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و أرجو  ،والوقار و من علمني العطاء بدون انتظار .. إىل مَنْ أمحل امسه بكل افتخار  إىل من كلله اهلل باهليبة

 ....والدي العزيز ميد يف عمرك لرتى مثارًا قد حان قطافها بعد طول انتظار من اهلل أنْ 
 

.. إىل مَنْ كان دعاؤها سر جناحي  إىل معىن احلب و معىن احلنان والتفاني .. إىل بسمة احلياة وسر الوجود
 أمي احلبيبة وحنانها بلسم جراحي إىل أغلى احلبايب......

 إىل العيون التي غابت مشسها عن دنيا البشر وأشرقت يف جنات النعيم ) بإذن اهلل(  

 روح رفيق دربي أخي الشهيد/ سليم عبد احلق املدلل إىل

 وإىل روح صهري الشهيد/ مسري حممد أبو عرجة

والفشل  ....إىل رفيقة دربي من شاركتني السعادة واحلزن وشاطرتني حلظات النجاحإىل مالكي يف احلياة 
 زوجتيوقامستني لذة الفرحة ومرارة األمل...

 إخوتيإىل القلوب الطاهرة الرقيقة إىل رياحني حياتي.....

 أبنائيإىل فلذات كبدي وروحي وراحتي.....

 إىل اجملاهدين على الثغور املقدسة
 

 أهدي هذا اجلهد املتواضع،،،،،

 الباحث
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بنعمائه، ومنها أْن أكرمني وَنَعمني  الشكر هلل أوًلا وأخيًرا لما تفضل عليَّ

تمام هذا العلم منحني من قوة وعزيمة إل بسلوك طريق العلم وعلى ما

 المتواضع .

هذه الدراسة،  على باإلشراف لتفضله ،لمن له فضل كبير علي الشكر ثم

 هذه الدراسة. إنجازمدة  رشاد طيلةي النصح واإليقدم لـ  فتىَء الـذي ما

 هاني عبد الرحمن غانم  /الدكتور

 وامتناني ألعضاء لجنة المناقشة شكري أقدم وكذلك

 أنور حمدان الشاعر/الدكتور 

 الجماليحمدي حازم  /الدكتور و 

 الشكر وكذلك، أن رسالتي قد  أثريت من قبلهم لي وإنه لفخر كبير 

 تمام نوفل على جهودها المباركة في إثراء هذه الدراسة./للدكتورة

موصول إلى والدي على ما قّدمه لي من دعم مادي ومعنوي خالل والشكر 

 .فترة دراستي، وكذلك ألخي وصديقي/جودت عبد الحق المدلل

 .ولكل َمْن ساهم من قريب أو بعيد في إخراج هذه الثمرة إلى النور

 من بكنفهم الحياة عشت لمن والعرفان والتقدير الشكريفوتني  وال

 وإخوان،،، أصدقاء

  



 

 
 د 

 لصالمستخ

ة أحَد الوسائل الري تّم تنظ مها في غالب ة الدنل؛ من أجل تس  و لتروني اإلالمناقصُة  تعد
ب ان مدى  إلىدراسة تهدف  إلىحاجات األفواد، نمن هنا جاءت الحاجة  نإشباعالموافق العامة 

ة كأحد لتروني اإلبأسلوب المناقصة  عقود الشواء العا  بوا الرنظ م الرشويعي الفلسط ني إلمواكبة 
 في ظل الثورة اإللتروني ة. اإلداري أهم أسال ب الرعاقد 

بهدف ب ان حقائق الجزئ ة بما يرعلق  المقارن  نقد اعرمد الباحث على المنهج الرحل لي
أنًًل، نمن ثم برحل ِل النصوص الرشويع ة، كذلك آراء الفقه، نما  -مسرع ًنا باهلل-بموضوع البحث 

 صدر من اجرهاد القضاء.
تنانل ماهّ ة نقد قا  الباحث برقس م الدراسة الى ثالثة فصول، في الفصل األنل منها 

في الفصل الثايي فرنانل الطب عة القايوي ة للمناقصة اإللتروني ة  العقد اإلداري اإللترونيي، أما
مب ًنا ماه رها نأيواعها نمبادئها، نفي الفصل األخ و تنانل تتوين العقد اإلداري المبو  بأسلوب 

 المناقصة اإللتروني ة.

إطاًرا  نأبوز ما توصلت الدراسة إلى أيه لم قايويي اللواز  العامة نعطاءات األشغال الحكوم ة
قايويً ا ير ح إجواء بعض مواحل العطاء إلترونيً ا، األمو الذي تم تداركه في القوار بقايون بشأن 
المعامالت اإللتروني ة، كما أن المناقصة اإللتروني ة لم تدخل ح ز الرنف ذ حرى اللحظة بشكل 

 كامل في عمو  محافظات الوطن.

تطب ق القوار بقايون نًلئحره الرنف ذية على كاّفة نقد أنصت الدراسة عدة توص ات أبوزها ضونرة 
محافظات الوطن كويه ينظم اجواءات إبوا  العقد اإلداري بأسلوب المناقصة اإللتروني ة، نكذلك 

برسج ل الروق ع اإللترونيي نالمحورات اإللتروني ة ضونرة تشك ل الجهات القايوي ة المخرصة 
 إللتروني ة ح ز الرنف ذ.نالري بدنرها سرسهم بإدخال المناقصة ا
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Abstract 

Electronic tendering is considered as one of the means which 
organized in most States to conduct public facilities and satisfy the 
needs of individuals, hence the need for a study intended to 
demonstrate Palestinian Legislative organization abreast of public 
procurement contracts in a style of the era as one of the most important 
Administrative contracting methods under the electronic revolution. 

The researcher depended on the comparative analytic 
methodology aiming to show the pacts of partial regarding the subject of 
search-depending on Allah-first, and then analyzing the legislative texts, 
as well as jurisprudence, and jurisprudence. 

The researcher has divided the study into three chapters, the 
first chapter talks about  what the administrative contract,  chapter II, 
talks about the legal nature of the auction showing it's  types and 
principles, and in the last chapter talks about the formation of the 
administrative contract using electronic tendering style. 
The study found that no illegal general supplies and public works 
tendering legal framework allows for some tender stages electronically, 
which was remedied in the Decree-Law on electronic transactions, and 
the auction did not go into effect until a moment in the parts of the 
country. 

The study recommended several recommendations that it is 
necessary to enforce the law and its implementing regulations on all 
provinces homeland as it regulates the procedures of administrative 
contract using electronic tendering style, as well as the need to establish 
competent legal entities register electronic signature and electronic 
editors that let the electronic tendering be entered into force. 
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 المقدمة

، فلم تعد تبوت ة المعونفة باسم "اإليرويت"الشبكة العنفي عصويا الحديث توسع مجال 
مجالها إلى أْن إيما امرد فقط،  لترونيياإلة نالرصفح لتروني اإلعلى أعمال المواسالت تقرصو 
العقود نتبادل الصفقات الرجارية؛ مما دفع الُمشّوع في بعض الدنل، لمعالجة األمور  بوا نصل إل

 ب ن أشخاص القايون الخاص. لترونيياإلالمرعلقة بالرعاقد 

نسوعان ما أصبحت الشبكَة العنتبوت َة نس لًة من نسائِل إدارِة الموافِق العامِة، لذا فقد 
ة باسرخدا  اإلداريالعقود  إبوا اتجهت العديد من القواي ن المقارية إلى النص على إمكاي ة 

 .إلداري اة، فتان لها دنٌر بارٌز في تطويو النشاط لتروني اإلالوسائط 

؛ لرحق ق مرطلباتها الري اإلدارةة من أهم نأيجح الوسائل الري تلجأ إل ها اإلداريالعقوُد  دنُتع
 تضمن لها دنا  س و نايرظا  الموافق العامة.

، فقد يظم القايون أسال ب ًلخر ار الجهة لحوية في اخر ار َمْن ترعاقد معهنل س لإلدارة ا
ا، نمنها المناقصة العامة، نالمناقصة المحدندة ناسردراج الرعاقد معه اإلدارةالري تسرط ع 

 عونض األسعار نالشواء المباشو.

ة، كويها اإلداريالعقود  بوا ، هي األسلوب األص ل إلفي فلسط ن العامة المناقصة نتعد
ة بأسلوب لتروني اإلالعقود إدارية  إبوا ، ن من شأيها الحفاظ على المال العا ترم عبو إجواءات 

 ة.لتروني اإلالمناقصة يجعلنا أما  مناقصة 

كان له تأث و كب و على  الفلسط ني الوطن شطوي أن  اًليقسا  الرشويعي ب ن  نًل شك  
)قطاع  ة ح ث اسرموت المحافظات الجنوب ةاإلداريالرشويعات الري يظمت مناقصات العقود 

  نتعل ماته، نقايون العطاءات 1998سنة ( ل9على العمل بقايويي اللواز  العامة رقم ) غزة(
)الضفة    نًلئحره الرنف ذية، أما في المحافظات الشمال ة1999( لسنة 6لألشغال الحكوم ة رقم )

   نًلئحره الرنف ذية.2014( لسنة 8فقد صدر القوار بقايون رقم ) الغوب ة(

 إبوا ة كوس لٍة من نسائل لتروني اإلالمناقصة من خالل هذه الدراسة، يسلط الضوء على 
ن  ،، من خالل شوح ماه رهااإلدارةفي القواي ن الري يظمت أسال ب الرعاقد مع  اإلداري العقد 

ة دنن النظو لتروني اإلالمبو  بأسلوب المناقصة  اإلداري طب عرها القايوي ة نكذلك تتوين العقد 
 اسة خاصة بكل أسلوب.الري تسروجب إفواد در  اإلداري إلى الوسائل األخوى بالرعاقد 



 

 
 ي 

 مشكلة الدراسة

ة أحد الوسائل الري تم تنظ مها في غالب ة الدنل من أجل تس  و لتروني اإلالمناقصة  تعد
الرنظ م  مواكبةالموافق العامة ناشباع حاجات األفواد نترمثل مشكلة الدراسة في ب ان مدى 

ة بأسلوب اإلداريالعقود للرطور الرتنولوجي في عصويا من خالل إبوا   الرشويعي الفلسط ني
 .اإلداري ة كأحد أهم اسال ب الرعاقد لتروني اإلالمناقصة 

 وتتمثل مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيسي التالي:

العقود  إبرام للتطور التكنولوجي من خالل التنظيم التشريعي الفلسطيني مواكبةما مدى 
  ة ؟لكترويياإل ة بأسلوب المناقصة اإلداري

 وقد ايبثق عن هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:
 نما معاي وه الري تم ُّزه عن العقود األخوى؟ ،لترونيياإل اإلداري العقد  ماهّ ةما  .1
 ة؟ نهل تخرلف عن المناقصة الرقل دية؟لتروني اإلالمناقصة  طب عةما  .2
 ة في الرشويع الفلسط ني؟لتروني اإلما أيواع المناقصة  .3
 ة؟لتروني اإلما المبادُئ العامُة الري تحكُم المناقصَة  .4
المناقصة  المبو  بأسلوب اإلداري في العقد  اإليجابن  الَقبولك ف يرم تتوين  .5

 ة؟لتروني اإل
 ة؟لتروني اإلالمبو  بأسلوب المناقصة  اإلداري ك ف يمكن تحديد زمان نمكان العقد  .6
على ابوا  العقد اإلداري بأسلوب المناقصة اإللتروني ة هي ذاتها  هل اآلثار المروتبة .7
 بة على ابوا  المناقصة تقل دًيا؟المروت

 أهداف الدراسة

ة يجعُلنا يسرط ُع إيجاد حلوٍل أكثَو لتروني اإلِة اإلداريإن  دارسة الطب عة القايوي ة للعقود 
ة بشكل عا ، كما لتروني اإلة اإلداريفي مواجهة المشكالت المسرحدثِة الري تث و أنضاَع العقوِد 

ة كأسلوب من لتروني اإلللمناقصات  على الرنظ م القايويي الفلسط ني يهدف لمساعدة الُمشّوع
 ف الدراسة بالنقاط الرال ة:ة، نيمكن تلخ ص أهدالتروني اإلأسال ب المناقصة 



 

 
 ك 

سال ب األللرعاقد نفق  مسرحدثكنظا   لترونيياإل اإلداري توض ح ماه ة العقد  .1
 ة الحديثة.لتروني اإل

مواكبة المشوع الفلسط ني للثوة اإللتروني ة الحديثة في الرشويعات دراسة مدى  .2
 المرعلقة بإبوا  العقود اإلدارية بأسلوب المناقصة اإللتروني ة.

ة من خالل معوفة ماه رها نأيواعها لتروني اإلأسلوب المناقصة  إلىالرعوف   .3
 نالمبادئ العامة الري تحكمها.

في   اإليجابن  الَقبولتحل ل النصوص الرشويع ة الري يظمت إجواءات تتوين  .4
 ة. لتروني اإلة المبو  بأسلوب المناقصة اإلداريالعقد 

ة، لتروني اإلالمبو  بأسلوب المناقصة  اإلداري تحديد زمان نمكان ايعقاد العقد  .5
 عد.كويه يعربو من العقود المبومة عن بُ 

 أهمية الدراسة

: األهمية العلمية  أوالا

طوح الحلول الرشويع ة نالري من شأيها مساعدة ترمثل أهم ة الدراسة العلم ة بكويها ت -1
ة لتروني اإلالقايوي ة في ك ف ة إدارة الحكومة  الُمشّوع على نضع تنظ م دق ق يرماشى نالرطورات

 .ةلتروني اإلبما يرعلق بالمناقصة  لترونيياإل اإلداري من خالل ما تضمنه يظوية العقد 

الفلسط ن ة لموضوع مهم القايوي ة سهم هذه الدراسة في إثواء المكربة تُ  نْ من المروقع أ -2
الفلسط ن ة الري تحراج دنًما للبحث نالرحديث بما يرالء  نالرطورات  تشويعات الشواء العا في 

 المرسارعة.

 ثايياا: األهمية التطبيقية
 للمشوع ناإلدارةتتون خ َو عوٍن  بأّيها من الممكن أنْ تسرمد الدراسة أهم رها الرطب ق ة  -1

 األسلوب.الري لحقت بالنظوية ف ما يرعلق بهذا ثة في الوقوف على الرطورات الحدي
الحلول القايوي ة للمشكالت الري  -نالمرعاقد معها اإلدارةجهة -تظهو للمرعاقدين -2

 ة.لتروني اإلبأسلوب المناقصة  لترونيياإل اإلداري العقد  إبوا تصادفهما أثناء 



 

 
 ل 

 منهجية  الدراسة

 للدراسة مناهج تس و نفقها، نتمو  بها، ناسرخد  الباحث المناهج الرال ة:

 :  المنهج التحليلي:أوالا
اعرمد الباحث على المنهج الرحل لي بهدف ب ان حقائق الجزئ ة بما يرعلق بموضوع البحث 

، كذلك لمنظمة لعقود الشواء العا  في فلسط ننمن ثم برحل ِل النصوص ا أنًًل  -مسرع ًنا باهلل-
 آراء الفقه نما صدر من اجرهاد القضاء ف ما يرعلق بالمناقصة العامة.

 : المنهج المقارن:ثايياا
كل من فلسط ن ح ث س رم طوح جوايب البحث ضمن إطار النظا  القايويي الحالي في 

 نمصو مع اإلشارة الى القايون الفويسي.
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 هيكلية الدراسة

 تم تقسيم الدراسة الى الفصول التالية

 لكترويياإل  اإلداري الفصل األول: ماهية العقد 

  زه.منمعاي و تَ  لترونيياإل اإلداري المبحث األنل: مفهو  العقد 

 نخصائصها. ةلتروني اإلة اإلداريالمبحث الثايي: أيواع العقود 

 ةلكترويياإل الفصل الثايي: التنظيم القايويي للمناقصة 

 ة.لتروني اإلالمبحث األنل: ماه ة المناقصة 

 ة. لتروني اإلالمبحث الثايي: المبادئ الري تحكم المناقصة 

  ةلكترويياإل المبرم بأسلوب المناقصة  اإلداري الفصل الثالث: تكوين العقد 

 ة.لتروني اإلفي المناقصة  اإليجابالمبحث األنل: 

 ة.لتروني اإلفي المناقصة  الَقبولالمبحث الثايي: 

 ة.لتروني اإلالمبحث الثالث: زمان نمكان ايعقاد المناقصة 
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 الفصل األول
 لكترويياإل  اإلداري ة العقد ماهي  
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 تمهيد وتقسيم:

 ،يةدهو األعمال الما :النوع األنل ؛نظ فرها بنوع ن من األعمال نالرصوفات اإلدارةتباشو 
ة، نالعقود الري تبومها اإلداريفهو األعمال القايوي ة، نالري تشمل القوارات  :أما النوع الثايي

 األفواد. ةمنزل اإلدارة، سواء كايت عقوًدا إدارية أ  عقوًدا خاصة تنزل ف ها اإلدارة

تجعله يرناغم مع كل عصو من  اإلداري ن  المونية نسوعة الرطور الري يرسم بها القايون إ
التث و من  ا جعلَ إلتروني يشهد تطوًرا  نن العشو الواحد ن  نا في القون يّ ما نأالعصور، ًل س ّ 

ة، سواء على المعامالت الخاصة أ  على المعامالت الري إلتروني المعامالت ترم عبو نسائل 
 طوًفا ف ها. اإلدارةتتون 

 ة،لتروني اإلنسوعان ما اتجه المرعاقدنن في إطار القايون الخاص إلى الرعاقد بالوسائل 
ا، إلتروني لم تتن بمنأى عن هذه الرطورات، فقد عمدت هي أيًضا إلى الق ا  بأعمالها  اإلدارةن 

العقد  عدُّ األعمال القايوي ة الري يُ  اإلدارةة، نمن أبوز أعمال إلتروني حكومة  أصبحنا أما  إلى أنْ 
ة لتروني اإلجزء من هذه األعمال، نبعالقة الدنلة في األفواد نالرعامل معهم بالوسائط  اإلداري 

 ة.إلتروني ة هي عقود إدارية اإلداريأضحت العقود 

تروفو ف ه  َأنْ  د  الرقل دي، نمن ثم ًل بُ  اإلداري هو ذاته العقد  لترونيياإل اإلداري نالعقد 
ه أن تنف ذه أن كل هما بالوسائل إبواميرم  أنْ ضافة إلى إ ،المعاي و الري تم زه عن العقود الخاصة

 ة.لتروني اإل
 :إلى مبحث ن على النحو الراليما سبق، يمكننا تقس م هذا الفصل من  

 .زهيومعايير تمي لكترويياإل  اإلداري المبحث األول: مفهوم العقد 
 وخصائصها. ةأيواع العقود اإلدارية اإللكترويي المبحث الثايي:
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  المبحث األول
 يزهيومعايير تم لكترويياإل  اإلداري مفهوم العقد 

ن  العقد بشكل عا  هو توافق إرادت ن أن أكثو على إيشاء رابطة قايوي ة أن تعديلها أن إ
بشكل عا  ًل يخوج في تنظ مه عن أحكا  النظوية العامة  لترونيياإل، كما أن  العقد (1)إيهائها
 .ةإلتروني يرم من خالل نسائط  بأّيهالرقل دي  اإلداري ة، إًل أيه يمراز عن العقد اإلداريللعقود 

ة ف وجع الفضل في ظهورها إلى اجرهادات مجلس الدنلة الفويسي اإلداريأما العقود  
ع ة نل ست قضائ ة في يشو تفإيها ذات موجع ة  اإلداري ، نأما يظوية العقد (2)نأحكامه القضائ ة

 .(3)مصو

تخرص بنظو منازعات العقود ًل أما في فلسط ن نإن كايت محكمة العدل العل ا  
، نبعد صدنر قايون الفصل في نم زته عن العقود الخاصة اإلداري فت العقد عوِ أيها  إًل ة،اإلداري

 على صواحةً  يّص  أن  الُمشّوع المنازعات اإلدارية المطبق في المحافظات الجنوب ة يجد
 .(4)ةاإلداريالعقود ب اإلدارية بالفصلاخرصاص المحكمة 

 إرادت ن، هو توافق العقد أن   " :إلى قضائها في الفلسط ن ة العل ا العدل محكمة ذهبت نقد
 فإيها ثم إبوا  عقودهم، نمن في األفواد بها يرمرع الري الحوية بذات ترمرع ًل اإلدارة أن   ذلك ،…

 من العقد معه، سواء كان المرعاقد ًلخر ار لرصل موسو  طويق باتباع الحاًلت معظم في تلرز 
 .(5)العقود اإلدارية" من أ  الخاص، القايون  عقود

                                                           
 
(1)

حياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر إعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األول، دار  
 .137ص

(2)
الطماوي، مبادئ القانون  .سليمان400، ص2004ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية،  

 .698م، ص1959، دار الفكر العربي،  القاهرة، 3اإلداري، ط
(3)

منه على اختصاص  5م ونص في المادة 1949لسنة  9عرفت نظرية العقد اإلداري مع صدور قانون مجلس الدولة المصري رقم  
شغال العامة وعقود التوريد االدرية التي تنشأ بين الحكومة محكمة القضاء اإلداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بعقود االلتزام واأل

م، 1998محمود خلف الجبوري، العقود اإلدارية، دار الثقافة، األردن،  راجع  خر في العقد، للمزيد من التوضيح وبين الطرف اآل
 .16ص 

(4)
م والتةي نصةت 2016لسةنة  (3)عات اإلداريةة رقةم من قانون الفصل في المناز 3نظم المشرع الفلسطيني العقود اإلدارية في المادة  

 منازعات العقود اإلدارية". -7على أنه: " تختص المحكمة اإلدارية بالنظر فيما يلي :....
(5)

م، حكم 21/6/2006الصادر بتاريخ  2004 لسنة، (61)حكم محكمة العدل العليا، المنعقدة في رام هللا في الدعوى اإلدارية رقم  
 .م26/8/2018، تم زيارته بتاريخ  /http://muqtafi.birzeit.eduمتاح على الرابط منشور في موسوعة المقتفي اإللكترونية، 

http://muqtafi.birzeit.edu/
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يرم ز عن عقود  اإلداري العقد  نفقا ًلجرهادات مجلس الدنلة الفويسي نآراء الفقهاء فإن  ن 
 يكون أحد طوفي العقد شخًصا من أشخاص القايون العا ، نأنْ  يجب أنْ  بأّيهالقايون الخاص 

 .(1)يرضمن شونًطا اسرثنائ ة ًل يألف نجودها في عقود األفواد يكون لخدمة موفق عا ، نأنْ 

ه يمكن اسرخدا  عبارة عن توافو إرادت ن إلحداث أثو قايويي؛ فإيّ  اإلداري نبما أن  العقد 
يمراز  لترونيياإل اإلداري ة للرعب و عن إرادة الطوف ن، نمن هنا فإن العقد لتروني اإلالوسائل 

 ةلتروني اإلبمجموعة من الخصائص الذات ة الري تم زه عن العقود الخاصة 

 على ما سبق س قو  الباحث برقس م هذا المبحث إلى مطلب ن على النحو الرالي: نبناءً 

 .لكترويياإل  اإلداري المطلب األول: مفهوم العقد 

 .لكترويياإل  اإلداري ز العقد المطلب الثايي: معايير تمي

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
(1)

كون أحكام القانون اإلداري ال تنطبق إال  ‘مسلم به هو شرطُ  اعامً  ايكون طرف واحد على األقل من أطراف العقد شخصً  شرط أن   
أما الشرط الثاني فقد أكدت أحكام مجلس الدولة الفرنسي والمصري على أنَّ اتصال موضوع العقد بإدارة  ،على أشخاص القانون  العام

ء اإلداري في مصر أنَّ العقود اإلدارية وتسيير مرفق عام من الشروط األساسية لوصفه بالصفة اإلدارية، حيث ارتأت محكمة القضا
احتياجات المرافق العامة التي يستهدف العقد اإلداري تسييرها وتغليب المصلحة العامة  نوطهتتميز عن العقود الخاصة بطابع معين م

بة الوفاء القانونية، على المصلحة الخاصة، لمزيد من اإليضاح راجع: هيبة سردوك، المناقصة العامة كطريقة للتعاقد اإلداري، مكت
. ولمزيد من اإليضاح راجع أيًضا: محمد جمال الذنيبات، الوجيز في القانون اإلداري، دار 29 -21،ص2009، 1اإلسكندرية، ط

 .700، سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص244،ص 2011الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،
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 المطلب األول
 لكترويياإل  اإلداري مفهوم العقد  

ناصطالًحا  ، سوف يقو  بدراسة العقد لغةً لترونيياإل اإلداري مفهو  العقد  إلىللرعوف 
، لترونيياإل اإلداري كذلك العقد ن  ،الرقل دي اإلداري نالعقد  لترونيياإلنمن ثم ب ان مفهو  العقد 

 لى أربعة فونع على النحو الرالي:إنبناًء على ما سبق يقسم هذا المطلب 

 الفرع األول: تعريف العقد.
 الفرع الثايي: تعريف العقد اإللكترويي.

 الفرع الثايي: تعريف العقد اإلداري التقليدي.
 الفرع الثالث: تعريف العقد اإلداري اإللكترويي.
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 الفرع األول
 تعريف العقد 

، نمن ثم تعويفه اصطالًحا، نذلك على يرطوق لرعويفه لغةً  نْ لنا أ د  لرعويف العقد ًل بُ 
 النحو الرالي:

: العقد لغة:أ غة العوب ة على ما ف ه ربط ب ن أطواف الشيء، طلق كلمة العقد في الل  ت والا
تسرعمل للوبط المعنوي للتال  سواء كان ها فاألصل هو الوبط الحسي ب ن أطواف الشيء، إًل أيّ 

ف قال: عقد الحبل  ؛توث ًقا نتقوية لتال  صادر عن إرادة ناحدة، أ  كان ربًطا ب ن كالم ن لشخص
فايعقد إذا شددته فوبطره نقويره نجمعت ب ن طوف ه، نهو ربط حسي لوجود الفعل المادي، نيقال 

َكاِح َحتَّٰى َيْبُلَغ قال تعالى: "  عقدة الب ع نالنتاح ناإلجارة، نهذا ربط معنوي، َواَل َتْعِزُموا ُعْقَدَة النِ 
 .(2)، نيأتي أيًضا بمعنى الضمان نالعهد، فرعاقد القو  إذا تعاهدنا(1)اْلِكَتاُب َأَجَلُه"

ف الُمشّوع الفلسط ني العقد في مجلة األحكا  العدل ة في المادة عوّ  ا:ثايياا: العقد اصطالحا 
"، الَقبولب اإليجاب: "العقد الرزا  المرعاقدين نتعاهدهما أمًوا، نهو عبارة عن ارتباط بأّيه (103)

ه جاء في   على تعويف للعقد، إًل أيّ 2014لسنة  (4)نلم ينص القايون المديي الفلسط ني رقم 
الرعب و عن إرادت ن  انيربادل الطوف ه: "ينعقد العقد بمجود أنْ منه على أيّ  (74)يص المادة 

 .مع نة ًليعقاده" اً مرطابقر ن ما لم يقور القايون فوق ذلك أنضاع

: " توافق إرادت ن على إحداث أثو قايويي، سواء كان ذلك بأّيهنعوفه بعض فقهاء القايون 
 .(3)إيشاء لموكز قايويي أن تعديله أ  إلغاءه"

  

                                                           
(1)

 .235سورة البقرة، ص 
(2)

 .426عجم الوجيز، صمجمع اللغة العربية، الم 
(3)

 .118عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 
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 الفرع الثايي
 لكترويياإل تعريف العقد  

 دنر اإليرويت على الرواصل نالمواسالت العادية، بل امرد ذلك األمو إلى  أنْ لم يقرصو 
ة، فالسهولة التب وة الري لتروني اإلأصبح اإليرويت موتًعا للمعامالت الرجارية، نظهور العقود 

ما ظهور العمالت ًلس ّ -قدمرها شبكة اإليرويت في مجال تبادل المواسالت نالمعلومات 
ظهوت  نسوعان ما كثوت اإلعاليات الرجارية نعوض المنرجات مونًرا إلى أنْ  -(1)الوقم ة

ة بدًًل من الطوق لتروني اإلالعقود باألسال ب  إبوا نكذلك الرفانض على  ،ةلتروني اإلاألسواق 
 .(2)الرقل دية

: التعريف التشريعي للعقود   :لكترويياإل أوالا

ة لذا يمكننا اعربار العقد لتروني اإلد نظم غالب الرشويعات يظاًما محدًدا للعقو تلم 
 .(3)من العقود غ و المسماة لترونيياإل

( من قايون  1ة في المادة رقم )لتروني اإلف الُمشّوع الفلسط ني المعامالت نقد عو  
: " اًلتفاق الذي يرم ايعقاده بوسائل أن نسائط بأّيه (4) 2013( لسنة6ة رقم)لتروني اإلالمعامالت 

نس لة  ا: "أيبأّيهة نفي يفس المادة لتروني اإلف القايون يفسه الوس لة ، كما عوّ (5)"ةإلتروني 
ترصل بالرقن ة الحديثة نذات قدرات كهوبائ ة أن رقم ة أن مغناط س ة أن ًل سلت ة أن بصوية أن 

 .لذلك تسرخد  في تبادل المعلومات نتخزينها" ،أن أي قدرات مماثلة ،كهونمغناط س ة أن ضوئ ة

                                                           
(1)

تعرف العمالت اإللكترونية أو النقود اإللكترونية بأنها: "قيمة نقدية بعملة محددة تصدر في صورة بيانات إلكترونية مخزنة على  
ص ثالث"، شريف محمد غنام، محفظة كارت ذكي أو قرص صلب بحيث يمكن لصاحبها نقل ملكتيها إلى من  يشاء دون تدخل شخ

 .22، ص2007النقود اإللكترونية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
(2)

 .71، ص 2011خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  
(3)

 .72خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص  
(4)

م، وقد 2013شهر ديسمبر  89م منشور في جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد 2013( لسنة6قانون المعامالت اإللكترونية رقم) 
صدر هذا القانون عن المجلس التشريعي الفلسطيني وهو مطبق في المحافظات الجنوبية فقط بسبب االنقسام السياسي فالقوانين 

النقسام ال تطبق إال في المحافظات الجنوبية، أما القرارات بقانون الصادرة بمرسوم رئاسي تطبق الصادرة عن المجلس التشريعي بعد ا
 في المحافظات الشمالية.

(5)
 .م2013( لسنة6( من قانون المعامالت اإللكترونية الفلسطيني رقم)1المادة رقم )
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العقد  (1)ةلتروني اإلبشأن المعامالت   2017( لسنة 15)ف القوار بقايون رقم نقد عوّ 
 ة".إلتروني ها أن تنف ذها بشكل كلي أن جزئي بوسائل إبوام: "المعامالت الري يرم بأّيه لترونيياإل

( من مشونع قايون 1ة نذلك في المادة رقم )لتروني اإلف العقود أما الُمشّوع المصوي عوّ 
: "كل عقد تصدر منه إرادة أحد الطوف ن بأّيهفه ، عوّ  2000ة المصوي لسنة لتروني اإلالرجارة 

 ".إلترونييأن كل هما أن يرم الرفانض بشأيه أن تبادل نثائقه كلً ا أن جزئً ا عبو نس ط 

ع الفلسط ني قد أصاب عندما لم يذكو الرعويفات يجد أن  الُمشوّ  همن خالل اسرقواء هذ
 ة قد ترطور من نقت إلى آخو.لتروني اإلة؛ ألن الوسائل لتروني اإلطب عة الوسائل 

ة ح ث اعربو أن  العقد نلو تم لتروني اإلد و الُمشّوع المصوي في مفهو  العقنقد توّسع 
ة في لتروني اإلمت الوسائل لو اسرخد إلترونييه نتنف ذه أن كل هما بوسائل تقل دية هو عقد إبوام

 نهذا بخالف الُمشّوع الفلسط ني. ،موحلة الرفانض

الرفانض  نيوى الباحث أن  الُمشّوع الفلسط ني كان موفًقا أكثو من الُمشّوع المصوي؛ ألن  
مع  اإليجابيرم تالقي   جب أنْ ف إلترونييى يتون أما  عقد العقد، نحرّ  إبوا إجواء سابق على 

عن العقد ذاته؛ لذا يوى أن  العقد الذي يرم  منفصلة، نعل ه فرعربو موحلة الرفانض موحلة الَقبول
اقرصوت الوسائل  نْ إن  ،لترونيياإلأن كل هما هو فقط العقد  ،ةإلتروني ه أن تنف ذه بوسائل إبوام

 . إلترونيية على موحلة الرفانض فإينا لسنا أما  عقد إداري لتروني اإل

 اإللكتروييف الفقهي للعقد ثايياا: التعري

فه على ضوء الطويقة الري ، فبعضهم عوّ لترونييتعددت تعويفات فقهاء القايون للعقد اإل
 ،عدعلى شبكة دنلة مفروحة لالتصال عن بُ  الَقبولب اإليجاب:" اتفاق يرالقى ف ه بأّيهينعقد بها 

: بأّيهخونن أيًضا آفه ،  نعوّ (2)نذلك بوس لة مسموعة موئ ة بفضل الرفاعل ب ن الموجب نالقابل"
ه عبو شبكة اإليرويت، بح ث هو عبارة عن عقد عادي غ و أيه يكرسب إبوام"العقد الذي يرم 

 .(3)بو  بها أن من خالل الوس لة الري يرم من خاللها"يمن خالل الطويقة الري  لترونيياإلالطابع 

                                                           
(1 )

منشور في صحيفة الوقائع الفلسطينية، نشر هذا التشريع في م بشأن المعامالت اإللكترونية، 2017لسنة  15القرار بقانون رقم 
 ."عدد ممتاز" من الوقائع الفلسطينية 14العدد 

(2)
 .39، ص2000أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر اإلنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة،  

(3)
 .108، ص2012، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،1نت، طحمودي محمد ناصر، العقد الدولي اإللكتروني المبرم عبر اإلنتر 
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شبكة اإليرويت، على الوغم من نجود  علىه قصو الرعاقد نيؤخذ على هذا الرعويف أي  
نلم يلرفت إلى  بوا ، باإلضافة إلى أيه اقرصو على موحلة اإللترونيياإلنسائل أخوى للرعاقد 

 ة.لتروني اإلترم عبو نسائل  وحلة الرنف ذ الري من الممكن أنْ م

عقود على أيه من ال فه بناءً اًليرقادات السابقة، فعوّ  نقد تجنب البعض اآلخو من الفقه
ه من خالل إبوامهو: "العقد الذي يرم  لترونيياإلالعقد  يوى بأنّ  نْ عد، فمنهم مَ بُ  المبومة عنْ 

 ،عد دنن تواجد مادي مرزامن لطوفي العقدة نف ه يرم الرعاقد عن بُ لتروني اإلنسائل اًلتصال 
الفاكس ك ؛ة أخوى إلتروني أن من خالل نس لة اتصال  -نهو الغالب–نذلك من خالل اإليرويت 

 .(1)نالرلتس نالرلغواف"

عادية من ح ث ا ترفق مع العقود الها جم عً الرعويفات السابقة يوى أيّ  فيمن خالل النظو 
ة الري يمراز بها العقد لتروني اإلتخرلف بوس لة الرعاقد نهي الواسطة المضمون نالجوهو، ن 

 .لترونيياإل

هذا النوع من العقود يعرمد على  فإن   ن ًل يلرقون في مجلس العقد،يالمرعاقد نيظًوا ألن  
، نًل يمنع اسرخدا  الوسائل (2)ةلتروني اإلعد، الذي أصبح حديًثا يعرمد على الوسائط الرعاقد عن بُ 

العقد ب ن مرعاقدين في يفس المح ط الجغوافي، إًل أن  المرعاقدين  إبوا مكاي ة إ لترونيياإل
ًل  كان البعُض  العقد الذي يرم عبو الهاتف، نإنْ   يكويون في أماكن مخرلفة، نكذلك الحال في

 .(3)ةلتروني اإليضفي عل ه الصفة 

ة قد تتون عقوًدا ب ن أشخاص القايون الخاص مع لتروني اإلالعقود  نيمكن القول بأن  
ة اإلداريسمى العقود نتُ  ،بعضهم، نقد تتون ب ن أشخاص القايون العا  نأشخاص القايون الخاص

 . لترونيياإل اإلداري ذا ما توفوت ف ه شونط العقد إة لتروني اإل

"العقد  بأّيه: لترونيينبناًء على ما جاء من تعويفات، يمكن أن يعوف الباحث العقد اإل
 يرويت". ة غالًبا ما تتون شبكة اإلإلتروني الذي يرم إبوامه أن تنف ذه أن كل ها عبو نسائل 

                                                           
(1)

 .124م، ص2012ماجد راغب الحلو، العقود اإلدارية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  
(2)

ة هاني عبد الرحمن غانم، أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروني في التشريع الفلسطيني، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة جامع 
 .494، ص19غزة، عدد خاص بمؤتمر كلية الحقوق الخامس المحكم، المجلد  -األزهر

(3)
 .12، ص 2012، دار الثقافة للنشر، عمان، 1نصار محمد الحاللمة، التجارة اإللكترونية في القانون، ط  
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 الفرع الثالث
 التقليدي اإلداري تعريف العقد  

الُمشّوع  ة بخصائص ذات ة تم زها عن العقود الخاصة؛ نبحق فإن  اإلداريترم ز العقود 
نذلك على النحو  ،، إًل أن  الفقه نالقضاء أسهب في هذا األمواإلداري الفلسط ني لم يعوف العقد 

 الرالي:

 اإلداري أوال: تعريف القضاء للعقد 

: "هو ذلك العقد الذي يبومه بأّيه اإلداري و العقد ة العل ا في مصاإلداريفت المحكمة عوّ 
أحد األشخاص المعنوية العامة إلدارة نتس  و موفق عا ، ابرغاء تحق ق مصلحة عامة، مربًعا في 
هذا األسال ب المقورة في القايون العا ، بما يعني ايطواءه على شوط أن آخو من الشونط غ و 

 .(1)المألوفة في عقود القايون الخاص"

 اإلداري ثايياا: تعريف الفقه للعقد 

 عا ، معنوي  شخص يبومه الذي بأّيه: " العقد اإلداري العقد  اإلداري اعربو بعض الفقه 
 يةآن  العا ،  القايون  بأحكا  األخذ في اإلدارة ي ة ف ه تنظ مه، نتظهو أن عا  موفق بقصد تس  و

                                                           
(1)

، راجع في 1831مجموعة أحكامها ص ،م30/12/1967( بتاريخ 756حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية في القضية رقم ) 
طرق وأساليب التعاقد اإلداري وحقوق والتزامات المتعاقدين )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، ذلك محمد عبد العال السناري، 

جلسة بوم م، 1994( لسنة 67، و انظر أيضاً حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية في القضية رقم )127، دون سنة طبع، صالقاهرة
ليس من اختصاص محكمة العدل العليا النظر في م، حكم منشور على موسوعة المقتفي اإللكترونية، مرجع سابق، و 25/1/1995

 ،التي تقع ضمن محاكم األفراد  -بالتحفظ عن المحكمة اإلدارية في المحافظات الجنوبية– المنازعات اإلدارية المتعلقة بالعقود اإلدارية
ووفق ما جاء في قضاء محكمة العدل العليا في فلسطين المنعقدة في رام  ،وأنها محكمة إلغاء للقرار اإلداري الصادر عن إرادة منفردة

 //:httpم، حكم منشور على موسوعة المقتفي اإللكترونية30/6/2014م في جلسة يوم 2013/  67هللا في القضية رقم 
www.muqtafi.birzeit.edu  راداتها المنفردة فيتعين استبعاد إدارة عن فصاح اإلإمن التنويه أنَّ القرار اإلداري هو  " وال بدّ  : أنه

قل وليس تعبيًرا عن إرادة منفرده وبالتالي فقد استقر العقود اإلدارية من ميدان منازعات اإللغاء باعتبارها ثمره التقاء إرادتين على األ
ن الدعوى تنصب على الطعن في القرار واز قبول دعوى اإللغاء المقدمة ضد عقد من العقود ألقضاء محكمة العدل العليا على عدم ج

مر النظر فيها إلى المحاكم العادية أمن ناحيته التعاقدية ال من ناحيته اإلدارية التي ال تدخل في اختصاص محكمة العدل العليا بل يعود 
تها لالنفصال عن العملية العقدية وتكون قابلة يي استقر القضاء اإلداري على قابلجراءات اإلدارية التإال أنَّ هناك مجموعة من اإل

 للطعن باإللغاء امام محكمة العدل العليا باعتبارها قرارات ادارية مستقلة وقائمة بذاتها وأية ذلك أنَّ العملية العقدية عملية مركبة
م العقد كاألعمال التمهيدية مثل تشكيل اللجان وضع شروط المناقصة تقتضي اتخاذ العديد من االجراءات اإلدارية الالزمة إلبرا

رساء المناقصة كل ذلك يتم بقرارات ادارية تتخذها االدارة إواالعالن عنها وتلقى العطاءات المقدمة والمفاضلة بين العطاءات و
دارية التي تخضع من حيث االختصاص لإلفصاح عن ارادتها وان كل ما يتخذ من قرارات في هذا الصدد يعتبر من القرارات اإل

ية لمحكمة العدل العليا دون المساس بأصل العقد ذاته الذي يتم على اساسها بل يظل هذا العقد قائًما بحالته إلى أنَّ تفصل المحكمة المدن
 .في المنازعة المتعلقة به"
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 مع المرعاقد نيخول، الخاص القايون  في مألوفة غ و اسرثنائ ة اشونطً  العقد يرضمن أنْ  ذلك
 .(1)العا " الموفق تس  و في اًلشرواك مباشوة اإلدارة

تتون  ى إحداث أثو قايويي مع ن على أنْ : "توافق إرادت ن علبأّيهنعّوفه جايب آخو 
إحداهما على األقل صادرة عن شخص معنوي عا  يرصوف بوصفه سلطة عامة بهدف إدارة أن 

 .(2)تس  و موفق عا "

تروفو ف ه شونط تم زه عن  أنْ  دّ ًل بُ  ،حرى يتون أما  عقد إداري ن نمما سبق من تعويفات 
 نهي على النحو الرالي: ،عقود القايون الخاص

 أن  يكون أحد طوفي العقد أن كل هما شخص معنوي عا . -1

 أن  يهدف العقد الى تس  و أن تنف ذ موفق عا . -2

شونًطا اسرثنائ ة ًل يؤلف نجودها في عقود القايون أن  يرضمن العقد شوًطا أن  -3
 الخاص.

: "هو الذي يكون أحد طوف ه شخص معنوي عا  نآخو بأّيه اإلداري نيعوف الباحث العقد 
عا  أن خاص بهدف تس  و موفق عا  أن تنف ذه على أن  يحروي العقد شوًطا أن شونًطا اسرثنائ ة 

 نلو كايت هذه الشونط لصالح المرعاقد". غ و مألوفة في عقود القايون الخاص حرى

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .50 ،ص2008 لقاهرة،ا العربي، الفكر اإلدارية، دار للعقود العامة الطماوي، األسس .سليمان
(2)

 .498هاني عبد الرحمن غانم، أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروني في التشريع الفلسطيني، مرجع سابق، ص 
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 الفرع الرابع
 لكترويياإل  اإلداري تعريف العقد  

من أعمال الحكومة  الرطور، نإنّ  نسويعُ  ه مونٌ أيّ  اإلداري أن  أبوز ما يم ز القايون 
 .(1)ةلتروني اإلة اإلداريالعقود  إبوا ة لتروني اإل

ة لتروني اإل بوا له صبغة خاصة، فال تأث و لطويقة اإل لترونيياإل اإلداري ن  العقد كما إ
نشونطه الري يرم ز ف ها عن عقود األفواد، نالري تشمل أن  تتون  اإلداري في مضمون العقد 

 .(2)طوًفا ف ها بصفرها سلطة إدارية تبرغي من عقده المصلحة العامة اإلدارة

بشكل  اإلداري تفود تعويًفا محدًدا للعقد الُمشّوع الفلسط ني نمثله العديد من الرشويعات لم ن 
 .(3)بشكل خاص لترونيياإل اإلداري عا  نالعقد 

: بأّيهفه البعض ، فقد عوّ لترونيياإل اإلداري إًل أن  الفقه لم يغفل عن نضع تعويف للعقد 
بقصد تس  و موفق عا   ،اة كلً ا أن جزئ ً إلتروني العقد الذي يبومه شخص معنوي عا  بوسائل "

 .(4)في األخذ بأحكا  القايون العا " اإلدارةأن تنظ مه، نتظهو ف ه ي ة 

في األخذ بأحكا  القايون العا ، إًل  اإلدارةتظهو ي ة  نيوى أن  هذا الرعويف اشروط أنْ 
ا  نجوب األخذ بأحك اإلدارةظهور الن ة نلتن يشروط على  اإلداري ًل تتفي لرحقق العقد  اهأيّ 

 القايون العا .

ذلك العقد الذي تبومه الدنلة مع دنلة أخوى أن شخص معنوي عا ، ": بأّيهفه آخونن نَعوّ 
أكان أصالة أن من خالل تفويض صويح أ   سواءً  ،أن شخص من أشخاص القايون الخاص

                                                           
سلسلة العلوم  مجلة جامعة األزهر، ،محمد سليمان شبير، أثر التطور اإللكتروني على التصرفات القانونية لإلدارة في دولة فلسطين (1)

 .352، ص2015غزة ، 2،العدد17المجلد اإلنسانية، 
(2  )

 .116ماجد راغب الحلو، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص
هاني عبد الرحمن غانم، أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروني في التشريع الفلسطيني، دراسة تحليلية مقارنة،  مجلة جامعة  (3)

 .499، ص2017، غزة 19المحكَّم، المجلد  غزة، عدد خاص بمؤتمر كلية الحقوق الخامس -األزهر
(4)

عدد ملحق، األردن،  344القانوني إلبرام العقود اإلدارية اإللكترونية، مجلة  دراسات، المجلد النظام حمدي سليمان قبيالت،  
ملها ألخذ فلسطين ، تجدر اإلشارة أنَّ المشرع الفلسطيني لم يأخذ بمصطلح أحكام القانون العام ألسباب تعود في مج659م ص2007

إال أنَّ قواعد القانون العامة قائمة في فلسطين من الناحية  -مع مراعاة حالة المحافظات الجنوبية–القانون الموحد والقضاء الموحد 
 الموضوعية.
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ضمني من أشخاص القايون العا ، نذلك بهدف تس  و نتنظ م الموفق العا  عن طويق اإليرويت، 
 .(1)"ة في القايون الخاصلتروني اإلنذلك نفق شونط اسرثنائ ة غ و مألوفة في المعامالت 

على شخص معنوي ناحد نهو  اإلداري ه أشروط قصو العقد يؤخذ على هذا الرعويف أيّ ن 
من أيه يمكن أن  يكون عقًدا إدارًيا نأحد أطواف العقد أشخاًصا معنوية غ و  الدنلة، على الوغم

 الدنلة، مثل الشخص ات الموفق ة أن المصلح ة، ناله ئات اإلقل م ة أن المحل ة.

: "اًلتفاق الذي يبومه شخص معنوي عا  عبو اإليرويت؛ بقصد إيشاء بأّيهتم تعويفه أيًضا 
 (2)ة"لتروني اإلمع تضم نه شونًطا غ و مألوفة في العقود العادية  أن تس  و أن تنظ م موفق عا ،

إًل  اإلداري تضمنه عناصو العقد نيالحظ الباحث أن الرعويف السابق نعلى الوغم من 
ة أخوى، إلتروني ة للعقد باسرخدا  اإليرويت دنن ذكو أي نسائط لتروني اإله أضفى الصفة أيّ 

 .لترونيياإلفتان من األفضل اسربدال كلمة اإليرويت، بكلمة نس ط 

عد ه أن تنف ذه أن كل هما مًعا عن بُ إبوام: "هو اتفاق يرم بأّيه البعض فهجايب آخو عوّ نمن 
ة ب ن أحد أشخاص القايون العا  نشخص آخو عا  أن خاص يرعهد لتروني اإلبوساطة الوسائل 

مع ن، أن قابل للرع  ن  إدارة موفق عا ، أن تس  وه، أن تنف ذه مقابل ثمنبمقرضاه هذا األخ و ب
 االعقد نذلك برضم نه شوطً  إبوا العامة إلى اسرخدا  نسائل القايون العا  في  اإلدارةتلجأ  على أنْ 

 .(3)ة في القايون الخاص"لتروني اإلأن شونًطا اسرثنائ ة غ و مألوفة في المعامالت 

نكذلك  ،اإلداري نيم ل الباحث بوأيه إلى هذا الرعويف كويه جاء شاماًل لعناصو العقد 
باسرخدا  الوسائل  تم ا سواءإلتروني عقًدا  اإلداري ه اعربو العقد ، كما أيّ لترونيياإلالعقد 

ه نفي تنف ذه أ  كالهما، نبهذا الرعويف يزنل الشكك حول العقد إبوامة خالل مواحل لتروني اإل
على  -نبحق– (4)ا نتنف ذه بالطوق الرقل دية، نذهب الوأي الواجح في الفقهإلتروني ه إبوامذي تم ال

رم تنف ذه يلم لو حرى ن  إلترونيية هو عقد إداري لتروني اإله بالوسائل إبواماعربار العقد الذي يرم 
 ة.لتروني اإلبالوسائل 

                                                           
 . ٣٧، العدد ١٠قيدار عبدالقادر صالح، إبرام العقد اإلداري اإللكتروني وإثباته، بحث منشور، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد (1)

 157ص  ،2008
(2)

 .351محمد سليمان شبير، أثر التطور اإللكتروني على التصرفات القانونية لإلدارة في دولة فلسطين، ص 
(3)

 .500هاني عبد الرحمن غانم، أساليب العقد اإلداري اإللكتروني في التشريع الفلسطيني، مرجع سابق، ص 
(4)

 .499، مرجع سابق، صأساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروني في التشريع الفلسطينيهاني عبد الرحمن غانم،  
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ل س صورة من  لترونيياإل اإلداري نمن الرعويفات سابقة الذكو يمكن القول أن  العقد 
جم ع الرعويفات  الرقل دي المألوف، لذا فإن   اإلداري ، إيما هو يفسه العقد اإلداري صور العقد 

، نهي أن  يكون أحد طوف ه على األقل لترونيياإل اإلداري اتفقت على عناصو محددة للعقد 
يرضمن شونط لم تألفها عقود األفواد،  نأخ ًوا أنْ  ،يهدف لرس  و موفق عا  نأنْ  ا،عامً  اشخًص 

 أن تنف ذ العقد أن كل هما. إبوا ة في لتروني اإلناًلخرالف يكمن في اسرخدا  الوسائل 

ة لتروني اإلفي قايون المعامالت  لَ فِ غَ  الُمشّوع الفلسط ني نمن نجهة يظو الباحث فإنّ 
عل ه  ه دلّ على الوغم أيَ  رونييلتاإل اإلداري لعقد اويف   عن تع2013( لسنة 6) الفلسط ني رقم

( 47، ح ث يص في المادة )اإلداري العقد  بوا تباع بعض األسال ب إلامن خالل النص على 
 ،... ةلتروني اإلتقو  بالمها  الرال ة باسرخدا  السجالت نالروق عات  يجوز للحكومة أنْ "ه: على أيَ 

 إلخ(....الحكوم ة طوح المناقصات نتسل م العطاءات المرعلقة بالمشرويات -4

على الوغم من كويه  لترونيياإل اإلداري أيًضا عن النص على تعويف العقد  لَ فِ نكذلك غَ 
( للعا  15ة رقم )لتروني اإلمن القوار بقايون بشأن المعامالت  )12)ه في المادة  لإأشار 
  يجوز ألية نزارة أن مؤسسة عامة إجواء معامالتها باسرخدا-1 ، ح ث يص على "2017

الواردة في هذا القوار بقايون  لترونيياإلة، شويطة توافو مرطلبات الرعامل لتروني اإلالوسائل 
بشأن  2014( لسنة 8م في القوار بقايون رقم )ظّ نكذلك يَ  ،ناأليظمة نالرعل مات الصادرة بموجبه"

 . اإلداري العقد  إبوا جواءات إلشواء العا  في العديد من مواده ا
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 الثاييالمطلب 
 لكترويياإل  اإلداري معايير تمييز العقد  

 األساس ة لرتوينه، نًل يعدن أنْ  كما هي عقود األفواد من ح ث العناصو اإلداري أن  العقد 
ى يتون أما  عقد إداري ئ الرزامات تعاقدية تقو  على الرواضي، نلتن حرّ شِ نْ يكون توافق إرادت ن تُ 

الدنلة، أن أحد األشخاص المعنوية العامة، نيخضع  يكون العقد ب ن طوف ن أحدهما ه يلز  أنْ فإيّ 
كأصل عا  للقايون العا ، نلتن أبوز ما يم ز هذه العقود عن بعضها، أن  النظا  القايويي الذي 

ة رياإلدافالعقود  ؛ة يخرلف اخرالًفا جوهوًيا عن النظا  القايويي للعقود المدي ةاإلدارييحكم العقود 
، أما العقود المدي ة الري تبومها اإلداري ، نيطبق عل ها أحكا  القايون اإلداري تخضع للقضاء 

 .(1)فرخضع للقضاء العادي، نيطبق عل ها أحكا  القايون المديي اإلدارة

برطورات بدأت بمحانلة الُمشّوع الفويسي برحديد العقود  اإلداري ت يظوية العقد نلقد موّ 
، نهو ما تعربو إدارية من باب الحصو، نذلك بنص القايون للعقود الري داريةً إ االري تعربو عقودً 

برحديد معاي و تم ز العقد  اإلداري قا  القضاء  ، نقد تطور إلى أنْ يعبو عنه بالمع ار الشوعي
، إلى أن  نصلنا في عصويا الحالي ما يعو عنه بالمع ار القضائي نهو عن عقود األفواد اإلداري 

الرقل دي  اإلداري ، كما أن  القواعد الري تم ز العقد (2)ةاإلداريكب وة من الرم  ز للعقود  إلى درجة
، مع اخرالف نس لة الرعاقد أن الرنف ذ نالري لترونيياإل اإلداري هي يفسها القواعد الري تم ز العقد 

 .(3)ةإلتروني حروي على نسائل ت يجب أنْ 

ة يعربو عقًدا إدارًيا طالما تحققت ف ه اإلدارينيكاد يرفقه الفقه أن  الرصوف القايويي للجهة 
العقود  نالري يطلق عل ها اإلدارةالشونط أن المعاي و الثالثة الري تم زه عن غ وه من عقود 

ق عا ، ترعلق بموف كون أحد أشخاص القايون العا  طوًفا ف ها، نأنْ ي الخاصة لإلدارة، نهي أنْ 
، نيكرفي جايب من الفقه بوجود شوط ن فقط ًلعربار العقد عقًدا (4)تربع أسلوب القايون العا  نأنْ 

 .(5)بوصفها سلطة عامة اإلدارةطوًفا في العقد نتظهو  اإلدارةهما أن  تتون  ،إدارًيا
 الفونع الرال ة: إلىسبق س رم تقس م هذا المطلب نلب ان ما 

 الشوعي "العقود اإلدارية بنص القايون".الفوع األنل: المع ار 
 الفوع الثايي: المع ار القضائي.

                                                           
(1)

 .560م، ص 1996ية، القاهرة، ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري، دار المطبوعات الجامع 
 .698سليمان الطماوي، مبادئ القانون اإلداري، مرجع سابق، ص (2)
 .500هاني عبد الرحمن غانم، أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروني في التشريع الفلسطيني، مرجع سابق، ص (3)
(4)

وما بعدها، مشار إليه لدى  226م، ص 1996ة الثانية، زكي محمد النجار، القضاء اإلداري، األزهر للطباعة، دمنهور، الطبع 

 .201م، ص2017شريف أحمد بعلوشة، الوجيز في القانون اإلداري، جامعة اإلسراء، الطبعة األولى، 
(5)

 .17ماجد راغب الحلو، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 
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 الفرع األول
 ة بنص القايون"اإلداريالمعيار الشرعي "العقود  

سوف يقو  الباحث من خالل هذا الفوع برفص ل المع ار الشوعي في تم  ز العقود 
نذلك  ،نذلك من خالل دراسة مفهو  المع ار الشوعي نمن ثم ع وب المع ار الشوعي ؛ةاإلداري

 على النحو الرالي:

: مفهوم المعيار الشرع    يأوالا

طوفا ف ها، مع  اإلدارةيحدد الُمشّوع طب عة العقود الري تتون  بمقرضى المع ار الشوّعي
تون بشكل مباشو عندما تصدر قواي ن تتهم هذه اإلدارات قد  اإلشارة إلى أن  نصف العقود الري

تحدد طب عرها، أن بشكل غ و مباشو عندما يسند الرشويع مهمة اًلخرصاص في النزاعات 
الموتبطة بها  إلى هذه الجهة القضائ ة أن تلك، نًل يجوز ألطواف العقد الرعديل على طب عة 

 .(1)العقود الري حددها الُمشّوع

في النصف الثايي من القون الراسع عشو هو  اإلداري ن  أساس ايطباق قواعد القايون إ
العادية، نالري  اإلدارةيوع ن: أعمال  إلى اإلدارةمع ار السلطة العامة الذي يقو  برقس م أعمال 

 اإلدارةتخضع منازعاتها إلى قواعد القايون الخاص نًلخرصاص المحاكم العادية، أما تصوفات 
 .(2)اإلداري يها تخضع ًلخرصاص القضاء إلته من امر ازات السلطة العامة فتباشوها بما تم الري

بهذه المبادئ الري سرحدد يطاقه  الفويسي يرأثو قضاء مجلس الدنلة الطب عي، أنْ   نمن 
مسربعدًة من هذا اًلخرصاص العقود المبومة  ،بما تملته من سلطة عامة اإلدارةعلى منازعات 

نشاط بتباشو عماًل شب ًها  اإلدارة نمن ثم فأن   ،لخلوها من فتوة السلطة العامة ؛دارةاإلمن قبل 
ة على عقود مع نة اإلدارياألفواد، نمع ذلك فقد عمل الُمشّوع الفويسي على إضفاء الصفة 

الري تبومها الدنلة ًلرتباطها  ،نعقود القوض العا  ،العا  (3)نعقود الدنم ن ،كاألشغال العامة

                                                           
(1 )

، هاني عبد الرحمن غانم، الوسيط في القانون 213،ص2011ماجد راغب الحلو، مبادئ القانون اإلداري، دار القلم، اإلمارات، 
 .308اإلداري، مرجع سابق، ص

(2)
، مشار إليه لدى هاني عبد 48م ص 1987ثورية لعيوني، معيار العقد اإلداري، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

 .60صالرحمن غانم، النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري، مرجع سابق، 
(3)

ممتلكات الدولة أي األموال العقارية والمنقولة التي تملكها الدولة والمؤسسات والهيئات العامة  (domaine) معنى كلمة الدومين 

 وينقسم إلى دومين عام ودومين خاص. ملكية عامة أو خاصة
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ة برحديد القايون، نمن اإلداريبالمصلحة العامة، نقد دأب الشواح الفويس ون على تسم رها بالعقود 
بلوفوز للسنة الثامنة للثورة، فقد عمل الُمشّوع الفويسي على جعل  (28)هذه الرشويعات قايون 

. ةاإلدارياخرصاص النظو في منازعات األشغال العامة نالرصوف بالدنم ن العا  للمحاكم 
  المرعلقة بعقود القوض العا ، الري تقو  1793سبرمبو 26ن 1790يول و 17نقايون 

 . (1)هاإبوامب  الدنلة

 (10)ة بنص القايون، ح ث يصت المادة اإلداريعوف العقود ه في مصو لم تُ نبحق فإيّ 
: 1972لسنة  (47)من قايون مجلس الدنلة المصوي رقم   ، في فقوتها الحادية عشو على أن 

المنازعات الخاصة -11"تخرص محاكم مجلس الدنلة دنن غ وها بالفصل في المسائل الرال ة....
نبذلك أصبح اخرصاص  ،بعقود اًللرزا  أن األشغال العامة أن الروريد، أن بأي عقد إداري آخو"

  .(2)ةاإلداريمجلس الدنلة شاماًل لتل العقود 

ة، فلم اإلداريفلسط ن كما مصو ًل يرصور ف ها إعمال المع ار الشوعي في تم  ز العقود 
 ،الفلسط ني نالمصوي  عْ نمحمود للمشوّ  نهو موقفٌ  ،ة بنص القايون اإلدارييرم تحديد العقود 

 نهي عقود إدارية.  ،عل ها في القايون  منصوصٍ  جديدة غ وَ  او عقودً هِ ظْ تويه قد يُ لنيوجع ذلك 

 ثايياا: عيوب المعيار الشرعي

جعلت الُمشّوع في العديد من الدنل  ناًليرقادات الريناجه المع ار الشوعي بعض الع وب 
 نيمكن تلخ ص تلك اًليرقادات على النحو الرالي: ،عزف عن اتباع المع ار الشوعييَ 

  هي نعقد اًللرزا ،يوى بعض الفقه أن  العقود المحددة مثل عقد األشغال العامة  .1
 .(3)تتون غ و ذلك، نتحديد الُمشّوع لها يعربو بال فائدة نًل يمكن أنْ  ،بطب عرها إدارية

هذه العقود مثل عقود ها بعض إبوامقد تنزل منزلة األفواد في  اإلدارةنيوى الباحث أن  
 عقود األشغال ل ست بالضونرة أنْ  نعل ه فإن   ،رأت أن  المصلحة العامة تقرضي ذلك إناألشغال 

تتون  ف لز  ألنْ  ،في فلسط ن أ  في مصو سواءً  قوًدا إدارية نيسروي هذا األموتتون جم عها ع

                                                           
(1)

 .70هاني عبد الرحمن غانم، النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري، مرجع سابق ص،  
(2)

 .79م، ص2006مطيع علي حمود الجبير، العقد اإلداري بين التشريع والقضاء، دار النهضة العربية، القاهرة،  
الموسوعة الشاملة في شرح القانون اإلداري، الجزء الثاني، المكتب الفني لإلصدارات  علي الدين زيدان، محمد السيد أحمد (3)

 .858، صالقانونية، القاهرة، دون سنة نشر
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ها ًل تعوف العقود أليّ  ؛نهذا يخرلف عن فويسا ،يروفو ف ها المع ار القضائي عقوًدا إدارية أنْ 
 القايوي ة إًل بنص القايون.

 ن  إن  ،خاصة انقد تتون عقودً  ،إدارية ابعض األح ان عقودً بعض العقود قد تتون في  .2
 .(1)في العقود الخاصة تحديد القايون لها يكون تدخالً 

طوًفا ف ها مثل:  اإلدارةى لو كايت أفواد حرّ  هناك عقود في جم ع حاًلتها تتون عقودَ  .3
األفواد، لذا ل س  هنا يزلت منزلة اإلدارة، ف(2)عقود ب ع أمالك الدنلة الخاصة )الدنم ن الخاص(

على  اإلداري تتون المنازعات المرعلقة بمثل هذه العقود من اخرصاص القضاء  من المنطق أنْ 
 .(3)خالف طب عة العقد نحق قره

 

  

                                                           
(1)

 27، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، ص 2جابر جاد نصار، العقود اإلدارية، ط 
(2)

الدومين الخاص "هي أموال تمتلكها الدولة وتخضع ألحكام القانون الخاص، شأنها في ذلك شأن األموال التي يمتلكها األفراد  
وهبة وغيرها من صور التصرف ومن ثم تخضع للتقادم طويل األجل ما لم والمشروعات الخاصة لذلك يجوز التصرف بها من بيع 

 .99ينص المشرع على خالف ذلك صراحة" هاني عبد الرحمن غانم، المالية العامة والتشريع الضريبي، مرجع سابق، ص
 .28جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص   (3)
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 الفرع الثايي
 المعيار القضائي 

يظًوا لرلك اًليرقادات الري اعروت المع ار الشوعي، ذهب القضاء لوضع مع ار للعقود 
هو العقد الذي يبومه شخص  اإلداري على أن  العقد  (1)اإلداري ة، نقد اسرقو القضاء اإلداري

ظهو ي ره في يُ  معنوي من أشخاص القايون العا ، بقصد إدارة موفق عا  أن بمناسبة تس  وه، نأنْ 
 و هذا العقد باألخذ بأسلوب القايون العا  نأحكامه، نذلك برضم ن العقد شونًطا اسرثنائ ة غ

 .(2)مألوفة في القايون الخاص

عد ه أن تنف ذه أن كل هما عن بُ إبوامهو اتفاق يرم  لترونيياإل اإلداري العقد  كما نأن  
ة ب ن أحد أشخاص القايون العا  نشخص آخو عا  أن خاص يرعهد لتروني اإلبواسطة الوسائل 

مع ن، أن قابل للرع  ن  مقابل ثمنبمقرضاه هذا األخ و بإدارة موفق عا ، أن تس  وه، أن تنف ذه 
العقد، نذلك برضم نه  إبوا العامة إلى اسرخدا  نسائل القايون العا  في  اإلدارةتلجأ  على أنْ 

 ة في القايون الخاص.لتروني اإلأن شونًطا اسرثنائ ة غ و مألوفة في المعامالت  اشوطً 

ضائي، يسرلز  أن  يرضمن العقد نفًقا لما تقد  فإينا يتون أما  مع ار آخو هو المع ار الق
 : نهي ًا،إداري اً ثالث عناصو ًلعرباره عقد

 .من أشخاص القايون العا  اً أطوافه شخص أحدُ  يكونَ  أنْ  :أنًًل 

 .يكون العقد بقصد إدارة موفق عا  أن بمناسبة تس  وه أنْ  ثاي ًا:

 .يرضمن العقد شونًطا اسرثنائ ة غ و مألوفة في عقود القايون الخاص أنْ  ثالثًا:

                                                           
(1)

على أنَّ "يفصل مجلس الدولة  1955لسنة  165في القانون رقم  10ادة مجلس الدولة المصري اعتد بهذا المعيار حيث نص في الم 

بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود االلتزام واألشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر" فنصه على أي 

اإليضاح راجع سليمان الطماوي، مبادئ  لمزيد من عقد آخر جعلت للقضاء الحق في تحديد العقود اإلدارية من حيث طبيعتها،
 .705القانون اإلداري، مرجع سابق،ص

(2)
، وحكم المحكمة اإلدارية العليا 4/6/1961ق جلسة  11لسنة  105حكم محكمة القضاء اإلداري المصري في الدعوى رقم 

نونية التي قررتها المحكمة ، مجموعة المبادئ القا13/48/359، ملف رقم 30/12/1967جلسة  576المصرية في الطعن رقم 

، بمناسبة اليوبيل الذهبي لمجلس 1995إلى آخر سبتمبر  1955اإلدارية العليا في العقود اإلدارية في األربعين عاًما، من أول أكتوبر 

حكمها م، لم ينشر بعد، و17/1/2006ق، جلسة  48لسنة  5544، وحكمها في الطعن رقم 91الدولة، المكتب الفني لمجلس الدولة، ص

، لم ينشر بعد. لمزيد من اإليضاح راجع هاني عبد الرحمن غانم، أساليب 15/4/2008ق، جلسة 50لسنة  13837في الطعن رقم 

 .503إبرام العقد اإلداري اإللكتروني، مرجع سابق، ص 
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يتون أما   إلترونيينس ط عبو فإذا تواجدت هذه العناصو في العقد باإلضافة للرعاقد  
 .(1)نفق المع ار القضائي إلترونييعقد إداري 

وي أن ما لى أن  المع ار القضائي يسرلز  نجود المع ار العضإنعل ه اتجه بعض الفقه 
يطلق عل ه مع ار أطواف العقد، نكذلك المع ار الموضوعي الذي يشرمل على شق ن، الشق 
األنل من المع ار الموفق العا ، نالشق الثايي هو اتباع أسال ب القايون العا  نما تنطوي عل ه 

 .(2)من شونط اسرثنائ ة

يجب توافو شوط رابع، نهو اسرخدا   إلترونيييتون أما  عقد  حرى نبناًء على ذلك فإيه
 العقد أن تنف ذه أن كل هما. إبوا ة عند لتروني اإلالوسائل 

نفًقا لما تقد  يفّصل المع ار القضائي لرم  ز العقد اإلداري اإللترونيي نذلك على النحو 
 الرالي:

: المعيار العضوي لتمييز العقد   لكترويياإل  اإلداري أوالا

العقد  بوا ه إلب ن أفواد القايون الخاص، إًل أيّ  اإللترونيي اإلداري يبو  العقد  ًل يرصور أنْ 
الذي سبق  اإلداري طوًفا في العقد، ننفًقا لرعويف العقد  اإلدارةتتون  نجب أنْ  اإللترونيي اإلداري 

موفق عا   إدارة"العقد الذي يبومه شخص من أشخاص القايون العا  بقصد  :ل ه فهوإشويا أ نأنْ 
بأسلوب القايون العا  نذلك برضم ن العقد شوًطا أن  األخذبمناسبة تس  وه نتظهو ي ره في  أن

 .(3)شونًطا غ و مألوفة في عقود القايون الخاص"

ذا كان أحد أطواف العقد شخًصا من أشخاص إإًل  إلترونيً ا يكون العقد عقًدا إدارًيا ًل لذا
فال يكون العقد إدارًيا  ،ا العقد من أشخاص القايون الخاصطوفً ، فإذا كان (4)القايون العا 

 يجب أنْ نتطبق عل ه أحكا  القايون الخاص، كما ن  من عقود األفواد،، بل هو عقد إلترونيً ا

                                                           
(1)

 .503ابق، صمرجع س ،أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروني في التشريع الفلسطينيهاني عبد الرحمن غانم، 
(2)

 .156، ص2003، دار الثقافة والنشر، األردن،1محمد جمال مطلق الذنيبات، الوجيز في القانون اإلداري، ط  
(3)

 .3سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 
(4)

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1ط جورج فودال، بيار دلفوليفيه، القانون اإلداري، الجزء األول، ترجمة منصور القاضي،

 214. ماجد راغب الحلو، مبادئ القانون اإلداري، مرجع سابق، ص 314م، ص2001والتوزيع، بيروت، 
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يكون طوفا العقد  رمرع بحقوق نامر ازات، نيمكن أنْ يكون الشخص العا  قد تعاقد سلطة عامة ت
 .(1)اإلداري نيحمل أيًضا صفة العقد  ،من أشخاص القايون العا  اً شخص

 :(2)نالمسرقو أن  أشخاص القايون العا  هم

كأبوز شخص من أشخاص القايون العا ، نهي تمثل طائفة قايوي ة مرم زة  ؛الدنلة  -1
 داخل إطار األشخاص المعنوية العامة.

