػػفة خاصػػة حيػػث أف التوجيػػه االوروبػػي رقػػـ  2004/18الخػػاص
بالتنسػػيؽ فػػي إجػراءات إبػراـ عقػػود األشػػغاؿ والتوريػػد والخػػدمات ،قػػد أسػػند مفهػػوـ الكتابػػة اإللكترونيػػة
إلػػى التوجيػػه األوروبػػي الصػػادر سػػنة  1999الخػػاص بػػالتوقيع اإللكترونػػي كػػذلؾ التوجيػػه األوروبػػي
الصادر منه  2000الخاص بالتجارة اإللكترونية(1ا.
ونتيجػػة لػػذلؾ ،فػػإف كػػؿ المحػػررات والمسػػتندات الخاصػػة بػػإبراـ العقػػود اإلداريػػة يمكػػف كتابتهػػا
عف طريؽ االنترنت ،وكؿ المبادئ الخاصة بكتابة العقػد العػادي ،يمكػف تطبيقهػا عمػى العقػد اإلداري
اإللكتروني وتكوف لها نفس القوة والحجية القانونية.
واذا كػػاف األصػػؿ فػػي العقػػد اإلداري أف يكػػوف مكتوب ػال إال إذا نػػص القػػانوف عمػػى غيػػر ذلػػؾ،
غيػػر انػػه غالبػال مػػا تتضػػمف خطػوات التعاقػػد وثػػائؽ مكتوبػػة ،حتػػى ولػػو لػػـ يفػػرغ العقػػد فػػي النهايػػة فػػي
وثيقػػة مكتوبػػة ،وهػػذا مػػا اقرتػػه المحكمػػة اإلداري ػػة العميػػا "....حيػػث يسػػتند القضػػاء احيان ػال إل ػي ه ػػذد
الوثائؽ المتبادلة بيف اإلدارة واألفراد لمقبوؿ بقياـ الروابط التعاقدية"(2ا.
لكف العقد غير المكتوب غير مألوؼ فػي العقػد اإلداري بسػبب جنػوح اإلدارة عػادة إلػى ابػراـ
روابطها التعاقدية كتابة ،غير أنه ال يزاؿ لمعقد الشفوي دور مكمؿ لبعض انواع العقود اإلدارية ،وقد

(1ا شرؼ الديف ،أحمد (2008ا .حجية الرسائؿ اإللكترونية في االثبات .شبكة المعمومات العربية القانونية،
االبحاث القانونية htt//www.eastlaw.com.igle.rescarech show php

(2ا أخياط ،محمد (2002ا .بعض التحديات القانونية التي تثيرها التجارة اإللكترونية ،مؤسسة الجزيرة لمصحافة
والطباعة والنشر ،الرياض ،السعودية ،مجمة األشعاع ،ص17
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استقر القضاء اإلداري في فرنسا ومصر عمى اف العقد الشػفوي التكميمػي تنصػرؼ إليػه طبيعػة العقػد
األصمي بحكـ ارتباطه به وتعويمه عميه(1ا.
كمػػا أف المػػادة (32ا مػػف البلئحػػة التنفيذيػػة لقػػانوف تنظػػيـ المناقصػػات والم ازيػػدات الصػػادر
بقرار وزير المالية رقـ  1367لسنة  1998في مصر تفيد إلػى أنػه ال يمػزـ الصػورة الكتابيػة فػي كػؿ
العقود اإلدارية ،حيث تمزـ الكتابػة متػى بمغػت قيمػة العقػد خمسػيف الػؼ جنيػة ،أمػا إذا قمػت عػف ذلػؾ
فيكتفي بإقرار مكتوب مف المتعاقد مع الجهة اإلدارية شامبلل كافة الضمانات البلزمة لتنفيذد(2ا.
الفرع الثاني
توثيق العقد اإلداري اإللكتروني
لقد اهتـ القوانيف المقارنة بتوثيؽ المعامبلت اإللكترونية مهما كانت صفة أطرافها ،أي سواء
تمػػت بػػيف اف ػراد او بػػيف جهػػات حكوميػػة أو غيػػر حكوميػػة ،أو بػػيف دوؿ أو مؤسسػػات دوليػػة ،وذلػػؾ
لتحقيؽ عنصري األمف والسرية ،باإلضػافة إلػى صػعوبة إثباتهػا والتوثيػؽ مػف محتواهػا وعػدـ التعػديؿ
أو التغير في هذا المحتو (3ا.
وعمى ذلؾ ،قامػت لجنػة األمػـ المتحػدة لمقػانوف التجػاري الػدولي فػي دورتهػا الرابعػة والثبلثػيف
بوض ػػع ق ػػانوف االونس ػػتزاؿ النم ػػوذجي ف ػػي ش ػػأف التوقيع ػػات اإللكتروني ػػة لع ػػاـ  ،2002ال ػػذي تع ػػرض
لمتنظػيـ لمتوقيػع اإللكترونػي الموثػػوؽ بػه ،والجهػة التػػي تقػوـ بتحديػدد والواجبػػات التػي يتحممهػا الموقػػع
ومػػا يبذلػػه مػػف عنايػػة حيػػاؿ توقيعػػه ،كمػػا نظػػـ مقػػدـ خػػدمات توثيػػؽ التوقيػػع اإللكترونػػي مػػع تحديػػد

(1ا الحمو ،ماجد راغب ،العقود اإلدارية والتحكيـ ،ص53

(2ا البلئحة التنفيذية لقانوف تنظيـ المناقصات والمزايدات المصري ،المادة (32ا
(3ا الحمو ،ماجد راغب ،العقد اإلداري اإللكتروني ،ص78
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العناي ػػة المطموب ػػة من ػػه نح ػػو ش ػػهادات التص ػػديؽ الت ػػي يص ػػدرها ،ك ػػذلؾ نظ ػػـ ه ػػذا الق ػػانوف االعتػ ػراؼ
بالشهادات والتوقيعات اإللكترونية األجنبية(1ا.
أما بالنسبة لمقػانوف الفرنسػي ،فقػد عػدؿ المشػرع الفرنسػي القػانوف المػدني بالقػانوف رقػـ 230
لسنة  2000الصادر في  2000/3/13ليعطي المستندات اإللكترونية قوة المسػتندات العاديػة ،كمػا
صػػدر كػػذلؾ المرسػػوـ الػػذي يحػػدد إجػراءات وقواعػػد توثيػػؽ التوقيػػع اإللكترونػػي فػػي  2001/5/31ثػػـ
استكمؿ بالمرسوـ رقـ  535لسنة  2002الصادر في  2002/4/18فػي شػأف التوثيػؽ اإللكترونػي،
وبع ػػدها ص ػػادر قػ ػرار وزي ػػر االقتص ػػاد والمالي ػػة والص ػػناعة فػ ػي  2002/5/31فػ ػي ش ػػأف الش ػػهادات
اإللكترونية والمتطمبات الفنية إلنشاء وتوثيؽ التوقيع اإللكتروني(2ا.
وعمػػى هػػذا األسػػاس فإنػػه لفهػػـ المقصػػود مػػف توثيػػؽ التعػػامبلت اإللكترونيػػة اإلداريػػة يجػػب
دراسة ماهية هذا التوثيؽ وطرقة ،كذلؾ الجهات المختصػة بإصػدار شػهادات التصػديؽ وفقػال لمقػوانيف
والتنظيمات الصادرة في هذا الشأف.
أوالً :مفيوم التوثيق في المعامالت اإللكترونية.
يقصػػػد بػػػالتوثيؽ فػ ػػي المعػ ػػامبلت اإللكترونيػ ػػة أي التحقػ ػػؽ م ػػف هوي ػػة الموقػ ػػع ،وأف الرسػ ػػالة
الموقعة منه تنسب إليه ،ذلؾ أف المعامبلت اإللكترونية تتـ عمى واقع غير مممػوس ،يصػعب التحػؽ
مف شخصية المتعامؿ مع اإلدارة لذا أوجدت القوانيف المقارنة هذا األسموب لمحفاظ عمى صػحة هػذد
التعامبلت وسبلمتها القانونية وكذلؾ الحفاظ عمى سريتها.

(1ا القانوف النموذجي لمتوقيعات اإللكترونية لسنة 2001

(2ا أبو الميؿ ،ابراهيـ الدسوقي ،الجوانب القانونية لمتعامبلت اإللكترونية ،ص172
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 .1مفيوم التوقيع اإللكتروني
نظ ػ الر ألهميػػة التوقيػػع اإللكترونػػي فػػي مجػػاؿ التعػػامبلت اإللكترونيػػة ،فػػإف الفقػػه والقػػانوف قػػد
أوجد تعريفات كثيرة له.
حيث عرفت المادة  2مػف قػانوف األونسػتراؿ النمػوذجي بشػأف التوقيعػات اإللكترونيػة التوقيػع
اإللكتروني بأنه( بيانات في شكؿ إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها
منطقيال ،يجوز أف تستخدـ لتعييف هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات ولبياف موافقة الموقع عمى
المعمومات الواردة في رسالة البيانات(1ا.
وكمػػا عرفػػت المػػادة الثانيػػة مػػف التوجيػػه األوروبػػي الصػػادر فػػي  1999التوقيػػع اإللكترونػػي
بأنه" بياف يأخذ الشكؿ اإللكتروني ويرتبط أو يتصؿ بشكؿ منطقي بمعطيات إلكترونية أخػر والػذي
يمكف أف يخرج بشكؿ موثؽ"(2ا.
ومػا يبلحػػظ عمػػى هػػذد التعريفػػات أنهػػا تطرقػػت إلػػى التوقيػػع اإللكترونػػي مػف وجهػػة نظػػر فينػػه
بأعتبارد وسيمة تكنولوجية لؤلماف والسرية ،أو بمعنى آخر فهذد التعريفات لـ تتعرض لآلثار القانونية
لمتوقيع اإللكتروني.
أمػػا فػػي القػػانوف الفرنسػػي فػػإف التعريػػؼ القػػانوني لمتوقيػػع اإللكترونػػي قػػد بػػيف اآلثػػار القانونيػػة
لمتوقيػػع ،حيػػث أكػػدت المػػادة  1316فػػي فقرتهػػا الرابعػػة مػػف القػػانوف رقػػـ  2000/23المعػػدؿ والمػػتـ
لمقػػانوف المػػدني الفرنسػػي" اف التوقيػػع اإللكترونػػي أنمػػا يػػدؿ عمػػى شخصػػية صػػاحبة ويضػػمف عبلقتػػه

(1ا القانوف النموذجي لمتوقيعات اإللكترونية ،المادة (2ا
(2ا التوجيه األوروبي لسنة  ،1999المادة (2ا
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بالواقعػػة التػػي أج ارهػػا وتؤكػػد شخصػػية صػػاحبة وصػػحة الواقعػػة المنسػػوبة إليػػه إلػػى أف يثبػػت عكػػس
ذلؾ(1ا.
وعمػػى خػػبلؼ القػػانوف الفرنسػػي ،فػػإف قػػانوف التوقيػػع اإللكترونػػي فػػي مصػػر رقػػـ  15لسػػنة
 2004والخػػاص بتنظػػيـ التوقيػػع اإللكترونػػي وبإنشػػاء هيئػػة تنميػػة صػػناعة تكنولوجيػػا المعمومػػات ،قػػد
تأثر كثي الر بتعريؼ القانوف النموذجي لمتوقيع اإللكتروني الذي أصدرته لجنة القانوف التجاري الدولي
لؤلمػػـ المتحػػدة ،حيػػث عرفػػت المػػادة األولػى التوقيػػع اإللكترونػػي بأنػػه( التوقيػػع اإللكترونػػي مػػا يوضػػع
عمى محرر الكتروني ويتخذ شكؿ حروؼ او أرقاـ أو رسومات أو اشارات أو غيرها ويكوف له طابع
متفرد يسمب بتحديد شخص الموقع وتميزد عف غيرد"(2ا.
وما يبلحظ عمى هذا التعريؼ ،أنه ربط بيف اآلثار الفنية والتقنية لمتوقيع اإللكتروني وكذا
آثارد القانونية لكف مع ذلؾ لـ يبيف وظيفة التوقيع اإللكتروني في توثيؽ التصرفات القانونية كما
فعؿ القانوف الفرنسي.
وتأكيدال لتعريؼ التوقيع اإللكتروني وبياف وظيفته القانونية ،فإف الفقه قد حاوؿ إعطاء
بعض التعاريؼ لمتوقيع اإللكتروني.
حيث ير البعض مف الفقه الفرنسي ،أف التوقيع اإللكتروني مجموعة مف اإلجراءات التقنية
التي تمكف مف تحديد شخصية مف يصدر عنه هذد اإلجراءات وقبوله بمضموف التصرؼ الذي
يصدر التوقيع بشأنه(3ا.

(1ا قانوف التواقيع إللكترونية رقـ  23لسنة  2000المعدؿ والمتمـ لمقانوف المدني الفرنسي ،المادة (1316ا
(2ا قموف التوقيع اإللكترونية رقـ  15لسنة  2004المادة األولى

(3ا الرومي ،محمد أميف2005( ،ا .النظاـ القانوني لتقيع اإللكتروني .دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،ص14
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بينما يعرفه البعض اآلخر ،بانه عبارة عف حروؼ أو ارقاـ أو رموز أو إشارات لها طابع
منفرد تسمب بتحديد شخصية صاحب التوقيع وتميزد عف غيرد ،وهو الوسيمة الضرورية لممعامبلت
اإللكترونية في ابرامها وتنفيذها والمحافظة عمى سرية المعمومات والرسائؿ(1ا.
ومهما يكف ،فإف هذد التعاريؼ تتفؽ بأف التوقيع اإللكتروني هو عبارة عف إشارات أو رموز
الكترونية تسمب بتحديد هوية الشخص الموقع وصحة المعامبلت اإللكترونية التي يقوـ بها ،هذا مف
جهة ،ومف جهة أخر  ،ال يمكف أف يعيب عمى هذد التعاريؼ قصورها في تحديد وظيفه التوقيع
اإللكتروني وذلؾ لحداثة قوانيف التوقيع اإللكتروني ،وقمة األحكاـ القضائية في هذا الشأف.
 .2أنواع التوقيع اإللكتروني
إف دراسة أنواع التوقيع اإللكتروني تعني دراسة طرؽ توثيؽ التعامبلت اإللكترونية ولقد
تعددت صور التوقيع اإللكتروني ويكتفي الباحث بذكر ثبلثة أنواع وتسميتها بأختصار وهي التوقيع
الكودي أو السري ،ويتـ التوثيؽ باستخداـ مجموعة مف األرقاـ والحروؼ يختارها صاحب التوقيع
لتحديد شخصيته ،وال تكوف معمومة األمنة أو مف يبمغه بها ،والتوقيع البيومتري الذي يعتمد عمى
الصفات والخصائص الجسدية والسموكية لمشخص وتشمؿ البصمة الشخصية ومسب العيف البشرية،
والتوقيع الرقمي الذي يعتمد عمى التشفير وربطه بمفاتيب خاصة لفؾ التشفير بأستعماؿ مفاتيب سرية
وطرؽ حسابية تتحوؿ مف رسالة مقروءة ومفهومه إلى رسالة غير مقروءة وغير مفهومه مالـ يتـ فؾ
التشفير ممف يممؾ مفاتيب ذلؾ التشفير.

