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Dr. Mohamed Farouk Mahmoud
Associate Professor of Public Law
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Dr.farouk2005@gmail.com

Abstract:
The notion of the letter of guarantee emerged as one of the
alternative forms for the financial deposit to safeguard the administrative
contract. The aim of such a notion was to protect the party to a contract from
the harm of having portions of his or her capital idle.
Letters of the guarantee are either interim to make sure the contract party
is committed or final to make sure the performance of contract terms is
perfect. It may also be an installment paid in advance to ensure perfect
performance. A fourth type is the letter of guarantee for equipment or items
on loan so that the objects on loan will be returned in their original state when
the operation in question is over.
In brief, the letter of guarantee came into being and evolved through the
changing technical and practical needs and activities of various managements
The present study derives its value from the fact that it focuses on the
following hypotheses:
1) What if the party to a contract does not submit a letter of
guarantee?
2) Is it possible to amend the terms of the letter of guarantee?
3) Is it possible to extend the time span for the validity of the letter of
guarantee? or to claim its value earlier than already specified
4) Can it be confiscated or sequesterated by the bank or the authorities
The study concludes that:
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الضمان]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ طاب
َ حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ
ُ
[

The management in question is independently eligible for specifying the
value for the letter of guarantee and rejecting any bid which does not include
the full value of the interim deposit.
Withdrawing the bid before the preevaluation process makes it legal for
the management to claim the value of the interim deposit without prior notice
and nullifies any adverse legal procedures
The bank is entitled to question the management's claim of the value of the
deposit stated in the letter of guarantee; the role of the bank is to guarantee
rather than to assess
Keywords: Letter of Guarantee, Insurance, Administrative contract,
Confiscation.
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حقوق ِج َهة ا ِ
ُ
الضامن
إل َد َارة حيال ِخ َطاب َّ
دراسة مقارنة

*

د.حممد فاروق حممود حممد
الَّشيعة والدراسات اإلسالمية
أستاذ القانون العام املشارك-كلية ر
جامعة القصيم -اململكة العربية السعودية
Dr.farouk2005@gmail.com

ملخص البحث
برزت فكرة خطاب الضامن كأحد الصور البديلة عن إيدا ِع مبلغ نقدي لضامن تأمني العقد
الَّضر الذي يصيب املتعاقد جراء حرمانه من ٍ
ِ
اإلداري؛ وذلك لتجنب َّ
رأس ماله
جزء مه ٍم من
ِ
ومعطالً .وتعددت أنواع خطاب الضامن ما بني ابتدائي لضامن جدية املتعاقد
ا َّلذي سيبقى ُُممد ًا ُ
املتقدم بالعطاء وصدق التزامه ،وهنائي للتحقق من حسن التنفيذ وسالمة األداء للعقود املربمة،
ِ
بالتنفيذ ،وخطاب
ودفعة مقدمة لضامن التزام املتعاقد بإعادة هذه الدفعة املقدمة يف حال اإلخالل
ضامن األشياء املعارة لضامن ر ّد األشياء املعارة بحالتها عند انتهاء العملية التَّعاقد َّية؛ لذا فقد
لنشاط اإلد ِ
ِ
ِ
ارة ا ّلتي ظ ّلت تدفع ُه وتطور ُه وفق ًا
احلاجة العمل َّية
حتت ضغط
نشأ خطاب الضامن َ
َ
ات الفنيةِ.
ستحدثات العملية واملُستجدَّ ِ
ِ
للم
َّ
َّ
ُ
وتكمن أمهية الدراسة يف تركيزها عىل مظاهر حق جهة اإلدارة من خالل بحث عدة
فرضيات كعدم قيام املتعاقد بتقدي ِم ِخ َطاب َّ
الضامن ،أو إمكانية تعديل هذا اخلطاب ،أو مدّ
أجله ،أو استعجال املطالبة بقيمته ،أو مصادرته ،أو احلجز عىل قيمته حتت يد البنك ،أو وضعه
ِ
حتت احلراسة ،فض ً
الضامن أو ما يقوم
ال عن موقف اإلدارة من االنقضاء بالوفاء
بقيمة ِخ َطاب َّ
مقام الوفاء أو بغريمها.
ومن أهم نتائج البحث استقالل ِج َهة ا ِ
إل َد َارة بتحديد قيمة خطاب الضامن املؤقت،

 استُلم بتاريخ  2020/10/31و أجيز للنَّش بتاريخ .2020/12/29
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

ِ
بكامل الت ِ
ِ
العطاء قبل امليعاد املعني
َّأمني املُؤ َّقت .وسحب
واستبعا ُد كل عطاء غري مصحوب
ِ
ِ
ٍ
إنذار ،أو االلتجاء إىل
يرتتب عليه مصادرة التَّأمني املُؤ َّقت دون حاجة إىل
لفتحِ املظاريف الفن ّية
ُ
ال َق َض ِ
ِ
حصول رضر ،كام أن البنك ال يملك مناقشة
اء ،أو ّاّتاذ أية إجراءات أو إقامة الدّ ليل عىل
البنك أمام ِج َهة ا ِ
أو مالءمة طلب ِج َهة ا ِ
َ
إل َد َارة
الضامن متى كان نافذ ًا؛ ألن
إل َد َارة لقيمة ِخ َطاب َّ
يضمن وال يقدر.

ِ
بتحديد مبلغ
ألن تبني األسلوب اخلاص
ويويص البحث بمعاجلة حتديد قيمة اخلطاب؛ ّ
ِ
ِ
ِ
القيمة التّقديرية للعمل ّي ِة
اإلعالن يمكن ّل ُه أن يقو َد إىل أن يتعرفَ املتنافسون عىل
اخل َطاب يف
التَّعاقد َّي ِة.
وأيض ًا عدم جواز احلجز عىل ِ
الضامن من دائني املُ َت َعاقِد؛ ألن احلجز يعود
قيمة ِخ َطاب َّ
ُ
ِ
ِ
بالس ِ
ُ
للمرفق العا ّم ،فض ً
والقول
ال عن خروجه من ذمة املتعاقد،
لب عىل العمل َّية التَّعاقد َّية
َّ
ِ
ُ
الضامن وجيرد ُه من معناه.
بخالف ذلك
يعطل وظيفة ِخ َطاب َّ
املصطلحات األساسية :خطاب الضامن -التأمني  -العقد اإلداري -املصادرة
مقدمة:
احلَمد هلل رب ال َعاملني ،والعاقبة للمتقني ،وال عدوان إِ رال عىل ال رظاملِني وال حول وال قوة إال
باهلل العيل ال َعظِيم ،وصىل اهلل عىل سيدنَا ُمُ رمد النبي األمي اهلادي األمنيَ ،وعىل آله وأصحابه
أمجعني.
أ رما بعدُ :

لالئتامن يف الع ِ
ِ
الض ِ
ِ
ِ
قود
بفضل ال ُعقود اإلدار رية ،فهو وليد احلاجة
وتطور
امن
اب ر
ُ
فلقد نش َأ خ َط ُ
َ
فعة مقدر ٍ
تأمني ابتدائِي (مؤقت) ،وهنائي ،ود ٍ
وذلك من ِخ َط ِ
ِ
ٍ
َ
مة،
ابات
خاصة؛
ُ
عا رمة واإلدار رية ر
لنشاط اإلد ِ
ِ
ِ
وضامن األشياء املُ ِ
ِ
ارة ا ّلتي ظ ّلت تدفع ُه
احلاجة العمل رية
حتت ضغط
عارة ،لذا فقد نشأ َ
َ
ستحدثات ال ِعلمية واملُستجدر ِ
ِ
ات الفن ري ِة.
للم
ر
وتطور ُه وفق ًا ُ

ِ
ِ ٍ
الض ِ
ِ
ِ
بقرار
الصادرة
امن تَّشيع ري ًا
اب ر
َاقصات واملُزَ ا َيدات ر
ألول َمرة يف الئحة املُن َ
ظهر خ َط ُ
وقد َ
وزارة املال رية رقم ( )452لِ َسن َِة 1952م ،وال َقانُون رقم( )384لِ َسن َِة 1953م ،والئحته
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الت ِرنفيذ ّية الصادرة بقرار وزير املالية يف يوليو 1954م ،وال َقانُون رقم ( )463لِ َسن َِة 1954م،
ُون رقم ( )9لِسن َِة 1983م( ،)1وال َقان ِ
املتعاقبة كال َقان ِ
ِ
ِ
ُون رقم ( )89لِ َسن َِة
رَّشيعات
مرور ًا بالت
َ
والئحته الت ِرنفيذي ِة ( ،)3وهناية بال َقان ِ
ِ
ِ
بإصدار قانون
ُون رقم ( )182لِ َسن َِة 2018م
1998م(،)2
ّ
ِ
مها ِ
ِ
تَنظِيم ال رت َعا ُقدَ ات ا رلتِي ت ِ
بقرار وزير املال رية
الصادرة
اجل َهات ال َعا رمة ( )4والئحته الترنفيذ ّية ّ
ُرب َ
الضامن املستقل بص ِ
ورته احلالية يف فرنسا رإال
رقم ( )692لِ َسن َِة 2019م( ،)5يف حني مل يظهر ر
ُ
ِ
وازدهر يف العقدين األخريين انتشار ًا دول ّي ًا .هذا وقد أعدت
انتَّش
بحلول عام 1970م ،ثم
َ
َ
ِ
جلن ُة األُمم املتحدة لل َقان ِ
للقواعد
ُون التّجاري الدُّ ويل(اليونسرتال) دراس ًة حول صياغة مَّشوع
ِ
بشأن
الضامن ،والتي بدورها كانت أساس ًا ملَّشو ِع غُرفة التِّجارة الدّ ول ّية
املوحدة ِخل َطابات ر
ر
والضامنات الترعاقد رية سنة 1978م.
الكفاالت ر
مشكلة البحث :ملا كانت جهة اإلدارة حريصة عىل إمتام العقد بتذليل العقبات املالية بقبول
خطاب الضامن من املتعاقد وعدم حرمانه من جزء فعال من رأس ماله؛ فإن هذا ِ
اخل َطاب من
ر
العمليا ِ
ت ثالثية األطراف وينتج عنه منازعات خمتلفة بني أطرافه (جهة اإلدارة ،املتعاقد،
البنك) لذا تربز إشكالية حقوق جهة اإلدارة حيال خطاب الضامن ،ويرتبط هبذا السؤال عدة
أسئلة فرعية بياهنا كاآليت:
ِ
ِ
ِ
 )1ما مسوغ ِج َهة ِ
الضامن؟
اإل َد َارة يف مطالبة ال َبنك بامتداد خ َطاب ر
ِ
ِ
يناقش مدى مالءمة طلب ِج َهة ِ
َ
لقيمة ِخ َطاب
اإل َد َارة
الضامن أن
 )2هل
للبنك ر
الضامن؟
ر
ِ
 )3هل ِجل َهة ِ
اإل َد َارة بداية أن تطالب ال َبنك قبل موعد االستحقاق متى َ
كان ُمدد ًا

الرسم رية  -العد ُد )9( :يف  3مارس سنة 1983م.
( )1تنظر اجلريدة ر

( )2تنظر اجلريدة الرسمية  -العد ُد(19 :مكرر) يف  8مايو سنة 1998م.
( )3ينظر قرار وزير املال رية رقم  1367لسنة 1998م ،واملنشور بالوقائع املرصية  -العدد ( 201تابع) يف  6سبتمرب سنة
1998م.
السن ُة احلادية والستون  23املُحرم سنة 1440هـ ،املوافق  3اكتوبر
( )4تنظر اجلريدة الرسمية  -العدد 39 :مكرر (د)  -ر
سنة 2018م.

السن ُة  193يف  31اكتوبر 2019م.
( )5تنظر الوقائع املرص ّية  -العد ُد  244تابع (ب) ر
[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

ٍ
بوقت ٍ
معني؟
 )4هل للم َتع ِ
الضامن االبتدَ ائِي أو الن َّهائِي أو يطلب
اق ِد أن يمتنع عن تقدي ِم ِخ َطاب ر
ُ َ
نك أو االتفاق معه عىل إجرائ ِه؟ وهل لدائني املُ َتع ِ
الضامن من الب ِ
اقد
تعديل ِخ َطاب ر
َ
َ
الضامن حتت يد البنك عىل ٍ
احلجز عىل ِ
ِ
حجز ما
سند من ال َقانُون يف
قيمة ِخ َطاب ر
َ
ِِ
ِ
الرجوع يف ِخ َط ِ
فيمنع استحقاق
الضامن،
اب ر
ُ
للم َت َعاقد ُّ
للمدين لدى الغري؟ وهل ُ
ِج َهة ِ
اإل َد َارة له؟
ِ
البحث:
منهج
ُ
اتبعت يف هذا البحث املنهج الوصفي التحلييل من خالل االستخالص املنطقي لقواعد
َاقصات واملزايدات (التعاقدات التي تربمها اجلهات العامة) وقواعد سري املرافق العامة
املُن َ
الضامن ،مع استخدام املنهج املقارن أيض ًا يف
لالنتقال من العام إىل ما خيص تساؤالت ِخ َطاب ر
حتليل وربط النصوص ال َقانُونية املرصية -السيام مع تأخر إصدار الالئِحة الت ِرنفيذية لل َقان ِ
ُون
ّ
َ
رقم  182لِ َسن َِة 2018م -ومقارنتها مع النظام السعودي.
ِ
البحث:
حدو ُد

احلدو ُد املكانية :مجهورية مرص العربية ،واململكة العربية السعودية .واحلدود املوضوعية:
مها ِ
ال َقانُون رقم ( )182لِ َسن َِة 2018م بإصدار قانون تَنظِيم ال رت َعا ُقدَ ات ا رلتِي ت ِ
اجل َهات ال َعا رمة،
ُرب َ
والئحته الت ِرنفيذ ّية الصادرة بقرار وزير املالية رقم ( )692لِ َسن َِة 2019م( .)6ونظام املنافسات
واملشرتيات احلكومية السعودي رقم (م )128/وتاريخ 1440/11/13هـ ( )7والئحته
.

التنفيذية الصادرة بقرار وزير املالية رقم ( )1242وتاريخ1441/3/21هـ (.)8
خطة البحث" :حقوق ِج َهة ِ
الضامن"
اإل َد َارة حيال ِخ َطاب ر
الضامن كأحد صور الت ِ
رأمني يف العقد اإلداري.
متهيد :مفهوم ِخ َطاب ر

السن ُة  193يف  31اكتوبر 2019م.
( )6تنظر الوقائع املرصية  -العدد  244تابع (ب) ر
( )7واملنشور بجريدة أم القرى العدد ( )4790وتاريخ1440/2/1هـ.
( )8واملنشور بجريدة أم القرى العدد ( )4809وتاريخ1441/4/16هـ.
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بح ُث األَ رول :ماهية خطاب الضامن.
املَ َ
الضامن.
ُ
ب األَ رول:
تعريف ِخ َطاب ر
ا َملط َل ُ
ُ
الضامن.
ب ال رث ِاِن:
أركان ِخ َطاب ر
املَط َل ُ
الضامن.
ب الثالث:
خصائص ِخ َطاب ر
ُ
املَط َل ُ
الضامن.
ب الرابع:
أنواع ِخ َطاب ر
ُ
املَط َل ُ
بح ُث ال رث ِاِن :مظاهر حقوق ِج َهة ِ
الضامن:
اإل َد َارة عىل ِخ َطاب ر
ا َمل َ
ُ
الضامن.
ب األول:
تعديل ومدُّ أجل ِخ َطاب ر
املَط َل ُ
ُ
الضامن.
ب ال رث ِاِن:
استعجال املطالبة بقيمة ر
املَط َل ُ
الضامن.
ب الثالث :مصادر ُة وحجز قيمة ر
ا َملط َل ُ
ِ
احلساب
الرابع :إلغاء العقد أو التنفيذ عىل
املَط َل ُ
ب ر
الض ِ
ِ
بح ُث الثالث :انقضا ُء حق ِج َهة ِ
وثيقة ِخ َط ِ
امن.
اإل َد َارة يف
اب ر
املَ َ
ِ
الضامن أو ما يقوم مقام الوفاء.
ب األَ رول :الوفا ُء
بقيمة ِخ َطاب ر
املَط َل ُ
الضامن ِ
بغري الوفاء ،أو ما يقوم مقامه.
ب ال رث ِاِن :انقضا ُء ِخ َطاب ر
املَط َل ُ

متهيد

ِ
كأحد صور الت ِ
ِ
ِ
الضامن()9
اإلداري
العقد
َّأمني يف
اب َّ
ّ
خ َط ُ

ف املقنن املرصي مفهوم الت ِ
رأمني يف ال َقانُون بأنه :عقدٌ يلتزم املؤ ِّمن بمقتضاه أن يؤدي إىل
عر َ
ُّ
ُ
ر
ِ
ِ
املؤ رمن له (املستأمن) أو إىل املستفيد ا رلذي اشرتط الترأمني لصاحله مبلغ ًا من املال ،أو إيراد ًا مرتب ًا،