نهي تلك الري يرحدد اخرصاصها بمنطقة جغواف ة  :اله ئات اإلقل م ة أن المحل ة -2
 محددة نمنها البلديات نالمحافظات.

هي الري يرحدد اخرصاصها موضوعي نتقو  بإدارة  :اله ئات الموفق ة نالمصلح ة -3
 موفق عا  بع نة أن مشونع أن مصلحة عامة مع نة.

إلترونيً ا ا إدارًيا نيكون العقد عقدً  ا،خاًص  االعقد شخًص  افي بعض الحاًلت قد يكون طوف
 نهي على النحو الرالي. ،نًل يكون ذلك إًل في ثالث حاًلت

 ايكون المرعاقد نك اًل عن الشخص العا ، نيمكن القول أن  هذا اسرثناًء حق ق ً  أنْ  -1
طوًفا في العقد، بل هو مجود تطب ق للقواعد  اإلدارةتتون  للمبدأ العا  المرمثل في ضونرة أنْ 

العقد ًلسم نحساب شخص عا  ًل يرنافى مع  إبوا ب  -شخص خاص–فق ا  نك ل ، (3)القايوي ة
 .(4)اإلداري المع ار العضوي للعقد 

األمو الذي دفع القضاء  ؛مها  خاصة بالدنلة تحروي علىتون طب عة العقد ت أن أنْ  -2
بومة م -ل ست طوًفا في مثل هذه العقود اإلدارةعلى الوغم من أن  -ًلعربار مثل هذه العقود 

 ،فهو يقع على عاتق الدنلة ؛لحساب الدنلة، نمن األمور الري تدخل في مها  الدنلة بناء الطوق 
 . (5)نف ه تحق ق للمصلحة العامة، نكذلك تش  د نبناء موفق عا  

                                                           
(1)

، نواف كنعان، القانون اإلداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة، األردن، 402ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري، مرجع سابق، ص 

 وما بعدها. 317، ص2005
(2)

تجدر االشارة إلى أنَّ مصر اقرت بالشخصية المعنوي لبعض الطوائف والجماعات الدينية ومنها المجلس الصوفي األعلى  

. وحكم محكمة القضاء 1171ق، ص 8، سنة 6/4/1954ة األقباط االرثوذكس، حكم محكمة القضاء اإلداري الصادر في وبطرخان

 .31ق، ص9، سنة 17/11/1954اإلداري الصادر في 
(3)

 131هاني عبد الرحمن غانم، النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري، مرجع سابق، ص 
(4)

 .19رية، مرجع سابق، صماجد راغب الحلو، العقود اإلدا 
(5)

 316جورج فودال، بيار دلفوليفيه، مرجع سابق، ص 
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ها تعمل لم تتن تعمل كوك ل للدنلة، فعلى األقل أيّ  شوكات اًلقرصاد المخرلط، نإنْ 
نهذا ما ذهبت إل ه محكمة الرنازع الفويس ة  ،"الوكالة الضمن ة"لحسابها، نيطلق عل ها البعض 
بو  ب ن شوكة عّدت العقد الذي أُ  إلى أنْ   1963( عا  Pyrotفي حكم شه و لها في قض ة )

ته عقًدا عدّ  ،شغال العامةا باألنكان مرعلقً  ،حد المقانل نأاقرصاد مخرلط صاحبة امر از نب ن 
 .(1)اإلدارةاًلقرصاد المخرلط تعمل لحساب ا على أساس أن  شوكة أداريً 

ازاته لصالح الشخص ثار العقد نامر آتنصوف  يعمل لحساب شخص عا ، نأنْ  أنْ  -3
، نيسرند هذا الموضوع إلى (2)ما يظهو مرصوًفا لحسابهنإيّ  ،يكون نك له بالضبط العا  دنن أنْ 

ل أحدهما من وكّ طوفي العقد من أشخاص القايون الخاص لم يُ  ، نهنا فإنّ (3)مع ار عالئقي
، اإلدارةما يعمل أحد الفويق ن لحساب ، إيّ إداري  ه عقدٌ شخص عا ، نطب عة العقد ًل تظهو أيّ 

لم يكن أحد طوف ه  شخص خاص لعقد باسم شخص عا  يعربو عقًدا إدارًيا نإنْ  إبوا  نَ نعل ه فإ
 .(4)شخص خاص

 لكترويياإل  اإلداري موضوعي لتمييز العقد ثايياا: المعيار ال

يهدف العقد لرس  و أن تنف ذ موفق  نهو أنْ  ،نيسمى المع ار المزدنج ،المع ار الموضوعي
 يفصله على النحو الرالي: ،يحروي على شونط اسرثنائ ة نأنْ  ،عا 

 . معيار المرفق العام:1

خالل النصف الثايي من القون المنصو  ينحاز في أحكامه أخذ مجلس الدنلة الفويسي 
نهو مع ار الموفق العا ، نمن هنا ذهب جايب من الفقه  ،اإلداري إلى مع ار جديد لرم ز العقد 

 اإلداري ، نأصبحت النظوة إلى القايون اإلداري إلى الوبط ب ن فتوة الموفق العا  نمع ار القايون 
 .(5)هو يدنر معها نجوًدا نعدًماقايون الموافق العامة، ف بأّيه

                                                           
(1 )

 .  519، ص 2012الحكم مشار إليه لدى ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري، دار المطبوعات والمعرفة الجامعية، 
(2)

، جورج فودال، بيار دلفوليفيه، مرجع سابق، 314هاني عبد الرحمن غانم، الوسيط في القانون اإلداري، مرجع سابق، ص  

 .316ص
(3)

 .317جورج فودال، بيار دلفوليفيه، مرجع سابق، ص 
(4)

 .131هاني عبد الرحمن غانم، النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري، مرجع سابق، ص 
(5)

 .141الرحمن غانم، النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري، مرجع سابق، صهاني عبد  
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 يجب أنْ ما ة، نإيّ اإلداريطوًفا في العقد ًل يكفي لتي يسبغ عل ه الصفة  اإلدارةُ تتون  نْ أ
عقد األشغال العامة، أن يرصل  :مثل يشاء موفق عا إيرم  يرعلق األمو في يشاط موفق عا  كأنْ 
 .(1)اإلداري  مثل عقد الروريد :العقد برس  و الموفق نضمان ايرظامه

: "اله ئة أن المنظمة الري تمارس النشاط، بأّيهنيعوف الموفق العا  نفق المدلول الشكلي 
 .(2)"نهو من الناح ة الموضوع ة يعني الخدمة أن النشاط الذي يشبع حاجة جماع ة

: "مشونع يهدف إلى تحق ق النفع العا  بأّيهأما نفق المدلول الموضوعي ف مكن تعويفه 
 .(3)"هئه نإدارته نإلغائيشاإبالقوار في ح ث تحرفظ السلطة الرنف ذية 

ح ث  -الشكلي  نالموضوعي–نقد اتجه غالب الفقه لوضع تعويف يجمع ب ن المدلول ن 
: " مشونع يعمل بأّيهفه بعضهم ، فعوّ (4)ه ًل تترمل فتوة الموفق العا  بمدلول دنن اآلخويونن أيّ 

شواف رجال الحكومة بقصد أداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظا  قايويي إباطواد تحت 
 .(5)مع ن"

سسات ا: "مؤ بأّيهفي مصو إلى تعويف الموافق العامة  اإلداري نقد ذهبت محكمة القضاء 
بالحاجات ذات نتعمل بايرظا  ناسرموار لرزنيد الجمهور  ،دارتهاإتنشئها الدنلة أن تشوف على 

العامة في حفظ النظا  نكفالة  اإلدارةما مساهمة من يّ إن  حًل بقصد الوب ،النفع العا  الري يرطلبها
 .(6)الواحة نالوفاه ة.."

 موقف الُمشّوع ناضحٌ  أنّ  يجد ،ة في فلسط ناإلدارينبالوجوع إلى القواي ن الناظمة للعقود 
كان يسرخد  مصطلحات تخرلف عن مصطلح  نإنْ  ،بالموفق العا  اإلداري من اتصال العقد 

                                                           
(1)

 .39جابر جاد هللا نصار، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 
(2)

 .39، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، ص2جابر جاد هللا نصار، العقود اإلدارية، ط 
(3)

 .167، عمان، ص 1998، دار وائل للنشر والتوزيع،  1اإلداري، طإعاد القيسي، الوجيز في القانون  
(4)

، 384، ص1955، 1954لمزيد من اإليضاح راجع في ذلك توفيق شحاتة، مبادئ القانون اإلداري، دون دار نشر، القاهرة،  

، سليمان الطماوي، 89ص، 1958وكذلك محمد فؤاد مهنا، القانون اإلداري المصري والمقارن، الجزء األول مطبعة نهضة مصر، 

، طعيمة الجرف، القانون اإلداري، المطبعة العالمية، مكتبة القاهرة الحديقة، القاهرة، 42مبادئ القانون اإلداري، مرجع سابق، ص

 .221، ص1963
(5)

 .42سليمان الطماوي، مبادئ القانون اإلداري، مرجع سابق، ص 
(6)

ق، مجموعة أحكام السنة الثامنة مشار  7لسنة  282في الدعوى رقم  18/1/1954حكم محكمة القضاء اإلداري الصادر بجلسة  

 .16، ص2010، دار النهضة العربية، القاهرة،2اليه لدى أحمد سالمة بدر، العقود اإلدارية وعقد البوت،  ط
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نيجعل  ،ه يبوز هذا اًلتصالفالمهم أيّ  ،الموفق العا  نمنها الدنائو العامة أن المؤسسات العامة
 . (1)على هذا األساس اقائمً  اإلداري العقد 

يكون محله أن  ى يعربو عقًدا إدارًيا أنْ نفًقا للرعويفات السابقة يشروط في العقد حرّ 
 . (2)رعلًقا بموفق عا ، فقد يكون العقد لرنف ذ موفق عا  أن تنظ مه أن إدارته أن تس  وهموضوعه م

يرعلق العقد برنظ م  أنْ  :ن يكون اًلتصال بأحد الموافق العامة في حاًلت عديدة، نمنها
 :يشاء موفق عا  مثلإيرحقق اًلتصال عند  نمنها أنْ  ،"اإلداري  اًلمر ازموفق عا  مثل "عقد 
"، نقد يكون اًلتصال بالموفق العا  لضمان ايرظا  الموفق العا  اإلداري "عقد األشغال العامة 

 .(3)"اإلداري "عقد الروريد  :مثل

 ،ة بالعقداإلداريبالموفق العا  من أهم ما يلز  إللحاق الصفة  اإلداري صلة العقد تعد  ن
ن  مقرض ات إدارة نتس  و إح ث ة، اإلدارينمن ثم خضوعه للنظا  القايويي المرم ز للعقود 

ا هو عمّ  ة من خونجٍ اإلداريالموافق العامة هي نحدها الري تبور ما يحرويه النظا  القايويي للعقود 
 .(4)مألوف في عقود القايون الخاص

ا كان اتصال العقد بنشاط موفق عا  هو شوط ًلز  ًلعربار العقد ه لمّ نيوى بعض الفقه أيّ 
ًلسرغالل أموالها الخاصة،  اإلدارةة العقود الري تبومها اإلداريه يخوج من مفهو  العقود ا، فإيّ إداريً 
مثل هذه  ألن   ؛إيجار المبايي أن األراضي المملوكة للدنلة، فهي ًل تعربو عقوًدا إدارية :مثل

 .(5)العقود ل س لها عالقة برس  و موفق عا 

                                                           
(1)

، 251م ص2015ربية، القاهرة، ، دار النهضة الع1محمد سليمان شبير، مبادئ القانون اإلداري في دولة فلسطين، الجزء الثاني، ط 

منه على أنها: )أي دائرة، أو  1م قد عرف الجهة المشترية في المادة 2014لسنة  8وتجدر اإلشارة إلى قانون الشراء العام رقم 

العام( وفي قانون  والشؤون المالية، أو أية هيئة محلية، أو الشركاتالعامة  انون تنظيم الموازنةق لمدلولها فيمؤسسة عامة، وفقًا 

منه على أنها: )أية وزارة، أو دائرة، أو سلطة، أو مؤسسة عامة(  1م فقد عرف الدائرة في المادة 1998( لسنة 9اللوازم العامة رقم )

 رف نفس التعريف.وكذلك قانون العطاءات لألشغال الحكومية فقد ع
(2)

 م،2011، سامي جمال الدين، نظرية العمل اإلداري، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،319نواف كنعان، مرجع سابق، ص 

. سليمان الطماوي، مبادئ القانون اإلداري، 318. هاني عبد الرحمن غانم، الوسيط في القانون اإلداري، مرجع سابق، ص255ص

 .702مرجع سابق، ص
(3)

 18م، ص1998محمد أنور حمادة، قواعد واجراءات تنظيم المناقصات والمزايدات والعقود اإلدارية، دار الفكر الجامعي،  
(4)

 .643سامي جمال الدين، مرجع سابق،  
(5)

 .29عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=47441&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=47441&Ed=1
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يشاء الموفق العا  نتس  وه إترمحور حول ناتصال الموفق بالعقد يأخذ صوًرا عدة، كلها 
 :(1)نترمثل في

للمرعاقد مهمة تس  و الموفق العا  مثل عقد الرزا  الموافق  اإلدارةأ. العقود الري تعهد ف ها 
فها نرقابرها او شإإلى فود أن شوكة خاصة بإدارة موفق عا  تحت  اإلدارةالعامة ح ث تعهد ف ه 

 نتوج هها.

في تس  و موفق عا   اإلدارةشواك المرعاقد مع إالعقد الذي يكون موضوعه أن هدفه ب. 
 نعقد النقل. ،اإلداري مثل عقد الروريد 

ة أًيا كايت الشونط الري يشملها، مرى كان اإلداريج. تنف ذ موفق عا  يكرسب الصفة 
  .موضوعه يدنر حول المشاركة المباشوة من جايب المرعاقد في تنف ذ موفق عا

نمؤخًوا ظهوت يظوية الموفق العا  اإللترونيي، فأصبحت العديد من معامالت الموافق 
يظا  الدخول الموحد نهو بمثابة حكومة العامة ترم عبو مواقع نتطب قات إلتروني ة مثال 

لهم  ، نكذلك تطب ق بلدية غزة نهو تطب ق يرابع من خالله المنرفع ن الخدمات المقدمه2إلتروني ة
 من قبل بلدية غزة عبو تطب ق يثبت على الهاتف الجوال.

 . معيار الشروط االستثنائية: 2

ما يهدف إلى ضمان حسن س و الموافق العامة، نجود الشونط غ و المألوفة في العقد إيّ 
تتون الشونط اًلسرثنائ ة بالقدر  ، لذا نجب أنْ اإلدارةًل الرعسف في اسرعمال الشونط من قبل 

 .(3)الذي يقرض ه ضمان حسن س و الموافق العامة

ا: "تلك الشونط المسرمدة من بأّيهف بعض الفقه الفلسط ني الشونط اًلسرثنائ ة نقد عوّ 
نالري تمنح أحد المرعاقدين أن كل هما حقوًقا  ،امر ازات السلطة العامة نقواعد النظا  العا 

                                                           
(1)

 .319نواف كنعان، مرجع سابق، ص 
2
 /https://elogin.gov.ps/new/registerرابط الموقع  
(3)

 .41جابر جاد هللا نصار، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 
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من أجل تحق ق هدف العقد  ؛ثنائ ة نغ و مألوفة في يطاق عقود القايون الخاصنامر ازات اسر
 .(1)نمن ثم تحق ق المنفعة العامة" ،المرمثل  في الس و المنرظم للموافق العامة اإلداري 

ا: "تلك الشونط غ و المألوفة في بأّيهنقد عوفت محكمة العدل العل ا الشونط اًلسرثنائ ة 
 .(2)تخوج عن مبدأ المساناة ب ن المرعاقدين" القايون المديي نالري

نتجدر اإلشارة إلى أن  الُمشّوع الفلسط ني لم يحدد أن يحصو الشونط اًلسرثنائ ة تارًكا 
من خالل األدلة نالقوائن الري قد تدل على ذلك، نكان موقفه  اإلداري ذلك من شأن القضاء 

من عقود  اإلدارةاكب الشونط مع ما قد تبومه ترو  بأنْ  اإلدارةمحموًدا إذ أيه فرح المجال أما  
 أبوزها الرشويع المصوي.أخوى،  تشويعاتعدة مسرقبل ة، نهذا ما اتبع في 

، أن تحديد قائمة شاملة لالشرواطات للشونط اًلسرثنائ ةنيظًوا لعد  ص اغة يظوية عامة 
لشونط ا ه الفقه فإنّ ، نبالنظو إلى أحكا  القضاء نما اسرخلصا اسرثنائ ةبأّيهالري قد توصف 

 :(3)تتون من ضمن الطوائف الرال ة األكثو ش وًعا ًل تعدن أنْ 

تتون  الشونط إما أنْ الشونط المرعلقة بامر ازات أطواف العقد: نهذه  الطائفة األولى:
 ، نهي على النحو الرالي:اإلدارةنإما أن  تتون لصالح المرعاقد مع  ،اإلدارةلصالح 

أقوى  اإلدارةأ. الشونط الري تقور لإلدارة امر ازات في مواجهة المرعاقد معها، نبها تظهو 
ة، اإلداريخالل بقاعدة المساناة ب ن المرعاقدين في العقود مما قد يش و إلى اإل ،من المرعاقد معها

لمرعاقد في فربدأ الرزامات ا -كما في المناقصة–ا ما تظهو هذه القوة في بدايات الرعاقد نغالبً 
الرزاماتها في نقت مرأخو يبدأ عند الرعاقد، نمن ذلك أيًضا تمرع  اإلدارةبداية العقد، ب نما تقد  

 .(4)بإدراج شونط من قب ل شونط األسد في القايون الخاص اإلدارة

و المرعاقد في تقديم الرزاماته، في الرنف ذ المباشو إذا ما قّص  اإلدارةنمن أمثلة ذلك سلطة 
خالله بالرزاماته تجاهها أن بأي شوط إع الجزاء على المرعاقد معها عند في توق  اإلدارةنسلطة 

إلى سلطة إدخال بعض الرعديالت على العقد بإرادتها المنفودة ندنن  ونط العقد، إضافةً شمن 

                                                           
(1)

 181هاني عبد الرحمن غانم، النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري، مرجع سابق، ص 
(2)

 قتفي اإللكترونية، مرجع سابق.م، الحكم منشور في موسوعة الم25/1/1995، جلسة 67/1994قرار محكمة العدل العليا رقم  
(3)

 .73، ص1991محمد سعيد أمين، المبادئ األساسية في تنفيذ العقود اإلدارية، دار الثقافة، عمان،  
(4)

 .30أحمد سالمة بدر، مرجع سابق، ص 
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لمصلحة العامة دنن خطأ من الحصول على موافقة المرعاقد معها أن فسخ العقد لدناعي ا
 المرعاقد.

بذلك  اإلدارةتجاه الغ و، نغالًبا ما تقو   اإلدارةب. شونط ترعلق بامر ازات المرعاقد مع 
تخويل الملرز  سلطة يزع  :من تحق ق المصلحة العامة، مثل اإلدارةحرى تساعد المرعاقد مع 

س ة تجاه المنرفع ن بخدمات الموفق الملت ة إلقامة منشآت الموافق العامة أن منحه سلطة بول 
 .(1)العا 

نًل يمكن تفس وها إًل على ضوء  ،الشونط الري تحمل طابع القايون العا  الطائفة الثايية:
 نالموتبطة بالصالح العا . ،اإلداري يظويات القايون 

 ا، نيرضمن شونطً لترونيياإلعقد يرسم بخصائص العقد  إبوا نما يخلص إل ه أن  
نيهدف لرس  و موفق عا  نأحد أطوافه أن كل هما شخص  ،اسرثنائ ة غ و مألوفة في عقود األفواد

 بالنظو في يزاعاته. اإلداري ، يخرص القضاء إلترونييعا ، يجعلنا أما  عقد إداري 

 ةلكترويياإل ثالثاا: معيار استخدام الوسائل 
 نس لةَ  نأصبحأهم ة كب وة في ظل الرطور الرقني نالرقد  الرتنلوجي،  اإلداري اكرسب العقد 

في  اإلدارةوس لة معانية إليجاز مها  كنازداد اللجوء إل ه  ،اإلدارات الحكوم ة لرحق ق الرنم ة
 .(2)ة في سب ل أداء هذه المها لتروني اإلناسرخدا  الوسائل  ،اًلضطالع بخدمات الموافق العامة
فإيه  إلترونييه حرى يتون أما  عقد إداري الرقل دي فإيّ  اإلداري نإذا توافوت معاي و العقد 

 ة.لتروني اإلالعقد أن تنف ذه أن كل هما بالوسائل  إبوا يرم  يجب أنْ 
ة، نكذلك معوفة لتروني اإليرطوق إلى تعويف الوسائل  لنا أنْ  ًل بدّ  ذكوه نلما سبق

نذلك على النحو  ،ة في فلسط نلتروني اإلة اإلداريالعقود اًلخرصاص القضائي لمنازعات 
 الرالي:

 ة: لكترويياإل . تعريف الوسائل 1

( 6)ة رقم لتروني اإلف الُمشّوع الفلسط ني في المادة األنلى من قايون المعامالت قد عوّ لن 
ت كهوبائ ة قدراا: "أية نس لة ترصل بالرقن ة الحديثة نذات بأّيهة لتروني اإلالوس لة   2013لسنة 

                                                           
(1)

 .47جابر جاد هللا نصار، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 
(2)

 247صداوود عبد الرازق الباز، مرجع سابق،  
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ية قدرات أأن ضوئ ة أن  كهونمغناط س ةأن  ةأن ًلسلت ة أن بصوي ةأن رقم ه أن مغناط س 
 ."مماثله لذلك تسرخد  في تبادل الب ايات نتخزينها

في المادة األنلى  ةلتروني اإل   أيًضا الوس لة2017( لسنة 15ف القوار بقايون رقم )نعوّ 
خدمة في تبادل المعلومات نتخزينها نترصل بالرقن ة الحديثة نذات ها: "الوس لة المسرمنه على أيّ 

قدرات كهوبائ ة، أن رقم ة، أن مغناط س ة، أن ًلسلت ة، أن بصوية، أن كهونمغناط س ة، أن 
 ."ضوئ ة، أن أية قدرات مماثلة

نزارة أن مؤسسة عامة إجواء معامالت باسرخدا   نقد أجاز الُمشّوع الفلسط ني ألي
 .(1)لترونيياإلة، شويطة توافو مرطلبات الرعامل لتروني اإل الوسائل

، بما في ذلك قبول (2)ة في عمل ات الشواء العا لتروني اإلكما أجاز اسرخدا  الوسائل 
تنص نثائق المناقصة على تقديم العطاءات  ة، نقد شوع أيًضا على جواز أنْ لتروني اإلالروق عات 

 .(3)لذلك أن  تضمن هذه الوسائل سوية العطاءاتة نأشروط لتروني اإلعبو الوسائل 

ة اإلداريالعقود  إبوا اًلسرعاية بها في  اإلدارةة الري يمكن لجهة لتروني اإلالوسائل ترنوع ن 
يرويت الري يمكن من خاللها اًلسرفادة من منها الفاكس نالم ناتل، نشبكة اإلة ن لتروني اإل

نالمواقع  ،نشاشات المحادثات الصوت ة الموئ ة لترونيياإلالمواسالت الموسلة عبو البويد 
 .(4)الخاصة نالعامة

 ة في فلسطين:لكترويياإل ة المبرمة باستخدام الوسائل اإلداري. االختصاص القضائي للعقود 2

ة، فجايب من اإلدارياخرلف الفقه في تحديد جهة اًلخرصاص القضائ ة بالنظو في العقود 
ة تقع اإلدارييوى أن  الُمشّوع الفلسط ني يوى أن  منازعات العقود  (6)نالمصوي (5)الفقه الفلسط ني

                                                           
(1)

 م بشأن المعامالت اإللكترونية.2017( لسنة 15من القرار بقانون رقم ) 12من المادة  1فقرة  

 
(2)

 109منشور في جريدة الوقائع الفلسطينية في العدد م بنظام الشراء العام، 2014( لسنة 5من القرار بقانون رقم ) 186المادة  

 .81م ص29/10/2014بتاريخ 
(3)

 م بنظام الشراء العام.2014( لسنة 5من القرار بقانون رقم ) 77المادة من نص  4الفقرة  
(4)

لمزيد من اإليضاح راجع في ذلك لما عبد هللا سلهب، مجلس العقد اإللكتروني، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،  

 ية على مشروعية تصرفات اإلدارة القانونية.وما بعدها. أمل لطفي جاب هللا، أثر الوسائل اإللكترون 114م، ص2008فلسطين، 
(5)

، و 105م، ص2015شريف بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري الفلسطيني، رسالة دكتوراه، جامعة اإلسكندرية،  

 .9عدنان عمرو، قضاء اإللغاء، مرجع سابق، ص
(6)

م، مشار 27/2/2008،والصادر بتاريخ 2005لسنة  79الدعوى رقم سعاد الشرقاوي، التعليق على قرار محكمة العدل العليا في  

 .223إليه لدى هاني غانم، القضاء اإلداري، مرجع سابق،ص
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من قايون تشك ل  (33)ضمن اخرصاص محكمة العدل العل ا ناسرندنا بذلك إلى يص المادة 
ه: "تخرص محكمة ت على أيّ ح ث يّص  ، 2001لسنة  (5)المحاكم النظام ة الفلسط ني رقم 

 ة.."اإلداريسائو المنازعات  -6...العدل بالنظو ف ما يلي: .

ة اإلداريف وى أن  منازعات العقود   -نهو ما يؤيده الباحث– (1)أما الجايب اآلخو من الفقه
 نهما: ،تقع ضمن اخرصاص المحاكم العادية، نحجرهم بذلك أموان

ام ة سابقة في قايون تشك ل المحاكم النظ (33)لى المادة إ أشارأن  الُمشّوع عندما   -1
ة الري ترعلق اإلداريا المنازعات بأّيهة" اإلداريمن عبارة "سائو المنازعات  مقصدهالذكو، فقد فسو 

ص لم يوضح ذلك، نيسردل على ذلك من يص على الوغم من أن  ظاهو النّ  اإلداري بالقوار 
لموفوعة لمحكمة ة ااإلداريه: "يشروط في الطلبات نالطعون من ذات القايون على أيّ  (34)المادة 

مرعلًقا بواحد أن أكثو مما يلي: اًلخرصاص أن نجود ع ب  الطعنِ  سببُ  يكونَ  العدل العل ا أنْ 
أن الرعسف في  ،أن تأنيلها ،أن الخطأ في تطب قها ،أن اللوائح ،أن مخالفة القواي ن ،في الشكل

ة اإلدارينهذه الع وب ًل تتون إًل في القوارات  ،اسرعمال السلطة على الوجه المب ن في القايون"
 ة.اإلداريفي حال خالفت مبدأ المشونعة، نًل تتون كحاًلت لبطالن العقود 

ه: "مرى كان ح ث قضت على أيّ  ،نهذا ما اسرقوت عل ه محكمة العدل العل ا في فلسط ن
ظوه ًل ينعقد لهذه المحكمة اًلخرصاص في ي ب ن الطوف ن على عقد، فإن   الثابت أن  النزاع قائمٌ 

 (2)"ما إلى المحكمة المخرصة طبًقا للقايون نإيّ 

: "المسرقو نالثابت هو أن  محكمة العدل العل ا هي محكمة بأّيهنكذلك فقد قضت أيًضا 
 (5)( من قايون تشك ل المحاكم رقم 43،44عماًل بنصوص المادت ن ) ،إلغاء نل ست تعويض

 .(1)"2001لسنة 

                                                           
(1)

م 2017هاني عبد الرحمن غانم، القضاء اإلداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات اإلدارية الجديد، مكتبة نيسان، غزة،  

 .224 – 223ص
(2)

، جلسة 117/196، وقرار رقم 6/7/1999، جلسة 106/1999، وقرار رقم 8/3/2000جلسة  ،161/1999قرار رقم  

 94بدون دار نشر، ص 2005 – 1995مجموعة مختارة من مبادئ محكمة العدل العليا من م منشور عند ناظم عويضة، 4/5/1997

د عامة هي مما يخرج من اختصاص محكمة العدل وما بعدها، وفي أحدث األحكام ذات المبدأ حيث تقول "المنازعات المتعلقة بالعقو

، ......وهو لذلك يخرج من اختصاص 2001لسنة  5من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم  44و  33العليا كما ورد في المادتين 

جلسة  ،28/2013محكمة العدل العليا ويدخل ضمن اختصاص محكمة العدل العليا ويدخل اختصاص محاكم الحقوق "قرارها رقم 

م، هذه القرارات واردة في مبادئ محكمة العدل العليا من 24/3/2013، جلسة 33/2013وبذات المعنى قرارها رقم  16/4/2013

 .22م ص2015، دون دار نشر، غزة، 1للمستشار أشرف نصر هللا والمحامي نضال جمال جرادة،  ط  2013- 2006



 الفصل األول: ماهية العقد اإلداري اإللكتروني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
30 

على   2001لسنة  (2)يص قايون أصول المحاكمات المدي ة نالرجارية رقم  -2
على نجه الخصوص أحكا  الباب الوابع عشو، إجواءات الدعوى في محكمة العدل العل ا، ن 

منه  (284)المادة  قد يصتنالخاصة بأصول المحاكمات المربعة أما  محكمة العدل العل ا، ن 
المطعون ف ه  اإلداري يوًما من تاريخ يشو القوار  (60)اًلسردعاء : "يكون م عاد تقديم أّيه على

أن امرناعها عن اتخاذ أي قوار يبدأ الم عاد  اإلدارةلى صاحب الشأن، نفي حال رفض إأن تبل غه 
فقد اقرصو عمل محكمة  ؛على تقديم الطلب إل ها.." ننفًقا لهذه المادة ايومً  (30)من ايقضاء 

ة، نلم يسند إل ها هذا القايون أي اخرصاص يرعلق بالعقود اإلداريالعدل العل ا على القوارات 
 .(2)ةاإلداري

تحت س ادة السلطة  واقعةناسرمو عمل محكمة العدل العل ا في سائو األراضي ال
  2016ة للعا  إلداريا( بشأن الفصل في المنازعات 3قايون رقم ) صدرالفلسط ن ة، إلى أن  

منازعات ب، نقد اخرص إلى جايب مشونع ة القوار المطبق في المحافظات الجنوب ة دنن الشمال ة
 .(3)ة نالرعويض ندعانى الجنس ةاإلداريالعقود 

ة ذات األحكا  المطبقة على المعامالت لتروني اإلنقد أسند الُمشّوع للمعامالت نالرواق ع 
ة لتروني اإلة اإلدارياًلخرصاص القضائي للنظو في منازعات العقود  ، نمن هنا فإن  (4)الخط ة

ة الرقل دية، نهي في الضفة الغوب ة اإلداريهو يفسه جهة اًلخرصاص بالنظو في منازعة العقود 
  ة.اإلداريالمحاكم المدي ة، نفي المحافظات الجنوب ة المحاكم 

                                                                                                                                                                      
(1)

، المكتب 1م، أشرف نصر هللا، نضال جرادة، مبادئ محكمة العدل العليا،ط22/3/2011م، جلسة يوم 2011لسنة  38الطلب رقم  

 .14الفني، ص
(2)

 وما بعدها 227لمزيد من اإليضاح ارجع في ذلك إلى هاني عبد الرحمن غانم، القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص 
(3)

نه: " تختص المحكمة اإلدارية بالنظر فيما بشأن الفصل في المنازعات اإلدارية على أ (3)( من القانون رقم 3نصت المادة )
. الطعون االنتخابية التي تجري وفقًا للقوانين واألنظمة المعمول بها ما لم يرد نص في قانون آخر على إعطاء هذا االختصاص 1يلي:

النهائية الماسة باألشخاص أو . االستدعاءات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو األنظمة أو القرارات اإلدارية 2لمحكمة أخرى.
. االستدعاءات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب 3األموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات .

لتعيين . المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث ا4فيها اصدار أوامر اإلفراج عن األشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع. 
أو الترقية أو العالوات أو المرتبات أو النقل أو اإلحالة إلى المعاش أو التأديب أو االستيداع أو الفصل، وسائر ما يتعلق باألعمال 

. 6.رفض الجهة اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقًا ألحكام القوانين أو األنظمة المعمول بها.5الوظيفية. 
مسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صالحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل ال

. طلبات التعويض عن األضرار المتعلقة بالمنازعات اإلدارية 9. منازعات الجنسية،8. منازعات العقود اإلدارية،7فيها تحقيقًا للعدالة.
. أية منازعات إدارية لم يتم النص عليها في هذه المادة ما لم يرد نص خاص بخالف 10صلية.سواء رفعت بصورة تبعية أو أ

 .أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون. 11،ذلك
(4)

 م بشأن  المعامالت اإللكترونية.2017لسنة  15من القرار بقانون رقم  4المادة  
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 المبحث الثايي
 لكترويياإل  اإلداري أيواع وخصائص العقد 

 اإلداري هو ذاته العقد  لترونيياإل اإلداري أشويا في موضع سابق إلى أن  العقد  سبق نأنْ 
 ة، نعل ه فإنّ لتروني اإله أن تنف ذه أن كل هما باسرخدا  الوسائل إبوامالرقل دي، إًل أن  األنل يرم 

ها تبو  باسرخدا  ة إًل أيّ لتروني اإلة اإلدارية الرقل دية هي ذاتها أيواع العقود اإلداريأيواع العقود 
الرقل دي،  اإلداري على سمات العقد  لترونيياإل اإلداري نيحروي العقد ، ةلتروني اإلالوسائل 

 .لترونيياإلنكذلك سمات العقد 

 :مطلب ن على النحو الراليلى إنلما سبق س رم تقس م هذا المبحث 

 ة.لتروني اإلة اإلداريالمطلب األنل: أيواع العقود 

 ة.لتروني اإلة اإلداريالمطلب الثايي: خصائص العقود 
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 المطلب األول
 ةلكترويياإل ة اإلداريأيواع العقود  

ة المرنوعة، منها عقد امر از الموافق العامة اإلداريالعديد من العقود  إبوا ب اإلدارةتقو  
تدانًًل، نمن خالل  نهي األكثو ، نعقد القوض العا ،اإلداري نعقد األشغال العامة، نعقد الروريد 

نذلك من خالل الفونع  هاإبوامعلى  اإلدارةهذا المطلب سنرنانل هذه العقود الري درجت عادة 
 :الرال ة

 الفوع األنل: عقد امر از الموافق العامة اإللترونيي.

 الفوع الثايي: عقد األشغال العامة اإللترونيي.

 لترونيي.الفوع الثالث: عقد الروريد اإلداري اإل

 الفوع الوابع: عقد القوض العا  اإللترونيي.
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 الفرع األول
 لكترويياإل عقد امتياز المرافق العامة  

، نيكرسي هذه األهم ة (1)اًلمر از أن عقد اًللرزا  من أقد  نأهم العقود المسماة عقديعربو 
نهو أحد الوسائل الري  ،(2)كويه يمنح لفود أن شوكة إدارة أن اسرغالل موفق من الموافق العامة 

 (3)تلجأ إل ها الدنل إلدارة موافقها العامة

إلى أسلوب اًلمر از إلدارة الموفق العا  هو توف و خدمة  اإلدارةنالهدف العا  من لجوء 
عامة للناس بفاعل ة نجودة عال ر ن، نفي حال عد  توفو اإلمكاي ات المال ة نالفن ة إلدارة بعض 

 .(4)الموافق

عقد الرزا  الموافق العامة في   2012لسنة ( 4)ف القايون المديي الفلسط ني رقم نلقد عو 
ه: "الرزا  الموافق العامة عقد الغوض منه إدارة موفق ذي صفة اقرصادية، على أيّ  (764)المادة 

المخرصة برنظ م هذا الموفق نب ن فود أن شوكة يعهد إل ها  اإلدارةنيكون هذا العقد ب ن جهة 
 باسرغالل فروة مع نة من الزمن".

ن  الرزا  الموافق العامة ل س إًل عقًدا إ. في مصو بقولها " اإلداري نعوفره محكمة القضاء 
برتل ف  إدارًيا يرعهد أحد األفواد أن الشوكات بمقرضاه بالق ا  على يفقره نتحت مسئول ره المال ة

ة، نطبًقا للشونط الري توضع لها، بأداء خدمة عامة اإلداريمن الدنلة أن إحدى نحداتها 
للجمهور، نذلك مقابل الرصويح له باسرغالل المشونع لمدة محددة من الزمن ناسر الئه على 

 فاًللرزا  عقد إداري ذي طب عة خاصة، نموضوعه إدارة موفق عا ، نًل يكون إًل لمدة ؛األرباح
محددة  نيرحمل الملرز  يفقات المشونع نأخطاره المال ة نيرقاضى عوًضا في شكل رسو  يحصلها 

 . (5)من المنرفع ن..... "

                                                           
(1)

 .258م، ص2017اإلداري، مكتبة نيسان، غزة،أنور حمدان الشاعر، الوجيز في القانون  
(2)

 .29،ص2012حمادة عبد الرزاق حمادة، النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العام، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  
(3)

إلضافة إلى االستغالل تجدر اإلشارة إلى أنه تتعدد وسائل إدارة المرفق العام ومنها أسلوب االمتياز وكذلك االستغالل المباشر، با 
 المختلط.

(4)
معين برغوثي، عقود االمتياز )حالة شركة االتصاالت الفلسطينية(، دراسة مقدم للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، سلسلة تقارير  

 .4ص  2004، رام هللا، 35قانونية 
(5)

 .126- 125، ص1995هرة، مشار إليه لدى سعاد الشرقاوي، العقود اإلدارية، دار النهضة العربية، القا 
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حد أشخاص القايون أ: "عقد إداري يرولى بمقرضاه بأّيهنعوفه بعض الفقه الفلسط ني 
كان فوًدا أ  كان شوكة بإدارة نتشغ ل أحد الموافق العامة اًلقرصادية لمدة محددة  سواءً  ،الخاص

 .(1)نباسرخدا  موظف ه نأمواله مقابل رسو  يدفعها المنرفعون" ،على مسؤنل ره

نيخالف الباحث ما ذهب إل ه تعويف القضاء المصوي نالرعويف السابق باعربارهم أن  
إدارية، فقد  اعقودً  اًلمر ازطب عة خاصة، فل ست جم ع عقود داري ذن إعقد اًلمر از هو عقد 

ة اإلداريف خوج بذلك العقد عن صفره  ،اسرثنائ ة اعقد امر از نًل تضمنه شونطً  إبوا ب اإلدارةتقو  
 يكون أحدُ  أنْ  ى يكون عقًدا إدارًيا ًل بدّ عقد اًلمر از حرّ  نفق المع ار القضائي، نمن هنا فإنّ 

 يهدف إلى تس  و موفق عا ، نأنْ  نأنْ  ،شخص من أشخاص القايون العا  طوف ه على األقل
من توافو المع ار القضائي أن المع ار الشوعي في تم  ز  ه ًل بدّ أيّ  اسرثنائ ة، أيْ  اً يرضمن شونط

 ة.اإلداريالعقود 

ه في فلسط ن نمصو تباينت نًل خالف أن  عقد اًلمر از هو عقد إداري في فويسا، إًل أيّ 
 عقد آراء فقهاء القايون في تت  فهم لعقد اًلمر از نتحديد الطب عة القايوي ة له، فالبعض اعربو

مديً ا،  عقًدا اآلخو، اًلمر از، ناعربوه البعض مايحة اإلدارة به تقو  ا،فوديً  اتصوفً  أن اقوارً  اًلمر از
أحكامه ًل تخضع للقواعد من يوع خاص ًل يظ و له في العقود المدي ة، ن  عقدٌ  بأّيهنيواه آخونن 

ما ألحكامه الخاصة نمما تضمنه من قائمة الشونط نما تنص عل ه القواي ن، نيوجهه المدي ة نإيّ 
 إداري  عقد أيه على اًلمر از يك ف عقد إلى هذا اًلتجاه أيه عقد إداري بطب عره، نقد ظهو اتجاه

 اتفاق ة، شونط تعاقدية على يحروي  اًلمر از عقد نأن   خصوًصا مخرلطة، أن موكبة ذن طب عة
 .(2)قايوي ة ًلئح ة أن تنظ م ة نشونط

مما يحقق أكبو قدر  ؛اإلتروني عقود امر از الموافق العامة  إبوا نقد يادى بعض الفقه ب
 .(3)من المنافسة عال ة السوعة عالمً ا، نيوفو الوقت نالجهد

                                                           
(1)

م، 2017، مكتبة نيسان للطباعة والتوزيع، غزة، فلسطين، 1شريف أحمد بعلوشة، مبادئ القانون اإلداري في فلسطين، ط 

 .244ص
(2)

 وما بعدها. 102هذه اآلراء مشار إليها لدى حمادة عبد الرازق حمادة، مرجع سابق، ص 
(3)

 .376ص حمادة عبد الرازق حمادة، مرجع سابق، 



 الفصل األول: ماهية العقد اإلداري اإللكتروني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
35 

عقد امر از الموافق العامة الرقل دي، هو يفسه عقد امر از  نمن هنا يمكننا القول بأنّ 
ه أن تنف ذه أن كل هما باسرخدا  نسائل إبوام، إًل أن  األخ و يرم لترونيياإلالموافق العامة 

 ة.إلتروني 

: "اتفاق ب ن شخص بأّيه لترونيياإلعوف عقد امر از الموافق العامة الباحث يُ  نعل ه فإنّ 
يقو  على يفقره نمسؤنل ره بإدارة خدمة  ص، يرعهد بمقرضاه األخ و بأنْ معنوي عا  نشخص خا

يحروي العقد على شونط اسرثنائ ة غ و مألوفة في  ت طابع اقرصادي للجمهور، على أنْ عامة ذا
 ة".لتروني اإله أن تنف ذه أن كل هما بالوسائل إبواميرم  عقود األفواد، نأنْ 

من القايون األساسي الفلسط ني المعدل منه  (94)الُمشّوع الدسروري في المادة  نقد يّص 
على أيه: " يحدد القايون القواعد ناإلجواءات الخاصة بمنح اًلمر ازات أن اًللرزامات المرعلقة 

ن أحوال الرصوف بالعقارات المملوكة باسرغالل موارد الثونة الطب ع ة نالموافق العامة، كما يب ّ 
فقد يظمت  ،نلة نغ وها من األشخاص المعنوية العامة، أن القواعد ناإلجواءات المنظمة لها"للد

بعض أحكا  عقد   2014لسنة  (4)أحكا  الفوع الخامس من القايون المديي الفلسط ني رقم 
واي ن أن أيظمة تنظم نعلى خالف ذلك لم يصدر الُمشّوع الفلسط ني أي ق ،الرزا  الموافق العامة

 اإلدارةجواءات الخاصة بمنح اًلمر ازات المرعلقة بالموافق العامة، على الوغم من ق ا  اعد ناإلالقو 
 .(1)العديد من عقود اًلمر از إبوا في فلسط ن ب

يشاءه نتنظ مه إعلى اسرغالل موفق عا  يرطلب  أن  موضوع عقد اًلمر از ينصبُ  دّ نًل بُ 
 موافق ح وية تقد  خدمات ضونرية للمجرمع، لذا فإن  تتال ف باهظة الثمن، نيسرهدف اسرغالل 

عقد اًلمر از من العقود الري يجب على الجهات الرشويع ة سن القواي ن المنظمة له، نأبوز 
 :(2)السمات الري يرسم بها عقد اًلمر از

 عاًما.  ن ذه لفروة طويلة قد تزيد عن خمسعقد اًلمر از عقد طويل األمد يحراج تنف -1
مع الشوكة  اإلداري العقد  إبوا مايحة اًلمر از بسلطة تقديوية ناسعة في  اإلدارةترمرع  -2

 أن الشخص المعنوي طالب اًلمر از.

                                                           
(1)

تجدر االشارة أنَّ السلطة الوطنية الفلسطينية وضعت اطاًرا قانونيًا ينظم القواعد واإلجراءات المنظمة لمنح االمتيازات، والقوانين  
 المنظمة ألحكامها إال أنَّ هذا االطار ما زال قيد الدراسة ولم يعرض على المجلس التشريعي بعد.

(2)
 .258اإلداري، مرجع سابق، ص الذنيبات، الوجيز في القانون 
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يرحدد المقابل المادي في عقد اًلمر از غالًبا بوسو  يحصل عل ها الملرز  من  -3
 المنرفع ن.

األنل شونط  ن الواجح فقًها أن  عقد اًلمر از يحروي على يوع ن من الشونط، النوع
تعاقدية، أما النوع الثايي فهو شونط ًلئح ة، ف ما يرعلق بالشونط الرعاقدية فهي تلك العقود الري 

لو قامت بإدارة الموفق بنفسها، نترعلق بنصوص مال ة تضمن للملرز  مقابل  اإلدارةتسرغني عنها 
تملك تعديلها  اإلدارة ح ة فإنّ الشونط الالئ اتشغ ل الموفق نيحكمها مبدأ الروازن المالي للعقد، أم

في كل نقت نزمان نفًقا لحاجة الموفق العا  موضع اًلسرغالل، نهي الري تب ن ك ف ة أداء 
 .(1)الخدمة للمنرفع ن

إلى شخص معنوي خاص بإدارة  اإلدارةد جهة هتع نتقو  فتوة عقد اًلمر از على أنْ 
ض تقديم خدمات لجم ع المواطن ن، نتشغ ل موفق مع ن على يفقة األخ و نتحت مسؤنل رها، بغو 

مقابل اسر فاء ثمن الخدمة بطويقة مع نة، نيكون اًلمر از عادة بهدف تأس س أن تطويو 
 .(2)إلختول د التهوباء، الرنق ب عن المعادن، اًلتصاًلت... :مشونعات ضخمة، منها

نصاحب اًلمر از أن  ،(اإلدارةمايح لالمر از ) :هما ،لعقد اًلمر از طوفاننعلى ذلك فإن 
هما: العالقة ب ن مايح اًلمر از  ،كما يروتب عل ه يوعان من العالقات ،حامله )الشوكة الخاصة(

عقد ة نيصوص اإلدارينقواعد العقود  اإلداري نهذه العالقة يحكمها القايون  ،نب ن حامله
 منرفع ن. ن حامل اًلمر از نجمهور النالعالقة ب ،اًلمر از

 أنْ  اإلدارة اًلمر از، نعلى حامل اخر ار عبء بمنح اًلمر از المخرصة اإلدارة على يقع 
 الشونط هذه أبوز اًلمر از، نمن حامل اخر ار يرم أساسها على الري نالمعاي و تضع الشونط

 اًلمر از حامل اخر ار لإلدارة يمكن الالزمة، كما المال ة ة، نالموارداإلدارين  الفن ة نالمعاي و الخبوة
 طويق عن اًلخر ار أن ،(3)اًلمر از طويق عن إدارته توغبه الذي بالموضوع طوح مناقصة بعد

 .(4)الرفانض

                                                           
(1)

 .66أنس جعفر، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 
(2)

 21محمود خلف الجبوري، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 
(3)

 .408م، ص2012حمادة عبد الرزاق حمادة، النظام القانوني لعقد امتياز المرافق العامة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  
(4)

 .346،ص1998، بدون دار نشر، القاهرة، 2صبرة، ترجمة العقود اإلدارية، ط محمود 
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 اإلدارةنتتون يهاية عقد اًلمر از بايرهاء المدة المنصوص عل ها في العقد، أن بق ا  
خالل إنكذلك ينرهي من خالل القضاء عند اء العقد ألسباب ترعلق بالمصلحة العامة، ّيهإب

 .(1)بالرزاماته أن ارتتابه ألخطاء جس مة اإلدارةالمرعاقد مع 

نيرفق الباحث مع الوأي السابق في أن  عقد اًلمر از قد ينرهي بنهاية طب ع ة بايرهاء مدة 
لدناعي المصلحة العامة  سواءً  اإلدارةالعقد، نقد ينرهي يهاية غ و طب ع ة نيكون ذلك من قبل 

سرط ع ت اإلدارة ندنن خطأ من الملرز  أ  ير جة خطأ الملرز ، نلتن يخرلف مع الوأي السابق بأن  
أحد اًلمر ازات الري  اإلداري فالفسخ المنفود للعقد  ؛الفسخ المنفود للعقد دنن اللجوء للقضاء

 في العقد ينص على ذلك. اسرعمالها نلو لم يوجد يٌص  اإلدارةتسرط ع 

ما شوكة عقد اًلمر از قائما في فلسط ن في العديد من الحقول، ًل س ّ  أسلوبُ قد كان ن 
الري تعمل من خاللها شوكة اًلتصاًلت الفلسط ن ة )بالرل(، نشوكة التهوباء ناًلتصاًلت 

 .(2)اًلتصاًلت الخلوية )جوال(، نغ وها من العقود

  

                                                           
(1)

 .245شريف بعلوشة، مبادئ القانون اإلداري في فلسطين، مرجع سابق، ص  
(2)

للمزيد من اإليضاح راجع في ذلك محمد جابر عبد 244 شريف بعلوشة، مبادئ القانون اإلداري في فلسطين، مرجع سابق ص  

ظام القانوني لتنفيذ عقد امتياز شركة كهرباء فلسطين، دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة، العال، الن
م، و معين برغوثي، عقود االمتياز )حالة شركة االتصاالت الفلسطينية(، دراسة مقدمة للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، سلسلة 2018

 .2004، ، رام هللا35تقارير قانونية 
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 الفرع الثايي
 لكترويياإل عقد األشغال العامة  

 (1)  األشغال في المادة 1999( لسنة 6عوف قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة رقم )
 ا: بأّيه

الطوق نالمنشآت نالمشاريع الهندس ة بمخرلف أيواعها نلوازمها نص ايرها نمرابعة "إيشاء األبن ة ن 
 ."تنف ذها ناإلشواف عل ها

  بشأن الشواء العا  عوف األشغال في المادة 2014( لسنة 8كما أن  القوار بقايون رقم )
نإصالح أن ص اية أن ا: "كل األعمال الموتبطة بالبناء نالرعم و، نإعداد الموقع، نالهد ، بأّيه (1)

تجديد الطوق السويعة، أن إيشاء البن ة الرحر ة أن البن ة الفوق ة، أن الروك ب، أن أشغال البناء 
المرعلقة بالحفو، نكذلك توك ب المعدات نالمواد، نالديكور، نالخدمات الرابعة لألشغال، إذا كايت 

 ".ق مة هذه الخدمات ًل ترجانز ق مة األشغال يفسها

ن  عقد األشغال هو إفي مصو عقد األشغال بقولها: " اإلداري عوفت محكمة القضاء ب نما 
بمقرضاه يرعهد المقانل بالق ا   ،عقد مقانلة ب ن شخص من أشخاص القايون العا  نفود أن شوكة

بعمل من أعمال البناء أن الروم م أن الص اية في عقار لحساب هذا الشخص المعنوي العا  
 .(1)عامة مقابل ثمن يحدد في العقد" نتحق ًقا لمصلحة

–نأحد المقانل ن يقو  بمقرضاه هذا األخ و  اإلدارةه: "اتفاق ب ن نعوفه بعض الفقه أيّ 
 .(2)تحق ًقا لمنفعة عامة" اإلدارةببناء أن توم م أن ص اية عقارات مع نة لحساب  -بمقابل

 لترونيياإلويف لعقد األشغال ه لم يجد لدى الرشويع أن الفقه أي تعنتجدر اإلشارة إلى أيّ 
: "هو اتفاق ب ن شخص معنوي بأّيهالباحث قد عوفه  ة؛ لذا فإنّ اإلداريالذي يعربو أحد العقود 

بالق ا  بعمل من أعمال البناء أن الروم م أن الص اية في  األخ وعا  نمقانل يرعقد بمقرضاه هذا 

                                                           
(1)

ق مشار إليه لدى أحمد سالمة بدر، 8لسنة  284في الدعوى رقم  23/12/1956حكم القضاء اإلداري المصري الصادر بجلسة  

. وكذلك لدى محمد فؤاد عبد الباسط، القانون 138، ص2010، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، 1العقود اإلدارية وعقد البوت، ط

 .466امعة الجديدة للنشر، دون سنة نشر، صاإلداري، دار الج
(2)

 .111ماجد راغب الحلو، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 
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احدى الموافق العامة على أن  يحروي العقد على شوط اسرثنائي أن شونط اسرثنائ ة غ و مألوفة 
 ".هإبوامة في لتروني اإلفي عقود القايون الخاص نأن يرم اسرخدا  الوسائل 

ه إًل أيّ  ،هو ذاته عقد األشغال الرقل دي لترونيياإلنمن هنا يمكن القول أن  عقد األشغال 
 ة.إلتروني ه أن تنف ذه كلً ا أن جزئً ا باسرخدا  نسائل إبواميرم 

أحد أيواع العقود - لترونيياإلعقد األشغال العامة  نفًقا لما سبق من الرعويفات، فإن  
 نهي على النحو الرالي: ،يرحلل إلى عناصو مهمة -ةلتروني اإلة اإلداري

لذا ًل تعربو من األشغال العامة الرعاقدات  ؛األشغال عقاًرا يكون موضوعُ  يجب أنْ  .1
الري تود مع المنقوًلت مهما بلغت أهم ة هذا المنقول من ح ث الحجم أن الق مة، حرى نفي حال 

من باب األشغال العامة ما  عدُّ ه ًل يُ ه مخصص للمنفعة العامة، كما أيّ ملت ة المنقول للدنلة أن أيّ 
 وة طائوات مرحوكة نلو كبوت، نتقو  فتوة األشغال العامة يرعلق ببناء سف نة أن توم مها أن حظ

 .(1)يشاء خطوط تلفوي ة أن مد أسالك تحت الماءإ :إذا كان موضوعها عقاًرا بالرخص ص مثل
يرم العمل موضوع العقد لحساب شخص معنوي عا ، سواء كان شخًصا  يجب أنْ  .2

المعنوي مالًتا للعقار موضوع العقد أ   معنوًيا عاًما إقل مً ا أ  موفقً ا، نسواء كان مال الشخص
ذا كان هذا الشخص إأثو العقد للشخص المعنوي العا   ًل، كما لو كان مسرأجًوا، نبهذا ينصوف

 .(2)نأشوف باسرموار ندقة على تنف ذ العمل موضوعها ،قد ساهم في تمويل األشغال العامة
عقد األشغال موضوع العقد تحق ق منفعة عامة لمن  إبوا يكون الغوض من  يجب أنْ  .3

 (3)ترصل مصالحهم بهذا العقار، كما هو الحال بالنسبة للمدارس نالمسرشف ات.
لى تس  و موفق عا ، إيهدف  ، نأنْ اعامً  امعنويً  اطوفي العقد شخًص  أحدُ  أن  يكونَ  .4

 نيحروي على شوط أن شونط اسرثنائ ة غ و مألوفة في عقود األفواد.
 ة سواء كلً ا أ  جزئً ا.إلتروني ه أن تنف ذه أن كل هما باسرخدا  نسائل إبواميرم  أنْ  .5

نقد يظم الُمشّوع الفلسط ني عقد األشغال العامة من خالل قايون العطاءات لألشغال 
  بشأن 2014( لسنة 8  نيظامه، نكذلك القوار بقايون رقم )1999( لسنة 6الحكوم ة رقم )

عقد األشغال عبو الوسائل  إبوا الشواء العا  نيظامه، نقد تضمن في القايون إجواءات 
  ة.لتروني اإل

                                                           
(1)

 .466محمد فؤاد عبد الباسط، القانون اإلداري، مرجع سابق، ص 
(2)

، 2008القانونية، القاهرة، ، المركز القومي لإلصدارات 1ود اإلدارية، ط 2008عبد العزيز عبد المنعم خليفة، األسس العامة في،  

 .59ص
(3)

 .329هاني عبد الرحمن غانم، الوسيط في القانون اإلداري، مرجع سابق، ص 
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 الثالثالفرع 
 لكترويياإل  اإلداري عقد التوريد  

حكامه نقواعده أم ه يظّ على الوغم من أيّ  اإلداري لم يعَوف الُمشّوع الفلسط ني عقد الروريد 
( لسنة 8، نكذلك من خالل القوار بقايون رقم )1998( لسنة 9من خالل قايون اللواز  رقم )

 بشأن الشواء العا . 2014

: "اتفاق ب ن شخص معنوي بأّيه اإلداري المصوي عقد الروريد  اإلداري ب نما عوف القضاء 
من أشخاص القايون العا  نفود أن شوكة يرعهد بمقرضاه هذا الفود أن تلك الشوكة بروريد أش اء 

نهو يخرلف عن اًلسر الء في أن   ،مع نة للشخص المعنوي ًلزمة لموفق عا  مقابل ثمن مع ن
سلم المنقوًلت المرعاقد عل ها بوضائه دنن أن  يكون مضطًوا إلى ي اإلداري المورد في عقد الروريد 
ما يكون بمقرضى قوار إداري بأن يسلم المورد المنقوًلت المطلوبة بهذا ذلك ب نما اًلسر الء إيّ 

 .(1)القوار جبًوا"

: "اتفاق ب ن شخص معنوي عا  مع شخص آخو عا  أن بأّيهنقد عوفه الفقه الفلسط ني 
يرعهد بمقرضاه هذا األخ و بروريد منقوًلت ًلزمة لرس  و موفق عا  مقابل ثمن مع ن أن  ،خاص

 اً نذلك برضم نه شونط ،العقد إبوا يرم اسرخدا  نسائل القايون العا  في  على أنْ  ،قابل للرع  ن
 .(2)اسرثنائ ة غ و مألوفة في القايون الخاص"

: بأّيه -نبحق– لترونيياإل اإلداري يد نمنه فقد عوف بعض الفقه الفلسط ني عقد الرور 
 اإلدارةة ب ن لتروني اإله أن تنف ذه أن كل هما مًعا عن بعد بواسطة الوسائل إبوام"كل اتفاق يرم 

يرعهد بمقرضاه هذا األخ و بروريد منقوًلت لإلدارة ًلزمة  ،العامة نشخص آخو عا  أن خاص
العامة إلى اسرخدا   اإلدارةتلجأ  على أنْ  من مع ن أن قابل للرع  نلرس  و موفق عا  مقابل ث
العقد نذلك برضم نه شوًطا أن شونًطا اسرثنائ ة غ و مألوفة في  إبوا نسائل القايون العا  في 

 .(3)ة"لتروني اإلالمعامالت 

                                                           
(1)

ق مشار إليه 7، مجموعة المكتب الفني السنة 2/12/1952ق، جلسة 4لسنة  625حكم المحكمة اإلدارية المصرية في الدعوى رقم  

 .330نون اإلداري، مرجع سابق، صلدى هاني عبد الرحمن غانم، الوسيط في القا
(2)

 .331هاني عبد الرحمن غانم، الوسيط في القانون اإلداري، المرجع السابق، ص 
(3)

 .44،ص2012هاني عبد الرحمن غانم، النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  
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 عدة، خصائصيرم ز ب اإللترونيي اإلداري عقد الروريد  نفًقا لما سبق من تعويفات فإنّ 
 نهي على النحو الرالي:

ينصب دائًما على منقوًلت فقط، فال يود على  اإللترونيي اإلداري  محل عقد الروريد .1
 عقار أًيا كان هذا العقار.

 ب ن طوف ن أحدهما أن كالهما شخص عا .اإللترونيي بوا  عقد الروريد اإلداري إيرم  .2
 يهدف إبوا  عقد الروريد اإلداري اإللترونيي إلى تس  و موفق عا . .3
 يرضمن شونًطا اسرثنائ ة غ و مألوفة في عقود األفواد. اإلداري عقد الروريد  .4
أن تنف ذه أن كل هما باسرخدا  نسائل  عقد الروريد اإلداري اإللترونيي إبوا يرم  .5

 ة.إلتروني 

 اإلدارةكون  ؛نًل تتون عقوًدا إدارية توريدٍ  قد تبو  عقودَ  اإلدارةلنا أن  يش و إلى أن   نًل بدّ 
اسرثنائ ة فال يكون العقد  اً نًل تضمنه شونط ،نتنزل ف ه منزلة األفواد ،شواء للواز  قد تبو  عقودَ 

 بذلك عقًدا إدارًيا.

، ضماًيا اإلداري عقد الروريد  إبوا غالًبا ما تربع أسلوب المناقصة في  اإلدارةكما أن  
هذا النوع من العقود  إبوا لمصلحة الخزينة العامة للدنلة، كما أن  الزمن عامل رئ سي من عوامل 

 .(1)نمن ح ث ايرهاء العقد ،من ح ث ظونف الرنف ذ

ة؛ لما س كون له لتروني اإلعقود الروريد باسرخدا  الوسائل  إبوا  اإلدارةنيه ب الباحث ب
نلما قد يحقق من توف و الوقت نالجهد  ،اإلداري الدنر التب و في تحق ق المبادئ العامة للعقد 

 .اإلدارةعلى 

 

  

                                                           
(1)

 .20سابق، صمحمود خلف الجبوري، العقود اإلدارية، مرجع  
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 الفرع الرابع
 لكترويياإل عقد القرض العام  

 (579)  عقد القوض في المادة 2012لسنة  (4)عوف القايون المديي الفلسط ني رقم 
ه:  "القوض عقد يلرز  بمقرضاه المقوض بأن ينقل إلى المقروض ملت ة مبلغ من النقود أن على أيّ 

لقوض ش ًئا مثله في مقداره نيوعه يود إل ه المقروض عند يهاية ا على أنْ  ،أي شيء مثلي آخو
 .نصفره"

حدى ه ئاتها إعقد دين مالي تسردينه الدنلة أن : "بأّيهنعوف جايب من الفقه عقد القوض 
العامة من الجمهور أن المصارف المحل ة أن الدنل ة، مع اًللرزا  بود ق مره، ندفع فوائد عنه ط لة 

 .(1)العقد"فروة القوض في الراريخ المحدد، نفًقا لشونط 

: " المبالغ النقدية الري تحصل عل ها الدنلة أن أي شخص معنوي عا  بأّيهخونن آنعوفه 
 إنْ  -عاد اسرحقاقها، نبدفع فوائدآخو من الغ و، مع الرعهد بودها إل ه موة أخوى عند حلول م 

 .(2)ا لشونط عقد القوض"عنها نفقً  -اشروط ذلك 

 ها تضمنت الرالي:القول أيّ  لى الرعويفات السابقة يمكنإنبالنظو 

 اإلدارةتقو    ًنا، إًل أيه ًل يرصور أنْ القوض مبلغ من المال قد يكون يقًدا أن ع -
 يكون مبلًغا مالً ا. أنْ  د  باقرواض شيء ع ني؛ لذا يوى الباحث أن  عقد القوض العا  ًل بُ 

 عقد القوض العا  عقد يحصل ف ه شخص من أشخاص القايون العا  على مبلغ -
 القوض.