(2ا

(1ا منصور ،محمد حسيف2003( ،ا .المسؤولية اإللكترونية ،ص179

(2االجنيهي ،منير محمد2005( ،ا .التوقيع اإللكتروني وحجيته في اإلثبات ،ص13
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ثانياً :الجيات المختصة بتوقيع المعامالت اإللكترونية
إف الجهات المختصة بتوثيؽ المعامبلت اإللكترونية تخضع إلشراؼ الدولة التي تحدد
القواعد واإلجراءات لنظاـ عممها ،كما تنشأ جهة حكومية عميا تتكفؿ بمنب تراخيص العمؿ لهذد
الجهات بعد التأكد مف استيفائها لمشروط التي تتضمنها مسبقال.
وينظـ التوجيه األوروبي رقـ  99/93جهات التوثيؽ اإللكتروني تحت مسمى أعـ هو مقدـ
خدمة التوثيؽ ،كما ألزـ هذا التوجيه الدوؿ األعضاء في االتحاد اإلوروبي بالترخيص بقياـ جهات
خاصة يعهد اليها اعتماد التوقيعات اإللكترونية عف طريؽ شهادات تصدرها تفيد إستيفاء التوقيع
الرقمي لمشروط البلزمة العتمادد ،وارتباطه بالمستند الذي يرد عميه مع تأمينه ضد أي تعديؿ أو
تغير في مضمونه(1ا.
أما في القانوف الفرنسي ،فإف المرسوـ رقـ  535/2002الصادر في 2002/4/18يسمى
جهات التوثيؽ اإللكتروني بمقدـ خدمة التوثيؽ اإللكتروني والذي يعهد إليه بمنب شهادات التصديؽ
اإللكتروني ،واصدار المفاتيب اإللكترونية سواء المفتاح الخاص الذي يتـ بمقتضاد تشفير المعامبلت
اإللكترونية أو المفتاح العاـ الذي يتـ بواسطته فؾ التشفير.
لذلؾ فإف المفتاح الخاص الذي يستخدـ في التوقيع ال يمكف استخدامه اال مف جهاز
حاسب آلي واحد فقط ،حتى يمكف التأكد مف أف التوقيع الرقمي صاد الر بالفعؿ مف صاحبه ،ويحتفظ
الموقع بالمفتاح الخاص لديه ،وال يطمع عميه احد بؿ يكوف سريال ،أما المفتاح العاـ والذي تحتفظ به
عادة جهات التوثيؽ وتقوـ بإرساله عف طريؽ البريد اإللكتروني إلى كؿ مف يرغب في التعامؿ مع
صاحب التوقيع(2ا.
(1ا الحمو ،ماجد راغب ،العقد اإلداري اإللكتروني ،ص88

(2ا ابو الميؿ ،ابراهيـ دسوقي ،الجوانب القانونية لمتعامبلت اإللكترونية ،ص178
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وكؿ هذد اإلجراءات لمتوثيؽ اإللكتروني لمعقود اإلدارية اإللكترونية سواء تجد مصدرها في
القانوف المدني أو القانوف اإلداري ،توفر األماف والثقة لممتعامميف مع اإلدارة ،وتعطي لمتعامبلت
اإللكترونية اإلدارية الصحة والحجية القانونية ،كما توفر مبدأ السرية والشفافية إلجراءات إبراـ
العقود اإلدارية.
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المبحث الثاني
طرق إبرام العقود اإلدارية اإللكترونية
تتعدد أساليب إبراـ العقود اإلدارية اإللكترونية ،ولموقوؼ عمي هذد الموضوع سنتناوؿ
األساليب التقميدية إلبراـ العقد اإلداري اإللكتروني في المطمب األوؿ ،ثـ دراسة األساليب الحديثة
في إبػراـ العقػد اإلداري ،وهي أسموب المزايدات اإللكترونية في المطمب الثاني.

المطمب األول
األساليب التقميدية في إبرام العقود اإلدارية اإللكترونية
أشار المرسوـ الفرنسي رقـ  692-2002الصادر في  - 2002/4/30والمتعمؽ بتطبيؽ
الفقرتيف  1و 2مف المادة  56مف قانوف العقود اإلدارية الخػاص بػإجراءات وابػراـ العقػود اإلداريػة
اإللكترونية -إلى األساليب التقميدية إلبراـ العقود اإلدارية بالوسائؿ اإللكترونية ،وكػذا التوجيػه
األوروبي رقـ  18/2004الخاص بالتنسيؽ في إجراءات إبراـ عقود األشغاؿ والتوريد والخدمات.
حيث إف المادة األولى مف المرسوـ السابؽ تشير إلى أف جميع إجراءات إبراـ العقود
اإلدارية مف اإلعبلف عف العقد إلى اعتمادد مف طرؼ السمطة المختصة تكوف مجاال لتطبيؽ المػادة
 56مػف قانوف العقود اإلدارية ،وأحكاـ هذا المرسوـ مف المادة  2إلى المادة  10منه وترتيبا عمى
ذلؾ ،تكوف جميع إجراءات الممارسة واالتفاؽ المباشر واجراء التحػاور التنافسػي خاضعة ألحكاـ
هذا المرسوـ(1ا.

(1ا الشوابكة ،فيصؿ2013( ،ا ،النظاـ القانوني لمعقد اإلداري اإللكتروني ،مجمة الجامعة اإلسبلمية ببدؤاسات
االقتصادية واإلدارية ،المجمد  ،21العدد ،2ص 343-342
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أوالً :أسموب الممارسة:
الممارسة في القانوف اإلداري تعني قياـ اإلدارة بالتفاوض مع المتنافسيف مف أصػحاب
عػروض التعاقد في جمسة عمنية ،لموصوؿ إلى أفضؿ الشروط وأقؿ األسعار التي يقبمها أحدهـ
فتبرـ العقػد معه .وهذا األسموب مف التعاقد أشارت إليه المادة األولى مف قانوف تنظيـ المناقصات
والمزايدات في مصر.
والممارسة قد تكوف عامة كما قد تكوف محدودة ،حيث يسمب في الممارسة العامة لكؿ مف
تتػوفر فيه الشروط المنصوص عميها في دفتر الشروط التقدـ بعطائه لمجهة المختصة ،بينما في
الممارسة المحدودة يكوف التعاقد عمى أشياء بعينها أو أعماؿ ينبغي أف تطمب مف أشخاص أو
جهات بذاتها ،أو مف أماكف إنتاجها أو أف يتـ التعاقد بطريقة سرية(1ا.
كما يتـ اإلعبلف عف الممارسة العامة في الوقت المناسب عمى مرتيف فػي صػحيفة أو
صػحيفتيف يوميتيف واسعتي االنتشار ،كما يجوز أف يتـ اإلعبلف في غير ذلؾ مف وسائؿ اإلعػبلـ
واسػعة االنتشار ،وذلؾ بموافقة السمطة المختصة بحسب أهمية وطبيعة التعاقد.
أما في فرنسا فإف العقد اإلداري اإللكتروني -طبقا لنص المادة  2مف المرسوـ رقـ
 692-2002اإلعبلف عف الممارسة -يتـ في موقع النشرة الرسمية إلعبلنات العقود اإلداريػة،
وفػي موقػع الشخص المعنوي المسئوؿ عف العقد .

(2ا

وأخي الر فإف اإلعبلف عف الممارسة في العقد اإلداري اإللكتروني ،يمثؿ دعوة إلى التعاقد،
وعمػى مقدمي العطاءات احتراـ الشروط واألحكاـ المنصوص عميها في دفتػر الشػروط ،كمػا يمكػف
(1ا الشوابكة ،فيصؿ2013( ،ا ،النظاـ القانوني لمعقد اإلداري اإللكتروني ،المرجع السابؽ ،ص343
(2ا المرجع نفسه ،ص .344-343
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لمسمطات المتعاقدة إصدار كاتالوجات خاصة ونشرها عمى مواقعها عمى اإلنترنت ،تبيف فيها قيمة
العقد والشروط الفنية والقانونية لذلؾ.
إ ف الطابع اإللكتروني ألسموب الممارسة العامة ال يتعد

مرحمتي اإلعبلف عنها وتقديـ

العطاءات مف المرشحيف ،وتبقى مرحمة البت خاضعة لؤلساليب التقميدية ،وهذا ما نصت عميه
المادة  56مف قانوف العقود اإلدارية في فقرتها األخيرة" :نصوص القانوف الحالي قابمة لمتطبيؽ
عمى المعػامبلت التي تتـ عبر وسيط إلكتروني  ".وعميه ،فإنه طبقا ألحكاـ قانوف العقود اإلدارية
في فرنسا ،فإف لجنة الممارسػة بالنسػبة لعقػود الدولة ،أو بالنسبة لعقود الجماعات اإلقميمية ،تعقد
جمسة عمنية يحضػرها مقػدمو العػروض أو مندوبوهـ ،حيث تقوـ بفتب المظاريؼ الفنية ودراسة
العروض المقدمة لمتحقؽ مف مد

مطابقتهػا لمشروط والمواصفات الفنية ،وبعد اختيارها ألفضؿ

العروض ،ترفػع المجنػة تقريػ ار لمسػمطة المختصة يتضمف توصياتها بشأف قبوؿ أو رفض أي مف هذد
العروض وأسباب ذلؾ.

(1ا

وفي األردف قد حدد نظاـ األشغاؿ الحكومية رقـ  71لسنة  1986طرؽ تنفيذ األشغاؿ
والخدمات الفنية مف خبلؿ (العطاءات العامة ،العطاءات بتوجيه دعوات خاصة ،التنفيذ المباشر،
التمزيـا  ،كما يجب أف يتضمف اإلعبلف عف العطاء المعمومات الكافية كرقـ العطاء ومحمه وآخر
موعد لبيع دعوة العطاء وآخر موعد لتقديـ العروض وكيفية تقديمهما وثمف دعوة العطاء وأية أمور
أخر تر اإلدارة ضرورة اإلعبلف عنها(2ا.

(1االشوابكة ،فيصؿ2013( ،ا ،النظاـ القانوني لمعقد اإلداري اإللكتروني ،المرجع السابؽ ،ص345

(2ا المواد (7 ،423ا مف تعميمات عطاءات األشغاؿ الحكومية لسنة 1987المنشورة عمى الصفحة  451مف عدد
الجريدة الرسمية رقـ  3462تاريخ .1987/3/1
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ترتك ػ ػػز المناقص ػ ػػات العام ػ ػػة اإللكتروني ػ ػػة عم ػ ػػى ذات الم ارح ػ ػػؿ والخطػ ػ ػوات الت ػ ػػي تم ػ ػػر به ػ ػػا
المناقصػػات العامػػة التقميديػػة ،إال أف الفػػارؽ بينهمػػا نػػاجـ عػػف اسػػتخداـ التقنيػػة اإللكترونيػػة فػػي هػػذد
اإلجػراءات ،بػدالل مػف الوسػائؿ التقميديػة ،وعميػه تمػر عمميػة إبػراـ العقػد اإلداري عػف طريػؽ المناقصػة
اإللكترونية بالمراحؿ األساسية التالية:
ثـ تأتي مرحمة اعداد وثائؽ العطاء الكترونيا تقوـ هذد المرحمة عمى تحديد حاجة الدائرة مف
سمع خدمات معينة ،وفي مجاؿ المناقصات اإللكترونية تنفػذ هػذد الحالػة الكترونيػا ،وذلػؾ مػف خػبلؿ
بػرامج حاسػوبية خاصػة لمرقابػػة عمػى المخػزوف ،حيػػث يػتـ ارسػاؿ اشػارة معينػػة عبػر جهػاز الحاسػػوب
مفادهػػا أف صػػنؼ مػػا قػػد وصػػؿ الحػػد األدنػػى ،وعنػػدها تقػػوـ الػػدائرة المختصػػة باعػػداد وثػػائؽ العطػػاء
البلزمة كالدعوة لمػدخوؿ فػي العطػاء والمواصػفات ( المخططػات والرسػوماتا وتعميمػات الػدخوؿ فػي
العطػػاء ،والشػػروط العامػػة لمتعاقػػد تمهيػػدال لطرحهػػا ،وقػػد تنفػػذ هػػذد المرحمػػة كاممػػة أو جزئيػال مػػف خػػبلؿ
المراسبلت اإللكترونية بيف الوحدات المعنية في الدائرة.
كمػا يجػب أف يتضػػمف االعػبلف عػف العطػػاء المعمومػات الكافيػة ،كػرقـ العطػاء ومحمػه وأخػػر
موعػػد لبيػػع دعػػوة العطػػاء ،وأخػػر موعػػد لتقػػديـ العػػروض ،وكيفيػػة تقػػديمها وثمػػف دعػػوة العطػػاء ،وأيػػة
)1