أو أي عوض مايل آخر ،يف حالة وقوع احلادث ،أو حتقق خطر مبني يف العقد ،وذلك يف مقابل

قسط ،أو أية دفعة أخرى يؤدهيا املؤ رمن له إىل املؤ ِّمن(.)10

يض اخل ِ
( )9الت ِ
وف ،والفعل منهِ :أم َن يأ َم ُن َأمن ًا .واملَأ َم ُنَ :موض ُع األَ
ِ
ٌ
من(كتاب
اشتقاق جديدٌ من
األمن ،واألَم ُن ن َِق ُ
رأمنيُ
ُ
َ
ِ
العني  -املؤلف :أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي -دار ومكتبة اهلالل  .)388/8واألَ َمن ُة :األَم ُن؛ َو ِمن ُهَ :أ َمنَ ًة
النعاس َأ َمن ًة ِمن ُه (لسان العرب .)21/13
نُعاس ًا ،وإذ َيغشاكم
ُ
( )10املاد ُة ( )747من ال َقانُون املدِن املرصي .ينظر الوقائع املرصية العدد رقم ( )108مكرر(أ) يف 1948/7/29م.
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

ِ
والت ِ
اإلداري نوعان :مؤقت(ابتدائي) وهنائي ،واألَ رول وعىل ِ
وفق ما نحت ُه
العقد
رأمنيُ يف
ِّ
َّّشيع بِ
إدارة ال َف َتوى والت ِ
ِ
مجلس الدّ و َل ِة هو :مبلغٌ مايل خيصص ُه مقدِّ م العطاء ملصلحة ِج َهة
اإلدارة ضام ًنا جلدية العطاء وتعبري ًا عن قدرته املالية ،واحلكمة املتوخاة من إيداع الت ِ
رأمني ا ُملؤ رقت
َِ َ
هي ضامن جدية مسامهة املتقدم بالعطاء يف املناقصة والتحقق من سالمة قصده يف تنفيذ العقد

يف حالة رسو العطاء عليه(.)11
احلكمة املتوخاة من إيدا ِع الت ِ
وجري ًا عىل هذه ِ
رأمني نجدُ ّ
ونص عىل
الفرنيس َ
املَّشع
أن
سبق ر
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
لكراسة
املادة ( )4تارك ًا
بتأمني مايل مؤقت اعتبار ًا من مرسو ِم 1882م يف
اقرتان العرض
الَّشوط اخلاصة حتديد قيمة وأساليب حتصيله (.)12
ُّ
املادة ( )34من مرسوم 1942/4/6عن الت ِ
ِ
ثم ما ر
رأمني املايل
استعاض يف
انفك املقنن أن
َ
اإلدارة ا ُمل َتع ِ
ِ
بالكفالة الشخص رية ،ر ِ
اقدة احلق يف قبول أو رفض هذا الكفيل بام هلا من
َ
وخو َل ج َهة ِ َ َ
الض ِ
ِ
ٍ
سلطة تقدير ري ٍة يف الت ِ
امن(.)13
رحقق من
قدرة الكفيل عىل ر
ٍ
ويف املرسو ِم رقم  167-59وتاريخ 1959/1/17م تم إلغاء الت ِ
بصفة هنائ ري ٍة
رأمني املُؤ رقت
ر
ِ
ِ
ني النّهائي فقط ()14
ِ
بام يف َ
ذلك الكفالة ّ
الشخص ًّية الترضا ُمن رية وأبقى عىل
العمل بالترأم ِ َ
.

ِ
ِ
ِ
ِ
صاحب ال َعطاء
َاقصات واملزايدات عىل
أ رما الترأمني الن َّهائي فهو ما أوجب ُه املقن ُن يف قانون املُن َ
ِ
املقبول أن يؤديه بام يساوي( )%5من ٍ
العقد ِ
بغري تفرقة بني عقود املقاوالت وعقود التّوريد
قيمة
ُ
رأمني املُؤ رقت الت ِ
ابق( )15فإذا جاوزَ مقدار الت ِ
الس ِ
خالف ًا ملا َ
وجب ر ّد
رأمني الن َّهائِي
َ
كان عليه يف ر
ِ
حاالت جتزئة العطاء عىل أكثر من مناقص بأن تتم الرتسية
ويتحقق هذا الفرض يف
ُ
الزيادة،

( )11تنظر إدارة الفتوى بمجلس الدولة لوزارة األشغال واملوارد املائية فتوى رقم ( )231بتاريخ 1991/1/9م ملف
رقم .2506/1/3
)12( G. jéze, les principes généraux du droit administratif T. 4. Paris 1936 p86
)13( M. Quancard L,adjudication des marchés publics de travaux et de fournitures sirey,
1945. P.71
)14( A. de Laubadére Venezia (J.CL.) Gaudemet (Y) Traité du droit administratif, L.G.D.J,
Paris, 13 éd T.1, 1995. P.710

كان الت ِ
(َ )15
رأمني الن َّهائِي ( ) %5من قيمة مقاوالت األعامل و ( ) %10من قيمة العقود األخرى وفق ًا للامدة ( )20من
ال َقانُون رقم ( )9لسنة 1983م (امللغى).
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عليه يف بعض األصناف أو األعامل من جمموع األصناف أو األعامل موضوع التعاقد ،والغاية
من هذا الت ِ
رأمني هو ضامن تنفيذ العقد(.)16
ِ
مها ِ
قانون تَنظِيم ال رت َعا ُقدَ ات ا رلتِي ت ِ
اجل َهات ال َعا رمة اجلديد ،وإن َ
كان
وهو نفس املعنى يف
ُرب َ
ِ
العطاء الفائز أن يؤدي الت ِ
رأمني الن َّهائِي بالنِ َس ِ
ِ
ثمة تباين يف الترفاص ِ
ب
صاحب
يل مفادها أنه :عىل
ِ
ِ
حلاالت اآلتية:
وخالل املُدد باألحكا ِم املُب رينة قرين ا َ
ِ
مقاوالت األعامل وتلقي اخلدمات
عمليات رشاء أو استئجار املنقوالت والتّعاقد عىل
-1
ُ

بنسبة ( )%5من ِ
ِ
قيمة العقد- 2 .
واألعامل الفن ّية والدّ راسات االستشار ّية ،خالل عَّشة أيام عمل

عمليات رشاء العقارات :حتجز نسبة ( )%3من الثمن - 3 .حال بيع املنقوالت نسبة ( )%30من
ُ
ِ
جيب عىل من ترسو
قيمة ما متت ترسيته عليه فور الرسو - 4 .عمليات بيع العقارات واملَّشوعاتُ :
عليه املزايدة أن يسدد نسبة ( )%10من ِ
قيمة ما متت ترسيته عليه فور الرسو - 5 .يف حالة تأجري
َ
ِ
ِ
باستغالل العقارات واملَّشوعات:
والرتخيص باالنتفا ِع أو
املنقوالت والعقارات واملَّشوعات ّ
ِ
ِ
يقدم تأمينًا هنائ ًيا
ُ
جيب عىل من يرسو عليه املزاد يف العقود ا ّلتي ال تزيد مدهتا عىل ثالث سنوات أن َ
القيمة الكلية الرايس هبا املزاد عن ِ
ِ
ِ
بالكامل وذلك فور رسو املزاد...
مدة العقد
بام يعادل ( )%10من
ّ ّ
حق ِ
السداد يكون الت ِرأمنيُ ا ُملؤ رقت من ِ
اجل َهة اإلدار رية(.)17
ويف مجي ِع حاالت عدم ر
ِ
هذا وقد ن رظم املقنن الفرنيس مسألة الت ِ
قانون املُشرتيات رقم 2006 -975م
رأمني الن َّهائِي يف
ُ
َ
ُّ
ِ
ِ
املواد )103 ،102 ،101( :فلم يكتف بعد ِم اشرتاط تأمني ابتدائي بل تَعداه إىل الترأمني
يف
َ
الضامن  LA RETENUE DE GARANTIWويعني
الن َّهائِي،
وذلك بام يعرف بنظا ِم اقتطاع ر
ٍ
ِ
ِ
استقطاع ِج َهة ِ
تم التّأكيد يف
اإل َد َارة جلزء من مستحقات املُ َت َعاقد؛ ضامن ًا حلسن تنفيذ العقد ،كام ر
ِ
ِ
ِ
الت ِ
ينص فيه عىل:
احلديث
رعديل
بموجب النِّظا ِم رقم ( 899وتاريخ  23يوليو 2015م) وا رلذي ُ
أال يزيد املبلغ املستقطع املحتفظ به يف مجي ِع احلاالت عن ( )%5من قيمة العقد ،والغرض هو
الضامن ،وهي الفرتة
تغطية االحتياطيات عند استالم العمل أو اللوازم أو اخلدمات خالل فرتة ر
ِ
ِ
ِ
ناقصات واملُ
قانون املُ
زايدات رقم  89لسنة 1998م
( )16املاد ُة ( )17من
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مها اجل َهات ال َعا رمة،
( )17املاد ُة ( )40من ال َقانُون رقم  182لسنة 2018م بإصدار قانون تَنظيم التر َعا ُقدَ ات ا رلتي تُرب َ
والستون  23املحرم 1440هـ ،املوافق  3اكتوبر 2018م.
السنة احلادية ُّ
اجلريدة الرسميّة  -العد ُد ُ 39مكرر (د)  -ر
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

للسلطة املُ َتع ِ
ِ
ِ
العيوب ا رلتي
اقدة إبداء حتفظات عىل
ا ّلتي قد ينص عليها العقد ،وا ّلتي خالهلا جيوزُ
َ
مل تكن واضحة ،أو ا رلتي مل تكن آثارها قابلة للتعريف يف وقت االستالم( .)18كام جيوزُ
ِ
الضامن بتقديم كفالة شخص ّية بعد موافقة ِج َهة ِ
مطابقة
اإل َد َارة ،مع
االستعاضة عن استقطا ِع ر

حال الكفيل من ُ
الضامن (.)19
حيث ر

ِ
غري ّ
للم َت َع ِاق ِد(املقاول أو املتعهد بالتوريد) فيتفلت
أن هذا الترأمني النرقدي كثري ًا ما يكون ُمرهق ًا ُ
َ
ِ
ِ
ِ
املَّشوع من يده ويضيع عليه الكسب املأمول بسبب عجزه عن تدبري مبلغ الترأمني ،أما إذا استطاع
هذا ا ُمل َت َع ِاقد فرض ًا تدبري مبلغ الت ِرأمني وتقديمه لإلدارة ِفإ رن هذا األمر ال خيلو كذلك من إجهاد
ورضر يصيب ا ُمل َتع ِاقد جراء حرمانه من ٍ
ِ
جزء ٍ
رأس ماله ا رل ِذي سيبقى ُجممد ًا و ُمعطالً،
مهم من
َ
ِ
ِ
ِ
يقوم بتنفيذه(.)20
وغالب ًا ما يكون ا ُمل َت َعاقد يف أشدِّ احلاجة إىل هذا املبلغ؛ لإلنفاق عىل املَّشو ِع ا رلذي ُ

ِ
ٍ
بخاف ر
الضامن ركن ًا أساس ري ًا،
أن احليا َة العمل رية مليئة
وليس
بالعمليات ا رلتي تدخل فيها ِخ َطابات ر
َ
وتقوم بدور مهم عىل الص ِ
حتل ر
عيد الدر اخيل واخلارجي ،فهل ُّ
يطلب تقديمه
ُمل الت ِرأمني النرقدي ا رل ِذي
ُ
ر
ِ
ِ
يف ِ
ِ
املجاالت؟ حقيقة يكاد ال خيلو
واالمتياز ،وغري ذلك من
واألشغال العا رم ِة،
جمال عقود التروريد،
رشط يطلب من كل ٍ
ٍ
طرف يقوم ِ
يقدم
عقد من هذه العقود عىل اختالف أنواعها من
ُ
بدور املنفذ أن َ
ِ
ِ
ِ
َ
لضامن جدية العطاءات ،كام يطلب الترأمني النّقدي يف حالة قبول العطاء بنسبة
وذلك
ضامن ًا نقد ري ًا،
ِ
َ
حلسن تنفيذ التزاماته(.)21
وذلك
معينة من جمموعِ قيمة العطاء يقدمها من يرسو عليه العطاء،

)18( Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté,
le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les
réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas
échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le
marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui
n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la
reception .
Article 101 Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015
))19(Article 102Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande
ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. Le
montant de la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être
supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent. Leur objet est identique à celui de
la retenue de garantie qu'elles remplacent

( )20د .رياض ناظم محيد -النظا ُم ال َقانُوِن ِخل َط ِ
دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندر ّية 2016م ص .8
اب ر
الضامنُ ،
ِ
دار النرهضة العربيّة القاهرة ،الطبع ُة الثانيرة 2013م ،ص.175
( )21د .سميحة القليويب-
ُ
األسس ال َقانُونية لعمليات البنوكُ -
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اإلدارة يفضلون االلتجاء إىل الب ِ
ِ
ِ
ألجل َ
نوك لكوهنا جهات معتمدة
أصبح ا ُمل َت َع ِاقدون م َع
ذلك
ُ
َ
وتتمتع بمالءة عالية وا رلتي أخذت عىل ِ
ُ
عاتق َها تقديم ِخ َطاب ضامن ُّ
وحيول وجتميد
حيل ُمل الت ِرأمني،
اجل َهة اإلدار رية ا ُمل َت َع ِاقدة ملدة طويلة ،لذا جرى العمل عىل ِ
مبلغ الت ِرأمني لدى ِ
الضامن يف
قبول ِخ َطابات ر
الضامن النرقدي مطلوب ًا من ِ
اجل َه ِة ا ُمل َت َع ِاقدة بناء عىل ٍ
نص قانوِن أو
مجيعِ احلاالت ا رلتي يكون فيها ر
ِ
ال عن إيداعِ مبلغ نقدي كضامنّ ،
الئحي ،فيعدُّ بدي ً
لإلدارة نفس الغرض
حيقق
الضامن ُ
ألن ِخ َطاب ر
من إيداعِ النقود ،وهو ما استوجب أن حيتوي التزام البنك ا ُملصدر ِ
للخ َط ِ
اب عىل نفس العنَارص ا رلتي
َ
ِ
الضامن ُمل النُقود يف الوفاء(.)22
ُ
حتقق الغرض من إيداعِ النُقود ،أي أن حيل ِخ َطاب ر

بح ُ
ث األَ َّول
املَ َ

ماهية خطاب الضامن
ب األَ َّول
املَط َل ُ
تعريف خطاب الضامن وأمهيته
خطاب الضامن ( )23تعهد كتايب يصدر من البنك يلتزم بموجبه بالدفع نيابة عن العميل وبناء
عىل طلبه مبلغ ًا معين ًا إىل املستفيد خالل مدة ُمددة دون قيد أو رشط(.)24

( )22د .رياض ناظم محيد -املرجع السابق ص .9
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الضام ُن ً
وض رمنَه
وض َامن ًا :كَ َفل ِبهَ .
والضمنيُ  :الكَف ُيل َضم َن اليش َء َو ِبه َضمن ًا َ
لغة :مصدر ضمنته أضمنه ضامن ًا ِإذا كفلته ر
( )23ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ٌ
ٌ
ضمنُه
وسمني
ونارض ونَضري َوكَافل وكَفيلُ .ي َقالَ :ضم ُ
ابن األعرايبُ :ف َال ٌن ضام ٌن َ
ِإياه :كَ رف َلهُ .
نت اليش َء أ َ
وضمنيٌ وسام ٌن َ
ٌ
هلل َفهو ِ
ويف احل ِد ِ
َضامن ًاِ ،فإنرا ِ
ِ
ات ِيف َس ِب ِ
ُ
ضام ٌن َ
هلل َأن
عَىل ا رِ
لسان
ضام ٌنَ ،و ُه َو َمضمون(.
يثَ " :من َم َ
يل ا رِ ُ َ
العرب َ ِ ) 257/13
ِ
ِ
سنن أيب داود  7/3ح.
جلن َرة
دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت  1495/3ح .رقم (ُ .)1867
ُ
رارشُ :
ُيدخ َل ُه ا َ
(صحيح مسلم الن ُ
اإلسن ِ
ِ
يح ِ
رقم (َ .)2494
الشيخ أبو عبد اهلل احلاكمَ :ه َذا َح ِد ٌ
ُ
َاد َو َمل ُخي َِّر َجا ُه .ينظر املستدرك عىل الصحيحني -
قال
يث َصح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
كتاب اجلهاد  83/2ح .رقم {ُ .)}2400
الض ُ
امن ُ
ستدرك
جهة االشتقاق .وممرا ُي
وقول
مأخو ٌذ من ر
بعض ال ُف َقهاء :ر
الضم غَ َل ٌط من َ
ِ
ِ
حلديث :تك رفل
(تاج العروس من جواهر القاموس -دار اهلداية .) 239/35وأكثر ما يكون ر
عَ َليه ُ
الضامن بمعنى الك َفا َلة َكَام ِيف ا َ
هلل ملن خرج ِيف سبيله و ِيف احل ِد ِ
يث اآلخر تضمن اهلل ملن خرج ِيف َسبيله َو َمعنَا ُه أوجب َل ُه َذلِك وقضاه( .مشارق األنوار عىل
ا ُ
َ
َ
َ َ
صحاح اآلثار -للشيخ عياض السبتي ،املكتبة العتيقة ودار الرتاث .)60/2