 القوض يدفع بصورة اخر ارية نل ست إجبارية، نهذا هو األصل. -
 تم اًلتفاق على ذلك. الوفاء بق مره، ندفع الفوائد أنْ القوض يدفع مقابل  -

                                                           
(1)

 .72، ص2010إعاد حمود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي، دار الثقافة، عمان،  
(2)

،مكتبة نيسان، 1هاني عبد الرحمن غانم، المالية العامة والتشريع الضريبي في ضوء النظام المالي والضريبي لدولة فلسطين، ط 

 .123غزة،ص
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، كأحد لترونيياإلنالمالي تعويف عقد القوض العا   اإلداري لم يرنانل فقهاء القايون 
ة، ف مكن القول أن  ينطبق لتروني اإلة اإلداريلعقود هذا العقد من اة، ن لتروني اإلة اإلداريالعقود 

 ة.لتروني اإله يرم باسرخدا  نسائل عل ه ما ينطبق على عقد القوض العا  الرقل دي، إًل أيّ 

ه إبوام: "اتفاق يرم بأّيه لترونيياإل اإلداري لذا فقد عوف الباحث عقد القوض العا  
مع الرعهد بودها ندفع على مبالغ مال ة من الغ و  ة تحصل الدنلة من خاللهلتروني اإلبالوسائل 

يهدف حصول الدنلة على هذا المال تس  و موفق عا  نأن  العقد ذلك على أنْ اشروط  إنْ فوائده 
  .تدخل ف ه شونط اسرثنائ ة غ و مألوفة في عقود القايون الخاص"

( لسنة 7نيظم الُمشّوع الفلسط ني موضوع القوض العا  نأحكامه من خالل قايون رقم )
  الخاص برنظ م الموازية العامة نالشئون المال ة في الفصل الخامس منه، نالمرعلق بإدارة 1998

  الذي أطلق على القوض العا  2005( لسنة 24الدين ناألصول، نكذلك قايون الدين العا  رقم )
: "الوص د القائم لاللرزامات المال ة الحكوم ة، غ و بأّيهدين العا ، نقد عوف الدين العا  اسم ال

 .المسدد نالمروتب عل ها دفعة تسديًدا ًللرزاماتها"

ه عقد القوض العا  مع  بنوك محل ة ن مؤسسات مال ة محل ة أخوى، كما أيّ  إبوا نللدنلة 
 الذين يق مون خارج الدنلة، نمن هنا فإنّ   نطب ع ن الأن  رياه مع األشخاص اًلعربإبواميمكن 

 . (1)(ايكون عقًدا خارجً ا )دنل ً  كون عقًدا داخلً ا )محلي( أن أنْ ي ما أنْ إعقد القوض العا  

كما هي خصائص العقد على القوض من خالل عقد تبومه مع الغ و، ن  اإلدارةتحصل 
قسًوا عن الغ و إذا كان  اإلدارةيكون بوضى طوف ه، إًل أن  القوض العا  قد تلجأ إل ه  تلز  ف ه أنْ 

ذلك لمواجهة األزمات اًلقرصادية الصعبة، نيكون ذلك بناَء على قوار إداري صادر بإرادة 
القوض العا  إما أن  يكون قوًضا اخر ارًيا نيعربو بذلك عقد، أن  منفودة، نبناء على ذلك فإنّ 

 . (2)اً ًضا إجبارًيا نًل يعربو بذلك عقدقو 

إًل أن  ثمة خالف ب ن فقهاء القايون حول تت  ف القوض العا ، فهل هو عقد من العقود 
 الخاصة؟ اإلدارةة؟ أ  هو عقد من عقود اإلداري

                                                           
(1)

الوقائع الفلسطينية بتاريخ   66م، منشور في العدد رقم2005( لسنة 24ون الدين العام رقم )راجع نص المادة األولى من قان 

 .5م، ص2/7/2006
(2)

 .128هاني عبد الرحمن غانم، المالية العامة والتشريع الضريبي...، مرجع سابق، ص 
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عقد القوض العا  المبو  من قبل الدنلة في فويسا هو عقد إداري على الدنا ، نمن 
ة المحددة بنص القايون، أما عقد القوض اإلدارياخرصاص مجلس الدنلة؛ كويه من ضمن العقود 

الري تعربو من اخرصاص المحاكم  اإلدارةالصادر عن اله ئات المحل ة فهو عقد من عقود 
ن،  قسمإلى يقسم الفقه افقد  -المربع في فلسط ن نمصو –للمع ار القضائي العادية، أما نفًقا 

نهو ما –، نالقسم اآلخو (1)داري على الدنا إنن أن  عقد القوض العا  هو عقد جايب منهم يو ف
، اإلداري طالما اشرمل على شونط العقد  إداريٌ  يعربو أن  عقد القوض العا  عقدٌ  -يؤيده الباحث

ينص  لخاصة، نمن هذه الشونط مثاًل أنْ ا اإلدارةأما إذا فقد أحد هذه الشونط فهو عقد من عقود 
عفاء المرعاقد من الضويبة على الفوائد الري يحصل عل ها المرعاقد من إ أحد بنود العقد على 

 .(2)القوض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .72اعاد حمود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي، مرجع سابق، ص 
(2)

 .148هاني عبد الرحمن غانم، المالية العامة والتشريع الضريبي...، مرجع سابق، ص 
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 المطلب الثايي
 لكترويياإل  اإلداري خصائص العقد  

فضاًل ، اإلداري ه يحروي على سمات العقد أيّ  لترونيياإل اإلداري عقد أبوز سمات ال نم
يوضح خصائص العقد  لذا اقرضى األمو أنْ ؛ عن كويه له خصائص تم زه عن غ وه من العقود

ا، إلتروني بصفره عقًدا  لترونيياإل اإلداري بصفره عقًدا إدارًيا، نمن ثم العقد  لترونيياإل اإلداري 
 النحو الرالي:نذلك في فوع ن على 

 الفوع األنل: خصائص العقد اإلداري اإللترونيي بصفره عقًدا إدارًيا.

 الفوع الثايي: خصائص العقد اإلداري اإللترونيي بصفره عقًدا إلترونيً ا.
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 الفرع األول
ا إدارياا لكترويياإل  اإلداري خصائص العقد    بصفته عقدا

الرقل دي مع فارق الوس ط في الرعاقد،  اإلداري هو يفسه العقد  لترونيياإل اإلداري العقد 
تروفو ف ه حرى  يجب أنْ له خصائص  اإلداري العقد  بأنّ  اإلداري نما اسرقو عل ه الفقه نالقضاء 
 نهي على النحو الرالي:  ،اإلداري يكون محل النظو في القضاء 

 ا في العقد.يكون أحد أشخاص القايون العا  طوفً  أنْ  .1
 ل العقد بنشاط موفق عا .اتصا .2
 اتباع أسلوب القايون العا  )الشونط اًلسرثنائ ة(. .3

تم  ز العقد اإلداري اإللترونيي في المبحث  نس رم تفص ل هذه الخصائص عند تنانل معاي و
 الثايي من هذا الفصل.
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 الفرع الثايي
ا  لكترويياإل  اإلداري خصائص العقد    اإلكتروييبصفته عقدا

، مما اً إلتروني  اكويه عقدً  لترونيياإل اإلداري سنقو  برفص ل الخصائص الري تم ز العقد 
 ة الرقل دية نهي على النحو الرالي:اإلداريس ساعد على تم  زه عن العقود 

 : ن  أهم ما يم ز إ،ح ث (1)عدمن العقود الري ترم عن بُ  لترونيياإل اإلداري يعربو العقد أوالا
ف ه  الَقبولن  اإليجابينرفي ف ه الحضور المادي لألطواف، نيرم يقل  بأّيهعد عن بُ  العقد الذي يبو 

عنصو الزمن يرالشى في  ، فضاًل عن ذلك فإنّ بوسائل سمع ة نبصوية مثل الرلفاز أن الم ناتل
 .(2)عد فرتون بصدد تعاقد ب ن حاضوين من ح ث الزمان نغائب ن من ح ث المكانالعقد عن بُ 

ه السائدة هي شبكة اإليرويت الري تشروك بها إبوامالطابع الدنلي، كون أن  نس لة ثايياا: 
، نهذه الخاص ة تث و إشكال ة القايون الواجب الرطب ق على منازعات العقد (3)غالب ة دنل العالم

مع مرعاقد من دنلة أخوى، ما لم يوجد  اإلدارةنالمحكمة المخرصة في الفصل في حال تعاقدت 
 .(4)حك مشوط الر

شخص ة الشخص  إلىإشكال ة أخوى قد تثار، نهي إشكال ة عد  القدرة على الرعوف 
 .(5)المرعاقد نمدى أهل ره للرعاقد، نكذلك معوفة الموكز المالي له

هو عقد ذن  لترونيياإل اإلداري نعلى الوغم من أن  غالب الفقه قد ذهب إلى أن  العقد 
 داخلي، بمعنى أنْ  إلترونييعقد إداري  إبوا الباحث يخالف هذا الوأي، فقد يرم  طابع دنلي فإنّ 

ه تم عقد مع مرعاقد محلي مما ينفي الصفة الدنل ة عن العقد، على الوغم من أي   إبوا ب اإلدارةتقو  
 ة.إلتروني ه أن تنف ذه أن كل هما عبو نسائل إبوام

                                                           
والمتعلق بحماية المستهلك في  ،1997مايو  20عرفت المادة الثانية من التوجيه األوربي الصادر في (1)

مورد ومستهلك من خالل  العقد المبرم عن بعد بأنه: "أي عقد متعلق بالسلع والخدمات يتم بين  عن بعد، المبرمة العقود
اإلطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات التي ينظمها المورد، والذي يتم باستخدام واحدة أو أكثر من 

 ." وسائل االتصال اإللكترونية، حتى إتمام التعاقد
 .74خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص(2)
 .153 قيدار عبد القادر صالح، مرجع سابق، ص(3)
(4)

 .125ماجد راغب الحلو، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص  
(5)

 .77خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص 
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 ،(1)لترونيياإلعبو الروق ع  لترونيياإليرم إثبات العقد  يمكن أنْ ، آل ة اإلثباتثالثاا: 
 .(2)لترونيياإلنالمحور 

إضافة الى ما سبق فإن العقد اإلداري المبو  عبو الوسائل اإللتروني ة يسهم في سوعة 
 ايجاز المها ، نزيادة اإلتقان بإجواءات مبسطة، فضاًل عن كويه يوسخ الشفاف ة اإلدارية.

أداة الوفاء، يمكن اسرعمال نسائل الدفع المادية، كما يمكن اسرخدا  نسائل الدفع  رابعاا:
نالنقود  ،ةلتروني اإلناألنراق الرجارية  ،ة للوفاء بالثمن، من ذلك مثاًل البطاقات البنت ةلتروني اإل
 .(3)ةلتروني اإل

ا:  ه عن طويق الوسائل إبوامب لترونيياإل اإلداري نس لة الرعاقد، يرم ز العقد خامسا
ة اإلداريعن باقي العقود  لترونيياإلة، نهذه الخاص ة تعد أهم ما يم ز العقد لتروني اإل

 .(4)الرقل دية

ا:  غ و مثبت على دعامة نرق ة  لترونيياإل اإلداري العقد ، عد  نجود دعامة نرق ةسادسا
دعامة نرق ة، ففي العقد على خالف العقد الرقل دي الذي يكون مثبًرا في أغلب األحوال على 

 .(5)رك زتها الماديةترجود اآلل ة الرعاقدية من  لترونيياإل

                                                           
"بأنه بيان يأخذ الشكل اإللكتروني ويرتبط أو يتصل  2004كانون األول  13( من التوجيه األوربي الصادر في 2عرفته المادة ) (1)

لسنة  8يخرج بشكل موثق" كما عرفه قانون المعامالت اإللكترونية رقم  والذي يمكن أن  بشكل منطقي بمعطيات إلكترونية أخرى، 
بأنه: "عالمة شخصية تتخذ شكل حروف وأرقام أو رموز أو أصوات أو غيرها تكون ملحقة أو مرتبطة بمعاملة إلكترونية  2013

تمًدا من جهة التصديق"، قيدار عبد القادر صالح، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره ويكون مع
، لمزيد من اإليضاح راجع أيًضا ثروت عبد الحميد، التوقيع اإللكتروني، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية 153مرجع سابق، ص

 .138، كذلك ماجد راغب الحلو، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص2007
المحرر اإللكتروني بأنه: " معلومات  2001رال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية لسنة من قانون األونست 2عرفت المادة ( 2)

يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استالمها أو تخزينها بوسائل اإللكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك، على سبيل المثال ال 

فقرة ب من  1كتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي."، وجاء في نص المادة الحصر، التبادل اإللكتروني للبيانات أو البريد اإلل

: "المحرر اإللكتروني هو رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن، أو  قانون تنظيم التوقيع اإللكتروني المصري أنَّ

عبدالعزيز المرسى حمود، مدى حجية   ة وسيلة أخرى مشابهة."ا بوسيلة الكترونية أو ضوئية أو بأيا أو جزئيً ترسل أو تستقبل كليً 

 .9م، ص2004بدون دار نشر، ، المحرر اإللكتروني في اإلثبات في المسائل المدنية والتجارية في ضوء قواعد اإلثبات النافذة
(3)

، كما ظهرت أوراق 125، ماجد راغب الحلو، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص661حمدي سليمان قبيالت، مرجع سابق، ص 
ويشار لها مالية إلكترونية مشابهة لألوراق المالية التقليدية مثل: الشيك اإللكترونية، والكمبيالة اإللكترونية والسند االذني اإللكتروني، 

األجل المعروفة بلجنة  ر، استجابة لتوصية لجنة تطوير االئتمان قصي1977يوليو 2ول مرة في فرنسا ، وظهرت أlcrاختصاًرا 
ما المسحوب عليه، لمزيد من اإليضاح راجع علي سيد  قاسم، جيليت، ويتطلب استخدام الكمبيالة اإللكترونية موافقة األطراف ال سيّ 

، وراجع 376، ص 2000الدفع(، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، قانون األعمال )وسائل االئتمان التجاري وأدوات 
 .77أيًضا خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص

، صالح أحمد عبطان، الشكلية في العقود 45، ص2007( رحيمة نمديلي، العقد اإلداري اإللكتروني، دار الجامعة الجديدة، 4)
 .8، ص2006ة الموصل، الطبعة األولى، اإللكترونية، كلية القانون، جامع

 .8( صالح أحمد عبطان، المصدر نفسه، ص5)
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 تمهيد وتقسيم

منزلة  اإلدارةة أ  يزلت ف ها إداريسواء كايت عقوًدا - اإلدارةفي العقود الري تبومها 
الحوية في اخر ار المرعاقد، لذا فوض   -كما عقود القايون الخاص -ل س لإلدارة   -األفواد

اتباعها عند اخر ار المرعاقد معها، ننضع معاي و  اإلدارةالُمشّوع جملة من اإلجواءات نجب على 
 .(1)غفالها نإًل بطل عقدهاإ عد   اإلدارةنجب على 

، نالري تحدد (2)اإلداري العقد  بوا ري شوعها الُمشّوع إلنالمناقصة هي أبوز األسال ب ال
خاصة ًلخر ار المرعاقد مما يضمن الحفاظ على المال العا  نتصويفه بأفضل الطوق الري  اطوقً 

 تحقق المصلحة العامة نضمان الرنف ذ األمثل لموضوع العقد.

فقد اعربو  ؛للمشوع المصوي كما أن  الُمشّوع الفلسط ني مخالًفا الُمشّوع الفويسي نموافًقا 
ه تبنى ب ن ط اته أيواًعا أخوى ة، كما أيّ اإلداريالعقود  بوا إلالمناقصة العامة أسلوًبا أص اًل 

 .(3)للمناقصة العامة، نمنها المناقصة المحل ة نالمناقصة الدنل ة نالمناقصة على موحلر ن

نأطلق عل ها في بعض القواي ن  ،الُمشّوع الفلسط ني يظم إجواءات المناقصات نبحق فإنّ 
نالعطاءات  ، 1998لسنة  (9)نذلك في قايون اللواز  العامة رقم  ،مصطلح "العطاءات"

ذلك  طبقان في المحافظات الجنوب ة، تالنهما القايويان الم ، 1999لسنة  (6)الحكوم ة رقم 
 فظات الشمال ة.  بشأن الشواء العا  الساري في المحا2014لسنة  (8)القوار بقايون رقم 

ة هي لتروني اإلجدر اإلشارة إلى أن  األحكا  ناإلجواءات الري تنطبق على المناقصة ت
رم تطب قها برغل ب الطابع أن  األنلى ي دَ  ْ ذاتها األحكا  الري تنطبق على المناقصة الرقل دية بَ 

 .(4)لترونيياإلجواءاتها ننثائقها تحمل الطابع إن  إح ث ، الرقني

                                                           
 .205م ص1997محمد سعيد أمين، المبادئ العامة للقانون اإلداري، دار الثقافة الجامعية، مصر، ( 1)
م بشأن الشراء العام الذي حدد أساليب 2014لسنة  (8)القرار بقانون رقم  حيث نصَّ  ،خرى إلبرام العقد اإلداريأيوجد أساليب  (2)

تتم عمليات شراء اللوازم واألشغال والخدمات غير االستشارية وفقًا لألسقف المالية أو  -1( على أنه" 20التعاقد فقد نص في المادة )

 استدراج عروض األسعار -ج  .المناقصة المحدودة  -ب  .العامة، .... المناقصة -أ :الحاالت المحددة في النظام بإحدى األساليب اآلتية

 التنفيذ المباشر........"-و .المباشر الشراء-ه .اتفاقيات اإلطار-د .
(3)

 .517، 516هاني عبد الرحمن غانم، أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروني، مرجع سابق، ص 
(4)

 .355قانونية لإلدارة في دولة فلسطين، مرجع سابق، صمحمد سليمان شبير، أثر التطور اإللكتروني على التصرفات ال 
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ة تحكمها مبادئ أساس ة ًل يحق لإلدارة مخالفرها، لتروني اإلالمناقصة  عا ، فإن   نبشكل
جواءات المناقصة، إضافة إنترمثل بفرح المجال للمنافسة الحوة للموشح ن، نكذلك ضونرة عالي ة 

 اإلدارةإلى أهم ة ضمان األمن المعلوماتي لعطاءات الموشح ن نالمواسالت ب ن الموشح ن ن 
 نزاهة نالشفاف ة نالمساناة ب ن المناقص ن.لرحق ق ال

ة، ندراسة المناقصة لتروني اإلالمناقصة  إلىلذا من خالل هذا الفصل، سنقو  بالرعوف 
 :المبحث ن الرال  نعل ها، نذلك من خالل  لترونيياإلبشكلها الرقل دي، نتوض ح تأث و الوس ط 

 ة.لكترويياإل ة المناقصة المبحث األول: ماهي  

 ة.لكترويياإل المبحث الثايي: المبادئ التي تحكم المناقصة 
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 المبحث األول
 ةلكترويياإل ة المناقصة ماهي  

 إبوا ى جواءات تس و ف ها حرّ إفالرشويع رسم لها  ؛ترعاقد مع الغ و ذا أرادت أنْ إ اإلدارةن  إ
العقد، لرتون مساًرا طب عً ا ًلسر فاء احر اجاتها نما توغب بالرعاقد عل ه، نمن أبوز األسال ب 
الري نضعها الُمشّوع هو أسلوب المناقصة، نقد هدف الُمشّوع من اسرخدا  هذا األسلوب الحفاظ 

ه تعط ل اخر ار غ و التفء للرعاقد ف ه إهدار للمال العا  نصويه، نف  على المال العا ؛ ألنّ 
 .(1)للس و المنرظم للموافق العامة

ة، فمنها المناقصة لتروني اإلفقد تعددت صور المناقصة  اإلدارةنلإليفاء باحر اجات 
العامة الري ترضمن ب ن ط اتها المناقصة المحل ة نالدنل ة نالمناقصة على موحلر ن، نكذلك 

 المناقصة المحدندة.

ة نصورها نذلك لتروني اإلة المناقصة ماه ّ  إلىنمن خالل هذا المبحث سنقو  بالرعوف 
 في مطلب ن على النحو الرالي:

 .ةلتروني اإلالمطلب األنل: مفهو  المناقصة 

 .ةلتروني اإلالمطلب الثايي: صور المناقصة 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .56هاني غانم، أساليب التعاقد اإلداري، مرجع سابق، ص  
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 ولالمطلب األ 
 ةلكترويياإل مفهوم المناقصة 

 ،امن ثم تعويفها اصطالحً ة لغًة، ن لتروني اإلفي هذا المطلب سنقو  برعويف المناقصة 
 األربعةة، نذلك من خالل الفونع لتروني اإلنكذلك معوفة موقف الُمشّوع الفلسط ني من المناقصة 

 :الرال ة

 .الرقل ديةتعويف المناقصة الفوع األنل: 

 الفوع الثايي: تعويف المناقصة اإللتروني ة.

 الفوع الوابع: يشأة نتطور المناقصة اإللتروني ة.

 الثالث: موقف الرشويع الفلسط ني من المناقصة اإللتروني ة.الفوع 
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 لفرع األولا
  التقليدية تعريف المناقصة 

اصطالًحا نذلك على  نمن ثمّ  ،لرعويف المناقصة الرقل دية ًل بد من الرطوق الى تعويفها لغةً 
 النحو الرالي:

 أوالا: تعريف المناقصة لغة:

تعالى: " َأَنَلْم َيَوْنا َأي ا َيْأِتي اأْلَْرَض َيْنُقُصَها ِمْن َأْطَواِفَها َوَّللا ُ ه، قال يقص الشيء، أي قللّ 
نالمناقصة كمفود هي "طوُح مشونع بناٍء أن شواِء  ،(1)َيْحُتُم ًَل ُمَعقَِّب ِلُحْتِمِه َنُهَو َسِويُع اْلِحَساِب"

من ياح ة الخدمة المطلوبة أن أرخص بضائع أن غ وها ف قع اًللرزا  على من قّد  أحسن الّشونط 
 . (2)لبناء مسرشفى"  مناقصة -األسعار، أرسى المناقصَة على فالن 

ُل َثاِبٌت ُذن ِشْحَنٍة َكْهَوَباِئ  ٍة بأّيهغة عوفها المعجم المغني في اللّ  إلترونيين  ا " ُعْنُصٌو أن 
ِة" نمنسوب إلى كلمة ة، َنُهَو أَحُد لتروني اإلَسْلِب  ٍة، أَساُس اآلِل  اِت  َياِت ِفي َذر اِت اْلَماد  اْلُمَتوِّ

ِة اإلِلْترُونِن إِلْجَواِء أَدقِّ اَلَعَمِلّ اِت  إلترونن في يفس المعجم " آَلُة الَحاُسوِب َتْعرِمُد َعَلى َماد 
 .(4)هي كلمة يوياي ة ترونييإل، نكلمة (3)الِحَساِب  ِة َنِبَأْسَوِع َنْقٍت ُمْمِتٍن. َنُيَسم ى أْيًضا كمب وتو."

 ة اصطالًحالكترونياإلتعريف المناقصة ثانيًا: 

 (1ي المادة رقم )بشأن الشواء العا  ف  2014( لسنة 8القوار بقايون رقم )عَوف 
نفي يفس   ،"ا: "... عمل ة الشواء الري يرقد  خاللها المناقصون بعطاءات...بأّيهالمناقصة 

 ،المناقص: الشخص المشارك أن المشارك المحرمل في المناقصة" ": بأّيهالمادة عوف المناقص 
: "العوض المقد  من المناقص لرسل م اللواز  أن األشغال أن الخدمات بأّيهنكذلك عوف العطاء 

 غ و اًلسرشارية من خالل مناقصة".

                                                           
(1)

 .41سورة الرعد، آية:  
(2)

 .2269م ص 2008،  عالم الكتب، القاهرة، 1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد الثالث، ط  
(3)

زم، معجم الغني الزاهر، كتاب إلكتروني، الرابط عبد الغني أبو الع 

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/mkani7.rar 

 20/5/2018تاريخ الزيارة 
(4)

 .16م ص1966طبعة الكاثوليكية، بيروت المنجد في اللغة واألدب والعلوم، الطبعة التاسعة عشر، الم 

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/mkani7.rar
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/mkani7.rar
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، نقايون عطاءات األشغال  1998( لسنة 9على خالف قايون اللواز  العامة رقم )
   الذي لم ُينص ف ها على أي تعويف للمناقصة. 1999( لسنة 6رقم ) الحكوم ة

للفقهاء نالباحث ن في  عدة تعويفات فقد نردت للمناقصة ؛أما تعويف فقهاء القايون 
 نقد ايقسموا إلى اتجاه ن في تعويفهم: ،اإلداري المعامالت المال ة المعاصوة نالقايون 

 السعر في رسو العطاءعتماد معيار االتجاه األول: التعريف با

ذهب جايب من الفقه لالعرماد على اإلرساء الرلقائي على السعو األقل في العونض 
جواءات "هي مجموعة من اإل ا:بأّيهالمقدمة من المناقص ن؛ لذا فقد عوف بعض الفقه المناقصة 
المناقص  بقصد الوصول إلى اإلدارةتهدف إلى دعوة الجمهور لالشرواك في العمل ة الري تطوحها 

 .(1)الذي يرقد  بأرخص األسعار للرعاقد معه"

تقو  على  ،اإلداري في العقد  الَقبولن  اإليجابا: "إطار إجوائي لربادل بأّيهنبعضهم عوفها 
نتنهض بعبء عمل اتها  ،قل سعوأسناد الرلقائي على ناإل ،مبادئ المنافسة المفروحة نالعالي ة

ل ه لجنة إرساء الذي توصلت تبقى يرائج اإل مخرصة هي لجنة المناقصة على أنْ  سلطة
 .(2)العقد" إبوا المناقصة موقوًفا على اعرماد أن توق ع السلطة المخرصة ب

نالواضح في هذه الرعويفات أن  أيصار هذا اًلتجاه اسرندنا إلى أن  الهدف من المناقصة 
فن ة، مما يساعد على نقد غفل عن الجودة ال ،هو الروف و المالي نالحصول على األقل سعو

 المحافظة على أموال خزينة الدنلة.

فرقديم الخدمة األفضل فنً ا ًل يقل أهم ة عن الوفو المالي للدنلة، نمبور أصحاب هذا  
عطاء الجودة الفن ة على السعو قد يفرح باًبا من الرالعب بإرساء المناقصة على إ ًلعرقاد أن  ا

 دم نة المال ة، فهم يعربونن المرقل ة بدعوى أفضل ة الناح غ و صاحب األفضل ة من الناح ة الما
لم تضع الشونط الفن ة إًل بعد معوفة  اإلدارةللمناقصة مرساننن في الشونط من الناح ة الفن ة، ن 

 المواصفات الفن ة األفضل.

                                                           
(1()1)

 .2005، اإلسكندرية،2005محمد سعيد أمين، العقود اإلدارية، دون دار نشر،  
(2)

م، 2001مهند مختار نوح، اإليجاب والقبول في العقد اإلداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة،  

 .346ص
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 االتجاه الثايي: اعتماد معيار الجودة الفنية في رسو العطاء:

جايب السعو على اعرماد الجودة الفن ة إلى  للمناقصةاعرمد بعض الفقه في تعويفهم 
ح ث  ،المناقصة اسم جامع لمجموعة من اإلجواءات لذا يجد أن  بعض الفقه اعربو بأنّ  ؛األقل

من نرائها دعوة الجمهور لالشرواك في  اإلدارةا: "مجموعة من اإلجواءات الري تهدف بأّيهفوها عوّ 
إلى المناقص الذي يرقد  بأرخص األسعار نبأفضل الشونط العمل ة الري تطوحها بقصد الوصول 

 . (1)الفن ة للرعاقد معه"

لها عد  اعرماد مبدأ رسو العطاء على السعو األقل  اإلدارةونن أن  أيصار هذا اًلتجاه يَ 
 قل سعًوا نلتن أفضل جودة.ألم يكن  ى نإنْ نلتن لإلدارة اًلجرهاد في اخر ار عطاء حرّ  ،فقط

ح ث اعربو أن  اإلرساء يرم بناًء  ،جايب من الفقه جمع ب ن المع اري ن ففي ح ن عوّ 
هي الطويقة " فها بأّيهانعوّ  ،سواء من الناح ة المال ة أ  من الناح ة الفن ة ،على األفضل شونًطا

الري تلرز  اإلدارة باخر ار أفضل َمْن يرقدمون للرعاقد معها شونًطا سواء من الناح ة المال ة أن 
 .(2)"اح ة الخدمة المطلوب أدائهامن ي

مكويات المناقصة من ح ث  جم عح ث اشرمل على  ،نيوجح الباحث الرعويف األخ و
في  اإلدارةكذلك حدد الجهة الري تقو  باسرخدا  هذه الطويقة نهي  ا،أن أسلوبً  كويها طويقةً 

نهي تحق ق شونط العقد  ؛ها حددت الهدف من هذه الطويقةنأخ ًوا من ياح ة أي   ،ةاإلداريعقودها 
 .سواء من الناح ة المال ة أ  من ياح ة الخدمة المقدمة" اإلدارةالري تظهو مصلحة 

يرم الجمع ب ن مجموعة من المعاي و ًلخر ار العونض األفضل، نمن  نيوى الباحث أنْ 
ثل ثم إرساء المناقصة على المناقص الفائز، بح ث تشرمل على الجودة نالسعو، نعوامل أخوى م

للب ئة نغ و  االنواحي الجمال ة لموضوع العقد، نآثاره على الب ئة، فتلما كان موضوع العقد صديقً 
يؤخذ ذلك بالحسبان، نمدى تأث وه   جب أنْ ملوث لها، أن كلما قلت آثاره الضارة على الب ئة، ف

 على اًلقرصاد القومي كأن يواعي المنرج المحلي. 

                                                           
(1)

 .13، ص 1998المناقصات العامة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، جابر جاد نصار،  
(2)

"طريقة وبنفس المعنى عرفه أستاذنا الدكتور هاني عبد الرحمن غانم بأنها  239سليمان الطماوي، األسس العامة، مرجع سابق،  

ء من الناحية المالية أم من ناحية الخدمة المطلوب يتقدمون للتعاقد معها وفق شروط سوا ن  بمقتضاها تلتزم اإلدارة باختيار أفضل مَ 

 .313هاني عبد الرحمن غانم، النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري، مرجع سابق، ص ها"ئأدا
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 الفرع الثايي
 ةلكترويياإل تعريف المناقصة  

سلوب أة هو لتروني اإلمن خالل المناقصة  لترونيياإلالعقد  إبوا أن  أسلوب  ًل شكّ 
فقهاء القايون  ة؛ لذا فإن  لتروني اإللوج ة نظهور الحكومة و حديث ظهو مؤخًوا في ظل الثورة الرتن

 لترونيياإلة، على الوغم من الرطور لتروني اإللم يرطوق معظمهم لرعويف خاص بالمناقصة 
ة في لتروني اإلالهائل ناتجاه الرشويعات في العديد من دنل العالم بالنص على اسرخدا  الوسائل 

ة هي ذاتها األحكا  لتروني اإلاألحكا  الخاصة بالمناقصات  المناقصات العامة، كما نأن   إبوا 
نقد يكون ذلك مبوًرا عل ها،  لترونيياإلضفاء الطابع إة بالمناقصة بشكلها الرقل دي مع المرعلق

 ة. لتروني اإلفواد تعويف خاص بالمناقصة إللمشوع الفلسط ني لعد  

خالل شبكة  ا: " هي الري يمكن منبأّيهة لتروني اإلنقد عوف جايب من الفقه المناقصة 
المعلومات اإلعالن عنها بالشونط المطلوبة نكذلك تلقي العونض أن العطاءات من المرنافس ن 

 .(1)رساء العطاء على صاحب أفضل العونض المقدمة"إ نمن ثم يرم

ا:" مجموعة بأّيه، اإلداري العقد  إبوا ة كأحد أسال ب لتروني اإلنيعوف الباحث المناقصة 
ة، تهدف الجهة المشروية من نرائها إلى دعوة إلتروني من اإلجواءات المطبقة باسرخدا  نسائل 

بقصد الوصول إلى المناقص الذي يرقد  بأرخص  الجمهور لالشرواك في العمل ة الري تطوحها،
 .األسعار، نبأفضل الشونط الفن ة للرعاقد معه"

  

                                                           
(1)

 .72، ص2011، 2خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ط 
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 الثالثالفرع 
 يشأة وتطور المناقصة اإللكترويية 

في بدايات القون السابع عشو ظهوت المناقصة كإجواء إلبوا  بعض عقود األشغال 
نالروريد، إًل أن  هذا األسلوب ظهو جلً ا في فويسا بسبب قضايا فساد كايت ترعلق بعقود توريدات 

ذان اعرمدا المناقصة العامة اللّ   1836يوفمبو  (14)ديسمبو ن  (4)حوب ة، نمن هنا صدر أموا 
  1882يوفمبو  (18)ص ل إلسناد تعاقدات األشخاص العامة، نمع صدنر مواس م كطويق أ

، زاد الق د على اإلدارة في اخر ار المرعاقدين ناًلعرماد على  1942بويل إ (6)نمن ثم موسو  
اًلعربار المالي بع ًدا عن اًلعرباد الفني، نال و  العمل بأسلوب المناقصة إلبوا  العقود اإلدارية 

ما يرفادى ع وب  ه لحدٍ مشابه ألسلوب المناقصة، إًل أي   أسلوبنظهو  ،ف يهائ ةقد توق
 .(1)المناقصة نهو أسلوب اسردراج العونض

اًليرقادات الري نجهت إلى المناقصة جعلت العديد من الرشويعات تعمل على اسرحداث 
 أيواع جديدة من المناقصة، نمنها المناقصة المحل ة نالمناقصة المحدندة.

 :(2)نيمكن تلخ ص اًليرقادات الري نجهت إلى المناقصة على النحو الرالي

اخر ار العطاء األفضل ل س بالسهولة، فال يكفي عنصو الثمن لالعرداد بعطاء مع ن  .1
وجد أمور فن ة نجب أن  تؤخذ بع ن اًلعربار، نهذا مما يدفع اإلدارة ًلخر ار عطاء أعلى تنلتن 

 يفس المناقصة.سعًوا من عطاءات أخوى في 
بعض المرناقص ن يرفقون مع بعضهم البعض على إرساء العطاء ألحدهم، مما يجعل  .2

 .اصوريً  من المناقصة إجواءً 
تفقد اإلدارة مزاياها في األنقات الري يسن ف ها تحديد عا  ألسعار المواد الخا ،  .3

 نمقدار األرباح، مما يؤدي إلى قلة الواغب ن بالرعاقد مع اإلدارة.

سلوب األص ل في إبوا  العقود في مصو فالمناقصة العامة كايت نما زالت هي األأما 
على ذلك أن  الُمشّوع المصوي  ، نما جد  (1)اإلدارية، نقد تعاقبت النصوص القايوي ة المنظمة لها

                                                           
(1)

 .314رحمن غانم، النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري، مرجع سابق، صهاني عبد ال 
(2)

 .69محمود خلف الجبوري، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 
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نهو أسلوب  ،خو بجايب المناقصةآ   أسلوًبا أص اًل 1998( لسنة 89)أضاف في قايون 
 .(2)الممارسة العامة

الُمشّوع الفلسط ني نعلى الوغم من تعاقب القواي ن الري تحكمه نتنوعها من مكان آلخو 
إًل أيه نفي جم ع مواحله حافظ على اتباع أسلوب المناقصة كأسلوب أص ل في إبوا  العقود 

 .(3)اإلدارية

  نتطلب بناء الدنلة الفلسط ن ة نتطورها في عهد السلطة الوطن ة الفلسط ن ة بعد العا
في ح اة  -القوارات اإلدارية نالعقود اإلدارية -  تدخل اإلدارة العامة بأسال بها المألوفة 1994

 . (4)المجرمع الفلسط ني بصورة أكثو من أي نقت مضى
نسوعان ما بدأ الُمشّوع الفلسط ني بسن قواي ن ترعلق بأسال ب الرعاقد اإلداري، ح ث سن  

لسنة  (6) نقايون عطاءات األشغال الحكوم ة (5) 1998 ( لسنة9قايون اللواز  العا  رقم )
أن  هذه القواي ن يظمت أسال ب الرعاقد اإلداري نالري أهمها  ى، نتجدر اإلشارة إل(6) 1999

 المناقصة بشكل عا ، نلم ترطوق إلى المناقصة اإللتروني ة.

                                                                                                                                                                      
(1)

صدرت الئحة الخزائن والمشتريات، تلى  1948الئحة المخازن ونظمت إجراءات التعاقد اإلداري، وفي عام  1912صدر سنة  

م 1983لسنة  9، بعد ذلك صدر قانون رقم 1954لسنة  236ومن ثم القانون رقم  1953لسنة  58رقم ذلك صدور المرسوم بقانون 

م. لمزيد من اإليضاح راجع هاني عبد الرحمن غانم، النظام القانوني لعقد التوريد 1998لسنة  89إلى أنَّ صدر القانون الحالي رقم 

 .316اإلداري، مرجع سابق، ص
(2)

ة بأنها: "قيام االدارة بالتفاوض إلكترونيًا مع المتنافسين من أصحاب عروض التعاقد في جلسة علنية يقصد بالممارسة العام 
للوصول الى أفضل الشروط وأقل األسعار التي يقبلها أحدهم فيبرم العقد معه" ماجد راغب الحلو، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 

107. 
(3)

ات وفقًا للتطورات السياسية مروًرا بانتهاء العهد العثماني الذي كانت تسري أحكامه على تجدر اإلشارة إلى أنَّ التشريع بتغيير 

م فخضعت الضفة الغربية للقانون األردني وتم ضم قطاع 1948فلسطين ال سيّما مجلة األحكام العدلية، إلى أن  تم احتالل فلسطين سنة 

م تم احتالل الضفة وغزة وخضع 1967ية أبقت القوانين كما هي، وفي عام غزة إلى مصر إال أنَّ مصر وحفاًظا على الهوية الفلسطين

م ونتج عن ذلك ثورة تغييرية للعديد من القوانين وسرعان ما 1994شقي  الوطن إلى األوامر العسكرية، إلى عادت السلطة سنة 

وقانون العطاءات لألشغال الحكومية وبعد صدرت بعض القوانين التي تنظم بعض العقود اإلدارية ال سيّما قانون اللوازم العامة 

م بقيت هذه التشريعات هي المطبقة أما في الضفة أصبح الرئيس يصدر قرارات بقانون كان أبرزها القرار بقانون 2007االنقسام سنة 

اللوازم العامة  م بشأن الشراء العام الذي نظم العديد من العقود اإلدارية وتجاوز بعض الثغرات في قانوني2014( لسنة 8رقم )

 والعطاءات لألشغال الحكومية.
(4)

، فلسطين، 3محمد علي أبو عمارة، مدى تطور مفهوم العقد اإلداري في فلسطين في عهد السلطة الوطنية، مجلة المنارة، ع  

 .123م، ص2006
(5)

م ص 26/11/1998بتاريخ  26م منشور في جريدة الوقائع الفلسطينية في العدد رقم 1998( لسنة 9قانون اللوازم العامة رقم ) 

م غير منشورة في الجريدة الرسمية مما يشوب هذه التعليمات عيب شكلي 1999لسنة  1، أما تعليمات قانون اللوازم العامة رقم 28

م وتعديالته، على ضرورة نشر القوانين في الجريدة الرسمية، حيث 2003نون األساسي المعدل لسنة يقدح في دستوريته، وقد نص القا

(على: "تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور صدورها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد 116نصت المادة )

رادة إتم احترام  لووهذا مما يؤخذ على هذه التعليمات لذا حبذا  " الف ذلكثالثين يوًما من تاريخ نشرها، ما لم ينص القانون على خ

 المشرع الدستوري ونشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
(6)

بتاريخ  32م  منشور في جريدة الوقائع الفلسطينية في العدد 1999( لسنة 6قانون العطاءات لألشغال الحكومية رقم ) 

 .9م، صفحة 29/2/2000
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اي ن في بدأت بالظهور مجموعة من القو   2007نبعد أحداث اًليقسا  الس اسي سنة 
صدر قواي ن في ته لم المحافظات الجنوب ة نالقوارات بقايون في المحافظات الشمال ة، إًل أيّ 

المحافظات الجنوب ة بشأن أسال ب الرعاقد اإلداري نتنظ مها باسرثناء قوار مجلس الوزراء رقم 
ت من ألشغال الحكوم ة، نالذي أجاز اتباع بعض المواسالل  بشأن العطاءات 2013( لسنة 6)

 .(1)إلترونييخالل نس ط 

بشأن الشواء  2011لسنة  (5)أما المحافظات الشمال ة فقد صدر القوار بقايون رقم  
يظًوا ًلشرواط بدء العمل به بعد صدنر يظا  عن مجلس  ؛، الذي لم يرم العمل به(2)العا 

 .(3)الوزراء

نألغى  ،  بشأن الشواء العا 2014( لسنة 8صدر القوار بقايون رقم )  2014نفي عا   
، ناشروط كما سابقه البقاء على (4)  2011( لسنة 5بنص صويح العمل في القوار بقايون رقم )

صدار إالعمل بقايويي اللواز  العامة ناألشغال الحكوم ة المطبقان قبل صدنر القوار بقايون لح ن 
  بنظا  الشواء 2014( لسنة 5نبالفعل صدر قوار مجلس الوزراء رقم )يظا  الشواء العا ، 

 .(5)العا 

برعديل القوار بقايون رقم   2014لسنة  (21)إًل أيه سوعان ما صدر قوار بقايون رقم  
ه: "تعديل منه على أيَ  (2)، نالري تضمن في المادة (6)  بشأن الشواء العا 2014( لسنة 8)

األصلي لرصبح على النحو الرالي: بما ًل يرعارض مع أحكا  هذا القوار  من القايون  (75)المادة 
 ،  بشأن العطاءات لألشغال الحكوم ة1999لسنة ( 6)بقايون يسرمو العمل بأحكا  القايون رقم 

                                                           
(1)

م لم ينشر في جريدة الوقائع الرسمية على الرغم من نصه على ذلك، مما يشوب هذا 2013لسنة  6قرار مجلس الوزراء رقم  

م وتعديالته، على ضرورة نشر القوانين في 2003الالئحة عيب شكلي يقدح في دستوريته، وقد نص القانون األساسي المعدل لسنة 

(على: "تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور صدورها في الجريدة 116الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة )

وهذا مما يؤخذ على هذه الالئحة لذا  " الرسمية، ويعمل بها بعد ثالثين يوًما من تاريخ نشرها، ما لم ينص القانون على خالف ذلك

 في الجريدة الرسمية.رادة المشرع الدستوري ونشر هذه الالئحة إتم احترام  لوحبذا 
(2)

م، 25/12/2011بتاريخ  92م بشأن الشراء العام منشور في جريدة الوقائع الفلسطينية  في العدد 2011لسنة  5القرار بقانون رقم  

 . 47ص
(3)

حكام هذا بما ال يتعارض مع أبشأن الشراء العام على أنه: " 2011( لسنة 5( من القرار بقانون رقم )75المادة ) 2نصت الفقرة  

م بشأن 1998( لسنة 9قانون رقم )، وم بشأن العطاءات لألشغال الحكومية1999( لسنة 6قانون رقم ) القانون يستمر العمل بأحكام

 .العام" الشراء العامة وذلك لحين إصدار نظام اللوازم
(4)

نصت الفقرة  24م، ص28/5/2014بتاريخ  107م منشور في جريدة الوقائع الفلسطينية في العدد 2014لسنة  8القرار بقانون رقم  

 م بشأن الشراء العام"2011لسنة  15"يلغى القرار بقانون رقم  م على أنه:2014لسنة  8من القرار بقانون رقم  76من المادة  1
(5)

 .81م ص29/10/2014بتاريخ  109م منشور في جريدة الوقائع الفلسطينية في العدد 2014لسنة 5قرار مجلس الوزراء رقم  
(6)

منشور في جريدة الوقائع م بشأن الشراء العام 2014لسنة  8بتعديل القرار بقانون رقم  2014لسنة  21قرار بقانون رقم  

 . 8م، ص 30/12/2014بتاريخ  110الفلسطينية العدد 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=46811&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=46811&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=46812&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=46812&Ed=1
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صدار يظا  الشواء العا  إ  بشأن اللواز  العامة، نذلك لح ن 1998( لسنة 9نالقايون رقم )
ت المؤسسات ة الري يص عل ها هذا القايون نالنظا  لمدة سنة اعرباًرا من ناسرتمال كافة الروت با

 صدار هذا الرعديل". إتاريخ 

( 8)  بشأن تعديل قوار بقايون الشواء العا  رقم 2016لسنة  (3)ذلك قوار بقايون رقم  تال
ناألشغال خوى البقاء على العمل على قايويي اللواز  أنالذي تضمن موة  ،  نتعديالته2014لسنة 

نلتن حرى اللحظة ًل يعمل  ، نمنذ هذا الراريخ أصبح القايون يافًذا(1) 30/6/2016حرى تاريخ
 .به بشكل كامل

رادة الُمشّوع نمن ثم العمل بالقوار بقايون بشأن الشواء إنيوصي الباحث بضونرة احروا  
 .بشكل كامل العا  نًلئحره الرنف ذية

لوجي، ففي القوار بقايون و ه اسردرك الرطور الرتنني أيّ نمما كان محموًدا للمشوع الفلسط 
  تنانل إمكاي ة إبوا  العقد اإلداري بأسلوب المناقصة اإللتروني ة، ح ث 2014( لسنة 8رقم )
ما اإلعالن اإللترونيي نالمواسالت اإللتروني ة المرعلقة ل ها في العديد من اإلجواءات ًل س ّ إأشار 

 بها.

بشأن الشواء العا  تنانل    2014( لسنة 8لى أن  القوار بقايون رقم )نمن الجديو بالذكو إ
صوًرا أخوى للمناقصة، منها المناقصة العامة بأيواعها )المحل ة نالدنل ة نالمناقصة على 

س رعاقد  نْ باإلضافة إلى المناقصة المق دة، نذلك تسه اًل على اإلدارة في اخر ار مَ  ،موحلر ن(
 لعامة.معها نفق المصلحة ا

ى اللحظة لم تدخل المناقصة اإللتروني ة ح ز الرنف ذ بشكل كامل، نما زالت ه نحرّ إًل أيّ 
 تطبق المناقصة بشكلها الرقل دي سواء في المحافظات الجنوب ة أ  المحافظات الشمال ة، نقد تمّ 

ضمان  أحادي البوابة خاص بنظا  الشواء العا ، نالري من خاللها يمكن امؤخًوا تدش ن موقعً 
 . (2)صحة المعامالت المال ة

                                                           
(1)

م وتعديالته منشور في جريدة 2014( لسنة 8م بشأن تعديل قرار بقانون الشراء العام رقم )2016( لسنة 3قرار بقانون رقم ) 

 .6ص 118الوقائع الفلسطينية في العدد 
(2)

م على أنه: "يمارس المجلس في سبيل تحقيق أهدافه الصالحيات 2014لسنة  (8رقم ) ( من القرار بقانون8نصت المادة ) 

وتحليلها ودراستها واستخالص التوصيات الالزمة لتحسين األداء، وتمكين الجمهور  الشراء جمع البيانات عن عمليات -7.....:اآلتية

في  الشراء لكتروني أحادي البوابة خاص بعملياتإوإدارة موقع  إنشاء -8 .من الوصول إلى قاعدة البيانات بشكل تفاعلي عبر اإلنترنت
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نرغم صدنر قواي ن ترعلق  -سواء في المحافظات الشمال ة أ  الجنوب ة –كما أيه 
بالمعامالت اإللتروني ة، إًل أيه لم يرم تشك ل جهات مخرصة لرنظ م الروق ع اإللترونيي 
نالمحورات اإللتروني ة الري من الممكن اسرخدامها في معامالت الشواء العا  اإللتروني ة، نكذلك 

 ه تمّ ل ه مرابعة المصادقة اإللتروني ة نالروق ع اإللترونيي علًما أيّ إعهد عد  نجود جسم قايويي ي
، مما قد (1)  بشأن المعامالت اإللتروني ة2017( لسنة 15ص عل ه في القوار بقايون رقم )النّ 

 يكون عائًقا أما  اإلدارة لوضع المناقصة اإللتروني ة ح ز الرنف ذ.

ى اللحظة لم يفصل ه حرّ نالقضاء تجدر اإلشارة أيّ نف ما يرعلق بالمناقصة اإللتروني ة 
القضاء اإلداري في فلسط ن بقضايا ترعلق بالمناقصات اإللتروني ة، قد يوجع ذلك إلى حداثة هذا 

 النوع من المناقصات.

  

                                                                                                                                                                      
بما فيها إقرار االستخدام التدريجي لتكنولوجيا المعلومات  العام الشراء تطوير اإلجراءات التي تهدف إلى تحسين نظام -9.فلسطين= 

 واالتصاالت"
(1)

القرار بقانون وحدة في الوزارة تسمى وحدة المصادقة ( من القرار بقانون على أنه: " تنشأ بمقتضى هذا 5نصت المادة ) 

اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني تتبع للوزير، وتباشر كافة األعمال والنشاطات ذات العالقة بخدمات المصادقة اإللكترونية والتوقيع 
 اإللكتروني".
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 الرابعالفرع 
 ةلكترويياإل موقف التشريع الفلسطيني من المناقصة  

ة، إًل أيه نبالوجوع لتروني اإلد للمناقصة لم ينص الُمشّوع الفلسط ني على تعويف محد
تقو   ه أشار إل ها نأجاز لإلدارة أنْ   يجد أي  2013لسنة  (6)ة رقم لتروني اإللقايون المعامالت 

ة لتروني اإلبطوح المناقصة نتسلم العطاءات المقدمة من المناقص ن باسرخدا  السجالت 
 بالمها  تقو  أنْ  للحكومة ه: "يجوزمنه على أي   (42ت المادة )، ح ث يّص ةلتروني اإلنالروق عات 

 العطاءات نتسل م المناقصات طوح  -٤ ... :ةلتروني اإل نالروق عات السجالت باسرخدا  الرال ة
 ."الحكوم ة بالمشرويات المرعلقة

ه أشار   على الوغم من أي  2014( لسنة 8نكذلك القوار بقايون بشأن الشواء العا  رقم )
نمنها اإلعالن عن المناقصة من خالل موقع  ،اإلتروني إلى إمكاي ة الق ا  بإجواءات المناقصة 

 .(1)اإلتروني البوابة خاص بالشواء العا ، نكذلك اإلجواءات الخاصة برقديم العطاءات  أحادي

 بشأن يظا  الشواء العا ، الذي أفود  2014لسنة  (5)نكذلك قوار مجلس الوزراء رقم 
، نقد لترونيياإل اإلداري العقد  إبوا نتضمن نسائل  ،لوج ا المعلوماتو الفصل الحادي عشو لرتن

ة، بما في ذلك لتروني اإليمكن السماح باسرخدا  الوسائل  ( منه على أيه: "186في المادة ) يّص 
الرنظ م ة الخاصة القواي ن السارية ذات العالقة أن القواعد  ة اسرناًدا إلىلتروني اإلقبول الروق عات 

نبعد موافقة المجلس،  ( من القوار بقايون 30المادة ) باسرخدا  مثل هذه الوسائل، نبمواعاة أحكا 
 :نطالما أن  هذه القواعد تضمن ما يلي

المناسب لضمان صحة نسالمة نسوية المعلومات المعن ة، بما في ذلك األمان  -1
غ و المسموح به إلى إجواءات المناقصة نإلى عمل ات الموافقة على العطاء  آل ات لمنع الوصول

 .سالمة طلبات المشاركة نالعطاءات، نإيشاء نقت تلقي المواسالت نإحالره، نضمان

لهذه المعلومات إلى نس لة  لترونيياإلق ق للشكل اًلسرعادة الدق قة أن الرحويل الد -2
 .تسمح بفحصها نيسخها

                                                           
(1)

 بشأن الشراء العام.م 2014( لسنة 8من القرار بقانون رقم ) 30، 25، 24، 22، 8راجع المواد  

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A16583_30#A16583_30
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A16583_30#A16583_30
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)بما في  ترم باسرخدا  يظم تتنولوج ا معلومات نبومج ات الشواء الرأكد من أن  عمل ة -3
تتون هذه النظم  المرعلقة بمصادقة نتشف و المعلومات( تضمن عد  الرم  ز، نأنْ  ذلك تلك

نالرتنولوج ا مراحة لجم ع المناقص ن نقابلة للرشغ ل المربادل مع يظم تتنولوج ا المعلومات 
 .الشواء ًل تحد من مشاركة المناقص ن في إجواءات عمل ة المراحة عموًما، نأنْ 

المناقص ن في  لجم عاسرخدا  الوسائل الري تضمن المشاركة التاملة نالمرزامنة  -4
 .الشواء" ماعات الري تعقد أثناء إجواءات عمل ةاًلجر

جواءاتها قايويً ا إة على الوغم من تنظ م بعض لتروني اإلنتجدر اإلشارة إلى أن  المناقصة 
يشاء أجسا  قايوي ة تقو  إ، نيوجع ذلك لعد  بشكل كامل ها لم تدخل ح ز الرنف ذ ناقعً اإًل أي  

 ة في فلسط ن.ني لترو اإلبرنظ م الرصديقات نالروق عات 
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 المطلب الثايي
 ةلكترويياإل صور المناقصة  

  نقايون 1998لسنة  (9)لم يكن يعوف الُمشّوع الفلسط ني في قايون اللواز  العامة رقم 
  من صور المناقصة سوى المناقصة العامة 1999( لسنة 6العطاءات لألشغال الحكوم ة رقم )

من  -نأطلق عل ها مصطلح العطاءات-في قايون اللواز  العامة ها ص عل ّ النّ  نالري تمّ  ،المفروحة
، نمن ثم يص على المناقصة المحل ة نالدنل ة في قايون العطاءات (1)خالل الرطوق إلجواءاتها

 .(2)لألشغال الحكوم ة

م ، نالذي قسّ (3)بشأن الشواء العا   2014( لسنة 8صدر القوار بقايون رقم ) إلى أنْ 
 ،المناقصة المحل ة :نهي ، ن، األنل المناقصة العامة، نترضمن ثالثة أيواعالمناقصة إلى قسم

 نالمناقصة على موحلر ن، نالثايي المناقصة المحدندة. ،نالدنل ة

ة لتروني اإلبما يرعلق بالمناقصة  ،اإلداري لندرة القضايا المنظورة أما  القضاء  اً نيظو 
للمناقصة  افلم يحدد القضاء الفلسط ني أيواعً  بشكل خاص نالمناقصة بشكلها الرقل دي بشكل عا 

 ة.لتروني اإل

المناقصة  :نهي ،قسا أم المناقصة بشكل عا  إلى ثالثة قسّ  نْ نمن فقهاء القايون مَ 
نالمناقصة المحل ة، على اعربار أن  المناقصة المحل ة ًل تندرج  ،نالمناقصة المحدندة ،العامة

 .(4)ضمن المناقصة العامة

فوع ن على النحو ة في لتروني اإلمن خالل هذا المطلب سنرطوق إلى أيواع المناقصة 
 :الرالي

 الفوع األنل: المناقصة اإللتروني ة العامة.
 الفوع الثايي: المناقصة اإللتروني ة المحدندة.

                                                           
(1)

بطرح  اللوازم م على أنه: وفقًا ألحكام هذا القانون تتم عملية شراء1998( لسنة 9من قانون اللوازم العامة رقم ) 12نصت المادة  

 .http://www.shiraa.gov.ps/Sheraعطاء...."، والرابط الخاص بموقع الشراء العام هو 
(2)

م على أنه: "تنفذ األشغال والخدمات الفنية العامة 1999( لسنة 6لألشغال الحكومية رقم ) من قانون العطاءات 14نصت المادة  

 .العامة: وهي التي تأخذ مبدأ العالنية والمساواة وحرية المنافسة وهي إما محلية أو دولية العطاءات -1:بإحدى الطرق التالية
(3)

بشأن الشراء العام على أنه: " تتم عمليات شراء اللوازم واألشغال م 2014( لسنة 8( من القرار بقانون رقم )20نصت المادة ) 

المناقصة العامة والتي تشمل:  -والخدمات غير االستشارية فقًا لألسقف المالية أو الحاالت المحددة في النظام بإحدى األساليب اآلتية: أ
 المناقصة المحدود..........". -المناقصة على مرحلتين، المناقصة الدولية، ب -2المناقصة )المحلية(،  -1
(4)

 .50، ص1994فتحي فكري، محاضرات في العقود اإلدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  
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 الفرع األول
 ة العامةلكترويياإل المناقصة 

ة نأعطى لها اإلداريالعقود  بوا المناقصة العامة أن المفروحة هي األسلوب الوئ س إل تعدُّ 
، نالمناقصة العامة هي: "مناقصة مفروحة لعدد غ و (1)الُمشّوع األفضل ة عن األسال ب األخوى 

يشروك ف ها كل شخص تروافو ف ه شونط المناقصة  د من المناقص ن، بح ث بإمكان أنْ محدن 
 . (2)قادر على تنف ذ العقد ف قد  كل مشروك عطاءه الذي يرضمن السعو الذي قدمه" هنيعرقد أيّ 

ا: "هي الري ترم عن طويق الحاسوب بأّيهة العامة لتروني اإلنقد عوف الفقه المناقصة 
نعدد غ و محدد من الموردين الذين يرنافسون من أجل الحصول على العقد من  اإلدارةب ن جهة 

 .(3)ات بأقل األسعار نأفضل الشونط خالل مدة زمن ة محددة"خالل طوحهم للعطاء

ه قصو المناقص ن على الموردين، نلم يشرمل على أيواع نيؤخذ على هذا الرعويف أيّ 
ة، نبهذا فإيه اإلداريعقود المقانًلت أن اًلمر ازات نغ وها من العقود  :ة األخوى مثلاإلداريالعقود 

 ة.اإلدارية العامة في عقود الروريد لتروني اإلًل للمناقصات إًل يصلح 

ا:" بأّيه اإلداري العقد  إبوا ة العامة كأحد أسال ب لتروني اإلنيعوف الباحث المناقصة 
ة تهدف الجهة المشروية من نرائها إلى إلتروني مجموعة من اإلجواءات المطبقة باسرخدا  نسائل 

العمل ة الري تطوحها بقصد الوصول إلى دعوة عدد غ و محدند من الجمهور لالشرواك في 
 المناقص الذي يرقد  بأرخص األسعار نبأفضل الشونط الفن ة للرعاقد معه".

 ،نقسم القوار بقايون بشأن الشواء العا  المناقصة بوصفها مناقصة عامة إلى ثالثة أيواع
كويه شمل  ؛لباحثنالمناقصة على موحلر ن، نهو ما يؤيده ا ،نالدنل ة ،المناقصة المحل ة :نهي

 جم ع المصطلحات الري تقع ضمن المناقصات العامة.

 ة على النحو الرالي:لتروني اإلنس رم تفص ل أيواع المناقصة العامة 

 

                                                           
(1)

 .العامة" للمناقصة الشراء ( من القرار بقانون بشأن الشراء العام على أنه: "تعطى األفضلية في20من المادة ) 2نصت الفقرة 
(2)

 .577م ص 2009العامة للقانون اإلداري، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  النظرية  ،عبد الوهاب رفعت حمد 
(3)

 .13، ص2005الحكومة اإللكترونية، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  –ماجد راغب الحلو علم اإلدارة ومبادئ الشريعة االسالمية  
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: المناقصة   ة المحليةلكترويياإل أوالا

لم يرطوق الُمشّوع الفلسط ني للمناقصة المحل ة في قايون اللواز  العامة، نلتن بالوجوع 
   يجد أن  الُمشّوع الفلسط ني يّص 1999( لسنة 6العطاءات لألشغال الحكوم ة رقم )إلى قايون 

منه على أيه: "تنفذ األشغال نالخدمات الفن ة العامة بإحدى الطوق الرال ة:  (5)في المادة رقم 
 .ما محل ة أن دنل ة.."إالعطاءات العامة نهي الري تأخذ مبدأ العالي ة نحوية المنافسة نهي 

الُمشّوع الفلسط ني اعربو المناقصة المحل ة هي الري يرم  نفًقا لنص المادة السابقة فإنّ 
ها في فلسط ن بشكل عا  نًل تقرصو على محافظة مع نة، نيخرلف مفهو  المناقصة المحل ة إبوام

في النظم القايوي ة المقارية، ح ث قصوها الُمشّوع المصوي على المناقص ن الذين يزانلون 
 .(1)قل م الدنلةإهم في حدند جغواف ة مع نة من يشاط

بعض عقودها بأسلوب المناقصة المحل ة، الري  بوا إل اإلدارةنقد يوجع بعض الفقه حاجة 
 اإلدارةق ا   يظًوا لق مة المناقصة، نأنّ  ؛افظة أن إقل م محدد مثل البلدياتترم في حدند المح

 .(2)بالرعاقد مع محل ات أخوى قد يكون أكثو تتلفة

تون ت و  بإجواء المناقصة المحل ة، أنْ حرى تق اإلدارةكما اشروط الُمشّوع الفلسط ني على 
عل ه الفقوة  تهناك سجالت خاصة للموردين نمقدمي الخدمة نتصن ف خاص بهم، نهذا ما يّص 

بشأن الشواء العا  على أيه:   2014( لسنة 8( من القوار بقايون رقم )31في المادة ) (2)
 و تصن ف المقانل ن من شونط إحالة العقد في المناقصات المحل ة"."يعرب

ة المحل ة بذات اإلجواءات الري تبو  بها المناقصة المحل ة لتروني اإلنتبو  المناقصة 
  -كسلإ– نأبوزها بويامج ،ةإلتروني نمن خالل بوامج  ،لوج ا الحديثةو الرقل دية، كما أن  الرتن

 تصن ف المناقص ن نفوزهم بسوعة مرناه ة ندق قة. ن  ،الب اياتيمكن تجه ز قواعد 

 

 
                                                           

(1)
م على أنه: " يكون التعاقد بطريق المناقصة 1998لسنة  89ري رقم من قانون المناقصات والمزايدات الجديد المص 4نصت المادة  

المحلية فيما ال تزيد قيمته على مائتي ألف جنيه، ويقصر االشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحلين الذي يقع نشاطهم في نطاق 
 المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد".

(2)
 .117م، ص2001والمزايدات، دار الكتب القانونية، مصر، عزت عبد القادر، المناقصات  
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 :ة الدوليةلكترويياإل ثايياا: المناقصة 

هي تلك الري تتون مفروحة لألفواد نالمؤسسات نالشوكات في كث و من دنل العالم، ف فرح 
األفضل ة للمناقص ن من  يتعط ، على أنْ (1)المجال ف ها لمناقص ن من داخل البلد نمن خارجه

 .(2)داخل فلسط ن

ًل أيه في قايون إنل ة في قايون اللواز  العامة الُمشّوع الفلسط ني للمناقصة الد لم يرطوق 
 ،  أشار إل ها كنوع من أيواع العطاءات العامة1999( لسنة 6عطاءات األشغال الحكوم ة رقم )

:  (4)من المادة  (1)في الفقوة  ح ث يّص  العامة: نهي الري تأخذ مبدأ  "العطاءاتعلى أن 
تباع في " كما ب ن اللغة الواجبة اًلنهي إما محل ة أن دنل ة ،العالي ة نالمساناة نحوية المنافسة

 اإلعالن عن المناقصة الدنل ة كما س أتي ذكوه.

منه على  (20)في المادة    الذي يّص 2014( لسنة 8على خالف القوار بقايون رقم )
عمل ات شواء اللواز  ناألشغال نالخدمات غ و اًلسرشارية نفًقا لألسقف المال ة أن  ترم ه:أيّ 

العامة، نالري تشمل أي من  المناقصة .أ  :الحاًلت المحددة في النظا  بإحدى األسال ب اآلت ة
 باإلضافة إلى تنظ مه إلجواءات نضوابط المناقصة الدنل ة. ،المناقصة الدنل ة..." .3اآلتي: ...

عقودها  إبوا تقو  ب اًلت الري يجوز لإلدارة ف ها أنْ حصو الُمشّوع الفلسط ني الح نقد
من القوار بقايون العا  رقم  (24)من المادة  (1)بأسلوب المناقصة الدنل ة، ح ث يص في الفقوة 

أن  العامة ه: "تقو  الجهة المشروية أن دائوة اللواز بشأن الشواء العا  على أيّ   2014( لسنة 8)
 :(3)دائوة العطاءات الموكزية بإجواء المناقصة الدنل ة في أي من الحاًلت اآلت ة

 .ذات الطب عة الخاصة أن المعقدة، ننفًقا لما تحدده الجهة المشروية الشواء في حاًلت .أ 

 .عندما ًل تروفو اللواز  ناألشغال نالخدمات محلً ا بأسعار تنافس ة نبالجودة المطلوبة .ب 

                                                           
 .22م، ص 1999، دار المكتبي، دمشق، 1رفيق يونس المصري، مناقصات العقود اإلدارية، ط (1)
" يمارس المجلس في سبيل تحقيق أهدافه الصالحيات م على أنه: 2014( لسنة 8من القرار بقانون رقم ) 8حيث تنص المادة  (2)

 .أ :ورفعها لمجلس الوزراء لغايات إقرارها، وبما يحقق األهداف اآلتية العام رسم وإعداد السياسات الوطنية الخاصة بالشراء -1:اآلتية

اعتماد نسبة أفضلية  .ب  .إعطاء األفضلية للمنتج والمقاول والمستشار الفلسطيني المحلي، شريطة مراعاة متطلبات الجودة الفنية

اعتماد مبدأ األولوية الستخدام العمالة  .ج  .لين الفلسطينيين في المناقصات الدولية أثناء تقييم العطاءاتألسعار المنتجين والمقاو

 ..".الفلسطينية في مناقصات األشغال لخلق فرص عمل.

 
(3)

 العام. م بشأن الشراء2014( لسنة 8من القرار بقانون العام رقم ) 24من المادة  1الفقرة  
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 مناقص ن محل  ن بعد اسرنفاذ كافةإذا لم يرم الرقد  بعطاءات من قبل  .ج 
 .الري يج زها القايون" الشواء أسال ب

تسب ب قواراها  اإلدارةإًل أن  الُمشّوع الفلسط ني لم يكن موفًقا عندما لم يشروط على 
 باللجوء إلى المناقصة الدنل ة، نذلك من أجل تعزيز المناقص ن المحل  ن نالمنرج المحلي.

أسال ب الشواء الري يج زها القايون، مما قد  جم عكما أيه يؤخذ عل ه أيه اشروط اسرنفاذ 
ها اسردراج األسال ب األخوى نمن يجعل من األخذ بأسلوب المناقصة الدنل ة شبه مسرح ل؛ ألن  

العونض ناًلتفاق المباشو سوف تقضي على فوصة اللجوء إلى المناقصة الدنل ة في حال تم 
أسلوب اًلتفاق  باتباع اإلدارةالرعاقد من خاللها، نًل يخفى على أحد المسانئ الناتجة عن ق ا  

منافسة الحوة المباشو، نمن أبوزها تجانزها لمبدأ المنافسة الحوة، نفي اسردراج العونض تتون ال
محدندة جًدا من خالل الدعوة الشخص ة، نتنهي العالي ة التاملة، نالمنافسة تتون مق دة ب ن 

 .اإلدارةالمقانل ن المق دين في سجالت 

شأن ب  2013( لسنة 6)نقد أجاز الُمشّوع الفلسط ني في قوار مجلس الوزراء رقم 
باإلضافة إلى  ،قصة باللغة اإليجل زيةيرم اإلعالن عن المنا عطاءات األشغال الحكوم ة أنْ 

العوب ة عند دعوة المقانل ن أن المسرشارين األجايب لالشرواك في المناقصة نتتون موجع ة 
 .(1)الرفس و للعقد لما هو ثابت باللغة العوب ة

لم يشروط  إنْ الحكوم ة نًلئحره الرنف ذية  نيؤخذ على الُمشّوع في قايون العطاءات لألشغال
يرم يشو اإلعالن  ه لم يشروط أنْ ة في اإلعالن عن المناقصة الدنل ة، كما أيّ لتروني اإلالوسائل 

 في صحف ناسعة اًليرشار.

فقد ألز  الُمشّوع الجهة  ،  بشأن الشواء العا 2014( لسنة 8أما في القوار بقايون رقم )
تقو  باإلعالن عن المناقصة  الموكزية بأنْ  العامة أن دائوة العطاءات المشروية أن دائوة اللواز 

لمدة يوم ن مررال  ن  ،الدنل ة باللغر ن العوب ة ناإليجل زية في صح فر ن يوم ر ن ناسعري اًليرشار
 .(2)الشواء البوابة لنظا  أحادي لترونيياإلنعلى الموقع 

                                                           
(1)

 م بشأن قانون العطاءات لألشغال الحكومية.2013لسنة  6قرار مجلس الوزراء رقم   9ادة الفقرة أ من الم 
(2)

 العام. م بشأن الشراء2014( لسنة 8من القرار بقانون العام رقم ) 24من المادة  2الفقرة  
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نغ وها من   (UNDP) كما أنجب الُمشّوع يشو هذه الدعوة في يشوة األمم المرحدة للرنم ة
باللغة  الشواء البوابة لنظا  أحادي لترونيياإلاًليرشار نعلى الموقع  المنشورات الدنل ة ناسعة

 .(1)اإليجل زية"

نعلى خالف قايون عطاءات األشغال الحكوم ة فقد ناكب الُمشّوع الفلسط ني في القوار 
عالن عبو بضونرة اإل اإلدارةندما ألز  لوج ا نالرطور الوقمي عو الرتن العا  بقايون بشأن الشواء

ا في ذلك من إرساء لمبادئ المناقصة لمَ  ؛البوابة لنظا  الشواء أحادي لترونيياإلالموقع 
 ة.لتروني اإل

ترعامل  ناإلسكان العامة األشغال نزارة نعلى أرض الواقع في المحافظات الجنوب ة فإن  
خاصة  شونًطا المايحون  المناقصة المحل ة، ما لم يشروطمع المناقصة ذات الطابع الدنلي بنفس 

 .(2)تخالف المناقصة المحل ة

نقد يثار تساؤل: ما الموقف لو خالف المايح الدنلي في أحد المشاريع المقدمة، شونًطا 
 يخالف ف ها قواي ن الشواء العا ؟

بقايون، مع مواعاة الُمشّوع في القوار بقايون يص صواحة على أيه تطبق أحكا  القوار 
، نهو بذلك لبى ما يادى به بعض (3)الشونط الواردة في اًلتفاق ات المبومة مع الجهات الدنل ة

 .(4)في فلسط ن اإلداري فقهاء القايون 

ف وى الباحث أن  المايح الدنلي ًل يقد  هذه المشاريع إًل بعد الموافقة على شونطه، نغالًبا 
ت نغ وها، فل س هناك عن مساعدات تطويو البنى الرحر ة نمنشآما تتون هذه المشاريع عبارة 

 يضع شونًطا خاصة تخالف الشونط الري نردت في قواي ن الشواء العا . ما يمنع أنْ 

 

                                                           
(1)

 بنظام الشراء العام. 2014( لسنة 5من قرار مجلس الوزراء رقم ) 65من المادة  2الفقرة  
 عقد وهو ( Braj ) اآللية وفق العمل المانح اشترط حيث ،االيطالي إعمار البرج إعادة مشروع في االيطالية المنحة في حدث  مثلما (2)

 معينة نسبة وجود كاشتراطه غزة قطاع في العام الشراء قوانين مع إجراءاته بعض في قدي تعارض والذي موحد أوروبي مقاولة

لمزيد من اإليضاح راجع في ذلك تقرير االئتالف ، المظاريف لفتح الالزمة الزمنية المدة وطول إلزامية بصفة المانحة لمنتجات الدولة

 .23،ص2018من أجل النزاهة والمسائلة )أمان(، بيئة النزاهة والشفافية والمسائلة في عملية الشراء العام في قطاع غزة، 
(3)

 م.2014لسنة  8م رقم من القرار بقانون بشأن الشراء العا 4المادة  
(4)

 .1450لمزيد من اإليضاح راجع هاني عبد الرحمن غانم، النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري، ص 
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 ة على مرحلتين لكترويياإل ثالثاا: المناقصة 

 اإلدارةلما كايت المناقصة تهدف إلى الحصول على أفضل العونض، نيظًوا لسعي 
 اإلدارةالفوصة للمناقص ن بروف و هذه اإلمكاي ات، أن أن   إعطاءلرطويو إمكاي اتها نجب عل ها 

تعد معقدة فن ة نتقنً ا،  أعمالتوغب بالحصول على معلومات نحلول فن ة قبل الرعاقد يهائً ا على 
 .(1)نمنها كايت المناقصة على موحلر ن

تردارس نتناقش مع  عند رغبرها في أنْ من المناقصة على موحلر ن  اإلدارةنتسرف د 
فن ة نتعاقدية ممكنة  المناقص ن خالل الموحلة األنلى العطاءات األنل ة الري ترضمن حلوًًل 

تقو  بص اغة  اإلدارة تنرهي الموحلة األنلى فإنّ  اء معقدة فنً ا نتقنً ا، نما أنْ للحاجات لعمل ة شو 
 .(2)ها للمناقصة بشكلها اًلعر اديإبوامئ ة تباشو شونطها ص اغة يها

الُمشّوع الفلسط ني لم ينص على المناقصة على موحلر ن في قايون اللواز  العامة رقم 
 ، 1999( لسنة 6  نكذلك األمو في قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة رقم )1998( لسنة 9)

  بشأن الشواء العا  2014( لسنة 8بقايون رقم )( من القوار 23إًل أيه يص عل ها في المادة )
للجهة المشروية اتباع أسلوب المناقصة على موحلر ن إذا تعذر عملً ا تحديد -1على أيه: "

 المواصفات الفن ة نالشونط الرعاقدية النهائ ة تحديًدا كاماًل ندق ًقا...".