أمور أخر تر اإلدارة ضرورة االعبلف عنها .
لسنة  2008نجد اف ذلؾ جائز قانونال ،أي يجػوز اإلعػبلف عػف العطػاءات بوسػائؿ فقػط ،إذ
نص ػػت عم ػػى أن ػػه " يعم ػػف الم ػػدير الع ػػاـ أو م ػػف ينيب ػػه أو األم ػػيف الع ػػاـ ع ػػف ط ػػرح العط ػػاءات بإرق ػػاـ
متسمسػػمة سػػنوية بم ػػا ال يقػػؿ عػػف ث ػػبلث صػػحؼ محميػػة ف ػػي أكثػػر مػػف ي ػػوـ و/أو بوسػػائؿ االع ػػبلف
األخر التي يراها مناسبة بما في ذلػؾ الوسػائؿ اإللكترونيػة" إال انػه وبػالرجوع إلػى المػادة (/7أ ،با
(1ا انظر المواد (7 ،423ا مف تعميمات عطاءات االشغاؿ الحكومية لسنة (1987ا المنشورة ،عمى الصفحة
(451ا مف عدد الجريدة الرسمية ،رقـ (3462ا تاريخ 1987/3/1
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مػػف تعميمػػات عطػػاءات االشػػغاؿ الحكوميػػة لسػػنة (1987ا ال تجيػػز ذلػػؾ ،أذ ورد فيهػػا (المػػادة /7أا
يػػدعى المناقص ػػوف لتق ػػديـ عروض ػػهـ ب ػػاإلعبلف بالمغ ػػة العربيػػة ،مػػرة واح ػػدة او أكث ػػر ف ػػي ص ػػحيفتيف
يوميتيف عمى األقؿ غير انه يجوز أف يتـ االعبلف بالمغة االنجميزيػة ،إضػافة إلػى المغػة العربيػة عنػد
دعوة المقاوليف أو المستشاريف االجانب لبلشتراؾ في المناقصة.
المادة (/7با" يجػوز فػي عطػاءات الػدعوة الخاصػة إرسػاؿ الػدعوة بواسػطة البريػد المسػجؿ،
أو تسػميمها باليػد إلػػى المقػاوليف أو المستشػاريف الػػذيف يوافػؽ صػاحب العمػػؿ عمػى دعػوتهـ لممناقصػػة
بناء عمى تنسيب رئيس المجنة".....
ويتضب جميال مف المادة اعبلد أف الدعوة أو األعبلف عف العطاء يجب أف تتـ بالطرؽ
التقميدية ،أما عف اجتهاد محكمة العدؿ العميا " سابقال" المحكمة اإلدارية (حاليالا فمـ تتب لها الفرصة
بعد إلبداء رأيها بشأف االعبلف عف العطاء الكترونيال ،إال أنها وفي حكـ لها قديـ نسبيال تر أنه
يكفي إلستيفاء هذد الشكمية توزيع دعوة العطاء عمى المعنييف فقط دوف التقيد بوسيمة محددة(1ا.
أما عف نظاـ االشغاؿ الحكومية رقـ (71ا لسنة (1986ا(2ا ،فمـ يشترط طريقة معينة لئلعبلف ،إذ
جاء في المادة /6ب منه ...تطبيؽ مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة لمجهات القادرة المؤهمة
لمقياـ بتنفيذ االشغاؿ أو تقديـ الخدمات الفنية كمما كاف ذلؾ ممكنال ،وبالطريقة التي تراها مناسبة،
مع مراعاة إعطاء مدة كافية لممقاوليف والمستشاريف لدراسة وثائؽ لمعطاءات وتقديـ العروض التي
تتناسب وطبيعة االشغاؿ أو الخدمات المطموبة.

(1ا الفياض ،ابراهيـ( ،د.تا .العقود اإلدارية .الطبعة االولى ،مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع ،الكويت ،ص82

(2افتو رقـ  1022الصادر في  2000/4/11مرجع  99/168/2المرجع التشريعي لعقود األشغاؿ الصادر عف
و ازرة األشغاؿ العامة بدولة الكويت ،الجزء الثاني ،المجمد األوؿ ،ص29
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وهنا نجد أف تعميمات عطاءات االشغاؿ جعمت نشر االعبلف عف العطاءات مقصور عمى
الصحؼ اليومية أو البريد المسجؿ أو التسميـ باليد ،وهذد الوسائؿ غير كافية لتحقيؽ العبلنية
والمنافسة بشكؿ كامؿ ،فضبلل عف كونها غير مسايرة لوسائؿ االعبلف في الدوؿ األخر .
والشؾ أف هذد النصوص القانونية بحاجة لتعديؿ يواكب نظاـ اإلدارة العامة اإللكترونية ،الذي
يفرض عمى اإلدارة إتباع إجراءات االعبلف عبر الوسائؿ اإللكترونية الحديثة ،وفي هذا الصدد نورد
فتو قانونية صادرة عف ديواف الفتو والتشريع الكويتي جاء فيها"....ولما كانت أحكاـ قانوف
المناقصات لـ تشرط شكبلل أو أسموبال معينال في اعداد وثائؽ المناقصة ومف ثـ فإف االمر يغدو في
هذا الشأف منوطال بجهة اإلدارة صاحبة المناقصة تترخص فيه كيؼ تشاء وفؽ التطور التكنولوجي
الذي يبيف أحدث األساليب إلعداد تمؾ الوثائؽ طالما كاف ذلؾ في إطار تحقيؽ المصمحة
العامة.....
ومف حيث أنه ولئف كاف العمؿ قد جر عمى طرح تمؾ الوثاؽ كمها مف خبلؿ مستندات
ورقية ،فإف ذلؾ ال يحوؿ قانونال مف األخذ بأساليب العمـ الحديث في طرح تمؾ الوثائؽ كمها أو
بعضها عمى أقراص كمبيوتر ،مع مراعاة أف تكوف في اإلطار الذي رسمته أحكاـ قانوف
المنا قصات ،وبما يجعمها مرتبة لآلثار القانونية التي قصدتها ،وأف يتـ إعدادها بأسموب مناسب
يمنع مف تبديمها أو تغييرها ،أو العبث بها."....
ثانياً :أسموب االتفاق المباشر إلبرام العقد اإلداري اإللكتروني
تقوـ اإلدارة بالتعاقد مباشرة مع شخص معيف أو شركة معينة بدوف االلتزاـ بإجراءات مسبقة
كما هو الحاؿ بالنسبة لممناقصة أو الممارسة ويشترؾ هذا األسموب مع أسموب الممارسة في كونه
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استثناء عف األصؿ العاـ في التعاقد بطريؽ المناقصة ،وفي أف اإلدارة التمتع بصددد بحرية كبيرة
في اختيار التعاقد معها ال يقيدها في ذلؾ سو اعتبارات الصالب العاـ.
وفيما يخص العقد اإلداري اإللكتروني فإف هذا األسموب يتناسب مع طبيعة هذا العقد
وبالتالي ال يعد هذا األسموب عائقال إلبراـ العقد اإلداري اإللكتروني ،وال سيما وأف هذا األسموب
يكوف بعيدال عف اإلجراءات المعقدة التي تحكـ الممارسات فالمادة (34ا مف قانوف العقود اإلدارية
في فرنسا تعطي لئلدارة حرية في اإلعبلف عف العقد واف أعمنت عف ذلؾ فإنه يتـ طبقال إلجراءات
اإلعبلف عف الممارسة المحدودة.
وتمجأ اإلدارة إلى هذا األسموب في حاالت االستعجاؿ ،وكذلؾ في حالة رغبة اإلدارة في
القياـ بدراسات أو تجارب معينة قبؿ تحديد صورة العقد النهائية(1ا.
ثالثاً :أسموب التحاور التنافسي إلبرام العقد اإلداري اإللكتروني
لقد نصت المواد  36و 67مف قانوف العقود اإلدارية في فرنسا عمى أسموب التحػاور
التنافسػي ،حيث إف المادة  36مف هذا القانوف عرفت هذا األسموب في اإلبراـ بأنه ذلؾ اإلجراء
الذي تهدؼ مف ورائه اإلدارة إلى طرح مشروع أشغاؿ عمومية ،وتطمب في اإلعبلـ عنه مػف
المرشػحيف إعطاء اقتراحاتهـ حوؿ تنفيذ هذا العقد سواء الشروط الفنية أو المالية أو القانونية لذلؾ.
ولهذا ،فإف هذا اإلجراء يخص المورديف ذوي الكفاءات الفنية والقانونية والمالية ،أو الخبراء
فػي مجاؿ دراسة جدوؿ األعماؿ لمشاريع األشغاؿ العمومية .لذا فإف اإلعبلف عف هذا اإلجراء

(1ا صالب ،قيدار ،المرجع السابؽ ،ص .167
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يكػوف عف طريؽ خطابات بطريؽ الوسيط اإللكتروني ،وذلؾ طبقا لممواد  40و 41مف قػانوف
العقػود اإلدارية.
أما عف إجراءات التفاوض والبت في إجراء التحاور التنافسي ،فبل تختمؼ إجراءاته عػف
إجراءات الممارسة المحدودة ،حيث يتـ التفاوض -مف خبلؿ البريد اإللكتروني أو شبكة الويب أو
غرؼ المحادثة  -بيف المرشحيف واإلدارة حوؿ الشروط الفنية والمالية التي تحقؽ فوائد لػئلدارة
والمنصوص عميه في دفتر الشروط.

المطمب الثاني
األساليب الحديثة في إبرام العقد اإلداري اإللكتروني
نصت الفقرة الثالثة مف المادة  56مف قانوف العقود اإلدارية في فرنسا عمى أسموب حديث
إلبػراـ العقود اإلدارية ،وهو أسموب المزايدات اإللكترونية ،وذلؾ بقولها" :يصدر المرسوـ الػذي يحػدد
الشروط التي بموجبها يتـ تنظيـ المزايدات اإللكترونية في عقود التوريد ".ولقد صدر المرسوـ رقـ
 846-2001في  2001/9/18والخاص بتطبيؽ الفقرة  3مف المادة  56مف قانوف العقود
اإلدارية والمتعمؽ بالمزايدات اإللكترونية ،وذلؾ لتوضيب المزايدات اإللكترونيػة واجراءاتها ،كأسموب
جديد لـ تتعرض له القوانيف المقارنة ،ماعػدا التوجيػه األوروبػي رقػـ 18/2004الخاص بالتنسيؽ
في إجراءات إبراـ عقود التوريد والخدمات واألشغاؿ ،وذلػؾ فػي المادتيف  14و 54منه .
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المزايدات اإللكترونية
لقد عرفت المادة األولى مف المرسوـ رقـ  846-2001أسموب المزايدات اإللكترونية بأنها
ذلػؾ اإلجراء الذي يتقدـ بموجبه المرشب إلبراـ العقد اإلداري بعطػاء الػثمف عػف طريػؽ وسػيط
إلكتروني ،وفي مدة زمنية يحددها الشخص العاـ ويعمـ بها مسبقا جميع المرشحيف.
لذا فإف أسموب المزايدات اإللكترونية هو نوع مف المزادات العمنية المعروفة مسبقا فػي
القػانوف المدني ،كما لو أرادت اإلدارة التخمص مف بعض منقوالتها عف طريؽ بيعهػا بػالمزاد العمنػي،
ويكوف دور المورديف فيها التقدـ بثمف يسقط بمجرد تقديـ ثمف أعمى حتى رسو المزاد.
لكف في هذا النوع مف المزايدات ،فإف األمر يخص عقود التوريد التي يتعهد بمقتضاها
المرشػب الفائز بتوريد منقوالت لئلدارة مقابؿ ثمف معيف ،وذلؾ كتوريد المواد الغذائية أو أدوات
المكاتػب ،كما أف التنافس بيف المرشحيف يكوف خبلؿ مدة زمنية معروفة تحددها اإلدارة في دفتر
الشػروط وذلؾ في فضاء غير ممموس عف طريؽ الوسائط اإللكترونية ،وبتقديـ أثماف مختمفة يعممها
جميع المورديف دوف أف تعرؼ هوية أحدهـ ،ويبرـ العقد مع المرشب الذي يتقدـ بأقؿ سعر(1ا.
لقد نصت المادة  54مف التوجيه األوروبي رقـ  18-2004عمى إجراء المزايدات
اإللكترونيػة ،خبلفا لممرسوـ  864-2001الخاص بالمزايدات اإللكترونية في فرنسا ،الػذي اكتفػى
بتوضػيب المقصود بالمزايدات اإللكترونية والمبادئ العامة لهذا النوع مف التعاقد.
حيث يمتزـ الشخص المعنوي المسئوؿ عف المزايدة اإللكترونية بػاإلعبلف عنهػا عمػى شػبكة
اإلنترنت ،يذكر فيها موضوع المزايدة مع دفتر الشروط ونظػاـ االستشػارة وكػؿ المعمومػات والبيانات
(1االشوابكة ،فيصؿ2013( ،ا ،النظاـ القانوني لمعقد اإلداري اإللكتروني ،المرجع السابؽ ،ص349
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والشروط الفنية والقانونية ،خاصة المدة التي تجري الم ازيػدة خبللهػا ،وتػاريخ بػدء المزايدة والثمف
المبدئي لمعقد.
كما أنه إذا كانت المزايدة محدودة ،يقوـ بنشر قائمة المرشحيف عمى اإلنترنت أو دعوتهـ
بخطابات ترسؿ عف طريؽ البريد اإللكتروني.
إضافة إلى أف تقديـ العطاءات وفقا لهذا األسموب يبدأ بإرساؿ المرشحيف توقيعاتهـ
اإللكترونية مع المفتاح العاـ لكؿ توقيع إلكتروني ،ويكوف عمى الشخص المعنوي العاـ توفير
الحماية القانونيػة واألمػف المعموماتي لهذد التوقيعات عمى اإلنترنت ،كما أف تمؾ التوقيعات يجب أف
تكوف وفقا لمشروط المنصوص عميها في المواد  1316و 4-1316مف القانوف في فرنسا.
وبعد بدء المزايدة ،فإف الشخص العاـ يعمـ جميع المرشحيف بعروض الثمف المقدمة مف
المرشػحيف فػي المزايدة ،ويتـ ترتيب المورديف مف الثمف األعمى إلى الثمف األقؿ ،دوف أف تعرؼ
هويتهـ خػبلؿ المػدة المنصوص عميها في دفتر الشروط.