( )24د .سميحة القليويب -النظام القانوِن خلطابات الضامن املرصفية – بحث منشور بمجلة القانون واالقتصاد ،كلية
احلقوق جامعة القاهرة العدد (  )2،1السنة  42ص10
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الضمان]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

الضامن:
أوالً :تعريفُ املَحك ََمة اإلدار َّية ال ُعل َيا ِخل َطاب َّ

ِ
بموجبه ال َبنك بناء عىل ِ
أمر
الضامن بأن ُه :تعهدٌ يلتزم
عرفت املَحك ََم ُة اإلدار رية ال ُعل َيا ِخ َطاب ر
ِ
ِ
بمجرد طلب هذا األخري ّل ُه خالل مدة
للمستفيد
عميله بدفع مبلغ نقدي معني أو قابل للتعيني
ِ
الضامن وإن َ
ليس أداة
معينة .وغني عن البيان أن ِخ َطاب ر
كان يقوم مقام الترأمني النقدي إال أنه َ
ِ
كالشيك أو بقية األوراق التجارية إنام هو أداة ضامن فقط وعادة ما تتطلب البنوك ضامنات
وفاء
الضامنات يف حالة
الضامن أو فتح االعتامدات ،وتسمى هذه ر
كافية من عمالئها نظري ِخ َطابات ر
الضامن الغطاء ،ويتنوع هذا الغطاء فقد يكون نقد ًا أو عين ًا وقد يترخذ الغطاء صورة
ِخ َطابات ر
حقوقه قبل املستفيد الناشئة عن العملية الصادر ِ
ِ
ِ
الضامن(.)25
العميل عن
تنازل
بشأهنَا ِخ َطاب ر
ر ر
الضامن:
ثاني ًا :التكييفُ ال َقانُوين ِخل َطاب َّ

ذهبت اجلمع ري ُة العموم ري ُة لقسمي ال َف َتوى والت ِ
ِ
ِ
معرض التّكييف
مجلس الدر و َل ِة يف
رَّشيع ِب
الض ِ
القانُوِن ِخل َط ِ
امن إىل ر
َ
الضامن ليس إال تنفيذ ًا اللتزام ا ُمل َت َع ِاقد مع ِج َه ِة
أنِ ...":خ َطاب ر
اب ر
ِ
ِ
اإلدارة يف هذا االلتزام
اإل َد َار ِة بتقديم الت ِرأمني الن َّه ِائي عن طريق ال َبنك ا رل ِذي حيل ُمل ا ُمل َت َع ِاقد مع
وبذلك يكون البنك هو امللتزم ِ
َ
هبذه القيمة تطالبه هبا اإلدارة
عىل أن يكون ذلك عند طلبها منه،
َ
الضامن املشار إليه قد أصبح مدين ًا بااللتزا ِم ِ
بأداء
ابتداء إن شاءت ذلك؛ إذ هو بتقديمه ِخ َطاب ر
َ
ِ
القيمة املبينة يف ِ
اخل َط ِ
اب عند ال رطلب ،وال خيل َ
اإلدارة نفسها هبذا االلتزام
ذلك بالتزام ا ُمل َت َع ِاقد مع
ر
ِ
ِ
نك بالتزامه هذا ،وبذلك يكون ِجل َهة ِ
إذ هو ال يربأ منه إال إذا ويف ال َب ُ
اإل َد َارة يف هذه احلالة مدينان
ِ
ويقوم
اإلدارة وال َبنك ،يلتزم كل منهام بأداء قيمة الت ِرأمني الن َّه ِائي نقد ًا عند طلبه،
مها :ا ُمل َت َع ِاقد مع
ُ
التزام ال رث ِاِن إىل جانب التزام األَ رول .ومصدر التزام األَ رول معروف وهو العقدُ املربم مع ِج َهة
ِ
فليس العقد ا ُملشار إليه ،إنام هو عقد
اإل َد َارة وهو مصدر التزاماته قبلها ،أ رما مصدر التزام ال َبنك َ
آخر بمقتضاه وقع االتفاق بني ِج َهة ِ
اإل َد َارة وا ُمل َت َع ِاقد معها وال َبنك ،عىل أن يعترب هذا األخري مدين ًا
بقيمة الت ِرأمني النقدي يلتزم بوفاء هذه القيمة مكان ا ُمل َت َع ِاقد معها ،وهبذا يكون التزام ال َبنك قبل
( )25حكم املحكمة اإلدارية العليا جلسة  9من يناير سنة 1990يف الطعن رقم  1933لسنة  31ق ،جمموع ُة املبادئ
السنة اخلامسة والثالثون  -العد ُد األَ رول (من أول اكتوبر سنة  1989إىل
ال َقانُونية التي قررهتا املحكمة اإلدارية العليا ،ر
آخر فرباير سنة  )1990ص .746
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ِج َهة ِ
اإل َد َارة التزام ًا أصلي ًا مبارش ًا أو مستق ً
ويتضمن األمر يف هذه احلالة
ال عن التزام ا ُمل َت َع ِاقد معها،
ُ
ِ
ِ
بالدين ا رل ِذي ِجل َهة ِ
ِ
اإل َد َارة قبل ا ُمل َت َع ِاقد معها مكان ا ُمل َت َع ِاقد املشار إليه مع
الوفاء
للبنك يف
إنابة
ِ
ُ
اإلنابة القارصة ا رلتي
استمرار قيام هذا ا ُمل َت َع ِاقد بالدين املذكور إىل جانب التزام ال َبنك به وهذه هي

َ
أشار إليها َ
حصل املدين
نص عىل أن ُه :تتم اإلنابة إذا
املدِن يف املادتني  2/360 ،359حني ر
القانُون ّ
ِ
رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان املدين .وال تقتيض اإلنابة أن تكون
عىل
هناك مديونية سابقة ما بني هذا املدين واألجنبي (مادة رقم )359وال يفرتض التّجديد (جتديد
ِ
اإلنابة .فإذا مل يكن هناك اتّفاق عىل الترجديد قام االلتزام اجلديد إىل جانب
الدين بتغيري املدين) يف

ولذلك يكون الرأي الصحيح يف ِ
َ
الضامن يف مثل هذه
االلتزام األَ رول؛
شأن تكييف ِخ َطاب ر
ر
ر
القان ِ
األحوال أنه ال يعترب كفالة إنّام هو من ِ
قبيل اإلنابة القارصة املعروفة يف َ
ُون املدِن ،وبه ينشأ يف
ذمة البنك التزام ُجمرد ِ
ِ
بأداء قيمة الت ِرأمني عند طلب ِج َهة ِ
اإل َد َارة ذلك منه.")26( ...
َ
الض ِ
وهو ختريج موفق من اجلمع رية العموم رية يف التّكييف ال َقانُوِن ِخل َط ِ
امن إذ جعله من
اب ر
ِ
قبيل اإلنابة القارصة ،ليصبح لإلدارة مدينان ( املتعاقد والبنك) يلتزم كل منهام بأداء قيمة

التأمني جلهة اإلدارة.
الضامن:
ثالث ًا :أمه َّي ُة ِخ َطاب َّ

ِخل َط ِ
األشخاص االعتبار ري َة العا رم َة
الض َامن أمه رية كبرية يف احل َي ِاة العمل ّي ِة ،إذ نجدُ
اب ر
َ
ِ
َاقصات واملزايدات تقديم مبلغ معني
تطلب ممن
كات الكبري َة
والَّش َ
ر
يرغب يف االشرتاك يف املُن َ
ُ
ُ
ٍ
يرض
كتأمني وضامن جلد ري ِة العطاءات ا رلتي يقدموهنا ولكن تقديم هذه ر
الضامنات النرقدية ُّ
حاجة إليه يف ِ
ٍ
ِ
تنفيذ العمل رية ،كام ر
باملقاول؛ ر
أن
ألن فيه جتميدً ا ملبل ٍغ ضخ ٍم مدة طويلة بينام هو يف
ُ
يفضل املقاول أن يقدِّ َم
إجراءات اسرتداده بعد االنتهاء من املَّشو ِع طويلة ومعقدة ،لذلك
لصاحب املَّشوع ِخ َطابا من الب ِ
ِ
نك ّ
الضامنَة (.)27
حيل ُمل هذه ر
َ
ً

( )26ينظر جمموع ُة مبادئ اجل ِ
ِ
بشأن ال ُعقود اإلدار رية ُ
منذ نشأهتا 1946م إىل 2005م ،فتوى رقم)544( :
مع رية ال ُعموم رية
َ
بتاريخ 1964/6/20م.
ِ
ِ
رارش عامل الكتب بريوت،
( )27دُ .مي الدين إسامعيل علم الدين -خ َطاب ر
الضامن واألساس ال َقانُوِن اللتزام البَنك -الن ُ
ص. 3
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الضمان]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

ِ
ِ
ُ
أنواع َها(:أشغال عامة ،توريد ،امتياز،
بكافة
تشرتط العقو ُد اإلدار ري ُة
وعىل هذا النّحو
ِ
ِ
نقل )...تأمين ًا ممث ً
الرجوع إليه
ال يف خ َطاب ضامن أو غريه لضامن حسن تنفيذ العقد ،وإلمكانية ُّ
ِ
ِ
تنفيذ التزاماته ال
الوفاء حال استحقاق الترعويضات نتيجة إخالله يف
حالة مماطلة املُ َت َع ِاقد يف
ألن اإلدار َة قد ترجع عىل املُ َتع ِ
رضرا؛ ّ
اق ِد بدون حدوث رضر فيكفي إخالله ،إذ
َ
ُ
ملجرد إحداثه ً
ِ
ال يعقل أن يستفيدَ ا ُمل َت َعاقد من تفادي ِج َهة ِ
ِ
بحسن تدبريها ،أو احلس
الرضر
اإل َد َارة وقوع ر
ِ
ِ
ِ
ِ
توريده خالل الوقت
بتوفري ما عجزَ املور ُد عن
حلي َطة
باملسؤول
املُتَقدِّ م
ِّ
اإلداري يف توخيه ا َ
ِ
فلهذه األسباب ولضامن توفري عامل الثقة ،ورسعة الوفاء ،وتوفري األمان
املرضوب بالعقد،
ُ
لتحقيق ما تقدم وصوالً للحكمةِ
ِ
ِ
ِ
الضامن
واالستقرار يف املعامالت؛ دعت احلاجة خل َطاب ر
ضامن اجلدية وحسن النية يف ِ
ُ
تنفيذ العقود اإلدار رية.
األصيلة وهي:
ر
ر ُ
ِ
ِ
كام ال خيفى عظيم املنفعة عىل الب ِ
العمولة املرصف رية ،فض ً
غطاء
ال عن
نك املستفيد من
َ
الض ِ
ِخ َط ِ
الضامن.
امن ا رلتي تزيد من حج ِم الودائع لدى ال َبنك طيلة فرتة ر
ابات ر
ِ
ِِ
مع ِج َه ِة ِ
اب ُ
حيول وجتميد أمواله النّقدية ا رلتي حيتاجها
اإل َد َارة فإِ رن اخل َط َ
أ ّما عن املُ َت َعاقد َ
ِ
ِ
مواج َه ِة ِ
اإل َد َارة.
لتغطية مصاريف تنفيذ عملياته الترعاقد رية ا ّلتي التزم هبا يف

للبنك هي قطع ًا أقل من أرباح القرض من الب ِ
ِ
أن العمول َة ا ّلتي يدفعها املُ َتع ِ
ال عن ّ
فض ً
نك
اقد
َ
َ
ِ
اقدُ يف دف ِع الت ِ
حالة رغب ا ُمل َتع ِ
رأمني نقد ًا ِجل َه ِة ِ
اب
اإل َد َارة ،وهذه من مجلة املنافع ا رلتي يسعى خ َط ُ
َ َ
ِ
ِ
الضامن إىل حتقيقها بني أطرافه الثالثة( :ج َه ُة ِ
اإل َد َارة ،املُ َت َعاقد ،ال َب ُ
الضامن).
نك ّ
ر

ِ
ألطرافه الثالثة ،إذ يفيد منه ال َبنك ا رل ِذي أصدره ألنه
الضامن مصلحة
وهبذا ُّ
حيقق ِخ َطاب ر

يتقاىض عمولة نظري إصداره ،ويفيد منه عميل ال َبنك ألنه جينبه تقديم تأمني نقدي ...ويفيد
ِ
ِ
منه املستفيد ا رل ِذي صدر ِ
ِ
بمثابة
رب
اخل َطاب لصاحله أو عىل
األقل ال يضار منه ألن اخل َط َ
اب يعت ُ
مركز ما ٍيل ٍ
ٍ
متني هو ال َب ُ
نك (.)28
نقود بني يديه ألن ُه يتضمن التزام ًا صادر ًا من ملتزم ذي
وتشتد احلاجة إىل ِخ َط ِ
الضامن كلام أعوزت احلياة الترعاقد رية الثقة بني املتعاقدين،
ابات ر
الضامن مزايا عديدة:
وهكذا نرى ِخل َطابات ر
( )28دُ .مسن شفيق -الوسيط يف ال َقانُون التجاري -طبعة  1963ج 3فقرة 470
452
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(أ) توفر ال ّثقة بني املتعاقدين ،فتتم صفقات لوالها ربام عجزَ أحد الطرفني عن ِ
إبرام َها.
ُ
ِ
ِ
(ب) تغني عن استعامل النُّقود ،ر
الضامن يعفي من دف ِع الترأمينات
ألن تقديم خ َطاب ر
النقدية ،وهو بذلك يؤدي -إىل ٍ
حد ما -إحدى وظائف األوراق التِّجار رية.
ر
ِ
ِ
ُ
حيدث يف
حبس النُّقود عن الترداول كام
(ت) تفيدُ االقتصاد القومي إذ ال تؤدي إىل
رأم ِ
الت ِ
ينات النقد ري ِة.
الضامن الالزم له والثقة املنشودة دون أن يدفع
(ث) تيرس عىل عميل ال َبنك أعامله ،إذ توفر ر
رأمني يف أي نشاط آخرِ ،
نقود ًا ويستطيع أن يستغل مبلغ الت ِ
الضامن من أهم
فخ َطابات ر
اخلدمات التي يؤدهيا ال َبنك إىل عمالئه لقاء أجر زهيد(.)29
ِ
العمل ،فام زالت األبحاث
الضامن وكثرة اإلشكاالت التي يثريها يف
ورغم أمهية ِخ َطابات ر
الفقه رية فيه قليلة نتيجة لتحفظ البنوك عىل ما لدهيا من وثائق ومن دقائق التفاصيل بزعم أن
وهم ر
تستهدف محاية أرسار شخص معني وال
ُ
ألن الرسية
رسية أعامهلا تتطلب ذلك .وهذا ٌ
ُ
تتناول املعلومات يف ذاهتا .كذلك
نالحظ أن األحكا َم القضائ ري َة يف هذا املوضوع قليلة إىل حدِّ
النُّدرة لسببني:

ِ
ِ
البنوك كانت تلجأ دائ ًام يف ِ
َ
وزارة املال ري ِة كلام َ
كان ال رطرف اآلخر
منازعاهتا إىل
حل
األَ رول :أن
َ
يف النزا ِع مصلحة حكوم ّية ،وقد حتله وزارة االقتصاد بنفسها ،وقد تستفتي فيه جملس الدر ولة
ِ
َ
لذلك كانت فتاوى
بامتثال األطراف هلذه الفتوى.
تعذر عليها ذلك .وغالب ًا ما ينتهي النزاع
إذا َ

جملس الدر ولة يف هذا املوضوع أكثر نسبي ًا من األحكام القضائ رية.

ِ
ِ
حساب مدين،
الضامن يف
بعض ال ُبنوك تقيد التزام العميل قبلها
بصدد ِخ َطاب ر
ال رث ِاِن :إن َ
ِ
بالقرض ،وبذلك تتحول دفة النّزاع من نزاع حول قيمة ِخ َطاب ضامن إىل نزا ٍع
عىل أن ُه اعتامد
ٍ
حساب جار(.)30
حول مفردات أو رصيد

( )29دُ .مي الدين إسامعيل ،املرجع السابق ،ص 5،4
( )30املرجع السابق ،ص .5
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

ب ال َّث ِاين
املَط َل ُ
أركان ورشوط خطاب الضامن
أوال :أركان خطاب الضامن (.)31
 )1املُ َتع ِ
اقد ،وهو بيان جوهري وُمل اعتبار يف خطاب الضامن.
َ
ِ )2ج َهة ِ
اإل َد َارة التابع هلا املَّشوع؛ ذلك ألن العقد املطلوب ألجله الضامن ال يعترب إدار ًيا
من كافة الوجوه ،إال بأن يكون أحد طرفيه شخص ًا معنوي ًا عام ًا ،ويتصل نشاطه بمرفق
طا استثنائية غري مألوفة يف نطاق القطاع اخلاص ()32
ال عن تضمنه رشو ً
عام ،فض ً
ِ
ِ
 )3نوع العقد اإلداري املتقدم بشأنه املُ َت َعاقد؛ ألن طبيعة العملية وحجمها ُمل اعتبار يف
حتديد النسب ،فصاحب العطاء الفائز يؤدي التأمني النهائي بالنسب من خالل
.