العقد  إبوا از لإلدارة نيوى الباحث أن  الُمشّوع الفلسط ني قد أحسن صنًعا عندما أج
لما لهذا األسلوب من األثو التب و على جودة  ؛بأسلوب على المناقصة على موحلر ن اإلداري 

 اإلدارةالخدمة المقدمة لإلدارة، ناًلسرفادة من خبوة مقدمي الخدمات لإلدارة، ح ث أن  ذلك يساعد 
أن  تضع الشونط  اإلدارةتعجز  ما أيه في حاًلت عديدة قدفي اخر ار الشونط المناسبة، ًل س ً 

 .الخاصة بالمناقصة يظًوا لطب عرها الفن ة المعقدة

بسبب الطب عة المعقدة نالرخصص ة لبعض  ةلتروني اإلنتلجأ الجهة المشروية للمناقصة 
العقود )كعقود الرصم م نالروريد نالروك ب أن عقود األشغال التب وة ذات الطب عة الخاصة أن عقود 

المعلومات ناًلتصاًلت المعقدة أن غ وها من العقود المشابهة( حرى يؤخذ باًلعربار  تتنولوج ا
                                                           

(1)
ومصر كونه   -على الرغم من أنه اسلوب قريب من أسلوب الحوار التنافسي–لم يرد أي نص بشأنها في القوانين القائمة في فرنسا  

د مثل هذا اإلجراء في القانون النموذجي )األونسترال(، وفي إرشادات البنك الدولي، وفي توجيها باالتحاد حديث النشأة، إال أنه يوج
 .522األوروبي الخاصة بالشراء راجع في ذلك هاني عبد الرحمن غانم، أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروني، مرجع سابق، ص

(2)
 .175داري، مرجع سابق، صهاني عبد الرحمن غانم، أساليب التعاقد اإل 
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البدائل أن الخ ارات الري يمكن أن  يطوحها المناقصون نمناقشرها معهم، لرجنب أي ايحوافات عن 
 (1). المواصفات أثناء تنف ذ العقد

، (2)بالمناقصة على موحلر ننقد توك الُمشّوع لمجلس الوزراء تنظ م األحكا  الخاصة 
 ح ث تم تفص لها على النحو الرالي: 

 :مرحلة تقديم العروض الفنية: ولىالمرحلة األ 

العامة أن دائوة العطاءات  في الموحلة األنلى تقو  الجهة المشروية أن دائوة اللواز 
دئي أن بدعوة المناقص ن إلى تقديم عونض فن ة غ و مسعوة، على أساس تصم م مب الموكزية

األداء أن مواصفات النرائج )المخوجات( المروقعة، نالخطوط العويضة للمواصفات  مواصفات
المطلوبة، باإلضافة إلى  الشواء الفن ة الري توفو للمناقص ن المعلومات الفن ة األساس ة لعمل ة

اسرخدامها  ترضمن الدعوة المعاي و الري س رم يجب أنْ تب ان الشونط الرعاقدية نشونط الروريد، 
 :(3)يشمل يجب أنْ لرحديد إذا ما كان العوض الفني مسرج ًبا، نالذي 

  اًلكرمال النسبي للعوض الفني نتلب ره للمرطلبات.-أ

  .قدرة العوض المقد  من المناقص على تلب ة احر اجات الجهة المشروية -ب

 لى. ًل يطلب تقديم كفالة دخول المناقصة من المناقص ن في الموحلة األن  -3

اسرجابة للدعوة يقد  المناقصون العونض الفن ة الري تصف األداء الفني، نالجودة  -4
خصائص اللواز  ناألشغال نالخدمات ذات الصلة الري يعربونيها األكثو مالءمة  نغ وها من

الجهة المشروية، نيجب الرعل ق على الشونط الرعاقدية نالوضع األيسب إلدارة  لرلب ة احر اجات
 .دالعقو 

 8-6ا)يكون الوقت الذي يعطى للمناقص ن لرقديم عونضهم الفن ة كاف ً  يجب أنْ  -5
 .ساب ع(أ

                                                           
 
(1)

 م.2014( لسنة 8من قانون القرار بقانون رقم ) 23المادة  
م بشأن الشراء العام على أنه: "يحدد النظام اإلجراءات 2014لسنة  8( من القرار بقانون رقم 23من المادة ) 2نصت الفقرة  (2)

 .المتبعة في أسلوب المناقصة على مرحلتين"
(3)

 بشأن الشراء العام. 2014( لسنة 5قرار مجلس الوزراء رقم )من  98المادة  
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 نقد أنضح يظا  مجلس الوزراء بشأن الشواء العا  آل ات تق  م الموحلة األنلى من مواحل
 :(1)نهي على النحو الرالي ،المناقصة على موحلر ن

الفن ة الري تم اسرالمها، نللجنة  تقو  لجنة الرق  م الفني برق  م جم ع العونض -1
المسؤنل المخرص أن الوزيو المخرص اًلسرعاية بلجنة فن ة مخرصة أن الخبواء  الرق  م نبموافقة

يظًوا للطب عة المعقدة لهذا النوع من  الشواء لديهم معوفة ج دة بموضوع المخرص ن ممن
 المناقصات.

اجعة العونض الفن ة، نتحديد تقو  لجنة الرق  م الفني أن اللجنة الفوع ة بمو  -2
 .العونض الري تسرج ب لشونط نظونف الدعوة، نيجب رفض العونض غ و المسرج بة

يجوز للجنة الرق  م إجواء مناقشات سوية نمنفودة إذا اقرضى األمو، مع كل من  -3
المناقص ن الذين تقدموا بالعونض الفن ة المسرج بة بشأن أي جايب من جوايب عونضهم 

ألسعار، نيجب الحفاظ على سوية العونض الفن ة لتل مناقص، نًل تتشف أية باسرثناء ا
 معلومات سوية أن أفتار للمناقص ن اآلخوين.

( من هذه المادة، تقو  لجنة الرق  م بإعداد 3في يهاية المناقشات بموجب الفقوة ) -4
المرفق لتل مناقص يحدد الرغ  وات المطلوبة في عوضه الفني، على النحو  محضو تعديالت

 المشروية إلدراجها في الموحلة الثاي ة للمناقصة. عل ه مع الجهة
يقد  تقويو الرق  م للمسؤنل المخرص في الجهة المشروية أن الوزيو  يجب أنْ  -5

ذلك كل محاضو الرعديالت الري نقعها المناقصون نجم ع أعضاء لجنة  المخرص بما في
 .لرحض و نثائق المناقصة النهائ ةًلعرماده نتحويله للجهة المخرصة  -الرق  م

نالمناقشات مع المناقص ن خطً ا نتحفظ كجزء من  تيجب توث ق كافة اًلسر ضاحا -6
 الشواء. ملف

 المرحلة الثايية: مرحلة تقديم العروض المالية:

ق المناقصة الفن ة الجديدة بعد ايرهاء الموحلة األنلى تقو  الجهة المشروية بإعداد نثائ
نتحض و الوثائق النهائ ة الري تشمل المواصفات الفن ة نمعاي و الرق  م، نشونط  عل ها،ق المرف

يحقق أقصى قدر من المنافسة، نعل ها تحديد منهج ة الرق  م المناسبة لرق  م نمقارية  العقد بما
                                                           

(1)
 م بشأن الشراء العام.2014( لسنة 5من قرار مجلس الوزراء رقم ) 99المادة  
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بدعوة المناقص ن أصحاب العطاءات المسرج بة  يطوحها المناقصون، نمن ثم تقو  الخ ارات الري
نالمال ة النهائ ة نفًقا لمرطلبات نث قة المناقصة  حلة األنلى إلى تقديم عونضهم الفن ةمن المو 

 الصادرة لتل مناقص. للموحلة الثاي ة، نمحاضو الرعديالت الفودية

العامة أن دائوة العطاءات الموكزية طلب تقديم كفالة  نعلى الجهة المشروية أن دائوة اللواز 
مان العطاء في هذه الموحلة، يلي ذلك ق ا  الجهة المشروية أن دائوة المناقصة، أن إقوار ض دخول
 باتباعالثاي ة من هذه المناقصة  العامة أن دائوة العطاءات الموكزية في إجواءات الموحلة اللواز 

من ح ث تقديم نفرح نتق  م  العامة الواردة في القوار بقايون نهذا النظا  إجواءات المناقصة
 .(1)ة العقد"العطاءات نإحال

الدخول في الموحلة الثاي ة يكون اخر ارًيا لمن اجرازت عونضهم الفن ة األنل ة الموحلة ن 
األنلى، يوجع ذلك أن  المواصفات الواردة في الرماس العطاءات النهائ ة يرجت عن المفانضة 

 .(2)نل س عند اقرواح العطاء

  

                                                           
(1)

 بشأن نظام الشراء العام. 2014( لسنة 5من قرار مجلس الوزراء رقم ) 100المادة  
(2)

 186جابر جاد نصار، المناقصات العامة، مرجع سابق، ص 
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 الفرع الثايي
 ة المحدودةلكترويياإل المناقصة  

المناقصة المحدندة هي المناقصة الري يقرصو اًلشرواك ف ها على عدد المرناقص ن الذين 
، نكما المناقصة العامة فهدف المناقصة المحدندة الوصول (1)تروافو لديهم التفاية المادية نالفن ة

على العطاء األفضل، نمن خالل هذا األسلوب يرم دعوة أكبو عدد من المناقص ن الذين يعملون 
بإرساء العطاء على  اإلدارة، نتلرز  اإلدارةبالنشاط موضوع المناقصة، نالمق دة أسماؤهم بسجالت 

 . (2)العطاء األفضل سواء من الناح ة المال ة أن الناح ة الفن ة

المحدندة في قايون اللواز   اإللتروني ة لم يأخذ الُمشّوع الفلسط ني بأسلوب المناقصة
( 6نالحال يفسه في قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة رقم )  ،1998( لسنة 9العامة رقم )

 ، على خالف القوار بقايون بشأن الشواء العا  فقد سار على درب الُمشّوع 1999لسنة 
 .(4)إجواء المناقصة المحدندة اإلدارةنمن ثم أجاز لجهة  (3)المصوي 

 الفلسطينيلى المناقصة المحدودة في التشريع إ: حاالت اللجوء أوالا 

اخرلفت الحاًلت الري حددها الُمشّوع الفلسط ني عن الحاًلت الري سادت في الرشويعات 
الري اعرمدت في تحديدها على األسباب الرقن ة  - (5)ما الُمشّوع المصوي ًل س ّ  -المقارية  

                                                           
(1)

 .151، ص2007، دار الفكر العربي، القاهرة، 1محمود عاطف البنا، العقود اإلدارية، ط 
(2)

، لمزيد من 149م ص2002أنس جعفر، العقود اإلدارية دراسة مقارنة لنظم المناقصات والمزايدات، دار النهضة العربية، القاهرة، 

، المركز القومي لإلصدارات القانونية، 1س العامة في العقود اإلدارية، ط اإليضاح راجع أيًضا عبد العزيز عبد المنعم خليفة، األس

 .163م، ص2008القاهرة، 
(3)

كون التعاقد على شراء المنقوالت،  م على أنه: "1998لسنة  (89) ممن قانون المناقصات والمزايدات المصري رق 1نصت المادة  

الخدمات والدراسات االستشارية واألعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو أو على مقاوالت األعمال أو النقل، أو على تلقى 

 . ممارسات عامة، ويصدر باتباع أي من الطريقتين قرار من السلطة المختصة وفقًا للظروف وطبيعة التعاقد
 : ومع ذلك يجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بإحدى الطرق اآلتية

 .قصة المحدودةأ( المنا
 .ب( المناقصة المحلية

 .المحدودة الممارسةج( 

 ".د( االتفاق المباشر
تتم عمليات شراء اللوازم واألشغال  .1بشأن الشراء العام على أنه: " 2014لسنة  (8)من القرار بقانون رقم  20نصت المادة  (4)

 ...." ..المناقصة  محدودة .ب ....  :المحددة في النظام بإحدى األساليب اآلتيةوالخدمات غير االستشارية وفقًا لألسقف المالية أو الحاالت 
(5)

م على أنه: "يكون التعاقد بطريق المناقصة 1998لسنة  (89)من قانون المناقصات والمزايدات المصري رقم  3مادة رقم نصت   

ى موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء المحدودة في الحاالت التي تتطلب طبيعتها قصر االشتراك في المناقصة عل

 ".في مصر أو في الخارج، على أنَّ تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة بذواتهم، سواء
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 نائ ةاًلسرثب نما اعرمد الُمشّوع الفلسط ني على الظونف  ،سلوب المناقصة المحدندةأًلسرخدا  
(1)المناقصة المحدندة إلىلرتون سبًبا في اللجوء  نقلة الموشح ن المحرمل ن للرعاقد

. 

المحدندة من األسال ب اًلسرثنائ ة الري  اإللتروني ة اعربو الُمشّوع الفلسط ني أن  المناقصة
في ظونف حددها بنص القايون، نهذا ما يكاد يجمع عل ه غالب إًل ًل يجوز لإلدارة اللجوء إل ها 

 .(2)اإلداري فقهاء القايون 

العامة أن دائوة العطاءات الموكزية إجواء المناقصة  نللجهة المشروية أن دائوة اللواز 
 :(3)في أي من الحاًلت اآلت ة اإللتروني ة المحدندة

المطلوبة مروفوة لدى عدد محدند ًل يزيد إذا كايت اللواز  أن األشغال أن الخدمات  . أ 
تقو  الجهة المشروية أن  نى من اإلعالن في الصحف، على أنْ عن عشوة مناقص ن، نايرفت الجد

 .العامة أن دائوة العطاءات الموكزية بإعداد قائمة بأسماء المناقص ن دائوة اللواز 

 العامة. صةإذا نجد ظوف اسرثنائي يبور عد  اسرخدا  إجواءات المناق .ب 

 ثايياا: إجراءات المناقصة المحدودة في التشريع الفلسطيني

العامة على المناقصة المحدندة، باسرثناء اإلعالن في  تطبق إجواءات المناقصة
الصحف، بح ث توجه الدعوة مباشوة لتافة المناقص ن في الحاًلت الري أجاز القايون ف ها اللجوء 

البوابة  أحادي لترونيياإلإلى المناقصة المحدندة، باإلضافة لإلعالن على الموقع 
 .(4)الشواء لنظا 

إذا ن ، (5)الموردين نالمقانل ن شوة من القائمة المحدندة بأسماءنيرم اسردراج العطاءات مبا
تب ن نجود مناقص مؤهل، نأبدى اهرمامه بالمشاركة في القائمة، تفرح له الجهة المشروية أن دائوة 

  .(1)العامة أن دائوة العطاءات الموكزية باب المشاركة اللواز 

                                                           
(1)

 .525هاني عبد الرحمن غانم، أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروني، مرجع سابق، ص 
(2)

راجع حسن محمد هند، محمد حسن، الجديد في المشكالت العملية لقانون المناقصات والمزايدات، دار الكتب  لمزيد من اإليضاح 
. لمزيد من 163، لمزيد من اإليضاح راجع أيًضا عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص174، ص 2004القانونية، مصر 

، دار المكتبي، 1، رفيق يونس المصري، مناقصات العقود اإلدارية، ط102اإليضاح راجع أيًضا، عزت عبد القادر، مرجع سابق، ص

 .21م، ص 1999دمشق، 
(3)

 م بشأن الشراء العام.2014( لسنة 8من القرار بقانون رقم ) 25من المادة  1الفقرة  
(4)

 م بشأن الشراء العام.2014( لسنة 8من القرار بقانون رقم ) 25من المادة  2الفقرة  
(5)

 م بنظام الشراء العام.2014(  لسنة 5من قرار مجلس الوزراء رقم ) 97من المادة  1الفقرة   



 اإللكترونية  الفصل الثاني: التنظيم الق انوني للمناقصة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
77 

اقص ن لغوض تحديد المناقص ن الذين ح ن تلجأ الجهة المشروية إلى اسرخدا  قائمة المن
س رم توج ه الدعوة إل هم للمشاركة في المناقصة في الظوف اًلسرثنائي الذي يبور عد  اسرخدا  

( 85المادة ) ه ًل يجوز لها اسرخدا  أي قوائم غ و تلك الواردة فيالعامة، فإيّ  جواءات المناقصةإ
بإيصاف  الشواء نيجب تدنيو فوصة المشاركة في إجواءات عمل ة الشواء العا ، من هذا النظا 

 .(2)المدرجة أسمائهم في القائمة ب ن جم ع المناقص ن

عند اتباعها أسلوب المناقصة المحدندة ترحور من بعض  اإلدارةجهة  د  فإنّ نفًقا لما تق
تنشو المناقصة في  عالن في الجوائد ال وم ة على أنْ ق ود المناقصة العامة نعلى األخص: اإل

البوابة خاص بنظا  الشواء العا ، نكذلك يرسنى لها الرحور من حوية المشاركة،  أحاديموقع 
تخرار من سوف توجه إل هم الدعوة  وردين أن المقانل ن، فرسرط ع أنْ ب ن الم نالرنافس الالمحدند

للمشاركة في المناقصة بناء على كفاءتهم المال ة نالفن ة نحسن سمعرهم من المسجل ن في 
نمن ثم تنحصو المنافسة ف ما ب ن هؤًلء أماًل في الحصول على المشرويات المطلوبة  ،سجالتها

نخالل الوقت الق اسي مقارية بما يرم من  ،نفق أفضل لمواصفات نالشونط ير جة الرخصص
 خالل المناقصة العامة. 

نبمقدمرها المناقصة  اإلداري لألسال ب الحديثة في الرعاقد  اإلدارةتباع نيظًوا ًل
ة، فإيه يمكن لإلدارة مخاطبة الموشح ن للمناقصة المحدندة من خالل المواسالت لتروني إلا

( لسنة 8من القوار بقايون رقم ) (30)ة نالري تم النص على أحكامها في المادة لتروني اإل
واء العا  الذي تضمن بنظا  الش  2014لسنة ( 5) ، نكذلك قوار مجلس الوزراء رقم 2014

 .(3)لترونيياإلالمناقص ن المشارك ن عن طويق البويد  اإلدارةتدعو  إمكاي ة أنْ 

على خالف الُمشّوع المصوي نالعديد من –شارة إلى أن  الُمشّوع الفلسط ني نتجدر اإل
تسبب قوارها عند اللجوء  أنْ  اإلدارةح ن تطوق للمناقصة المحدندة لم يشروط على  -(4)الرشويعات

لذلك يعربو مخاًل  اإلدارةمخالفة  نهذا مما يؤخذ عل ه؛ ألنّ  ،إلى أسلوب المناقصة المحدندة
                                                                                                                                                                      

(1)
 م بشأن الشراء العام.2014( لسنة 8من القرار بقانون رقم ) 25من المادة  3الفقرة  

(2)
 م بنظام الشراء العام.2014(  لسنة 5من قرار مجلس الوزراء رقم ) 97من المادة  2الفقرة  

تكون جميع الوثائق والمستندات واإلشعارات  -1على أنه: "م 2014( لسنة 5من قرار مجلس الوزراء رقم )  (30)نص المادة  (3) 
تعتمد المراسالت اإللكترونية بقرار من   -2 .والقرارات وغيرها من أشكال المراسالت المشار إليها في هذا القرار بقانون خطية

 ".الشراء راءات الالزمة الستخدام وسائل إلكترونية محددة في إجراءات عمليةيحدد المجلس اإلج -5....المجلس
(4)

على أنه: "يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة  34نصت الالئحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري في المادة  

، لمزيد من اإليضاح راجع 173سن، مرجع سابق، صبقرار مسبب من السلطة المختصة....." مشار إليه لدى حسن هند، محمد ح

 .21، رفيق يونس المصري، مرجع سابق، ص103أيًضا، عزت عبد القادر، مرجع سابق، ص

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A16675_85#A16675_85
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A16675_85#A16675_85
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A16675_85#A16675_85
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، لذا فمن المفروض اإلدارةبمبادئ المنافسة نالمساناة نتتافؤ الفوص ب ن الواغب ن في الرعامل مع 
 هذا األسلوب مسبًبا. باتباعأن  يكون القوار 

ُمشّوع عندما لم يغلق الباب أما المناقص ن الذين يونن بأيفسهم التفاءة نقد أحسن ال
في ذلك  ألنّ  ؛فقط للمشاركة اإلدارةللمشاركة في المناقصة، نلم يقصوه فقط على من دعرهم 

 أحاديًل يقرصو اإلعالن على موقع  كنا يوصي أنْ  تحق ق لمبدأ المساناة نتتافؤ الفوص، نإنْ 
ا لذلك من إعمال لمبدأ خوى لمَ أعالن بوسائل الُمشّوع، نلتن ضونرة اإلكما حدد البوابة فقط 

 العالي ة التاملة نمبدأ المنافسة الحوة.
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 المبحث الثايي
 ةلكترويياإل المبادئ التي تحكم المناقصة 

نحاكمة  اإلدارةجاءت مق دة إلرادة  اإلداري قواعد القايون  خالًفا لقواعد القايون الخاص فإنّ 
تعد كضمايات  عدة، مبادئ نأحكا لة كمث لرها الرقل دية لتروني اإل، لذا تخضع المناقصة (1)لها

 .(2)تتفل صحرها نسالمرها

ساهم بشكل  اإلداري ة كاإليرويت في الرعاقد لتروني اإلالرطور الرتنلوجي نإدخال الوسائط ف
ة الري نضعها الُمشّوع بقصد حماية اإلداريالعقود  إبوا فعال في تطويو المبادئ العامة إلجواءات 

 . (3)نمن يرعاقد معها اإلدارةمصالح 

نخلو يصوص القايون من اإلشارة إلى المبادئ نالق ود الواجبة الرطب ق على المناقصة 
ة، هو دًللة أن  مبادئها هي يفس المبادئ الري تحكم المناقصة في حالرها الرقل دية لتروني اإل

- اإلداري  ن الشواء العا ؛ كون اًلخرالف في نس ط الرعاقد بالعقد المنصوص عل ها في قواي
المناقصة، لذا فإن المبادئ العامة الري تحكم المناقصة  على طب عة يؤثو ًل- إلترونييلوس ط ا

 ة هي ذاتها الري تحكم المناقصة الرقل دية.لتروني اإل

 أيه يرطلب لصحرها ة، إًللتروني اإلة بأسلوب المناقصة اإلداريالعقود  إبوا نأجاز الُمشّوع 
صبح العقد أل دية، نإًل تلرز  الق ود نالضوابط المنصوص عل ها في المناقصة الرق نسالمرها أنْ 

المبادئ الري تحكم المناقصة ناجبة اًلتباع بغض  لذا فإنّ  ؛الذي ينرج عن المناقصة مع ب
 .(4)النظو عن اآلل ة المربعة في طوح المناقصة

ت على المبادئ الري القول أن  السواد األعظم من تشويعات الشواء العا ، يّص نيمكن 
من قايون عطاءات األشغال  (4)المادة نبدنره الُمشّوع الفلسط ني يص في  ،تحكم المناقصة

ه: "تنفذ األشغال نالخدمات الفن ة العامة بإحدى الطوق على أيّ   1999لسنة  (6)العامة رقم 
 نهي الري تأخذ مبدأ العالي ة نالمساناة نحوية المنافسة...،". ،ءات العامة. العطا1الرال ة: 

                                                           
(1)

 . 159قيدار عبد القادر صالح، مرجع سابق  
(2)

 .87، ص2007القاهرة، هاني عبد الرحمن غانم، أساليب التعاقد اإلداري، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية،  
(3)

 60رحيمة الصغير نمديلي، العقد اإلداري اإللكتروني، مرجع سابق، ص 
(4)

 .355محمد سليمان شبير، أثر التطور اإللكتروني على التصرفات القانونية لإلدارة في دولة فلسطين، مرجع سابق، ص 
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منه على أيه: "يهدف  (5)يقص في المادة   2014( لسنة 8كما أن  القوار بقايون رقم )
تعزيز مبدأ المنافسة العادلة نتشج ع المشاركة في   .4...:هذا القوار بقايون إلى تحق ق اآلتي

إتاحة فوص  .5.من جايب الموردين نالمقانل ن نالمسرشارين المؤهل ن ا الع الشواء إجواءات
ضمان   .6مرتافئة دنن تم  ز نتوف و معاملة عادلة نمرسانية لجم ع المناقص ن نالمسرشارين

 .العا " الشواء تحق ق الشفاف ة نالنزاهة في إجواءات نس و عمل ات

الذي  الفلسط ني على هذه المبادئ مسروحى من القايون األساسي اإلدارةكما أن  اعرماد 
 .(1)أنجب ب ن ط اته لحق المساناة أما  القايون نفي الرتال ف العامة 

ة بمبدأ المنافسة الحوة، نمبدأ لتروني اإلنيمكن حصو المبادئ الري تحكم المناقصة 
مان األمن المعلوماتي لعطاءات ضافة إلى مبدأ ضإالعالي ة، نمبدأ المساناة، نتتافؤ الفوص 

 .(2)الموشح ن

 لذا سنقو  برقس م هذا المبحث إلى المطالب الرال ة:

 مبدأ العالي ة. المطلب األنل:

 مبدأ المنافسة الحوة.المطلب الثايي: 

 المطلب الثالث: مبدأ المساناة نتتافؤ الفوص.

 .الموشح نالمطلب الوابع: مبدأ ضمان األمن المعلوماتي لعطاءات 

 

 

 

 

                                                           
(1)

ه: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء، وال تمييز بينهما م على أن2003( من القانون األساسي المعدل لسنة 9نصت المادة ) 

 بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة".
(2)

 .119رحيمة الصغير نمديلي، العقد اإلداري اإللكتروني، مرجع سابق ص 
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 ولالمطلب األ 
 مبدأ العاليية 

باسرثناء الشواء  – اإلداري من المبادئ األساس ة ألسال ب الرعاقد  (1)نيعد مبدأ العالي ة
مجاًًل أنسع  حة موضع الرطب ق الفعلي كويها تفرنالري بدنرها تضع المنافسة الحو  -المباشو

 .(2)لمنافسة من خالل دعوة أكبو عدد من المرعاقدين

ترم جم ع عمل ات الشواء العا  في يطاق علني ابرداًء من  نيقصد بمبدأ العالي ة "أنْ 
اإلعالن عنها، نبالطوائق المحددة قايوًيا، مونًرا بايعقاد جلسات اللجان المخرصة في المكان 

الموشح ن في حضور  جم عتاحة الفوصة أما  إنالزمان المحددين لهما، نبشكل علني، نكذلك 
 بنشو اإلدارةلك اللجان نًل س ما لجان فرح المظاريف نقواءة العطاءات نتوت بها نالرزا  جلسات ت

القوارات المرعلقة بالعمل ة الرعاقدية في المكان نالزمان المحددين لذلك، نالرزامها كذلك  جم ع
 .(3)بب ان أسباب كافة القوارات الصادرة عنها بشأن تلك العمل ة"

تباعها من قبل جهة الرعاقد لغوض اجواءات المطلوب أحد اإل اإلعالن عن المناقصة هو
يصال العلم إلذي يهدف من خالله إلى إخطار أن ، نااإلدارةالعقد المواد تنف ذه من قبل  إبوا 

تروافو ف ه الشونط المطلوبة لرنف ذ العمل ة  نْ بالشونط العامة للعقد نبوثائقه األساس ة إلى كل مَ 
 .(4)موضوع الرعاقد

ه حدد م الُمشّوع الفلسط ني مبدأ العالي ة في العديد من النصوص القايوي ة، كما أيّ يظّ 
يشرمل  يجب أنْ ه حدد ما الوسائل الواجب اسرخدامها لإلعالن عن المناقصة، باإلضافة إلى أيّ 

 عل ه اإلعالن.

 لذا س رم تقس م هذا المطلب الى الفونع الرال ة:

 ني من مبدأ العالي ة.الفوع األنل: موقف المشوع الفلسط 
 الفوع الثايي: مضمون اإلعالن نمدته.

 الفوع الثالث: دنر الوسائل اإللتروني ة في تحق ق مبدأ العالي ة.
                                                           

(1)
 . 3068البن منظور الجزء الرابع، ص العالنية لغةً المجاهرة وإظهار األمر، راجع معجم لسان العرب 

(2)
 .512هاني عبد الرحمن غانم، أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروني في التشريع الفلسطيني، مرجع سابق، ص  

(3)
 .513هاني عبد الرحمن غانم، أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروني في التشريع الفلسطيني، مرجع سابق. ص  

(4)
 .127م ص 1998د الهويدي، اسلوب المناقصة في إبرام العقود اإلدارية، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا مصر،السالل سعي 
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 الفرع األول
 موقف الُمشر ع الفلسطيني من مبدأ العاليية 

عل ه صواحة نيظمه في  اهرم الُمشّوع الفلسط ني بمبدأ العالي ة في المناقصة، ح ث يّص 
( لسنة 6)عل ه قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة رقم  يد من المواد، نمنها ما يّص العد

على أيه: "تنفذ األشغال نالخدمات الفن ة العامة بإحدى الطوق الرال ة:  (4)، في المادة  1999
ت المادة العطاءات العامة نهي الري تأخذ مبدأ العالي ة نالمساناة نحوية المنافسة..."، نقد يّص 

 من ذات القايون على أيه: "يكون طوح العطاء بموجب إعالن في الصحف المحل ة.." (5)

قايون اللواز  العامة على مبدأ العالي ة إًل أيه أشار إل ه لم ينص نتجدر اإلشارة إلى أّيه 
  فقد يصت 1998( لسنة 9من الرعل مات الخاصة بقايون اللواز  العامة رقم ) (7)في المادة 

" أ. يعلن المديو العا  أن نك ل الوزارة على طوح العطاءات بأرقا  مرسلسلة سنوًيا : على ما يلي
 بما ًل يقل عن صح فر ن محل ر ن في أكثو من يو  نبوسائل اإلعالن األخوى الري يواها مناسبة"

  بشأن تنظ م العطاءات 2013( لسنة 6( من الرعل مات رقم )7ت المادة رقم )كما يّص 
ه: "يدعى المناقصون لرقديم عونضهم باإلعالن باللغة العوب ة موة م ة على أيّ لألشغال الحكو 

 ناحدة أن أكثو في الصحافة المحل ة...."

نيوى الباحث أن  الُمشّوع قد نفق الُمشّوع عندما عدد نسائل اإلعالن، نذلك بنشو 
ضل الوسائل اإلعالن في صح فر ن محل ر ن نفرح باب اًلجرهاد لإلدارة لنشو اإلعالن بأف

ن اتون الصح فرتَ  نلم يشروط أنْ  ،المراحة، إًل أيه لم يحدد عدد الموات المطلوب النشو ف ها
 ناسعة اًليرشار مما يوحي أيه يكفي النشو في مدينة مع نة أن محافظة مع نة.

ه على على أيّ   2014( لسنة 8من القوار بقايون رقم ) (8)نكذلك تضمنت المادة 
الجمهور من الوصول إلى قاعدة ب ايات بسهولة عن عمل ات الشواء، نكذلك  تنيمّ  المجلس أنْ 

البوابة خاص بعمل ات الشواء العا  في  أحاديجلس بالق ا  بإيشاء نإدارة موقع على الرزا  الم يّص 
 فلسط ن.
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. نفًقا لألسقف المال ة المحددة في 1من ذات القايون على: " (22)ت المادة كذلك يّص 
النظا ، تقو  الجهة المشروية أن دائوة اللواز  العامة أن دائوة العطاءات الموكزية باإلعالن عن 
المناقصات العامة في صح فر ن يوم ر ن ناسعري اًليرشار على يوم ن مررال  ن على األقل، 

 .(1).".ء.البوابة لنظا  الشوا أحادي لترونيياإلنعلى الموقع 

بشأن الشواء العا    2014لسنة  (5)الرأك د على ذلك في قوار مجلس الوزراء رقم  نقد تمّ 
البوابة حرى يحقق مبدأ  أحادي إلترونييعلى الرزا  المجلس بضونرة إيشاء نتطويو موقع 

 .(2)اإلدارةالعالي ة، نيقو  بنشو نثائق المناقصة، نيدعو المناقص ن للرعاقد مع 

الباحث أن  الُمشّوع في القوار بقايون نًلئحره الرنف ذية قد أحسن صنًعا عندما عدد نيوى 
طوق تَ  نحدد مكان النشو نكذلك عدد موات النشو، نأيًضا ناكب الرطور بأنْ  ،نسائل النشو

 أحادي إلترونييبالنشو على موقع  اإلدارةة في عمل ة النشو من خالل إلزا  لتروني اإلللوسائل 
 لنظا  الشواء العا . البوابة

 اإلدارةق ا   يرم نضع مبدأ المنافسة موضع الرطب ق، فإنّ  الهدف من مبدأ العالي ة أنْ و
بإعال  جم ع المؤهل ن بالمشاركة بالمناقصة، يزيد عدد المرنافس ن نبهذا يرحقق مبدأ المنافسة 

 .(3)الحوة بجايب مبدأ العالي ة مما يضمن تقديم أفضل العونض

تباعها من قبل جهة الرعاقد اجواءات المطلوب اإلعالن عن المناقصة هو أحد اإلو نيعرب
نالذي يهدف من خالله إعال  المخاطب ن من  اإلدارةالعقد المواد تنف ذه من قبل  إبوا لغوض 

 العقد. إبوا في  اإلدارةالمهرم ن بموضوع العقد بوغبة 

ين يصلحون للمشاركة بالمناقصة قد نتتمن أهم ة تطب ق مبدأ العالي ة في أن  بعض الذ
، كما أن  اإلعالن يعطي (4)ًل من خالل اإلعالنإعقد مع ن  إبوا ب اإلدارةًل يعلموا بوغبة 

مرسانية في تقديم كلفة المشونع موضوع العقد نيوع الخدمات المواد  االواغب ن بالرعاقد فوًص 
 .(5)تقديمها نشونطها، نبهذا ترحقق مبادئ المناقصة جم عها من خالل تحق ق مبدأ العالي ة

                                                           
(1)

 م بشأن الشراء العامة. 2014( لسنة 8من القرار بقانون رقم )22المادة  
(2)

 بشأن الشراء العام.  2014( لسنة 5قرار مجلس الوزراء رقم ) 
(3)

 .160سابق، ص قيدار عبد القادر صالح، مرجع 
(4)

 .578محمد عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  
(5)

 .72محمود خلف الجبوري، مناقصات العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص  
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كذلك يوى أن العالي ة ضونرية للمصلحة العامة لعقود اإلدارة ح ث إيها تسمح ألكبو 
ن في الرقد  بعونضهم مما يعطي الفوصة ًلخر ار األفضل عدد ممكن من الرنافس ن الذين يوغبو 

 نبالرالي خلق أجواء من المنافسة الحوة.

كما أن ق ا  اإلدارة برحق ق مبدأ العالي ة يضفي عل ها النزاهة الشفاف ة نيجنبها الشك 
 نالويبة في الرعامل مع المرعاقدين.

ى ينرج اإلعالن عن يأتي اإلعالن في شكله نمضمويه موافًقا لحكم القايون نحرّ  نْ يجب أن 
، كما أن  القواعد الري تنص على ضونرة اإلعالن السابق على (1)ثاره القايوي ةآالمناقصة 

نقد يؤدي الخلل ف ها إلى نصم  ،المناقصة تعربو من قب ل القواعد اآلموة ًل يجوز لألفواد مخالفرها
 .(2)ة بعد  المشونع ةالمناقص

نالقضاء الفلسط ني على اعربار أن  اإلعالن من األعمال  (3)اإلداري ناسرقو غالب الفقه 
، لذا فإيه ًل يجوز الطعن ف ها باإللغاء، كويها ل ست من قب ل اإلدارةالمادية الري تقو  بها 

يها الرأث و في المواكز ة الري تعربو طائفة من األعمال القايوي ة الري من شأاإلداريالقوارت 
 .(4)القايوي ة لألفواد

نقد اعربوت محكمة العدل العل ا في فلسط ن أن  ما يود في إعالن العطاء يعربو جزًءا 
نأيه يجب على  ،مرمًما لشونط العطاء الري طلب إلى المرعهدين تقديم عونضهم على أساسها

ي اشروطها نطلبها صاحب العطاء عندما تروافو ف ه الشونط نالمؤهالت الر المرقد  للعطاء أنْ 
نهذا األمو يعربو من القواعد العامة الواردة في يظا   ،أعلن عن العطاء نالدخول في المناقصة

 اإلدارةه نضع لصالح أليّ  ؛صاحبة العطاء اإلدارةاللواز  نهو من القواعد المق دة الري تلز  
 .(5)العامةا على الصحة نالسالمة فواد على السواء حفاظً ناأل

                                                           
(1)

 .142هاني عبد الرحمن غانم، أساليب التعاقد اإلداري، مرجع سابق، ص 
(2)

 .451مهند مختار نوح، مرجع سابق، ص 
(3)

 .153مرجع سابق، صعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  
(4)

م، 31/4/2004م، بتاريخ 1998لسنة  39لمزيد من اإليضاح راجع حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام هللا في الدعوى رقم  

لسنة  40م، وحكم محكمة العدل العليا في رام هللا في الدعوى اإلدارية رقم 14/1/2009م، بتاريخ 2008لسنة  107والدعوى رقم 

م، أحكام منشورة في موسوعة 26/10/2004م بتاريخ 2004لسنة  24م، والدعوى اإلدارية رقم 12/4/2006بتاريخ م، 2005

 م10/8/2018تم زيارته بتاريخ  http://muqtafi.birzeit.eduالمقتفي اإللكترونية متاحة على الموقع اإللكتروني 
موسوعة  م،20/1/2015المنعقدة بتاريخ 2013 لسنة 147 رقم الدعوى اإلدارية في  رام هللا  المنعقدة في  العدل العليا حكم محكمة (5)

 المقتفي اإللكترونية، مرجع سابق.

http://muqtafi.birzeit.edu/
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اع د الري نيوى بعض الفقه أن  مخالفة الشكل ات الري تود على المواصفات الفن ة أن المو 
على يحو مع ن أن كان من شأيها عد  الرقد  به تعبو ب ايات جوهوية  ترعلق بالمناقصات

لمناقصة جواء مما قد يجعل اطأ ف ها قد ًل يحقق الغاية من اإلنبمخالفرها كلً ا أن جزئً ا أن الخ
 .(1)باطاًل  ارساء قوارً ع بة بع ب شكلي س جعل من قوار اإلم

نذهب قسم الفروى في مجلس الدنلة المصوي إلى أيه إذا لم تؤثو المخالفات على 
فات جوهوية، نًل يؤثو ذلك هذه المخالفات ًل تعد مخال فإنّ  ،المناقصة نعدد المرقدم ن إجواءات
 .(2)جواءاتعلى اإل

نًل يمكن  ،باإلعالن عن رغبرها بالرعاقد ًل يعدن سوى دعوة للرعاقد اإلدارةن ق ا  جهة 
 .(3)اإليجاب، نًل يروتب عل ه ما يروتب على اإلدارةيجاًبا من إاعربار ذلك 

  

                                                           
(1)

 .43جابر جاد نصار، المناقصات العامة، ص  
(2)

م، أساليب التعاقد اإلداري، مرجع سابق، م، مشار إليه لدى هاني عبد الرحمن غان11/9/1989( جلسة 67/1/26ملف رقم ) 

 .142ص
(3)

. كما قررت المحكمة اإلدارية العليا في مصر بأن: "إعالن اإلدارة عن اجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة لتوريد بعض 
راطات المعلن عنها هو التقدم بالعطاءات وفقًا للمواصفات واالشت األصناف عن طريق التقدم لعطاءات ليس إال دعوة إلى التعاقد وأنّ 

م، نعيم عطية،  حسن 2/12/1967ق جلسة  10لسنة  333يجاب الذي ينبغي أنَّ يلتق عند قبول اإلدارة لينعقد العقد" طعن رقم اإل

 ،1985وحتى عام  1946الموسوعة اإلدارية الحديثة: مبادئ المحكمة اإلدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية منذ عام  الفاكهاني، 

،لمزيد من اإليضاح راجع أيًضا في ذلك، هاني عبد الرحمن غانم، النظام 748، ص1986الدار العربية للموسوعات، القاهرة، 

 .318القانوني لعقد التوريد اإلداري، مرجع سابق، ص
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 فرع الثاييال
 مضمون اإلعالن ومدته 

إذا كان اإلعالن عن المناقصة يؤدي إلى إعال  المخاطب ن بها من العامل ن بالنشاط 
ه حرى يحدد هؤًلء موقفهم من المناقصة العقد، إًل أيّ  إبوا في  اإلدارةموضوع الرعاقد بوغبة 
ر تروافو لديهم معلومات كاف ة عنها ل رسنى لهم اتخاذ قوا فأيه ينبغي أنْ  ،بالرقد  بعطاءاتهم أ  ًل

 .بشأيه

: مشتمالت اإلعالن  أوالا

 (7)في المادة رقم  لهذا الشأن يّص ن  ، 1998( لسنة 9رقم ) قايون اللوازم العامة يّص 
يشرمل اإلعالن  يجب أنْ "  :هفي الفقوة )ب( من الرعل مات الخاصة بقايون اللواز  العامة على أيّ 

عن العطاء إيضاًحا عن رقم العطاء نيوع اللواز  نآخو موعد لب ع دعوة العطاء، نآخو موعد 
لرقديم العونض، نثمن دعوة العطاء نأية أمور أخوى يوى المديو العا  أن نك ل الوزارة ضونرة 

 اإلعالن عنها".

 (12)في المادة  قد يّص ف ، 1999( لسنة 6رقم ) العطاءات لألشغال الحكوميةأما قايون 
نشونط اًلشرواك ف ها نمدد اإلعاليات نالضمايات  العطاءات منه على أيه: " تنظم إجواءات

المال ة المطلوبة نطوق تقديم العونض نفرحها ندراسرها نتق  مها نقواعد اإلحالة نغ وها من 
 ن بموجبنفي المقانل ن أن المسرشاري، العطاءات الشونط الواجب توافوها في نثائق

 .صادرة عن مجلس الوزراء تنشو في الجويدة الوسم ة نتتون ملزمة" أيظمة

بشأن تنظ م   2013( لسنة 6)من الرعل مات رقم  (6)ت المادة نفًقا لذلك فقد يّص 
 ه: "يرضمن اإلعالن عن طوح العطاء األمور الرال ة:العطاءات لألشغال الحكوم ة على أيّ 

 المشونع مع ب ان موجز لوصف المشونع.موضوع المناقصة نموقع  -1
 ثمن يسخة المناقصات لألشغال أن الخدمات الفن ة. -2
فئات المقانل ن المسموح لهم اًلشرواك في عطاءات األشغال أن فئات نمؤهالت  -3

 المسرشارين المسموح لهم باًلشرواك في عطاءات الخدمات الفن ة حسب مقرضى الحال.
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ص بشواء يسخ المناقصة نب ان الراريخ نالساعة تاريخ آخو موعد يسمح ف ه للمناق -4
 المحددين لموعد إيداع العونض نمكان إيداعها.

 مصدر الرمويل بالنسبة للمشاريع الممولة". -5

على  (33)في المادة رقم  يّص   2014( لسنة 8رقم ) بشأن الشراء العام والقرار بقايون 
 :أيه: "ترضمن الدعوة للمناقصة المعلومات اآلت ة

 .الجهة المشروية نعنوايهااسم  -1
 .طب عة اللواز  أن األشغال أن الخدمات المواد توريدها نمكايها -2
 .ب ان بالضمايات الالزمة لدخول المناقصة أن إقوار ضمان العطاء -3
  .مدة سويان المناقصة -4
 .سعو نثائق المناقصة -5
 .طويقة تقديم العطاءات نالمكان نالموعد النهائي للرقديم -6
 المناقصةمكان نزمان فرح  -7
 .أية أمور أخوى ينص عل ها النظا "  -8

 ثايياا: عدد مرات اإلعالن ولغته

من  (7)المادة  على عدد موات اإلعالن إًل أن   قايون اللوازم العامةفي لم يرم النص 
" أ. يعلن : ت على ما يلي  يّص 1998( لسنة 9الرعل مات الخاصة بقايون اللواز  العامة رقم )

بما ًل يقل عن  ،ك ل الوزارة على طوح العطاءات بأرقا  مرسلسلة سنوًياالمديو العا  أن ن 
 .صح فر ن محل ر ن في أكثو من يو  نبوسائل اإلعالن األخوى الري يواها مناسبة"

خال قايون اللواز  العامة نتعل ماته من ب ان اللغة الواجب كرابة اإلعالن بها، نهذا مما لقد 
لى بعض إيؤخذ على قايون اللواز  العامة، فقد يرم كرابره بلغة غ و العوب ة، نًل يصل علمه 

 المناقص ن المحل  ن، كويه ًل دراية لهم بغ و اللغة العوب ة، مما ينفي تحق ق مبدأ العالي ة.

ه تم على عدد موات اإلعالن إًل أيّ قايون العطاءات لألشغال الحكومية لم ينص أيًضا 
بشأن تنظ م العطاءات لألشغال   2013( لسنة 6)من الرعل مات رقم  7في المادة اسردراك ذلك 
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ه: "يدعى المناقصون لرقديم عونضهم باإلعالن باللغة العوب ة موة ناحدة أن الحكوم ة على أيّ 
 الصحافة المحل ة.." أكثو في

كسابق ه على عدد موات اإلعالن  نلغة  العا  بشأن الشراء القرار بقايون لم ينص 
، نبشكل عا  فقد يظم في قوار مجلس الوزراء ذلك (1)اإلعالن إًل ف ما يرعلق بالمناقصة الدنل ة

العامة أن  اللواز تعلن الجهة المشروية أن دائوة  -1"  ه:منه على أيّ  (65)في المادة  ح ث يّص 
العامة في  المسبق نفًقا لنموذج دعوة المناقصة دائوة العطاءات الموكزية عن المناقصة أن الرأه ل

يوم ن مررال ن على األقل نعلى الموقع  صح فر ن يوم ر ن محل ر ن ناسعري اًليرشار على
يصدر  العوب ة نيفضل أنْ إلعالن باللغة ا يكون  الشواء، على أنْ  البوابة لنظا  أحادي لترونيياإل

 .باللغة اإليجل زية أيًضا

كان ذلك ينطبق(  إنْ د  بطلبات الرأه ل المسبق في حالة المناقصات )أن دعوة للرق -2
نغ وها من  (UNDP) يشو هذه الدعوة في يشوة األمم المرحدة للرنم ة الدنل ة فإيه يجب

باللغة  الشواء البوابة لنظا  أحادي لترونيياإلاًليرشار نعلى الموقع  المنشورات الدنل ة ناسعة
 .اإليجل زية

يمكن اًلكرفاء باإلعالن عن المناقصة في صح فة ناحدة ناسعة اًليرشار على األقل، نلمدة   -3
البوابة إذا قلت الق مة  أحادي لترونيياإليوم ن مررال  ن، باإلضافة إلى اإلعالن على الموقع 

 ...".( دنًلر100,000الرقديوية للعقد عن )

يرم يشو اإلعالن لجم ع أيواع المناقصة باللغر ن  ه من المفروض أنْ نيوى الباحث أيّ 
يرسم بالطابع  لترونيياإلة، خاصة أن  العقد لتروني اإلالعوب ة ناإليجل زية عند اسرخدا  المناقصة 

 ،نيشو اإلعالن على الشبكة العنتبوت ة ير ح لمناقص ن أجايب اًلطالع على المناقصة ،الدنلي
تتون موجع ة تفس و العقد  مع ضونرة أنْ  ،نتقديم عطاءاتهم ،نغالًبا ما س ر ح لهم المشاركة ف ها

 لما هو ثابت باللغة العوب ة.

 

                                                           
 العامة أو و دائرة اللوازمتقوم الجهة المشترية أ -2( منه على أنه: "...24م في المادة )2014( لسنة 8القرار بقانون رقم ) نصّ  (1)

دائرة العطاءات المركزية باإلعالن عن المناقصة الدولية باللغتين العربية واإلنجليزية في صحيفتين يوميتين واسعتي االنتشار لمدة 

 .الشراء" يومين متتاليين وعلى الموقع اإللكتروني أحادي البوابة لنظام
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 ثالثاا: ميعاد النشر )مدد اإلعالن(

طاق اإلعالن، هي تلك المرعلقة بالفروة الزمن ة الري يمكن يقصد بالمدة الجوهوية في ي
 .(1)للعارض ن خاللها تقديم عونضهم أن توش حاتهم

ل جاء ذلك لم يرم النص في قايون اللواز  العامة على مدة محددة لرقديم العطاءات؛ ب
األمو يخرلف  يحدد في اإلعالن عن آخو موعد لرسل م العونض، لذا فإنّ  بحكم عا  يرمثل في أنْ 

 . (2)من عطاء آلخو

نقد حذا الُمشّوع في قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة حذن قايون اللواز  العامة في 
 .(3)عد  تحديد آخو موعد لرسل م العطاءات

لسنة  (5)أما القوار بقايون بشأن الشواء العا  نمن خالل قوار مجلس الوزراء رقم 
" : على أيه (65)في المادة  يّص ا حذن المشوع المصوي ن فقد حذ بشأن الشواء العا   2014

( يوًما منذ تاريخ 30يعطي اإلعالن المناقص ن مدة ًل تقل عن ثالث ن ) يجب أنْ  -4...
في الحاًلت اًلضطوارية يمكن تقل ل  -5 .نقًرا كافً ا إلعداد نتقديم عطاءاتهم اإلعالن إلعطائهم

 .4( أيا "10فروة اإلعالن لمدة ًل تقل عن )

ًل يحدد لإلدارة المدة الالزمة لرقديم العونض كما في قايون  نيه ب الباحث بالمشوع أنْ 
يمها حسب طب عة تتون كاف ة نمناسبة لدراسة العونض نتقد يشروط أنْ  على أنْ  ،اللواز  العامة
 تواعى الحاًلت اًلضطوارية نيجعل تحديد المدة سلطة تقديوية لإلدارة. لى أنْ المناقصة ع

  

                                                           
(1)

 .138اإلداري، مرجع سابق، صهاني عبد الرحمن غانم، أساليب التعاقد  
(2)

 م.1998( لسنة9( من التعليمات الخاصة بقانون اللوازم العامة رقم )7المادة )  
(3)

م على أنّه: " وفقًا ألحكام هذا القانون، عند طرح أي 1999( لسنة 6( من قانون العطاءات لألشغال الحكومية رقم )5نّصت المادة ) 

تطبيق مبدأ المنافسة وإعطاء فرص متكافئة للجهات  -2...:الفنية العامة تراعى القواعد التالية عطاء يتعلق باألشغال أو الخدمات

المؤهلة للقيام بتنفيذ األشغال أو تقديم الخدمات الفنية وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة مناسبة مع مراعاة إعطاء مدة كافية 
، كما نص تقديم العروض التي تتناسب وطبيعة األشغال أو الخدمات الفنية المطلوبة"و العطاءات للمقاولين والمستشارين لدراسة وثائق

م بشأن تنظيم العطاءات لألشغال الحكومية بالقول: "يجب أن تكون فترة زمنية كافية 2013( لسنة 6( من التعليمات رقم )7في المادة )

عداد العروض، على أن ال تقل مدة توزيع نسخ المناقصة عن بين اإلعالن عن المناقصة وموعد ايداع العروض تكفي لدراستها وإ
 سبعة ، أيام كما تعطي مدة أسبوع على األقل بين آخر موعد لبيع نسخة المناقصة وموعد ايداع العروض".

((4
على م على أنه: "تحدد مدة ثالثون يوًما 1988( لسنة 89نص المشرع المصري في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ) 

األقل لتقديم العطاءات في المناقصات العامة من تاريخ أول إعالن في الصحف اليومية، ويجوز بموافقة سلطة مختصة تقصير المدة 
 بحيث ال تقل عن عشرين يوًما".
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 الفرع  الثالث
 ة في تحقيق مبدأ العالييةلكترويياإل الوسائل دور  

في  اإلدارةحدد الُمشّوع الوسائل الري يمكن من خاللها تحق ق مبدأ العالي ة في عقود 
البوابة لنظا  الشواء نالطوق الري  أحادي إلترونييفلسط ن نهي الصحف ال وم ة، نكذلك موقع 

  .يواها مناسبة

الخاص  لترونيياإلما الموقع ة، نًلس ّ لتروني اإلكما يمكن يشوها كإعالن في المواقع 
ة على شبكة اإليرويت من أيجع نسائل لتروني اإل، نيعربو النشو على المواقع بجهة الرعاقد

في الداخل أ  الخارج، مما يوفو  سواءً  األشخاصاإلعالن، كون هذه الشبكة مراحة ًلطالع كافة 
 .(1)لإلدارة فوص أكبو في الحصول على عونض أفضل مالً ا نفنً ا

الشواء   بشأن 2014( لسنة 8نهذا ما دعا إل ه الُمشّوع الفلسط ني في القوار بقايون رقم )
 -7على أيه: "....يمارس المجلس في سب ل تحق ق أهدافه،... (8)في المادة  العا  ح ث يّص 

جمع الب ايات عن عمل ات الشواء نتحل لها ندراسرها ناسرخالص الروص ات الالزمة لرحس ن 
 .األداء، نتمك ن الجمهور من الوصول إلى قاعدة الب ايات بشكل تفاعلي عبو اإليرويت"

على   2014( لسنة 5ب يظا  الشواء العا  الصادر بقوار مجلس الوزراء رقم )كما أنج
أن  تقو  الجهة المشروية مع بداية السنة المال ة نبعد صدنر الموازية  العامة على يشو خطة 

البوابة يظا   أحادي لترونيياإلالشواء السنوية الخاصة بعمل ات الشواء الري سرنفذها على الموقع 
 الشواء". 

إلجواءات المناقصة العامة  إضافةكذلك اشروط الُمشّوع الوسائل في المناقصات الدنل ة 
يرم يشو إعالن المناقصة في يشوة األمم المرحدة للرنم ة نغ وها من المنشورات ناسعة  أنْ على 

( 5( من قوار مجلس الوزراء رقم )65في الفقوة الثاي ة من المادة ) اًليرشار دنلً ا، ح ث يّص 
                                                           

(1)
المشرع الفرنسي اكتفى  160،  قيدار  عبد القادر صالح، مرجع سابق، ص667، مرجع سابق، ص حمدي سليمان قبيالت 

نشر في موقع النشرة الرسمية وفي موقع الجهة المسؤولة عن العقد، ويرى الفقه الفرنسي أنَّ اإلعالن على مواقع اإلنترنت كاف بال

هذا اإلجراء مهم ألنه  Vincentوحده بغض النظر عن قيمة العقد لإلحاطة بالشروط الفنية والقانونية إلبرام العقد وهذا ما أكده الفقيه 

 macroدف كذلك إلى المعرفة الكاملة بالعقد بالنسبة ألطرافه وكذلك مجلس الدولة الفرنسي في حكمه في قضية يحقق موضوعه ويه
Gérard لكتروني كاف إلعالم المقاولين والمهندسين بالشروط والمواصفات الفنية والمالية إأنَّ اإلعالن عن طريق وسيط  1994عام

. لمزيد من اإليضاح راجع بشار خياط، العقد اإلداري 2004لعام  18وجيه األوربي رقم للعقد، كذلك التوجيه األوربي، كما أكد الت

 .237، 236ص 2017، العراق، 67العدد  39اإللكتروني، مجلة جامعة البعث، مجلد 
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في حالة المناقصات )أن دعوة للرقد   اص بنظا  الشواء العا  على أيه:   الخ2014سنة ل
يشو هذه الدعوة في يشوة األمم  بطلبات الرأه ل المسبق أن  كان ذلك ينطبق( الدنل ة فإيه يجب

اًليرشار نعلى الموقع  نغ وها من المنشورات الدنل ة ناسعة (UNDP) المرحدة للرنم ة
 .باللغة اإليجل زية الشواء البوابة لنظا  أحادي لترونيياإل

يوى الفقه الفويسي أن  اإلعالن يكون على مواقع اإليرويت نحده بغض النظو عن ق مة 
جواء إل"هذا ا Vincentده الفق ه العقد، نهذا ما أكّ  بوا العقد لإلحاطة بالشونط الفن ة نالقايوي ة إل

ى المعوفة التاملة بالعقد بالنسبة ألطوافه"، نهذا الوأي ه يحقق موضوعه، نيهدف كذلك إلمهم أليّ 
"أن  اإلعالن   1994عا   Marco Gerardاعرد به مجلس الدنلة الفويسي في حكمه في قض ة 

إلعال  المقانل ن نالمهندس ن بالشونط نالمواصفات الفن ة  يكاف إلترونييق نس ط يعن طو 
 .(1)نالمال ة للعقد"

 اإلعالن على النحو التالي:ويمكن تفصيل وسائل 

 :ة الحكوميةلكترويياإل . المواقع 1

بإدارة مرخصص  إلترونيييكون اإلعالن بهذا األسلوب من خالل تدش ن موقع 
نهذا  ،ةرساء المناقصإمنذ بداية اإلعالن نحرى  ةلتروني اإلق المناقصات الحكوم ة بالطو 
 .(2)العوب ة منهاما من الدنل ًل س ّ  داألسلوب مسرعمل لدى العدي

ه يعلن عن المناقصة باإلضافة إلى الصحف المحل ة يرم اإلعالن عبو يّ نفي فلسط ن فإ
 .(3)الخاص بالجهة المشروية لترونيياإلالموقع 

نتجدر اإلشارة إلى أن  الُمشّوع الفلسط ني نفي القوار بقايون بشأن الشواء العا  شوع 
البوابة خاص بعمل ات  أحادياإليرويت، نهو موقع نس لة نح دة لإلعالن عن المناقصة عبو 

 الشواء العا ، لذا فال يمكن األخذ بوسائل اإلعالن األخوى عبو اإليرويت.
                                                           

(1)
 .137راجع في ذلك بشار خياط، مرجع سابق، ص 

(2)
، وموقع مجلس المناقصات /www.tenderboard.gov.bh/arمنها موقع مجلس المناقصات والمزايدات البحريني  

 https://etendering.tenderboard.gov.omالعماني 
(3)

، بوابة العطاءات http://www.mpwh.ps/article/read/95قسم المناقصات والممارسات في موقع وزارة األشغال العامة  

في وزارة المالية في المحافظات الجنوبية 

hp?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=207http://www.mof.gov.ps/index.p وال يوجد ،

 مثل هذه البوابة للوازم العامة للموقع الخاص بوزارة المالية في المحافظات الشمالية

http://www.tenderboard.gov.bh/ar/
https://etendering.tenderboard.gov.om/
http://www.mpwh.ps/article/read/95
http://www.mof.gov.ps/index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=207
http://www.mof.gov.ps/index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=207
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 ة الخاصة   لكترويياإل . المواقع 2

نهي مواقع تقو  بإيشائها شوكات خاصة تتون مهمرها اإلعالن عن المناقصات بمقابل 
ت العديد من الشوكات ئنقد ُأيش، (1)بالمناقصةمادي من طوف من له مصلحة في الدخول 

 . (2)المرخصصة باإلعالن عن المناقصات

يج ز إعالن المناقصة على مثل هذه المواقع  نْ ني أنيه ب الباحث بالمشوع الفلسط 
ناعربارها بمثابة جويدة ناسعة اًليرشار، ح ث هناك توجه ناسع لمرابعة اإلعاليات عبو المواقع 

 نالحد من مرابعرها على الصحف الورق ة.ة لتروني اإل

 ة: لكترويياإل . اإلعالن عبر مواقع التواصل االجتماعي والمنتديات 3

ما نًل س ّ  -ن  اإلعالن عبو نسائل الرواصل اًلجرماعي مثل الف سبوك نالروت و إ
إًل أيها تتون نعلى الوغم من اتساعها التب و  -ة المفروحةلتروني اإلاإلعاليات الممولة ناألسواق 

، نهي بذلك (3)اإلدارةمما قد ًل يسمح بوصوله لجم ع من تقصدهم  ؛بشكل عشوائي نغ و منظم
 ة.لتروني اإلترعارض مع هدف الُمشّوع الفلسط ني من تحق ق مبدأ العالي ة في مناقصة 

 : لكترويياإل . اإلعالن عبر البريد 4

رسال ناًلسرقبال السويعة للملفات من الوسائل الري تسرخد  في اإل لترونيياإليعربو البويد 
، نيكون ذلك من عال  المخاطب ن بالوغبة بالرعاقدإ ة، نالري يمكن من خاللها لتروني اإلنالوسائل 

ألكبو عدد من المنرفع ن، إًل أن  ذلك ًل يرناسب مع المناقصة  إلترونييرسال بويد إخالل 
ل ه في القواي ن الري يظمت العقود إمد على مبدأ العالي ة، كما أيه لم تشو ة الري تعرلتروني اإل

 ة في فلسط ن.اإلداري

عالم ة كاف ة لمرابعة اإلعاليات إ لة نبحق فإن الواقع الذي يع شه جعل من اإليرويت نس 
شاط نمما يالحظ أن  الجهات المعن ة بنشاط مع ن تقو  بشكل دائم بمرابعة ما يسرجد عن هذا الن

 أحادي إلترونييلو عملت على إيشاء موقع  اإلدارة ة، لذا فإنّ لتروني اإلأنًًل بأنل عبو المواقع 

                                                           
(1)

 .107، ص2016أحمد شعبان علي الجلودة، المناقصة في ظل الحكومة اإللكترونية، دار الفكر الجامعي،  

  
(2)

، وموقع  www.tenderjo.comشبكة تندرجو للعطاءات  http://www.tender4arab.comمنها موقع عطاءات فلسطين 

 .www.monakasat.comدليل المناقصات المصرية 
(3)

 .110أحمد شعبان علي الجلودة، مرجع سابق، ص 

http://www.tender4arab.com/
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للمقانل ن نالموردين نجهات الرعاقد،  البوابة لنظا  الشواء نأعلنت عنه فس كون محل مرابعة كافيَ 
عن  اإلدارةإعالن  في الوقت الذي قل ف ه مرابعة الصحف الورق ة ال وم ة، لذا يوى الباحث أن  

 لوصول العلم للجهات المعن ة. أحادي البوابة كافٍ  إلترونييالمناقصة في موقع 

من قايون اللواز   (7)تجدر اإلشارة إلى أيه في المحافظات الجنوب ة يرم اتباع يص المادة 
ح ث يرم يشو العطاء في  ،  سابقة الذكو، نيرم اًللرزا  بها جزئً ا1998( لسنة 9العامة رقم )

صح فة فلسط ن نهي صح فة توزع فقط على مسروى المحافظات الجنوب ة باإلضافة إلى بعض 
للوزارة  لترونيياإلة مثل رسائل الجوال النص ة للموردين، نكذلك الموقع لتروني اإلالوسائل 

ال ة يرم من خالله نضع المرعاقدة، كما يوجد لدائوة اللواز  نالمشرويات يافذة في موقع نزارة الم
ًل أيه بحاجة لرطويو نتوف و طواقم إحالة النهائ ة كواسة العطاء، نفرح المظاريف ناإلمسودة 

 .(1)خاصة به

  

                                                           
(1)

النزاهة والمسائلة )أمان(، بيئة النزاهة والشفافية والمسائلة في عملية الشراء العام في قطاع غزة، مرجع تقرير إتالف من أجل  

 .19سابق، ص
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 لثاييالمطلب ا
 مبدأ المنافسة الحرة

على أيه: "حوية دخول المناقصة الري تعلن عنها  (1)يمكن تعويف مبدأ المنافسة الحوة
نيمكن تعويفه بأّيه: "فرح باب الرزاحم الشويف أما   ،(2)اإلدارة نفي الحدند الري يحددها القايون"

 .(3)كل من يود اًلشرواك ف ها"

نتعربو المنافسة الحوة هي القصد األساسي من اعربار تعاقد اإلدارة بأسلوب المناقصة 
، نيظهو هذا المبدأ جلً ا بالنسبة للمناقصات العامة بصفة خاصة (4)وًبا أصلً ا للرعاقدالعامة أسل

ها لم تتن المنافسة حاضوة ف ها بشكل ناسع، إًل أيّ  ى نإنْ مقارية بالمناقصات المحدندة حرّ 
تعاقد اإلدارة بأسلوب  نّ إنكذلك ف ،(5)تقرصو على أشخاص محددين معونف ن مسبًقا لدى اإلدارة

 .(6)ناقصة هو الذي رسخ نجود مبدأ المنافسة الحوة في العقد اإلداري الم

يؤدي إلى اسربعاد غ و األكفاء نخونجهم  ننجود منافسة حوة ب ن الموشح ن من شأيه أنْ 
 من المنافسة، نرسو العطاء على أفضل المرقدم ن للمناقصة، نفي ظل غ اب المنافسة الحوة فإنّ 

ه، فقد ترعاقد اإلدارة مع غ و األكفاء مالً ا أن فنً ا، مما قد يلحق باب الفساد س فرح على مصواع 
ن أالضور الجس م بالموفق العا  أن المشونع، مما يحقق ضوًرا عاًما على المنرفع ن من الموفق 

 .(7)النشاط 

يحق لهم الرعاقد في كل  يرسانى جم ع منْ  نتحقق مبدأ المنافسة الحوة يقرضي أنْ 
خو، نيجب أْن تتون شونط المناقصة عطى امر ازات لمرعاقد دنن اآل، فال تُ اإلجواءات نالشونط

ناحدة للجم ع، نبهذا ترسع قاعدة المناقصة إلى أكبو حد، ضماًيا لوجود المنافسة الحق ق ة ب ن 

                                                           
َوفِي ذَِلَك َفل يَتَنَافَِس ال ُمتَنَافُِسوَن" سورة المطففين اآلية  المنافسة لغة تعني التسابق والرغبة في الوصول للشيء، ومنه قوله تعالى: " (1)

 .4502، راجع معجم لسان العرب البن منظور، الجزء السادس، ص26
(2)

 .13جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص  
(3)

 .368مهند مختار نوح، مرجع سابق ص 
(4)

 .160قيدار عبد القادر صالح، مرجع سابق، ص 
 .334الكنعان، مرجع سابق، ص. نواف (5)
(6)

 .28. محمد أنور حمادة، مرجع سابق، ص 159قيدار عبد القادر صالح، مرجع سابق، ص 
(7)

 379، ص2012حمادة عبد الرازق حمادة، النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العام، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية،  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura83-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura83-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura83-aya26.html
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المرقدم ن، نمشاركة أكبو عدد من المناقص ن المرنافس ن على تقديم الخدمة يؤدي إلى الحفاظ 
 .(1)ال ة لإلدارةعلى المصلحة الم

 لى فونع ثالث، نذلك على النحو الرالي:إعلى ما سبق، سنقو  برقس م هذا المطلب  نبناءً 

 الفوع األنل: موقف الرشويع الفلسط ني من مبدأ المنافسة الحوة.