(1ا

(1االشوابكة ،فيصؿ2013( ،ا ،النظاـ القانوني لمعقد اإلداري اإللكتروني ،المرجع السابؽ ،ص350-349
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الفصل الخامس
إثبات العقد اإلداري اإللكتروني
اإلثبات قانونال ،هو إقامة الدليؿ أماـ القضاء عمى حقيقة أمر مدعي به ،بالطرؽ المقبولة
قانونال لما يترتب عميه مف آثار قانونية ،ولؤلثبات أهمية عممية كبيرة ،فالعقد يتجرد مف كؿ قيمة له
إذا لـ يقـ الدليؿ عمى الوقائع التي يستند إليها ،واف أبرز مزايا العقد اإلداري اإللكتروني أنه ذلؾ
العقد الذي يبرـ أماـ القضاء ،ولكوف أف اإلثبات بالكتابة اإللكترونية

والمحررات اإللكترونية

والتوقيع اإللكتروني يشكؿ أهمية خاصة في موضوع بحثنا ،لذا سيقوـ الباحث لمبحث في هذد
المشكمة في هذا الفصؿ مف خبلؿ تقسيمه إلى مبحثيف تخصص االوؿ لموقؼ نظمه االثبات مف
طبيعة المحررات اإللكترونية ،في حيف نسمط الضوء في الثاني عمى شروط هذد المحررات لغرض
إثبات العقد اإلداري اإللكتروني.
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المبحث األول
موقف نظم اإلثبات من طبيعة المحررات اإللكترونية
في الواقع تعتبر نظرية اإلثبات في مقدمة نظريات التي تمقي تطبيقال يوميال حيث تمجأ
المحاكـ عمى اختبلؼ أنواعها في كؿ ما يعرض أمامها مف منازعات مدنية كانت أو جنائية أو
إدارية التصالها القوي بأصوؿ التقاضي وحقوؽ ومراكز المتقاضيف(1ا ،وسوؼ نتناوؿ موقؼ نظـ
اإلثبات مف طبيعة المحررات اإللكترونية في هذا المبحث مف خبلؿ تقسيمه إلى مطمبيف نتناوؿ في
األوؿ موقؼ الفقه والقانوف المقارف ،وفي المطمب الثاني عمى موقؼ القضاء عمى النحو التالي:

المطمب األول
موقف الفقو والقانون المقارن من طبيعة المحررات اإللكترونية
اهتـ الفقه المقارف قبؿ صدور قوانيف المعامبلت اإللكترونية وقوانيف التوقيع اإللكتروني
سواء في فرنسا أو مصر بالمحررات اإللكترونية ،وذلؾ بسبب انتشار العقود اإللكترونية ،وكانت
لجهود الفقهاء أهمية كبيرة في تعديؿ القانوف المدني الفرنسي بما يتماشى والتطورات الحاصمة في
مجاؿ االثبات ولهذا ،فإف دراسة طبيعة المحررات اإللكترونية في الفقه والقانوف المقارف ،توجب
دراسة طبيعة المحررات اإللكترونية في الفقه المقارف وذلؾ في الفرع األوؿ ثـ طبيعة المحررات
اإللكترونية في القانوف المقارف في فرع ثاني.

(1ا موسى ،أحمد كماؿ الديف1980( ،ا .فكرة اإلثبات أماـ القضاء اإلداري .مجمس الدولة ،السنة السابعة
والعشروف ،الهيئة المصرية لمكتاب ،القاهرة ،ص237
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الفرع األول
موقف الفقو من طبيعة المحررات اإللكترونية
لقد ذهب جمهور الفقهاء الفرنسييف إلى ضرورة تعديؿ نصوص اإلثبات بحيث يتسع مبدأ
الثبوت الكتابي لمكتابة اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني ،وفي هذا الصدد رحب الفقيه الفرنسي لورنز
في معرض تعقيبه عمى تقرير مجمس الدولة المنشور في 2حزيراف  1998بمقترحات مجمس الدولة
نحو تبني تعريؼ وظيفي لمتوقيع يتيب استيعاب أنماط التوقيع والمحررات الحديثة كأدلة إثبات كتابية
كاممة عمى نحو ما هو مقرر لممحررات المدونة بالطريقة التقميدية ،وقد اكد هذا الفقيه عمى أف
هناؾ ضرورة ممحة إلزالة كؿ الشكوؾ حوؿ قيمة المحررات اإللكترونية وما يصاحبها مف توقيعات
إلكترونية(1ا.
في حيف ير البعض اآلخر ،تعميقال عمى ما جاء به الفقيه لورنز أف أهمية هذا االقتراح في
ضوء ما تقدـ ،تبدو في أف غياب مساواة المحررات اإللكترونية بالمحررات التقميدية أد

بالفقه

والقضاء إلى محاولة إحبلؿ نظاـ اإلثبات الحر محؿ نظاـ االثبات المقيد ،كما وضع المحررات
اإللكترونية في موضع أذ

مف المحررات الكتابية األخر في المنازعات المعروضة أماـ القضاء،

وألقى بالتالي عبء إثبات صحتها وداللتها عمى صحة ما ورد بها عمى عاتؽ المتمسؾ بها ،كذلؾ
فإف تقييـ حجية هذد المحررات أصبب خاضعال لسمطة القاضي التقديرية بما يهدد الثقة في
المعامبلت التي تتـ عف طريؽ الوسائط اإللكترونية(2ا.

(1امنشور عمى الموقع اآلتيwww.finances.Go uv.fr/Lorentz/travaux

(2ا جميعني ،حسف عبد الباسط2000( ،ا .إثبات التصرفات القانونية التي يتـ إبرامها عف طريؽ اإلنترنت .دار
النهضة العربية ،القاهرة ،ص111

111

ويبلحظ أنه في نظاـ اإلثبات الحر السائد في الدعاوي اإلدارية عمى عكس نظاـ اإلثبات
المقيد في الدعاوي المدنية ،يكوف القاضي ح الر في تكويف عقيدته اتجاد الدليؿ الذي قدمه المدعي أو
المدعى عميه ،وتكوف له سمطة تقديرية في قبوؿ الدليؿ أو رفضه بما يخدـ التوازف بيف الطرفيف
ويحقؽ الصالب العاـ ،ولهذا فإف اإلثبات بالمحررات اإللكترونية يدعـ مذهب اإلثبات الحر ،ويعطي
خصوصية إلثبات العقد اإلداري اإللكتروني(1ا.
إضافة إلى ذلؾ ،فإف القضاء قد أثر مف قبؿ صدور قانوف اإلثبات بالوسائؿ اإللكترونية
اإلثبات عف طريؽ بطاقات االئتماف والتي تستخدـ كوسيمة لدفع النقود وسحبها مف البنوؾ في
الوقت الحاضر(2ا.
كما اف الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية ،قد أكدت إف الكتابة لـ تعد قاصرة فقط
عمى الوثائؽ الورقية المخططة وانما يمكف أف تكوف مقبولة كدليؿ لئلثبات ،حتى ولو دونت عمى
دعامات أخر متعارؼ عميها في التعامؿ بيف المتخصصيف في مجاالت متعددة ،ومنها عمى سبيؿ
المثاؿ الفاكس ،ما داـ أف محتو الوثيقة يمكف نسبته إلى ما مف انشأة مع إمكانية التحقؽ منه ومف
منازعة(3ا.
وفي القضاء اإلداري ،فقد أقر مجمس الدولة الفرنسي بحجية الرسائؿ المرسمة عف طريؽ
الميناتيؿ ) (mintelوذلؾ في نظرة الطعف ضد قرار المحكمة اإلدارية لمدينة  Rennesالفرنسية
سنة  ،1990والذي قضي بأف تسجيؿ الشخص السمه مف خبلؿ هذا الجهاز في مسابقة معمف
عنها قبؿ إغبلؽ باب القبوؿ ليس جائ الز ،ولو كاف هذا الطمب قد تأكد بخطاب الحؽ موقع بعد
(1ا الحمو ،ماجد راغب ،العقد اإلداري اإللكتروني ،ص125

(2ا قنديؿ ،سعد السيد2004( ،ا .التوقيع اإللكتروني ،ماهيته صورد ،حجيته في االثبات بيف التدويؿ واالقتباس.
دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية ،ص4

(3ا الحمو ،ماجد راغب ،العقد اإلداري اإللكتروني ،ص126
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أغبلؽ هذا الباب ،وأقامت المحكمة حكمها هذا عمى مخالفة هذد الرسائؿ لمرسالة الخطية ،وعدـ
وجود نص تشريعي أو قاعدة عامة تسمب بالقوؿ بذلؾ ،وأضافت المحكمة أف هذا الجهاز ال يقدـ
أية ضمانات كافية لمرسمية وال يمكف أف يعتبر بمثابة إفصاح عف نية قابمة لمتأكيد في وقت الحؽ
بوسيمة قطعية لمداللة عمى نية المتقدـ لممسابقة ،وكؿ هذد األحكاـ لمقضاء اإلداري والقضاء
المدني ،تؤكد أف لممحررات اإللكترونية حجية مساوية لممحررات الكتابية في اإلثبات(1ا.
لكف هناؾ اتجاهال فقهيال آخر ،يؤكد أف أي تدخؿ تشريعي هادؼ لمنب أي قدر مف الحجية
القانونية لممحررات اإللكترونية يجب أف يتـ في ضوء مد أمانها التقني ،درجة مف االماف مساوية
عمى األقؿ لهذا األخير ،ويمكف أف يتـ ذلؾ عف طريؽ تدخؿ شخص مف الغير معتمد ومحايد بيف
أطراؼ العقد ،يقوـ الغير في هذا المقاـ بدور مصمحة البريد ،حيث يقوـ بخدمة مشابهة لخدمة
البريد الموصي عميه المصحوب بعمـ الوصوؿ ،وننود بأف هذد الخدمة الوظيفية تضطمع بها شبكة
) (Swiftفي فرنسا منذ  9مايو  1977فيما بيف عدة مؤسسات مالية ،كما تقوـ بوظيفة ضماف
حفظ المستندات اإللكترونية لمدة زمنية معينة ،بحيث تتجنب مشكمة الحفظ المزدوجة مف جانب
طرفي التصرؼ(2ا.
وير الباحث أنه يجب أف يؤسس بعد تعديؿ قواعد اإلثبات عمى تحديد مفهوـ المحرر
والك تابة والتوقيع مف جهة ،وعمى منب حجية لممحررات اإللكترونية والكتابة اإللكترونية والتوقيع
اإللكتروني وتكوف مساوية لممحررات الكتابية مف جهة اخر .

(1الطفي ،محمد حساـ1993( ،ا .استخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة في التفاوض عمى العقود وابرامها .دار
النهضة العربية ،القاهرة ،ص31

(2ا لطفي ،محمد حساـ محمود ،المرجع نفسه ،ص33
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الفرع الثاني
موقف القانون المقارن من طبيعة المحررات اإللكترونية
أعترؼ القانوف اإلداري بالمحررات اإللكترونية وأعطى لها حجية قانونية مساوية لممحررات
الكتابية قبؿ القانوف المدني ،حيث إف المشرع الفرنسي قد قاـ بتعديؿ المادة  289مف قانوف
الضرائب الفرنسي ليسمب بقبوؿ اإليصاالت وفواتير الشراء المدونة والمتبادلة عبر الوسائط
اإللكترونية في اإلثبات ،وذلؾ في العبلقة بيف جهات الربط الضريبي كمؤسسات عامة لمدولة
والعمبلء(1ا.
ولقد استكمؿ المشرع ذلؾ بأف أصدر المرسوـ بقانوف رقـ  337/99الصادر في 3مايو
 ،1999وذلؾ بتعديؿ المادة  289مف قانوف الضرائب الفرنسي ليسمب بقبوؿ جميع المحررات
المدونة عمى الوسائط اإللكترونية لئلثبات في مواجهة الربط الضريبي ومنحها ذات الحجية المقرة
لممحررات المدونة خطيال عمى األوراؽ أو المحررات الكتابية(2ا.
وفي مجاؿ التأميف الصحي فقد دعا المشرع الفرنسي جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها
باالعتراؼ بالتوقيع اإللكتروني عف طريؽ استعماؿ البطاقة اإللكترونية لمتأميف الصحي(3ا.
وفي مجاؿ قانوف العقود اإلدارية في فرنسا الصادر سنة  2000والمعدؿ بالمرسوـ رقـ
 ،2004-4-15اعترؼ هذا القانوف صراحة بالمحررات اإللكترونية ،وأعطى لها حجية قانونية
كدليؿ كتابي وذلؾ مف خبلؿ الفقرة الثالثة مف المادة (56ا إذ جاء فيها ( أف كؿ النصوص
لممرسوـ الحالي والخاصة بالكتابة ،يمكف تحويمها إلى كتابة عمى وسيط الكترونيا(4ا.
(1ا الحمو ،ماجد راغب ،العقد اإلداري اإللكتروني ،ص128

(2ا جمعيني ،حسف عبد الباسط ،إثبات التصرفات القانونية التي يتـ إبرامها عف طريؽ اإلنترنت ،ص102
(3ا الحمو ،ماجد راغب ،لعقد اإلداري اإللكتروني ،ص135

(4ا جميعني ،حسف عبد الباسط ،إثبات التصرفات القانونية التي يتـ إبرامها عف طريؽ اإلنترنت ،ص103
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أما في مصر فقد سار المشرع عمى غرار نظيرد الفرنسي ،وبالتالي ساو بيف الكتابة
العادية والكتابة اإللكترونية في مجاؿ المعامبلت اإلدارية ،فضبلل عف إعطائه لممحررات اإللكترونية
قوة الدليؿ لكتابي ،إال أف ما يؤخذ عميه هو عدـ تبيانه درجة الدليؿ(1ا.
وير الباحث أنه يجب أف ينص المشرع األردني صراحة عمى إقرار بأف هذد المحررات
اإللكترونية لها قوة في اإلثبات مساوية لممحررات الورقية.