احلاالت اآلتية :عمليات رشاء أو استئجار املنقوالت والتعاقد عىل مقاوالت األعامل
وتلقي اخلدمات واألعامل الفنية والدراسات االستشارية بنسبة ( )%5من قيمة العقد،
عمليات رشاء العقارات :حتجز نسبة ( )%3من الثمن ،يف حالة تأجري املنقوالت
والعقارات واملَّشوعات والرتخيص باالنتفاع أو باستغالل العقارات واملَّشوعات
يقدم تأمينًا هنائ ًيا بام يعادل ( )%10من القيمة الكلية (.)33
الضامن (املبلغ املضمون وفق ًا للنسبة املنصوص عليها نظام ًا).
 )4قيمة ر
 )5مدة رسيان ِ
اخل َطاب.
 )6أية رشوط أخرى متكن اإلدارة من تعزيز االستيثاق يف نص ِ
اخل َطاب.

( )31يتفق الركن والَّشط يف أن كليهام يتوقف عليه وجود اليشء وجود ًا قانوني ًا ،وخيتلفان يف أن الركن جزء من حقيقة
اليشء وماهيته ،أما الَّشط فهو خارج عن حقيقة اليشء وماهيته( .رشح التوضيح عىل التنقيح – لصدر الَّشيعة عبيد
اهلل بن مسعود -النارش :مكتبة صبيح بمرص .)262/2
( )32جمموعة املبادئ التي قررهتا املحكمة اإلدارية العليا ،الطعن رقم  765لسنة  50ق جلسة  25نوفمرب سنة
(2008الدائرة الثالثة) السنة الرابعة واخلمسون  -من أول اكتوبر  2008إىل آخر سبتمرب  2009ص .119
( )33مادة ( )40من القانون  182لسنة 2018م.
454

16

[السنة السادسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss90/8

???? ????? ????? ????Mohammed: ????? ????? ?????????? ???? ?????? ???????? ????? ??????- ?.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [د .محمد فاروق محمود محمد]

الضامن
ثاني ًا :رشوط ِخ َطاب َّ
الضامن صادر ًا من أحد البنوك املعتمدة ،بمعنى صدوره من
 )1أن يكون ِخ َطاب ر
شخص اعتباري وعليه فال يقبل من الشخص الطبيعي.
 )2أال يكون ِ
اخل َطاب مقرتن ًا بأي قيد أو رشط ،وأن تكون قيمته خالية من أية
خصومات تتعلق بالرضائب ،أو الرسوم ،أو سداد زكاة ،أو أجور عامل ،أو أية
نفقات أخرى .وأن يقر فيه املرصف بأن يدفع حتت أمر ِ
اجل َهة اإلدار رية مبلغًا يوازي
الت ِ
رأمني املطلوب ،وأنه مستعد ألدائه بأكمله عند أول طلب منها دون االلتفات إىل
أية معارضة من مقدم العطاء(.)34

 )3استقالل التزام البنك قبل اإلدارة عن عالقة البنك باملُ َتع ِ
اقد ،بمعنى أنه ال أثر
َ
َ
َ
لدفوع ا ُمل َتع ِ
اقد قبل ال َبنك والناشئة عن العقد املربم بينهام وا رل ِذي أعرب فيه العميل
َ
الضامن وفق ًا لَّشوط معينة وموافقة ال َبنك عىل
عن طلبه يف إصدار ال َبنك ِخل َطاب ر
ذلك (.)35
وهو ما أكدته املَحك ََمة اإلدار رية ال ُعل َيا يف حكم هلا بأن :ضامن ال َبنك ال يعترب عقد ًا بينه وبني
الضامن ،ولذلك فإِنره ال يشرتط اللتزام ال َبنك أن يقبل املستفيدون
املستفيدين من ِخ َطابات ر
اخل َطابات ،وإنام يلتزم البنك هنائي ًا بمجرد إصدار ِ
ِ
اخل َطابات ( .)36كام قضت يف حكم آخر هلا
َ
الضامن بأنه التزام ناشئ عن إرادته املنفردة وهو
بقوهلا :يتميز التزام ال َبنك الناشئ عن ِخ َطاب ر

( )34مادة )82(:من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 2018/182م ،والصادرة بقرار وزير املالية رقم  692لسنة
2019م ،واملنشورة بالوقائع املرصية  -العدد  244تابع (ب) يف 31اكتوبر سنة 2019م.
الضامن ص  ،91ويرتتب عىل ذلك أنه إذا كانت إرادة العميل مشوبة
( )35د.سميحة القليويب -النظا ُم ال َقانُوِن ِخل َطابات ر
بعيب من عيوب اإلرادة ِ
فإ رن هذا األمر ال يؤثر عىل التزام ال َبنك قبل املستفيد ،إذ يبقى هذا االلتزام قائام وصحيح ًا ،وإذا
ِ
أيضا عىل حق
الضامن وفسخ العقد ،فإِنره ال أثر لذلك ً
فرض أن العميل مل يقدم للبنك الغطاء املتفق عليه إلصدار خ َطاب ر

الضامن وليس من العقد املربم بني البَنك والعميل .ينظر د .سليامن رمضان عمر -النظا ُم
املستفيد املستمد من ِخ َطاب ر
الضامن املرصفية -دراسة مقارنة ،دار الفكر اجلامعة ،اإلسكندرية 2009م ص.345
ال َقانُوِن ِخل َطابات ر

( )36حكم املحكمة اإلدارية العليا بالطعن رقم  897لسنة  29ق بتاريخ 1963/7/20م ،جمموعة املبادئ التي قررهتا
املحكمة العليا يف عَّش سنوات 1955م1965-م ،جمموعة أبو شادي ،ص.1389
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

ِ
ِ
ِ
بالعميل(.)37
باملستفيد ،أو عالقة ال َبنك
عالقة العميل
أمر مستقل عن
ِ
بمجلس
ويف هذا اإلطار أفتت اجلمع ري ُة العموم ري ُة للقس ِم االستشاري للفتوى والترَّشيع
اإلدارة يف هذه احلالة مدينان ،مها املُ َتع ِ
ِ
الدر ِ
َ
اقد مع اإلدارة،
ولة بأن ُه...":
َ
بذلك يكون ِجل َهة ِ َ َ
الضامن نقد ًا عند طلبه .ويقوم التزام ال رث ِاِن إىل جانب
وال َبنك ،يلتزم كل منهام بأداء قيمة ِخ َطاب ر
التزام األَ رول ،ومصدر التزام األَ رول معروف ،وهو العقد املربم مع اإلدارة ،وهو مصدر التزاماته
قبلها  -أما مصدر التزام ال َبنك ،فليس العقد املشار إليه  -وإنام هو عقد آخر بمقتضاه وقع
اقد معها والبنك ،عىل أن  -يعترب هذا األخري مدينا بقيمة الت ِ
اإلدارة واملُ َتع ِ
ِ
رأمني
َ
َ
االتفاق بني ج َهة ِ َ َ
النقدي ،يلتزم بوفاء هذه القيمة مكان املُ َتع ِ
اقد معها .وهبذا يكون التزام ال َبنك قبل ِج َهة ِ
اإل َد َارة
َ
ال عن التزام املُ َتع ِ
اقد معها (")38
التزام ًا أصلي ًا مبارش ًا ومستق ً
َ
الضامن مستحق ًا لرصف ما يتضمنه من قيمة مالية فور صدوره ،بمعنى أن
 )4أن يكون ِخ َطاب ر
.

الوفاء ال يتوقف عىل حتقق رشط وال عىل حلول أجل (.)39

ب ال َّثالث
املَط َل ُ
الضامن
خصائص ِخ َطاب َّ
ُ

حق ِجل َهة ِ
الضامن ،وختم ّ
اإل َد َارة
الشعار ...وإال ّ
 )1التزام مكتوب موقع عليه من ال َبنك ّ
رفضه وعدم قبوله.

 )2موضوعه دفع مبلغ معني ال يشء غريه.
 )3شخيص للجهة اإلدار رية التابع هلا املَّشوع.

 )4خاص بعملية تعاقدية ُمددة ،فال جيوز مصادرة ِخ َطاب ضامن يف عملية أخرى؛ فال
( )37حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم  1933لسنة  31ق بتاريخ 1990/1/9جمموعة املبادئ القانونية
التي قررهتا املحكمة اإلدارية العليا ،السنة اخلامسة والثالثون  -العدد األول (من أول اكتوبر سنة  1989إىل آخر فرباير
سنة  - )1990ص .746
( )38جمموعة املبادئ ال َقانُونية التي تضمنتها فتاوى اجلمعية العمومية للقسم االستشاري للفتوى والتَّشيع
السنة الثامنة عَّشة ( -من اكتوبر سنة  1963إىل سبتمرب سنة  - )1964ص .93
ِ
مها ِ
( )39املادة ( )22من ال َقانُون رقم ( )182لسنة 2018م بإصدار قانون تَنظِيم ال رت َعا ُقدَ ات ا رلتي ت ِ
اجل َهات ال َعا رمة،
ُرب َ
واملنشور باجلريدة الرسمية العدد  39مكرر (د) يف  3اكتوبر 2018م.
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الضامن
جيوز للوزارة أن ختصم مستحقاهتا عن عقد آخر قبل هذا املتعهد من ِخ َطاب ر
الصادر يف شأن العقد ا رل ِذي انصبت عليه الكفالة وا رل ِذي نفذ صحيح ًا (.)40
 )5ال جيوز التنازل عنه إال بوفاء املُ َتع ِ
اقد بالتزامه.
َ
ُ )6مدد املدة ،فيجب أال تقل مدة رسيانه عن ثالثني يو ًما عىل األقل بعد انتهاء املدة
الضامن ملدة
املحددة لرسيان العطاءات ،وبالنسبة للتأمني الن َّهائِي يكون رسيان ِخ َطاب ر
تبدأ من وقت إصداره إىل ما بعد انتهاء مدة العقد بثالثة أشهر ،إال إذا اتفق عىل غري
ذلك(.)41
الضامن والتي تضمنتها املادة )252( :من الالئحة املالية
وجتدر اإلشارة إىل صيغة ِخ َطاب ر
الضامن وذلك عىل النحو
للموازنة واحلسابات عىل الصيغة التي يتعني أن حيرر هبا ِخ َطاب ر
اآليت :السيد .../نتعهد بأن نضمن السيد .../يف مبلغ  ...من قيمة العطاء املقدم عنه عن توريد
أو مقاولة  ...لوزارة /مصلحة ...أننا مستعدون ألداء هذا املبلغ للوزارة أو املصلحة عند أول
طلب منها دون االلتفات إىل أية معارضة يف ذلك من قبل صاحب /أصحاب العطاء ،وهذه
الضامنة احلق يف جتديد
الضامنة تظل نافذة املفعول لغاية  ...سنة ....وللجهة الصادر لصاحلها ر
ر
رسياهنا ملدة أخرى أو أكثر .حترير ًا يف)42(//
.

الرابع
املَط َل ُ
ب ّ
الضامن
أنواع ِخ َطاب َّ
ُ
الضامن تبع ًا لعدة حيثيات معتربة ،فمن حيث عدد جهات اإلصدار تنقسم
تتعدد ِخ َطابات ر
إىل ِخ َطابات صادرة من بنك واحدِ ،
وخ َطابات صادرة عن عدة بنوك .ومن حيث ال َبنك

( )40قاعدة رقم ( )64فتوى رقم )138( :بتاريخ 1961/2/11م ملف رقم ( )19/1/78جمموعة مبادئ اجلمعية
العمومية بشأن العقود اإلدارية منذ نشأهتا 1946م إىل 2005م.
( )41مادة )82(:من الالئِحة الت ِرنف ِ
يذ رية للقانون رقم ( )182لسنة 2018م  ،والصادرة بقرار وزير املالية رقم ()692
َ
لسنة 2019م.
( )42د .صالح الدين فوزي -قانون املناقصات واملزايدات املشاكل العملية واحللول ال َقانُونية -دراسة حتليلية تأصيلية
ِ
رارش :دار النهضة العربية 2010م ص.171
مقارنة للعقود اإلدارية ،الن ُ
[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

املصدر تنقسم إىل ُميل ،وُميل معتمد خارجي ،وأجنبي .ومن حيث املوضوع تنقسم إىل
ِخ َطابات متعلقة بالعقود اإلدارية ُمل الدراسةِ ،
وخ َطابات متعلقة بغري العقود اإلدار رية،
ر
كاخل َطابات اجلمركية ِ
ِ
الضامن املرصفية حالة عدم وجود سندات للشحن،
وخ َطابات ر
الضامن املهنيةِ ،
ِ
وخ َطابات ضامن توقي احلجز عىل السفن ...وهي مجيعها (املتعلقة
وخ َطابات ر

بغري العقود اإلدار رية) خارج إطار الدراسة ،هذا وسوف نفرد لكل تقسيم مساحة بام تكفل
تسليط الضوء عليه ،وذلك عىل التفصيل اآليت:
الضامن من حيث املوضوع:
أوالًِ :خ َطابات َّ
الضامن موضوعها العقود اإلدارية وغريها ِ
كاخل َطابات اجلمركية وتوقي
ملا كانت ِخ َطابات ر
ر
احلجز عىل السفن وغريها فهذه مجيعها خترج عن موضوع دراستنا ،لذا سنتناول بيان ما يتعلق
ِ
بخ َطابات ضامن العقود اإلدار رية دون غريها وذلك عىل النحو اآليت:
الضامن االبتدَ ائِي أو املُؤ َّقت:
(أ) ِخ َطاب َّ
La caution provisoire appelée aussi caution de soumission

الضامن فيام يتعلق بعمليات املناقصات واملشرتيات التي
وتبدو أمهية هذا النوع من ِخ َطابات ر
تطرحها اجلهات احلكومية ،والتي تشرتط فيها عىل كل من يتقدم للعطاء والدخول يف املزايدة أن
َ
وذلك لضامن جد رية
يضمن عرضه ِخ َطاب ضامن بنكي بنسبة من قيمة أسعار العطاء املطروح،
ا ُمل َت َع ِاقد ا ُملتقدم بالعطاء ،وصدق التزامه بتوقيع عقد التنفيذ متى رسا عليه العطاء ،وهذا النّوع من
الضامن شيوع ًا ،وتنتهي صالحيته بمجرد رسو العطاء عىل أحد املتقدمني.
أكثر أنواع ِخ َطابات ر
مها ِ
فطبق ًا لقانون تَنظِيم ال رت َعا ُقدَ ات ا رلتِي ت ِ
اجل َهات ال َعا رمة اجلديد حتدد السلطة املختصة
ُرب َ
مبلغ الت ِ
رأمني ا ُملؤ رقت ضمن رشوط ال رطرح ،وجيب تقديره دون مبالغة وبام ال جياوزُ النِّسبة
املنصوص عليها قرين العمليات اآلتية:
ِ
ِ
مقاوالت األعامل وتلقي
عمليات رشاء أو استئجار املنقوالت والترعاقد عىل
" -1يف
ِ
القيمة الترقدير رية وبام
اخلدمات واألعامل الفن رية والدِّ راسات االستشار رية :نسبة ( )%1.5من
متجانسة حيسب الت ِ
ٍ
ٍ
ِ
رأمني
جمموعات
طبيعة العمل رية وحجمها ،ويف حالة ال رطرح يف
يتامشى مع
ُ
ا ُملؤ رقت ِ
لكل جمموعة بذات النِّسبة.
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ِ
ِ
ِ
للعمليات
القيمة التقديرية
عمليات رشاء أو استئجار العقارات :نسبة ( )%0.5من
 - 2يف
املطروحة.

ِ
عمليات بيع وتأجري املنقوالت والعقارات واملَّشوعات والرتخيص باالنتفاع أو
 - 3يف
باستغالل العقارات واملَّشوعات :يتم حتديد مبلغ الت ِ
رأمني املُؤ رقت حسب طبيعة وأمهية املزايدة.
ويف مجيع األحوال ،جيب أن يكون الت ِ
رأمني املُؤ رقت سار ًيا ملدة ثالثني يو ًما بعد تاريخ انتهاء
مدة صالحية رسيان العطاء أو تاريخ انتهاء مدة مد صالحيته"(.)43
وال يلزم يف النظام السعودي تقديم الضامن االبتدائي يف احلاالت اآلتية:
 .1الَّشاء املبارش.
 .2املسابقة.
 .3تعاقدات اجلهات احلكومية فيام بينها.
 .4التعاقد مع مؤسسة أو مجعية أهلية أو كيان غري هادف إىل الربح
.5

التعاقد مع املنشآت الصغرية واملتوسطة املحلية ()44

.