 الفوع الثايي: اسرثناءات على مبدأ المنافسة الحوة.

 مبدأ المنافسة الحوة.الفوع الثالث: دنر الوسائل اإللتروني ة في تحق ق 

  

                                                           
(1)

 .320القانوني لعقد التوريد اإلداري، مرجع سابق، ص هاني عبد الرحمن غانم، النظام 
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 الفرع األول
 موقف التشريع الفلسطيني من مبدأ المنافسة الحرة 

لم تغفل يصوص القايون الفلسط ني الري يظمت عقود الشواء العا  عن النص على مبدأ 
  يص 1998لسنة   (9)المنافسة الحوة لما لهذا المبدأ من أهم ة، ففي قايون اللواز  العامة رقم 

على أيه: "ترم عمل ات الشواء نفًقا لألسس الرال ة: أ. اعرماد مبدأ المنافسة في  (7) في المادة
  ...".جم ع عمل ات الشواء،

منه  (5)  يص في المادة 1999( لسنة 6كذلك قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة رقم )
خدمات الفن ة على أيه: "نفًقا ألحكا  هذا القايون، عند طوح أي عطاء يرعلق باألشغال أن ال

. تطب ق مبدأ المنافسة نإعطاء فوص مرتافئة للجهات المؤهلة 2... :العامة تواعى القواعد الرال ة
  .للق ا  برنف ذ األشغال...."

  بشأن الشواء العا  يصت 2014( لسنة 8من القوار بقايون رقم ) (5)كما أن  المادة 
تعزيز مبدأ المنافسة العادلة -4.....:على أيه: "يهدف هذا القوار بقايون إلى تحق ق اآلتي

من جايب الموردين نالمقانل ن نالمسرشارين  العا  الشواء نتشج ع المشاركة في إجواءات
 ."المؤهل ن

سابقة فقد نجب على اإلدارة عند ق امها بالرعاقد بأسلوب من خالل النصوص اليرضح 
 تواعي مبدأ المنافسة الحوة.  المناقصة، العامة عل ها أنْ 

يظًوا لألهم ة الري يحظى به مبدأ المنافسة عند إبوا  العقود اإلدارية بأسلوب المناقصة ن 
نكان  ،د أحد المرناقص نه إذا أقدمت اإلدارة على تح  ننفًقا للنصوص القايوي ة السابقة فإيّ 

 .(1)المناقصة تتون باطلة فإنّ  ،نثبت ذلك ،مسروفً ا شونط المناقصة، دنيما مصوغ قايويي

ه يحق لتل يوغب بالمشاركة في المناقصة الحوية بالمشاركة بها، نكذلك حوية لذا فإيّ 
 :(2)عدة يجملها بالرالي مزاحمة المرناقص ن، نهذا يروتب عل ه أمورٌ 

                                                           
(1)

 .14جابر جاد نصار، المناقصات العامة، مرجع سابق، ص 
(2)

 .35- 34أنس جعفر، مرجع سابق، ص   
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 لإلدارة حومان أحد من الرقد  للمناقصة.ًل يحق  .1
يمرنع عن قبول العونض المقدمة من المناقص ن طالما أن   ًل يحق للموظف أنْ  .2

 الشونط تنطبق على المرقد  للمناقصة.
اسربعاد مرناقص ن ف ما بعد ألسباب ترعلق بالمصلحة العامة ًل يرعارض مع مبدأ  .3

 المنافسة الحوة.
 من المرناقص الذي يرقد  بعطائه.يحق لإلدارة طلب ضمايات  .4
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 الفرع الثايي
 استثناءات على مبدأ المنافسة الحرة 

 في سلطة اإلدارة ايعدا  ذلك مع يعني ًل للمناقصة المرقدم ن ب ن المنافسة حوية مبدأ إن  
ما أن  العقد نكفاءاتهم على ضوء مقرض ات المصلحة العامة ًل س ّ  المرقدم ن صالح ة تقديو

ن  إ، بل (1)مبدأ الدخول إلى المنافسة الحوة ل س مطلًقا تحق ق المصلحة العامة، لذا فإنّ  يسرهدف
القايون قد منح لإلدارة حق حومان أحد األشخاص أن المشونعات من الرقد  للمناقصات العامة 

ون ه قد يكالري تمو بها، نقوار اإلدارة بهذا الخصوص قد يكون مؤقًرا نقد يكون دائًما، كما أيّ 
، نفي كل (2)مايًعا لشخص عن مناقصات محددة نقد يكون مايًعا له عن جم ع المناقصات

ى نلو اسروفى المناقص األحوال يروتب على اإلدارة عند قوار الحومان عد  قبول العطاءات حرّ 
 .(3)جم ع شونط المناقصة الري حددتها اإلدارة

فالقايون يظم الحاًلت الري يحق لإلدارة كما أن  مبدأ المنافسة الحوة ًل يؤخذ على إطالقه 
 حومان ناسربعاد بعض األشخاص من مشاركة في المناقصة، نيفصلهما على النحو الرال ة:

: سلطة اإلدارة في الحرمان  من التقدم للمناقصة أوالا

، نيجملها (4)نالحومان الوقائي ،الحومان الجزائي :ن نهما م غالب الفقه الحومان لنوعقسّ 
 النحو الرالي:على 

طب عي أن –نهو إجواء شخصي ترخذه اإلدارة، بحق شخص مع ن  . الحرمان الجزائي:1
 ن: ، نيجده على حالر(5)ما بنص القايون، أن إلخالله بالرزامات تعاقدية سابقةإ -معنوي 

الحالة األنلى: الحومان بنص القايون: نهذا الحومان إما أن  يكون في صورة عقوبة 
 .(2)يكون بصورة عقوبة تبع ة نإما أنْ ، (1)أصل ة

                                                           
(1)

. جابر جاد 339. دهاني عبد الرحمن غانم، النظام القانوني لعقد التوريد، مرجع سابق، ص35أنس جعفر، مرجع سابق، ص   

 .141لعقود اإلدارية، مرجع سابق، صنصار، ا
(2)

. إضافة إلى أية عقوبة 4بشأن الشراء العام على أنه: 2014لعام  8من القرار بقانون رقم   64من ذلك ما نصت عليه المادة   

ائمة كافة أخرى، يتم وضع المناقص المخالف ألحكام هذه المادة على القائمة السوداء للمدة التي يقررها المجلس، وتضم هذه الق
 .( من هذا القرار بقانون73) المادة  أحكاموفق  الشراء المناقصين الذين صدر قرار بحرمانهم من االشتراك في عمليات

(3)
. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، 62اإللكتروني، مرجع سابق، صرحيمة نمديلي، العقد اإلداري  

 .151مرجع سابق، ص
(4)

،  جابر جاد نصار، العقود 63. رحيمة نمديلي، العقد اإلداري اإللكتروني، مرجع سابق، ص35أنس جعفر، مرجع سابق، ص 

 .93نم، أساليب التعاقد اإلداري، مرجع سابق، ص، هاني عبد الرحمن غا142اإلدارية، مرجع سابق، ص
(5)

 .94هاني عبد الرحمن غانم، أساليب التعاقد اإلداري، مرجع سابق، ص 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A16583_63#A16583_63
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A16583_63#A16583_63
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من دخول المناقصة إلى  -طب عً ا أن معنوي –حومان شخص  نفي مثل هذه الحاًلت فإنّ 
يصوص القايون، نًل تعدن سلطة اإلدارة في ممارسة هذا الحومان مجود تطب ق لهذه 

 .(3)النصوص

يقاع الحومان إالحالة الثاي ة: الحومان الجزائي الموقع من قبل اإلدارة: يكون لإلدارة 
خالله بالرزاماته العقدية كسبق ارتتابه أخطاء في تنف ذ ارتباطات إالجزائي على المرعاقد ير جة 

 . (4)سابقة مع اإلدارة

لمشونعات من نيمكن حصو الحاًلت الري تج ز لإلدارة بموجبها حومان األشخاص أن ا
 الدخول بالمنافسات بالحاًلت الرال ة:

تتون  ز  المناقص بشونط العقد أن ماطل في تنف ذه على أنْ رإذا لم يل .أ 
 .(5)المخالفات نقعت في أكثو من عقد من موت ن في العقد الواحد

 .(6)إذا أخل المناقص في الرزاماته قبل اتما  الرعاقد .ب 
أن  أن مؤسسة محل ة أن أجنب ة إذا ايرحل المناقص صفة ممثل عن شوكة .ج 

 .(7)ادعى كاذًبا أيه نك ل لشوكة أن مؤسسة، أن كان نك اًل نأخفى نكالره

نلإلدارة تنف ذ هذا الجزاء بناًء على قوار إداري بناء على امر از الرنف ذ المباشو الذي 
في حومان مناقص  تمارسه اإلدارة إعماًًل للسلطة العامة المخولة لها قبل األفواد، نقوار اإلدارة

                                                                                                                                                                      
ال يجوز ألي شخص ألي شخص -1ه: "منه على أنّ  41ت المادة م نصّ 1999لسنة  (6)في قانون األشغال للعطاءات الحكومية رقم  (1)

ال يجوز ألي مقاول غير مرخص ومصنف أنَّ يقوم بأعمال  -2إنشائيًا مع مقاول غير مرخص ومصنف.يعقد اتفاقًا  أو هيئة معنوية أن  

 .المقاوالت تحت طائلة المسؤولية الجزائية"
الحكم  -على أنه: " أ 20في المادة  1979في نص عام أورد قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام ومثاله   (2)

الحرمان من الحقوق المدنية -2……الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو االعتقال المؤبد أو المؤقت أو التجميد المؤبد يوجبباألشغال 

 .والسياسية، ومن تولي أية مهمة في الثورة"
(3)

ص  . جابر جاد نصار، المناقصات العامة، مرجع سابق،69هاني عبد الرحمن غانم، أساليب التعاقد اإلداري مرجع سابق، ص 

17. 
(4)

 .17جابر جاد نصار، المناقصات العامة، مرجع سابق، ص  
م بشأن اللوازم العامة: "للجنة 1998( لسنة 9( من تعليمات قانون اللوازم العامة رقم )50نص المشرع الفلسطيني في المادة ) (5)

و بالعقود المبرمة معه، أو ال يلتزم بشروط العقد العطاءات الحق في استبعاد عرض المناقص الذي يخل بالتزاماته قبل إتمام التعاقد، أ
أو ما يماطل في تنفيذه أو يغش وعلى أنَّ تكون المخالفات قد وقعت في أكثر من عقد أو أكثر من مرتين في عقد واحد ولها أنَّ تحرمه 

 .من االشتراك في العطاءات للمدة التي تحددها"
أخل أو أهمل  على أنه: "إذا سبق للمناقص أن   26م نصت في المادة 1999( لسنة 6)في قانون العطاءات لألشغال الحكومية رقم  (6)

 أو قصر في التزاماته الفائتة أو كان يخضع بقرار الحرمان ساري المفعول للجنة العطاءات الحق في استبعاد عطاءه".
أنه: "يجوز للجنة العطاءات أنَّ تستبعد أي  م على1998لسنة  8( من نفس تعليمات قانون اللوازم العامة رقم 56المادة )نصت  (7)

عرض من المناقصة سبق وأن أهمل أو قصل أو انتحل صفة تمثيل مؤسسة أو شرطة أو االدعاء بأنه وكيلها بالبيع أو أخفى أنه وكيلها 
 سواء كان تمثيله لمؤسسة أو شركة محلية أو أجنبية".
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من المشاركة في المناقصة في مثل هذه الحاًلت، هو قوار إداري ناجب الرسب ب نخاضع لوقابة 
 .(1)القضاء اإلداري 

نيكون ًلعربارات ترعلق بصفة المرناقص فطالما زالت هذه الصفة  . الحرمان الوقائي:2
ما أيه يكون ألسباب ترعلق لذا فهذا الحومان هو حومان مؤقت بطب عره، ك ؛يزنل هذا الحومان

 نهما: ،، نيكون الحومان الوقائي بحالر ن(2)بالمصلحة العامة

حومان بنص القايون: نيكون هذا الحومان بناء على يصوص القايون في  الحالة األولى:
 نهي على النحو الرال ة: ،بعض الحاًلت

الوظائف من المشاركة ن  الُمشّوع حو  بعض إ: ح ث (3)أ.  بحكم الوظ فة الري يعمل بها
 .(4)في المناقصة، نذلك كإجواء نقائي

تروافو ف ه الشونط  ، ف جب على المرقد  للعطاء أنْ (5)ب. األهل ة القايوي ة لمقد  العطاء
 ،نالمؤهالت الري اشروطها نطلبها صاحب العطاء عندما أعلن عن العطاء نالدخول في المناقصة

نهو من القواعد المق دة الري تلز   ،ة الواردة في يظا  اللواز نهذا األمو يعربو من القواعد العام
ا على الصحة نالسالمة اإلدارة صاحبة العطاء أيه نضع لصالح اإلدارة نالفود على السواء حفاظً 

 .(6)العامة

                                                           
(1)

 .7أحمد عثمان عياد، مرجع سابق، ص 
(2)

 35ر، مرجع سابق، صأنس جعف 
(3)

 .76م ص1999، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 1محمود خلف الجبوري، النظام القانوني للمناقصات العامة، ط  
 بشأن الشراء العام على أنه: 2014( لسنة 5من قرار مجلس الوزراء رقم ) (196)ت المادة نصّ  (4)

يقبلوا بشكل مباشر أو غير مباشر أي شكل من أشكال العمل  أن   العام الشراء ن في مجالال يجوز للموظفين العموميين الذين يعملو -1

 .مع السلطة الوطنية الفلسطينية الشراء أو الوظيفة مع المناقصين أو مع أي من أطراف عقد
القانون أو النظام فيما يتعلق ال يجوز لألفراد الذين خدموا سابقًا كموظفي مشتريات أو الذين مارسوا سلطة أخرى مشار إليها في  -2

 :بعملية شراء معينة أنَّ يقوموا بما يلي
مفاوضات أو مناقشات فنية تنتهي  يشاركوا بأية طريقة كموظفين أو وكالء أو مندوبين لمورد أو مقاول أو مستشار في أية أ. أن  

 .بإرساء عقد شراء أو تعديله أو تمديده
 .في تنفيذ ذلك العقد ية نيابة عن أحد الموردين أو المقاولين أو المستشارينيشاركوا بصفة شخصية أو اعتبار ب. أن  

وجد ولمدة عامين بعد  الشراء والعقد أن ( من هذه المادة، ساري المفعول طيلة سير إجراءات2يبقى القيد المشار إليه في الفقرة ) -3

 .العام، أيهما يحدث بعد اآلخر" انتهاء خدمة الموظف في القطاع
(5)

 .407مهند مختار نوح، مرجع سابق، ص 
م، 20/1/2015م في جلسة يوم  147/2013حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام هللا المأذونة في القضية رقم  (6)

م، 5/9/2018تاريخ الزيارة  http://muqtafi.birzeit.eduالحكم منشور في موقع المقتفي اإللكتروني  متاح على 
" يشترط في المناقص عند إحالة العقد أنَّ م  على أنه:2014لسنة  8من القرار بقانون رقم  32ونص المشرع الفلسطيني  في المادة 

 ."يكون مؤهاًل ومستوفيًا للشروط والمعايير التي حددتها الجهة المشترية في وثائق المناقصة

http://muqtafi.birzeit.edu/


 اإللكترونية  الفصل الثاني: التنظيم الق انوني للمناقصة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
101 

يرمرع المناقص بجنس ة مع نة عند الرعاقد، فمعظم الرشويعات سارت في الماضي  أنْ ج.  
على األجايب في يطاق الدخول إلى المنافسة على المناقصة العامة، يحو تفض ل الوطن  ن 

فصاحب الجنس ة األجنب ة كان سابًقا يسربعد فوًرا من يطاق المنافسة بسبب جنس ره األجنب ة 
فقط، بغض النظو عن مؤهالته نقدراته المال ة نالفن ة، نهذا ما عوف باصطالح الشوط 

 .(1)الرفض لي

بقايون بشأن الشواء العا ، فقد ألز  مجلس الشواء العا  بإعطاء نالمشوع في القوار 
األفضل ة للمنرج نالمقانل نالمسرشار الفلسط ني المحلي، شويطة مواعاة مرطلبات الجودة 

 . (2)الفن ة

يكون هذا الحومان بناًء على السلطة  الحومان الوقائي بموجب قوار إداري: الحالة الثايية:
الرقديوية لإلدارة، عندما توى عد  كفاية بعض األشخاص نعد  مقدرتهم الفن ة نالمال ة للمشاركة 

 في المناقصة، نكذلك عندما يكون المناقص المرقد  للعطاء سيء السمعة.

اإلدارة  فإنّ ن  سلطة اإلدارة في الحومان سلطة تقديوية نل ست سلطة تحكم ة، نعل ه إ
تباشو سلطرها المذكورة عن طويق إعمال امر ازها بحق الرنف ذ المباشو، الذي يخولها إصدار 
قوارات فودية منفصلة عن العقد، فهي ترمكن من إصدار قوارات فودية بحومان ناسربعاد أي 

ري ترمرع الحومان ناًلسربعاد يعدان من مظاهو السلطة العامة ال شخص بإرادتها المنفودة، ألنّ 
بها اإلدارة في مجال العقود اإلدارية الري تخولها سلطات اسرثنائ ة مما ًل يجده المرعاقد في عقود 

 .(3)القايون الخاص

مواحل الرعاقد، سواء بعد تقديم  جم عنتعمل اإلدارة سلطرها بالحومان الوقائي في 
هذه السلطة بوقابة العطاءات أ  حرى البت في العطاءات المقدمة، على تمارس اإلدارة 

 . (4)القضاء

                                                           
(1)

 .262سليمان الطماوي، األسس العامة، مرجع سابق، ص 
(2)

 م 2014لسنة  8من القرار بقانون رقم  8من الماد ة  1الفقرة أ/ 
(3)

 242سليمان الطماوي، األسس العامة، مرجع سابق، ص 
(4)

د الرحمن غانم، النظام القانوني ، و هاني عب120، ص2006محمد فؤاد عبد الباسط، العقد اإلداري، دار الجامعة الجديدة، القاهرة،  

 .376لعقد التوريد اإلداري، مرجع سابق، ص
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رادة منفودة، نهي اإلدارة نل ست إنالسلطة الممنوحة لإلدارة هي قوار إداري صادر عن 
قضاء اإللغاء، أي أن  سلطة اإلدارة   لذا يمكن الطعن به أما ؛المرعاقدين إرادةعن عقد تحكمه 

 .(1)في هذه الحالة تخضع لمبدأ المشونع ة

يكون هذا  ى اإلدارة عد  الرعسف في اسرعمال حقها بالحومان نأنْ عل نفًقا لذلك فإنّ  
 الحومان مسبًبا.

نقد اسرقو القضاء اإلداري الفلسط ني على أيه في حال أن  الجهة المشروية اقرنعت بأّيه 
فهي لم تخالف القايون  ،ل س للشوكة المسردع ة أية خبوة كاف ة نمطلوبة في موضوع المناقصة

 .(2)العطاء عل ه إحالةفي قوارها في عد  

 من مناقصة بعينها: ثايياا: سلطة اإلدارة باالستبعاد

شونط الَقبول ف ها، نهذا  يكون اًلسربعاد لعطاء بع نه من مناقصة بع نها لم تسروفِ 
، ناًلسربعاد (3)نطهاذا اسروفى شو إحول دنن مشاركة المناقصة في مناقصة أخوى اًلسربعاد ًل يَ 

 جواء موضوعي يلحق عطاء بع نه.إ

 :(4)نالحاًلت الري حددها الُمشّوع لالسربعاد من المناقصة هي

 بكفالة مصحوب غ و أن موقع غ و أن ،المقد  غ و مكرملٍ  الطلب إذا كان .1
 .عل ها المنصوص الق مة أن بالص غة العطاء ضمان إقوار أن دخول المناقصة

 ذلك غ و أن العقد نشونط الفن ة للمواصفات جوهوي  بشكل يسرجب لم إذا .2
 .المناقصة نثائق الواردة فيالمهمة  المرطلبات من

 شونط في عل ها المنصوص المدة من أقصو صالح ره مدة كايت إذا .3
 المناقصة ننثائق

 .هئإذا عدل المناقص سعوه أن مضمون عطا .4
                                                           

(1)
للمزيد من اإليضاح راجع في ذلك هاني عبد الرحمن غانم، إلغاء القرارات اإلدارية المنفصلة عن العقد اإلداري، دراسة مقارنة،  

 وما بعدها . 102م ص2015مجلة جمعية القدس للبحوث والدراسات اإلسالمية، العدد الثامن،غزة،
(2)

جلسة يوم  61/2015لمزيد من اإليضاح راجع في ذلك حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام هللا المأذونة في القضية رقم  

تاريخ الزيارة  .birzeit.eduhttp://muqtafiم، الحكم منشور على موقع المقتفي اإللكتروني متاح على 27/7/2015

 م.5/9/2018
(3)

 .381. مهند مختار نوح، مرجع سابق، ص144جابر جاد نصار، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 
(4)

 م بشأن الشراء العام.2014( لسنة 8من القرار بقانون رقم ) 38من نص المادة  6راجع في ذلك الفقرة  

http://muqtafi.birzeit.edu/
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شخص غ و كفؤ من الناح ة الفن ة أن من كما أيه يسربعد العطاء إذا كان المرقد  للمناقصة 
 . 1الناح ة المال ة، باإلضافة الى أيه يرم اسربعاد غ و المؤهل نسيء السمعة الرجارية

 :2كما أن يجوز للجنة العطاءات اسربعاد عونض المناقصات في أي حالة من الحاًلت الرال ة

 . عد  توق ع المناقص على العوض.1

 للبنود بالتلمات إضافة إلى األرقا . . عد  كرابة أسعار الوحدة2

 . عد  تعبئة يموذج عوض المناقصة.3

تسبب قوار اًلسربعاد، كويه قد يمس بمبدأ المساناة  لإلدارة أنْ  ه ًل بد  نيوى الباحث أيّ 
 ترعامل مع جم ع العطاءات المقدمة على قد  المساناة. اإلدارة ملزمة أنْ  نتتافؤ الفوص، ألنّ 

  

                                                           
((1

م على أنه: " تراعى لجنة العطاءات قبل اإلحالة 1998( لسنة 9قانون المادة اللوازم العامة رقم )( من التعليمات 51نصت المادة ) 

كفاءة وخبرة المناقص في تقديم اللوازم المطلوبة وسمعته التجارية والتسهيالت التي يقدمها أو الخدمة التي يوفرها وقطع غيار ورش 

( من ذات التعليمات على 57لنقص كل أو بعض هذه المتطلبات" كما نصت المادة ) الصيانة وقدرته المالية ويجوز لها استبعاد عرضه

 أنه: "تهمل لجنة العطاءات العرض.. إذا كان غير كفؤ أو غير مؤهل...للمدة التي حددتها لجنة العطاءات".
(2)  

ومية.م بشأن تنظيم العطاءات لألشغال الحك2013( لسنة 6( من التعليمات رقم )7نص المادة رقم )
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 الفرع الثالث
 دور الوسائل اإللكترويية في تحقيق مبدأ المنافسة الحرة 

أدى الرطور الرتنلوجي بإدخال الوسائط اإللتروني ة في إبوا  العقود اإلدارية على الرأث و 
ه ذلك العقد الذي ن  من خصائص العقد اإللترونيي أيّ إ، ح ث (1)لمبدأ حوية الدخول إلى المنافسة
اإللتروني ة نخاصة اإليرويت، تلك الشبكة الري ترصف بالبعد يرم إبوامه عن طويق الوسائط 

حوية المنافسة في هذا الواقع تتون أكبو نتر ح لإلدارة فوصة اخر ار العونض  ، لذا فإنّ (2)الدنلي
 .(3)األفضل فنً ا نمالً ا

نالمنافسة الحوة في المناقصة اإللتروني ة ًل تتون على المسروى الداخلي فقط، بل كذلك 
، ح ث تشارك ف ها شرى أيواع المناقص ن (4)المسروى الدنلي، مما يزيد من فعال ة المنافسة على

سواء كايوا مناقص ن من الداخل أ  من الخارج، مما يعطي فوًصا أكثو لإلدارة لالخر ار ب ن 
 العطاءات المقدمة من المناقص ن.

 

  

                                                           
(1)

 .84م، ص 2017علي جبير عبيد الجنابي، الطبيعة القانونية للعقد اإلداري اإللكتروني، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط  
الخاص بالتنسيق في إجراءات إبرام عقود األشغال  2004لسنة  18من التوجيه األوربي رقم  12تأكد هذا المعنى في المادة  (2)

 ..".بقولها" هذه التقنيات تسمح بتوسيع وتطوير فعالية المشتريات العمومية.والتوريد والخدمات 
(3)

،  380، حمادة عبد الرازق حمادة، مرجع سابق، ص66رحيمة الصغير نمديلي،  العقد اإلداري اإللكتروني، مرجع سابق، ص 

 .161قيدار عبد القادر صالح، مرجع سابق، ص 
(4)

الخاص بالتنسيق في إجراءات إبرام عقود األشغال  2004لسنة  18التوجيه األوربي رقم من  29وهذا ما نصت عليه المادة  

والتوريد والخدمات على  أنّه: "خصوصية التقنيات الحدية المعتمدة من طرف المتعاقد اإلداري تسمح بفتح مجال المنافسة في العقود، 
 اإلدارية".
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 المطلب الثالث
 مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص 

فهي في –لرحق ق العدل ب ن أفواد المجرمع الواحد،  ناألساس ة مهمةالوك زة الالمساناة هي 
مبدأ المساناة أحد  تعربو األساس الذي ًل غنى عنه لنسبة للحويات العامة، لذا فإنّ  -ع ن الوقت

المبادئ العامة للقايون نالري يجدها في جم ع الدسات و نإعاليات حقوق اإليسان، ح ث يقضي 
 . (1)األفواد في الدنلة في الحقوق نالوجباتبمساناة كل 

يفس الفوصة لتل من يرقد  إلى المناقصة أن المزايدة  إيجاد"هو  :نيقصد بمبدأ المساناة 
عفاء بعض المرنافس ن من شونط مع نة دنن إ دنن تم  ز ب ن ناحد نآخو نذلك بأن ًل يرم 

 .(2) للبعض اآلخو"البعض اآلخو أن إضافة شونط أن حذفها أن تعديلها بالنسبة 

 لذا س رم تقس م هذا المطلب الى الفونع الرال ة:

 الفوع األنل: موقف المشوع الفلسط ني من مبدأ المساناة في المناقصة اإللتروني ة.

 الفوع الثايي: اًلسرثناءات الري تود على مبدأ المساناة ب ن المناقص ن.

 مبدأ المساناة.الفوع الثالث: دنر الوسائل اإللتروني ة في تحق ق 

  

                                                           
(1)

 .41، ص2001اتير العربية، دون دار نشر، مصر، شحاتة أبو زيد شحاتة، مبدأ المساواة في الدس 
(2)

 .52محمود خلف الجبوري، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 
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 األولالفرع 
 ةلكترويياإل موقف التشريع الفلسطيني مبدأ المساواة في المناقصة  

اًللرزا  بمبدأ  اإلدارةخال قايون اللواز  العامة نالرعل مات الخاصة به من أي يصوص تلز  
 المساناة ب ن الموشح ن، نهذا من الع وب الري يقروح تجانزها.

المساناة ب ن المرعاقدين في قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة رقم في المقابل فقد أنجب 
على أيه: " العطاءات تأخذ مبدأ  (1)في الفقوة  (4)ح ث يصت المادة   1999( لسنة 6)

  .العالي ة نالمساناة نحوية المنافسة ...."

على  )5) في المادة بشأن الشواء العا  يّص   2014( لسنة 8كما أن  القوار بقايون رقم )
تاحة فوص مرتافئة دنن تم  ز نتوف و إ -5بقايون إلى تحق ق الرالي:... " يهدف هذا القوار :هأيّ 

 معاملة عادلة نمرسانية لجم ع المناقص ن نالمسرشارين".

لإلدارة من الرق د بالشونط الفن ة نالمواصفات المطلوبة في العطاء نمن المشروك ن  نًل بدّ 
 .(1)اة احروا  مبدأ المساناة ب ن المناقص ن جم عً في المناقصة بقصد كفال

اًللرزا  بمبدأ المساناة ب ن المرقدم ن، سواء من ح ث اًلشرواك في  اإلدارةنقد نجب على 
تسربعد أي شخص يرقد  لإلدارة  طاء، نمن ثم ًل يسوغ لإلدارة أنْ المناقصة أ  حوية تقديم الع

، (2)دنن سبب مشونع طالما توافوت ف ه شونط المناقصة نل س لإلدارة سلطة تقديوية في ذلك
اسرعمال  ساءةإفس ن في هذه الحالة مشوًبا بع ب بإحالة العطاء ألحد المرنا اإلدارةنيعربو قوار 

 .هءإلغاالسلطة، نيجب 

صدار البلدية قوار تأج و مبنى إه : "ط ن إلى أيّ نقد ذهبت محكمة العدل العل ا في فلس
نتوق ع اإلجارة لمدة ثالث  إبوا نتفويض رئ س البلدية  ،قاعات حديقة البلدية ندنر الرسوية

سنوات في غ اب المسردعي، ندنن دعوته للرنافس مع الشخص الذي تم تأج وه على الفوز بعقد 
اإليجار، ندنن اًللرفات إلى اعرواضه على قوار إحالة المزاندة لدى البلدية ننزارة المال ة، نتقديمه 

                                                           
 م.20/1/2015المنعقدة بتاريخ 2013 لسنة 147 رقم الدعوى اإلدارية في  رام هللا  المنعقدة في  العدل العليا حكم محكمة (1)
(2)

 .385صحمادة عبد الرازق حمادة، مرجع سابق،  
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في العطاء، ف ه إخالل بمبدأ المساناة نيكون طعًنا لمحكمة العدل العل ا باعرباره كان منافًسا جاًدا 
 .(1)مال السلطة نحوًيا باإللغاء"القوار المطعون ف ه مشوًبا بع ب إساءة اسرع

ترصوف مع المرعاقدين معها بونح المساناة، بح ث ًل تم  ز  أنْ  اإلدارةكما يجب على 
 .(2)فن ة نإمكاي ة تنف ذ العقدب ن راغب في الرعاقد معها نآخو، إًل على أساس التفاءة المال ة نال

 

  

                                                           
(1)

رام هللا، لمزيد من اإليضاح راجع عبد الناصر أبو سمهدانة، موسوعة القضاء.  21/6/2006في جلسة  2004/ 61القرار رقم   

 .252، ص2012اإلداري في فلسطين )الكتاب الثاني(، دار الفكر، القدس، 
  
(2)

 .85ص  ،،2017-2018صفاء فتوح جمعة، العقد اإلداري اإللكتروني، دار النهضة،  
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 الفرع الثايي
  هدور الوسائل اإللكترويية في تحقيقو االستثناءات التي ترد على مبدأ المساواة  

 التي ترد على مبدأ المساواة أوالا: االستثناءات

على أساس عا    -بما تفوضه طب عة هذا النوع من العقود–تقو  أسال ب الرعاقد اإلداري 
 .(1)المساناة ب ن المرنافس نهو أساس 

يقصد بالمساناة في المناقصة المساناة القايوي ة نل ست المساناة المطلقة، أي المساناة ب ن ن 
 .(2)من تماثلت مواكزهم القايوي ة

فالمناقصة المحدندة تتون للذين يجوز لهم اًلشرواك ف ها دنن غ وهم إًل أيه نتحق ًقا  
األنلوية للشوكات عطاء إ قد يشروط في المناقصة لمبدأ المساناة فال يجوز الرم  ز ب نهم، نكذلك ف

 تتون لشوكات القطاع العا  نالمخرلط. الوطن ة أن أنْ 

تقديوية، يوى بعض الفقه أيه ًل رقابة للقضاء بهذا الخصوص سلطة  اإلدارةنتعد سلطة 
من باب المصلحة –، كذلك لإلدارة الحق (3)عل ها ف ما عدا رقابره على اًليحواف بالسلطة

 .(4)نهنا أيًضا سلطرها تقديوية ،اًلطالع على الموكز المالي لدى من سررعاقد معه -العامة

 مساواةدور الوسائل اإللكترويية في تحقيق مبدأ ال ثايياا:

ضح في تحق ق مبدأ المساناة، ة في المناقصة له أثو نالتروني اإلالوسائل  اسرخدا ن  إ
إلى ة دنن الرعوف لتروني اإليرقد  إلى المناقصة  نْ ة ترعامل مع كل مَ لتروني اإلن  الوسائل إح ث 

ا، لذا إلتروني ً شخص ره، نترعامل معه طالما أيه كان موافًقا لشونط المناقصة الري يرم ادخالها 
 يرم محاباة شخص دنن اآلخو. فل س من المروقع أنْ 

نقد دعت العديد من الرشويعات ًلسرخدا  الرقن ات الحديثة لرحق ق مبدأ المساناة في 
 .ة كمبدأ من المبادئ العامةاإلداريالعقود 

                                                           
(1)

، و هاني عبد الرحمن غانم، النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري، مرجع 250سليمان الطماوي، األسس العامة، مرجع سابق، ص 

 .424سابق، ص
(2)

 .312نواف كنعان، مرجع سابق، ص 
(3)

 .696شحاتة أبو زيد شحاتة، مرجع سابق، ص  
(4)

 .52،53محمود الجبوري، العقود اإلدارية، ص  
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"  :على أن    2004لسنة  (18)من الروج ه األنربي رقم ( 12)يصت المادة  فقد 
السلطات المرعاقدة تسرعمل الرقن ات الحديثة من أجل احروا  القواعد المنصوص عل ها في 

 .ة نعد  الرم  ز نالشفاف ة"الروج ه الحالي، نكذلك مبادئ المسانا 
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 المطلب الرابع
 مبدأ ضمان األمن المعلوماتي لعطاءات المرشحين

ة الري نضعها الُمشّوع لتروني اإلالمناقصة  إبوا في  اإلدارةن  اإلجواءات الري تربعها إ
تشروط ضمان سوية الب ايات الفن ة نالمال ة في العطاءات المقدمة من الموشح ن خالل فروة تقديم 

 ة أحد أهم المبادئ، نًل بدّ لتروني اإلنيعربو ضمان األمن المعلوماتي للعطاءات ، (1)العونض
ة أن  تعمل على ضمان األمن لتروني اإلبأسلوب المناقصة  اإلداري العقد  إبوا لإلدارة عند 

 .(2)المعلوماتي لعطاءات الموشح ن

 اإلدارةفي المناقصة الرقل دية يرم نضع جم ع العطاءات في مظاريف مغلقة ًل تعوف 
بمضمويها نكذلك الموشح ن للمناقصة ف ما ب نهم، نتظل على هذه الحال حرى نقت فرح 

نهذا ما أطلق عل ه بعض الفقه مبدأ سوية  ،المظاريف عن طويق لجنة  فرح المظاريف
 .(3)العطاءات

ا إلتروني ً من ضمان األمن المعلوماتي ضمان عد  الرالعب في العطاءات الموسلة  نإن  
سواء كان موظًفا في الجهة المشروية أ  منافًسا لمقد  العطاء، نفي ذلك احروا   من قبل الغ و

 .(4)لمبدأ المساناة نتتافؤ الفوص

لعطاءات الموشح ن يساعد على تحق ق مبدأ ضمان األمن المعلوماتي  أن  تحق قكما 
لمرناقص ن المساناة ب ن الموشح ن، نيوفو تتافؤ الفوص ب نهم، نذلك عن طويق معاملة جم ع ا

                                                           
(1)

ال يجوز للموظفين العموميين   -1م بنظام الشراء العام على أنه: "2014( لسنة 5من قرار مجلس الوزراء رقم ) 197نصت المادة  

أو  الشراء بأن يكشفوا ألي طرف ثالث عن أية معلومات سرية عن تجارة أو أمالك اآلخرين تم الحصول عليها في سياق إجراءات

الكشف عن أية معلومات تتعلق بفحص أو استيضاح أو تقييم أو مقارنة العطاءات للمناقصين أو ألي شخص ال يجوز  .2-التخطيط لها

تنطبق شروط السرية المفروضة على الجهات  .3 -آخر غير مشارك بصفة رسمية في عملية فحص وتقييم ومقارنة وإحالة العطاء

في إجراءات  الشراء لحة الجهات المشترية مثل وكيلالمشترية والموظفين العموميين على أولئك الذين يعملون لمص

تخضع شروط السرية ألحكام القانون والتشريعات السارية وألحكام هذا النظام المتصلة بمراقبة - .4 .والمستشارين الشراء عملية

 فعاليات الجهات المشترية وتدقيقها".
(2)

ي دعًما كبيًرا على المستوى األوربي من خالل أحكام التوجيه األوربي وفي مجال العقد اإلداري اإللكتروني فإن هذا المبدأ قد لق 
منه على أنَّ "السلطات المتعاقدة تستعمل التقنيات الحديثة من أجل احترام القواعد  (12)حيث نصت المادة  2004/18رقم 

اإللكتروني لسنة  ذلك قانون التوقيعالمنصوص عليها في التوجيه الحالي، وكذلك مبادئ المساواة وعدم التمييز والشفافية"  وك
( من القانون محققة لهذا المبدأ من خالل إشارتها إلى أنَّ من واجب السلطات المتعاقدة هو توفر 37المادة )حيث جاءت  1999

اإلدارية تخضع  الحماية للمعلومات والبيانات وذلك عن طريق ما يسمى بالتوقيع اإللكتروني، كما أكدت على أنَّ إجراءات إبرام العقود
، وفي فرنسا من خالل قانون العقود اإلدارية حيث نصت 1999/93لنظام األمن والحماية المنصوص عليها في التوجيه األوربي رقم 

( من هذا القانون أنَّ )الشخص المعنوي العام يضمن أمن الصفقات على شبكة المعلومات والمتاحة لجميع المرشحين بدون 7المادة )
 .162، لمزيد من اإليضاح راجع قيدار عبد القادر صالح، مرجع سابق، ص أي تمييز(

(3)
 .288، شريف بعلوشة، مبادئ القانون اإلداري في فلسطين، مرجع سابق، ص 163قيدار عبد القادر صالح، مرجع سابق، ص 

(4)
 .168أحمد شعبان الجلودة، مرجع سابق، ص 
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بنفس المعاملة نمن جهة أخوى عن طويق تقديم الموردين عطاءاتهم في مظاريف مغلقة يبقى 
هذا المبدأ يمثل  خوين، لذا فإنّ ف سواء لإلدارة أن للمرعاقدين اآلمحرواها مجهوًًل لجم ع األطوا

المناقص ن من بعاد أحد أأي اتفاق جايبي لوفع األسعار أن ضماية هامة لمنع الرحايل أن 
 .(1)المنافسة

من ب ان األفعال الماسة بالعطاء  د  نلتي يرسنى لنا معوفة ك ف يمكن حماية العطاء ًل بُ 
نصوًًل إلى  لترونيياإلفي ضمان األمن المعلوماتي للعطاء  اإلدارةنمن ثم دنر  لترونيياإل

 نذلك من خالل الفونع الرال ة: ،حماية العطاء قايويً ا

 األنل: األفعال الماسة بالعطاء اإللترونيي.الفوع 

 الفوع الثايي: دنر اإلدارة في ضمان اًلمن المعلوماتي للعطاءات اإللتروني ة المقدمة لها.

 الفوع الثالث: الرنظ م القايويي لمبدأ ضمان األمن المعلوماتي لعطاءات الموشح ن.

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
(1)

 .69لكتروني، مرجع سابق، صرحيمة الصغير نمديلي، العقد اإلداري اإل 
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 الفرع األول
 ييلكترو اإل فعال الماسة بالعطاء األ

أن إتالفه، نالدخول  لترونيياإلبرزنيو العطاء  لترونيياإلترضمن األفعال الماسة بالعطاء 
 غ و المشونع للعطاء نيفصل ذلك على النحو الرالي: لترونيياإل

: تزوير العطاء   لكترويياإل أوالا

ة أيضا يكون لتروني اإلكما أن  العطاء بصورته الرقل دية عوضة للرزنيو فإيه نبصورته 
: "هو تغ  و الحق قة في بأّيه لترونيياإلعوضة للرزنيو، نقد عوف بعض الفقه الرزنيو 

 .(1)المسرندات المعالجة آلً ا نالمسرندات المعلومات ة نذلك بغ ة اسرعمالها"

جويمة يعاقب عل ها القايون نيص عل ها  لترونيياإلفقد اعربو الُمشّوع الفلسط ني الرزنيو 
 .(2)ةلتروني اإلن الجوائم ضمن قايو 

 لكترويياإل ثايياا: إتالف العطاء 

تالًفا يمكن رصدها من إ، ناألفعال الري تعد لترونيياإليعد اإلتالف أحد صور المساس بالعطاء 
 لترونيياإلتالف على يظا  الرشغ ل الذي يحروي العطاء تنصب أفعال اإل  ر ن، األنلى أنْ ياح

 .(3)نبذلك يرلف العطاء، الثاي ة أن  ينصب اًلتالف على الب ايات الري يحرويها العطاء

اإلتالف في المادة  ةلتروني اإل  بشأن الجوائم 2017( لسنة 16)ف القوار بقايون رقم عوّ 
غ و ا، أن جعلها على يحو ا أ  جزئ ً ة سواء أكان كل ً لتروني اإلتدم و البوامج " ه:منه على أيّ  (1)

 .صالحة لالسرعمال"

 

                                                           
(1)

 .170، ص2002حجازي بيومي حجازي، الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر واإلنترنت، دار  الكتب القانونية، القاهرة،  
(2 )

ن زور كل مم على أنه: "2017لسنة  (16)من القرار بقانون بشأن الجرائم اإللكترونية رقم  ( 11)من المادة  (1)نصت الفقرة 

 مستنًدا إلكترونًيا رسميًا من مستندات الدولة، أو الهيئات والمؤسسات العامة، معترفًا به قانونًا في نظام معلوماتي، يعاقب باألشغال

الشاقة المؤقتة مدة ال تقل عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار أردني وال تزيد عن عشرة آالف دينار أردني، أو 

 .لها بالعملة المتداولة قانونًاما يعاد
(3)

أشرف توفيق شمس الدين، الحماية الجنائية للمستند اإللكتروني، بحوث مؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية بين التشريع  

 .112، ص2003والقانون،  الغرفة التجارية، دبي، 
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 لكترويياإل ثالثاا: الدخول غير المشروع على العطاء 

عبارة عن معلومات مقدمة من صاحبة العطاء إلى الجهة  لترونيياإليعربو العطاء 
ًل في الموعد إة نًل يرم اًلطالع عل ها من أحد تتون سوي يجب أنْ المشروية، نهذه المعلومات 

 المكلفة بهذا اإلجواء.المحدد من خالل اللجنة 

الدخول غ و مشونع يمس بسوية العطاء، نيكون الدخول غ و مشونع إلى العطاء 
سواء من قبل الموظف ن العامل ن في الجهة المشروية أن من قبل المنافس ن على  لترونيياإل

 .(1)المناقصة بقصد اًلطالع على العطاء المقد 

 إلترونيينقد جو  الُمشّوع الفلسط ني الدخول غ و مشونع بأي نس لة إلى موقع أن مسرند 
 .(2)غ و مصوح له الدخول إل ه

  

                                                           
(1)

 .172أحمد شعبان الجلودة، مرجع سابق، ص 
 بأي حق وجه وبدون عمًدا دخل ن  مَ  ه: "كلبشأن الجرائم اإللكترونية بأنّ  2017لسنة  (16)من القرار بقانون رقم  4نصت المادة  (2)

 أو به، المصرح الدخول تجاوز أو منها، جزء أو تكنولوجيا معلومات، وسيلة أو إلكترونية، شبكة أو نظاًما، أو إلكترونيا، موقعًا وسيلة
 أو أردني دينار ألف على تزيد وال أردني دينار مائتي عن تقل ال أو بغرامة بالحبس يعاقب بذلك، علمه بعد بها التواجد في استمر

 كلتيهما". بالعقوبتين
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 الفرع الثايي
 ة المقدمة إليهالكترويياإل في ضمان األمن المعلوماتي للعطاءات  اإلدارة دور 

ة بقصد إيجاز المناقصات ي لترون اإلأجاز الُمشّوع الفلسط ني لإلدارة اللجوء إلى الوسائل 
ًل  ة، نبالمقابل اشروط عل ها أنْ لتروني اإلالري تدعو لها، نتحق ق النرائج الري توفوها الوسائل 

 يكون ذلك على حساب سالمة نأمن المعلومات المقدمة الري قدمها المناقص في عطائه.

أن  تضمن سالمة طلبات المشاركة نالعطاءات نمنع  اإلدارةلذا فإيه يقع على كاهل 
 نذلك من خالل ضمان األمن المعلوماتي لعطاءات الموشح ن. ،الوصول غ و المناسب لها

ضمان األمن المعلوماتي، سواء من الرزنيو ناإلتالف للعطاء أن منع  اإلدارةنعلى 
 الدخول غ و المشونع للعطاء، نذلك على النحو الرالي:

 :  لكترويياإل ضمان األمن المعلوماتي من تزوير وإتالف العطاء أوالا

تالفه يعمل على ضمان صحة نسالمة المعلومات إأن  لترونيياإلأن  منع تزنيو العطاء 
ة بشكل عا ، نبالعطاء بشكل خاص، الذي يكون على شكل لتروني اإلالموتبطة بالمناقصة 

 ة.إلتروني مواسلة 

ا إلتروني ً تتون العطاءات المقدمة  ًل تسمح بأنْ  نتحق ًقا للشفاف ة أنْ  اإلدارةننجب على 
لذا فإيها ملزمة بإخضاع هذه العطاءات  ؛جلسة فرح العطاءات دًل عنإمراحة إلى الغ و 

إلجواءات أمن خاصة لحمايرها من الرالعب أن الرعديل أن الرحايل من خالل إلزا  الموشح ن 
محمي نمصادق عل ه  إلترونيينكذلك برذي ل العطاء بروق ع  ،مع نة ةإلتروني باسرخدا  محورات 

أيًضا إلزا  الموشح ن بحفظ كواسة الشونط نالوثائق  اإلدارةمن الجهات المخرصة، نعلى 
 .(1)خاص بها تضمن سالمره من اًلخرواق إلترونيينالب ايات الخاصة بالعقد بوس ط 

                                                           
(1)

، لمزيد من اإليضاح راجع أيًضا  رحيمة نمديلي، العقد اإلداري اإللكتروني، مرجع سابق، 92فيصل الشوابكة، مرجع سابق، ص 

 .72، 71ص
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بشأن المعامالت   2017( لسنة 15م )الفصل السابع من القوار بقايون رق نقد يّص 
ه: "يجب اسرخدا  أدنات على أيّ  (36)في المادة على طوق حماية المعلومات، ة لتروني اإل

 .نطوق لحماية المعلومات تحدد نفًقا لرعل مات تصدرها الوزارة"

، ن (1)لترونيياإلة لعطاءات الموشح ن من خالل الرشف و لتروني اإلنيمكن توف و الحماية 
: "نس لة لمنع كشف سوية العطاءات نمنع اآلخوين من اًلطالع بأّيه لترونيياإليقصد بالرشف و 

عل ها نذلك باسرخدا  مقد  العطاء أرقاًما مع نة لفرح الموقع الخاص به على الشبكة ناًلطالع 
 يمكن تعربو كلمة السو أن المفراح السوي الذي بدنيه ًل ناألرقا على ما نصله ف ه من رسائل 

لمنع الرحايل نالوشوة  اإلدارةاًلطالع على الموقع مع مواعاة ضمان السوية حرى بالنسبة لموظفي 
 .(2)لمبدأ المساناة" إهدارمقابل كشف معلومات العطاء، نفي ذلك 

 لكترويياإل ثايياا: ضمان األمن المعلوماتي من الدخول غير المشروع إلى العطاء 
نيظل ما تحرويه  ،العطاءات للمناقصات في مظاريف مغلقةمن المفروض تقل دًيا تقديم 

ى يأتي موعد فرح المظاريف من خالل هذه المظاريف مجهول لإلدارة نلباقي المناقص ن حرّ 
 ه منوط بها حماية سوية ب ايات العطاءات.، نبذلك فإيّ (3)الجهة المخرصة

سوية العطاءات( عندما نلقد تبنى الُمشّوع الفلسط ني فتوة منع الدخول غ و المشونع )
بشأن الشواء العا  المعدل على   2014( لسنة 5)من القوار بقايون رقم  (77)ت المادة يّص 
من المادة على أن  العطاءات الري تقد   (4)ة، ح ث يصت الفقوة لتروني اإلة العطاءات سويّ 

 .(4)المحدد لهاة يجب ضمان سويرها نعد  فرح العطاءات قبل الموعد لتروني اإلبالوسائل 

لز  الُمشّوع الفلسط ني لجنة تق  م العطاءات بالحفاظ على سوية عمل ة الرق  م من أنقد 
 .(5)جلسة فرح المظاريف نحرى اإلعالن عن المناقص الفائز
ضوار لعطاء نالدخول غ و المشونع له اإلنيروتب على التشف عن المعلومات المرعلقة با

نيؤدي إلى اإلخالل بحقوق المناقص ن المرعاقدين عبو  ونييلتراإلبالمرناقص مقد  العطاء 
  .(1)اإليرويت

                                                           
(1)

م التشفير بأنه: " هو تحويل بيانات إلكترونية إلى شكل 2017( لسنة 16( من قانون المعامالت اإللكترونية  رقم )1عرفت المادة )  

 يستحيل به قراءتها وفهمها دون إعادتها إلى هيئتها األصلية".
(2)

ة القانونية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، أمل لطفي حسن جاب هللا، أثر الوسائل اإللكترونية على مشروعية تصرفات اإلدار 

 .126، ص2013
(3)

 .30محمد أنور حمادة، مرجع سابق، ص 
(4)

 م بشأن الشراء العام المعدل .2014( لسنة 5من القرار مجلس الوزراء رقم ) 77المادة  
(5)

 م بشان الشراء العام.2014لسنة  8من القرار بقانون رقم  38المادة  
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 الفرع الثالث
 شحينالتنظيم القايويي لمبدأ ضمان األمن المعلوماتي لعطاءات المر 

مان األمن بشأن الشواء العا  عن مبدأ ض  2014( لسنة 8لم يغفل القوار بقايون رقم )
عند إجواء  . 4الري يصت على أيه: " (30)ل ه في المادة إالمعلوماتي، ح ث أشار 

العامة أن دائوة  ة، على الجهة المشروية أن دائوة اللواز لتروني اإلمن خالل الوسائل  الشواء عمل ة
 :العطاءات الموكزية

ترم باسرخدا  يظم تتنولوج ا معلومات نبومج ات )بما في  الشواء الرأكد من أن  عمل ات .أ 
ك المرعلقة بمصادقة نتشف و المعلومات( تضمن عد  الرم  ز، نأن تتون هذه النظم ذلك تل

نالرتنولوج ا مراحة لجم ع المناقص ن نقابلة للرشغ ل المربادل مع يظم تتنولوج ا المعلومات 
 .الشواء ًل تحد من مشاركة المناقص ن في إجواءات عمل ة المراحة عموًما، نأنْ 

الري تضمن سالمة طلبات المشاركة نالعطاءات نمنع الوصول غ و اسرخدا  اآلل ات  .ب 
 .المناسب إل ها

اسرخدا  الوسائل الري تضمن المشاركة التاملة نالمرزامنة لتافة المناقص ن في أي  .ج 
 .اجرماع معهم

 .(2)نضع الرداب و المناسبة لرأم ن صحة نسالمة نسوية المعلومات" .د 

بشأن النظا    2014لسنة  (5)ار مجلس الوزراء رقم من قو  (186)كذلك يص المادة 
ة، بما في ذلك قبول الروق عات لتروني اإليمكن السماح باسرخدا  الوسائل  العا  يص على أيه: "

القواي ن السارية ذات العالقة أن القواعد الرنظ م ة الخاصة باسرخدا  مثل  ة اسرناًدا إلىلتروني اإل
نبعد موافقة المجلس طالما أن  هذه  من القوار بقايون  (30)المادة  هذه الوسائل نبمواعاة أحكا 

 :القواعد تضمن ما يلي

                                                                                                                                                                      
(1)

 .23،ص 2015ر مصيري، التنظيم القانوني للتجارة اإللكترونية، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، عبد الصبو 
(2)

 م.2014لسنة  8من القرار بقانون رقم  30المادة  

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A16583_30#A16583_30
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A16583_30#A16583_30
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آل ات األمان المناسب لضمان صحة نسالمة نسوية المعلومات المعن ة، بما في ذلك  -1
غ و المسموح به إلى إجواءات المناقصة نإلى عمل ات الموافقة على  لمنع الوصول

سالمة طلبات المشاركة نالعطاءات، نإيشاء نقت تلقي  العطاء نإحالره، نضمان
 .المواسالت

لهذه المعلومات إلى نس لة  لترونيياإلاًلسرعادة الدق قة أن الرحويل الدق ق للشكل  -2
 .خهاتسمح بفحصها نيس

بما في )ترم باسرخدا  يظم تتنولوج ا معلومات نبومج ات الشواء الرأكد من أن  عمل ة -3
تتون هذه النظم  تضمن عد  الرم  ز، نأنْ  (المرعلقة بمصادقة نتشف و المعلومات ذلك تلك

نالرتنولوج ا مراحة لجم ع المناقص ن نقابلة للرشغ ل المربادل مع يظم تتنولوج ا المعلومات 
 .الشواء ًل تحد من مشاركة المناقص ن في إجواءات عمل ة نأنْ  مراحة عموًما،ال

من النصوص السابقة يوى الباحث حوص الُمشّوع الفلسط ني على اسرخدا  الوسائل 
ة ناسرغاللها بطوق ًل تؤثو على إجواءات المناقصة، نلضمان األمن المعلوماتي فقد لتروني اإل

 دعا لإلجواءات الرال ة:

ة نتشف و المعلومات بطوق تضمن عد  الرم  ز ب ن لتروني اإلدا  الوسائل اسرخ .1
 المرعاقدين.

درجها أن اًلطالع على ق مة العطاء الري اسرخدا  آل ات تمنع المرطفل ن نالمنرفع ن م .2
 ه.ئأحد الموشح ن في عطا

ة الري تضمن صحة نسوية أية ب ايات تحراج للسوية لتروني اإلالق ا  باإلجواءات  .3
 للمصلحة العامة.

 .لترونيياإلة نالروق ع لتروني اإلعداد الوسائل الري من شأيها فحص نيسخ المحورات إ  .4
ا.إلتروني ً ة الالزمة ًليعقاد الجلسة العلن ة لفرح العطاءات لتروني اإلالق ا  باإلجواءات  .5
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 الفصل الثالث
بأسلوب المناقصة  المبرم اإلداري تكوين العقد 

  ةلكترويياإل 
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 تقسيم وتمهيد

لنظام ن  تخضع كايت نإنْ  مدي ة إدارية أ  كايت سواء من عقود اإلدارةما تبومه إَن 
 من العقد توافو أركان كضونرة ناحدة، تتون  الفني بالمعنى للعقد الضابطة األحكا  فإنّ  مخرلف ن،

 الرزامات إيشاء على رادت نإتوافق  يرضمن المديي كالعقد اإلداري  فالعقد نسبب، نمحل رضا
 من قبوًًل  صادفه المرعاقدين أحد من صادر نقبوًًل  اإيجابً  رادت ن يقرضياإل نتوافق نحقوق،
 .(1)اآلخو المرعاقد

 توافق إرادت ن على إحداث أثو قايويي، نيجمع الفقه نالقضاء بأنّ  بأّيهف العقد عموًما يعوّ 
يقرون إيجاب صادر  عقد، نيقصد بروافق اإلرادت ن أنْ رادت ن هو ركن أساسي لرتوين التوافق اإل

 . (2)خو خالل المدة المحددة للقبولادر عن الطوف اآلد مع قبول سل م صمن أحد أطواف العق

ه ة، نقد تتون صويحة، نقد كما أن  اإلرادة في العقود المدي ة قد تظهو كرابة أن شفا
ة يخرلف، فقد حدد الُمشّوع إجواءات نقواعد لتروني اإل، نلتن األمو في المناقصة (3)كون ضمن ةي

يقد  خالله  يجب أنْ شكل ة، كما حدد محروى المناقصة نحدندها إلى جايب اإلطار الزمني 
ة تحمل صبغة لتروني اإلة بـأسلوب المناقصة اإلداريالعقود  إبوا العطاء، نهذا ما يجعل من 

 .(4)خاصة في يطاق العقود بشكل عا 

لم قايون اللواز  العامة، نكذلك قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة  أن   نتجدر اإلشارة إلى
ه من خالل اسرعواض النصوص الواردة في ة، إًل أيَ لتروني اإللرتوين العقد باإلجواءات وا يرطوق

  بشأن الشواء العا  نتعديالته، نكذلك قوار مجلس الوزراء رقم 2014( لسنة 8القوار بقايون رقم )
ة مبن ة لتروني اإلالمناقصة    بنظا  الشواء العا  نتعديالته، يمكن القول بأن  2014( لسنة 5)

ة غ و تلك الرقل دية، من خالل هذه إلتروني على مجموعة من اإلجواءات الري تنرمي لوصفها ب
الرقل دي، ناسرخدا  المحورات  اإلداري اإلجواءات يرم البعد عن المسرندات الورق ة، أن العمل 

 رادة.ة للرعب و عن اإللتروني اإلة نالوسائل لتروني اإل
                                                           

(1)
 10، ص 2012سامي حسن نجم الحمداني، أثر العقد اإلداري بالنسبة للغير، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 

(2)
. راجع في 24/4/2001ق، جلسة  44لسنة  8312يضاح راجع حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية في الطعن رقم لمزيد من اإل 

 .357ذلك هاني عبد الرحمن غانم، الوسيط في القانون اإلداري، مرجع سابق، ص
(3)

، عمان، مكتبه  دار 1مقارنه، ط العبودي عباس ،التعاقد عن طريق وسائل االتصال الفوري وحجتها في اإلثبات المدني، دراسة 

 وما بعدها.95، ص1956، سليمان مرقص، نظرية العقد، دار النشر للجامعات المصرية، 42، ص2007الثقافة والنشر والتوزيع،
(4)

 .357هاني عبد الرحمن غانم، الوسيط في القانون اإلداري، مرجع سابق، ص 
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لقد حدد الُمشّوع اإلجواءات الواجب الق ا  بها إلتما  الرعاقد بأسلوب المناقصة بشكل عا ، 
من  د  الري ًل بُ  اإلشكال اتفي إجواءات المناقصة فرثار بعض  لترونيياإلنيظًوا لدخول الوس ط 

ة محاًل لتروني اإللجعل المناقصة  اإلدارةلول تساعد دراسرها نتمح صها حرى يصل إلى ح
 للرنف ذ.

الصادر عن  اإليجابأبوز اإلشكال ات الري يمكن مواجهرها هو ما يرعلق بشكل 
، نك ف س كون شكله عند الرحول للمناقصة اإلدارةالصادر عن جهة  الَقبولالمناقص، نشكل 

المبو  بأسلوب المناقصة  اإلداري العقد ة، كما تثار مسألة زمان نمكان ايعقاد لتروني اإل
 ة نتعدد النظويات في ذلك.لتروني اإل

المبو  بأسلوب المناقصة  اإلداري على ما سبق سنقو  برنانل موضوع تتوين العقد  بناءً 
 ة من خالل المباحث الرال ة:لتروني اإل

 ة.لكترويياإل في المناقصة  اإليجابالمبحث األول: 

 .ةلكترويياإل في المناقصة  الَقبولالمبحث الثايي: 

 ة.لكترويياإل المبحث الثالث: زمان ومكان ايعقاد المناقصة 
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 المبحث األول
 ةلكترويياإل في المناقصة  اإليجاب

عقد يجب إلتمامه صدنر إيجاب من أحد طوفي العقد يعقبه قبول مطابق من  ن  أيّ إ
يرم من خالل  يجب أنْ ه بأسلوب المناقصة إبوامالذي يرم  اإلداري العقد  الطوف اآلخو، نمنه فإنّ 

 إيجاب يربعه قبول.

العقد  إبوا ب اإلدارةعالن الصادر بوغبة ذكويا أن  اإل جدر اإلشارة إلى أيه كما سبق أنْ نت
 .(1)بأسلوب المناقصة ًل يعدن كويه دعوة للرعاقد نًل يعد إيجاًبا اإلداري 

كايت الشونط الواجب  ا، نإنْ إلتروني إيجاًبا  اإليجابة قد يكون لتروني اإلنفي المناقصة 
ضمن المناقصة  اإليجابهي يفسها الشونط الري تتون في  لترونيياإل اإليجابتوافوها في 

 الرقل دي. اإليجابله خصائص تم زه عن  لترونيياإل اإليجابالرقل دية، إًل أن  

مه في الشكل الذي رس اإلدارةجاه يصدر من صاحب العطاء )المناقص( ت اإليجابن 
ة س رحول العطاء الورقي إلى لتروني اإليكون نرقً ا، نبالمناقصة  القايون، نقد درجت العادة أنْ 

 .(2)إلترونيينيتون هنا أما  إيجاب  إلترونييعبو نس ط  اإليجاب، نبهذا ينرقل إلترونييعطاء 

من الق ا  بإجواءات شكل ة حددها الُمشّوع ًل تسرق م المناقصة  د  ًل بُ  اإليجابإلتما  
ناألثو  اإليجاببدنيها، بل أن  الُمشّوع حدد محروى العطاء نحدنده، نالمهلة المحددة لرقديم 

 .(3)القايويي المروتب على تقديمه

 ة،لتروني اإلفي المناقصة  اإليجابنبناء على ما سبق سنقو  في هذا المبحث بدراسة 
 نذلك من خالل المطالب الرال ة:

 .لترونيياإل اإليجابة المطلب األنل: ماه ّ 
 .اإلتروني ً المطلب الثايي: إعداد العطاءات 
 .اإلتروني ً المطلب الثالث: موفقات العطاء 
 .اإلتروني ً المطلب الوابع: تقديم العطاءات 

                                                           
(1)

 .346داري، مرجع سابق، صهاني عبد الرحمن غانم، الوسيط في القانون اإل 
(2)

، لمزيد من اإليضاح راجع أيًضا صفاء فتوح جمعة، العقد اإلداري اإللكتروني، مرجع 188أحمد شعبان الجلودة، مرجع سابق، ص 

 .110سابق، ص
(3)

 .456مهند مختار نوح، مرجع سابق،  
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 المطلب األول
 لكترويياإل  اإليجابماهية  

، لذا اإليجابب الَقبولنًل ايعقاد للعقد ما لم يقرون  ،بناًء على إيجابًل يصدر قبول إًل 
يبدأ أحد  عقد مع ن لز  بالضونرة أنْ  إبوا هو اإلرادة األنلى في العقد، نلتي يرم  اإليجاب فإنّ 

 .(1)بعوضه على األخو بمعنى أن  يكون قد اسرقو يهائً ا عل ه األشخاص

، ننسائل الرعب و عنه، نذلك خصائصه، ن لترونيياإل اإليجاب إلىمن الرعوف  لذا ًل بدّ 
 :في الفونع الرال ة

 الفوع األنل: تعويف اإليجاب اإللترونيي.

 الثايي: خصائص اإليجاب اإللترونيي.الفوع 

 الفوع الثالث: نسائل الرعب و عن اإليجاب اإللترونيي.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .314خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص 
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 الفرع األول
 لكترويياإل  اإليجابتعريف 

 اإليجاب إلىنلدى فقهاء القايون، نللرعوف  الرعويفات الري ذكوت في الرشويعاتتعددت 
 لترونيياإل اإليجاببصورته الرقل دية أنًًل، نمن ثم  اإليجاب إلىيرعوف  أنْ  ًل بد   لترونيياإل

 نذلك على النحو الرالي:

 بصورته التقليدية اإليجابأوال: تعريف 

: "أنل التال  يصدر من أحد بأّيه (101)في المادة  اإليجابعوفت مجلة األحكا  العدل ة 
الرصوف نبه يوجب نيثبت الرصوف"، أما القايون المديي الفلسط ني رقم  إيشاءالعاقدين ألجل 

كل تعب وين مسرعمل ن  الَقبولن  اإليجاب: بأّيهمنه  (75)فه في المادة   فقد عوّ 2012لسنة  (4)
 عوًفا إليشاء العقد، نأي تعب و صدر أنًًل فهو إيجاب نالثايي قبول".