المطمب الثاني
موقف القضاء من طبيعة المحررات اإللكترونية
لقد كاف لمقاضي سمطة كبيرة في تحديد طبيعة المحررات اإللكترونية وحجيتها القانونية قبؿ
صدور قانوف التوقيع اإللكتروني في فرنسا ،حيث أكد مجمس الدولة الفرنسي عمى شرعية المحررات
اإللكترونية وجواز استعمالها في اإلثبات مثمها مثؿ المحررات الكتابية ،وعدـ التشكيؾ في شرعيتها،
وذلؾ في عدة أحكاـ قبؿ صدور قانوف التوقيع اإللكتروني ،وقانوف العقود اإلدارية والنصوص
التنظيمية الخاصة بذلؾ كما اعترفت محكمة النقض الفرنسية قبؿ مجمس الدولة الفرنسي بحجية
الكتابة اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني في اإلثبات ،وذلؾ في حكمه لها سنة  ،1989وذلؾ حينما
اعتبرت أف " البطاقة البنكية يتـ التوقيع عميها بتوقيع الكتروني صحيب ،ألنه يتكوف مف عنصريف
كود سري ال يعممه سو الموقع والبطاقة البنكية نفسها التي ال توجد إال في حوزته ،وبالتالي تتحقؽ
فيه عناصر التوقيع البلزمة لبلعتراؼ بمضموف أي التزاـ قانوني(2ا.
وما تجدر اإلشارة إليه في اعتراؼ القضاء وخاصة القضاء اإلداري بالمحررات اإللكترونية
في اإلثبات ،أف تقرير مجمس الدولة الفرنسي الذي قدمه لمحكومة الفرنسية بخصوص استخداـ
(1اصالب ،قيدار2008( ،ا .ابراـ العقد اإلداري اإللكتروني وأثباته .ص(173ا
(2ا الحمو ،ماجد راغب ،العقد اإلداري اإللكتروني ،ص137
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المحررات الموقعة إلكترونيال في اإلثبات قد جاء موافقال إلقتراحات الفقه والقانوف حوؿ حجية هذد
المحررات ،حيث توصؿ مجمس الدولة الفرنسي في هذا التقرير إلى االعتراؼ بالمحررات الموقعة
إلكترونيا بذات الحجية المقررة لممحررات العرفية في اإلثبات بشرط أال يكوف في الظروؼ المحيطة
بالتعاقد ما يؤدي إلى الشؾ في صحة التوقيع أو المحررات أو في انتساب المحرر إلى صاحب
التوقيع(1ا.
وفي تعديؿ عمى المقترح السابؽ لمجمس الدولة الفرنسي ،فقد تقدـ المجمس بتقرير آخر
لمحكومة حوؿ المحررات اإللكترونية في  ،1998/5/13وأقر فيه أف الثقة واألماف حوؿ هذد
المحررات مضموف بتقديـ شهادة مف جهة متخصصة في هذا المجاؿ تتضمف إعتمادال لصحة
التوقيع اإللكتروني ولصحة انتسابه إلى صاحب التوقيع(2ا.
وبعد صدور قانوف التوقيع اإللكتروني المعدؿ لمقانوف المدني في فرنسا ،اعترؼ كذلؾ
القضاء اإلداري بحجية المحررات اإللكترونية في اإلثبات ،حيث أكد مجمس الدولة الفرنسي في
نظرد ألحد الطعوف االنتخابية عمى وصوؿ الطعف االنتخابي في الميعاد المقرر (خمسة اياـ بعد
يوـ االنتخابات ،عف طريؽ الرسائؿ اإللكترونية ،وما يثبت رسميه هذا المحرر اإللكتروني الرسالة
الموجهة مف الطاعف إلى المحكمة اإلدارية ،والتي بموجبها يتحقؽ مف شخصية الطاعف ،ولقد
اعتبر مجمس الدولة الفرنسي هذا الخطاب المرسؿ عف طريؽ الوسيط اإللكتروني ،بمثابة دليؿ
كتابي كامؿ له حجية المحررات العرفية في اإلثبات مثمه مثؿ المحررات الكتابية التقميدية األخر ،

(1ا صالب ،قيدار ،ابراـ العقد اإلداري اإللكتروني وأثباته ،ص174

(2ا جميعي ،سحف عبد الباسط ،إثبات التصرفات القانونية التي يتـ إبرامها عف طريؽ اإلنترنت ،ص108
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وذلؾ ما استوفى شروط الصحة المنصوص عميها في المواد  4-1316 ،1316مف القانوف
المدني الفرنسي(1ا.
وعمى الرغـ مف قمة أحكاـ مجمس الدولة الفرنسي في مجاؿ المحررات اإللكترونية ،لكف
القاضي اإلداري له سمطة تقديرية واسعة في التعامؿ مع المحررات اإللكترونية عمى خبلؼ القاضي
المدني ،ألف القاضي اإلداري هو الذي يتحكـ بالدعو اإلدارية ،ويطمب مف الخصوـ خاصة اإلدارة
توفير جميع الوثائؽ والمستندات الخاصة بالدعو هذا مف جهة ،ومف جهة أخر ال توجد طرؽ أو
وسائؿ ثابتة ،ومقيدد لئلثبات في العقود اإلدارية عادة يكوف بالمحررات سواء الرسمية أو العرفية
كخطاب قبوؿ السمطة المختصة بإبراـ العقد مع المرشب الفائز ،الذي يعتبر ق ار الر إداريال ،أو
محاضر جمسات لجنتي البت وفتب المظاريؼ ،هذد األخيرة لؤلوضاع القانونية ،وبالتالي تكتسب
حجية أماـ الكافة لحيف الطعف فيها بطريؽ التزوير(2ا.
ثـ تطور قضاء مجمس الدولة الفرنسي في هذا الشأف ،ليعتبر هذد المحاضرات محررات
عرفية يجوز إثباتها بكؿ الطرؽ دوف االستعانة بطريؽ الطعف بالتزوير(3ا.
وفي المقابؿ ،يعتبر البعض مف الفقه الفرنسي أف المحررات المتبادلة بيف أطراؼ العقد في
العقد اإلداري اإللكتروني ،تحوز حجية المحررات العرفية في اإلثبات إذا ما تـ ذلؾ عف طريؽ
الوسائط اإللكترونية ،سواء كانت محاضر جمسات لجاف البت وفتب المظاريؼ أو ك ارسة الشروط أو
الوثائؽ المكممة لمعقد أو نظاـ االستشارة ،طالما لـ يصدر قانوف خاص يبيف حجية كؿ هذد
األوراؽ(4ا.
(1ا الحمو ،ماجد راغب ،العقد اإلداري اإللكتروني ،ص139

(2ا جميعي ،حسف عبد الباسط ،إثبات التصرفات القانونية التي يتـ إبرامها عف طريؽ اإلنترنت ،ص109
(3ا موسى ،احمد كماؿ الديف ،فكرة اإلثبات أماـ القضاء اإلداري ،ص223
(4ا موسى ،أحمد كماؿ الديف ،فكرة اإلثبات أماـ القضاء اإلداري ،ص234
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حيث إف األوراؽ الرسمية كقرار المجنة المختصة بقبوؿ المرشب الفائز يعتبر محر الر رسميال
ال يمكف الطعف فيه إال بالتزوير ،وكذا قرار اإلعبلف يعتبر محر الر رسميال ال يمكف الطعف فيه إال
بالتزوير وكذا قرار اإلعبلف عف الممارسة أو إلغائها تعتبر محررات رسمية ،إذا ما توافرت فيها
شروط المحرر الرسمي المنصوص عميها في قانوف اإلثبات(1ا.
أما بالنسبة لؤلوراؽ األخر كك ارسة الشروط ومحاضر لجاف البت والمظاريؼ ،فقد اعتبرها
الفقه والقضاء محررات عرفية مف جهة أو قرائف مكتوبة يمكف إثبات عكسها مف جهة أخر (2ا.
إضافة إلى ذلؾ ،نجد أف قانوف التوقيع اإللكتروني في مصر ،قد نص في المادة  19عمى
حجية الصور المنسوخة مف الورؽ مف المحرر اإللكتروني الرسمي ،التي تكوف حجة عمى الكافة
بالقدر الذي تكوف فيه مطابقة لؤلصؿ ،وبهذا يتضب انه يمكف اعتبار المحررات الرسمية في العقد
اإلداري اإللكتروني محررات رسمية إلكترونية إذا ما كانت عمى دعامة الكترونية ،كما إف المحررات
اإللكترونية ليست كمها محررات عرفية ،بؿ يمكف أف تكوف محررات رسمية حتى ولو كانت صو الر
طبؽ األصؿ(3ا.
وترتيبال عمى ذلؾ ،فإف المحررات اإللكترونية في العقد اإلداري اإللكتروني ال يمكف اعتبارها
جميعال محررات عرفية أماـ القضاء اإلداري ،بؿ تختمؼ طبيعتها مف محررات رسمية إلى محر ارت
عرفية إلى قرائف مكتوبة قابمة إلثبات العكس ،وذلؾ بالمقارنة بينها وبيف طبيعة المحررات الكتابية
التقميدية في العقد اإلداري العادي ،وكذا قواعد اإلثبات المنصوص عميها سواء في قانوف اإلثبات
(1ا شرؼ الديف ،أحمد2004( ،ا .اصوؿ اإلثبات في المواد المدنية التجارية ،نادي القضاة ،القاهرة ،ص.109

(2ا ويبلحظ أنه طبقال لقواعد اإلثبات تعتبر كراسة الشروط ومحاضر المجاف أوراقال رسمية لتحقيؽ شروط األوراؽ
الرسمية فيها ،وهي صدورها مف موظؼ عاـ في حدود اختصاصه وسمطته قانونال ،لكف القضاء اإلداري اعتبرها

أوراقال عرفية تارة أو قرائف مكتوبة تارة اخر  ،وهذا ما يعكس حور القاضي اإلداري مف تحديد طبيعة وسائؿ االثبات
المقدمة أمامه

(3ا المادة (16ا مف قانوف التوقيع اإللكتروني المصري رقـ  15لسنة .2004
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أو قانوف التوقيع اإللكتروني ،وهنا تظهر خصوصية العقد اإلداري اإللكتروني مف حيث اإلثبات،
فهو ال يخضع إلى قواعد ثابتة كالعقد اإللكتروني المدني بؿ يخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي
لتحقيؽ التوازف بيف طرفي العقد مف جهة ،ولحرية اإلثبات مف جهة أخر  ،حيث ال توجد رسائؿ
معينة إلثبات هذا العقد حيث يمكف إثباته بالمحررات الرسمية والمحررات العرفية والقرائف(1ا.

(1ا وصفي ،مصطفى كماؿ1979( ،ا .أصوؿ إجراءات القضاء اإلداري .بدوف دار نشر ،ص447
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المبحث الثاني
شروط المحررات اإللكترونية إلثبات العقد اإلداري اإللكتروني
إف المحررات اإللكترونية كمحررات عرفية يشترط فيها شرطاف ،األوؿ هو الكتابة التي ال
يوجد المحرر بدونها والثاني هو التوقيع عمى ذلؾ يعطي لمكتابة حجية في اإلثبات لذا ،فإف بحث
شروط المحررات اإللكترونية إلثبات العقد اإلداري اإللكتروني ،يعني البحث في شروط الكتابة
اإللكترونية في المطمب األوؿ ثـ شروط التوقيع اإللكتروني في المطمب الثاني.

المطمب األول
شروط الكتابة اإللكترونية إلثبات العقد اإلداري اإللكتروني
لق ػ ػػد نص ػ ػػت القػ ػ ػوانيف المقارن ػ ػػة كالق ػ ػػانوف الفرنس ػ ػػي ،والتوحي ػ ػػد األوروب ػ ػػي الخ ػ ػػاص بالتج ػ ػػارة
اإللكتروني ػػة ،عم ػػى ش ػػروط معين ػػة لتك ػػوف الكتاب ػػة اإللكتروني ػػة دل ػػيبلل يمك ػػف تقديم ػػه لمقض ػػاء لئلثب ػػات
المعامبلت اإللكترونية ،ومنها إثبات العقد اإلداري اإللكتروني.
كما أشار إلى ذلؾ تقدير مجمس الدولة الفرنسي المقدـ إلى الحكومة الفرنسية ،بهدؼ
تعديؿ القانوف المدني بما يتبلئـ والتطور التكنولوجي في مجاؿ االثبات ،وبتحميمنا لهذد النصوص،
يمكف القوؿ أف مف أهـ شروط الكتابة اإللكترونية إلثبات المعامبلت اإللكترونية سواء كانت مدنية
أو تجارية أو إدارية ،أف تكوف هذد الكتابة مفهومه ومقروءة وواضحة لآلخريف خاصة القاضي ،وأف
تكوف هذد الكتابة اإللكترونية قابمة لمحفظ واالستمرار أو عدـ التعديؿ.
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لكف قبؿ شرح شروط الكتابة اإللكترونية إلثبات العقد اإلداري اإللكتروني ،يجب التوضيب
أف القانوف قد أعاد تعريؼ االثبات الخطي ،بحيث لـ يعد قاص الر ،عمى الدعامات الورقية
المخطوطة وال حتى الدعامات المادية ،وأنما أمتد ليشمؿ كؿ أشكاؿ التعبير عف إرادة المتعاقديف(1ا.
وهذا ما نصت عميه المادة  1316مف القانوف المدني الفرنسي حينما أكدت أف اإلثبات
الخطي أو اإلثبات بالكتابة ،ينتج عف تتابع الحروؼ ،لمخصائص ،لؤلرقاـ ،ولكف رمز واشارة
مخصصة لعبلقة مفهومه واضحة ،أيال ما كاف ،دعاماتها وشكؿ إرسالها(2ا.
كما أستقر القضاء والفقه في كؿ مف مصر وفرنسا ،عمى أنه ال يمزـ في المحررات العرفية
اتخاذ شكؿ خاص أو استخداـ لغة معينة ،كذلؾ ال يهـ في تحديد الكتابة أف تكوف بخط اليد أو أف
تكوف مطبوعة ،وبالرجوع إلى التعريؼ الفقهي لمكتابة ،نجد أنه لـ يحدد الكتابة بنوع الدعامة المادية
التي يتـ تدويف المحررات عميها ،لذا فإف الفقه المصري يشير إلى الكتابة المعبرة دليبلل في اإلثبات
بوصفها" األوراؽ أو المحررات المكتوبة التي تستخدـ كأدلة إثبات" ،وهذا ما عبر عنه أ.د /جبلؿ
العدوي بقوله" ال يعبر لفظ الورقة عف جوهر اإلثبات بالكتابة"(3ا.
وقد جاء تحديد المقصود بالمحررات الكتابية واضحال في المواصفة الخاصة بالمحررات
) (iso Dp6760والتي أصدرتها المنظمة الدولية لممواصفات والمقاييس (ايزوISOا بأنه المحرر
هو" مجموعة مف المعمومات والبيانات المدونة عمى دعامة مادية بشكؿ دائـ بحيث يسهؿ قراءتها
مباشرة عف طريؽ اإلنساف أو بإستخداـ آلة مخصصة لذلؾ"(4ا.