ِ

ِ

الضامن الن َّهائيCaution définitive ou letter de garantie définitive:
(ب) خ َطاب َّ

الضامن االبتدَ ائِي ِ
يقوم املُ َتع ِ
بخ َطاب هنائي عند رسو العطاء
اقد مع اإلدارة باستبدال ِخ َطاب ر
َ
أو املناقصة عليه ،وقيامه بالتوقيع عىل العقد اخلاص بالتنفيذ .وحيدد ال َقانُون قيمة هذا ِ
اخل َطاب،
ُ
وتستمر صالحيته للمدة املتفق عليها يف العقد حتى يتحقق املستفيد من حسن التنفيذ وسالمة
الضامن واجبة يف حال ختلف العميل عن الوفاء
األداء للعقود املربمة .وتصبح مصادرة ر

( )43مادة )16( :من ال َقان ِ
مها ِ
بإصدار قانون تَنظِيم التر َعا ُقدَ ات ا رلتِي ت ِ
ِ
اجل َهات ال َعا رمة،
ُون رقم 182 :لسنة 2018م
ُرب َ
واملنشور باجلريدة الرسمية  -العدد 39 :مكرر (د)  -السنة احلادية والستون  23املحرم سنة 1440هـ ،املوافق  3اكتوبر

سنة 2018م.
( )44مادة ( )42من نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية رقم (م )128/وتاريخ 1440/11/13هـ فدع ًام املنشآت
الصغرية واملتوسطة بحزمة من احلوافز تم اإلعفاء من تقديم الضامن االبتدائي واالكتفاء بتعهد مكتوب بااللتزام
باملنافسة ،وكذا اجلمعيات األهلية والكيانات غري اهلادفة للربح ،واالستفادة من القوة الَّشائية احلكومية املورسة
واملضمونة.
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

ِ
إنجاز املَّشوع أو تنفيذ العقد .وبذلك تضمن ِج َهة ِ
اإل َد َارة تفادي أية مشاكل ،أو
بالتزاماته يف
أخفق يف الوفاءِ
بالتزاماته الترعاقديةِ
ِ
ِ
َ
حتمل خسائر مع ا ُمل َت َعاقد معها متى
ر
.

مها ِ
قانون تَنظِيم ال رت َعا ُقدَ ات ا رلتِي ت ِ
اجل َهات ال َعا رمة عىل ّ
ُ
أن" :صاحب العطاء
ينص
ُرب َ
ويف هذا ُّ
الفائز يؤدي الت ِ
ِ
رأمني الن َّهائِي بالن ِ
وخالل ا ُملدد باألحكا ِم املبينة قرين احلاالت اآلتية:
ِّسب
ِ
مقاوالت األعامل وتلقي اخلدمات
عمليات رشاء أو استئجار املنقوالت والتعاقد عىل
-1
ُ
واألعامل الفنية والدراسات االستشارية ،خالل عَّشة أيام عمل بنسبة ( )%5من قيمة العقد تبدأ
من اليوم التايل إلخطاره بقبول عطائه ،وبالنسبة للعقود التي تربم مع متعاقد يف اخلارج يكون األداء
خالل عَّشين يوم عمل ،ويتم اإلخطار بكتاب يرسل بخدمة الربيد الرسيع عن طريق اهليئة
القومية للربيد ،معه تعزيزه يف ذات الوقت بالربيد اإللكرتوِن أو الفاكس بحسب األحوال ،وجيوزُ
بموافقة السلطة املختصة منح مهلة إضافية لألداء بام ال جياوز عَّشة أيام عمل.
ِ
باالتفاق املبارش وا رلتي تتطلب بحسب طبيعتها ضامن املُ َتع ِ
ِ
ِ
لسالمة
اقد
حاالت الت رعاقد
ويف
َ
ِ
مستحقاته.
ُمل التعاقد ،فيحجز ما يعادل نسبة ( )%5من
ِ
العطاء الفائز الت ِ
ِ
رأمني الن َّهائِي إذا َو رر َد مجيع األصناف التي رسا عليه
صاحب
وال ُحي رصل من
اجلهة اإلدارية بصفة هنائية خالل املُهلة املحددة ألداء الت ِ
رأمني الن َّهائِي ،وذلك
ر
توريدها ،وقبلتها ِ َ
إذا مل يكن هلذه األصناف مدة ضامن ،أما يف احلاالت التي تتطلب طبيعتها ضامن املُ َتع ِ
اقد لسالمة
َ
ُمل العقد فيتم خصم نسبة ( )%5من مستحقاته.
ِ
الثمن ،وتر ُّد إىل البائ ِع فور التّسجيل
عمليات رشاء العقارات :حتجزُ نسبة ( )%3من
-2
ُ
أو ميض عام من تاريخ تسليم العقار للجهة اإلدار رية أهيام أبعد ملواجهة إصالح أي عيوب قد
تظهر خالل هذه املدة.
 - 3حال بيع املنقوالت ،جيب عىل من ترسو عليه املزايدة أن يسدد نسبة ( )%30من ِ
قيمة
َ
ُ
ما متت ترسيته عليه فور الرسو.
جيب عىل من ترسو عليه املزايدة أن يسدد نسبة
-4
ُ
عمليات بيع العقارات واملَّشوعاتُ :
( )%10من قيمة ما متت ترسيته عليه فور الرسو.
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ِ
ِ
ِ
 - 5يف ِ
ِ
ِ
باستغالل
خيص باالنتفا ِع أو
والرت
واملَّشوعات ر
والعقارات
والت
حالة تأجري املن ُق
ِ
ِ
ِ
ثالث
العقود ا رلتي ال تزيد ُمدهتا عىل
جيب عىل من يرسو عليه املَزاد يف
العقارات واملَّشوعاتُ :
ِ
القيمة الكلية الرايس هبا املزاد عن م ِ
ِ
العقد
دة
سنوات أن يقد رم تأمينًا هنائ ًيا بام يعادل ( )%10من
ُ
ر ر
يظل الت ِ
ِ
وجيب أن ر
َ
رأمني سار ًيا طوال مدة العقد ،فإذا زادت مدة
وذلك فور رسو املزاد،
بالكامل
ُ
العقد عىل ثالث سنوات ُحيسب الت ِ
رأمني الن َّهائِي الواجب تقديمه بواق ِع ( )%10من قيمة العقد
ُ
عن الثالث سنوات األوىل ،وجيدد هذا الت ِ
رأمني قبل بداية الثالث سنوات التالية أو الفرتة املتبقية
ُ
قيمة الترعاقد املنصوص عليها بالعقدِ.
بمراعاة الزِّ يادة السنوية يف ِ
ِ
َ
وذلك
من العقد أهيام أقل،
ُ
ر
ويكون الت ِ
الضامن
رأمني الن َّهائِي ضامنًا لتنفيذ العقد،
وجيب رده أو ما تبقى منه فور انتهاء مدة ر
ُ
ِ
بغري طلب خالل عَّشة أيام عمل ما مل تُعدل مدة التّعاقد ،وإال التزمت ِ
بالعقد ِ
اجل َهة
املحددة
ِ
ِ
ِ
الضامن وتكلفة التمويل
للم َت َعاقد قيمة املصاريف ال َبنكية لتجديد خ َطاب ر
اإلدار رية بأن تؤدي ُ

أو الفائدة املستحقة عن فرتة التأخري يف الرد وف ًقا لسعر االئتامن واخلصم املعلن عن ال َبنك
وحيال املتسبب للتحقيق مع حتميله بقيمة ذلك .وإذا جتاوزت قيمة الت ِ
ُ
رأمني املُؤ رقت
املركزي،
رأمني النّهائِي وجب رد الزيادة فورا بغري طلب .ويف مجيع حاالت عدم السداد يكون الت ِ
ا لت ِ
رأمني
َ ّ
َ
ّ
ً
حق ِ
املُؤ رقت من ِ
اجل َهة اإلدار رية" (.)45
ويصبح الت ِ
رأمني الن َّهائِي حق ًا ِجل َهة ِ
اإل َد َارة يف مجيع حاالت فسخ العقد ،وحاالت تنفيذ العقد
ُ
لعقد الت ِ
(بالنسبة ِ
ِ
حساب ا ُمل َتع ِ
روريد) (.)46
اقد ،وحاالت إهناء العقد
عىل
ِ َ
جيب عىل من تتم الرتسية عليه تقديم ضامن هنائي بنسبة
ويف اململكة العربية السعودية " ُ

( )%5من قيمة العقد ،وذلك خالل (مخسة عَّش) يوم عمل من تاريخ إبالغه بالرتسية .وجيوز
للجهة احلكومية متديد هذه املدة ملدة مماثلة .وإن تأخر عن ذلك فال ُيعاد إليه الضامن االبتدائي،
ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه ،وفق ًا ألحكام النظام ،وجتوز زيادة نسبة الضامن بعد
موافقة الوزير(.")47
مها ِ
( )45مادة ( )40من قانون تَنظِيم التر َعا ُقدَ ات ا رلتِي ت ِ
اجل َهات ال َعا رمة رقم 182 :لسنة 2018م.
ُرب َ
( )46د .صالح الدين فوزي -املرجع السابق ص.172

( )47مادة ( )1/61من نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية السعودي ،خيفض الضامن النهائي يف عقود اخلدمات=
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

ويلتزم صاحب العرض  -إذا كان من املنشآت الصغرية واملتوسطة املحلية -بدفع غرامة مالية
إىل اجلهة احلكومية تساوي قيمة الضامن االبتدائي ،وذلك إذا قام بسحب عرضه قبل انتهاء مدة
رسيان العروض ،أو إذا مل يقدم الضامن النهائي يف حال متت الرتسية عليه .ويف حال مرور (ستني)
يوم ًا من تاريخ سحب عرضه ،أو من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الضامن النهائي دون أن يقوم بدفع
الغرامة املالية املقررة يعاقب بمنعه من التعامل مع اجلهات احلكومية ملدة سنة (.)48
(ج) ِخ َ
طاب ضامن الدفعة املقدمةCaution en remboursement des avances :
ِ
األصل العام وهو أن دفع مقابل العمل يكون بعد متامه ثمة حاالت يكون
خروج ًا عن
ِ
ِ
ِ
املَّشوع
الدفع فيها مقدم ًا كاألجرة يف عقد اإلجارة ،وال رثمن يف عقد ر
السل ِم ،وكحالة أن يكون ُ
املطلوب تنفيذه كبري ًا وحيتاج إىل إمكانات مالية عالية غري متاحة للم َتع ِ
اق ِد ،فيتم االتفاق بني
ُ َ
املُ َتع ِ
اقد (ا رل ِذي يقوم بالتنفيذ) ِ
اإل َد َارة ِ
وج َهة ِ
(اجل َهة صاحبة املَّشوع) عىل قيامها بال رتمويل عن
َ
ِ
ِ
ِ
السيولة النّقدية الالزمة،
طريق تسليم املُ َت َعاقد دفعات مقدمة عىل ذمة املَّشوع؛ وذلك لتوفري ُّ
اإلدارة التزام ا ُمل َتع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اقد
َ
ليتمكن ا ُمل َت َعاقد من تنفيذ العطاء ا رلذي رسا عليه ،وحتى تضمن ج َهة ِ َ َ
ِ
بالتنفيذ ،فتطلب منه تقديم ِخ َطاب ضامن مرصيف هلذا
بإعادة الدفعة املقدمة يف حال اإلخالل
الضامن.
الضامن بنسبة متساوية مع مراحل التنفيذ للمَّشو ِع موضع ر
الغرض .ويتم ختفيض هذا ر
ِ
مها ِ
لقانون تَنظِيم ال رت َعا ُقدَ ات ا رلتِي ت ِ
اجل َهات ال َعا رمة اجلديد(2018/182م) جيوز
وطبق ًا
ُرب َ
بموافقة السلطة ا ُملختصة رصف دفعة مقدمة من ِ
ِ
للجهة اإلدارية املُ َتع ِ
ِ
قيمة الترعاقد ُمقابل
اقدة
ر
َ
ر
ُّ
ِ
ِ
بَّشط تضمني كراسة
بالقيمة والعمل ِة ذاهتام،
ِخ َطاب ضامن بنكي معتمد دون أي قيد أو رشط
الَّشوط واملواصفات نسبة الدفعة وطلب حتديد أوجه رصفها ،ويتم استنزال قيمة الدُ فعة
ِ
املُقدمة مما يتم رصفه للم َتع ِ
بالنسبة ذاهتا.
اق ِد مقابل ختفيض قيمة ِخ َطاب ضامن الدفعة املُقدمة
ُ َ
ِ
ِ
ِ
للم َت َعاقد ،وجيوزُ
وحتدِّ ُد الالئحة الترنفيذ ّي ُة هلذا ال َقانُون نسب وإجراءات رصف الدُ فعة املقدمة ُ

=ذات التنفيذ املستمر سنوي ًا بحسب ما يتم تنفيذه من األعامل ،عىل أال يقل الضامن يف مجيع األحوال عن ( )%5من قيمة
األعامل املتبقية من العقد( .ينظر املادة ( )62من نظام املنافسات السعودي م 128/لسنة 1440هـ).
( )48مادة ( )2/61من نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية السعودي.
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ِ
بموافقة وزير املال رية(.)49
جتاوز تلك النِّسب
ِ
ِ
ِ
للمتعاقد بام ال تتجاوز نسبة (10
للجهة احلكوم رية رصف دفعة مقدمة
الس
عودية " جيوزُ
ويف ُّ
ِ
ِ
للَّشوط اآلتية:
 )%من القيمة اإلمجالية للعقد ،وفق ًا ُّ
 -1ترصف قيمة الدفعة املقدمة بعد تقديم املتعاقد الضامن اخلاص هبا ،وتستوىف من
مستحقاته عىل دفعات بنسبة مساوية للنسبة املئوية للدفعة املقدمة ،وذلك من قيمة كل
ِ
املستخلص األول.
مستخلص ،اعتبار ًا من
 -2ال جيوز رصف دفعة مقدمة عند متديد العقود القائمة ،أو التكليف بأعامل إضافية.
 -3جيوز للجهة احلكومية جتزئة الدفعة املقدمة ورصفها للمتعاقدين عىل دفعات (.")50
مقدمة للم َتع ِ
ٍ
ٍ
ُ
القول ر
اق ِد
كدفعة
بأن الدفع َة املُقدمة هي مبلغ مايل يتم رصفه
وعليه يمك ُن
ُ َ
ِ
والضامن يف
ترصفها له اإلدارة بعد الترعاقد مبارشةً ،وتكون قيمة تلك الدُ فعة ُمددة
بالعقد ،ر

ِ
هذا األمر هو تسليم املُ َتع ِ
ِ
بنفس قيمة الدُّ فعة املُقدمة
للجهة اإلدار رية ِخ َطاب ضامن بنكي
اقد
َ
ِ
ِ
ِ
الضامن – رصفه من ال َبنك – يف
لإلدارة ُحسن الن ّية،
ليضم َن
وتستطيع األخري ُة تسييل خ َطاب ر
ُ
اقد يف ِ
أي وقت متى استشعرت عدم جدية املُ َتع ِ
تنفيذ املَّشوع.
َ
ر
ِ
اب ضامن األشياء ا ُمل َعارة للم ِ
قاول:
(د) خ َط ُ
ُ
Caution en garantie de biens mis ala disposition des titulaires de marches

الضامنات يف احلاالت التي تعري فيها ِ
اجل َهة اإلدار رية صاحبة املَّشوع إىل املقاول
تصدر هذه ر
آالت أو معدات أو نامذج إلنجاز العقد املعهود به إليه ،و يكون الغرض من ِ
اخل َطاب ضامن ر ّد
األشياء املعارة بحالتها عند انتهاء العملية الترعاقد رية مع اإلدارة(.)51

( )49مادة ( )44من ال َقانُون املرصي رقم  182لسنة 2018م.
( )50مادة ( )108من الئحة املنافسات واملشرتيات احلكومية السعودية رقم ( )1242وتاريخ 1441/3/21هـ
الضامن املرصفية -دراسة مقارنة ،دار الفكر اجلامعي،
( )51د .سليامن رمضان عمر -النظا ُم ال َقانُوِن ِخل َطابات ر
اإلسكندر ّية 2009م ص ،51دُ .مي إسامعيل -املرج ُع السابق ص ،23د .عيل مجال الدين عوض -النظا ُم ال َقانُوِن
الضامن ،جملة املحاماة ،العدد السابع ،السنة األربعون مارس 1960م ص .1712
ِخل َطابات ر
Read More at: https://accdiscussion.com/acc5794.html
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