: "عوض جاز  نكامل للرعاقد نفًقا لشونط مع نة، بأّيه اإليجابعوف بعض الفقه نقد 
  .(1)يوجهه شخص إلى شخص مع ن أن أشخاص غ و مع ن ن بذناتهم أن للتافة"

شخص الصادر : "العوض الذي يعبو به البأّيه إليجابانعوفت محكمة النقض المصوية 
ذا اقرون به قبول مطابق له ايعقد إبح ث  ،عقد مع ن إبوا رادته في إمنه على نجه جاز  عن 

 .(2)العقد"
ذا تضمن إي في ذاته ل رالقى معه قبول إًل نمن المسلم به أن  هذا العوض ًل يكف

 لرشويع ات ناًلتفاق ات الدنل ة أي شكل لإليجاب.العناصو األساس ة للعقد، كما نلم تشروط ا

 لكترويياإل  اإليجابثايياا: تعريف 

، لذا يعوف الروج ه (3)عدمن العقود المبومة عن بُ  لترونيياإلالعقد  بأّيهالفقه  لقد اسرقو
ه: "كل اتصال عن في العقود المبومة من بعد أيّ  اإليجاببي الخاص بحماية المسرهلت ن ن األنر 

، بح ث يسرط ع اإليجاببعد يرم بواسطة اإليرويت، نيرضمن كل العناصو الالزمة المرطلبة في 

                                                           
(1)

 .68مرجع سابق، ص أسامة أبو الحسن مجاهد،  
(2)

 .1017، ص159، رقم 20مجموعة أحكام النقض، السنة  -1969يونيو  19نقد مدني في  
(3)

 .275، ص2010مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة اإلنترنت، دار الكتب القانونية، مصر  
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يقبل الرعاقد مباشوة، نيسربعد من هذا النطاق مجود  ا اًلتصال أنْ ل ه هذإنجه  نْ كل مَ 
 .(1)اإلعالن"

نكذلك  ،يقد  جم ع الب ايات الالزمة المرعلقة به للموجب أنْ  ننفًقا لهذا الرعويف ًل بدّ 
يقد  قبوًًل نهو على ب نة، إًل  خو أنْ حرى يسمح ذلك للمرعاقد اآلالمعلومات الالزمة لمحل العقد 

عد، كما لم يبوز أهم أن  هذا الرعويف يؤخذ عل ه أيه لم يعوف أن يحدد نسائل اًلتصال عن بُ 
، نمما يؤخذ على هذا اإليجابة في هذا لتروني اإلصفة ، نهي اللترونيياإل اإليجابخصائص 

 .إلترونييفقط على اإليرويت كوس ط  اإليجابالرعويف أيضَا أيه قصو 

ح ث يرم من خالل  ،عد: "تعب و عن إرادة الواغب في الرعاقد عن بُ بأّيهكما تم تعويفه 
بح ث  ،العقد بوا شبكة دنل ة لالتصاًلت بوس لة مسموعة موئ ة نيرضمن كل العناصو الالزمة إل

 .(2)يقبل الرعاقد مباشوة" ل ه أنْ إيوجه  نْ مَ  يسرط ع

عبو نس ط  ه موّ لإليجاب ًل ينال من أصله الرقل دي إًل أيّ  إلترونيين  نصف إ
ة بدًًل إلتروني يكون بوسائل  ، ح ث جوت العادة أنْ (3)ف ًل أكثون  المسألة نصإ، ح ث إلترونيي

 الرقل دي، نعل ه فإنّ  اإليجابما يشروط ب لترونيياإل اإليجاب، نيشروط ب(4)من الوسائل الرقل دية
 يلز  ف ه نجود الشونط الرال ة: لترونيياإل اإليجاب

عن ي ة قاطعة  اإليجابيصدر  نيقصد بذلك أنْ  :جازماا وباتاا اإليجابيكون  يجب أنْ  .1
بح ث ينشأ العقد بمجود قبوله دنن توقف على أمو  ،نحاسمة، نيعكس عزًما يهائً ا على الرعاقد

الذي يروافو ف ه هذا المعنى يشكل الحد الفاصل ب ن المفانضات من جهة  اإليجابآخو، ن 
 . (5)خوى أالعقد من جهة  إبوا نموحلة 

 إبوا مشونًطا أن مقروًيا برحفظات مما يجعل  اإليجابن يكو  الشوط أنْ نمما ينافي هذا 
منجًزا أي  اإليجابيصدر  ، لذا فاألصل أنْ (6)الَقبولالعقد معلًقا على أمو آخو، نل س فقط مجود 

                                                           
(1)

 .69ص  أسامة أبو الحسن مجاهد، مرجع سابق، 
(2)

 .56، ص2007 الجديدة،  ،الجامعة دار األولى، اإلسكندرية، اإللكترونية، الطبعة المسؤولية ن منصور،حسي محمد 
(3)

 .178حمودي محمد ناصر، مرجع سابق، ص 
(4)

 .317ص، 2011 اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، دراسة مقارنة، ،خالد ممدوح إبراهيم ،إبرام العقد اإللكتروني 
(5)

، و 178، و حمودي محمد ناصر، مرجع سابق، ص532غانم، عقد التوريد اإللكتروني، مرجع سابق، صهاني عبد الرحمن  
، و آمانج رحيم أحمد، 84، ص2018صفاء فتوح جمعة، إشكالية التراضي في العقد اإلداري اإللكتروني، دار النهضة، القاهرة، 

 .120، ص2006، 1للنشر، ط التراضي في العقود اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت،  دار وائل 
(6)

 .222- 221عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 
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 اإليجابًل فقد إخو، ن ق ا  العقد مجود موافقة الطوف اآلمجوًدا من أي تحفظ، بح ث يكفي ل
 .(1)صفره، نصار مجود دعوة للرفانض

ا كافياا: اإليجابيكون  يجب أنْ  .2 ا تحديدا الذي  اإليجابنمقرضى هذا الشوط أن   محددا
تنرهي به المفانضات نهي الموحلة األنلى في الموحلة السابقة على الرعاقد ب ن الطوف ن ينبغي 

ه نعناصو هذا العقد، بح ث يكفي لق امه مجود إبوامأن  يرضمن تحديًدا ناضًحا لنوع العقد المزمع 
ضافة أن حذف ب ان نإًل ظل الطوفان في موحلة إ، دنن توقف على اإليجابقبولهما لهذا 

 .(2)الرفانض

  

                                                           
وتطبيقًا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بان "اإليجاب عرض يعبر به الشخص على وجه جازم عن ارادته في إبرام عقد ( 1)

 .1017، ص20األحكام، السنة ، مجموعة 19/6/79معين، واقترانه بقبول مطابق له مؤّداه انعقاد العقد، نقض في 
(2)

م، 2007زياد طارق جاسم الراوي، التراضي اإللكتروني، مجلة جامعة كربالء العلمية، المجلد السابع، العدد األول، العراق،  

 .65ص
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 الفرع الثايي
 لكترويياإل  اإليجابخصائص 

يخضع لذات القواعد العامة الري تحكم  لترونيياإل اإليجاب يوى العديد من الفقه بأن  
الرقل دي، إًل أيه يرم ز ببعض الخصوص ة الري ترعلق بطب عره كويه يرم عبو نس ط  اإليجاب
 :(2)بالبنود الرال ة لترونيياإل اإليجاب، نيمكن حصو خصائص (1)إلترونيي

 :عدبُ  عن يتم لكترويياإل  اإليجاب .1

، نغالًبا ما يرم الرعاقد عبو اإليرويت خالل إلترونيييكون عبو نس ط  لترونيياإل اإليجاب
 ينرمي إلى طائفة العقود عن بعد نمن ثم فإنّ  لترونيياإلة، لذا فإن العقد لتروني اإلالمواقع 
   ينرمي إلى تلك الطائفة. لترونيياإل اإليجاب

عد، لذا فإيه تنطبق عل ه القواعد الخاصة إيجاًبا عن بُ  لترونيياإل اإليجابنلما كان 
عد، نالري تفوض على المهني أن المورد مجموعة من بحماية المسرهلك في العقود المبومة عن بُ 

تزنيد من يوغب بالرعاقد معه  :نالري منها لترونيياإلالق ود نالواجبات الري يلرز  بها تجاه القابل 
ت نالخدمات ، نالخصائص األساس ة للمنرجالترونيياإلبب اياته الشخص ة نعنوايه، نعنوان البويد 

نأثمايها، ننسائل الدفع أن السداد، نطويقة الرسل م، نخ ار المرعاقد في   المعونضة، نأنصافها
 .(3)الوجوع في الرعاقد، نغ وها

   :إلكترويي وسيط عبر يتم لكترويياإل  اإليجاب .2

مقد  خدمة  -غالًبا–هو  لترونيياإلمن نجود نس ط  ًل بدّ  لترونيياإل اإليجابًليعقاد 
 الشبكة نباسرخدا  نس لة مسموعة موئ ة. اإليرويت، فهو يرم من خالل

في الرعاقد عن طويق الرل فزيون يقروب بشكل كب و مع الرعاقد عبد اإليرويت في  اإليجابن 
 بأّيهز يرم  لترونيياإل اإليجابَ  أيه في كلرا الحالر ن ًل توجد دعامة نرق ة، نرغم هذا الرشابه فإنّ 

الترالوج عبو  ى يعود ل قوأ موة أخو  ن  الموجب له يسرط ع دائًما أنْ إيرضمن اسرمواًرا مع ًنا، ح ث 
                                                           

(1)
لعقد ، خالد ممدوح إبراهيم، إبرام ا85صفاء فتوح جمعة، إشكالية التراضي في العقد اإلداري اإللكتروني، مرجع سابق، ص 

 .191، لمزيد من اإليضاح راجع أيًضا، أحمد شعبان الجلودة، مرجع سابق، ص251اإللكتروني، مرجع سابق، ص
(2)

 وما بعدها. 252خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني، مرجع سابق، ص 
(3)

 .86صفاء فتوح جمعة، إشكالية التراضي في العقد اإلداري اإللكتروني، مرجع سابق، ص  
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، ب نما يرم ز لترونيياإلأن الموسل إل ه عبو البويد  لترونيياإلأن اإلعالن الموجود على الموقع 
بو شاشة الرل فزيون، فمدة في الرعاقد عن طويق الرل فزيون بوقر ة الوسالة المعونضة ع اإليجاب

عبو  اإليجابالبث عبو الرل فزيون تتون محدندة نترم ز بالسوعة نباخرصار المعلومات، أي أن  
 .(1)الرلفزيون يرم ز باًلخرصار نسوعة الزنال

 دولياا إيجاباا الغالب في لكترويياإل  اإليجاب .3

شبكة دنل ة لالتصاًلت ة، نعبو إلتروني باسرخدا  نسائط  لترونيياإل اإليجابيرم 
 لترونيياإل اإليجاب نالمعلومات، لذلك فهو ًل يرق د بحدند الدنل الس اس ة نالجغواف ة، نبهذا فإنً 

 .(2)يظًوا لما ترسم به شبكة اإليرويت من اًليفراح نالعالم ة ،تبًعا لذلك إيجاًبا دنلً ا

  

                                                           
(1)

 .192أحمد شعبان الجلودة، مرجع سابق، ص 

(2)
323سابق ص مرجع خالد ممدوح إبراهيم، 

   
.
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 الفرع الثالث
 لكترويياإل  اإليجابوسائل التعبير عن 

الرقل دي، نلتن تخرلف األدنات  اإليجابيكون يفسه  عبو اإليرويت ًل يعدن أنْ  اإليجاب
يرم بوس لة فورية من  لترونيياإلفي العقد  اإليجابنيبقى الجوهو نالمضمون يفسه، لذا يجد أن  

ها تعربو أكثو أيّ  فضاًل عنخالل شبكة عالم ة تنقل الصوت نالصورة في الحال نالساعة، 
الرقل دية،  اإليجابة، نهذا ما يرفق نشونط لتروني اإلمة نسوعة في يقل الب ايات نالــترابة ءمال

 . (1)عد، لتي ًل يعد إيجاًبا مضلاًل أن مبالًغا ف هخصوًصا ما إذا تعلق بالرعاقـد عن بُ 

، نالمواقع لترونيياإلالموجه عبو البويد  اإليجابب لترونيياإل اإليجابنيمكن حصو 
 يفصلها على النحو الرالي:، ة، نمحادثة الف ديولتروني اإل

 لكترويياإل عبر البريد  اإليجاب: أوالا 
 يكون  أنْ  يشبه إلى حد كب و الرعاقد عن طويق البويد العادي، يمكن لترونيياإلالبويد 

 يخصهم أنْ  اإليجابيوى مصدر  مع ن ن، ألشخاص لترونيياإل البويد بواسطة اإليجاب
إًل  بالعوض يعلم ًل إل ه نالموسل ،الجمهور أفواد من غ وهم دنن  بمنرجه ًلهرمامهم اإليجابب

قبول  في الحوية إل ه للموسل نيكون  اإليجاب فعال ة تبدأ نعندها بويده، لصندنق  فرحه عند
 .(2)ةإلتروني  بوسالة العوض

في حال اًلتصال المباشو يقروب  إلترونييبهذا الشكل، نالموفق بروق ع  لترونيياإلنالبويد 
 يكون مجلًسا للرعاقد، نمن ثم يحّكم الـــقواعد الــعامة الري تر ح للمرـعاقدين العدنل في الفروة ما ألنْ 

أ  ضمن ا  لترونيياإلأن اإلعــواض عنه سواء أكان ذلك صواحة بالود  الَقبولن  اإليجابب ن 
 .(3)طع اًلتصالبحذف الوسالة أن إغالق جهاز التمب وتو أن ق

في المناقصات من خالل تبادل المسرندات ب ن  لترونيياإلنيمكن اًلسرفادة من البويد 
نب ن الموشح ن للرعاقد، نخاصة في المناقصات المحدندة نالرعاقد بأسلوب اسردراج  اإلدارة

                                                           
(1)

 .67زياد طارق الراوي، مرجع سابق، ص 
(2)

 .70أسامة أبو الحسن مجاهد، مرجع سابق، ص 
(3)

 .89م، ض2008، لما عبد هللا سلهب، مجلس العقد اإللكتروني، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين 
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الرعامل مع مناقص ن محددين عندما تقو  بإرسال رسالة  اإلدارة، إذ بإمكان لترونيياإلالعونض 
 .(1)دنن غ وهم من األشخاص لترونيياإللهم عبو البويد 

 ةلكترويياإل عبر المواقع  اإليجابثايياا: 
كب و من  إلى حدٍ  ةإلتروني تقروب مواقع اإليرويت في تقديم عونضها على ناجهات 

ير سو لها بإقامة خاصة تسمى البونتوكول تر ح الرعامل من هات المحالت الرجارية العادية، ن ناج
، …لترونيياإلالتمب وتو الشخصي نالموقع المطلوب كمواقع الب وع، الرأج و، الوظائف، الــدفع 

ا على ا للجمهور، فال يكون مقصورً ه يكون موجهً من خـالل هذه البـوابة أيّ  اإليجابما يمـــ ز 
ا بأشخاص مع نة يجده يرحدد أكثو في بعض ايًعا مقصورً أشخاص محددين، فإذا لم يكن م

 خالله. الَقبولالحاًلت بنفاذ التم ة أن معلق على أجل معقول يصدر 

ة ف مكنها اسرقبال لتروني اإلعقدها بأسلوب المناقصة  إبوا إذا أرادت  اإلدارةكما أن  
سالمة نحماية المواسالت البوابة، بح ث تضمن  أحاديالعطاءات عبو أيقوية تحددها في موقع 

 الري توسل عبو هذا الموقع.

  المشاهدة عبر اإليتريتة و لكترويياإل عبر المحادثة  اإليجابثالثاا: 
ُيود عل ه في يفس ن  ،المباشوةعلى مواقع المحادثة الفورية ن  اإليجابًل مايع من عوض 

قبل ايرشار اإليرويت  لو يوجع إلى موحلةن  الطوفان على التمب وتو، اللحظة الري يكون ف ها
 لوجديا أن  فويسا قد عوفت في موحلة الثماي ن ات الرعامل الفوري عبو جهاز الم ني تال

MINTEL،  اإليجابالمشاهدة من ح ث توج ه ن هذا الجهاز بشبكات المـحادثة ن فإذا ما قور ،
تن في شكله ه مجلس العقد ل، لوجديا أن  األمو يحدث في الوقت ذاته، أي أي  الَقبولرد ن 

 .(2)إما كرابة، نإما بالصوت ن الصـورة الَقبولن  اإليجابح ث يرم تبادل  اًلفرواضي،

 

 

 
                                                           

(1)
 .90صفاء فتوح جمعة، إشكالية التراضي في العقد اإلداري اإللكتروني، مرجع سابق، ص 

(2)
 .95لما سلهب، مرجع سابق، 
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 المطلب الثايي
 اإلكتروييإعداد العطاءات 

عالن أن  يجد من ينطبق عل ه اإل باإلعالن عن المناقصة، نبعد أنْ  اإلدارةبعد ق ا  
ه يقو  بإعداد للمشاركة في المناقصة، نيقور المشاركة في المناقصة فإيّ  اظونفه تجعل منه موشحً 

ا يسرط ع نالذي من خالله يضع نصًفا فنً ا لمَ  -أي العوض الذي يرقد  به للمناقصة–عطاءه 
ساسه أالثمن الذي يقروحه، نيمكنه على  ا هو مطونح في المناقصة، كما يضعالق ا  به نفًقا لمَ 

 .(1)العقد ف ما لو رست عل ه المناقصة إبوا 

تنظ م قواي ن الشواء العا  إلعداد العطاءات  إلى من خالل هذا المطلب سنرطوق 
 نذلك من خالل الفونع الرال ة: ؛ةلتروني اإل

 إعداد العطاءات في قايون اللواز  العامةالفوع األنل: 

 ل الحكوم ة.الفوع الثايي: إعداد العطاءات في قايون العطاءات لألشغا

 الفوع الثالث: إعداد العطاءات إلترونيً ا في القوار بقايون بشأن الشواء العا .

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .57محمود خلف الجبوري، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 



 تكوين العقد اإلداري المبرم بأسلوب المناقصة اإللكترونية   :الثالثالفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
131 

 الفرع األول
 إعداد العطاءات في قايون اللوازم العامة

 يظم قايون اللواز  العامة إعداد العطاءات على النحو الرالي:

: الشكل القايويي إلعداد ا  اللوازم العامةلعطاءات في قايون أوالا

ه أسند إًل أيّ  ،لم يرطوق قايون اللواز  العامة إلى الشكل القايويي إلعداد العطاء بشكل عا 
( لسنة 9تعل مات قايون اللواز  العامة رقم )، نلتن تطوق لذلك في (1)ذلك لمجلس الوزراء

 .(2)أظهو ك ف ة إعداد العطاء نموفقاته   ح ث1998

ه: " يقد  المناقص العوض على يسخر ن مرطابقر ن على أيّ منه  (25)ت المادة فقد يّص 
منفصلر ن مع كفالة الدخول بالعطاء في مغلف ناحد مغلق بإحكا  إًل إذا طلب في دعوة العطاء 

نيكرب عل ه اسم الدائوة الري طوحت العطاء نعنوان صندنق البويد...، ناسم نعنوان  ،غ و ذلك
المناقص الثابت، نرقم العطاء بخط ناضح، نالراريخ المحدد كآخو موعد لرقديم العونض، 

 تهمل العوض". خالف ذلك يحق للجنة العطاءات أنْ نب

لحد األديى من الب ايات الري من نبهذا فقد تطلب الُمشّوع الفلسط ني أن  يرضمن العطاء ا
 .(3)دنيها يعربو العطاء منعدًما

لى الشكل القايويي إواز  العامة نتعل ماته لم يرطوق نمما سبق يمكن القول أن  قايون الل
 ة.لتروني اإلللعطاءات 

 العينات في قايون اللوازم العامةثايياا: محتويات العطاء ومدى االلتزام ب

عد المناقص عوضه يُ  على أنْ  ني في تعل مات قايون اللواز  العامة الُمشّوع الفلسطيص 
يقوأ هذه الوثائق نيرفهم جم ع ما نرد ف ها، نإذا لم تتن الوثائق  نْ نفًقا لوثائق دعوة العطاء، بعد أ

                                                           
الالزمة لتنفيذ  األنظمة لمجلس الوزراء إصدار -م على أنه: "أ 1998( لسنة 9( من قانون اللوازم العامة رقم )52نصت المادة ) (1)

التنظيمية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون  التعليمات يصدر الوزير -ب .أحكام هذا القانون خالل ثالثة أشهر من تاريخ سريانه

 واألنظمة الصادرة بموجبه"، علًما أنه حتى اللحظة لم يصدر النظام.
(2)

 .544لمزيد من اإليضاح راجع: هاني عبد الرحمن غانم، عقد التوريد اإلداري، مرجع سابق، ص 
(3)

 .543وني لعقد التوريد اإلداري،  مرجع سابق، ص هاني عبد الرحمن غانم، النظام القان 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getResult.aspx?pid=P12684_11
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getResult.aspx?pid=P12684_11
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=-1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=-1
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كاملة أن نجد يقًصا ف ها فعل ه طلب الوث قة الناقصة من الدائوة الري طوحت العطاء نيرحمل 
 .(1)المروتبة على عد  ق امه بالردق ق ناًلسرتمال بصورة صح حةالنرائج 

ترطابق مع الع نة  يجب أنْ الرنويه في دعوة العطاء إلى أن  اللواز  المواد شواؤها  قد نجبن 
أن الع نات الموجودة في الدائوة أن في مكان آخو تحدده دعوة العطاء، فعلى المناقص معاينة 

  قبل تقديم عوضه، نًل يعف ه اًلدعاء بعد  اًلطالع أن إجواء الع نة نفحصها الفحص الالز 
 .(2)المطابقة نالفحص الالز ، نيعربو كأيه اطلع على الع نة

ات أن يشوات أن معلومات كرالوج يوفق بعوضه النسخة األصل ة ألي يلرز  المناقص بأنْ ن 
يجل زية، نإذا لم توفق اإل نضة بإحدى اللغر ن العوب ة أنحصاءات تعوف باللواز  المعو إفن ة أن 

بالعوض نتقد  معه فللجنة العطاءات عد  النظو في العوض، نًل يحق للمناقص اًلعرواض على 
 .(3)ذلك

 ثالثاا: القواعد القايويية لتحديد السعر في قايون اللوازم العامة

في نثائق  القواعد القايوي ة لرحديد السعو حدد الُمشّوع الفلسط ني في قايون اللواز  العامة
ت  ، ح ث يّص 1998( لسنة 9الرعل مات الخاصة بقايون اللواز  العامة رقم ) العطاء من خالل

 نالحونف، نعلى المناقص كذلك أنْ  . نعل ه كرابة السعو باألرقا "..منه على أيه:  (23)المادة 
عوض فوادي للوحدة نلمجموع الوحدات لتل مادة نكذلك السعو اًلجمالي لليذكو السعو اإل

خالف ذلك يحق للجنة نب ،)لجم ع المواد المقد  لها( نيعربو السعو شاماًل أجور الرحزيم نالرغل ف
 تهمل العوض". العطاءات أنْ 

نفي حالة نجود خطأ لم يرعلق بمجمل السعو يعربو سعو الوحدة هو المعول عل ه، أما 
ه بحسب القوائن للبت ف إذا نجد أكثو من سعو للوحدة ف عوض األمو على لجنة العطاءات 

تسربعد العوض إذا تعذرت األدلة، نفي حالة اًلخرالف ب ن الق مة بالوقم نالرفق ط  الدالة، نلها أنْ 
 .(4)ف عرمد السعو األقل إًل إذا نجدت لجنة العطاءات قوائن كاف ة ًلعرماد السعو األعلى

                                                           
(1)

 م.1998( لسنة 9( من التعليمات الخاصة بقانون اللوازم العامة رقم )20المادة ) 
(2)

 م.1998( لسنة 9( من التعليمات الخاصة بقانون اللوازم العامة رقم )21المادة ) 
(3)

 م.1998( لسنة 9العامة رقم )( من التعليمات الخاصة بقانون اللوازم 29المادة ) 
(4)

 م.1998( لسنة 9من التعليمات الخاصة بقانون اللوازم رقم ) 48المادة  
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  على 1998( لسنة 9)عامة رقم من تعل مات قايون اللواز  ال (36)ت المادة كما يّص 
يقد  المناقص مع عوضه جدنًًل مفصاًل بقطع الغ ار الري تنصح الشوكة الصايعة بها  -: "أأنْ 

لالسرعمال لمدة سنة ناحدة في ظونف اًلسرعمال العادي مب ًنا ف ه رقم القطعة كما هو لدى 
سعار ملزمة تتون هذه األ نأنْ  ،جمالية نالتم ة نسعو الوحدة نالسعو اإلالشوكة المصنع

للمناقص للمدة المذكورة، نللدائوة كامل الحوية في طلبها ضمن هذه المدة بالسعو الوارد في 
 تتون قطع الغ ار في هذه الحالة أصل ة نجديدة. يجب أنْ الجدنل المذكور ن 

يلرز  المناقص نرش الص اية نقطع الغ ار للواز  الري ترطلب ذلك لمدة ًل تقل عن  -ب
كما نيلرز   ،إًل إذا نرد بدعوة العطاء غ و ذلك ،للعمو الرشغ لي المرعارف عل ه ثمايي سنوات أن

يقد  مع عوضه الشونط المعدلة ألسعار قطع الغ ار )معادلة تغ و األسعار(  المناقص أنْ 
escalation clause  من هذه المادة كما هي في بلد  )أ(بعد ايرهاء الفروة المذكورة في الفقوة

 المنشأ".
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 فرع الثاييال
 في قايون العطاءات لألشغال الحكومية إعداد العطاءات 

 يظم قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة إعداد العطاءات على النحو الرالي:

: الشكل القايويي إلعداد العطاءات   قايون العطاءات لألشغال الحكوميةا في إلكتروييأوالا

ا، ف ما إلتروني ً للعطاء سواء كان تقل دًيا أ  لم يرطوق هذا القايون لب ان الشكل القايويي 
ن تنظ م العطاءات لألشغال الحكوم ة ب ان ذلك أبش  2013( لسنة 6)تنانلت الرعل مات رقم 

ه: "يرم تقديم عونض المناقصات حسبما تطلبه منه على أيّ  (8)ح ث يص الُمشّوع في المادة رقم 
ضمن  -الدائوة المعن ة أن نفًقا لما يرم تحديده في نثائق العطاء بإحدى الطويقر ن الرال ر ن: أ

مظونف ناحد يحروي على المعلومات الفن ة المطلوبة في دعوة العطاء، نالعوض المالي 
سة العوض ن الفني نالمالي مًعا نتق مهما. المرضمن األسعار المعونضة، نيرم في هذه الحالة درا

يحروي على العوض في ظوف ن اثن ن منفصل ن أحدهما يحروي على العوض الفني ناآلخو  -ب
يكرب على كل مغلف اسم المناقص نرقم العطاء نيوع العوض، نفي هذه الحالة  المالي، على أنْ 

ال ة المقدمة من المناقص ن الذين تم تفرح أنًًل العونض الفن ة للمناقص ن، ثم تفرح العونض الم
 اخر ارهم نتعاد العونض المال ة األخوى الري لم يرم فرحها إلى أصحابها".

نالجديو بالذكو أن  قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة نتعل ماته لم يرطوق إلى الشكل 
 ة.لتروني اإلالقايويي للعطاءات 

 ايون العطاءات لألشغال الحكوميةفي قثايياا: القواعد القايويية لتحديد السعر 

لم يرطوق الُمشّوع الفلسط ني في قايون العطاءات لألشغال إلى قواعد تحديد السعو كما 
نهذا يعد من أبوز المآخذ عل ه،  ،هو الحال في ًلئحره الرنف ذية الصادرة عن مجلس الوزراء

 فرحديد القواعد الخاصة بالسعو تعمل على حسم الخالفات المرعلقة بالسعو.
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 الفرع الثالث
 ا في القرار بقايون بشأن الشراء العامإلكتروييا إعداد العطاءات 

  على 2014( لسنة 8بقايون بشأن الشواء العا  رقم ) عداد العطاءات في القوارإ يرم 
 و الرالي:النح

: الشكل القايويي إلعداد العطاءات   ماا في القرار بقايون الشراء العإلكتروييأوالا

 (1)  بشأن الشواء العا  في الفقوة 2014( لسنة 8القوار بقايون بشأن الشواء العا  ) يّص 
تتون العطاءات نطلبات الرأه ل المقدمة خط ة نموقعة  يجب أنْ منه على: " (36)من المادة 

األصول نالقايون نفي مظاريف مغلقة نمخرومة نتوسل إلى العنوان الذي تحدده الجهة  حسب
العامة أن دائوة العطاءات الموكزية قبل الموعد النهائي المحدد في نثائق  المشروية أن دائوة اللواز 

  ...".المناقصة أن طلب الرأه ل

يرقد  المناقص بعطائه موقًعا عل ه من قبله أن من يخوله بروك ل قايويي،  كما نيشروط أنْ 
 .(1)نبعدد النسخ المحدد، نفي مظونف مغلق بإحكا  حسبما تنص نثائق المناقصة

نبالنظو إلى أحكا  هذا القوار بقايون نًلئحره الرنف ذية لم يجد ما يدل على تحديد عدد 
 لو تم تفاديها. المظاريف، نهذا من المآخذ الري حبذا

  2014( لسنة 8الُمشّوع الفلسط ني في القوار بقايون بشأن الشواء العا  رقم ) نبحق فإنّ 
 ة. لتروني اإلأجاز المواسالت 

يقو  نعبو شبكة  المناقص بإمكايه أنْ  ة يمكن القول بأن  لتروني اإلنباسرخدا  الوسائل 
بالطويقة الري تضمن عد   -ن منفصل ن مشفوين  إلتروني اإليرويت بإعداد إيجابه على محورين 

الذي  لترونيياإلة ناحدة إلى البويد إلتروني في رسالة  -في الموعد المحدد لفرح المظاريففرحها 
 يرم تحديده من خالل اإلعالن. 

نيمكـــن حمايـــة الب ايـــات باســـرخدا  بـــوامج حاســـب آلـــي  تقـــو  برحويـــل الـــنص الـــذي يمكـــن 
ــــدخل ف هــــا أن تعــــديلها، نيعــــوف هــــذا النظــــا  باســــم  الرعــــديل ف ــــه إلــــى صــــورة ثابرــــة ًل يمكــــن الر

                                                           
(1)

 م2014لسنة 5من النظام الشراء العام رقم  77من المادة  2الفقرة  
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(Document image processing نهكذا أصبح باإلمكان إيشاء نثائق ترسانى مع الوثائق ،)
 .(1)إمكاي ة قواءتها دنن الرالعب في مضمويهاالمدنية على األنراق في 

 يكون العطاء في مظونف ن أحدهما للعوض الفني ناآلخو للعوض نيوصي الباحث أنْ 
ى ًل تؤثو ، حرّ اإلدارةًل للعونض الفن ة الري حازت على قبول إالمالي، نًل يفرح العوض المالي 

 .2ك إسوة بالمشوع المصوي ، نذلق مة العطاءات المال ة المنخفضة على إرادة اللجنة

 القرار بقايون بشأن الشراء العامثايياا: محتويات العطاء ومدى االلتزام بالعينات في قايون 

ًل يقرصو ذلك على  ها شويطة أنْ ؤ شوا مواديد ع نة يموذج ة للواز  الللجهة المشروية تحد
الع نة في موقع محدد في تجارية محددة أن مصنع محدد، نفى هذه الحالة يرم نضع تلك  ماركة
يرم ذكو هذا الموقع في الدعوة للمناقصة  يجب أنْ العامة، ن  المشروية أن دائوة اللواز  الجهة

 .(3)المناقص ن من معاينرها ننثائقها بما يمكن

اقص أن  يب نها في يقد  المرطلبات الري يجب على المنأْن نيفروض على المناقص 
 .(4)الصايع، ناًلسم الرجاري، نالطواز، نرقم الترالوجه بشأن بلد المنشأ، ناسم ئعطا

اية بإضافة عالمة نفي حال تعذر نضع مواصفات فن ة للواز  مع نة، فإيه يمكن اًلسرع
ضافة عبارة )أن ما يكافئها( نأينما ذكوت العالمة الرجارية في المواصفات إيرم  تجارية شوط أنْ 

لاللرزا  بها، نإذا اشرملت نثائق المناقصة على عالمات الفن ة فإيها للردل ل على الخصائص ًل 
تجارية أن مواصفات خاصة لمنرج مع ن، ًل يجوز تق  د المناقص بهذه المواصفات أن العالمات 
الرجارية، ما لم تنص المناقصة على خالف ذلك، نًل يعطى اًللرزا  بالعالمة الرجارية المذكورة 

 .(5)أفضل ة

                                                           
(1)

 .178قيدار عبد القادر صالح، مرجع سابق، ص  
(2)  

م على أنه: "تقدم العطاءات يتم في مظروفين 1998( لسنة 89ت رقم )نص المشرع المصري في قانون المناقصات والمزايدا

مغلقين أحدهما للعرض الفني واآلخر للعرض المالي، ويقتصر فتح المظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنيًا".
 

(3)
( من 21تشابه مع أحكام المادة )م بنظام الشراء العام ،وهو بذلك 2014( لسنة 5( من قرار مجلس الوزراء رقم )63المادة ) 

م نّصت على "عند التنويه في دعوة العطاء إلى أنَّ اللوازم المراد 1998( لسنة 9التعليمات الخاصة بقانون اللوازم العامة رقم )

قص معاينة العينة شراؤها يجب أن  تتطابق مع العينة أو العينات الموجودة في الدائرة أو في مكان آخر تحدده دعوة العطاء، فعلى المنا
وفحصها الفحص الالزم قبل تقديم عرضه، وال يعفيه االدعاء بعدم االطالع أو إجراء المطابقة والفحص الالزم، ويعتبر كأنه اطلع 

 على العينة"
(4)

ة من نص م بنظام الشراء العام، وتكاد تتطابق هذه الفقر2014( لسنة 5من قرار مجلس الوزراء رقم ) 68من المادة  2الفقرة س/ 

 م1998( لسنة 9من التعليمات الخاصة بقانون اللوازم العامة رقم ) 35المادة 
(5)

م بنظام الشراء العام، وهي تتشابه إلى حد 2014( لسنة 5من قرار مجلس الوزراء رقم ) 69من نص المادة  6و  5و  4الفقرات  

 م1998( لسنة 9اللوازم العامة رقم )من التعليمات الخاصة بقانون  37كبير ما تم النص عليه في المادة 
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تتون الع نات المقدمة بنفس التم ات المحددة في نثائق  جوب أنْ نلقد اشروط الُمشّوع ن 
تتون موسومة نبشكل ناضح بوقم ننصف البند نرقم المناقصة ناسم  يجب أنْ المناقصة، ن 

، نيرحمل المناقص تتال ف يقلها، ”ع نات مناقصة“توسم أية رز  للع نات ب  المناقص، نأنْ 
 .(1)ن نالوقت نالراريخ المحدد لرسل م العطاءاتتسلم هذه الع نات في يفس المكا يجب أنْ ن 

نتجدر اإلشارة إلى أن  الُمشّوع الفلسط ني في قايون الشواء العا  نمن خالل ًلئحره 
في  ح ث يّص  ،ةإلتروني نإمكاي ة تقديم كرالوجات  ،ةلتروني اإلالرنف ذية أشار إلى الترالوجات 

 -1  بنظا  الشواء العا  على أيه: "2014( لسنة 5من قوار مجلس الوزراء رقم ) (190)المادة 

 نفًقا إلترونييعندما تسمح نثائق المناقصة بذلك، يجوز تقديم العطاءات على شكل كرالوج 
عندما يسمح أن يطلب تقديم  -2.للمواصفات الفن ة نالنموذج الوارد في نثائق المناقصة

نثائق طلب المشاركة من قبل  ة، يجب تضم ن ذلك فيإلتروني جات العطاءات على شكل كرالو 
تشمل المعلومات الفن ة المطلوبة  يجب أنْ  -3.المناقص ن بما في ذلك الدعوة لرقديم العطاء

بشكل الترالوج نالمواصفات على النحو الذي  ة المعلومات الخاصةلتروني اإللرقديم الترالوجات 
 .."..تحدده األيظمة الخاصة بذلك

 القرار بقايون بشأن الشراء العامثالثاا: القواعد القايويية لتحديد السعر في 

أن  تشرمل نثائق المناقصة على تحديد  اإلدارةألز  الُمشّوع الفلسط ني في القوار بقايون 
العملة أن العمالت الري سرسرخد  في الرعب و عن سعو العطاءات، نكذلك العملة الري سرسرخد  

س سرخد  لرحويل أسعار العطاءات  لغوض مقارية العونض، نمعدل سعو صوف العمالت الري
ؤسسة مال ة لة المنشورة من قبل مفادة توضح اسرخدا  سعو الب ع لرلك العمإلى تلك العملة، أن إ

 .(2)عال  الدنل ة في ال و  المحدد لفرح العطاءاتمحددة أن في نسائل اإل

 

  

                                                           
(1)

 م بشأن الشراء العام.2014( لسنة 5من نظام مجلس الوزراء  رقم ) 77من المادة   5الفقرة  
(2)

 م وتعديالته بنظام الشراء العام.2014لسنة 5من القرار مجلس الوزراء رقم  68المادة  
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 طلب الثالثالم
 لكترويياإل مرفقات العطاء  

في المناقصة  اإليجابظهور العطاء بالشكل القايويي هو إجواء إلزامي إلتما  
الرأم ن  بد من نجود موفقات يحددها الُمشّوع نمنهاة، إًل أن  ذلك ل س كافً ا، نًل لتروني اإل

 نلويات يبديها الُمشّوع قد تؤثو على أنلوية العطاء.أالمؤقت، كما أن  هناك 

 نذلك على النحو الرالي: ،نبناًء عل ه سنقسم هذا المطلب الى فوع ن

 .كفالة الدخول )الرأم ن اًلبردائي أن المؤقت( : الفوع األنل

 الرحفظات على العطاء.الفوع الثايي: 
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 الفرع األول
 كفالة الدخول )التأمين االبتدائي أو المؤقت( 

 اإلدارةيقصد بكفالة الدخول : " هو مبلغ مالي يخصصه مقد  العطاء لمصلحة جهة  
 . (1)ضماًيا لجدية العطاء نتعب ًوا عن قدرته المال ة"

 اإلدارةيساعد هذا الرأم ن في كث و من األح ان بحسم المنازعات الري تنشأ ب ن جهة 
نالمرقد  بالعطاء، نأبوزها عد  ق ا  صاحب العطاء المقبول بأداء الرأم ن النهائي في المهلة 
المحددة له، نفي مثل هذه الحالة يكون لإلدارة الحق في مصادرة كفالة الدخول نالرعاقد مع 

 . (2)عطاء الراليصاحب ال

رفاق كفالة الدخول هو ضمان جدية من يرقد  بالعطاء إمة من اشرواط نتتمن الحك
 . (3)نتحق ق المساناة ب ن المناقص ن المحرمل ن

عد  قبول أي عطاء ًل يوفق ف ه تأم ن  اإلدارةناشروط الُمشّوع الفلسط ني بدنره على 
( 9مات الخاصة بقايون اللواز  العامة رقم )من الرعل  (46)دخول العطاء ح ث يص في المادة 

   على أيه: "ًل ينظو في أي عوض غ و معزز برأم ن دخول العطاء".1998لسنة 
نيقع على الجهة المشروية الرحديد في نثائق المناقصة المرطلبات المرعلقة بكفالة دخول 

 .(4)المناقصة أن إقوار ضمان العطاء
: قيمة كفالة الدخول  أوالا

من الرعل مات الخاصة  (8)ق مة كفالة الدخول في يص المادة  قايون اللوازم العامة حدد 
 على المناقص أن  يوفق تأم ًنا مالً ا ...  على أيه: "1998( لسنة 9ة رقم )بقايون اللواز  العام

 %( من ق مة اللواز  الواردة في عوضه أن بالق مة المحددة بدعوة العطاء".5نبق مة ًل تقل عن )

من قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة رقم  (35)ه قد خالف بذلك يص المادة إًل أيّ  
  نالري يصت على أيه: "تحدد كفاًلت عطاء األشغال على النحو الرالي: كفالة 1999( لسنة 6)

                                                           
  
(1)

ملف رقم  م9/1/1991بتاريخ  231المالية لمجلس الدولة  المصري رقم دارة الفتوى لوزارة األشغال والموارد إفتاء إ

 .549هاني عبد الرحمن غانم، النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري، مرجع سابق، ص  لدى، مشار إليه 3/1/2506
(2)

 .100جابر جاد نصار، المناقصات العامة، مرجع سابق، ص 
(3)

 .356مطيع جبير، مرجع سابق، ص 
(4)

 م بشأن الشراء العام.2014لسنة  8من القرار بقانون رقم  48من المادة  1الفقرة  
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%( من الق مة 3 – 2المناقصة: تحدد بمبلغ مقطوع نيحرسب هذا المبلغ على أساس يسبة )
 يرم ب ايه في ملحق يموذج عوض المناقصة...". المقدرة للعطاء ن 

القرار  كما، (1)باإلضافة إلى ًلئحره الرنف ذيةالعطاءات لألشغال الحكومية  أما قايون 
 .(%3 -% 2)بنسبة  حدد ق مة كفالة الدخول فقد (2)بقايون بشأن الشراء العام

د يسبة قد نفق عندما نحّ  الشواء العا  بشأن نيوى الباحث أن  الُمشّوع في القوار بقايون 
%( 3-2في عقود األشغال، ح ث اعرمد يسبة  )  كفالة الدخول سواء في عقود اللواز  العامة أ

 .من الق مة المقدرة للعطاء، فهي يسبة مناسبة نت سو على المناقص ن في العطاءات التب وة

 ثايياا: صور كفالة الدخول

ها اخرلفت من قايون ة، كما أيّ اإلداري تعددت صور كفالة الدخول في تشويعات العقود
 :(3)صور كفالة الدخول بالصور الرال ة نيمكن حصوآلخو في قواي ن الشواء الفلسط ني، 

دفع كفالة الدخول يقًدا، بق مة النسبة المحددة نفق القايون، نيعد من الدفع النقدي   -1
 ة. لتروني اإلالف زا كارت، نالعمالت  :ة مثللتروني اإلالدفع بالوسائل 

                                                           
م على أنه: "تحدد كفاالت عطاء 1999( لسنة 6من قانون األشغال للعطاءات الحكومية رقم ) (35)من المادة  (1)نصت الفقرة  (1)

%( من القيمة المقدرة 3-2تسب هذا المبلغ على أساس نسبة )كفالة المناقصة: تحدد بمبلغ مقطوع، ويح -أ :األشغال على النحو التالي

 على نفس نص المادة السابقة.  (4)من المادة  (1)ت الفقرة كما نصّ  "للعطاء يتم بيانه في ملحق نموذج عرض المناقصة
المناقصة  تحدد وثائق . 2 على أنه: " 79من المادة  2م بنظام الشراء العام نص الفقرة 2014( لسنة 5نظام مجلس الوزراء رقم ) (2)

 %( من الكلفة التقديرية للمناقصة".3 –2صيغة كفالة دخول المناقصة في حال طلبها وبمبلغ مقطوع يتراوح بين )

يرفق تأميًنا ماليًا على شكل  "على المناقص أن   :هعلى أنّ  (8)م حيث المادة 1998( لسنة 9في تعليمات قانون اللوازم العامة رقم ) (3) 
كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في فلسطين لحساب المدير العام أو وكيل 

لسنة  (6من قانون األشغال للعطاءات الحكومية رقم ) (35)من المادة  (1)ت الفقرة نصّ  الوزارة باإلضافة إلى وظيفته ....." و
كفالة المناقصة: تحدد بمبلغ مقطوع، ويحتسب هذا المبلغ على  -أ :ه: "تحدد كفاالت عطاء األشغال على النحو التاليم على أنّ 1999

 (4)من المادة  (1)كما نصت الفقرة  "%( من القيمة المقدرة للعطاء يتم بيانه في ملحق نموذج عرض المناقصة3-2أساس نسبة )
م بنظام الشراء العام على أنه: 2014( لسنة 5في القرار مجلس الوزراء رقم ) (79)السابقة. كما نصت المادة على نفس نص المادة 

يجب أنَّ تشترط وثائق مناقصات اللوازم واألشغال والخدمات تقديم كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء المنصوص  .-1"
 =%(3-2صة صيغة كفالة دخول المناقصة في حال طلبها وبمبلغ مقطوع يتراوح بين)تحدد وثائق المناق -2.عليها في وثائق مناقصة

تحدد وثائق المناقصة فترة صالحية كفالة دخول المناقصة، على أنَّ تمتد هذه الفترة مدة ثالثين يوًما  -3.من الكلفة التقديرية للمناقصة=
 لصادرة عن بنك أجنبي خارج فلسطين مقبولة، ومع ذلك، يجوز أنَّ تكون كفالة دخول العطاء ا -4بعد انتهاء فترة صالحية العطاء

قبل تقديم العطاء، يجوز للمناقص أنَّ  . -5تشترط وثائق المناقصة بأن يقوم بنًكا مرخًصا له بالعمل في فلسطين بضمان البنك األجنبي
أنَّ تؤكد على قبول المصدر المقترح لكفالة دخول العامة أو دائرة العطاءات المركزية  يطلب من الجهة المشترية أو دائرة اللوازم

( من 70. والمشرع المصري نص في المادة )".ترد الجهة المشترية على هذا الطلب في الوقت المناسب... المناقصة، ويجب أن  
بإيداعها بخزينة الجهة م على أنه: "تؤدى التأمينات النقدية 1998( لسنة 89الالئحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم )

اإلدارية بموجب ايصال رسمي يثبت في العطاء رقمه وتاريخه وال تحتسب فائدة على هذه المبالغ وتقبل الشيكات على المصارف 
المحلية إذا كان مؤشراً عليها بالقبول من المصرف المسحوبة عليه كما تقبل الشيكات المسحوبة على المصارف من الخارج بشرط 

عليه بالقبول من أحد المصارف المعتمدة بالداخل، وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجب أن يصدر من أحد المصارف المحلية التأشير 
المعتمدة وأال يقترن بأي أحد من المصارف المحلية المعتمدة بالداخل، وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجب أن يصدر من أحد 

أي قيد أو شرط وأن يقر في المصرف أن يدفع تحت أمر الجهة اإلدارية مبلًغا يوازي التأمين المصارف المحلية المعتمدة وأال يقترن ب
 المطلوب وأنه مستعد ألدائه بأكمله عند أول طلب منها دون االلتفات الى أية معارضة من مقدم العطاء...".
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كفالة بنت ة أن خطاب الضمان، نيقصد به: "تعهد مكروب يصدر من البنك بناء على  -2
طلب شخص )يسمى اآلمو( بدفع مبلغ مع ن أن قابل للرع  ن لشخص آخو يسمى )المسرف د( إذا 

 .(1)طلب منه ذلك خالل المدة المع نة في الخطاب، ندنن اعرداد بأية معارضة من اآلمو"

أحد البنوك أن المؤسسات المال ة الموخصة نالعاملة في فلسط ن،  بنتي، عنش ك  -3
أحكامه ترطابق مع  فإنّ  لترونيياإلة فإيه من الممكن تقديم الش ك لتروني اإلنباسرخدا  الوسائل 
 .(2)أحكا  الش ك الورقي

نقد  ،(3)إقوار الضمان: نهو إقوار يوقعه المرنافس لضمان الرزامه بشونط المناقصة  -4
خول، نقد تفود القوار بقايون من ب ن القواي ن الفلسط ن ة الري بهذه الصورة من صور كفالة الد

ن  لإلدارة تطب ق بنود إقوار الضمان نالري من الممكن أن  تتون في إكان موقفه محموًدا، إذ 
 بعض األح ان أشد من مصادرة كفالة الدخول، نمنها توق ع عقوبة الحومان.

يحصل عل ه  إلترونييعداد يموذج إ ان الجهة المشروية ة فبإمكلتروني اإلائل نفق الوس
البوابة لنظا  الشواء العا  يرضمن خطاب الضمان يقو  المناقص  أحاديالمناقص عبو موقع 

 عل ه. لترونيياإلبإمضاء توق عه 
ينص الُمشّوع  إلى ضونرة أنْ  -ما يوجحه الباحث نهذا–نقد يادى بعض الفقه الفلسط ني 

ة؛ اإلداريمكاي ة خصم ق مة كفالة الدخول من مسرحقات المناقص لدى الجهة إالفلسط ني على 
، ن كويه يعفي المرقدم ن للمناقصة من الفوائد الري اإلدارةلما في ذلك من تشج ع للمرعاقدين مع 

 .(4)قد يطونا لدفعها في بعض أسال ب كفالة الدخول مثل التفالة البنت ة
محموًدا عندما أتاح لإلدارة  ن هنا فقد كان موقف الُمشّوع الفلسط ني في القوار بقايون نم

تحدد ص غة كفالة الدخول نفرح مجال المنافسة أما  المناقص ن الداخل  ن نالخارج ن، نبذلك  أنْ 
على ذلك على أن   اإلدارةذا نافقت إمراحة أما  المناقص ن  (5)ةلتروني اإليظهو أن  نسائل الدفع 

  تحدد هذه الوسائل ضمن نثائق المناقصة.

                                                           
(1)

م، مشار إليه لدى  هاني عبد 20/11/2001ق، جلسة 45لسنة  1751حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية في الطعن رقم  

 .555الرحمن غانم، النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري، مرجع سابق، ص
(2)

محرر رقمي معالج إلكترونيًا بشكل كلي أو جزئي وفق شرائط مذكورة في القانون يتضمن أمًرا من "يقصد بالشيك اإللكتروني:  

وهو  -يدفع لشخص ثالث أو ألمره أو لحامل الشيك  مصرفًا وهو المسحوب عليه بأن  شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون 
عامر محمد بسام مطر، الشيك  ".أو حتى لمصلحة الساحب نفسه مبلغًا معيًنا من النقود بمجرد االطالع على الشيك -المستفيد 

 .6اإللكتروني، دار الجنان للنشر والتوزيع، األردن، دون سنة نشر، ص
(3)

 م بشأن الشراء العام.2014لسنة  8من القرار بقانون رقم  1لمادة ا 
(4)

 .558هاني عبد الرحمن غانم، النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري، مرجع سابق، ص 
(5)

م بشأن المعامالت اإللكترونية على أنه: "تكون وسائل الدفع 2017لسنة  15( من القرار بقانون رقم 28نصت المادة مادة ) 

 أية وسيلة دفع إلكترونية أخرى تعتمدها سلطة النقد". 3 .بطاقة الدفع اإللكترونية. 2 .الشيك اإللكتروني. 1 :اإللكتروني كالتالي
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 فرع الثاييال
 التحفظات على العطاء 

ه، نالري تخالف ئت الري يضعها مقد  العطاء في عطايقصد بالرحفظات تلك اًلشرواطا
 .(1)ة للدخول في المناقصةاإلداريالشونط المعلن عنها من قبل الجهة 

نيكون مخرلًفا عن  ،هئكل شوط يضعه مقد  العطاء في عطا: "بأّيهنيمكن تعويف الرحفظ 
، أن يكون غ و نارد ف ها يعربو تعدياًل من المناقص لشونط اإلدارةالشونط الري تضعها جهة 

 .(2)ه"ئالعطاء، أن بعبارة أخوى أدق يعربو تحفًظا منه مقرويا بعطا

على أساس الشونط العامة  اإلداري في الرعاقد  اإليجابيوجه  ناألصل في هذا الشأن أنْ 
يكون للطوف اآلخو حق اًلشرواك في  ، دنن أنْ (3)بوضعها اإلدارةالمعلن عنه نالري تسرقل جهة 

يقبل هذه الشونط جملة أن يوفضها جملة، فإذا رأى  أما  من يوغب في الرعاقد إًل أنْ ذلك نل س 
لعطاء، على الوغم من ذلك إًل يسربعد هذا ا األصل أنْ  ه على هذه الشونط فإن  ئالخونج في عطا

لوجود تحفظ يبديه المناقص،  طالقه، فال يرم اسربعاد كل عطاءإعلى أن  هذا األمو ًل يجوي 
ن  األمو يرطلب البحث في يوع الرحفظ، فإذا تعارض مع الشونط الجوهوية للمناقصة إح ث 

 .(4)لعقدا بوا إل اإلدارةهذا الرحفظ قد يدفع  ف سربعد، نالعكس صح ح؛ ألنّ 

ذلك ًل يمنع من قبول  نفي حال أن  الرحفظ اتصل بشوط ثايوي بالنسبة للمناقصة، فإنّ  
العطاء المصحوب بهذا الرحفظ، نذلك حرى ًل يسربعد أي عطاء رغم مطابقره الفن ة نمقدرة 

ه إبوامه على شوط ًل تأث و له على الرعاقد إذا تم ئ ة مما يجعله األفضل لمجود ايطوامقدمه المال
في ظله، نتحديد إذا ما كان الشوط المرحفظ عل ه من قبل مقد  العطاء جوهوًيا أ  ثايوًيا مرونك 

 .(5)ما لم يشوب هذا الرقديو ايحواف في اسرعمال السلطة اإلدارةلجهة 

                                                           
(1)

 .138عبد العزيز خليفة، األسس العامة للعقود اإلدارية، ص  
(2)

جلسة  271مها في الدعوى رقم ق وحك 10لسنة  28/4/1957جلسة  1753حكم محكمة القضاء اإلداري في الدعوى رقم  

 . 559ق، مشار إليهما عند هاني غانم، عقد التوريد اإلداري، مرجع سابق، ص  12لسنة  31/1/1961
(3)

 10لسنة  333، وحكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم 18لسنة  333حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية في الطعن رقم  

 . 559ي عبد الرحمن غانم، النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري، مرجع سابق، صق، مشار إليها في  هان
(4)

جمال عباس أحمد عثمان، العقد اإلداري وقضاء اإللغاء، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق بجامعة اإلسكندرية، بدون تاريخ نشر.  
 .327ص

(5)
 .84ضاح راجع  أيًضا محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص، لمزيد من اإلي139 – 138عبد العزيز خليفة، مرجع سابق، ص 
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ه بعض الرحفظات، نهذا ما ئي لمقد  العطاء أن  يوفق مع عطانأجاز الُمشّوع الفلسط ن
 ، 1999( لسنة 6( من قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة رقم )25المادة )يصت عل ه  في 

ت على أيه: "ًل يجوز بعد فرح المظاريف الدخول في مفانضات مع أحد مقدمي فقد يّص 
العطاءات في شأن تعديل عطاءه، نمع ذلك يجوز للجنة مفانضة مقد  العطاء األقل المقرون 

اته أن بعضها بما يجعل عطاءه مرفًقا مع شونط برحفظ أن تحفظات للنزنل عن كل تحفظ
 ".اإلمكانالمناقصة بقدر 

ة إذا قبلت بالرحفظات بعد مفانضة مقد  العطاء اإلدارينمن هنا يمكن القول أن  الجهة 
المرعاقدين يصبحون ملزمون بهذه الرحفظات، نتصبح هذه الرحفظات  المقونن برحفظات، فإنّ 

 جزًءا من العقد.
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 المطلب الرابع
 اإلكتروييا تقديم العطاءات  

يرقد  الواغبون في الرعاقد برسل م العطاءات إلى اللجنة المخرصة،  بقصد برقديم العطاء أنْ 
نتقو  لجنة العطاءات بفرحها في الموعد المحدد، نالرأكد من سالمرها نمطابقرها للشونط 

العطاءات الري ًل تروفو ف ها  نالضوابط نغ وها من إجواءات فحص العطاءات، ناسربعاد
 .(1)الشونط

بعد إعداد العطاء بالشكل القايويي نفًقا لألسلوب الذي حدده الُمشّوع نفي موعد مع ن، 
يسروجب عل نا معوفة األسلوب القايويي لرقديم العطاء، نمعوفة موعد الرقديم، كذلك معوفة األثو 

ه، أ  في موكز مقد  العطاء، نذلك في فونع المروتب على تقديم العطاء سواًء تجاه العطاء يفس
 ثالث على النحو الرالي:

 الفوع األنل: األسلوب القايويي لرقديم العطاء اإللترونيي.

 الفوع الثايي: موعد تقديم العطاء اإللترونيي.

 الفوع الثالث: األثو المروتب على تقديم العطاء اإللترونيي.

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 وما بعدها. 229إعاد القيسي، مرجع سابق، ص  
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 الفرع األول
 لكترويياإل األسلوب القايويي لتقديم العطاء 

نذلك على  ؛مت قواي ن الشواء العا  في فلسط ن األسلوب القايويي لرقديم العطاءاتيظّ 
 النحو الرالي:

: األسلوب القايويي لتقديم الع ا لقايون اللوازم العامةأوالا  طاء وفقا

ف ودع العوض من قبل  حدد الُمشّوع األسلوب القايويي لرقديم العطاءات بشكل عا ،
المدة المحددة لذلك،  المناقص في صندنق العطاءات لدى الدائوة الري طوحت العطاء قبل ايرهاء

نظو ف ه نيعاد إلى مصدره مغلًقا، يكون قبل آخو موعد لرقديم العونض، نإًل ًل يُ  نيفضل أنْ 
لعطاء ف حق للدائوة نفي حالة عد  كرابة عنوان الموسل أن المعلومات التاف ة الواضحة عن ا

 .(1)نجد إلعادته نْ إلمعوفة محرويات المغلف نالعنوان فرحه 

كما أيه ًل تقبل العونض الري تود مباشوة بوقً ا أن بالناسوخ )الفاكس( أن الهاتف إًل إذا 
، نهذه إشارة ناضحة لعد  قبول تقديم العطاءات (2)نرد بدعوة العطاء يًصا صويًحا بخالف ذلك

 ة.لتروني اإلبالوسائل 

ا ل  قايون العطاءات لألشغال الحكوميةثايياا: األسلوب القايويي لتقديم العطاء وفقا

لم يرطوق قايون اللواز  العامة لب ان ك ف ة تقديم العطاء نًل موعد تقديمه، إًل أن  قوار 
يص في الفقوة   2013( لسنة 6)مجلس الوزراء بشأن يظا  العطاءات لألشغال الحكوم ة رقم 

 أنْ  -للمناقصة الرق د بما يلي: أه: "على كل مناقص يرقد  بعوض على أيّ  (9)من المادة  (1)
تتون  ي مغلفات محكمة نمخرومة، على أنْ يقد  عوضه موقًعا نبالعدد المطلوب من النسخ ف

النسخة األصل ة من ب نهما، نإذا نقع أي تناقض في المعلومات ب ن النسخ المقدمة فرعرمد النسخ 
يودع عوضه قبل ايرهاء الموعد المحدد إليداع العونض في الصندنق  أنْ  -صل ة باأل

  .المخصص لهذه الغاية، نًل يجوز اسرال  أي عوض يقد  بعد الموعد المحدد"

                                                           
(1)

 م.1998( لسنة 9( من تعليمات قانون اللوازم العامة رقم )26المادة ) 
(2)

 م.1998( لسنة 9من تعليمات قانون اللوازم العامة رقم ) 27المادة  
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نض بواسطة إرسال العو   -على خالف تعل مات قايون اللواز  العامة -نقد أجاز أيًضا 
يوجه باسم رئ س اللجنة شويطة   عوًضا مرتاماًل، ن يكون العوض المقد البويد المسجل على أنْ 

يصل قبل الموعد المحدد إليداع العونض بالبويد المسجل، نإذا كان المناقص شوكة أجنب ة  أنْ 
يذكو في عوضه اسم شويكه الفلسط ني أن يقد  نث قة توخ ص مكرب الشوكة األجنب ة   جب أنْ ف

 .(1)المسجل في مناطق السلطة الفلسط ن ة

ا   للقرار بقايون بشأن الشراء العامثالثاا: األسلوب القايويي لتقديم العطاء وفقا

من المادة  (2)  بشأن الشواء العا  في الفقوة 2014( لسنة 8القوار بقايون  رقم ) يّص 
على أيه: "يمكن للمناقص ن الرقد  بالعطاءات نطلبات الرأه ل من خالل الرسل م بال د أن  (36)

العامة أن دائوة العطاءات  دي أن المسجل، نيمكن للجهة المشروية أن دائوة اللواز بالبويد العا
الموكزية أن  تحدد في نثائق المناقصة أن طلب الرأه ل أشكاًًل أخوى لرقديم العطاءات أن طلبات 

العامة أن دائوة  الرأه ل كما هو نارد في النظا ، نًل ترحمل الجهة المشروية أن دائوة اللواز 
العطاءات الموكزية أية مسؤنل ة ير جة الرأخ و في تسل م العطاء أن نثائق الرأه ل المسبق في 

 .حال تسل مها بالبويد العادي أن المسجل أن بأي طويقة أخوى"

نيوى الباحث أن  القوار بقايون نفًقا لهذه الفقوة قد فرح الباب على مصواع ه أما  اسرخدا  
ة، نهو بذلك ه لم ينص على ذلك صواحل م العطاء، على الوغم من أيّ لوج ة في تسو الوسائل الرتن

 اإلدارةًلخر ار الطويقة الري يقد  بها المناقصون عطاءاتهم، كما أيه يساعد  يعطي الحوية لإلدارة
 على الرطور في اسرال  البويد نمسرندات المناقصة بما يخد  المصلحة العامة.

ذلك، فقد جاء يظا  مجلس الوزراء بشأن الشواء  نعلى الوغم من عد  النص صواحة على
تنص نثائق  ه: "يمكن أنْ على أيّ  (77)من المادة  (4)في الفقوة  موضًحا ذلك صواحًة ح ث يّص 

الوسائل سوية  تضمن هذه ة شويطة أنْ لتروني اإلالمناقصة على تقديم العطاءات بالوسائل 
الموعد  د فرح المظاريف بعد ايقضاءتظل العطاءات غ و مفروحة حرى موع العطاءات، نأنْ 

تتون طويقة تقديم العطاءات قد حازت على موافقة المجلس  النهائي لرقديم العطاءات، نأنْ 
 .بموجب األيظمة نالرعل مات المعمول بها"

                                                           
(1 )

 م.2013لسنة  6من تعليمات قانون العطاءات لألشغال الحكومية رقم  9المادة الفقرة )ت،هـ( من 
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ة الحديثة في اًلتصال نتقديم لتروني اإلنينادي بعض الفقه ضونرة األخذ بالوسائل 
 .(1)الفلسط ني، ما دا  ذلك محقًقا للهدف الذي قامت المناقصة من أجلهالعطاءات ضمن القايون 

 يبدأ نْ ة من الممكن أَ لتروني اإلألسلوب المناقصة  نفًقا العطاءات تقديم أن   إلى إضافة
 على نيكون  ،إلترونيي توق ع لتل (2)العا  مع المفراح ةلتروني اإل توق عاتهم الموشح ن بإرسال

 على الروق عات لهذه ناألمن المعلوماتي القايوي ة الحماية توف و العا  المعنوي  الشخص
 .(3)اإليرويت

  بشأن الشواء العا  نتعديالته 2014( لسنة 8نمما سبق يسرنرج أن  القوار بقايون رقم )
تبنى   -على خالف قايويي اللواز  العامة نالعطاءات لألشغال الحكوم ة–نالنظا  الخاص به 

ة من ح ث تنظ م إجواءاتها بدًءا من اإلعالن مونًرا بإعداد لتروني اإلمناقصة النص على ال
 ا.إلتروني ً رسال المسرندات نتقديم المناقصة إمكاي ة إا  ن إلتروني الوثائق 

كما أن  الُمشّوع أدرك المخاطو الفن ة الري قد تمس بسوية العطاءات عند إرسالها   
من القوار  (30)من المادة  (4)في الفقوة  حمايرها، ح ث يّص ة نحوص على لتروني اإلبالوسائل 

من خالل  الشواء ه: "عند إجواء عمل ة  بشأن الشواء العا  على أيّ 2014( لسنة 8بقايون رقم )
 : العامة أن دائوة العطاءات الموكزية ة، على الجهة المشروية أن دائوة اللواز لتروني اإلالوسائل 

ترم باسرخدا  يظم تتنولوج ا معلومات نبومج ات )بما في ذلك  الشواء  اتالرأكد من أن  عمل.أ
تتون هذه النظم نالرتنولوج ا  تلك المرعلقة بمصادقة نتشف و المعلومات( تضمن عد  الرم  ز، نأنْ 

مراحة لجم ع المناقص ن نقابلة للرشغ ل المربادل مع يظم تتنولوج ا المعلومات المراحة عموًما، 
ب. اسرخدا  اآلل ات الري تضمن   .الشواء من مشاركة المناقص ن في إجواءات عمل ة نأن ًل تحد

 ...."سالمة طلبات المشاركة نالعطاءات نمنع الوصول غ و المناسب إل ها

 

                                                           
(1)

 .364هاني عبد الرحمن غانم، الوسيط في القانون اإلداري، مرجع سابق، ص  
(2)

العام: على أنه: "....المفتاح  1م بشان المعامالت اإللكترونية المفتاح العام في المادة 2017لسنة  15عرف القرار بقانون رقم  

 .".الرمز الذي تخصصه أو تعتمده الوزارة أو المرخص له لمستخدم الشهادة بهدف التحقق من صحة التوقيع اإللكتروني
(3)

 .350فيصل عبد الحافظ الشوابكة، مرجع سابق، ص    
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 الفرع الثايي
 لكترويياإل موعد تقديم العطاء  

يرضمن الموعد النهائي لرقديم  يجب أنْ أشويا سابًقا إلى أن  اإلعالن عن المناقصة 
العطاءات، نبعد اإلعالن يمنح الموشحون للمناقصة مهلة لدراسة ما يرعلق بأمو العطاء قبل 

 .(1)الرقد  بالعطاء

مدة لرقديم العطاء بنص  -ما الُمشّوع المصوي ًل س ّ -نغالًبا ما تحدد الرشويعات 
يويي اللواز  العامة نالعطاءات لألشغال ، إًل أن  موقف الُمشّوع الفلسط ني في قا(2)القايون 

فرحدد  ،ح ث لم يحدد موعًدا لرقديم العطاء بشكل عا ، نتوك ذلك لإلدارة ،الحكوم ة جاء محموًدا
في  اإلدارةتذكو المدة الري حددتها  ءات بحسب طب عة المناقصة على أنْ موعد تقديم العطا

 .(3)عن المناقصة اإلعالن

الفلسط ني في القوار بقايون بشأن الشواء العا  الموعد النهائي أيًضا لم يحدد الُمشّوع 
، نلتن من خالل النظا  الخاص به جعل من صالح ات الجهة المشروية أن (4)لرقديم العطاءات

دائوة اللواز  أن دائوة العطاءات الموكزية تحديد الموعد النهائي لرقديم العونض على أن  تر ح مدة 
 .(5)من تاريخ توزيع طلب الرقد  بالعونض ( يوًما30ًل تقل عن )

العامة أن دائوة العطاءات الموكزية  نيمكن أن  تمدد الجهة المشروية أن دائوة اللواز  
ًل يجوز قبول إدخال أية تعديالت على  لرقديم العونض إذا لز  األمو، كما الموعد المحدد

توفض  د لرسل م العونض، نلإلدارة أنْ حدالعوض الفني أن العوض المالي بعد الموعد النهائي الم
 العونض الري تود بعد الموعد النهائي المحدد.

                                                           
(1)

 .270سليمان الطيماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 
(2)

 .346جع سابق، صمطيع علي حمود جبير، مر 
من التعليمات الخاصة بقانون اللوازم العامة رقم  (26)لم ينص قانون اللوازم العامة على موعد تقديم العطاء إال أنه نص المادة  (3)

م على أنه: " فيودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات لدى الدائرة التي طرحت العطاء قبل انتهاء المدة 1998( لسنة 9)

منه  5من المادة  2م حين نص في الفقرة 1999( لسنة 6لمحددة لذلك..." وقد وافقه بذلك قانون العطاءات لألشغال الحكومية رقم )ا

وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة  العطاءات على أنه: ".... مع مراعاة إعطاء مدة كافية للمقاولين والمستشارين لدراسة وثائق

 فنية المطلوبة" .األشغال أو الخدمات ال
(4)

( على أنّه: " تتضمن الدعوة للمناقصة المعلومات 33م بشأن الشراء العام نص في المادة )2014( لسنة 8القرار بقانون رقم ) 

 طريقة تقديم العطاءات والمكان والموعد النهائي للتقديم".-6التالية: ...
(5)

م على أّنه: "يجب أن  يعطي اإلعالن المناقصين مدة ال تقل عن 2014لسنة ( 5( من القرار مجلس الوزراء رقم )65نصت المادة ) 

 ( يوًما منذ تاريخ اإلعالن إلعطائهم".30ثالثين )
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نتعربو المدد المحددة للرقد  للمناقصات بشرى أيواعها نمواعاتها شوط سالمة إجواءات 
 أنْ  اإلدارةالمناقصة؛ لذا يجب على المرناقص ن اًللرزا  برقديم عطاءاتهم خاللها، كما يرع ن على 

تقبل طلباتهم المسروفاة، نيعربو رفض قبول العطاءات خالل مدة الرقديم قوار إداري يمكن الطعن 
 .(1)ف ه باإللغاء

ة الري يمكن من خاللها اسرقبال العطاءات لتروني اإلنمن الممكن من خالل الوسائل 
ا، إلتروني ً نبشكل مبومج ة أن  ًل تقبل اسرقبال العونض بعد ايرهاء المدة المحددة تلقائً ا لتروني اإل

 مما يضفي الشفاف ة نالنزاهة بشكل كب و على أداء اللجان المخرصة بفرح العطاءات.

  

                                                           
(1()1)

 .343جمال عباس عثمان، مرجع سابق،  
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 الفرع الثالث
 األثر القايويي المترتب على تقديم العطاء 

يروتب على تقديم العطاء آثاًرا قايوي ة، ف عربو تقديم العطاء إيجاًبا من مقدمه في حال   
 اً يقو  مقد  العطاء برقديمه فإيه يصبح مرعهد ، نبمجود أنْ (1)تقديم عطائه بالشكل القايويي

 ، نيمكن تفص ل األثار المروتبة على تقديم العطاء على النحو الرالي:اً موشح

: تقديم ا  لعطاء يعد إيجابااأوالا

على أن  تقديم العطاء يعد إيجاًبا من مقدمه، الذي  اإلداري اسرقو غالب رجاًلت القايون 
 .(2)به ينعقد العقد اإلدارةبمجود الرقاء قبول 

( لسنة 9الُمشّوع من خالل الرعل مات الخاصة بقايون اللواز  العامة رقم ) نقد يص  
يبقي العوض المقد  منه يافذ المفعول  نْ "يلرز  المناقص أه: على أيّ  (32)  في المادة 1998

من الراريخ المحدد كآخو موعد لرقديم العونض إًل إذا  ايومً  (30)نغ و جائز الوجوع عنه لمدة 
 نرد يص صويح بخالف ذلك".