(1ا قنديؿ ،سعيد السيد ،التوقيع اإللكتروني ،ماهيته صورد ،حجيته في االثبات بيف التدويؿ واالقتباس ،ص12
(2ا جمعيني ،عبد الباسط ،إثبات التصرفات القانونية التي يتـ إبرامها عف طريؽ اإلنترنت ،ص17
(3االحمو ،ماجد راغب ،العقد اإلداري اإللكتروني ،ص144

(4ا جميعني ،حسف عبد الباسط ،إثبات التصرفات القانونية التي يتـ إبرامها عف طريؽ اإلنترنت ،ص18
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ويستفاد مف هذا التعريؼ بصفة خاصة ،أنه لـ يحدد المحررات الكتابية بنوع الوسيط
المستخدـ في الكتابة ،ولـ يتطمب أف يتـ التدويف عمى دعامة مادية محددة ،ولهذا فبل يوجد ارتباط
قانوني او لغوي بيف المحرر وبيف وجوب تدوينه عمى وسيط ورقي ،ذلؾ أف المحررات اإللكترونية
ال يمكف رفضها لمجرد أنها كتابة مدونة عمى دعائـ الكترونية.
كما أف القانوف أصبب يحترـ حسب تعبير احد الفقهاء ،مبدأ الحياد التكنولوجي" ،أي
مواكبته لمتطور في وسائؿ التعاقد الحديثة ،والتي فرضت نفسها عمى الساحة القانونية(1ا.
وفيما يمي الشروط التي يجب توافرها في الكتابة اإللكترونية لتحقيؽ وظائفها في اإلثبات:
الفرع األول
قابمية الكتابة اإللكترونية لمقراءة والفيم والوضوح
حتى يمكف االحتجاج بمضموف المحرر المكتوب في مواجهة اآلخريف ،فإف الكتابة يجب
أف تكوف مقروءة ،أي أف المحرر الكتابي يجب أف يكوف مدونال بحروؼ أو رموز معروفة لمشخص
الذي يراد االحتجاج عميه بهذا المحرر.
فإذا رجعنا إلى المحررات اإللكترونية ،نجد أف هذد المحررات يتـ تدوينها عمى الوسائط
بمغة اآلله التي ال يمكف أف يقرأها لئلنساف بشكؿ مباشر ،إال إذا تـ إيصاؿ المعمومات في الحاسب
اآللي ببرامج لها القدرة عمى الترجمة لمغة اآللة (وحروفها تتكوف مف عبارات بيف رقف صفر ورقـ
واحدا إلى المغة المقروءة لئلنساف ومهما يكف مف أمر ،فإف المحررات اإللكترونية يمكف قراءتها
بشكؿ واضب ومفهوـ باستخداـ الحاسب اإللي ،وهو ما يعني استيفائها لهذا الشرط المتعمؽ بإمكاف
قراءتها وفهمها.

(1االحمو ،ماجد راغب ،العقد اإلداري اإللكتروني ،ص145
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وهذا ما أشارت إلهي المواصفة الخاصة الصادرة عف منظمة المواصفات العالمية )(ISO
حينما قالت"....يسهؿ قراءتها عف طريؽ اإلنساف أو باستخداـ آلة مخصصة لذلؾ"
كما أف المادة  1316مف القانوف المدني الفرنسي ،قد أكدت عمى هذا المعنى في تعريفها
لمكتابة اإللكترونية ،بأنها ":كؿ تتابع لمحروؼ أو الرموز أو األرقاـ ،وأي أشارات أخر تدؿ عمى
المقصود منها ويستطيع الغير أف يفهمها".
كما أف التوجيه األوروبي الخاص بالتوقيع اإللكتروني ،قد أشار إلى هذا الشرط العتبار
الكتابة اإللكترونية دليبلل إلثبات المعامبلت اإللكترونية ومنها المعامبلت اإلدارية ،حيث أعتبر أف
أشخاص القانوف العاـ تخضع ألحكاـ التوجيه ،ومف بينها الخاصة بحجية الكتابة اإللكترونية في
اإلثبات إضافة إلى أف المادة  42مف التوجيه األوروبي رقـ  ،2004/18قد أكدت خضوع إجراءات
إبراـ العقود اإلدارية في الدوؿ األوروبية إلى أحكاـ التوجيه األوروبي الخاص بالتوقيعات اإللكترونية
وكذا التوجيه األوروبي الخاص بالتجارة اإللكترونية.
وتوصؿ مجمس الدولة الفرنسي في التقرير الذي قدمه إلى الحكومة الفرنسية لعاـ 1998
بشأف اإلثبات بالمحررات اإللكترونية ،إلى أف المحررات اإللكترونية يجب أف تكوف بشكؿ واضب
ومفهوـ لآلخريف ،خاصة القاضي لتكوف دليبلل لئلثبات ،كما أف لمقاضي إمكانية االستعانة بأهؿ
الخبرة في هذا المجاؿ ،في حالة ما إذا كانت هذد المحررات اإللكترونية غير واضحة ومفهومه أي
كانت مشفرة أو محمية بنظاـ تقني خاص(1ا.
وفي إثبات العقد اإلداري اإللكتروني ،ير الفقه الفرنسي أف الكتابة اإللكترونية يجب أف
تتوفر فيها شروط الكتابة العادية ،ومنها الوضوح والقابمية لمقراءة والفهـ ،طالما أف المشرع قد ساو
بيف الكتابة اإللكترونية والكتابة العادية مف حيث الحجية القانونية ،طبقال لممادة  56مف قانوف العقود
(1اصالب ،قيدار ،ابراـ العقد اإلداري اإللكتروني وأثباته ،ص176
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اإلدارية التي نصت عمى إمكانية المساواة بيف الكتابة العادية ،والكتابة اإللكترونية مف حيث
االنعقاد أو اإلثبات.
إضافة إلى ذلؾ ،فأف المادة (2ا مف المرسوـ رقـ (846-2001ا والخاص بالمزايدات
اإللكترونية لئلثبات بالشروط المنصوص عميها في المادة 1316مف القانوف المدني ،ومنها شرط
قابمية الكتابة لمفهـ والوضوح .كما أضافت المادة (2ا مف المرسوـ رقـ (692-2002ا الخاص
بإبراـ العقود اإلدارية بالوسائط اإللكترونية ،إف عمى المرشحيف حفظ كراسة الشروط وكؿ الوثائؽ
والمعطيات الخاصة بالعقد عمى أقراص ممغنطة إلستعمالها في اإلثبات عند المنازعة ،وذلؾ
بتحويمها إلى قراءة مفهومة وواضحة يفهمها القاضي عمى شاشة الحاسب اآللي(1ا.
ويجب عمى القاضي في إثبات العقد اإلداري اإللكتروني ،أف يتحقؽ مف وجود هذا الشرط
خاصة في ظؿ القانوف اإلداري ،حيث يتمتع بسمطة تقديرية في تكويف عقيدته مف أي دليؿ مقبوؿ،
كما أشارت المحكمة اإلدارية العميا في مصر في أحد أحكامها" لمقاضي أف يحدد بكؿ حرية طرؽ
اإلثبات التي يقبمها أو أدلة اإلثبات التي يرتضيها ،وفقال لظروؼ الدعو المعروضة عميه(2ا.
كما يمكف لمقاضي اإللتجاء إلى الخبرة لمتحقؽ مف توفر الشرط ،حيث أف الخبرة كطريقة
مف طرؽ اإلثبات في القانوف اإلداري تكوف في المسائؿ الفنية سواء كانت طبية أو هندسية أو
حسابية ،إضافة إلى أف القاضي اإلداري غير ممزـ يأخذ رأي الخبير بؿ يأخذد عمى سبيؿ
االسترشاد واالستعانة فقط ،وهذا ما أكدد حكـ المحكمة اإلدارية العميا في مصر "،إف االستعانة
بأهؿ الخبرة كإجراء مف إجراءات االثبات هو أمر متروؾ تقديرد لمحكمة الموضوع ،واذا ما رأت

(1ا الحمو ،ماجد راغب ،العقد اإلداري اإللكتروني ،ص147

(2ا عطاهلل ،محمد عمي2001( ،ا .اإلثبات بالقرائف في القانوف اإلداري والشريعة اإلسبلمية ،دراسة فقهية مقارنة.
كمية الحقوؽ ،جامعة المنصورة ،ص30
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االستعانة برأي الخبير،ػ فإف لها التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعو  ،وهي تمتزـ بما تراد حقال
وعدالل في رأي ألهؿ الخبرة ،ولها أف تأخذ بما تطمئف اليه مف تقدير الخبير ،ولها أف تطرح ما
انتهى اليه الخبير كمه أو بعضه(1ا.
الفرع الثاني
قابميتو الكتابة اإللكترونية لمحفظ واالستمرار وعدم التعديل
يشترط لبلعتداد بالكتابة في اإلثبات ،أف يتـ التدويف عمى وسيط يسمب بثبات الكتابة عميه
واستمرارها ،بحيث يمكف الرجوع إلى المحرر كمما كاف ذلؾ الزمال لمراجعة بنود العقد أو لعرضها
عمى القضاء عند حدوث خبلؼ بيف اطرافه.
فإذا ما كانت الوسائط الورقية بحكـ تكوينها المادي تسمب بتحقيؽ هذد الشروط ،فإف
استخداـ الوسائط اإللكترونية ،يثير التساؤؿ عف مد

تحقؽ هذا الشرط فيها حتى يمكف اعتبارها

مف قبيؿ المحررات الكتابية(2ا.
وفي هذا الصدد ،تمثؿ الخصائص المادية لموسيط اإللكتروني عقبة في سبيؿ تحقيؽ هذا
الشرط ،ذلؾ أف التكويف المادي والكيميائي لؤلقراص الممغنطة المستعممة في التعاقد عف طريؽ
االنترنت ،يتميز بقدر مف الحساسية بما يعرضها لمتمؼ السريع عف اختبلؼ قوة التيار الكهربائي أو
االختبلؼ الشديد في درجة تخزيف هذد الوسائط ،وهي بذلؾ تعد أقؿ فترة مف األوراؽ عمى االحتفاظ
بالمعمومات لمدة طويمة.

(1ا حكـ لمحكمة اإلدارية العميا ،جمسة  1987/3/31في الطعف رقـ  1998لسنة  29ؽ الموسوعة اإلدارية
الحديثة ،الجزء  ،41ص73

(2ا جمعيني ،حسف عبد الباسط ،التصرفات القانونية التي يتـ إبرامها عف طريؽ اإلنترنت ،ص21
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ومع ذلؾ قد أمكف التغمب عمى هذد الصعوبة الفنية بإستخداـ أجهزة ووسائط أكثر قدرة
ليمكنها االحتفاظ بالمعمومات لمدة طويمة وبما تفوؽ قدرة األوراؽ العادية التي تتأثر هي األخر
بعوامؿ الزمف ،وقد تتآكؿ بفعؿ الرطوبة أو الحشرات نتيجة لسوء التخزيف ،ويمكف كذلؾ استخداـ
تقنية الضغط اإللكتروني ،أو حفظها عف طريؽ جهات التصديؽ اإللكتروني.
وفي إثبات العقد اإلداري اإللكتروني ،احتاط المشرع الفرنسي لذلؾ عندما الزـ السمطات
المتعاقدة حفظ كؿ الوثائؽ والمستندات الخاصة بإبراـ العقد عف طريؽ ما يسمى باإلرشيؼ اإلداري
اإللكتروني ،كما الزـ المرشحيف حفظ كراسة الشروط ونظاـ االستشارة ،وكؿ المستندات الخاصة
بالعقد مف أجؿ تقديمها لمقضاء.
وذلؾ في المرسوـ رقـ (692-2002ا الخاص بإبراـ العقود اإلدارية بالوسائط اإللكترونية،
وكذا المرسوـ رقـ (846-2001ا الخاص بالمزايدات اإللكترونية(1ا.
ومع ذلؾ تسمب سمطة القاضي التقديرية في المنازعات اإلدارية بالتحقؽ مف مد

توافر

قابمية الكتابة اإللكترونية لمحفظ واإلستمرار وكأصؿ عاـ تحتفظ اإلدارة دائمال بالمستندات والوثائؽ
الخاصة بالعقد في حالة تمؼ المحررات اإللكترونية الخاصة بإبراـ العقد ككراسة الشروط أو نظاـ
االستشارة ،حيث يجوز لمقاضي أف يطمب مف اإلدارة تقديـ هذد المستندات ،وهذا ما أكدد حكـ
المحكمة اإلدارية العميا في مصر " األصؿ أف عبأ اإلثبات يقع عمى عاتؽ المدعي ،لكف األخذ
بهذا األصؿ في مجاؿ المنازعات اإلدارية ال يستقيـ مع واقع الحاؿ ،حيث أنه في غالب األمر
تحتفظ اإلدارة بالوثائؽ والمستندات ذات األثر الحاسـ في المنازعات ،لذا فهى تمتزـ بتقديـ

(1ا الحمو ،ماجد راغب ،العقد اإلداري اإللكتروني ،ص149
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المستندات واألوراؽ المتعمقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته نفيال وايجابال متى طمب منها ذلؾ(1ا،
كما ف حرية اإلثبات السائدة في المنازعات اإلدارية ،قد تكوف حبل يهتد

اليه القاضي في حالة

تمؼ المستندات اإللكترونية أو صياغتها ،حيث أف صياغة المستندات ليس بمضيعة لمحقيقة ذاتها،
ما داـ مف المقدور الوصوؿ إليها بطرؽ اإلثبات األخر  ،وهنا المبدأ أكدته المحكمة اإلدارية العميا
في مصر في حكمها الصادر في (1992ا(2ا.
كما أكدت المادة (28ا مف قانوف اإلثبات المصري أف لممحكمة أف تقدر ما يترتب عمى
الكشط والمحو ،والتحشير ،وغير ذلؾ مف العيوب المادية في المحرر مف اسقاط قيمته في االثبات
أو انقاصها ،واذا ما كانت صحة المحرر محؿ شؾ في نظر المحكمة ،جاز لها مف تمقاء نفسها أف
تدعو الموظؼ الذي صدر عنه أو الشخص الذي حررد ليبدي ما يوضب حقيقة األمر منه(3ا.
ولهذا فإف شرط قابمية الكتابة اإللكترونية لمحفظ واالستمرار وعدـ التعديؿ مرتبط اساسال
بسمطة القاضي التقديرية بقبوؿ الدليؿ ورفضه وحرية اإلثبات في المنازعات اإلدارية ،وهذا أهـ ما
يتمتع به العقد اإلداري اإللكتروني مف حيث االثبات ،عمى عكس المنازعات المدنية الذي يتقيد فيها
القاضي بطرؽ ووسائؿ معينة طبقال لقانوف اإلثبات.
ومف جهة أخر  ،فإف المرسوـ رقـ (692-2002ا الخاص بإبراـ العقود اإلدارية بوسائط
الكترونية في فرنسا ،قد أشار في المادة العاشرة منه عمى الزاـ اإلدارة بإعبلـ المرشحيف بحفظ
طمباتهـ مف أي فيروس معموماتي ،وذلؾ عف طريؽ وضعها في نظاـ حماية خاص ،وهذد الطريقة

(1ا حكـ المحكمة العميا ،جمسة ،1987/1/24طعف رقـ  ،365لسنة  31ؽ الموسوعة اإلدارية الحديثة ،الجزء
 ،48ص75

(2ا حكـ المحكمة اإلدارية العميا ،جمسة  ،1992/1/24طعف رقـ  2365لسنة  31الموسوعة اإلدارية الحديثة،
الجزء  ،25ص98

(3ا قانوف اإلثبات المصري رقـ  25لسنة  ،1968المادة 28
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تؤكد حرص المشرع في المعامبلت اإللكترونية عمى تحقيؽ شرط الحفظ واالستمرار والثبات في
الكتابة أو المحررات اإللكترونية ليصمب تقديمها أماـ القضاء.