ِ
اب ضامن نظر الشكاوى واملخالفات والتظلامت:
(هـ) خ َط ُ
يف النظام السعودي يقدم املتظلم ضامن ًا يساوي نصف قيمة الضامن االبتدائي ،يعاد إليه إذا ثبت
صحة تظلمه ،وسواء أكانت تظلامت للمتنافسني من قرار الرتسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه
اجلهة احلكومية قبل قرار الرتسية ،أو تظلامت للمتعاقد معهم من قرارات تقييم األداء ،أو تظلامت
للنظر يف طلبات تعديل األسعار وفق ًا ألحكام املادة (الثامنة والستون) من النظام(.)52
ِ
الضامن من ُ
حيث عدد جهات اإلصدار:
اب َّ
ثاني ًا :خ َط ُ
األصل يف ِخ َط ِ
ٍ
ضامن صادرة من ٍ
ٍ
ُ
الضامن.
واحد ،وهي
بنك
ابات
ابات ر
(أ) ِخ َط ُ
ٍ
ضامن صادرة من عدة بنوك ،و ُيلجأ إليها لتجزئة املخاطر بني البنوك
ابات
(ب) ِخ َط ُ
ِ
ِ
الضخمة
عقود األشغال العامة املرتبطة
الضامنة ،وغالب ًا ما تكون يف
باملرافق القوم ّية ر
ّ
ِ
الصناعية.
كمَّشوعات البنية الترحتية ،واملَّشوعات ِّ
حيث البنك املُ ِ
ِ
صدر:
اب َّ
الضامن من ُ َ
ثالث ًا :خ َط ُ
تنقسم إىل ِخ َطابات ضامن ُملية ،وُملية معتمدة عىل قوة ِخ َطاب ضامن خارجيِ ،
وخ َطابات
ر
ر
ُ
ِ
ضامن أجنب ّية ،وذلك عىل النرحو اآليت:
ِ
اب ضامن ُميل ،ويصدر من بنك ُميل بضامنات ُملية سواء أكانت نقدية أو عينية،
(أ) خ َط ُ
أو كفيل ُميل يكفله ،وأال يقرتن ِ
اخل َطاب بأي قيد أو رشط ،وأن يقر فيه املرصف بأن يدفع حتت
ِ
اجلهة اإلدارية مبلغًا يوازي الت ِ
بأكمله عند ّأول طلب منها
رأمني املطلوب وأنه مستعد ألدائه
ر
أمر ِ َ
دون االلتفات إىل أ ّية معارضة من مقد ِم العطاء(.)53
اخل َط ِ
اب ضامن خارجي ،ويكثر هذا النوع من ِ
ِ
اب ضامن ُميل معتمد عىل ِخ َط ِ
ابات
(ب) خ َط ُ

( )52مادة ( )86من نظام املنافسات واملشرتيات احلكوم ّية رقم (م )128/وتاريخ 1440/11/13هـ
( )53مادة ( )31من الالئحة الت ِرنف ِ
مها ِ
يذ رية لقانون تَنظِيم التر َعا ُقدَ ات ا رلتِي ت ِ
اجل َهات ال َعا رمة ،والصادرة بقرار وزير املالية
ُرب َ
رقم  692لسنة 2019م ،واملنشورة بالوقائع املرصية العدد (244ب) يف  31اكتوبر سنة 2019م .وتعادل املادة  70يف
الفصل الثاِن من الالئحة الت ِرنف ِ
يذ رية للقانون  89لسنة لسنة 1998م.
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ِ
ُ
أجنبي.
املَّشوعات ا رلتي
يف
يشارك فيها متعاقدٌ
ٌ

ِ
ِ
ِ
بَّشط التأشري
البنوك اخلارج ري ِة
الضامن من
الضامن األجنبي ،وتقبل ِخ َطابات ر
اب ر
(ج) خ َط ُ
ِ
ِ
للجهة
بالقبول من أحد املصارف املحل ّية املعتمدة عىل أن يتعهد املرصف املحيل بأن يدفع
عليها
ِ
اإلدارية مبلغ ًا يوازى الت ِ
بأكمله عند رأول ُمطالبة دون االلتفات
رأمني املطلوب ،وأنه ملتزم بأدائه
ر
ِ
صاحب العطاء(.)54
إىل أية معارضة من
ويف هذا املقام باململكة العربية السعودية -1" :جيوز للجهة احلكومية قبول الضامن البنكي
الصادر من بنك أجنبي بَّشط أن يكون معتمد ًا من مؤسسة النقد العريب السعودي ،وذلك يف
احلاالت التي ال يتمكن فيها املتنافس من تقديم ضامن من بنك سعودي أو بواسطته يف األعامل
واملشرتيات التي تنفذ خارج اململكة.
 -2إذا قدم الضامن من بنك أجنبي بوساطة أحد البنوك املحلية ،فيجب عىل البنك املحيل
االلتزام بَّشوط وقواعد الضامنات البنكية املحددة بموجب النظام وهذه الالئحة.
 -3جيب عىل اجلهة احلكومية التأكد من صحة كافة الضامنات املقدمة  -بموجب النظام

وهذه الالئحة  -فور تلقيها تلك الضامنات ،وذلك من خالل البنوك مصدرة الضامنات.
 -4جيوز أن يقدم الضامن من عدة بنوك ،يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة ُمددة من قيمة
الضامن.
 -5يكون الضامن واجب الدفع عند أول طلب من جانب اجلهة احلكومية دون احلاجة إىل
وجود حكم قضائي أو قرار من هيئة حتكيم.
 -6جيب أن يكون الضامن غري مَّشوط وغري قابل لإللغاء ،وأن تكون قيمته خالية من أية
حسومات تتعلق بالرضائب أو الرسوم أو أي نفقات أخرى.
 -7جيب أن يكون لدى اجلهة احلكومية سجالت خاصة ملراقبة الضامنات املقدمة من
املتعاقدين معها ومتابعة إجراءات طلب متديد رسياهنا أو مصادرهتا أو اإلفراج عنها.
( )54مادة ( )82من الالئحة الت ِرنف ِ
مها ِ
يذ رية لقانون تَنظِيم التر َعا ُقدَ ات ا رلتِي ت ِ
اجل َهات ال َعا رمة.
ُرب َ
[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
27

465

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 90 [2022], Art. 8

الضمان]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

 -8جيوز استبدال الضامنات البنكية من بنك آلخر ،عىل ّأال يفرج عن الضامن ّإال بعد
احلصول عىل الضامن البديل" (.)55

بح ُ
ث ال َّث ِاين
املَ َ
الض ِ
مظاهر ُسلطة اإلدارة عىل ِخ َط ِ
امن
اب َّ
ُ

يف مستهل احلديث عن مظاهر سلطة اإلدارة نعرض هلذه املظاهر من خالل بحث عدة
الضامن ،أو إمكانية تعديل هذا اخلطاب ،أو مدّ
فرضيات ،كعدم قيام املتعاقد بتقدي ِم ِخ َطاب ر
أجله ،أو استعجال املطالبة بقيمته ،أو مصادرته ،أو احلجز عىل قيمته حتت يد البنك ،أو وضعه
حتت احلراسة ،وذلك عىل التفصيل الوارد يف املطالب اآلتية:

ب األَ َّول
املَط َل ُ
ُ
الضامن
تعديل ومدُّ أجل ِخ َطاب َّ

ُ
الضامن
أوالً:
تعديل ِخ َطاب َّ
لوثائق العطاء يف الت ِ
الضامن املستقل هو متطلب لتقدي ِم املُ َتع ِ
رأم ِ
ِ
ني
اقد
تعهد ال َبنك يف ِخ َطاب ر
َ
اإلدارة بالرتسية يف الت ِ
رأمني الن َّهائِيِ ،
ِ
ِ
فج َهة ِ
اإل َد َارة ليست طرف ًا
االبتدَ ائِي ،أو
لصدور قرار ج َهة ِ َ َ

حق اإلدارة هنا جاء نتيجة
يف عالقة عقدية بينها وبني ال َبنك حتى تنشأ التزامات متبادلة ،وإنرام ّ
ِ
إرادته يف ضامن املُ َتع ِ
ِ
لصحة
اقد ،وبذا فال يشرتط
اإلرادة املنفردة التي عرب فيها ال َبنك عن
َ
اإلجراء قبول ِج َهة ِ
الضامن بقدر ما يشرتط عدم اعرتاضها عليه ،وهنا يفرق
اإل َد َارة ِخل َطاب ر
اإلدارة ِ
ِ
للخ َطاب.
بني أمرين ،أوالمها :إصدار ِخ َطاب ر
الضامن ،وثانيهام :قبول ج َهة ِ َ َ
ِ
ِِ
اإلدارة ِ
ِ
الصالحية يف
بخ َطاب ر
فللم َت َعاقد مع ال َبنك كامل ّ
الضامن ُ
فمتى مل تُع َلن ج َهة ِ َ َ
ولألخري(البنك) كافة ما يراه يف ضامن حقه من املُ َتع ِ
ِ
اقد ،لكن بمجرد إخطار
التفاوض ال َبنكي،
َ
ِ َ
اخل َطاب ،كام يمتنع عىل املُ َتع ِ
اإلدارة بضامهنا للمتعاقد يمتنع إجراء أي تعديل عىل هذا ِ
ِ
اقد
َ
ج َهة ِ َ َ

طلب التعديل من ال َبنك أو االتفاق معها عىل إجرائه؛ وذلك ملا ينطوي عليه اإلجراء من

( )55مادة ( )105من الالئحة التنفيذية رقم ( )1242وتاريخ 1441/3/21هـ.
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خطري بقيمة ِ
ٍ
ٍ
اخل َطاب ومدته ،وموضوعه من وجه ،ولتعلق االرتباط بعالقة ثالثية
مساس
اإلدارة -البنك -ا ُمل َتع ِ
ِ
اقد) من جهة أخرى ،وبذا فال يصح التّعديل إال بعد الرجوع إىل
َ
َ
(ج َهة ِ َ َ
مجي ِع األطراف أصحاب العالقة آنفي البيان.

ِ
بصيغة... " :تعني عىل جلنة فحص العروض  -قبل التوصية
الس ُعودي
لذا جا َء تعبري املُنظم ّ

بالرتسية عىل مقدم الضامن الناقص -أن تطلب منه استكامل النقص يف الضامن خالل مدة
حتددهاّ ،
وإال عُد منسحب ًا وال يعاد له الضامن االبتدائي ،وال يعد اليوم أو اليومان نقص ًا يف مدة
الضامن .")56( ....ليقطع ال رطريق أمام ِج َهة ِ
اإل َد َارة يف أي تعديل أو صالحية تقديرية أمام
موقف املتعاقد يف استكامل الضامن أو انسحابه.
الضامن
ثاني ًا :متديدُ ِخ َطاب َّ
ِ
الضامن قبل انتهاء أجل صالحيته،
من
املحتمل أال ينتهي الغرض ا رل ِذي استوجب ِخ َطاب ر
كام إذا توافرت أسباب مقبولة لتمديد قبول العروض ،أو ال ُعدول عن ِ
قرار إلغاء املنافسة ،فيلزم
ِ
ِج َهة ِ
والضامن االبتدَ ائِي.
اإل َد َارة خماطبة املُتنافسني
لتمديد مدة رسيان عروضهم ،ر
اخل َطاب دون أن تنتهي العملية ا رلتي التزم املُ َتع ِ
وأيض ًا إذا مضت مدة ِ
اقد بإنجازها ،فإِ رن
َ
ر
ِ
ٍ
األخري يطلب من الب ِ
مالحظة ِ
اآليت:
لفرتة ُأخرى ،مع
الضامن الن َّهائِي
نك متديد ِخ َطاب ر
َ
ُ
َ

ذلك ال يقيد اإلدارة فلها أن تتمسك بدف ِع قيمة ِ
 -1إن َ
اخل َطاب ،وأن ترفض التّجديد
ِ
لصاحله.
الصادر
ّ
نك غري ملزم بإجراء الترجديد ،بل له أن يقدر موقف املُ َتع ِ
اقد كام لو َ
 -2إن ال َب َ
يصدر
كان
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ألول مرة.
الضامن
اب ر
خ َط َ
اق ِد أن يتقدم إىل الب ِ
 -3جيب عىل املُ َتع ِ
ِ
الضامن قبل انتهاء مدته ،فإذا
نك
بطلب امتداد ِخ َطاب ر
َ
َ
ُ
َ
تراخى إىل ما بعد انتهاء املدة تعني إصدار ِخ َطاب ضامن جديد(.)57
( )56املادة ( )70من الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية السعودي الصادرة بقرار وزير املالية رقم
( )1242وتاريخ 1441/3/21هـ.
( )57دُ .مي الدين إسامعيل ،املرجع السابق ص ،80دُ .مسن شفيق ،الوسيط يف ال َقانُون التجاري فقرة  ،472د .عيل=
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

ِ
َ
البنك ُمصدر اخلطاب
للعميل أن يأمر
وهو ما نحته املحكمة اإلدار رية ال ُعليا بقوهلا :وجيوزُ
ذلك عاد ًة إذا َ
مد أجله فرتة أخرى ،ويتم َ
كان التزام العميل قبل املستفيد مل ينته بعد ووافق
املستفيد (جهة اإلدارة) عىل منحه مهلة أخرى إلمتام التنفيذ(.)58
وتأسيس ًا عىل ما سبق هل حيق ِجل َهة ِ
الضامن؟ ولإلجابة
اإل َد َارة مطالبة ال َبنك بامتداد ِخ َطاب ر

عىل هذا التساؤل يلزم التفرقة بني حالتني:

احلالة األُ َ
وىل :طلب التمديد يف فرتة الصالحية ،وفيها حيق لإلدارة طلب التجديد من ال َبنك
اإلدارة إىل املُ َتع ِ
ِ ِ
اق ِد ،وعىل إثره
َ
مبارشة( ،)59وإن كان األوىل أن يوجه طلب االمتداد من ج َهة ِ َ َ
وبالض ِ
اخل َطاب من الب ِ
يقوم األخري بمدِّ صالحية ِ
كان يف ِ
نك متى َ
امنات
الصالحية
ر
إطار فرتة ّ
َ
ُ
اإلدارةِ.
ِ
ِ
ِ
ا ّلتي يتفقان عليها (املُ َت َعاقد وال َبنك) بعيد ًا عن ج َهة ِ َ َ
ِ
بمجلس الدر ولة بأن ُه" :بتاريخ  12من
ويف هذا أفتت اجلمعية العمومية للفتوى والترَّشيع
اكتوبر سنة  1958قامت مراقبة احلسابات بالوزارة بمطالبة بنك  ...بتجديد أو سداد قيمة
ِخ َطايب الضامن قبل انتهاء مفعوهلام ،إال ر
السداد ،كام طالبت ال َبنك
أن ال َبنك مل يقم بالترجديد أو ر
ِ
ِ
بجملة:
الضامن املشار إليهام
يف  18من مايو سنة 1960
بتعديل اسم املستفيد من ِخ َطايب ر
"اإلدارة العامة السترياد املواد التموينية ً
بدال من وزارة االقتصاد" نظر ًا لتبعية تلك اإلدارة
لوزارة التموين طب ًقا لقرار رئيس اجلمهورية رقم  2185لِ َسن َِة م .غري أن ال َبنك مل يقم بإجابة

املراقبة إىل طلبها هذا وذاك ،واستند يف َ
ذلك إىل أن رشكة  ...نازعت يف حق وزاريت التموين
واالقتصاد يف املطالبة بقيمة ِخ َطايب الضامن إذ إن التعاقد املربم معها يقيض بأن التسليم يكون