 ، 2014( لسنة 8نقد خالف بذلك ما جاء في القوار بقايون بشأن الشواء العا  رقم )
 يجوز سحب العطاء أن تعديله أن اسربداله بعد ايرهاء الموعد المحدد لرقديم ح ث اشروط أيه ًل

العطاءات، نفي حال تقد  المناقص بطلب للق ا  بأي من اإلجواءات السابقة بعد ايرهاء الموعد 
الواردة في إقوار  اإلجواءاتالمحدد لرقديم العطاءات تصادر كفالة دخول المناقصة، أن تنفذ عل ه 

 .(3)طاءضمان الع

في المناقصة يظل ملزًما  اإليجابأن    -نهذا ما يوجحه الباحث–نيوى بعض الفقه 
لصاحبه منذ صدنره نًل يجوز له سحبه طوال مدة سويان العطاءات، نذلك على خالف األصل 

                                                           
(1)

 .415م، ص2004ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  
(2)

، و هاني عبد الرحمن غانم، النظام القانوني  لعقد التوريد اإلداري، 105جابر جاد نصار، المناقصات العامة، مرجع سابق، ص 

 ، 83، ص 2006، محمد فؤاد عبد الباسط، العقد اإلداري، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 570مرجع سابق ص
(3)

 م بشأن الشراء العام.2014( لسنة 8ار بقانون رقم )( من القر96( من المادة )5( و )4الفقرات ) 
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سحبه في أي نقت ما  اإليجابن صدر عنه العا  المعمول به في القايون الخاص نالذي يج ز لمَ 
 .(1) بقبول إًل في اإلطار الذي رسمه القايون  دا  لم  يلرقِ 

 ياا: التغير في مركز مقدم العطاءثاي

كايت المناقصة محل  عالن عن المناقصة نقبل تقديم العطاءات، فتل منْ يرم اإل بعد أنْ 
يقد  عطاءه  نبمجود أنْ ة الموشح المحرمل، ه يحمل صفاهرما  نتنطبق عل ه شونط المناقصة فإي  

ه س دخل المنافسة ئعطا ف رغ و موكزه من الموشح المحرمل إلى المرعهد الموشح، نبهذا فإن  
 .(2)نيدخل ضمن الدائوة اإلجوائ ة للقبول

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
(1)

 .573، هاني عبد الرحمن غانم، عقد التوريد اإلداري، مرجع سابق، ص87محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص  
(2)

 .470، مهند مختار نوح، مرجع سابق، ص571هاني عبد الرحمن غانم، مرجع سابق، ص 
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 المبحث الثايي
 ةلكترويياإل في المناقصة  الَقبول

ًل يصح يهائً ا إًل بعد  الَقبولن  ،الَقبولمع  اإليجابإًل بعد تالقي  اإلداري ًل ينعقد العقد 
 .(1)الرصديق على قوار الروس ة من قبل الجهة المخرصة بالرصديق

يرم  لترونيياإل الَقبولالرقل دي، غ و أن   الَقبولًل يخوج عن مضمون  لترونيياإل الَقبولن 
 ة، لذا يمكن القول أيه قبول عن بعد.إلتروني عبو نسائط 

 يرم عبو إجواءاتٍ  الَقبولة فرتوين لتروني اإلبأسلوب المناقصة  لترونيياإلالعقد  إبوا عند 
أفضل العطاءات  باخر ارثم يقو   اإليجابتبدأ برشك ل لجان مرخصصة تقو  بدراسة عدة 

ه بعد ئبول عطاعل ه المناقصة بقَ  ْت سّ رَ  نْ مَ  أنْ  المقدمة نهو ما يسمى بالروس ة، نبعد ذلك ًل بد  
 الجهات المخرصة، لذا فإيه س رم تقس م هذا المبحث على النحو الرالي: الرصديق عل ه من

 .لترونيياإل الَقبولة المطلب األنل: ماه ّ 

 ة.لتروني اإلفي المناقصة  لترونيياإل الَقبولالمطلب الثايي: تتوين 

 .الَقبولثار المروتبة على المطلب الثالث: اآل

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .465العقد اإللكتروني، مرجع سابق، ص خالد ممدوح إبراهيم، إبرام 
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 المطلب األول
 لكترويياإل  الَقبولة ماهيَّ 

له من المرعاقد  امطابقً  يربعه قبوًلً  أنْ  د  نحده ًل يكفي إلتما  الرعاقد، لذا ًل بُ  اإليجاب
، نًل تخرلف (1)نبذلك يرم الرعاقد الَقبولبهذا  اإليجابمن أن  يعلم من نجه  اآلخو، كما ًلبد  

المقد  عبو  اإليجابيرطابق مع  إلترونييالعقود الرقل دية في هذه المسألة، فهي بحاجة إلى قبول 
 ها.بوامشبكة اإليرويت إل

طوق ، نالثايي لترونيياإل الَقبولأنلها تعويف  فوع نلذا سنقو  برقس م هذا المطلب إلى 
 الرعب و عن إرادة اإلدارة عبو الوسائل اإللتروني ة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
(1)

 .227عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 
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 الفرع األول
 لكترويياإل  الَقبولتعريف  

ضمن ير يجب أنْ ، ن اإليجابل ه إرادة الثاي ة في العقد، نالصادرة ممن نجه هو اإل الَقبول
 يصدر منجًزا بال ق د أن شوط. الن ة القاطعة في الرعاقد، نأنْ 

: "ثايي كال  يصدر من بأّيه (102)في المادة  الَقبولنقد عوفت مجلة األحكا  العدل ة 
 أحد العاقدين ألجل إيشاء الرصوف نبه يرم العقد".

منه  (75)في المادة  الَقبول  2012لسنة  (4)قد عوف القايون المديي الفلسط ني رقم ن 
كل تعب وين مسرعمل ن عوًفا إليشاء العقد، نأي تعب و صدر  الَقبولن  اإليجابت على: "ح ث يّص 

 .أنًًل فهو إيجاب نالثايي قبول"

الرقل دي، غ و أن  األنل يرم عبو  الَقبولًل يخوج عن مضمون تعويف  لترونيياإل الَقبولن 
عد، لذا فهو يخضع ة غالًبا ما تتون من خالل شبكة اإليرويت، فهو قبول عن بُ إلتروني نسائط 

كان يرم ز ببعض الخصوص ة الري توجع إلى  الرقل دي، نانْ  الَقبوللذات األحكا  الري تنظم 
 ة.لتروني اإلطب عره 

ل س تطابقهما في  الَقبولن  اإليجابيجاب، نالمقصود بمطابًقا لإل الَقبوليصدر  يجب أنْ ن 
كل المسائل الري تدخل العقد، بل نجب تطابقاهما في شأن المسائل الجوهوية نالوئ سة نعد  
اخرالفهما في شأن المسائل الرفص ل ة، نهو ما يث و مسألة غاية في األهم ة، نهي اخرالف 

 .(1)لترونيياإل الَقبولن  اإليجابص غ 

بشكل عا  سواء كان تقل دًيا أ   الَقبولهناك شونط عامة يجب توافوها في بق فإن نمما س
 :(2)هي الَقبولرادة، نشونط إيخضع للشونط العامة في كل تعب و عن  الَقبولا، فإلتروني ً 

  .يكون باًتا نمحدًدا، خالً ا من الرحفظات أنْ  .1
 ثار قايوي ة. آيكون منصوًفا إليراج  أنْ  .2
 يكون له مظهو خارجي. أنْ  .3
 .(3)نًل يجوز أن  يزيد ف ه أن ينقص عنه اإليجابيرطابق مع  أنْ  .4
  زال قائًما. ما اإليجابن  الَقبوليصدر  أنْ  .5

                                                           
 
(1)

 .340خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني، مرجع سابق، ص  
(2)

 .167م، ص2015عصمت عبد المجيد، نظرية العقد في القوانين المدنية العربية، دار الكتب العالمية، بيروت، 
(3)

( من مجلة األحكام العدلية على أنه: "إذا أوجب أحد العاقدين بيع شيء بشيء يلزم لصحة القعد قبول العاقد 177مادة )نصت ال 

 اآلخر على الوجه المطابق لإليجاب وليس له تبعيض الثمن أو المثمن وتفريقهما".
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 ييالفرع الثا
 ةلكترويياإل عبر الوسائل  اإلدارةطرق التعبير عن إرادة  

 باسرخدا  أن الموافقة يف د بما الترابة منها ،عدة بطوق  لترونيياإل الَقبول عن الرعب و يرم
 غوف خالل من اللفظ طويق عن أن ،لترونيياإل البويد عبو لترونيياإل الروق ع

 السلعة أن المنرج أن البويامج تنزيل خالل من بعد عن الرنزيل أن ،room Chatting المحادثة
 الَقبول طوق  نمن بالقابل، الخاص التمب وتو جهاز على نتحم لها load Down اإليرويت عبو

 – بذلك الخاصة العالمة على click-simple بالموافقة ناحدة موة النقو أيًضا لترونيياإل
  .(1)موافق" أيا " عبارة يجد ح ث ،Icon-األيقوية

 المرصور من فإن ضمًنا، أن صواحةً  يرم أنْ  يمكن الَقبول أن   العا  األصل كان نإذا
 الوسائط عبو الَقبول عن صواحة الرعب و يرم ح ث ،لترونيياإل الَقبول في ذلك إمكاي ة

 اقروح الذي العقد برنف ذ اإليجاب إل ه نجه من يقو  كأنْ  ضمنً ا يكون  نقد المرعددة، ةلتروني اإل
 السوي، البطاقة رقم موجبال بإعطاء اًلئرمان بطاقات طويق عن مثاًل  كالدفع ه،إبوام الموجب

 .(2)الضمني الَقبول هذا نفق العقد ف رم قبوله صواحة يعلن أنْ  دنن 

 الَقبول إرادة عن الرعب و أن   إلى -الباحث يوجحه ما نهو- (3)الفقه من جايب ذلك نمع
 لترونيياإل الَقبولف ؛ةلتروني اإل المناقصة في يرصور ما نهو صويًحا، إًل يكون  ًل ةلتروني اإل
 اسرنراج أن اسرخالص يمكنها ًل األجهزة نهذه ،آلً ا تعمل ةإلتروني  نبوامج أجهزة طويق عن يرم

 .المرعاقد إرادة

 

  

                                                           
(1)

 .432خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني، مرجع سابق، ص  
(2)

 .434ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني، مرجع سابق، ص خالد 
(3)

 .170، ص2009عصام عبد الفتاح مطر، التجارة اإللكترونية في التشريعات العربية واألجنبية، دارالجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  
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 لب الثاييالمط
 ةلكترويياإل في المناقصة  الَقبولتكوين  

ًل تخرلف عن اإلجواءات المربعة  عدة ة بإجواءاتلتروني اإلفي المناقصة  الَقبوليرتون 
في المناقصة الرقل دية، تبدأ هذه اإلجواءات من خالل ق ا  اللجان المشكلة بفحص العطاءات 
المقدمة لمعوفة مطابقرها للشونط من عدمه، نتقو  بالمفاضلة ب نها سعً ا منها يحو الحصول 

الري تؤخذ بالحسبان عند اخر ار على أفضل العطاءات جودًة نأقلها سعًوا، مع مواعاة المعاي و 
الفائز مثل مواعاة هامش األفضل ة للمنرج المحلي، أن تأث و السلعة على الب ئة نغ وها من 
المعاي و الري تأخذ بها العديد من الدنل مثل الُمشّوع الفويسي، نيرم فحص هذه العطاءات فنً ا 

فني من الناح ة المال ة، إلى ال بولالقَ ناخر ار أفضلها، ثم يرم فحص العطاءات الري حازت على 
 المناقصة على المناقص صاحب العطاء األفضل من جم ع النواحي.  توس هيرم  أنْ 

 ؛ة نفًقا لقواي ن الشواء العا لتروني اإلفي المناقصة  الَقبولنمن هنا س رم دراسة تتوين 
 نذلك من خالل الفونع الرال ة: 

 المناقصة اإللتروني ة نفق قايون اللواز  العامة.الفوع األنل: تتوين القبول في 

 الفوع الثايي: تتوين القبول في المناقصة اإللتروني ة نفق قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة.

 الفوع الثالث: تتوين القبول في المناقصة اإللتروني ة نفق القوار بقايون بشأن الشواء العا .
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 الفرع األول
 ة وفق قايون اللوازم العامةلكترويياإل ي المناقصة ف الَقبولتكوين  

  1998( لسنة 9ة نفًقا لقايون اللواز  العامة رقم )لتروني اإلفي المناقصة  الَقبولتتوين 
 يرم عبو اإلجواءات الرال ة:

: تشكيل لجنة ال  عطاءات وفق قايون اللوازم العامةأوالا

نالقضاء الفلسط ني على أن  تشك ل اللجان نالمجالس من  (1)اإلداري اسرقو غالب الفقه 
نللمحكمة إثارتها من تلقاء يفسها حرى نلو لم يثوها أحد الخصو  نيروجب على  ،النظا  العا 

ه تصدر قواراتها نفًقا لإلجواءات الري حددها الُمشّوع نفي الشكل الموسو  لها، ذلك ألي   أنْ  اإلدارة
ة اإلداريصدار األعمال إجواءات في أن  األصل في قواعد الشكل ناإل من المقور فقًها نقضاءً 

نبما أن  القاعدة المسرقوة بأن مخالفة  ،أيها مقورة للمصلحة العامة نمصلحة األفواد على السواء
نذلك باعربار أن  هذه الشكل ات تمثل ضماية لألفواد  ؛اإلداري تلك القواعد يسرربع بطالن القوار 

 .(2)خالًًل بهذه الضمايةإتشكل نمخالفرها 

  إلى تشك ل لجنة عطاءات موكزية بقوار 1998( لسنة 9قايون اللواز  العامة رقم ) يّص 
من مجلس الوزراء بناًء على تنس ب من نزيو المال ة نالوزيو المخرص، نترتون اللجنة من مديو 

ب عن نزارة اًلقرصاد الوطني، عا  دائوة اللواز  العامة نمندنب عن نزارة المال ة عضًوا، نمندن 
، نتوكل إل ها جم ع الرعاقدات الري تزيد ق مرها على خمسة (3)العامة نمندنب عن نزارة األشغال

 .(4)عشو ألف دنًلر أمويكي

                                                           
(1)

ذلك هاني عبد الرحمن غانم، القرار القابل ، للمزيد من اإليضاح راجع في 147عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص  

 لالنفصال عن العقد اإلداري، مرجع سابق.
(2)

م، الحكم منشور في موقع المقتفي 25/2/2015جلسة يوم  222/2013حكم محكمة العدل العليا في رام هللا المأذونة  في القضية   

 م.5/9/2018، تمت زيارته بتاريخ http://muqtafi.birzeit.edu/courاإللكتروني متاح على  
(3)

م، منشور بجريدة 2004( لسنة 6م، المعدلة بقرار رقم )1998( لسنة 9( من قانون اللوازم العامة رقم )14الفقرة )أ( من المادة ) 

م 6/9/2005الوزراء في جلسته المنعقدة  بمدينة غزة بتاريخ  م، ولقد حدد مجلس18/1/2005(، وبتاريخ 52الوقائع الفلسطينية العدد )

منشور في الوقائع  الفلسطينية في العدد  2005( لسنة 123أعضاء لجنة العطاءات المركزية الحالية في قراره ) 34/31/19تحت رقم 

 م.1998، ص 2006( أبريل 63)
(4)

 م.1998( لسنة 9) ( من قانون اللوازم العامة رقم13الفقرة )د( من المادة ) 

http://muqtafi.birzeit.edu/cour
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نتتون مدة العضوية لهؤًلء سنر ن نللوزيو المخرص تخف ض المدة أن تمديدها لمدة سنة 
أخوى، نيضاف إلى اللجنة عضوين غ و دائم ن من كبار الموظف ن يسم هم الوزيو المخرص، 

 .(1)ة نالمال ةاإلداريباإلضافة إلى عضو بصفة مواقب يع نه ديوان الوقابة 

خمسة عشو ألف دنًلر أمويكي فقد أنكل مهمة فرح  أما تلك الرعاقدات الري تقل عن
المظاريف نالبت ف ها إلى لجنة مشرويات مكوية من ثالثة موظف ن من الدائوة الواغبة في الرعاقد 
يع نهم الوزيو المخرص على أن  يعاد تشك لها كل سرة أشهو على األكثو نترخذ قواراتها 

 .(2)باألكثوية

 امةة وفق قايون اللوازم العلكترويياإل جان المناقصة ثايياا: سير العمل ضمن عمل ل

تعقد لجنة العطاءات الموكزية اجرماعاتها سواء كايت لشواء لواز  ذات اسرعمال عا  أن 
، إًل أن  تعل مات قايون (3)لواز  خاصة إلحدى الدنائو بنصابها التامل نترخذ قواراتها باألكثوية

، (4)م تشروط النصاب التامل للجنة نلتن اشروطت األكثويةاللواز  العامة خالفت يص القايون نل
عل ه القايون  يرم األخذ بما يّص  واي ن نلصواحة النص، فقد نجب أنْ نتطب ًقا لمبدأ تدرج الق

اجرماعها يكون باطاًل  ن  إلمظاريف، نفي حال عد  اكرمالها فنضونرة اكرمال النصاب لفرح ا
 .(5)نبالرالي ما يصدر عنها باطل

يعدل عن اشرواط حضور اللجنة  شوع في قايون اللواز  العامة أنْ نيه ب الباحث بالم
فواد ألرغ ب أحد  اإلدارةبكاملها، فل س من المصلحة العامة تأج ل البت في عقد من عقود 

ًل يشروط حضور اللجنة  من المصلحة العامة أنْ  ، لذا فإنّ اللجنة، كما لو كان مويًضا أن مسافًوا
 يكون غ اب أحد األعضاء مبوًرا. ثلثي األعضاء على األقل، على أنْ بل يكفي حضور بكاملها 

 مناقصة وفق قايون اللوازم العامةا: اختصاصات لجان الثالثا 

 أسند الُمشّوع الفلسط ني في قايون اللواز  العامة للجان المناقصة اًلخرصاصات الرال ة:

                                                           
(1)

 م1998( لسنة 9( لقانون اللوازم العامة رقم )14الفقرات )ب، ج، د( من المادة ) 
(2)

 م.1998( لسنة 9/أ( من قانون اللوازم العامة رقم )13الفقرة الثانية من المادة ) 
(3)

 م.1998( لسنة 9( من قانون اللوازم العامة رقم )15الفقرة )أ( من المادة ) 
(4)

 م.1998( لسنة 9( من تعليمات قانون اللوازم العامة رقم )40لمزيد من اإليضاح راجع المادة ) 
(5)

 .604هاني عبد الرحمن غانم، عقد التوريد اإلداري، مرجع سابق، ص 
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 م العامةقايون اللواز  المغلقة وفقا . فتح العطاءات ا1

ه تحرفظ دائوة العطاءات الموكزية بصندنق له ثالثة مفات ح نفًقا لقايون اللواز  العامة فإيّ 
يحرفظ كل من رئ س اللجنة نعضوين بمفراح، نيقو  المناقصون أن مندنبهم بإيداع العونض في 

 .(1)الصندنق من خالل فرحة ف ه يمكن إغالقها بلسان خاص

فرح العونض من قبل لجنة العطاءات كاملة أن بأكثوية نبعد فرح صندنق العطاءات ت
ها بصورة علن ة نيوقع كل عوض من قبلها نللجنة قواءة األسعار اإلجمال ة لتل عوض، ئأعضا

 .(2)نيجوز لتل مناقص أن لممثله حضور فرح العونض

نينظم جدنل محضو فرح العونض من قبل السكوت و يسجل ف ه أسماء جم ع المناقص ن 
 عه لتل عوض نأيالمشروك ن بالعطاء بأرقا  مرسلسلة نيسجل ف ه ق مة تأم ن الدخول نيو 

معلومات أخوى يواها رئ س لجنة العطاءات، نيوقع من اللجنة بعد فرح جم ع العونض مباشوة 
، ثم بعد ذلك يرم تفويغ العونض المقدمة للعطاء (3)مع كرابة عدد المناقص ن المشروك ن بالعطاء

 .(4)دانل المخصصة لذلكعلى الج

 ،إلى ضونرة الرأكد من يصاب اًلجرماع -نهو ما يوجحه الباحث–نيم ل بعض الفقه 
خو يكرمل ف ه النصاب القايويي، نذلك آلم يكرمل النصاب يؤجل ايعقاد اللجنة إلى موعد  نإنْ 
 .(5)يرم تبل غ كل المناقص ن بهذا الموعد الجديد رواًما إلرادة الُمشّوع، على أنْ اح

 امة. دراسة العروض ومطابقتها للمواصفات والشروط وفق قايون اللوازم الع2

منح الُمشّوع للجنة العطاءات أن المديو عا  اللواز  العامة الحق في تحديد األشخاص أن 
الجهات الذين ترتون منهم اللجنة الفن ة الري تقو  بدراسة العونض من النواحي الفن ة نالمال ة 

                                                           
(1)

 م1998( لسنة 9( من تعليمات قانون اللوازم العامة رقم )85المادة ) 
(2)

 م.1998( لسنة 9م العامة رقم )( من تعليمات قانون اللواز40المادة ) 
(3)

 م.1998( لسنة 9( من تعليمات قانون اللوازم العامة رقم )41المادة ) 
(4)

 م.1998( لسنة 9( من تعليمات قانون اللوازم العامة رقم )44المادة ) 
(5)

 .603هاني عبد الرحمن غانم، مرجع سابق، ص 
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، بح ث ًل ينظو ألي (1)لعونض نمقدم ها نتقد  الروص ة المناسبة للجنة العطاءاتنالقايوي ة ل
 .(2)عوض غ و معزز برأم ن دخول العطاء

تدرس  -من الرعل مات الخاصة بقايون اللواز  العامة ما يلي " أ (47)كما نأنجبت المادة 
العونض من الناح ة الفن ة بح ث تحدد المعاي و الفن ة نفًقا لمواصفات اللواز  المطلوبة على 
جدنل يعد لهذه الغاية، نتخضع كافة العونض لنفس المعاي و من ح ث اًللرزا  المناقص بعوضه 

تؤخذ بع ن اًلعربار كفاءة المناقص من الناح ر ن المال ة  -ء. ببمواصفات نشونط دعوة العطا
تبدأ الدراسة بالعوض الذي قد  أرخص  -نالفن ة نمقدرته على الوفاء باًللرزامات العطاء، ج

إذا توافوت في العونض كافة الشونط -األسعار ثم الذي يل ه حرى ترم دراسة العونض المقدمة، د
ترم مقارية  -لجنة الفن ة باإلحالة على مقد  أرخص األسعار، هنالمواصفات نالجودة توصي ال

 ديد مقد  األرخص المطابق على أنْ أسعار العونض للواز  المطلوبة في دعوة العطاء نذلك لرح
ي دعوة العطاء نيحق للجنة فيرم اسربعاد ق مة أي إضافات أن قطع غ ار مطلوب تسع وها 

في حالة عد  توافو -ي العوض الفائز بعد فوزه، نالعطاءات قبول األصناف نقطع الغ ار ف
العوض الذي يل ه  المرطلبات في العوض الذي يرضمن أرخص األسعار تنرقل الدراسة إلى

تب ن أسباب  افو في المرطلبات إلحالة على أنْ تصل إلى العوض الذي ترو  بالسعو إلى أنْ 
العونض أن نجود يقص ف ها  عند عد  مطابقة كافة -اسربعاد العوض األرخص بشكل ناضح، ز

يجوز شواء اللواز  المعونضة الري تلبي احر اجات الدائوة المسرف دة نتروافو ف ها الجودة بأسعار 
يؤخذ بع ن اًلعربار عند الدراسة اسرموار توافو قطع الغ ار  -مناسبة )أيسب اأٍلسعار(، ح

واعى عند الدراسة السعو يُ  –نالص اية نأي أمور أخوى ترطلبها الرشويعات المعمول بها. ط 
 الرفض لي الممنوح للمنرجات المحل ة ".

نيم ل الباحث إلى ما أنصى به أسراذيا الدكرور هايي غايم بضونرة فصل العوض المالي 
مال ة عن العوض الفني كل منهما في مظونف مسرقل، فرفرح العونض الفن ة أنًًل قبل العونض ال

من الناح ة الفن ة، نذلك حرى ًل ترجه  الَقبولًل للعطاءات الري يالت إنًل يرم فرح العوض المالي 

                                                           
(1)

 م.1998( لسنة 9اللوازم العامة رقم )( من التعليمات الخاصة بقانون 45المادة ) 
(2()2)

 م.1998( لسنة 9( من التعليمات الخاصة بقانون اللوازم العامة رقم )46المادة ) 
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سعً ا منها للروف و على خزينة الدنلة على حساب الجودة  ؛إدارة اللجان إلى العطاء األقل سعًوا
 .(1)الفن ة

 . المفاضلة بين العطاءات وفق قايون اللوازم العامة: 3

فن ة نالمال ة، يتون أما  إجواء جديد نهو يرم اًليرهاء من دراسة العونض ال ما أنْ 
 المفاضلة ب ن العطاءات، نذلك ًلخر ار العطاء المناسب.

ت تعل ماته في المادة لم يرطوق قايون اللواز  العامة للمفاضلة ب ن العطاءات، نلتن يّص 
اللواز  ه: " تواعي لجنة العطاءات قبل اإلحالة كفاءة نخبوة المناقص في تقديم على أيّ  (51)

المطلوبة نسمعره الرجارية نالرسه الت الري يقدمها أن الخدمة الري يوفوها نقطع الغ ار ننرش 
نيوى ، المال ة نيجوز لها اسربعاد عوضه لنقص كل أن بعض هذه المرطلبات" الص اية نقدرته

 .(2)يكون هذا النقص جوهوًيا حرى يكون اًلسربعاد مشونًعا بعض الفقه ضونرة أنْ 

تقو  برفض ل العوض  أنْ  -نت األسعار نالشونط نالجودةتسا في حال أنْ –اللجنة نعلى 
الذي يقد  م زات إضاف ة ثم تفض ل المنرجات المحل ة، نالمقدمة من المناقص المق م بفلسط ن 

، نكذلك مدة الرسل م على األقل إذا كايت سوعة الرسل م في مصلحة الدائوة (3)بصورة دائمة
 .(4)المسرف دة

 حالة( وفق قايون اللوازم العامة:اإلرساء )اإل .4

حالة العطاء من قبل لجنة العطاءات على مقد  العوض األفضل شونًطا ناألقل إيرم 
 .(5)نذلك من أجل الروف ق ب ن اعربارين مهم ن هما اًلعربار المالي نالفني ؛سعًوا

فًصل موحلة اإلرساء،  الُمشّوع الفلسط ني في قايون اللواز  العامة نمن خالل تعل ماته
( من الرعل مات الخاصة بقايون اللواز  على أيه: " ترم إحالة العطاءات 52ح ث يصت المادة )

 على الفائزين نفًقا لما يلي: -مع ب ان األسباب-

                                                           
(1)

 .545هاني عبد الرحمن غانم، النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري، مرجع سابق، ص 
(2)

 . 606اري، مرجع سابق، صهاني عبد الرحمن غانم، النظام القانوني لعقد التوريد اإلد 
(3)

 ( من تعليمات القانون ذاته.49م و المادة )1998( لسنة 9من قانون اللوازم العامة رقم ) 9المادة  
(4)

 م.1998( لسنة 9( من تعليمات قانون اللوازم العامة رقم )49المادة ) 
(5)

 .606سابق، صهاني عبد الرحمن غانم، النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري، مرجع  
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األرخص المطابق: إذا كايت أرخص العونض يرضمن الجودة الالزمة في  .أ 
 العطاء.اللواز  المطلوبة للمواصفات نالشونط في دعوة 

األرخص المطابق: إذا كايت هنالك عونض مخالفة نعونض أخوى  .ب 
 مطابقة تسربعد العونض المخالفة نترم اإلحالة على أرخص العونض المطابقة.

الجودة للعطاءات: في حالة تقديم عونض مطابقة للمواصفات نالشونط مع  .ج 
 ا رأت أن  السعوَ تشروي األجود إذ ه اللواز  بشكل ناضح أنْ نجود اخرالف في جودة هذ

 .مناسبٌ 
كافة العونض األيسب للجنة العطاءات: في حالة نجود مخالفات في  .د 

الشونط من ح ث: الجودة نالسعو نالنوع ن  تخرار أيسب هذه العونض المقدمة فللجنة أنْ 
 الري تفي بالغوض المطلوب إذا اقرنعت أن  ذلك لصالح الدائوة المسرف دة.

قايون اللواز  العامة على أن  يكون مبوًرا  أي سبب آخو يرفق مع أحكا  .ه 
 .بشكل كافي"

 :وفق قايون اللوازم العامة االعتراضات. النظر في 5

يرم اإلعالن عن صاحب العطاء الفائز يفرح المجال للنظو في اًلعرواضات على  بعد أنْ 
 قوار لجنة العطاءات.

على قوار  يعروض المجال لتل مناقص في العطاء أنْ  ننفًقا لقايون اللواز  العامة يفرح
يكون اًلعرواض خالل أربعة أيا  عمل، نفي الحاًلت اًلسرثنائ ة يجوز  لجنة العطاءات على أنْ 

 .(1)ساعة (48)اخرصار مدة اًلعرواض إلى فروة ًل تقل عن 

م تح ل قوار نتنظو لجنة العطاءات في اًلعرواضات المقدمة إل ها نتعد قواراتها بشأيها ث
 .(2)اإلحالة للرصديق عل ه من الموجع المخرص

 

 

                                                           
(1)

 م.1998( لسنة 9( من التعليمات الخاصة بقانون اللوازم العامة رقم )61( من المادة )2الفقرة ) 
(2)

 م.1998( لسنة 9( من التعليمات الخاصة بقانون اللوازم العامة رقم )62المادة ) 
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 وفق قايون اللوازم العامة. البت في أي خالف حول السعر 6

نفًقا قايون اللواز  العامة فإيه في حالة نجود خطأ في بالعوض يرعلق بمجمل السعو 
األمو على لجنة  يعربو سعو الوحدة هو المعول عل ه، أما إذا نجد أكثو من سعو للوحدة ف عوض

تسربعد العوض إذا تعذرت األدلة، نفي حالة  ه بحسب القوائن الدالة، نلها أنْ العطاءات للبت ف 
ًل إذا نجدت لجنة العطاءات قوائن إقم نالرفق ط ف عرمد السعو األقل اًلخرالف ب ن الق مة بالو 

 .(1)كاف ة ًلعرماد السعو األعلى"

  

                                                           
(1)

 م.1998( لسنة 9( من التعليمات الخاصة بقانون اللوازم العامة رقم )48المادة ) 
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 الفرع الثايي
 ة وفق قايون العطاءات لألشغال الحكوميةلكترويياإل المناقصة  في الَقبولتكوين  

( لسنة 6في المناقصة نفًقا لقايون العطاءات لألشغال الحكوم ة رقم ) الَقبولتتوين 
  ، يرم على النحو الرالي:1999

: تشكيل لجنة العطاءات وفق قايون العطاءات لألشغال الحكومية  أوالا

فقد اعرمد يظا  تشك ل  ، 1999( لسنة 6لحكوم ة رقم )أما قايون العطاءات لألشغال ا
 ثالث أشكال للجان بناًء على ق مة العطاء، نهي على النحو الرالي:

 لجنة العطاءات المركزية: .1

( لسنة 6من قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة رقم ) (7)يص الُمشّوع في المادة  
  على أيه تشكل لجنة عطاءات موكزية مرخصصة بوئاسة المديو لتل مجال من 1999

تعقد  نيجوز أنْ  ،ئوة العطاءات الموكزيةنيكون مقو هذه اللجان في دا ،المجاًلت األربعة الرال ة
مجال األبن ة الحكوم ة، ب. مجال الم اه نالوي اجرماعاتها في الدائوة ذات العالقة بالعطاء: أ. 

التهون م كاي ك ة ناًلتصاًلت،  األعمالنالمجاري، ج. مجال الطوق نالنقل نالرعدين، ه. مجال 
نممثل عن الوزارة  -نممثل عن نزارة المال ة عضًوا ج -المديو رئ ًسا ب -نترألف اللجنة من: أ

ة ذات العالقة بالعطاء يع نهما المسؤنل المخرص ممثل ن عن الدائو  -يع نه الوزيو عضًوا، د
شخص ن يع نهما الوزيو من ذني اًلخرصاص عضوين، نتتون مدة العضوية في  -عضوين، ه

يكويوا ذني الخبوة نالتفاءة  أنْ  األعضاءة للرجديد نيشروط في كل لجنة سنة ناحدة قابل
جنر ن.. تخرص هذه اللجان ليكون عضًوا في أكثو من  ناًلخرصاص، نًل يجوز ألي شخص أنْ 

المنصوص عل ها في هذا  األخوى حالة العطاءات الخارجة عن يطاق صالح ات اللجان إبطوح ن 
 .على تنس ب المسؤنل المخرص..." القايون، أن أي عطاء آخو يكلفها الوزيو الوزر بطوحه بناءً 

ا موضوعي على يوى الباحث أن  الُمشّوع قد أسند إلى لجنة العطاءات الموكزية اخرصاًص 
خالف لجنري عطاءات الدائوة نعطاءات المحافظة الذي حدد لهم اخرصاصاتهم حسب ق مة 

نهي جم ع العطاءات  ،ه أسند لها اخرصاصات أخوى العطاء، إًل أيه قد يفهم ضمًنا أيًضا أيّ 
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الري تزيد ق مرها عن مائة نخمس ن ألف دنًلر نهو الحد األقصى لالخرصاصات المسندة على 
 تق لجنة عطاءات الدائوة.عا

 :(1)لجنة عطاءات الدائرة .2

تشكل في كل  -1 من قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة على أيه: " (8)يصت المادة 
 -الوك ل رئ ًسا، ب -أ:دائوة لجنة عطاءات تسمى لجنة عطاءات الدائوة على النحو الرالي

يع نهما الوزيو  العطاءات دائوةممثل ن عن  -شخص ن يع نهم المسؤنل المخرص عضوين، ج
يع نه نزيو المال ة  -ممثل عن نزارة المال ة  -بناًء على تنس ب المديو العا  عضوين، د

تتون العضوية في هذه اللجنة لمدة سنة قابلة للرجديد لموة ناحدة فقط نتخرص هذه  -2عضًوا،
على مائة نخمس ن ألف دنًلر اللجنة بطوح نإحالة عطاءات األشغال الري ًل تزيد ق مة كل منها 

أمويكي أن ما يعادلها بالعملة المردانلة قايوًيا نعطاءات الخدمات الفن ة إذا كايت ق مة كل منها 
 ...".ًل ترجانز سبعة آًلف دنًلر أمويكي أن ما يعادلها بالعملة المردانلة قايوًيا

 لجنة عطاءات المحافظة:. 3

 :عطاءات المحافظة على النحو الراليتشكل في كل محافظة لجنة تسمى لجنة 

 مديو األشغال في المحافظة رئ ًسا. -أ

 ممثل عن نزارة الحكم المحلي يع نه نزيو الحكم المحلي عضًوا. -ب

 ممثل عن نزارة المال ة يع نه نزيو المال ة عضًوا. -ج

 ممثل عن الدائوة ذات العالقة بالعطاء يع نه المسؤنل المخرص عضًوا. -د

 يع نه الوزيو بناًء على تنس ب المديو عضًوا. العطاءات ل عن دائوةممث -هـ

 ممثل عن نزارة الداخل ة يع نه المحافظ عضًوا. -ن

                                                           
(1)

م الدائرة بأنها: " أية وزارة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية 1999( لسنة 6عرف قانون العطاءات لألشغال الحكومية رقم ) 

 عامة".
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نتخرص  ،تتون العضوية في هذه اللجنة لمدة سنة ناحدة قابلة للرجديد لموة ناحدة فقط
خمسة نعشوين ألف هذه اللجنة بطوح نإحالة عطاءات األشغال الري ًل تزيد ق مة كل منها على 

 .(1)أن ما يعادلها بالعملة المردانلة قايوًيا ادنًلر أمويك ً 

 ةلكترويياإل ثايياا: سير العمل ضمن عمل لجان المناقصة 

على تشك ل ثالث لجان،  قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة قد يًص  سبق نأن ذكويا أنْ 
 :لذا سنرنانل س و العمل في كل لجنة من تلك اللجان على النحو الرالي

 لجنة العطاءات المركزية:. 1

تعقد لجان هذه اللجان اجرماعاتها بدعوة من رئ سها نيكون اجرماعها قايويً ا بحضور 
ة ذات العالقة بالعطاء يكون رئ سها نأحد ممثلي الدائو  على أنْ  ،خمسة من أعضائها على األقل

من ب نهم نترخذ قواراتها بأكثوية أربعة من أصوات أعضائها الحاضوين، نتخضع قوارات لجان 
يفوضه خطً ا توق ع اًلتفاق ات ي ابة  نيرولى األخ و أن منْ  ،العطاءات الموكزية لرصديق الوزيو

 .(2)عن الحكومة تنف ًذا لقوارات لجان العطاءات الموكزية

 عطاءات الدائرة:لجنة . 2

نيكون اجرماًعا قايويً ا بحضور  ،تعقد لجنة عطاءات الدائوة اجرماعاتها بدعوة من رئ سها
يكون رئ سها من ب نهم نترخذ قواراتها بأكثوية أربعة من  على أنْ  ،أربعة من أعضاءها على األقل

نيرولى  ،نتخضع قوارات هذه اللجنة لرصديق المسؤنل المخرص ،أصوات أعضائها الحاضوين
 .(3)توق ع اًلتفاق ات تنف ًذا للقوارات الصادرة عنها

 لجنة عطاءات المحافظة:. 3

تعقد لجنة عطاءات المحافظة اجرماعاتها بدعوة من رئ سها نيكون اجرماعاها قايويً ا 
ئ سها من ب نهم نترخذ قواراتها بأكثوية يكون ر  ة من أعضائها على األقل، على أنْ بحضور خمس

                                                           
(1)

 م.1999( لسنة 6من قانون العطاءات لألشغال الحكومية رقم ) 9المادة  
(2)

 م.1999 ( لسنة6من قانون العطاءات لألشغال الحكومية رقم ) 7المادة  
(3)

 م.1999( لسنة 6من قانون العطاءات لألشغال الحكومية رقم ) 8المادة  
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 ،نتتون قوارات هذه اللجنة خاضعة لرصديق المحافظة ،أربعة من أصوات أعضائها الحاضوين
 .(1)نتقو  الجهة ذات اًلخرصاص بروق ع اًلتفاق ات تنف ًذا لهذه القوارات

 ةلكترويياإل ثالثاا: اختصاصات لجان المناقصة 

ة نفًقا لقايون العطاءات لألشغال العامة اًلخرصاصات لتروني اإليسند للجان المناقصة 
 الرال ة:

 . فتح العطاءات المغلقة وفق قايون العطاءات لألشغال الحكومية:1

بعد الرأكد من سالمره، في ال و  المع ن نالساعة  العطاءات تقو  اللجنة بفرح صندنق 
 :(2)ل ها اتخاذ اإلجواءات الرال ةنع العطاءات المحددة لفرح المظاريف كآخو موعد لرقديم

 .العطاءات إثبات الحالة الري نردت عل ها مظاريف -1

 .إثبات عدد المظاريف في محضو فرح المظاريف -2

بالررابع نكل عطاء يفرح مظونفه يضع رئ س اللجنة عل ه نعلى  العطاءات فض -3
 .الواردة العطاءات مقامه عددمظونفه رقًما مسلساًل على ه ئة كسو اعر ادي بسطه رقم العطاء ن 

 .توق م األنراق المكون منها العطاء نإثبات عدد تلك األنراق -4

قواءة اسم مقد  العطاء ناألسعار نجملة العطاء على الحاضوين من   -5
 .أن مندنب هم العطاءات مقدمي

 .بالرفق ط نق مة الرأم ن اًلبردائي المقد  العطاءات إثبات جملة -6

من رئ س اللجنة نجم ع األعضاء الحاضوين على العطاء نمظونفه، نكل الروق ع  -7
 .نرقة من أنراقه

الروق ع من رئ س اللجنة نجم ع األعضاء الحاضوين على محضو اللجنة، بعد إثبات كافة  -8
 .الخطوات المرقدمة

                                                           
(1)

 م.1999( لسنة 6من قانون العطاءات لألشغال الحكومية رقم ) 9المادة  
(2)

 م.1999( لسنة 6من العطاءات لألشغال الحكومية رقم ) 21المادة   
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 بإحصاء مبالغ الرأم ن أن السندات الخاصة بها نتسل مها العطاءات نبعد ذلك تقو  لجنة
في الحال إلى الجهة الطالبة لق دها أمايات نتحفظ في خزاية مقفلة حرى اًليرهاء من كافة 

 .(1)أعمالها بحساب

تدنين محضو لتل جلسة من جلساتها نتنظ م تقويو  العطاءات يرع ن على لجانن 
نيحفظ يسخة منها في الملف الخاص بالعطاء،  ،بروص اتها يوقعه رئ سها نأعضاؤها الحاضونن 

بله قِ  قًعا منْ يقد  ب اًيا بأسباب عد  حضوره موَ  لعضو المرخلف عن حضور الجلسة أنْ ى انعل
 .(2)وفق برقويو اللجنةل ُ 

 . دراسة العروض ومطابقتها للمواصفات والشروط وفق قايون العطاءات لألشغال الحكومية:2

لجنة عطاءات أخوى اًلسرعاية  ق للجنة العطاءات الموكزية أن أيأعطى الُمشّوع الح
نيشروط لذلك  ،بخبواء نفن  ن لدراسة العونض، نمدى مطابقرها مع شونط المناقصة نمواصفاتها

 .(3)الحصول على موافقة نزيو األشغال العامة

  1999( لسنة 6وم ة رقم )( من قايون العطاءات لألشغال الحك14ت المادة )نقد يّص 
الموكزية نالدنائو األخوى المقوة في هذا القايون  العطاءات وة: "تشكل في كل من دائعلى أنْ 

لجان فن ة مخرصة لدراسة عونض المناقصات من النواحي الفن ة نتقديم توص اتها للجان 
 العطاءات". الوئ س ة المحال إل ها عونض

بشأن يظا    2013( لسنة 6)من قوار مجلس الوزراء رقم  (16)ت المادة نيّص 
ال الحكوم ة على أيه: "تربع اإلجواءات الرال ة من قبل اللجنة عند دراسة العطاءات ألشغ

الرسج ل نالروق ع على محضو لتل جلسة من جلساتها، نيرم ذلك من قبل  –1العونض نتق  مها:
دراسة العونض بصورة أنل ة للرحقق من تق د المناقص بشونط دعوة العطاء  -2أعضاء اللجنة، 

تحويل  -3ه نعد  نجود شونط مناف ة لمرطلبات دعوة العطاء. ح ث تصن فه ناكرمال عوض
العونض إلى لجنة فن ة كلما دعت الحاجة لرقو  بدراسرها نتنظ م تقويوها خالل المدة المحددة 

 .لها"

                                                           
(1)

 م.1999( لسنة 6الحكومية رقم )( من قانون العطاءات لألشغال 22المادة ) 
(2)

 م.1999( لسنة 6( من قانون العطاءات لألشغال الحكومية رقم )10( من المادة )1الفقرة ) 
(3)

 م.1999( لسنة 6( من قانون العطاءات لألشغال الحكومية رقم )11المادة ) 
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فصاح عن المعلومات الخاصة بفحص يحق للجنة خالل دارسة العونض اإل كما ًل
عالن عن اإلحالة على إلى المناقص ن نقت اإل نتق  م العطاءات نالروص ات بإحالة العطاءات

نيحظو على المناقص ن بذل أي مجهود للرأث و على اللجنة أثناء عمل ة تق  م ، العطاء الفائز
 .(1)يقو  بذلك يكون للجنة اسربعاد عوضه نْ نمَ  ،العطاءات أن أثناء اتخاذ القوار باإلحالة

ما تقدر من أي من مقدمي  نفقتطلب  وحلة دراسة العونض يحق للجنة أنْ نخالل م
العطاءات توض ًحا لعوضه شاماًل تحل اًل لفئات أسعاره لمساعدتها في اخربار نتق  م نمقارية 

نًل  ،لترونيياإلنيكون طلب اإليضاح نالود عل ه كرابة أن بوقً ا أن بالفاكس أن بالبويد  ،العطاءات
يلز  لرأك د أي تصح ح ألخطاء حساب ة  يجوز الق ا  بأي تغ  و في سعو المحروى العطاء إًل ما

 .(2)تم اكرشافها عند تق  م العطاء

تقور اسردعاء أي مناقص لالسرفسار منه عن أي معلومات  نيجوز للجنة العطاءات أنْ 
 ،يلحق ذلك أي إجحاف بحقوق المناقص ن اآلخوين ل ألسعار البنود في عوضه دنن أنْ أن تحل 

 .(3)نتدنن اللجنة ير جة مناقشة هذا المناقص في محضو جلسرها

 . المفاضلة بين العطاءات وفق قايون العطاءات لألشغال الحكومية:3

لم يرطوق قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة نيظامه إلى هذه الموحلة المهمة نايرقل من 
قايون العطاءات المآخذ الري تؤخذ على نهذا من  ،موحلة الرق  م المالي نالفني إلى موحلة اإلرساء

 كويه يعربو من األهم ة تنظ م ما يرعلق بالمفاضلة ب ن العطاءات. ؛لألشغال الحكوم ة

 . اإلرساء )اإلحالة( وفق قايون العطاءات لألشغال الحكومية:4

على كشف الرفويغ  العطاءات نفًقا لقايون العطاءات لألشغال الحكوم ة، فبعد مطابقة
نجم ع أنراق المناقصة إلى  العطاءات صحرها نمطابقرها لشونط المناقصة تقد  نالرأكد من

بالرق د  عند إحالة العطاء اإلدارة، نتلرز  (4)مشفوعة بمالحظات اللجنة الفن ة العطاءات لجنة
بأفضل العونض المسروف ة لشونط دعوة العطاء نأيسب األسعار مع مواعاة درجة الجودة 

                                                           
(1)

 العطاءات لألشغال الحكومية.م بشأن تنظيم 2013( لسنة 6( من قرار مجلس الوزراء رقم )17المادة رقم ) 
(2)

 م بشأن تنظيم العطاءات لألشغال الحكومية.2013( لسنة 6( قرار مجلس الوزراء رقم )18الفقرة )أ( من المادة رقم ) 
(3)

 م بشأن تنظيم العطاءات لألشغال الحكومية.2013( لسنة 6( قرار مجلس الوزراء رقم )18الفقرة )هـ( من المادة رقم ) 
(4()4)

 م.1999( لسنة 6( من قانون العطاءات لألشغال الحكومية رقم )24ادة )الم 
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نإمكاي ة الرنف ذ ضمن المدة المحددة نمدى قدرة المقانل أن المسرشار للق ا  بالعمل المطلوبة 
 .(1)المطلوب حسب الشونط نالمواصفات

في  العطاءات نل س لإلدارة بعد فرح المظاريف الدخول في مفانضات مع أحد مقدمي
رحفظ أن نمع ذلك يجوز للجنة مفانضة مقد  العطاء األقل المقرون ب ،شأن تعديل عطائه

تحفظات للنزنل عن كل تحفظاته أن بعضها بما يجعل عطاءه مرفًقا مع شونط المناقصة بقدر 
اإلمكان، كما يجوز للجنة مفانضة صاحب العطاء األقل غ و المقرون برحفظات للنزنل بسعوه 
إلى مسروى أسعار السوق، نتجوي المفانضة في الحالر ن المشار إل هما بقوار من المسؤنل 

 .(2)رصالمخ

بشأن تنظ م العطاءات لألشغال   2013( لسنة 6)قوار مجلس الوزراء رقم  قد يّص ن 
على أيه: "تقو  اللجنة بإحالة العطاء على المناقص المرقد  بأفضل  19الحكوم ة في المادة 

العونض نفًقا ألحكا  القايون نالنظا  نالرعل مات الصادرة بموجبه، نيرولى رئ س اللجنة رفعه إلى 
 رئ س الدائوة لرصديق القوار". 

 السعر وفق قايون العطاءات لألشغال الحكومية: . البت في أي خالف حول5
تسربعد عونض المناقصات  للجنة العطاءات أنْ  أجاز قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة

 .(3)في حالة عد  كرابة أسعار الوحدة للبنود بالتلمات إضافة لألرقا 
وضه من أي من المناقص ن توض ًحا لع -حسب تقديوها–تطلب  ت أنْ جنة العطاءالنل 

يشمل تحل اًل لفئات أسعاره، لمساعدة اللجنة في اخربار نتق  م نمقارية العطاءات، نيكون طلب 
، نًل يجوز الق ا  بأي تغ  و لترونيياإلنالود عل ه كرابة أن بوقً ا أن بالفاكس أن بالبويد  اإليضاح

اكرشافها عند تق  م تم في سعو أن محروى العطاء إًل ما يلز  لرأك د أي تصح ح ألخطاء حساب ة 
توفض أي عوض إذا كايت أسعاره أقل بكث و من أسعار الرتلفة أن األسعار  العطاء، نللجنة أنْ 

الوفض بالرفص ل، نيكون الدارجة أن األسعار المقدرة من قبل الدائوة المخرصة، مع ب ان أسباب 
ألسعار البنود  ل لتقور اسردعاء أي مناقص لالسرفسار منه عن أي معلومات أن تح للجنة أنْ 

يلحق ذلك أي إجحاف بحقوق المناقص ن اآلخوين، نتدنن اللجنة ير جة  في عوضه، دنن أنْ 
  .(4)مناقضة هذا المناقص في محضو جلسرها

                                                           
(1)

 م.1999( لسنة 6من قانون العطاءات لألشغال الحكومية رقم ) 5( من المادة 3الفقرة ) 
(2)

 م.1999( لسنة 6( من قانون العطاءات لألشغال الحكومية رقم )25المادة ) 
(3)

 م بشأن نظام العطاءات لألشغال الحكومية.2013( لسنة 6مجلس الوزراء رقم ) ( من قرار13( من المادة )2الفقرة )ب/ 
(4)

 م بشأن نظام العطاءات لألشغال الحكومية.2013( لسنة 6( من قرار مجلس الوزراء رقم )18( من المادة )1،4،5الفقرات ) 
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 الفرع الثالث
 ة وفق القرار بقايون بشأن الشراء العاملكترويياإل في المناقصة  الَقبولتكوين  

ة نفًقا للقوار بقايون بشأن الشواء العا  على لتروني اإلفي المناقصة  الَقبوليرم تتوين 
 النحو الرالي:

: تشكيل لجنة العطاءات وفق   القرار بقايون بشأن الشراء العامأوالا

  لمجلس الوزراء تشك ل لجان العطاءات 2014( لسنة 8أنكل القوار بقايون رقم )
ل ة آد يظا  تشك ل اللجان ن شأيه تحدي الموكزية من خالل يظا  يصدر عن مجلس الوزراء من

من ذلك عقود الخدمات  ناسرثناءً  ،نآل ة اتخاذ القوار ف ها ،عملها نالنصاب القايويي ًلجرماعاتها
 .(1)اًلسرشارية المرعلقة باألشغال

  بشأن النظا  الخاص بالشواء العا  2014( لسنة 5م قوار مجلس الوزراء رقم )نقد قسّ 
القسم األنل هو لجان العطاءات الموكزية نهي على ثالثة أشكال، لجان العطاءات إلى قسم ن 

 نالقسم الثايي لجان الشواء لدى الجهات المشروية، نهي على النحو الرالي:

 األول: لجان العطاءات المركزية القسم

يقع على عاتق مجلس الوزراء تشك ل لجان عطاءات موكزية بناًء على تنس ب من الوزيو 
لألسقف المال ة المحددة لتل لجنة من هذه اللجان، نتتون مدة العضوية في لجان المخرص نفًقا 

العطاءات الموكزية سنر ن قابلة للرمديد موة ناحدة، نيجوز تسم ة من ايرهت عضويره موة أخوى 
بعد مونر عام ن على ايرهاء عضويره السابقة، نًل يسوي ذلك بحق رئ س اللجنة الذي تتون 

يواه مناسًبا  ا للوزيو المخرص أن لوئ س اللجنة في حال غ ابه تفويض منْ عضويره دائمة، كم
 .(2)للق ا  بمها  رئ س اللجنة

 نترتون لجان العطاءات الموكزية من اللجان الفوع ة الرال ة:

 

                                                           
(1)

 م.2014( لسنة 8( من القرار بقانون رقم )18لمزيد من اإليضاح راجع المادة ) 
(2)

 بنظام الشراء العام المعدل. 2014( لسنة 5( من قرار مجلس الوزراء رقم )11المادة ) 
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 األشغال والخدمات االستشارية المتعلقة بخدماتها:أ. 

  أن  اللجنة الري تقو  2014 ( لسنة5من قوار مجلس الوزراء رقم ) (12)تضمنت المادة 
بفرح مظاريف األشغال نالخدمات اًلسرشارية المرعلقة بخدماتها هي يفس اللجنة الري تم تحديدها 
في قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة كدائوة عطاءات موكزية نأنكلت لها يفس اًلخرصاص 

 .(1)الموضوعي

واءات الشواء إذا تجانز السعو نإلى جايب اخرصاصها الموضوعي فهي تخرص برنف ذ إج
خمسون ألف دنًلر لعمل ات شواء األشغال، ن  االرقديوي لعمل ة الشواء خمسمائة ألف دنًلر أمويك ً 

 . (2)للخدمات اًلسرشارية الخاصة باألشغال اأمويك ً 

 لجنة العطاءات المركزية لشراء اللوازم والخدمات:ب.  

  بنظا  الشواء العا  2014( لسنة 5من قوار مجلس الوزراء رقم ) (13)يصت المادة 
ه: "يشكل مجلس الوزراء نبرنس ب من نزيو المال ة لجنة موكزية لعطاءات اللواز  على أيّ 

نالخدمات غ و اًلسرشارية نالخدمات اًلسرشارية عدا الخدمات اًلسرشارية المرعلقة باألشغال، 
  :اآلتي ترألف من سبعة أعضاء على النحو

 مديو عا  اللواز  في نزارة المال ة رئ ًسا. -
 مندنب عن نزارة المال ة عضًوا. -
 مندنب عن نزارة اًلقرصاد الوطني عضًوا. -
 العامة ناإلسكان عضًوا. مندنب عن نزارة األشغال -

                                                           
(1)

شكل مجلس الوزراء بناًء  -1 "م بنظام الشراء العام على أنه: 2014( لسنة 5( من قرار مجلس الوزراء رقم )12نصت المادة ) 

العامة والخدمات االستشارية الهندسية المتعلقة بتنفيذها  األشغال تالعامة واإلسكان لجان مركزية لعطاءا على تنسيب وزير األشغال

 :في المجاالت اآلتية
 .العامة أ. األبنية والمرافق

 .ب. المياه والري والصرف الصحي والسدود
 .ج. الطرق والنقل والتعدين

 .د. األعمال الكهرو ميكانيكية واالتصاالت
 :و اآلتيتتألف كل لجنة من سبعة أعضاء على النح  -2

 أ. مدير عام دائرة العطاءات المركزية رئيًسا.
 ب. مندوب عن وزارة المالية عضًوا.

 العامة واإلسكان عضًوا. ج. مندوب عن وزارة األشغال
 العامة واالسكان عضوان. د. اثنان من الموظفين المختصين ينسبهما وزير االشغال

 .ختص عضوان"ه. ممثالن عن الجهة المشترية ينسبهما المسؤول الم
(2)

م بنظام الشراء العام، يهيب الباحث بالمشرع إعداد صياغة لقيمة العطاءات 2014( لسنة 5الملحق )أ( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 

 في متن القرار.
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 مندنب عن مؤسسة المواصفات نالمقاي س الفلسط ن ة عضًوا. -
 .المسؤنل المخرص عضوان"ممثالن عن الجهة المشروية ينسبهما  -

نتقو  لجنة عطاءات اللواز  العامة، برنف ذ إجواءات الشواء إذا تجانز السعو الرقديوي 
لشواء اللواز ، نيفس السعو للخدمات اًلسرشارية  العمل ة الشواء خمسون ألف دنًلر أمويك ً 

 .(1)نالخدمات غ و اًلسرشارية

جهة المشروية أعضاء دائم ن؛ كويهم نلقد أحسن الُمشّوع إذ جعل عضوية موظفي ال
يكويون ذني خبوة في مجال المشرويات، إًل أيه لم يكن موفًقا عندما لم يشروط مشاركة عضو 

 ة نالمال ة نلو بصفة مواقب، للحفاظ على الشفاف ة نالنزاهة.اإلداريعن ديوان الوقابة 

 :ضافيةلجان العطاءات الخاصة واإلج.  

ؤنل المخرص لجان عطاءات  ب من الوزيو المخرص أن المسيشكل مجلس الوزراء نبرنس
ضاف ة خارج يطاق صالح ات لجنة العطاءات الموكزية لشواء اللواز  نالخدمات إخاصة أن 

 . (2)نلجان العطاءات الموكزية لألشغال العامة نالخدمات اًلسرشارية المرعلقة بخدماتها

العطاءات الخاصة ناإلضاف ة، كما لم نلم يحدد الُمشّوع السقف المالي ًلخرصاص لجان 
يحدد تشك ل هذه اللجان، نمن هنا يه ب الباحث بالمشوع الفلسط ني ضونرة توض ح 

 اًلخرصاص الموضوعي لهذه اللجان نكذلك تحديد السقف المالي لهذه اللجان.

 القسم الثايي: لجان الشراء لدى الجهات المشترية:

يكون  ، نيشروط أنْ (3)وية من المسؤنل المخرصتشكل لجان الشواء لدى الجهات المشر 
عدد أعضائها من ثالث إلى خمسة أعضاء حسب ظونف الحال، نيشروط أن  يشارك في اللجنة 
مندنب عن نزارة المال ة نالرخط ط بصفره عضًوا نتتون مشاركره في اله ئات المحل ة نالفونع 

أعضاء اله ئة المحل ة ف ما يرعلق  جوازًيا، نيوأس هذه اللجان موظف مخرص أن رئ س أن أحد
 برلك اله ئة.

                                                           
(1)

 م بنظام الشراء العام المعدل.2014( لسنة 5الملحق )أ( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 
(2)

 م بنظام الشراء العام.2014( لسنة 5الوزراء رقم )( من قرار مجلس 14المادة ) 
(3)

م بشأن الشراء 2014لسنة  (8)من القرار بقانون رقم  (1)الوزير فيما يختص بوزارته، راجع المادة  المسؤول المختص هنا هو 

 العام.
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المخرص في  نفي فونع الدنائو فإيه يرم تشك ل اللجان بناًء على قوار إداري من المسؤنل
يوأس  اللجان نآل ات عملها، نيمكن أنْ  يشمل هذا القوار صالح ات هذه فونع الدائوة على أنْ 

 ئوة، نقد أجاز الُمشّوع أنْ بأحد فونع الدا لجنة الشواء موظف من فئة مديو إذا تعلق العطاء
 .(1)ة بصفة مواقباإلدارييشارك عضو من ديوان الوقابة المال ة ن 

ة، نأًل يكون اإلدارينيوى الباحث ضونرة نجوب حضور عضو من ديوان الوقابة المال ة ن 
 ذلك جوازًيا بل نجوبً ا، مما س كون له دنر بروس خ مبادئ الشفاف ة نالنزاهة.

جواءات الشواء إذا بلغت ق مرها أقل من الق مة الرقديوية إنف ذ نتخرص هذه اللجان بر
ًلخرصاص اللجان الموكزية الخاصة باللواز  ناألشغال نالخدمات اًلسرشارية نغ و اًلسرشارية، 
نلم ترجانز عشونن ألف دنًلر أمويكي لشواء اللواز ، نخمسون ألف دنًلر أمويكي لألشغال، 

 . (2)للخدمات غ و اًلسرشارية اف دنًلر أمويك ً نعشوين أل

 ةلكترويياإل ثايياا: سير العمل ضمن عمل لجان المناقصة 

ذكويا في موطن آخو من هذه الدراسة أن  الُمشّوع في القوار بقايون قسم اللجان  سبق نأنْ 
العطاءات لدى الثايي هو لجان لخاص بلجان العطاءات الموكزية، ن إلى قسم ن األنل هو القسم ا

، نهو على النحو ةس و أعمال اللجان لتل قسم على حدنقد يظم الُمشّوع  ،الجهات المشروية
 الرالي:

 م األول: لجان العطاءات المركزيةالقس

اللجنة  نيكفي لاليعقاد ،لجان العطاءات الموكزية تنعقد نبدعوة من رئ سها إن  بشكل عا  
الوئ س نأحد ممثلي الجهة المشروية صاحبة يكون منهم  حضور خمسة أعضاء على أنْ 

ن إذ القوار يؤخذ بأغلب ة األصوات ن المصلحة، على أن  يكون عد  حضور الغائب ن مسبًبا، نًلتخا
 . (3)تسانت المواقف فإن األمو يحسب لجايب موقف رئ س اللجنة

 

                                                           
(1)

 م بنظام الشراء العام المعدل.2014( لسنة 5( من قرار مجلس الوزراء رقم )16المادة ) 
(2)

 م بنظام الشراء العام المعدل.2014( لسنة 5الملحق )أ( بقرار مجلس الوزراء رقم ) 
(3)

 م بنظام الشراء العام.2014( لسنة 5( من قرار مجلس الوزراء رقم )15المادة ) 
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 ان العطاءات لدى الجهات المشتريةالقسم الثايي: لج

يكون منهم رئ سها، نتخضع القوارات  ور ثالثة أعضاء على أنْ اللجنة حضيكفي ًليعقاد 
 .(1)النهائ ة للجان الشواء لمصادقة المسؤنل المخرص

كويه لم يعطل أعمال اللجان الري  ،يرضح مما سبق أن  الُمشّوع الفلسط ني كان موفًقا
تساهم في الرعاقد للمصلحة العامة، لغ اب بعض األعضاء سواء لموض أن لسفو أن أي سبب 

 ه باشرواطه تسب ب الغ اب منع من نجود أعضاء صوري ن في اللجان.آخو، كما أيّ 

جان نبحق فإن القواي ن الري يظمت آل ات الشواء العا  في فلسط ن لم تنص على عقد ل
جواءات إنفي قايون الشواء العا  تنانلت  هاعلى الوغم من أيّ  ،ةلتروني اإلالعطاءات عبو الوسائط 

بإرسال المسرندات ناسرالمها عبو نس ط  أ  لترونيياإلالمناقصة العامة سواء باإلعالن 
 .إلترونيي

ي الوجود الماد عد  اشرواطأن  األصل  -ما يؤيده الباحثنهو –نيوى بعض الفقه 
 اإليرويتما يكفي الوجود المعنوي ناتصال كل منهما باآلخو عبو شبكة ألعضاء اللجان، نإي  
 .(2)، نهذا الرواجد يوتب أثوه القايويياإلدارةًلخر ار المرعاقد مع 

ة، ح ث يمكن عقد اللجنة لتروني اإليوصي الباحث برنظ م عقد اللجان باسرخدا  الوسائل  
بمحادثة ف ديو مشروكة عبو اإليرويت أن من خالل عمل شاشة بث مباشو على سواء على 

البوابة، أن عبو الف ديو كويفويس، أن عبو البوامج المخصصة للرواصل بالصوت  أحاديالموقع 
 نالصورة.

ه ًل يعربو غ اًبا لعضو اللجنة الذي كان حضوره عبو هذه الوسائل نبوأي الباحث فإيّ 
الرنقل ب ن  إشكال اتة، مما س كون له دنر في تفع ل المناقصات الدنل ة نتجانز لتروني اإل

 المحافظات الري يفوضها اًلحرالل.

 

 

                                                           
(1)

 م بنظام الشراء العام.2014( لسنة 5( من قرار مجلس الوزراء رقم )16المادة ) 
(2)

 .126سابق، ص أمل لطفي جاب هللا، مرجع 
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 ار بقايون بشأن الشراء العامة وفق القر لكترويياإل ثالثا: اختصاصات لجان المناقصة 

( لسنة 8ة نفق القوار بقايون بشأن الشواء العا  رقم )لتروني اإليسند للجان المناقصة 
 نًلئحره الرنف ذية، اًلخرصاصات الرال ة:  2014

 فتح العطاءات المغلقة وفق القرار بقايون بشأن الشراء العام:. 1

   بشأن الشواء العا  على أيه:"2014( لسنة 8من القوار بقايون رقم ) (37)ت المادة يّص 
العامة  تودع المظاريف في الصندنق المعد لهذه الغاية لدى الجهة المشروية أن دائوة اللواز  -1

تفرح مظاريف   -3.يحدد النظا  إجواءات فرح المظاريف  -2 .أن دائوة العطاءات الموكزية
لمدة المحددة ًلسرال  المظاريف، نفي ذات المكان المحدد في نثائق العطاءات فور ايرهاء ا
ن ممثل هم، نيقوأ اسم المناقص ناألسعار يوغب من المناقص ن أن مِ  المناقصة بحضور منْ 

ينظم  -4.اإلجمال ة لتل عوض، نأية خصومات أن بدائل مقدمة، نأية أمور أخوى يطلبها النظا 
 -5أن لجنة العطاءات الحاضوين الشواء كل أعضاء لجنةمحضو لجلسة فرح المظاريف يوقعه 

 .ًل يجوز اتخاذ أي قوار بشأن اسربعاد أي عطاء أن رفضه في هذه الجلسة"

 ،من المادة السابقة (2)على الفقوة    نبناءً 2014( لسنة 5نجاء قوار مجلس الوزراء رقم )
 :(1)نحدد إجواءات فرح المظاريف على النحو الرالي

يرم تسل م العطاءات في مظاريف مغلقة نحفظها في الصندنق المعد لذلك  يجب أنْ  -1
 .حرى الراريخ نالوقت المحددين لفرح العطاءات

بفرح صندنق العطاءات نإخواج كافة  الشواء تقو  لجنة العطاءات المخرصة أن لجنة -2
 .ذات العالقة، نالرأكد من أيها مقفلة حسب األصول المظاريف
 .بحصو المظاريف لتل عطاء الشواء المخرصة أن لجنة تقو  لجنة العطاءات -3
بفرح المظاريف في جلسة علن ة أما   الشواء تقو  لجنة العطاءات المخرصة أن لجنة -4

 المناقص ن أن ممثل هم في المكان نالزمان المحددين . من يوغب من

                                                           
(1)

 م بنظام الشراء العام.2014( لسنة 5( من قرار مجلس الوزراء رقم )82المادة ) 
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ة، أن لتروني اإلالفلسط ن ة على فرح العطاءات  اإلداري لم تنص أي من قواي ن الرعاقد 
أن  تنص نثائق  إمكاي ةة، على الوغم من النص على لتروني اإلعلى صناديق حفظ العطاءات 

 .(1)ةلتروني اإلالمناقصة على تقديم العطاءات بالوسائل 

يظًوا للرطور الرتنلوجي فقد أمكن حفظ مسرندات العونض على شكل المحورات لذا ن 
كل ًل يقبل الرعديل أن الربديل، ن حفظها في مجلدات ة في ص غرها النهائ ة نبشلتروني اإل

على أعضاء لجنة  (2)، نفًقا لهذه الفتوة يرم توزيع المفات ح العامةاإلدارةة تحددها جهة إلتروني 
أي باجرماع  –العطاءات نًل يمكن ألحد فرح هذا الصندنق إًل بوجود جم ع المفات ح مجرمعة 

 .(3)نبهذا يرم توف و الحماية للب ايات من الرالعب نالفقدان  -أعضاء اللجنة

يكون هذا الف ديو  يرم تصويو جلسة فرح المظاريف بالف ديو نأنْ  منع أنْ نًل يوجد ما ي
البوابة، مما يجعله مراًحا لجم ع المناقص ن نجهات  أحادي إلترونييللعوض على موقع  امراحً 

 اًلخرصاص، ندًللة قوية على الشفاف ة خالل هذه الجلسة.