المطمب الثاني
شروط التوقيع اإللكتروني إلثبات العقد اإلداري اإللكتروني
يعتبر التوقيع العنصر الجوهري في الدليؿ الكتابي ولقد نصت المادة (15ا مف قانوف
االثبات في مصر عمى أف المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظؼ عاـ أو شخص مكمؼ
بخدمة عامة ما تـ عمى يديه أو تمقاد مف ذوي الشأف ،وذلؾ طبقال لؤلوضاع القانونية وفي حدود
سمطته واختصاصه ،فإذا لـ تكتسب هذد المحررة صفة الرسمية ال يكوف لها إال قيمة المحررات
العرفية متى كاف ذوو الشأف قد وقعوها بامضاءاتهـ أو بإختامهـ أو بصمات أصابعهـ ،وبهذا يكوف
شرط التوقيع اإللكتروني ضروري إلثبات العقد اإلداري اإللكتروني ،وسيتـ التعرؼ في الفرع األوؿ
عمى معرفة هوية الموقع مف خبلؿ التوقيع اإللكتروني ،وفي الفرع الثاني كيفية الحفاظ عمى صحة
التوقيع اإللكتروني(1ا.
الفرع األول
معرفة ىوية الموقع من خالل التوقيع
حيث ينتج التوقيع اإللكتروني آثارد القانونية ،البد أف يعبر عف هوية صاحبه ،وليس معنى
ذلؾ أف التوقيع اإللكتروني يغني أو يحؿ محؿ بطاقة اإلثبات الشخصية ،كما ال يعني ذلؾ أف يحؿ
التوقيع اإللكتروني محؿ االسـ المستعار ،ولكف المقصود بمعرفة هوية الموقع مف خبلؿ التوقيع أف
تكوف وسيمة التوقيع اإللكتروني تحت سيطرة الموقع وحدد دوف غيرد ،كما يترتب عمى استخداـ

(1ا لطفي ،أحمد حساـ ،استخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة في التفاوض عمى العقود وابرامها ،ص10
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التوقيع اإللكتروني صدور شهادة مف جهة مختصة عمى هذا التوقيع ،تكوف بمثابة بطاقة هوية
الكترونية لمموقع(1ا.
ولهذا فإنه لدراسة معرفة هوية الموقع مف خبلؿ التوقيع اإللكتروني ،يجب دراسة سيطرة
الموقع وحدد دوف غيرد عمى وسيمة التوقيع اإللكتروني ،ثـ دراسة بطاقة اثبات هوية الموقع
اإللكترونية.
أوالً :سيطرة الموقع وحدة دوف غيرد عمى وسيمة التوقيع اإللكتروني نصت المادة  ،1316في فقرتها
الرابعة مف قانوف التوقيع اإللكتروني سنة (2000ا في فرنسا ،أف يتـ التوقيع بإستخداـ وسيمة آمنة
لتحديد هوية الموقع تضمف صمته بالتصرؼ الذي وقع عميه ،وذلؾ بقولها" التوقيع الضروري
ألكتماؿ التصرؼ القانوني يحدد هوية مف يحتج به عميه وهو يعبر عف إرادة أطراؼ التصرؼ
بالنسبة لئللتزامات الناتجة عف هذا الفعؿ ،وعندما يتـ التوقيع بمعرفة موظؼ عاـ فهو يعكس
شرعية وصحة هذا الفعؿ(2ا.
كما أف المادة الثانية مف التوجيه اإلوروبي رقـ (93/99ا الخاص بالتوقيعات اإللكترونية،
قد نصت عمى هذا الشرط أي سيطرة الموقع وحدد دوف غيرد عمى وسيمة التوقيع اإللكتروني وذلؾ
بقولها" أما التوقيع اإللكتروني المقدـ فيجب أف يراعي المتطمبات التالية:
 .1أف يكوف مرتبطال فقط بالموقع.
 .2يسمب بتجديد هوية الموقع.
 .3يتـ انشاؤد بوسائؿ يستطيع الموقع مف خبللها االحتفاظ به والسيطرة عميه بشكؿ حصري.

(1ا حجازي ،عبد الفتاح بيومي2003( ،ا .مقدمة في التجارة اإللكترونية العربية ،النظاـ القانوني لمتجارة اإللكترونية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة .الكتاب الثاني ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،ص217

(2ا الحمو ،ماجد راغب ،العقد اإلداري اإللكتروني156 ،
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 .4ارتباطه بمعطيات تخرجه في شكؿ يسمب بإمكانية كشؼ كؿ تعديبلت الحقة عمى هذد
المعطيات(1ا.
أما في مصر فقد اشترطت المادة  18مف قانوف التوقيع اإللكتروني الصادر سنة 2004
لصحة التوقيع اإللكتروني سيطرة الموقع وحدد دوف غيرد عمى الوسيط اإللكتروني وذلؾ بقولها"
يتمتع التوقيع اإللكتروني والكتابة اإللكترونية والمحررات اإللكترونية بالحجية في االثبات إذا ما
توافرت فيها الشروط التالية:
 .1ارتباط التوقيع اإللكتروني بالموقع وحدد دوف غيرد
 .2سيطرة الموقع وحدد دوف غيرد عمى الوسيط اإللكتروني."....
ولقد بينت البلئحة التنفيذية لقانوف التوقيع اإللكتروني في مادتها العاشرة سيطرة الموقع وحدد
دوف غيرد عمى التوقيع اإللكتروني ،وذلؾ عف طريؽ حيازة الموقع ألداة حفظ المفتاح الشفري
الخاص ،متضمنه البطاقة الذكية المؤمنة والكود السري المقترف بها ،كما أف المادة (9ا مف هذد
البلئحة ،قد اشترطت الرتباط التوقيع اإللكتروني بالموقع وحدد دوف غيرد ،استناد هذا التوقيع إلى
منظومة تكويف بيانات انشاء توقيع الكتروني عمى النحوالوارد في المواد (4 ،3 ،2ا مف هذد
البلئحة(2ا.
كما أنه طبقال لق ارر مجمس الدولة الفرنسي الصادر في (2ا مارس (2001ا فقد تـ تعريؼ التوقيع
بناء عمى وظيفته في تحديد هوية الموقع وسيطرته وحدد عمى التوقيع ،حيث نص في
اإللكتروني ل

(1ا القانوف رقـ  15لسنة  2004الخاص بتنظيـ التوقيع اإللكتروني بإنشاء صناعة تكنولوجيا المعمومات في
مصر المادة (18ا

(2االبلئحة التنفيذية لمقانوف رقـ  /15لسنة  ،2004الخاص بتنظيـ التوقيع اإللكتروني المصري المادة (10ا
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المادة  2/1منه بأنه" التوقيع اإللكتروني يكوف صحيحال ،إذا تـ بوسيمة تكوف تحت السيطرة المباشرة
لمموقع وحدد دوف غيرد"(1ا.
كما أف محكمة النقض المصرية في حكـ حديث لهـ صادر في ( ،2004/9/18قد
اعتبرت أف التوقيع يمكف أف يكوف دليبلل عمى نية الموقع االقرار بتحريرد ،وايضال كدليؿ إثبات في
حالة قياف نزاع مستقبمي بيف األطراؼ ،وكذلؾ فهو أداة لمتعبير عف إرادة الشخص في قبوله اإللتزاـ
بمضموف العقد ،ووسيمة لتوثيؽ العقد وتامينه مف التعديؿ ،كما أنه يميز شخصية صاحبه ويحدد
هويته(2ا.
وبهذا ،فقد طور كؿ مف القضاء اإلداري والقضاء المدني مفهوـ التوقيع ليشمؿ التوقيع
اإللكتروني ،حيث أف وظيفة كؿ مف التوقيع الخطي والتوقيع اإللكتروني ،هو تحديد هوية الموقع
ودليؿ قبوله بمضموف العقد ووسيمة لتوثيقه.
لكف الصعوبة التي تكمف في التوقيع اإللكتروني هي الكيفية التي ينشأ بها التوقيع
اإللكتروني حتى يستطيع الموقع وحدد السيطرة عمى التوقيع ،لذلؾ سيتـ شرح مراحؿ انشاء التوقيع
اإللكتروني ،يتـ انشاء التوقيع اإللكتروني في مجاؿ المعامبلت القانونية عف طريؽ مرحمتيف
متتابعتيف :حيث يتـ في المرحمة األولى استخداـ بيانات معينة يرسمها المرسؿ إلى المرسؿ اليه لفتب
الرسالة المتضمنة التصرؼ القانوني ،هذد البيانات تكوف بمثابة مفتاح عاـ ،وهو عاـ ألف كؿ ذي
شأف يستطيع االطبلع عميه عف طريؽ الموقع أو عف طريؽ جهات التصديؽ اإللكتروني ،لكف هذا
المفتاح ال ينتج أي أثر اال مع المفتاح الخاص الذي هو بمثابة المرحمة الثانية ،وهي تتـ بتركيب

(1اسميـ ،ايمف سعد2004( ،ا .التوقيع اإللكتروني ،دراسة مقارنة .دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص24
(2ا قانوف االنوستراؿ النومذجي لمتوقيع اإللكترونيف المادة (6ا
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مجموعة مف البيانات أو االرقاـ أو ما يسمى بالمفتاح الخاص ،وهو خاص ألنه يكوف تحت سيطرة
الموقع وحدد دوف غيرد وال يطمع عميه أحد(1ا.
يقوـ أطراؼ العقد اثناء انشاء التوقيع اإللكتورني بتكويف المفتاحيف العاـ والخاص ويتـ
الحصوؿ عمي هذيف المفتاحيف عف طريؽ مقدـ خدمة التصديؽ عمى التوقيع اإللكتروني أو مف
خبلؿ المؤسسة التي يتـ بواسطتها تمويؿ هذا العقد ،يحتفظ الطرؼ األوؿ لنفسه بالمفتاح الخاص
ويرسؿ عرضه موقعال عميه بيانات سرية ال يعممها أحد سواد عف طريؽ المفتاح الخاص خبلؿ اربعة
وعشريف ساعة ويقوـ الطرؼ الثاني وهو الشخص المعنوي العاـ بقراءة رسالة األوؿ حتى إذا وافؽ
عميها كتب الكترونيال موافقة عمى التصرؼ ويرسؿ رسالته ومعها المفتاح العاـ الذي يممكه ويحتفظ
لنفسه بالمفتاح الخاص مثمما فعؿ الطرؼ األوؿ ويوقع عمى رسالته بواسطة توقيعه اإللكتروني
مستخدمال المفتاح الخاص ويستطيع تشفيرها بواسطة المفتاح العاـ ،وعف طريؽ المفتاح العاـ يقوـ
كبل الطرفيف بالتثبيت مف صحة توقيع كؿ منهما عف طريؽ االتصاؿ بمقدـ خدمة التصديؽ عمى
التوقيع اإللكتروني ،وعف طريؽ البيانات الخاصة بالمفتاح العاـ يتـ التأكد مف هوية الموقع ومف
صحة توقيعه ،وترسؿ شهادة الكترونية تفيد ذلؾ إلى طالبها ،ويمكف االحتجاج بهذد الشهادة أماـ
القضاء(2ا.
ثانياً :بطاقة اثبات ىوية الموقع اإللكترونية
بطاقة إثبات هوية الموقع الكترونية هي شهادة تصدر أثناء عممية إنشاء التوقيع اإللكتروني
مف شأنها إثبات هوية الموقع.
(1ا سميـ ايمف سعد ،الفرؽ بيف التكييؼ القانوني والطبيعة القانونية في تحديد نطاؽ تطبيؽ القانوف المختص،
ص25

(2ا سميـ ،ايمف سعد ،الفرؽ بيف التكييؼ القانوني والطبيعة القانونية في تحديد نطاؽ تطبيؽ القانوف المختص،
ص29
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ولقد أشارت المادة  1316في فقرتها األولى إلى هذد الشهادة ،حيث نصت عمى أنه" يعتد
بالكتابة المتخذد شكبلل الكترونيال كدليؿ في االثبات شأنها في ذلؾ شأف الكتابة عمى دعامة ورقية،
بشرط أف يكوف في اإلمكاف تعييف هوية الشخص الذي صدرت منه ،وأف تعد وتحفظ بطريقة
تضمف سبلمتها ،وقد أكدت المادة  4-1316مف القانوف الفرنسي عمى ضرورة اف تكوف الوسيمة
المستخدمة في التوقيع اإللكتروني موثوقال فيها ،لكي تضمف صمة الموقع بالتصرؼ الذي وقع
عميه(1ا.
كما أكد مجمس الدولة الفرنسي في تقريرة الصادرة في مايو  1998عمى ضرورة وجود
طرؼ محايد عف العقد ،يقوـ بإصدار شهادة تؤكد الثقة في التوقيع اإللكتروني وتثبت هوية
الموقع.
وفي مصر ،تنص المادة التاسعة مف البلئحة التنفيذية لقانوف التوقيع اإللكتروني عف أف ":
أف يكوف هذا التوقيع مرتبطال بشهادة تصديؽ الكتروني متعمدة ونافذة المفعوؿ صادرة مف جهة
تصديؽ الكتروني مرخص لها أو معتمدة.....