=شطناوي ،النظرية العامة للعقود اإلدارية ص.113 ،94
( )58حكم املحكمة اإلدارية العليا جلسة  9من يناير سنة  1990الطعن رقم  1933لسنة  31قضائية جمموعة املبادئ
القانونية التي قررهتا املحكمة اإلدارية العليا ،السنة اخلامسة والثالثون  -العدد األول (من أول اكتوبر سنة  1989إىل
آخر فرباير سنة  - )1990ص 746
ِ
( )59خالف ًا ملا جاء يف بعض أحكام املحكمة اإلدارية العليا ...":وال جيوزُ أن يصدر األمر بامتداد خطاب الضامن من
ِ
ِ
املستفيد َ
بإصدار خطاب الضامن ما هو إال تطبيق لألثر املرتتب عىل عقد االعتامد بالضامن املربم بني
ذلك أن التزام البنك
البنك والعميل" .الطعن رقم  1933لسنة  31ق ينظر جمموعة املبادئ القانونية عالية.
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هنائ ًيا يف ميناء الشحن وأهنا قد وفت هبذا االلتزام كام ً
ال .وهلذا رفعت ضد وزاريت التموين
واالقتصاد وال َبنك دعاوى أمام القضاء اإلداري بمجلس الدولة تطلب احلكم بعدم أحقية
الوزارتني يف رصف قيمة ِخ َطايب الضامن .وملا كانت وزارة االقتصاد ترى أنه الحق للبنك
املذكور يف أن يستند إىل مثل هذه احلجة ،ليمتنع عن تنفيذ تعهده ا رل ِذي تضمنه ِخ َطابا الضامن
الصادران منه  -فقد أعادت مطالبته بأداء قيمة الت ِ
رأمني املشار إليه ،ولكنه أرص عىل موقفه.
وأخذ ًا باألصول املتقدم بياهنا  -يكون احلكمّ :
حق وزارة االقتصاد أن تقتيض من بنك
أن من ِّ
 ...قيمة ِخ َطايب الضامن الصادرين منه ،كتأمني هنائي عن عملية توريد  ...وقدر هذه القيمة
 28800جنيه .وال يقبل من البنك ما دفع به من أن ثمة منازعة قائمة بني املُ َتع ِ
اقد من اإلدارة
َ
َ
اإل َد َارة ،حول استحقاق هذه ِ
لتوريد البن املشار اليه ،وبني ِج َهة ِ
اجل َهة القتضاء أية مبالغ منه،
إذ إن ذلك مما ال أثر له يف خصوص استحقاق ِج َهة ِ
اإل َد َارة القتضاء املبالغ املبينة يف ِخ َطايب
الضامن الصادرين من الب ِ
نك ،إذ إن التزام ال َبنك بأداء هذه املبالغ هو عىل ما سلف البيان التزام
َ
ر
ِ
جمرد ،فال جيوز للبنك أن يدفع قبل ِج َهة ِ
اإل َد َارة ،بام يكون متعل ًقا بمصدر التزام املُ َت َعاقد معها
من دفوع ،تدور حول تنفيذ هذا األخري للعقد املربم بينه وبني ِج َهة ِ
اإل َد َارة .هلذا انتهى رأي
اجلمعية إىل التزام بنك ِ ...
الصادرين منه ،لصالحِ وزارة
بأداء املبلغ املبني يف ِخ َطايب ر
الضامن ر
االقتصاد حاالً ،ما دامت الوزارة قد طلبت منه أداء هذه املبالغ (.")60
ِ
كام أفتت اجلمع ّية العموم ّية أيض ًا ر
اهليئة
حق
بأن" :انتهاء ميعاد الكفالة ال يرسي يف ِّ
(اإلدارة) ،ويتعني عىل الب ِ
نك أداء قيمة الكفالة نقد ًا مادام أن ُه مل يقم باستعامل حقه الترخيريي يف
َ
ِ
ً
مسؤوال عن االلتزا ِم األصيل وهو أداء
مدة صالحية الكفالة حسبام طلبت منه اهليئة بام جيعله
قيمة الكفالة نقد ًا (.")61

( )60جمموع ُة املبادئ ال َقانُونية ا ّلتي تضمنتها فتاوى اجلمعية العمومية للقسم االستشاري للفتوى والتَّشيع السنة الثامنة
عَّشة ( -من اكتوبر سنة  1963إىل سبتمرب سنة  )1964ص 93
بأن املُتَع ِ
الضامن مادامت
اقد ال يعتد بأية معارضة منه يف دفع قيمة ر
( )61وأفتت إدارة الفتوى والتَّشيع لوزارة االقتصاد ر َ
الضامن وهو أقل
املطالبة صدرت يف امليعاد املحدد ،وعىل ذلك فال تكون ثمة حاجة ملوافقته عىل مد صالحية ِخ َطاب ر
الضامن من الوجهة العمليةُ ،مارضة بمعهد الدراسات
الضامن .ينظر د .راغب حبيشِ -خ َطابات ر
وزن ًا من دفع قيمة ر
املرصفية ،القاهرة ،للعام الدرايس اخلامس عَّش سنة1968م 1969-م ص.21
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

ِ
ِ
وإن َ
للبنك متضمنة
الصواب أن ترسل اإلدارة مطالبتها
ليس من
كان بعض الفقه يرى أن ُه َ
ألن طلب الدر فع خيتص به البنك دون ا ُمل َتع ِ
الترخيري بني الدر فع والترجديد ،ر
اقد ،وطلب الترجديد
َ
َ
ُ
ِ
ُ
جيب أن ينظر ال َبنك طلب الدر فع مستق ً
حيث مدى
ال من
خيتص به املُ َت َعاقد دون ال َبنك .هلذا ُ
ُ
ِ
ِ
استحقاق اإلدارة ل ُه ،وللبنك أن يطلب الترجديد إىل العميل املُ َت َعاقد مع ِ
طلب الدفع ،فإِن اختار
ألن الترجديد ال يتم إال باجتام ِع إرادة البنك وا ُمل َتع ِ
ِ
ا ُمل َتع ِ
للبنك أن ينظر فيه ،ر
اقدُ التّجديد َ
اقد.
كان
َ
َ
َ
ِ
كام ر
طلب التّجديد يرتب هلا أن متد األجل الفاسخ اللتزام مدينها،
احلق يف
أن إعطاء اإلدارة ّ
ِ
ِ
َ
األجل مقرر أص ً
ملصلحة املدين(.)62
ال
قاعدة أن
وهذا يتعارض مع
ِ
الصالحية ،ويكون التّوصيف األمثل واحلال
احلال ُة ال رثانية :طلب التًّمديد بعد فوات فرتة ر
ِ
بمثابة إصدار ِخ َطاب ضامن جديد ،وبذا فال جيوز ِجل َهة ِ
اإل َد َارة التواصل مبارشة مع
هذه إنه

ال َبنك لطلب التمديد ،وال حيق لألخري(ال َبنك) االستجابة لطلب التمديد دون الرجوع إىل
ا ُمل َتع ِ
اقد وإال حتمل مسؤولية الوفاء اخلاطئ.
َ
صحة متديد ِ
ِ
اخل َطاب َ
دون طلب ا ُمل َت َع ِاقد استناد ًا إىل فكرة ترصف
وذهب بعض الفقه إىل
ِ
لك ال َب ُ
الفضويل ،فيم ُ
لقيامه بشأن عاجل
الرجوع عىل ا ُمل َت َع ِاقد بدعوى الفضالة
نك عىل حدِّ قوهلا ُّ
حلساب شخص آخر دون أن يكون ملزم ًا بذلك ،فالفضالة تتوافر ولو كان الفضويل يف أثناء قيامه
بشأن لنفسه قد توىل شأن غريه ،ملا بني الشأنني من ارتباط ال يمكنه معه القيام بأحدمها منفص ً
ال عن
الضامن تلقائي ًا دون موافقة
اآلخر( .)63غري أن ُمكمة النقض قد كفتنا مؤنة نظر متديد ال َبنك ِخل َطاب ر
الضامن دون موافقة ا ُمل َت َع ِاقد
ا ُمل َت َع ِاقد بقوهلا :وحيث إن هذا النعي غري سديد (مدّ أجل ِخ َطاب ر
ِ
تأسيس ًا عىل أحكا ِم الفضالة) ،ذلك أنه وإن َ
بسداد قيمته
الضامن يلتزم
كان ال َبنك مصدر ِخ َطاب ر
ِ
ِ
ِ
املستفيد بمجرد مطالبته َ
موافقة العميل،
احلصول عىل
بذلك أثناء رسيان أجله دون حاجة إىل
عىل

( )62دُ .مسن شفيق -املرجع السابق فقرة  ، 476دُ .مي إسامعيل -املرجع السابق ص .82د .رياض ناظم -املرجع
السابق ص .46ولعل مرجع اإلدارة يف ذلك نص املادة ( )253من الالئحة املالية للميزانية واحلسابات التي تنص عىل
أنه :إذا رأت املصلحة أن األمر يتطلب االحتفاظ بالت ِ
رأمني ملدة أطول من املدة املحددة لصالحية ِخ َطاب الكفالة فيتعني
خمابرة ال َبنك ا رل ِذي أصدر الكفالة الختيار أحد طريقني :إما جتديد مدهتا للفرتة املطلوبة أو دفع قيمتها نقد ًا.

( )63د .سميحة القليويب -األسس ال َقانُونية لعمليات البنوك ،طبعة القاهرة 1992م ص.478
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الضامن إال بموافقة العميل (ا ُمل َت َع ِاقد) (.)64
إال أنه ال يسوغ للبنك مد أجل ِخ َطاب ر
ويف اململكة العربية السعودية تقوم اجلهة احلكومية بطلب متديد الضامن االبتدائي ملن رست
عليه األعامل متى كان تاريخ انتهاء مدة رسيانه قبل تقديم الضامن النهائي(.)65
ومتدد اجلهة رسيان الضامن النهائي قبل انتهاء مدته يف عقود اإلنشاءات إذا تأخر املتعاقد يف
تنفيذ أعامل الصيانة والضامن ،وامتد ذلك ملا بعد انتهاء سنة الضامن املشار إليه يف الفقرة {}1
من املادة (الثامنة والعَّشين بعد املائة) من هذه الالئحة (الئحة املنافسات واملشرتيات
احلكومية السعودي)(.)66
وآلية التمديد هي ":عىل اجلهة احلكومية متديد رسيان الضامنات قبل انتهائها يف حال توافر
األسباب املحددة للتمديد بموجب النظام وهذه الالئحة ورشوط التعاقد .وتوجه اجلهة
احلكومية طلب التمديد إىل البنك مبارشة ،وتزود املتعاقد بصورة منه .ويكون التمديد للفرتة
الرضورية الالزمة؛ عىل أن يشار يف طلب التمديد إىل وجوب دفع قيمة الضامن للجهة فور ًا يف
حال مل ينه البنك إجراءات التمديد قبل انتهاء مدة رسيان الضامن (.")67

املطلب الثاين
ُ
الضامن
استعجال املطالبة بقيمة َّ
ٍ
قد تطالب ِج َه ُة ِ
ِ
اإل َد َارة ال َب َ
بغض النرظر
لظروف تقدرها
الضامن
نك (الضامن) بقيمة ِخ َطاب ر
ٍ
ٍ
ِ
ِ
صالحياهتا متى َ
كان لقرارها أسباب واقع رية،
شديدة من
وببساطة
سالمة موقفها ،ألن ُه
عن
َ
ومربرات قانون رية ،وملتزمة باملوضوع رية والغاية ،فإِن هي جتاوزت يف قرارها أضحى عُرضة
للطعن أمام ُماكم جملس الدر ولة(.)68

( )64طعن رقم  562لسنة  40ق بجلسة  ،1977/7/18جمموعة املكتب الفني السنة  28ص  ،436والطعن رقم 1
لسنة 47ق بجلسة 1984/2/13م جمموعة املكتب الفني السنة  35ص .473
( )65مادة ( )3/70من الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية السعودي.
( )66مادة ( )101من الالئحة التنفيذية سالفة الذكر
( )67مادة ( )103من الالئحة التنفيذية سالفة الذكر
( ) 68وبطبيعة احلال فإن توقيت الترصف القانوِن الصادر من اإلدارة ُمل اعتبار يف حتديد الطعن ،فام يصدر خالل=
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

ِ
ِ
يناقش مدى مالءمة طلب ِج َهة ِ
الضامن أن َ
لقيمة
اإل َد َارة
وقد يرد سؤال مفاده هل
للبنك ر
الضامن؟ وهل ِجل َهة ِ
اإل َد َارة بداية أن تُطالب ال َبنك قبل موعد االستحقاق متى َ
كان
ِخ َطاب ر
ٍ
بوقت ُمعني؟
ُمدد ًا
ِ
نك ال يملك مناقشة أو مالءمة طلب ِج َهة ِ
واحلقيق ُة ر
أن ال َب َ
الضامن متى
اإل َد َارة
لقيمة ِخ َطاب ر
ِ
ألن ال َبنك أمام ِج َهة ِ
كان نافذ ًا؛ ّ
َ
صالحيات ِج َهة
اإل َد َارة يضمن وال يقدر ،إذ إ ّن األخرية من
ٍ
ِ
اإل َد َارة مامل يكن طلبها مبني ًا عىل ٍ
وفساد حارض وهو ما يستبعد تصوره مع ِج َه ِة
غش ظاهر
ِ
اإل َد َار ِة القيمة عىل املصالحِ العا ّم ِة.
ِ
رَّشيع بِ
أن اجلمع ري َة العموم ري َة لقسمي ال َف َتوى والت ِ
ِ
باإلشارة ر
مجلس الدر و َل ِة ذهبت يف
وجدير
ٌ
مع ِ
الضامن ليس إال تنفيذ ًا اللتزام
الضامن إىل أن"ِ ...خ َطاب ر
رض التّكييف ال َقانُوِن ِخل َطاب ر
رأمني النّهائِي عن طريق البنك ا رل ِذي حيل ُمل املُ َتع ِ
اإلدارة بتقديم الت ِ
ِ ِ
ِ
اقد مع
َ
َ
َ
املُ َت َعاقد مع ج َهة ِ َ َ
َ
يكون َ
ذلك عند طلبها منه ،وبذلك يكون ال َبنك هو امللتزم هبذه
اإلدارة يف هذا االلتزام عىل أن
ِ
ِ
الضامن املشار إليه قد
القيمة تطالبه هبا اإلدارة ابتداء إن شاءت ذلك؛ إذ هو بتقديمه خ َطاب ر
أصبح مدين ًا بااللتزام ِ
بأداء القيمة املُبينة يف ِ
اب عندَ ال رط ِ
اخل َط ِ
لب(.)69
ر

رَّشيع بِ
ستشاري لل َف َتوى والت ِ
ِ
مجلس الدر و َل ِة ّ
كَام أفتت أيض ًا اجلمع ري َة العموم ري َة للقس ِم اال َ
بأن
الَّشوط ،املنصوص عليها فيه ،والتي تقىض بالتزا ِم البنك ِ
بأداء القيمة املبينة
تعهدَ ال َبنك حتكم ُه ُ
َ
اإلدارة ذلك منه ،ودون التفات إىل ِ
اب ر ِ
ِ
يف ِخ َط ِ
أية معارضة يف َ
ذلك
الضامن عند طلب ج َهة ِ َ َ
تصدر من املُ َتع ِ
اقد مع ِج َه ِة ِ
سلف
َ
اإل َد َار ِة .وهذا ال يعدو أن يكون أيض ًا نتيجة ترتتب عىل ما
َ
أن تعهد البنك ِ
بأداء القيمة املشار إليها إىل ِج َه ِة ِ
تقريره من ّ
اإل َد َارة هو تعهد جمرد ،إذ يستتبع
َ
= مراحل تكوين العقد أو أثناء االنعقاد فهذه القرارات وإن كانت تسهم يف تكوين العقد وتستهدف إمتامه فإهنا تنفرد يف
طبيعتها عن العقد وتنفصل عنه ،ومن ثم جيوز لذوي الشأن الطعن فيها باإللغاء استقال ً
ال ( حكم املحكمة اإلدارية العليا
جلسة  27من فرباير سنة 2010م الطعون أرقام  5546و 6013و 79875لسنة  55القضائية عليا (الدائرة األوىل)
جملس الدولة  -املكتب الفني  -جمموعة املبادئ التي قررهتا املحكمة اإلدارية العليا السنة اخلامسة واخلمسني والسادسة
واخلمسني  -من أول اكتوبر  2009إىل آخر سبتمرب  - 2011ص  327وما بعدها).
()69جمموعة املبادئ ال َقانُونية التي تضمنتها فتاوى اجلمعية العمومية للقسم االستشاري للفتوى والتَّّشيع السنة الثامنة
عَّشة (من اكتوبر سنة  1963إىل سبتمرب سنة  )1964رقم ( )544بتاريخ 1964/6/20م
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ِ
بحسب الرأي ا رل ِذي تراه اجلمعي ُة العموم ري ُة  -عدم جواز اعرتاض ال َبنك عىل ِج َه ِة
ذلك -
ِ
ِ
ِ
اإل َد َارة بأي نوع مما يمكن أن يعرتض به ا ُمل َت َعاقد ،فيام يتصل بحق اإلدارة يف اقتضاء قيمة
الض ِ
يقبل من البنوك عند مطالبتها بدف ِع قيمة الت ِ
الت ِ
رأمني املبينة يف ِخ َط ِ
رأمني ،ومن ثم فال ُ
امن
اب ر
نب املُ َتع ِ
اقد مع ِج َهة ِ
تصدر منها ،التّحدي ر
اإل َد َارة يف شأن استحقاق
ا ّلتي
بأن ثم َة منازعة من جا ِ َ
ُ
اجلهة القتضاء قيمة الت ِ
رأمني ،وإنّام يتعني عليها أن تؤدي هذه القيمة وفاء اللتزامها الناشئ
هذه ِ َ
الضامن أص ً
ال ومبارشة ،وا رل ِذي بمقتضاه تعهدت بدف ِع القيمة املشار إليها عند
عن ِخ َطاب ر

ِ
مع ِج َه ِة ِ
اإل َد َار ِة (.)70
ال ّطلب ودون التفات إىل أية معارضة ِتر ُد من املُ َت َعاقد َ