 دراسة العروض ومطابقتها للمواصفات والشروط وفق القرار بقايون بشأن الشراء العام:. 2

  بشأن 2014( لسنة 8قوار بقايون رقم )من ال (38)الُمشّوع الفلسط ني في المادة  يّص 
تشكل لجنة لرق  م العطاءات بقوار المسؤنل المخرص أن الوزيو  -1الشواء العا  على أيه: "

تقو  لجنة الرق  م بفحص  أن لجنة العطاءات المخرصة،  الشواء المخرص بناًء على تنس ب لجنة
 :العطاءات لرحدد اآلتي

 .كايت هذه العطاءات كاملة نفًقا للرعل مات المحددة في نثائق المناقصة نْ إ  .أ 
 .كايت موقعة حسب األصول نْ إ .ب 
 .أن  الوثائق المطلوبة لرحديد األهل ة القايوي ة نالتفاًلت المطلوبة قد تم تقديمها .ج 
أن  العطاءات تسرج ب بشكل جوهوي للمواصفات نشونط العقد المحددة في   .د 

 .نثائق المناقصة

                                                           
(1)

 .2014( لسنة 5( من قرار مجلس الوزراء رقم )77)( من الماد )4الفقرة  
(2)

 تكون على شكل رمز سري أو ما شابه. 
(3)

 .178قيدار صالح قيدار، مرجع سابق، ص 
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ى تلرز  لجنة الرق  م بالحفاظ على سوية عمل ة الرق  م من جلسة فرح المظاريف نحرّ   -3
 .اإلعالن عن المناقص الفائز

ًل يجوز ألي مناقص إجواء أية اتصاًلت مع لجنة الرق  م أن محانلة الرأث و على  -4
 .فحصها نتق  مها للعطاءات

أن  تطلب خطً ا من أي مناقص إيضاحات  لغايات إتما  عمل ة الرق  م، للجنة الرق  م -5
ناقص تغ  و سعوه أن تطلب من أي م ه ًل يجوز لها أنْ خط ة خالل عمل ة الفحص، على أيّ 

 ..."مضمون عطائه.

يحروي العطاء عند  سط ني في القوار بقايون تطلب أنْ نتجدر اإلشارة إلى أن  الُمشّوع الفل
ي المظونف الفني نالمظونف المالي، نمنعت فرح شواء الخدمات اًلسرشارية على مظونف ن نه

من الناح ة الفن ة،  الَقبولالمظاريف المال ة إًل بالنسبة إلى العطاءات الفن ة الري حازت على 
نلتن الُمشّوع لم يرطلب ذلك في مناقصات اللواز  العامة ناألشغال الحكوم ة نهذا النقص حبذا 

 لو تم تفاديه.

ة يرم من خاللها فحص إلتروني ة عمل معالجة لتروني اإلوامج نمن الممكن من خالل الب
العطاءات نتصن فها نتحديد المكرمل منها من غ و المكرمل نكذلك تصن ف األسعار المقدمة، 
نالرأكد من مطابقة تصن ف المقانل للمشاركة في المناقصة، باإلضافة إلى مطابقة الرواق ع 

 ة، نأي تصن ف آخو.لتروني اإل

 المفاضلة بين العطاءات وفق القرار بقايون بشأن الشراء العام:. 3

  موحلة المفاضلة ب ن 2014( لسنة 8يظم القوار بقايون بشأن الشواء العا  رقم )
تق م العطاءات نفًقا للمعاي و  " :هعلى أيّ  (38)العونض، ح ث يص في الفقوة الثامنة من المادة 

مقارية العطاءات لغايات تحديد أقلها تتلفة نمدى مطابقرها الواردة في نثائق المناقصة، نيرم 
للمواصفات ناسرجابرها جوهوًيا لشونط المناقصة، نيمكن تطب ق هامش أسعار تفض لي للمنرجات 

 .نالمقانل ن المحل  ن كما هو محدد في نثائق المناقصة، ننفًقا لإلجواءات المحددة في النظا "
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ل بإعطاء األفضل ة للمنرج نالمقان  اإلدارةفقد ألز   ،لعا نعلى خطى غالب قواي ن الشواء ا
 .(1)مرطلبات الجودة الفن ة ةنالمسرشار المحلي، شويطة مواعا

للمقانل ن  (%7.5)نقد حدد الُمشّوع في ًلئحة القوار بقايون هامش أفضل ة بنسبة 
، نلم يحددها للواز  العامة، نيمكن القول أن  هذه النسبة قل لة (2)المحل  ن بالنسبة لعقود األشغال

 .(%15)نيه ب بالمشوع الفلسط ني باعرمادها بنسبة ًل تقل عن 

يرضمن الرق  م الرفض لي للعطاءات تق  ًما للجوايب  ث اشروط في ًلئحره الرنف ذية أنْ ح 
لرتلفة المق مة للعطاءات لرحديد أمثل الفن ة نالمال ة نالرجارية، فرقو  لجنة الرق  م بمقارية ا

 .(3)العطاءات المق مة تتلفة نذلك برطب ق معاي و نمنهج الرق  م المب نة في نثائق المناقصة

يوجح األفضل ة للمنرج   -كما غالب الرشويعات -نمن المالحظ أن  الُمشّوع الفلسط ني 
ع مرعاقدين محل  ن نتفض ل المنرجات ة ماإلداريالوطني، نالحكمة من اعرماد الرعاقد في العقود 

المحل ة هو رغبة الُمشّوع برشج ع الصناعات الوطن ة مما س كون له تأث و على فوص العمل 
 .(4)الدنل المرقدمة  الدنل سواء الدنل النام ة أ جم عللمواطن ن، نهو ما تحوص عل ه 

لرقل دي في إجواءات ة بشكلها التروني اإلنيمكن القول أيه يسروي الحال في المناقصة 
 المفاضلة ب ن العونض.

 رساء )اإلحالة( وفق القرار بقايون الشراء العام:. اإل 4
تبلغ الجهة  -1ه "منه على أيّ  (41)ت المادة القوار بقايون بشأن الشواء العا  فقد يّص 

العطاء،  العامة أن دائوة العطاءات الموكزية، قبل ايرهاء مدة صالح ة المشروية أن دائوة اللواز 
جم ع المناقص ن خطً ا بقوار اإلحالة المبدئي على المناقص صاحب العطاء األقل تتلفة 

  .نالمطابق لمعاي و الرأه ل نالمواصفات نالشونط الفن ة المحددة في نثائق المناقصة"
الفلسط ني على أن  قوار اللجنة بإرساء العطاء يعربو من  اإلداري نقد اسرقو القضاء 

للوصول إلى القوار النهائي، نًل يعربو قواًرا إدارًيا يهائ ا  اإلدارةالرمه دية الري ترخذها  اإلجواءات
ه: نيكون يهائً ا عند تصديقه من الوئ س المخرص، لذا فقد قضت محكمة العدل العل ا على أيَ 

                                                           
(1)

 م بنظام الشراء العام.2014( لسنة 5( من قرار مجلس الوزراء رقم )8المادة )( من 1الفقرة )أ/ 
(2)

 م بنظام الشراء العام.2014( لسنة 5الملحق )ب( لقرار مجلس الوزراء رقم ) 
(3)

 م بنظام الشراء العام.2014( لسنة 5( من قرار مجلس الوزراء رقم )86( من المادة )2الفقرة ) 
(4)

 .340 – 339ن اإلداري، الكتاب الثاني، مرجع سابق، صنواف كنعان، القانو 
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بما لها من رادتها الملزمة إعن  اإلدارةفصاح إالنهائي هو  اإلداري المحكمة تجد أن  القوار  فأن"
حداث موكز قايويي مرى كان ممكًنا أن جائًزا إنذلك بقصد  ،ضى القواي ن ناأليظمةسلطة بمقر

 محكمة العدل العل ا من شأيه أنْ  ما أيكون القوار القابل للطعن  يجب أنْ ه نهذا يعني أيّ  ،قايوًيا
ديق من سلطة أعلى، نبالوجوع يولد بذاته أثًوا قايويً ا دنن حاجة إلى تص يكون يهائً ا تنف ذًيا نأنْ 

ه عبارة عن خالصة إحالة مبدئ ة مؤقرة لمدة يّ أالمطعون ف ه األنل تجد المحكمة  إلى القوار
جواءات جواء تمه دي من اإلإنهذا   27/10/2013  إلى 24/10/2013يومان اعرباًرا من 

لري س سوي عل ها العطاء، للوصول إلى القوار النهائي الرنف ذي بحق الشوكة ا اإلدارةالري ترخذها 
دارًيا يهائً ا تنف ذًيا يقبل الطعن به باإللغاء أما  محكمة العدل إنهو بهذه الصفة ًل يعربو قواًرا 

 .(1)األمو الموجب لعد  قبوله نهو مسروجب الود" ؛العل ا

دخال ب ايات العطاءات إة، يرم إلتروني ه يمكن لإلدارة تخص ص بوامج نيوى الباحث أيّ 
ة، يرم معالجرها فرصدر ير جة نتصن ف العطاءات نتحديد إلتروني عل ها نتتوين قواعد ب ايات 

العطاء األقل سعًوا، كذلك تحديد العطاء المطابق للشونط، مما يساعد بإرساء العطاءات بطوق 
 أكثو شفاف ة.

 العام: . النظر في االعتراضات وفق القرار بقايون بشأن الشراء5
  مدة خمسة أيا  عمل من تاريخ الربل غ 2014( لسنة 8حدد قايون الشواء العا  رقم )

للطعن في قوار اإلحالة، فإذا لم يطعن بالقوار خاللها أصبح قوار اإلحالة يهائً ا بعد المصادقة 
 .(2)عل ها من قبل المسؤنل المخرص أن الوزيو المخرص

 القرار بقايون بشأن الشراء العام: . البت في أي خالف حول السعر وفق6
  بنظا  الشواء العا  2014لسنة  (6)من قوار مجلس الوزراء رقم  (84)ت المادة يّص 

تقو  لجنة تق  م العطاء برصح ح أية أخطاء حساب ة تود في جدانل التم ات نمن  -1ه: "على أيّ 
لرصح ح، يوفض عطاؤه المعني بذلك الرصح ح، نإذا رفض المناقص ذلك ا ثم إبالغ المناقص

المناقصة الخاصة به، أن يرم تطب ق اإلجواءات المنصوص عل ها في إقوار  نتصادر كفالة دخول
 ضمان العطاء.

                                                           
(1)

م، الحكم منشور في 25/2/2015م في جلسة يوم 222/2013حكم محكمة العدل العليا  المنعقدة في رام هللا المأذونة في القضية  

 م3/9/2018، تاريخ الزيارة birzeit.eduhttp://muqtafi.موقع المقتفي اإللكتروني متاح على 
(2)

 م بشأن الشراء العام.2014( لسنة 8( من القرار بقانون رقم )41( من المادة )7الفقرة ) 

http://muqtafi.birzeit.edu/
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إذا كان هناك فوق ب ن حاصل ضوب سعو الوحدة بالتم ة المقابلة له نب ن السعو  -2
ناسرثناًء على هذا إذا رأت يؤخذ بسعو الوحدة نيعدل السعو اإلجمالي طبًقا لذلك،  اإلجمالي،

الفاصلة العشوية قد ُنضعت بطويقة خاطئة في سعو الوحدة فإيه يرم تصح ح  لجنة الرق  م أن  
يرم تصح ح السعو اإلجمالي الموجود في خاية اإلجمالي نمن ثم تصح ح  نبالرالي ،سعو الوحدة

 .المجموع التلي
حدد باألرقا  نالسعو المحدد بالتلمات، إذا ُنجد أن  هناك فوًقا ب ن سعو الوحدة الم -3

 .المحدد بالتلمات يؤخذ بالسعو
إذا ظهو أي تناقض في المعلومات أن األسعار ب ن النسخة األصل ة نالنسخ األخوى،  -4

 .يؤخذ بما نرد في النسخة األصل ة
 :يرم تدق ق العونض نتصح ح األخطاء الحساب ة حسب األسلوب اآلتي -5

كرابة إجمالي المبلغ لبند ما دنن أن  يقو  بردنين سعو الوحدة لهذا إذا قا  المناقص ب .أ 
كان سعو الوحدة رقًما غ و ناضح، ف رم احرساب سعو نحدة لهذا البند من قسمة  البند، أن

 .على كم ة البند إجمالي المبلغ
إذا ُنجد أن  المناقص لم يقم برسع و بند أن أكثو من البنود، أن قا  بكرابة سعو  .ب 

اإلجمالي بصورة غ و ناضحة نتشكل معها الرباس في احرساب إجمالي المبلغ، على  حدة أنالو 
 .(1)( من هذا النظا 88للمادة ) لجنة الرق  م احرساب سعو العطاء نفًقا

مناقص تعدياًل على عطائه سواًء بالخصم أن بالزيادة كمبلغ مقطوع، يرم إذا قد  ال .ج 
 .المبلغ كنسبة من السعو المقونء قبل الرصح ح ناعرمادها كخصم أن زيادة احرساب هذا

تقو  لجنة الرق  م بإجواء جم ع الرعديالت على األسعار دنن الرشانر مع المناقص   .د 
  .الرعديل" لربويو مبلغ

                                                           
(1)

يتم تحويل أية انحرافات ثانوية  -1م بنظام الشراء العام على أنه : "2014( لسنة 5من قرار مجلس الوزراء رقم ) 88نصت المادة  

إلى مبالغ مالية، ألخذها في االعتبار أثناء عملية تقييم ومقارنة العطاءات، وذلك بتعديل أسعار العطاءات لغرض المقارنة قدر اإلمكان 
يتم إضافة تكلفة أي إهمال أو إغفال أو بنود ناقصة في مجال توريد اللوازم . 2تنعكس في سعر عقد الشراء. ينبغي أن   تيبينها فقط، وال

ما شابههما إلى سعر العطاء، وذلك للسماح بإجراء مقارنة العطاءات على أساس المساواة، وتقوم لجنة التقييم إذا واألشغال والخدمات و
وجدت أنَّ المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من البنود، أو قام بكتابة سعر الوحدة أو اإلجمالي بصورة غير واضحة وتشكل معها 

أ. تطبيق أعلى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين اآلخرين المشاركين في المناقصة لغاية  :التاليالتباس في احتساب إجمالي المبلغ، ب
ب. إذا بقي العرض الذي طبق عليه البند)أ( أعاله أقل العروض سعًرا، وتمت اإلحالة عليه،  .الحصول على قيمة إجمالية لهذا العرض

يمكن ألية تعديالت . 3 .ن اآلخرين لتحديد القيمة اإلجمالية التي سيحال بها العرضيتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصي
يتم . 4.تجرى على شروط الدفع بسبب وجود انحرافات ثانوية في شروط الدفع أنَّ تقيم وفقًا ألسعار الفائدة المصرفية السارية حينها

ق المناقصة )كتعديل شروط التسليم أو مواعيد اإلنجاز( بناء على احتساب تكلفة االنحرافات الثانوية األخرى التي تسمح بها وثائ
تقوم لجنة التقييم بإجراء جميع التعديالت على األسعار دون التشاور مع المناقص لتبرير . 5 .المعايير المحددة في وثائق المناقصة

 .مبلغ التعديل"

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A16675_88#A16675_88
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A16675_88#A16675_88
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 المطلب الثالث
 الَقبولاآلثار المترتبة على  

الخطوة أحد مقدمي العطاءات ًل يعربو  باخر ارف ه أن  قوار لجنة العطاءات  مما ًل شك  
، لذا فإيه ًل اإلدارةجواء تمه دي في تقويو األصلح للرعاقد مع جهة إاألخ وة في الرعاقد، فهو 

 اًلعرمادمن إجواء ًلحق يرمثل في اعرماد السلطة المخرصة، نيعربو هذا  ، نًل بد  (1)يعربو قبوًًل 
 .(2)النهائي للعقد الَقبولهو 

 بايعقادتخطو المناقص صاحب العطاء الفائز  بأنْ  اإلدارةعلى  يهائً ا ًل بد   الَقبولفإذا تم 
قديم الرام ن النهائي العقد، حرى يكمل اإلجواءات األخوى الري حددها القايون، ف قو  بناء عل ه بر

 نتحويو العقد نتوق عه.

ة المبومة بأسلوب اإلداريفي العقود  الَقبولاآلثار المروتبة على  لسنرنان نلما سبق 
 ة نذلك من خالل فونع ثالث على النحو الرالي:لتروني اإلالمناقصة 

 الفوع األنل: اإلخطار بايعقاد العقد.

 تقديم الرأم ن النهائي.الفوع الثايي: 

 الفوع الثالث: تحويو العقد اإلداري المبو  بأسلوب المناقصة اإللتروني ة

  

                                                           
(1)

 399مطيع الجبير، مرجع سابق، ص 
(2)

 144اإلدارية، مرجع سابق، صأنس جعفر، العقود  
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 الفرع األول
 اإلخطار بايعقاد العقد 

تقو  اللجنة المخرصة برحديد صاحب العطاء الفائز الذي رست عل ه المناقصة،  بعد أنْ 
، قبل ايرهاء مدة تبلغ الجهة المشروية أن دائوة اللواز  العامة أن دائوة العطاءات الموكزيةن 

صالح ة العطاء، جم ع المناقص ن خطً ا بقوار اإلحالة المبدئي على المناقص صاحب العطاء 
األقل تتلفة نالمطابق لمعاي و الرأه ل نالمواصفات نالشونط الفن ة المحددة في نثائق 

 .(1)المناقصة

بالرصديق عل ه من جهة نًل يعربو قوار البت في المناقصة قواًرا يهائً ا فهو موهون 
، نيعربو اعرماد المناقصة نالرصديق عل ها من أهم المواحل من الناح ة (2)اًلخرصاص بذلك

 .(3)القايوي ة

يم ل إلى أن   -نهو ما يؤيده الباحث –أنلهما  ،إلى قسم ن اإلداري نقد ايقسم الفقه 
العقد  إبوا ن الجهة الري تملك الوابطة الرعاقدية ًل ترم إًل بعد المصادقة على قوار اإلرساء م

ينعقد  اإلداري ، ب نما يوى آخونن أن  العقد (4)بوا نإخطار من رست عل ه المناقصة بقوار اإل
 .(5)ه عقد موقوف على شوط فاسخبمجود صدنر قوار الروس ة من لجنة العطاءات، إًل أيّ 

بذلك يهائً ا، تقو  الجهة المشروية  الَقبولفإذا تم اعرماده من قبل المسؤنل المخرص يكون 
 ،الوثائق من دائوة اللواز  العامة أن دائوة العطاءات الموكزية جم عبعد اسرالمها لقوار اإلحالة ن 

إجواءات عمل ة الشواء الري تنفذها من خالل دائوة الشواء لديها، بإرسال  جم عأن بعد ايرهاء 
المدة الري ينبغي خاللها تقديم كفالة حسن الرنف ذ خطاب اإلحالة إلى المناقص الفائز تحدد ف ه 

                                                           
(1)

 م بشأن الشراء العام.2014( لسنة 8( من القرار بقانون رقم )41( من المادة )1الفقرة ) 
(2)

م بشأن الشراء العام على أّنه: " إذا لم يطعن أي مناقص 2014( لسنة 8( من القرار بقانون رقم )41( من المادة )2نصت الفقرة ) 

عمل من تاريخ التبليغ تصبح اإلحالة نهائية بعد المصادقة عليها من قبل المسؤول المختص أو الوزير  في القرار خالل خمسة أيام
 المختص"

(3)
 .63محمود خلف الجبوري، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 

(4)
، دار الثقافة الجامعية، ، محمد سعيد أمين، العقود اإلدارية، العقود اإلدارية315سليمان الطماوي، األسس العامة، مرجع سابق، ص 

، و أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، رسالة دكتوراه، دار النهضة العربية، القاهرة، 264القاهرة، ص

 .172م، ص1957

 
(5)

 .158جابر جاد هللا نصار، المناقصات العامة، مرجع سابق، ص   
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( 14ًل تقل هذه المدة عن ) مناقصة نتوق ع العقد، نينبغي أنْ إذا كايت مطلوبة في نثائق ال
 .(1)( يوًما28ًل تزيد عن ) نأنْ  ،يوًما

 لترونيياإلرسال رسالة ب ايات إلى البويد إة يرم الربل غ عبو لتروني اإلنفي المناقصة 
 اإلداري كون العقد  ،نيثار تساؤل عن نقت ايعقاد العقد ،المحدد في عطاء المناقص الفائز

 عد؟ من العقود المبومة عن بُ  لترونيياإل

 المرعاقدان يكون  عندما يثار بشكل عا  ًل العقد ايعقاد زمان نمكان تحديد مشكلة ن  إ
 العقد نينعقد فوًرا، الَقبول يصدر فالقابل ،الَقبولن  اإليجاب ب ن زمني فاصل نجود حاضوين لعد 

 هذه اللحظة. في

فرثار  أطوافه ب ن مادي حضور يوجد ًل الذي لترونيياإل العقد عن الحديث عند نلتن
العقد، نمن هنا ظهوت أربعة يظويات لرحديد زمان نمكان ايعقاد  ايعقاد زمان نمكان إشكال ة
 ة نهي على النحو الرالي:لتروني اإلالمبو  بأسلوب المناقصة  اإلداري العقد 

: يظرية إعالن   الَقبولأوالا

 العقد نأن العامة، القواعد على المطبقة هي يظويرهم يعربونن أن   النظوية هذه أيصار
 لإليجاب قبوله اآلخو الطوف أعلن لإليجاب( فإذا الَقبول إرادت ن)توافق توافق عبارة عن

 علمه، عد  أن للقبول الموجب بعلم أهم ة نًل العقد، نتما  اإلرادت ن تالقي يعني المعونض عل ه،
 .(2)إعاليه مجود يكفي إرادي تعب و النظوية بناًء على هذه الَقبولف

المبو  بأسلوب المناقصة  لترونيياإل اإلداري العقد  إبوا لحظة  نفًقا لهذه النظوية فإنّ 
المخرص على قوار اللجنة بإرساء ة، هي اللحظة الري يرم ف ها مصادقة المسؤنل لتروني اإل

 العطاء على المناقص الفائز.

 اإلدارةة إعالن لتروني اإلبعض الفقه يوى أيه يكفي ًليعقاد العقد المبو  بأسلوب المناقصة 

ل ما يرعلق بها عن العطاء الفائز؛ ألن المناقص الذي يسعى لوسو العطاء عل ه يقو  بمرابعة ك

                                                           
(1)

 م بشأن الشراء العام.2014( لسنة 5م )( من قرار مجلس الوزراء رق96المادة ) 
(2)

 .201أحمد شعبان الجلودة، مرجع سابق، ص 
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 لملسوعة الري حلت في العاة يروافق مع التروني اإلتباع هذه النظوية في المناقصة ناأنًًل بأنل، 

 لوج ا الحديثة، نالري أصبحت سمرها سوعة نصول المعلومة في كل مكان في العالم، نإن  و نالرتن

 .(1)ة الري ما جاءت إًل لرخرزل الوقت نالجهدلتروني اإلتطب ق الحكومة 

 الَقبولثايياا: يظرية تصدير 

زال  في حال لم يرم تصديوه إلى الموجب يعربو ما الَقبولأيصار هذه النظوية يعربونن أن  
نلتن يعردنن برصديوه إلى الموجب، باعرقادهم أن   الَقبولنًل يكرفون بإعالن  ،حب س القابل

الموجب فإيه ًل  إلى الَقبولالقابل اذا أرسل  بذلك يعربو يهائً ا ًل رجعة ف ه، نذلك ألن   الَقبول
 .(2)يسرط ع اسروداه 

المبو  بأسلوب المناقصة  لترونيياإل اإلداري العقد  إبوا لحظة  نفًقا لهذه النظوية فإنّ 
ا بإرسال رسالة ب ايات إلى البويد إلتروني بإعطاء أمًوا  اإلدارةهي عند ق ا   ،ةلتروني اإل
 الخاص بالموجب تبلغه بفوز عطاءه بالمناقصة. لترونيياإل

 وتسلمه الَقبولثالثاا: يظرية وصول 

هم نًل حرى برصديوه فقط، إًل أيّ  الَقبولبإعالن  الَقبولًل يكرفي أيصار يظوية نصول 
لم يعلم مضمويه، نحجرهم بذلك أن   ى نإنْ حرّ  ،الَقبوليكون الموجب قد اسرلم  يشروطون بأنْ 

اسرالمه للقبول قوينة على علمه  مكاي ة اسروداده، نأن  إنتنرفي  ،يجعل منه يهائً ا لالَقبو اسرال  
 .(3)بها

المبو  بأسلوب المناقصة  لترونيياإل اإلداري العقد  إبوا لحظة  نفًقا لهذه النظوية فإن  
الخاص  لترونيياإلة إلى صندنق البويد لتروني اإل الَقبولة تتون عندما تدخل مخاطبة لتروني اإل

 بالموجب الذي فاز عطائه بالمناقصة.

 

                                                           
(1)

 .160صفاء فتوح جمعة، إشكالية التراضي في العقد اإلداري اإللكتروني، مرجع سابق، ص  
(2)

 .161صفاء فتوح جمعة، إشكالية التراضي في العقد اإلداري اإللكتروني، مرجع سابق، ص 
(3)

 .182أحمد، مرجع سابق، ص آمانج رحيم 
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 الَقبولرابعاا: يظرية العلم ب
دنن علمه ما  الَقبول، نًل عبوة باسرالمه فعاًل  الَقبوليعلم الموجب ب يشروط أيصار هذه النظوية أنْ 

الموجب عندما يوسل إيجابه ًل  أن  ، نيسرندنن في ذلك الَقبوليوجد بمضمون الوسالة المرضمنة 
 .(1)يعلم ردة فعل القابل ل به، نمن هنا فإن حق الموجب أنْ ينعقد إيجابه اًل بعلم القاب

المبو  بأسلوب المناقصة  لترونيياإل اإلداري العقد  إبوا لحظة  نفًقا لهذه النظوية فإن  
ه ئالخاص به نيعلم بفوز عطا لترونيياإلة تنعقد عندما يفرح المناقص صندنق البويد لتروني اإل

 العطاء رسى عل ه. في المناقصة نأن  

ه، فقضت المحكمة ئلة المصوي على هذا الوأي في إفرانقد اسرقو قضاء مجلس الدن 
: "نمن ح ث إيه عن الوجه األنل من أنجه الطعن فإن المحكمة بأّيهة العل ا المصوية اإلداري
  العطاء نمقد اإلدارةالعقد يعربو منعقًدا ب ن جهة  أنْ على  ،ة العل ا قد اسرقو قضاؤهااإلداري

 ."(2)هئبمجود اخطاره بقبول عطا

علم من نجه ذا اتصل بإًل إرادة ًل يرحقق نجوده بوصفه تعب ًوا عن اإل الَقبولفاألصل أن   
 .(3)ل ه نبالرالي ًل يعربو الرعاقد تاًما إًل إذا علم الموجب بقبولهإ

ة  لتروني اإل  بشأن المعامالت 2017( لسنة 15الُمشّوع الفلسط ني في القوار بقايون رقم )
قائم طالما أرسلت رسالة الب ايات  لترونيياإل اإليجابالمطبق في المحافظات الشمال ة اعربو أن  

من الموجب أن دخلت في يظا  معلومات ًل يخضع لس طوة الموجب أن اسرلمت بواسطة الموسل 
 الَقبولإل ه عند دخولها لنظا  معلوماته أن يظا  مرفق عل ه ب ن الطوف ن، أما ف ما يرعلق ب

دخل يظا  معلومات ًل يخضع ن  ،فهو يعربو قائًما مرى صدر عبو رسالة الب ايات لترونيياإل
 .لس طوة الموسل إل ه، هذا مع عد  اإلخالل بما اتفق عل ه الطوف ن بخالف ذلك

                                                           
(1)

 .161العبودي عباس ،مرجع سابق، ص 
(2)

، مشار إليه لدى هاني عبد الرحمن غانم، النظام 16/1/1990ق جلسة  31لسنة 1073حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم  

 625القانوني لعقد التوريد اإلداري، مرجع سابق، ص
(3)

، 78/1/20م ملف رقم 21/2/1961م جلسة27/3/1961بتاريخ  287الفتوى والتشريع رقم  إفتاء الجمعية العمومية لقسمي 

. مشار إليه لدى هاني 144، ص15م، المبدأ رقم 2005م، وحتى العام 1946مجموعة فتاوى الجمعية في شأن العقود منذ نشأتها عام 

 625عبد الرحمن غانم، ص



 تكوين العقد اإلداري المبرم بأسلوب المناقصة اإللكترونية   :الثالثالفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
187 

فال يمنع من  ،ةلتروني اإلهو من المعامالت  لترونيياإل اإلداري نيوى الباحث أن  العقد 
أن  ًل تنص ة بشوط لتروني اإلالمبو  بأسلوب المناقصة  اإلداري تطب ق هذه األحكا  على العقد 

 نثائق المناقصة على ما يخالف ذلك. 

( 15في القوار بقايون رقم ) اإليجابن  الَقبولننفًقا لما سبق ذكوه من األحكا  الري يظمت 
ة المبومة اإلداريالعقود  إبوا في عمل ة  الَقبول  فنوى أيه اعرمد على يظوية العلم ب2017لسنة 

 إمكاي ةذ تالفى المخاطو الناتجة عن إفق الُمشّوع قد نُ ة، نبذلك فلتروني اإلبأسلوب المناقصة 
 .الَقبولن  اإليجابنقوع خلل في يظم المعلومات مما قد يعوقل نصول 

أما في المحافظات الجنوب ة، لم يظهو الُمشّوع من خالل أحكامه النظوية الواجبة اإلتباع 
 لمعوفة زمان ايعقاد العقد نهذا من المآخذ عل ه حبذا لم تم تفاديها. ،العقود إبوا في 

 أنْ  اإلدارةف جب على  ،ةلتروني اإلنيوى الباحث أيه لرطب ق هذه النظوية على المناقصة 
، لمعوفة أيهم لترونيياإلتعلن في نثائق المناقصة المواع د الري على المرنافس ن فرح بويدهم 

يفوزنا، نبعد يوم ن من هذا الموعد، يعامل المناقص كأيه فرح رسالة  فازنا بالمناقصة أ  لم
الرعاقد، نذلك حرى ًل يكون  إجواءاتفاز بالمناقصة، نيلز  باسرتمال  بأّيهالب ايات الري تف د 

خالل هذه الفروة، فلم يصل لعلمه بفوزه  لترونيياإللم يفرح بويده  بأّيههناك مبور أما  المناقص 
 بالمناقصة.

نالجديو بالذكو أن  تحديد زمان نمكان ايعقاد العقد له أهم ة كب وة، فمن خالل معوفرهما 
القايون الواجب الرطب ق نخاصة في العقود الدنل ة، كما تظهو أهم رها في  إلىيمكننا الرعوف 

بالنظو في النزاعات الري قد تنشأ عن عمل ة الرعاقد، كما يمكن حساب  اًلخرصاصتحديد جهة 
 .(1)القايون  االرقاد  الري حدده مدد

ة لتروني اإلة بأسلوب المناقصة اإلداريالعقود  إبوا نلما سبق فال بد لإلدارة ح ن رغبرها ب
–تحدد في نثائق المناقصة، الجهة المخرصة بالحكم بأي يزاع قد يحصل ب ن المرعاقدين  أنْ 

القايويي الفلسط ني هو القايون الذي س طبق على  نأنّ  -نخاصة في المناقصات الدنل ة
 المناقصة.

                                                           
(1)

 .174آمانج رحيم أحمد، مرجع سابق، ص 



 تكوين العقد اإلداري المبرم بأسلوب المناقصة اإللكترونية   :الثالثالفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
188 

تمرنع عن إرساء المناقصة عن صاحب العطاء الفائز إذا نجد لديها األسباب  نلإلدارة أنْ 
 . (1)الري تبور ذلك

لذا فإن قوار لجنة العطاءات بإرساء المناقصة على أحد المرقدم ن ًل يولد في جايب 
ترعاقد مع غ و من رست عل ه المناقصة،  أنْ  اًلعرمادة، نلتن ل س لجهة تعاقدي الرزامات اإلدارة

الرعاقد أن العدنل عنه بإلغاء  إتما الفتاك من هذا اإللرزا  إًل بعد  اإلدارةنًل تسرط ع 
 . (2)المناقصة

سط ني في القوار بقايون بشأن الشواء العا  أجاز إلغاء المناقصة لالُمشّوع الف نمن هنا فإنّ 
ي موحلة من مواحل المناقصة مالم يرم فرح المظاريف، عدد الحاًلت الري يجوز لإلدارة في أ

ف ها للجهة المشروية أن دائوة العطاءات الموكزية بعد فرح المظاريف نقبل صدنر اإلحالة النهائ ة 
 :(3)نهي ،للمناقص الفائز رفض العطاءات كافة نذلك في حاًلت ذكوها من باب الحصو

 موضوع الشواء غ و ًلز .إذا أصبح   .1
 .إذا لم تعد المخصصات المال ة لعمل ة الشواء مروفوة .2
إذا أصبح من الضونري ًلعربارات المصلحة العامة تعديل المواصفات أن  .3

  الجوايب الفن ة لشونط العقد. 
إذا تب ن نجود يقص أن ع وب في المواصفات تحول دنن األخذ باًلعربار بنود  .4

المناقصة،  نمعادلة نظ فً ا بنفس القدر للبند أن الصنف المحدد في نثائقأصناف أقل تتلفة  أن
 .أن الري تحول دنن النظو في جم ع عناصو الرتلفة أثناء عمل ة الرق  م

 . (4)إذا كايت العطاءات كافة غ و مسروف ة للشونط .5
السعو على كث ًوا من أ الرتلفة األقل  نإذا تب ن نفًقا لإلجواءات أن  سعو العطاء ذ .6

  .(5)الرقديوي بعد الرأكد من صحره طبًقا لما يحدده النظا 
 إذا تب ن نجود تواطؤ ب ن المناقص ن.   .7

                                                           
(1)

 .417جد راغب الحلو، العقود اإلدارية، مرجع سابق، صما 
(2)

 .303سليمان الطماوي، األسس العامة، مرجع سابق، ص 
(3)

 م.2014( لسنة 8( من القرار بقانون بشأن الشراء العام رقم )39المادة ) 
(4)

( منه على أنه: "يجوز للجنة العطاءات 27)وهي الحالة الوحيدة التي ذكرها قانون العطاءات لألشغال الحكومية حيث نّصت المادة  

إلغاء المناقصة إذا كانت جميع العطاءات مخالفة للشروط أو غير مكتملة مما يجعلها غير صالحة للنظر فيها وفي هذه الحالة يجوز لها 
 إعادة طرح المناقصة من جديد وبنفس الخطوات التي تمت عند اإلعالن في المرة األولى".

(5)
( لسنة 9من تعليمات قانون اللوازم العامة رقم ) 60الوحيدة التي ذكرها قانون اللوازم العامة حيث نصت المادة وهي الحالة  

م على أنه: "إذا تبين للجنة العطاءات أنَّ األسعار المعروضة عليها مرتفعة أو غير مناسبة فلها أنَّ تعيد طرح العطاء مرة ثانية 1998

ريق استدراج عروض أو بالمفاوضة وفقًا ألحكام قانون اللوازم العامة كما يحق لها أنَّ تصرف النظر أو أنَّ تلجأ الى الشراء عن ط
 عن الشراء كليًا أو جزئيًا وعند إعادة الطرح يحق للمناقص الذي سبق أن  اشترى العطاء الحصول عليها دون مقابل"
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كما أن  ًل يعد تقديم عطاء ناحد فقط للمناقصة مبوًرا كافً ا إللغائها، إذا كان مسرج ًبا 
  .(1)مناسًبا جوهوًيا للمواصفات نكان السعوُ 

لغاء المناقصة، ألسباب تعربو إنيوى الباحث أن  الُمشّوع  كان موقفه محموًدا إذ أجاز 
 جم عها للمصلحة العامة.

لبت أن  تعمل على لغاء المناقصة بعد قوار لجنة اإند ع اإلدارةنيوصي الباحث أيه على 
على صاحب العطاء الفائز إذا كان حسن الن ة؛ كويه قد يكون تعوض للضور  تعويض المناقص

 ير جة اسرعداده للرعاقد نخاصة في المناقصة على موحلر ن. 

، أن العطاءات لألشغال (2)نبحق لم يشروط الُمشّوع الفلسط ني في قايون اللواز  العامة
ذلك  تسب ب قواراها بإلغاء المناقصة، نهذا يقص حبذا لو تم تفاديه، ألنّ  اإلدارةالحكوم ة على 

 يسمح لإلدارة الرعسف في اسرعمال حقها إلغاء المناقصة.

من قوار  (94)ت المادة إًل أن  القوار بقايون بشأن الشواء العا  تدارك ذلك ح ث يّص 
ء المناقصة أن رفض العطاءات   على أيه: "عنما يرم إلغا2014( لسنة 5مجلس الوزراء رقم )

من القوار بقايون يجب تبل غ ذلك فوًرا ( 39)كافة نإلغاء إجواءات عمل ة الشواء بناًء على المادة 
يب ن الربل غ أسباب ندناعي رفض كل  إلى جم ع المناقص ن الذين تقدموا بعطاءاتهم، نأنْ 

 العطاءات أن إلغاء إجواءات عمل ة الشواء"

  

                                                           
(1)

 م بشأن الشراء العام.2014 ( لسنة8( من القرار بقانون رقم )39( من المادة )2الفقرة ) 
(2)

م على أّنه: "تحفظ لجنة العطاءات بحقها في 1998( لسنة 9( من التعليمات الخاصة بقانون اللوازم العامة رقم )64نصت المادة ) 

يكون  إلغاء أي دعوة عطاء في أي وقت أو أي مرحلة دون بيان األسباب، ولها أن  ترفض كل أو بعض العروض المقدمة إليها دون أنَّ 
ألي من المناقصين الحق في الرجوع إليها بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه، وال يترتب على اللجنة التزامات مادية أو 

 غير مادية مقابل ذلك".
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 الفرع الثايي
 تقديم التأمين النهائي 

نسن  اإلدارةمبلغ مالي شوع أصاًل لمصلحة "عبارة عن  اإلداري الرأم ن في العقد 
لروقي األخطار الري  اإلدارة، نالرأم ن النهائي ًل يخوج على أن  يكون ضامًنا لجهة (1)"لحمايرها

الرعاقد معها عند  مةءقد تصدر من المرعاقد معها ح ن يباشو تنف ذ شونط العقد، كما يضمن مال
 .(2)اإلداري تنف ذ أحكا  العقد  جواءِ  نْ مواجهة المسئول ات الري قد يرعوض لها مِ 

يبدأ المناقص برقديم الرزاماته نعلى رأسها تقديم  للعطاء الفائز أنْ  اإلدارةيروتب على قبول 
 . (3)الرأم ن النهائي

بل اشروط تقديم العديد من  ضع الُمشّوع الفلسط ني ق مة موحدة لجم ع العقود،نلم يَ 
الرأم نات النهائ ة ترمثل نفًقا لقايون اللواز  العامة في تأم نات حسن الرنف ذ نالص اية نضمايات 

سوء الصناعة، أما في قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة نالقوار بقايون بشأن الشواء العا   
 نهي على النحو الرالي:  ية فقط،كفالة حسن الرنف ذ نالص افررمثل الرأم نات النهائ ة ب

: تأمين حسن التنفيذ )كفالة حسن التنفيذ(  أوالا

إذا طلب منه ذلك بوثائق  -يلرز  المناقص المحال عل ه العطاء برقديم كفالة حسن تنف ذ 
شغال ناللواز  نالخدمات من الق مة العقد نذلك لعقود األ (%10)بمبلغ ًل يقل عن  -المناقصة
تحديد ق مة تأم ن حسن الرنف ذ من  نإن   ،يقد  المناقص هذا الرأم ن قبل توق ع العقد على أنْ 

 . (4)سلطة لجنة العطاءات الموكزية

حدد المدة المحددة يون اللواز  العامة نتعل ماته لم أما ف ما يرعلق بموعد تقديم التفالة فقاي
، نيسروي (5)الخطاب تبل غ اإلحالةلذلك نتوك للجنة الري أحالت العطاء تحديد هذه المدة في 

                                                           
(1)

 .356مطيع علي جبير، مرجع سابق، ص 
(2)

م،مشار إليه لدى حسن محمد هند، 24/1/1995ق، جلسة 33، لسنة 1326حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية، الطعن رقم  

 .257محمد حسن حسن، مرجع سابق، ص 
(3)

 .626هاني عبد الرحمن غانم، النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري، مرجع سابق، ص 
(4)

من قانون  (35(  من المادة )2و 1م، و الفقرة )1998( لسنة 9( من تعليمات اللوازم العامة رقم )10الفقرة )أ ( من المادة ) 

م 2014( لسنة 5( من قرار مجلس الوزراء رقم )146( من المادة )1م، و الفقرة )1999( لسنة 6العطاءات لألشغال الحكومية رقم )

 بنظام الشراء العام.
(5)

 م.1998( لسنة 9( من تعليمات قانون اللوازم العامة رقم )11المادة ) 
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ًل  يوًما نأنْ  (14)الحال في القوار بقايون بشأن الشواء العا  إًل أيه أشروط أن  ًل تقل المدة عن 
اقص أن  شروط على المناا قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة فقد ، أمّ (1)يوما (28)تزيد عن 

 .(2)خالل سبعة أيا  يقد  كفالة حسن الرنف ذ

كما أجاز الُمشّوع الفلسط ني في قايون اللواز  العامة قبول تأم ن ناحد للدخول بالعطاء 
نحسن الرنف ذ لنفس العطاء إذا تضمن الرأم ن يًصا صويًحا بذلك مع مواعاة كفايره لق مة 

 .(3)الرأم ن

ذا "إ :ه( من الرعل مات الخاصة بقايون اللواز  العامة على أيّ  13ت المادة ) نلقد يّص  
اسرنتف المرعهد عن توريد اللواز  العامة المحالة عل ه، أن قصو عن تقديم العوض في الموعد 
المقور، أن قصو في اسربدال اللواز  الموفوضة بأخوى مطابقة فعلى لجنة العطاءات الري أحالت 

جزء العطاء اتخاذ اإلجواءات بحق المرعهد بما في ذلك مصادرة ق مة تأم ن حسن الرنف ذ أن أي 
 إيواًدا للخزينة العامة ". منه بشكل يرناسب مع ق مة اللواز  غ و الموردة، نيعربو المبلغُ 

 -الص اية نسوء المصنع ة–تنف ذ اًللرزا  بشوط تقديم كفالة الضمايات األخوى  نفي حالِ 
يعاد الرأم ن إذا نرد ذلك ضمن شونط العقد نذلك بموجب طلب خطي يقدمه المناقص إلى 

 . (4)المسرف دةالدائوة 

بالمقابل فقد أجاز الُمشّوع في قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة دفع دفعات مقدمة من 
نذلك نفًقا  ؛ق مة المشونع تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معرمد بق مة الدفعة المقدمة

 .(5)بالعطاءونط الخاصة ن في الشّ د الري تب ّ دن شونط نالنسب نالحلل

أن  يش و إلى أن  صور كفاًلت حسن الرنف ذ نتأم نات الص اية المذكورة في قايون  د  نًل بُ 
العطاءات لألشغال الحكوم ة نالقوار بقايون بشأن الشواء العا  هي الصور يفسها المذكورة عند 

 حديثنا عن تأم نات الدخول المذكورة في قايون اللواز  العامة.

 
                                                           

(1)
 م بنظام الشراء العام.2014( لسنة 5مجلس الوزراء رقم )( من قرار 96( من المادة )4و  3الفقرة ) 

(2)
 م بشأن نظام العطاءات لألشغال الحكومية.2013( لسنة 6( من قرار مجلس الوزراء رقم )20المادة ) 

(3)
 م.1998لسنة  9من تعليمات قانون اللوازم العامة رقم 10الفقرة ب من المادة   

(4)
 م.1998لسنة  9اللوازم العامة رقممن تعليمات قانون  14المادة  

(5)
 م1999( لسنة 6من قانون العطاءات لألشغال الحكومية رقم ) 35المادة  
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 ثايياا: تأمين الصياية

نيقد  المناقص هذا الرأم ن بعد اًليرهاء من تقديم الرزامه بالعقد نقبول الجهة الطالبة لها 
من ق مة اللواز    (%5)نقبل المطالبة من قبله برأم ن حسن الرنف ذ، نيكون بنسبة ًل تقل عن 

 ،ألشغالالمكفولة في عقود اللواز ، نيفس النسبة ق مة المشونع الفعل ة بعد اإليجاز نذلك لعقود ا
إًل أن  الُمشّوع في القوار بقايون بشأن الشواء العا  اسرثنى من ذلك عقود الخدمات فرطلب كفالة 

 . (1)الص اية أينما يلز  حسب طب عة العقد

فإذا أخل المرعهد برقديم الص اية المطلوبة للواز  بعد الرعاقد، ف حق للجنة العطاءات 
على حساب المرعهد نتحم له فونق األسعار، نفي حال مصادرة ق مة الرأم ن نإجواء الص اية 

 .(2)اًللرزا  بالص اية الفروة المحددة في العقد يعاد الرأم ن إلى المرعهد

 ثالثا: ضماية سوء المصنعية

من الرعل مات الخاصة بقايون اللواز  العامة رقم  (16)الُمشّوع الفلسط ني يص في المادة 
تقد  كفالة عدل ة لضمان سوء  -ه: "أأي   المصنع ة على  تحت عنوان سوء 1998( لسنة 9)

من ق مرها،  (%15)المصنع ة لمدة ًل تقل عن سنة بكامل ق مة اللواز  المضموية مضاًفا إل ها 
 إًل إذا نرد خالف ذلك في دعوة العطاء.

إذا ثبت سوء المصنع ة فعلى المرعهد اسربدال اللواز  بلواز  أخوى جديدة خالل  -ب
كحد أقصى، نللجنة العطاءات فوض غوامة ترناسب مع اسربدال اللواز  نالضور نالنفقات شهوين 

 الناتجة عن ذلك، نيعاد احرساب مدة الضماية من تاريخ تقديم اللواز  الجديدة.

نإذا لم ينفذ المرعهد ذلك يرم تحص ل ق مة الضماية كاملة بموجب الرشويعات  -ج
 ،لواز  الري تثبت سوء مصنع رها ايواًدا لحساب الخزينةمن ق مة ال (%15)نيصادر  ،الموع ة

نتحم له كافة كلفة اللواز  نأي يفقات أن  ،نيودع الباقي أمايات لشواء اللواز  على حساب المرعهد
 ضور يلحق بالدائوة.

                                                           
(1)

( من قرار 164( من المادة )2م، والفقرة )1999( لسنة 6( من قانون العطاءات لألشغال الحكومية رقم )35الفقرة ج من المادة ) 

 الشراء العام. م بنظام2014( لسنة 5مجلس الوزراء رقم )
(2)

 م.1998( لسنة 9( من التعليمات الخاصة بقانون اللوازم العامة رقم )15المادة ) 
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فواج عن الضماية بعد ايقضاء المدة المحددة نعد  ظهور أي سوء نبموجب يرم اإل -د
 المسرف دة". كراب خطي من الدائوة

ينص قايون العطاءات لألشغال الحكوم ة على ضماية سوء المصنع ة،  نًل يرصور أنْ 
 كويها خاصة باللواز  الري ينظمها قايون الواز  العامة.

لم يرطوق القوار بقايون نًلئحره الرنف ذية لضماية سوء المصنع ة، نقد حاكى بذلك الُمشّوع 
الري ًل تعربو  -ما الُمشّوع المصوي نالفويسيًل س ّ  –ارية الفلسط ني الرشويعات األخوى المق

 ضماية سوء المصنع ة من الرأم نات النهائ ة.

 اإلدارةالجديو بالذكو أن  الرأم ن النهائي مآله أن  يود كاماًل إذا ما أنفى المرعاقد مع 
 .(1)وع لضمان ذلكه شُ يّ إته الرعاقدية نفاًء كاماًل، ح ث بالرزاما

 

  

                                                           
(1)

 .155عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص 
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 الفرع الثالث
 ةلكترويياإل المبرم بأسلوب المناقصة  اإلداري تحرير العقد  

، على الوغم من إشارته اإلداري لم يشروط الُمشّوع الفلسط ني صواحة نجوب تحويو العقد 
  ح ث 1998( لسنة 9الى ذلك من خالل تعل مات الرعل مات الخاصة بقايون اللواز  العامة رقم )

يرنازل ألي شخص آخو عن كل العقد أن أي  ه: "ًل يجوز للمرعهد أنْ يّ على أ (67)يصت المادة 
جزء منه دنن الحصول على إذن خطي من لجنة العطاءات الري أحالت العطاء مع اًلحرفاظ 
بكامل حقوق الدائوة نفًقا لقوار اإلحالة نالعقد األصلي"، نالنهج ذاته ايرهجه الُمشّوع في قايون 

 .(1) ةالعطاءات لألشغال الحكوم

ة حرى اإلدارينقد يادى بعض الفقه الفلسط ني بضونرة النص صواحة على تحويو العقود 
 .(2)يرسنى لإلدارة إثبات رنابطها الرعاقدية

طبًقا  اإلداري لذا يجد أن  الُمشّوع الفلسط ني في القوار بقايون قد أنجب تحويو العقد 
 .(3)للعقود النموذج ة المعدة من قبل المجلس األعلى لس اسات الشواء العا 

ة تخضع لقاعدة الرحور من الشكل ات، فإذا لم اإلدارينقد اسرقو الفقه على أن  العقود 
نإرادة  اإلدارةعقد بع نه، فإيه يكفي توافق إرادة  إبوا يشروط الُمشّوع صواحة شكاًل مع ًنا في 

 (4).المرعاقد معها لق ا  الوابطة الرعاقدية

في نث قة مكروبة، فإن هذه الوث قة ًل تتون مرضمنة بذاتها  اإلداري نعندما ُيـحور العقد 
كافة شونط العقد، ف رم من خالل بند من بنود هذه الوث قة اإلحالة الى كواسة الشونط، نبهذا 

 .يلرز  المرعاقد بهذه الشونط جم ًعا

                                                           
(1)

تفاقيات م على أنَّه: "تكون جميع اال1999( لسنة 6( من قانون العطاءات لألشغال الحكومية رقم )5( من المادة )5نصت الفقرة )  

 والشروط التعاقدية باللغة العربية..".
(2)

 .311هاني عبد الرحمن غانم، أساليب التعاقد اإلداري، مرجع سابق، ص 
(3)

 م بنظام الشراء العام.2014( لسنة 5( من قرار مجلس الوزراء رقم )153( من المادة )1الفقرة ) 
(4)

 .372سليمان الطيماوي، األسس العامة، مرجع سابق، ص 
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شوًطا لق ا  العقد  تالترابة ل سف ،قد يكون مكروًبا نقد ًل يكون كذلك اإلداري فالعقد 
الُمشّوع على ضونرة إفواغ العقد في شكل كرابي فإيه يجب احروا  هذه  ، نلتن إذا يّص اإلداري 
  .(1)القاعدة

، إلترونيي، نبروق ع لترونيياإلة تتون الترابة على السجل لتروني اإلة اإلدارينفي العقود 
بواسطة رسائل ب ايات، كما اعربو هذا  الَقبولن  اإليجابنقد أجاز الُمشّوع الفلسط ني الرعب و عن 

 :(2)الرعب و ملزًما شويطة توفو الرالي

رسالها، ان إدخالها إصدر من خالل رسالة الب ايات عند قد  الَقبولن  اإليجابيكون  . أنْ 1
 .الوسالة في يظا  معلومات ًل يخضع لس طوة منشئ

قد اسرلم بواسطة الموسل إل ه عند دخول رسالة الب ايات  الَقبولن  اإليجابيكون  . أنْ 2
 .ن دخل يظا  معلومات الموسل إل هأاتفق طوفا العقد على اسرخدامه،  يظا  معلومات

تحدد يظا  المعلومات الذي  الن عند اإلعالن عن المناقصة أنْ لإلدارة عند اإلع د  لذا ًل بُ 
 لصاحب العطاء الفائز. الَقبولسربلغ به 

ا إذا تم الرعب و عن ا نيافذً يكون العقد صح حً  أنْ يرفقا على  يجوز لطوفي العقد أنْ  . 3
 .ا من خالل رسالة الب اياتاإلرادة جزئ ً 

 

 

 
 

 

 
                                                           

(1)
 .176م، ص 1999عبد هللا حنفي، العقود اإلدارية: الكتاب األول، ماهية العقد اإلداري وأحكام إبرامه، دار النهضة العربية،  

(2)
 م بشأن المعامالت اإللكترونية.2010( لسنة 15( من القرار بقانون رقم )10المادة ) 
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 الخاتمة:

مجموعة من النرائج لى إبعد اًليرهاء من إعداد هذه الدراسة فقد خلص الباحث 
 نالروص ات، نهي على النحو الرالي:

: النتائج  أوالا

في فلسط ن، نترم  اإلداري العقود  بوا المناقصة العامة األسلوب األص ل إل دتع .1
ة بذات اإلجواءات الري تبو  بها المناقصة الرقل دية إًل أن  األنلى يرم لتروني اإلإجواءات المناقصة 

 ة.إلتروني ايعقادها كلً ا أن جزئً ا عبو نسائل 
ة هو يفسه جهة لتروني اإلة اإلدارياًلخرصاص القضائي للنظو في منازعات العقود  .2

–ة اإلداريقد للمحكمة ينعنعل ه فهو ، ة الرقل ديةاإلدارياًلخرصاص بالنظو في منازعة العقود 
أما في  ،في المحافظات الجنوب ة -محكمة درجة ثاي ة–نمحكمة العدل العل ا  -محكمة درجة أنلى

المحافظات الشمال ة فهي تخضع لمحاكم األفواد، نًل ينعقد اخرصاصها لمحكمة العدل العل ا 
 ة.اإلداريكويها محكمة تخرص بالنظو بمشونع ة القوارات 

عطاءات   ن 1998( لسنة 9واز  العا  رقم )ع الفلسط ني في قايويي الللم ينظم الُمشوّ  .3
 ، إطار قايويي ير ح إجواء بعض مواحل العطاء 1999لسنة   (6)األشغال الحكوم ة رقم 

األمو الذي تم  ؛لوج ة الري يمكن تسخ وها لهذا الغوضو نذلك في ظل الثورة الرتن ،اإلتروني ً 
 . 2014( لسنة 8لشواء العا  رقم )بقايون بشأن ال القوار بَ تداركه من قِ 

ة بشكل كامل، نما زالت لتروني اإللم يرم العمل حرى اللحظة بإجواءات المناقصة  .4
تطبق بشكلها الرقل دي سواء في المحافظات الجنوب ة أ  في المحافظات الشمال ة، كما أيه لم يرم 

ة لتروني اإلا القوار بقايون بشأن المعامالت عل ه حرى اللحظة تشك ل اله ئات القايوي ة الري يّص 
ة مما يقف عائًقا أما  إدخال لتروني اإلة نالمحورات لتروني اإلالمخرصة في تسج ل الروق عات 

 المناقصة ح ز الرنف ذ.
البوابة خاص بنظا   أحاديتطب ًقا للقوار بقايون بشأن الشواء العا  تم إيشاء موقع  .5

 .فقط على اإلعالن عن عمل ات الشواء العا  حرى اللحظة نيقرصو دنره ،الشواء العا 
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العقد  إبوا أجاز الُمشّوع الفلسط ني في القوار بقايون بشأن الشواء العا  لإلدارة  .6
في اخر ار الشونط المناسبة، ًل  اإلدارةمما يساعد  بأسلوب المناقصة على موحلر ن، اإلداري 

تضع الشونط الخاصة بالمناقصة يظًوا  على أنْ  اإلدارةس ما أيه في حاًلت عديدة قد تعجز 
 لطب عرها الفن ة المعقدة.

يجابي كب و في إرساء إة له أثو لتروني اإلة بأسلوب المناقصة اإلداريالعقود  إبوا  .7
 المبادئ العامة للمناقصة.

تسب ب قوار اسربعاد المناقص ن عن من مناقصة  اإلدارةلم يشروط الُمشّوع على  .8
ترعامل مع جم ع  ملزمة أنْ  اإلدارة د يمس بمبدأ المساناة نتتافؤ الفوص، ألن  بع نها؛ مما ق

 العطاءات المقدمة على قد  المساناة.
تسب ب قواراها باللجوء إلى المناقصة الدنل ة، نكذلك  اإلدارةلم يشروط الُمشّوع على  .9

 ة.لتروني اإلفي المناقصة المحدندة مما قد يحد من تحق ق المبادئ العامة للمناقصة 
أسال ب الشواء  جم عاسرنفاذ  اإلدارةاشروط القوار بقايون بشأن الشواء العا  على  .10

الري يج زها القايون قبل اللجوء للمناقصة الدنل ة، مما قد يجعل من األخذ بأسلوب المناقصة 
ف األسال ب األخوى )نمنها اسردراج العونض ناًلتفاق المباشو( سو  الدنل ة شبه مسرح ل ألنّ 

 تقضي على فوصة اللجوء إلى المناقصة الدنل ة في حال تم الرعاقد من خاللها.
لم يغلق الُمشّوع في القوار بقايون بشأن الشواء العا  نًلئحره الرنف ذية الباب أما    .11

المناقص ن الذين يونن بأيفسهم التفاءة للمشاركة في المناقصة المحدندة، نلم يقصوه فقط على 
 فقط للمشاركة، نفي ذلك تحق ق لمبدأ المساناة نتتافؤ الفوص. ةاإلدار من دعرهم 
عدد الُمشّوع في القوار بقايون بشأن الشواء العا  نسائل النشو للمناقصة نحدد مكان  .12

ة في عمل ة لتروني اإلالنشو نكذلك عدد موات النشو، نأيًضا ناكب الرطور بأن تطوق للوسائل 
 البوابة لنظا  الشواء العا . أحادي إلترونييو على موقع بالنش اإلدارةالنشو من خالل إلزا  

أدرك الُمشّوع الفلسط ني في القوار بقايون نًلئحره الرنف ذية المخاطو الفن ة الري قد  .13
 ة نحوص على حمايرها.لتروني اإلتمس بسوية العطاءات عند إرسالها بالوسائل 

العا  على تشك ل لجان عطاءات يصت الالئحة الرنف ذية للقوار بقايون بشأن الشواء  .14
ه لم يوضح اًلخرصاص خاصة نإضاف ة خارج يطاق صالح ات لجان العطاءات الموكزية، إًل أيّ 

 الموضوعي نالسقف المالي لعمل هذه اللجان.
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مشاركة عضو عن ديوان ر لم يشروط الُمشّوع لجنة العطاءات الموكزية الحضو .15
المشروية، فقد أجاز ب،  أما في لجان الشواء لدى الجهات ة نالمال ة نلو بصفة مواقاإلداريالوقابة 

ة بصفة مواقب، نلم يجعل ذلك ملزًما اإلدارييشارك عضو من ديوان الوقابة المال ة ن  الُمشّوع أنْ 
 للجهة المشروية.

لم يشروط الُمشّوع الفلسط ني في قواي ن الشواء العا  الحضور المادي ألعضاء  .16
ة مثل الف ديو كويفويس لتروني اإليمنع ذلك الحضور عبو الوسائل  اللجان في اًلجرماعات، نًل

 نعبو مواقع اإليرويت الخاصة باًلتصاًلت الموئ ة.
إجواءات المناقصة من نضع شونط المناقصة نما نرد باإلعالن عنها نتلقي  .17

إرادتها  لإلفصاح عن اإلدارةالعطاءات المقدمة ف ها ثم المفاضلة ب نها، يرم بقوارات ترخذها جهة 
، نهي تصدر من جايب ناحد، تروفو ف ها اإلداري المنفودة، نتس و ف ها على مقرضى الرنظ م 

  -المحافظات الشمال ة-ة؛ لذا تعربو محكمة العدل العل ا في اإلداريجم ع خصائص القوارات 
الفة قعت مخمخرصة بإلغاء هذه اإلجواءات إذا ن  -في المحافظات الجنوب ة -ة اإلدارينالمحكمة 

 اسرعمال السلطة. ةساءللقواي ن أن مشوبة بإ
لرحديد زمان  الَقبول  اعرمد على يظوية العلم ب2017( لسنة 15القوار بقايون رقم ) .18

ة، نبذلك قد تالفى المخاطو الناتجة عن لتروني اإلة المبومة بأسلوب المناقصة اإلداريالعقود  إبوا 
، أما الُمشّوع في الَقبولن  اإليجابإمكاي ة نقوع خلل في يظم المعلومات، مما قد يعوقل نصول 

العقود لمعوفة  إبوا تباع في خالل أحكامه النظوية الواجبة اًل المحافظات الجنوب ة لم يظهو من
 زمان ايعقاد العقد.
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 ثايياا: التوصيات

وصي الباحث برطب ق القوار بقايون نًلئحره الرنف ذية على في جم ع محافظات ي .1
ة، نكذلك العمل لتروني اإلبأسلوب المناقصة  اإلداري العقد  إبوا الوطن، كويه ينظم إجواءات 

ة، مع مواعاة الروص ات الري اإلداريعلى توح د جهة القضاء المخرصة بالنظو في المنازعات 
 .الدراسةتوردها 

رادة الُمشّوع نمن ثم العمل بشكل كامل بقايون إوصي الباحث ضونرة احروا  ي .2
نكذلك اسرتمال البناء  ،العوائق دنن تفع له جم عالشواء العا  نًلئحره الرنف ذية، نكذلك إزالة 

المؤسسي نالوظ في للمجلس األعلى لس اسات الشواء العا ، خاصة أن  القايون أصبح يافًذا منذ 
  .2016العا  

نالمحورات  لترونيياإلتشك ل الجهات القايوي ة الخاصة برسج ل الروق ع  .3
ة، تطب ًقا للقوار لتروني اإلة الري من الممكن اسرخدامها في معامالت الشواء العا  لتروني اإل

ة، مما س ر ح ادخال المناقصة لتروني اإل  بشأن المعامالت 2017( لسنة 15بقايون رقم )
 الرنف ذ.ة ح ز لتروني اإل

تسب ب قوار اسربعاد المناقص ن؛  اإلدارةيشروط على  يه ب الباحث بالمشوع أنْ  .4
ترعامل مع جم ع العطاءات  ملزمة أنْ  اإلدارة كويه قد يمس بمبدأ المساناة نتتافؤ الفوص، ألنّ 

 المقدمة على قد  المساناة.
تسب ب قوارها عند اللجوء  اإلدارةيشروط على   ب الباحث بالمشوع الفلسط ني أنْ يه .5

 إخالًلً لذلك يعربو  اإلدارةمخالفة  إلى أسلوب المناقصة المحدندة أن المناقصة الدنل ة، ألنّ 
خاصًة أيه من  ،اإلدارةبمبادئ المنافسة نالمساناة نتتافؤ الفوص ب ن الواغب ن في الرعامل مع 

مة من الناح ة القايوي ة برسب ب قواراتها غ و ملز  اإلدارةأن   اإلداري المبادئ الواسخة في القايون 
 لم يلزمها القايون. ما

يوصي الباحث بزيادة اإلجواءات الخاصة باألمان نالحماية الخاصة بالمسرندات  .6
نذلك تحق ًقا لمبدأ ضمان األمن المعلوماتي لعطاءات  ،ةلتروني اإلالموسلة على الوسائط 

 تالف من قبل الغ و.إلح ث تشمل الدخول غ و المشونع ناالموشح ن، ب



 تكوين العقد اإلداري المبرم بأسلوب المناقصة اإللكترونية   :الثالثالفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
200 

 جم عيوصي الباحث الُمشّوع في القوار بقايون العدنل عن موقفه باشرواط اسرنفاذ  .7
ة بأسلوب المناقصة الدنل ة، مما قد اإلداريالعقود  بوا أسال ب الشواء الري يج زها القايون إل

أسال ب  جم عيجعل من األخذ بأسلوب المناقصة الدنل ة شبه مسرح لة، نيسربدلها باسرنفاذ 
 المناقصة العامة األخوى.

خاص بعمل ات الشواء العا  في الالبوابة  أحادييوصي الباحث برطويو الموقع  .8
لرنظ م عمل ات  اة، بح ث يكون مراحً لتروني اإلفلسط ن، نإحاطره بضمايات األمن نالسالمة 

 ا.إلتروني ً الشواء العا  
ن المناقصة على المواقع الرجارية يج ز إعال شوع الفلسط ني أنْ يه ب الباحث بالم .9

ثابة ناعربارها بم ،ة نكذلك عبو اإلعاليات الممولة في مواقع الرواصل اًلجرماعيلتروني اإل
ة، لتروني اإللمرابعة اإلعاليات عبو المواقع  اناسعً  ان  هناك توجهً إجويدة ناسعة اًليرشار، ح ث 

 باإلضافة الى الصحف الورق ة الرقل دية.

على تقديم العطاءات في مظونف ن  ينص   باحث بالمشوع الفلسط ني بأنْ يه ب ال .10
نيرم اًلطالع على العونض الفن ة أنًًل،  ،أحدهما مالي ناآلخو فني يوضعان في مظونف ناحد

 قبوًلً  نف المالي في العونض الري لم تلقَ ًل يفرح المظو  ن ثم في العونض المال ة، على أنْ نم
من الناح ة الفن ة، نذلك حرى ًل ترأثو اللجان بالق م المال ة المنخفضة فرغفل عن الجودة الفن ة، 

، نيرم تشف و العطاء مالي بطويقة ًل ةة كل عطاء على حدلتروني اإليرم إرسال العطاءات  نأنْ 
 تر ح فرحه إًل في حال الموافقة على العطاءات الفن ة.

وار بقايون بشأن الشواء العا  بضونرة النص على يه ب الباحث بالمشوع في الق .11
ة نالمال ة نلو بصفة مواقب ل س له الرصويت اإلداريإلزام ة حضور عضو من ديوان الوقابة 

على قوارات الجان، نذلك في جم ع لجان العطاءات، مما س ساهم في يزاهة نشفاف ة عمل لجان 
 المناقصة.
وار بقايون بشأن الشواء العا  نًلئحره يه ب الباحث بالمشوع الفلسط ني في الق .12

الرنف ذية ضونرة توض ح اًلخرصاص الموضوعي للجان الخاصة ناإلضاف ة الري يسند لها 
 .صالح ات خارج اخرصاص لجان العطاءات الموكزية، نكذلك تحديد السقف المالي لهذه اللجان

اط حضور اللجنة يعدل عن اشرو  شوع في قايون اللواز  العامة أنْ يه ب الباحث بالم .13
لرغ ب أحد  اإلدارةبكاملها، فل س من المصلحة العامة تأج ل البت في إجواءات عقد من عقود 
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ًل يشروط حضور  ، لذا فإن من المصلحة العامة أنْ كان مويًضا أن مسافًوا افواد اللجنة، كما لو
 .يكون غ اب أحد األعضاء مبوًرا على أنْ  ،اللجنة بكاملها بل يكفي األكثوية

ة، ح ث لتروني اإليوصي الباحث الُمشّوع برنظ م عقد اللجان باسرخدا  الوسائل  .14
يمكن عقد اللجنة بمحادثة ف ديو مشروكة عبو اإليرويت أن من خالل عمل شاشة بث مباشو، 

البوابة، أ  عبو الف ديو كويفويس، أ  عبو البوامج المخصصة للرواصل  أحاديسواء على الموقع 
نبوأي الباحث فإيه ًل يعربو غ اًبا لعضو اللجنة الذي كان حضوره عبو هذه  بالصوت نالصورة،

  .ةلتروني اإلالوسائل 
يوصي الباحث الُمشّوع في القوار بقايون بالنص صواحة على مكان ايعقاد العقد،  .15

، ما لم يوجد يص صويح على خالف ذلك في كواسة الَقبولناعرباره المكان الذي صدر منه 
ا المحاكم الوطن ة هي جهة اًلخرصاص بالنظو بالمنازعات المرعلقة ل جعل دائمً  الشونط، نذلك
الفلسط ني هو  نل ة، نالرأك د على أن  القايون ة، نخاصة المناقصات الدلتروني اإلبالمناقصات 

 القايون الذي س فصل في المنازعات المرعلقة بعمل ات الشواء العا .
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