(2ا

وترتيبال عمى ذلؾ ،فإنه طبقال لممرسوـ الصادر مف مجمس الدولة الفرنسي في 2001/3/30
الخاص بالتوقيع اإللكتروني ،النموذج األوؿ هو نموذج التصديؽ اإللكتروني العادي ،والنموذج
الثاني هو نموذج التصديؽ اإللكتروني المعتمد ،وكؿ منهما تدرج فيه بيانات معينة تميزد عف
النموذج اآلخر(3ا.

(1ا الحمو ،ماجد راغب ،العقد اإلداري اإللكتروني ،ص162

(2ا البلئحة التنفيذية لقانوف التوقيع اإللكتروني المصري رقـ  15لسنة  2004المادة (9ا

(3ا سميـ ،ايمف سعد ،الفرؽ بيف التكييؼ القانوني والطبيعة القانونية في تحديد نطاؽ تطبيؽ القانوف المختص،
ص35
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الفرع الثاني
الحفاظ عمى التوقيع اإللكتروني
لقد اقر القانوف الفرنسي في  1316في فقرتها األولى مف القانوف المدني الفرنسي ضرورة
الحفاظ عمى صحة المحرر الكتروني المشتمؿ عمى التوقيع اإللكتروني وذلؾ بقولها " تتمتع الكتابة
اإللكترونية بالحجية في اإلثبات شأنها في ذلؾ شأف الكتابة عمى دعامية ورقية بشرط أف تعد
وتحفظ في ظروؼ مف طبيعتها الحفاظ وضماف سبلمتها1(".....ا.
كما أقرت أحكاـ المرسوـ رقـ  692-2002الخاص بإبراـ العقود اإلدارية هذا الشرط حينما
الزمت عمى اإلدارة والمرشحيف الحفاظ عمى صحة المستندات اإللكترونية ،وتأميف السرية لمتوقيعات
اإللكترونية.
ونصت المادة (18ا مف قانوف التوقيع اإللكتروني في مصر عمى أنه ":يتمتع التوقيع
اإللكتروني والكتابة اإللكترونية بالحجية في اإلثبات إذا ما توافرت فيها الشروط التالي:
"إمكانية كشؼ أي تعديؿ أو تبديؿ في بيانات المحرر اإللكتروني أو التوقيع اإللكتروني،
وتحدد البلئحة التنفيذية لهذا القانوف ،الضوابط الفنية والتقنية البلزمة لذلؾ".
وما تجدر اإلشارة اليه ،أف المادتيف  15 ،14مف قانوف التوقيع اإللكتروني ،قد نصت عمى
تطبيؽ هذد األحكاـ عمى المعامبلت اإلدارية ،ومف بينها العقود اإلدارية.
كما أف المادة  11مف البلئحة التنفيذية لهذا القانوف ،قد اضافت أف اي كشط أو تعديؿ أو
تبديؿ في بيانات المحرر الموقع الكترونيال يكوف باستخداـ تقنية أو شفرة المفتاحيف العاـ والخاص،
وبمقتضاها شهادة التصديؽ اإللكتروني وبيانات انشاء التوقيع اإللكتروني بأصؿ هذد الشهادة وتمؾ
البيانات ،ويأتي وسيمة مشابهة.
(1ا القانوف المدني الفرنسي ،المادة 1316
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وطبقال لهذد الشروط فإف صحة التوقيع اإللكتروني يعتبر مطمبال ضروريال لبلعتراؼ بصحة
التوقيع اإللكتروني في اإلثبات ،خاصة في ظؿ المخاطر التي تتعرض لها الرسائؿ اإللكترونية
كتغييرها أو االطبلع عميها أو حذفها أو االضافة اليها وذلؾ مف لحظة ارسالها إلى لحظة
وصولها(1ا.
أوالً :الحفاظ عمى التوقيع اإللكتروني من لحظة اإلنشاء إلى لحظة التصديق:
المقصود بالحفاظ عمى صحة التوقيع اإللكتروني هو أف يكوف التوقيع بنفس الصورة التي
صدر فيها مف مصدرها حتى وصولها إلى المرسؿ اليه ،بمعني أف تتطابؽ بيانات التوقيع
اإللكتروني لممرسؿ مع بيانات التوقيع اإللكتروني الذي وصؿ إلى المرسؿ اليه(2ا ،وبمعنى آخر،
فإف المرسؿ اليه ال يستطيع أف يمس التوقيع اإللكتروني لممرسؿ بالتغيير أو التعديؿ ،فالتوقيع
اإللكتروني يجب أف يكوف محميال ال يمس ال مف الطرؼ اآلخر في العقد ،وال مف الغير.
ومف الناحية الفنية ،تتـ عممية الحفاظ عمى التوقيع اإللكتروني بالمجوء إلى عممية الضغط
اإللكتروني والتي تسمى ""Hashأو " "Condenseوالتي بموجبها يتـ ضغط البيانات اإلكترونية
بحيث تاخذ مساحة أقؿ مف مساحتها العادية ،وتتـ هذد العممية بواسطة برنامج معيف لمضغط
اإللكتروني ،حيث يتـ تحويؿ البيانات اإللكترونية إلى مجموعة مف األرقاـ أو الحروؼ تختمؼ في
شكمها عف البيانات األصمية المضغوطة ،لكنها تحتوي عمى نفس هذد البيانات ،بحيث إذا اعيدت
عممية فؾ الضغط اإللكتروني عنها البيانات األصمية في نفس شكمها السابؽ عمى عممية
الضغط(3ا.

(1ا حجازي ،عبد الفتاح ،مقدمة في التجارة اإللكترونية العربية .ص218
(2ا سميـ ،ايمف سعد ،التوقيع اإللكتروني ،دراسة مقارنة ،ص51
(3ا سميـ ،ايمف سعد ،التوقيع اإللكتروني ،دراسة مقارنة ،ص52
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ثانياً :الحفاظ عمى المحرر والتوقيع اإللكتروني عبر الزمن االرشيف اإللكتروني
يمكف تعريؼ حفظ المحرر والتوقيع اإللكتروني عبر الزمف بأنه" الحفاظ عمى البيانات
اإللكترونية في دعامة بطريقة ثابتة فبل يمكف تغييرها إال مف جانت المحتفظ بها" هذا التعريؼ يتفؽ
مع نصوص القانوف المدني الفرنسي في المادة  1316في فقرتها األولى ،والتي اشترطت لتمتع
التوقيع اإللكتروني والكتابة اإللكترونية بحجية في االثبات أف تحفظ الوثيقة اإللكترونية بطريقة
تضمف سبلمتها.
اساس بمدة التقادـ التي
والحفاظ عمى المحرر والتوقيع اإللكتروني عبر الزمف يرتبط
ل
تخضع لها التصرؼ المحفوظ ،ولذلؾ يجب أف يتـ حفظ المعمومات والمعطيات عمى دعامات
الكترونية ضد التمؼ أو التعديؿ أو أية صورة مف صور الهبلؾ(1ا.
ومهما يكف فإف جهة حفظ التوقيع اإللكتروني يجب أف تمتزـ بحفظ كافة البيانات والوثائؽ
اإللكترونية المفيدة في إثبات التوقيع اإللكتروني مثؿ:
 .1حفظ شهادة التصديؽ عمى التوقيع.
 .2حفظ جميع االتفاقيات بيف اطراؼ التعاقد.
وبصفة عامة يجب عمى الجهة المسؤولة االحتفاظ بكؿ البيانات والمعمومات اإللكترونية
البلزمة إلثبات الوثيقة اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني أماـ القضاء(2ا.

(1ا قنديؿ ،سعد السيد ،التوقيع اإللكتروني ،ماهيته صورد ،حجيته في االثبات بيف التدويؿ واالقتباس ،ص103

(2ا سميـ ،ايمف سعد ،الفرؽ بيف التكييؼ القانوني والطبيعة القانونية في تحديد نطاؽ تطبيؽ القانوف المختص،
ص56
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الخاتمة
إف موضوع الطبيعة القانونية لمعقد اإلداري اإللكتروني ،هو نتاج لما فرضه عمينا الوجود
الواقعي لنظـ تكنولوجيا المعمومات ،وما أفرزد لنا مف انتشار التعاقد عبر اإلنترنت ،أو العقد
اإللكتروني بصفة عامة ،ثـ ظهور ما يسمى بالعقد اإلداري اإللكتروني بصفة خاصة.
ولقد اتضب لنا أف العقود اإلدارية اإللكترونية ال تكمف خصوصيتها في ماهيتها ،بؿ في
وسيمة وطرؽ إبرامها وكيفية إثباتها ،ولذا قمنا بمعالجة هذا الموضوع محؿ البحث مف خبلؿ اربع
فصوؿ.
وفي ضوء كؿ ما سبؽ ،يمكف القوؿ أف أهـ نتائج هذا البحث:
 .1أف معايير العقد اإلداري القضائية سواء كانت وجود شخص معنوي عاـ في العقد ،أو تضمينه
شروط استثنائية غير مألوفه في القانوف الخاص ،أو تعمؽ العقد بتنظيـ وتسير المرافؽ العامة،
غير كافية لتحديد ماهية العقد اإلداري اإللكتروني ،والذي تبدو خصوصية العقد اإللكتروني
اإلداري في أنه عقد دولي في الغالب يبرـ عف طريؽ شبكة االنترنت ويتـ التعبير عف إرادة
المتعاقديف في عالـ افتراضي ببل حدود.
 .2يعتبر أسموب المزايدات اإللكترونية أهـ أساليب إبراـ العقد اإلداري اإللكتروني ،فهو يعد نتيجة
لمتفاعؿ بيف إجراءات المزاد العمني المعروفة في القانوف المدني ،واجراءات العقود اإللكترونية
مف جهة وكذا إجراءات إبراـ العقود اإلدارية مف جهة أخر .
 .3إف الهدؼ األساسي مف إبراـ العقد اإلداري اإللكتروني طبقال لمتوجيهات األوروبية وقانوف
العقود اإلدارية هو تحقيؽ مبادئ العبلنية والشفافية لئلجراءات وحرية الدخوؿ إلى المنافسة مف
جهة ،وتحقيؽ تطوير مبدأ السرية مف جهة أخر  ،حيث إف إجراءات إبراـ العقد اإلداري عف
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طريؽ شبكة اإلنترنت ،تخضع إلجراءات حماية خاصة تعد التزامال مف التزامات الشخص
المعنوي العاـ والمتعاقد معه.
 .4تعتبر المحررات اإللكترونية أهـ وسائؿ العقد اإلداري اإللكتروني ،وذلؾ لجنوح اإلدارة إلثباتها
روابطها التعاقدية بالكتابة ،وهذا مع األخذ بعيف االعتبار الوسائؿ األخر لؤلثبات التي تساعد
القاضي اإلداري في تحقيؽ التوازف بيف اإلدارة والمتعاقد اآلخر وخاصة الخبرة والقرائف.
 .5تعتبر المحررات اإللكترونية محررات عرفية في االثبات ،ولكف السمطة التقديرية التي يتمتع بها
القاضي اإلداري تخوله اعتبار هذد المحررات في بعض القضايا المعروضة امامه قرائف
مكتوبة بسيطة يمكف اثبات عكسها بكؿ طرؽ اإلثبات.
 .6يشترط في المحررات اإللكترونية إلثبات العقد اإلداري اإللكتروني أف تكوف هذد المحررات
مفهومه ومقروءة وواضحة لآلخريف ،وكذلؾ قابمة لمحفظ واالستمرار وعدـ التعديؿ هذا مف جهة
مف جهة أخر يشترط أف تكوف ممهرة بتوقيع الكتروني يسيطر عميه الموقع وحدد دوف غيرد ،
ويقبؿ كذلؾ الحفظ مف لحظة ارساؿ الرسالة اإللكترونية إلى لحظة التصديؽ عميها ،وذلؾ عف
طريؽ تسمى تقنية شفرة الضغط اإللكتروني ،التي ينص عميها القانوف الفرنسي ،كما يجب أف
يكوف التوقيع اإللكتروني قاببلل لمحفظ عبر الزمف وذلؾ عف طريؽ حفظه لد جهات لتصديؽ
اإللكتروني.
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التوصيات:
 .1توصي الدراسة بضرورة وضع تشريع خاص لمعقد اإلداري اإللكتروني في العراؽ ،وبمختمؼ
جوانبة مف أجؿ التأكيد عمى حقوؽ المتعامميف في مجاؿ التعاقدات اإللكترونية ،وعدـ االكتفاء
ببعض المواد القانونية في نصوص متفرقة.
 .2توصي الدراسة لعقد المزيد مف الندوات والمؤتمرات المتعمقة بالنظاـ القانوني لمعقود اإلدارية
اإللكترونية ،وبياف أهميتها والحقوؽ المترتبة عميها.
 .3توصي الدراسة بضرورة تبني كميات القانوف في الجامعات الرسمية واألهمية في الببلد العربية
وضع مباحث ضمف المناهج الدراسية تتعمؽ بالنظاـ القانوني لمعقد اإلداري اإللكتروني كمسألة
معاصرة لمواكبة المستجدات القانونية.
 .4توصي الدراسة أف يبحث طمبة الدراسات العميا في الببلد العربية عمى الكتابة بموضوع النظاـ
القانوني لمعقد اإلداري اإللكتروني باعتبارد مف المسائؿ القانونية المعاصرة والمهمة حاليال.
 .5توصي الدراسة بدعوة و ازرات العدؿ ونقابة المحامييف في الببلد العربية مف أجؿ عقد دورات
تدريبية لمقضاة والمحاميف مف أجؿ التعرؼ عمى النظاـ القانوني لمعقود اإلدارية اإللكترونية.
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