ثبت يف ِ
ِ
وبالنسبة للترساؤل ال رث ِاِن :فإِنره ملا َ
ذمة املُ َت َع ِاقد فإِ رن تعجيل ا ُملطالبة
كان ال َبنك ضامن ًا ملا َ
ذمة الكفيل(البنك) عنه يف ِ
املراكز ال َقانُونية املستقرة فيام ثبت يف ِ
ِ
ذمة
يقتيض املغايرة يف
َ
ِ
ألن ِ
ِ
األصيل(املُ َتع ِ
للبنك أن يمتنع عن الوفاء ِجل َه ِة ِ
اإل َد َارة ،ر
اخل َطاب ّل ُه وقت
اقد) لذا فإِ رن
َ
ِ
ِ
لالستحقاق ُ
املامطلة وعدم الوفاء أما قبله فال ،وإال عُدر من أفعال
تغل فيه يدّ ال َبنك عن
حق املُ َتع ِ
اقد.
التربعات من قبل ال َبنك غري امللزمة يف ِّ َ

ب الثالث
املَط َل ُ

الضامن
مصادر ُة وحجز قيمة َّ
الضامن
أوالً :مصادر ُة قيمة ِخ َطاب َّ
جيب أن ُيؤ ردى
يف غري حاالت التّعاقد باالتفاق املبارش املطلوب فيها سداد تأمني مؤقتُ ،
كل م َقدِّ م عطاء أو متزايد مل يسدِّ د مبلغ الت ِ
ِ
ِ
مع ِ
رأمني
ُ
كل عطاء تأمني لضامن جديته ،ويستبعدُ ّ ُ
ِ
ِ
ِ
جللسة فتح املظاريف الفن ّية
العملية قبل امليعاد املحدد
العطاء من
حب مقدِّ م
املُحدّ د .واذا انس َ
ِ
ِ
يصبح الت ِ
رأمني املُؤ رقت املؤدى حق ًا للجهة اإلدار رية دون حاجة إىل ِ
القضاء
االلتجاء إىل
إنذار أو
ُ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
رضر ،أو استئذانه من مبالغ مستحقة أو
حصول
إقامة الدّ ليل عىل
إجراءات ،أو
أو ّاختاذ أي
تستحق لدهيا ،أو لدى أي جهة إدارية أخرى لصاحبة العطاء املذكور(.)71

( )70جمموعة املبادئ ال َقانُونية التي تضمنتها فتاوى اجلمعية العمومية ،املرجع السابق ص 93
( )71املادة ( )22من ال َقانُون رقم ( )182لسنة 2018م .
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

ُون امللغى وا رل ِذي تم التّأكيد فيه عىل ِ
وذات املعنى مقرر يف ال َقان ِ
بقاء العطاء نافذ املفعول
ر
ّ
ِ
ِ
ِ
بغض النّظر عن ميعاد استالمه
وغري جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء ِّ

ِ
ِ
بمعرفة ِ
للَّشوط ()72
اجلهة اإلدارية وحتى هناية رسيان العطاء املحدّ د
باستامرة العطاء املرافقة ُّ
َ

ر

.

ُون رقم 1998 / 89م رصاح ًة عىل املُصاد ِ
وسبق وأن نصت الالئحة الت ِرنفيذية لل َقان ِ
رة
َ َ
ّ
ِ
ِ
بقوهلَا :ر
مصادرة الترأمني
يرتتب عليه
سحب العطاء قبل امليعاد ا ُملعني لفتحِ املظاريف الفن ّية
إن
ُ
َ
َ
جانب ِ
ِ
اجل َهة اإلدار رية دون حاجة إىل إنذار أو االلتجاء إىل القضاء أو اختاذ أية
املُؤ رقت من
إجراءات أو إقامة الدليل عىل حصول رضر(.)73
ِ
ِ
وواضح من نص ِ
اجلديد رقم ( )182لِ َسن َِة 2018م
قانون تنظي ِم الت رعاقدات
املادة ( )22من
ِّ
املادة ( )60من الالئحة الت ِرنفيذية لل َقان ِ
نص ِ
مدى توافقها مع ِ
ُون رقم  89لِ َسن َِة 1998م امللغى،
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
تسجيل مبدأ مساءلة
املادة عىل
عجز
حتاشيه التّعبري باملُ َصا َدرة لفظ ًا ،وحرص ُه يف
اللهم إال يف
ر
ِ
ِ
ِ
ُ
وحيال
أصحاب العطاءات غري املقبولة فني ًا بقوله" :
قرص يف ر ِّد الترأمني املُؤ رقت إىل
املوظف املُ ِّ
ِ
ِ
املتسبب للت ِ
بقيمة ذلك".
حتميله
ّحقيق مع
ُ
ومبدأ التزام املُتَع اقِ د  -مقدِّ م الع َط ِ
ِ
بعطائه خرجت ُه املحكمة اإلدارية العليا بقوهل َا:
اء -
ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
هناية املُدّ ة املُحدر دة يف
وقت تصديرهِ إىل
بعطائه من
القاعد ُة هي أ ّن مقدم العطاء ُي لز ُم
ِ
ِ
ِ
جمال ال َق انُون اخلَا ِ
ص (املادتان
تطبيق للقاعدةِ العا ّم ِة يف
ٌ
العطاء  ،وهذه القاعد ُة
رشوط
ِ
جمال
 94 ،93من ال َق انُون املدِن(  ))74والتي مل يرى املَّش ُع موجب ًا للخروجِ عليها يف

( )72املادة ( )59من قانون املناقصات واملزايدات رقم  89لسنة 1998م
ِ
ِ ِ
لسنَة
( )73املادة ( )60من الالئحة الترنفيذ رية للقانون رقم  89لسنة 1998م ر
والصادرة ب َق َرار وزير املَالية َر َقم (َ )1367
1998م واملنشورة بالوقائع املِ ِ
رص رية – العدد ( 201تايع) يف  6سبتمرب 1998م.
تنص املادة )93( :مدِن عىل أنه -1 :إذا عني ميعاد للقبول التزم املوجب بالبقاء عىل إجيابه إىل أن ينقيض هذا
(ُ )74
ِ
ِ
صدر
وتنص املادة ( )94مدِن عىل أنه -1 :إذا
امليعاد -2 .وقد ُيستخلص امليعاد من ظروف احلال أو من طبيعة املعاملة.
ُ
َ
اإلجياب يف جملس العقد دون أن ُيعني ميعاد للقبول فإِ رن املوجب يتحلل من إجيابه إذا مل يصدر القبول فور ًا ،وكذلك
ِ
ٍ
بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل -2 .ومع ذلك يتم العقد ،ولو مل يصدر
شخص إىل آخر
احلال إذا صدر اإلجياب من
القبول فور ًا ،إذا مل يوجد ما يدل عىل أن املوجب قد عدل عن إجيابه يف الفرتة ما بني اإلجياب والقبول ،وكان القبول قد
ينفض جملس العقد .ينظر الوقائع املرصية العدد رقم ( )108مكرر(أ) يف 1948/7/29م.
صدر قبل أن ر
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العقود

اإلدار ي ة( )75

ر

.

ِ
وملا َ
عرضه ترتاوح قيمته
السعودي ملزم بتقديم ضامن ابتدائي مع
كان املتنافس يف النّظا ِم ّ
ِ
لَّشوط املنافسة ،وال يلزم
من ( )%1إىل ( )%2من (واحد إىل اثنني يف املائة) من قيمته وفق ًا
شرتيات احل ِ
ِ
كوم ّية
تقديم هذا ر
الضامن يف حاالت معينة بينتها أحكام ن َظا ِم املُنَا َف َسات واملُ َ َ َ
ُ
السع ِ
الضامن االبتدَ ائِي ممث ً
الضامن إذا
ال يف ِخ َطاب ر
ودي والئحته الت ِرنفيذ ّية فإِنره يصادر هذا ر
ّ ُ
سحب املتنافس عرضه قبل انتهاء مدة رسيان العروض يف املنافسة العامة والبالغة تسعني يوم ًا
من التاريخ املحدد لفتح العروض()76

.

وجيب عىل من تتم الرتسية عليه تقديم ضامن هنائي بنسبة ( )%5من قيمة العقد ،وذلك
ُ
خالل (مخسة عَّش) يوم عمل من تاريخ إبالغه بالرتسية .وجيوز للجهة احلكومية متديد هذه
املدة ملدة مماثلة .وإن تأخر عن ذلك فال ُيعاد إليه الضامن االبتدائي ،ويتم التفاوض مع العرض
الذي يليه ،وفق ًا ألحكام النظام ،وجيوز زيادة نسبة الضامن بعد موافقة الوزير (.)77
بقوهلا :يف ِ
سبق أن أصلته ا َملحكَم ُة اإلدارية العليا ِ
حالة ختلف ا ُمل َت َع ِاقد عن دف ِع الت ِرأمني
وهو ما َ
ر ُ َ
ر ُ
َ
َ
ِ
يكون ِجل َه ِة ِ
ُ
لعطائه ،أو تصادر الت ِرأمني ا ُملؤ رقت ،وأن حتصل من
اإل َد َارة أن تسحب قبوهلَا
الن َّه ِائي
ا ُمل َت َع ِاق ِد ِّ ِ
املقرص عىل أ ّية تعويضات أخرى نظري األرضار ا ّلتي ترتبت عىل عد ِم التّنفيذ؛ ومن بني هذه
السعر بني ما َ
كان قد تقدم به وبني العطاء ا رل ِذي رست عليه العمل ّية ونفذت بمقتضاه،
األرضار فرق ِّ
عىل أن خيصم منه مبلغ الت ِرأمني ا ُملؤ رقت ا رل ِذي بدأت ِ
اجل َهة اإلدار رية بمصادرته(.)78

( )75الطعن رقم  1255لسنة  25القضائية جلسة  26من يونيه سنة 1982جملس الدولة  -املكتب الفني  -جمموعة
املبادئ القانونية التي قررهتا املحكمة اإلدارية العليا ،السنة السابعة والعَّشون (من أول اكتوبر سنة  1981إىل آخر=
سبتمرب سنة  - )1982ص .721
ِ
ِ
الس ُعودي رقم م 128/وتاريخ 1440/11/13هـ عىل أنهُ ":يقدم
(ُ )76
شرت َيات ّ
تنص املادة ( )41من ن َظا ِم ا ُملنَا َف َسات وا ُمل َ َ
املتنافس مع عرضه ضامن ًا ابتدائي ًا بنسبة ترتاوح من ( )%1إىل ( )%2من قيمة العرض ،ويستبعد العرض الذي مل يقدم معه الضامن.
شرتيات السع ِ
ِ
ودي عاليه.
ّ ُ
( )77املادةُ )61( :من ن َظا ِم املُنَا َف َسات واملُ َ َ َ
( )78حكم املحكمة اإلدار رية ال ُعليا ،الطعن رقم  4212لسنة  50القضائية عليا جلسة  28من اكتوبر سنة 2008
(الدائرة الثالثة) جمموعة املبادئ التي قررهتا املحكمة اإلدارية العليا السنة الرابعة واخلمسون  -من أول اكتوبر 2008
إىل آخر سبتمرب  - 2009ص .69
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

الضامن املَايل :جزاء مايل توقعه اإلدار ُة املُ َتع ِ
اقدة بإرادهتا
وانطالق ًا مما سلف فإن مصادرة ر
َ
ُ
ٌ ٌ
إلخالله بالتزا ٍم ٍ
ِ
ِ
املنفردة ِ
ُمدد ُ
الضامن الن َّهائِي ،دون أن
املتعاقد م َع َها
بحق
يتمثل يف عد ِم تقدي ِم ر
ِ
بإثبات أن رضر ًا ما قد حلقها من جراء هذا اإلخالل ،هكذا تتمثل ا ُمل َصا َدرة يف
تلتز َم اإلدارة
ِ
ِ
القضاء ،ودون أن تلتزم
حجز املبلغ املايل املودع لدى اإلدارة دون حاجة لصدو ِر حك ٍم من
ِ
إخالل املُ َتع ِ
ِ
بإثبات ّ
اقد بَّشوط ِالتّعاقد(.)79
جراء
حلقها من
ِ َ
أن رضر ًا ما قد َ
الضامن وغرامات التّأخري:
ثاني ًا :مصادر ُة َّ
ِ
طبيعتهام اجلزائ ّية ،فكالمها جزاء مايل
غرامات التأخري يف
الضامن مع
تتشاب ُه مصادرة ِخ َطاب ر
َ
توقعه اإلدارة ا ُمل َت َع ِاقدة بإرادهتا املنفردة بحق ا ُمل َت َع ِاقد املخطئ ويف طابعهام املايل ويف أداة وكيفية
إيقاعهام ،أي أن اإلدارة توقعهام بإرادهتا املنفردة دون حاجة للذهاب إىل القضاء .ولكن هذا التشابه
الضامن وغرامات التّأخري ،إذ ختتلفان يف ِ
سبب
بينهام ال خيفي االختالف بني مصادرة قيمة ِخ َطاب ر
بسبب تأخر ا ُمل َتع ِاقد عن ِ
ِ
تنفيذ التزاماته الترعاقد رية يف
إيقاعهام ،فتوقع اإلدار ُة غرامات التّأخري
َ
ِ
ٍ
املواعيد املحدر دة وا ُملتفق عليها ُم َ
ألسباب ُمددة حتددها
الضامن املايل
سبق ًا ،وتوقع عقوبة مصادرة ر
األنظمة واللوائح ال رت ِنفيذ ّية بدقة وليس من بينها التأخري يف تنفيذ العقد يف املواعيد املحددة ،أي توقع
ِ
التنفيذ وعدم احرتام مواعيد الترنفيذ(.)80
ا ُمل َصا َدرة ألسباب أخرى غري التّأخري يف
ويتوجب عىل اجلهة احلكومية عند توافر أسباب مصادرة الضامن البنكي ،العرض عىل جلنة
فحص العروض أو جلنة فحص عروض الَّشاء املبارش بحسب احلال؛ لدراسة احلالة وتقديم
توصية مسببة إىل صاحب الصالحية يف الرتسية ،مع األخذ يف االعتبار اآلثار املرتتبة عىل

ِ
ِ
ِ
ِ
رارش :مكتبة
( )79أستاذنا الدكتور /عيل خطار شطناوي -النظري ُة العام ُة للعقود اإلدار ّية يف اململكة العربية السعودية ،الن ُ
الر ِ
شد ،الطبعة ال رثانية 1437هـ 2016 -م .ص.162
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قرص املُتَ َعاقد معها يف تنفيذ التزاماته مصادرة الترأمني بغض النّظر عن األرضار التي
( )80فيكون من ِّ
حق اإلدارة إذا ر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تكون قد حلقت هبا من جراء ختلفه عن التنفيذ .وجيوزُ للوزارة مصادرة الترأمني يف حالة الترخلف عن التنفيذ ولو مل تنص
رشوط املزايدة عىل ذلك مادام الغرض من الت ِ
الضامن مامل يكن لإلدارة
رأمني هو ضامن التنفيذ فال يمكن تصور قيام هذا ر
احلق يف مصادرته يف حالة عدم التنفيذ سواء نص أو مل ينص يف الَّشوط عىل هذا احلق .ينظر دُ .ممود حلمي-العقد
اإلداري ،القاهرة دار الفكر العريب 1974م ص.93
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املصادرة ومدة رسيان الضامن .وجيوز للجهة طلب متديد الضامن مدة معقولة إذا كانت
إجراءات اختاذ قرار املصادرة تتطلب ذلك (.)81
الس ُعودي يناط بالوزير املختص أو رئيس الدائرة املستقلة باعتبارمها
وبناء عليه يف النّظا ِم ّ

الضامن املايل بناء عىل توصية مسبقة من جلنة
السلطة املختصة بالرتسية اختاذ القرار بمصادرة ر
فحص العروض أو اللجنة املختصة بالَّشاء وإال كان قرار ا ُمل َصا َدرة غري مَّشوع ،وتتحمل
اإلدارة املُ َتع ِ
اقدة تبعات عدم مَّشوعيته املالية.
َ
ُ
الضامن
ثالث ًا:
ضوابط مصادرة َّ
كومي ِة السع ِ
ِ
ات واملُ َ ِ
عرضت الالئحة الت ِرنفيذية لنِ َظا ِم املُنَا َفس ِ
ودي هلذه الضوابط
حل ّ ّ ُ
ّ
شرت َيات ا ُ
َ
َ

عىل النّحو اآليت:

" -2 ..... -1ال جيوز مصادرة الضامن ّإال لألسباب التي تم تقديم الضامن ألجلها،
ويكون طلب املصادرة مقترص ًا عىل الضامن اخلاص بالعملية التي أخل املتعاقد فيها بالتزاماته،
وال يمتد إىل مصادرة الضامنات اخلاصة بالعمليات األخرى سواء كانت لدى جهة واحدة أو
عدة جهات -3عند مصادرة الضامن االبتدائي يف املنافسات املجزأة ،تقترص املصادرة عىل جزء
من قيمة الضامن منسوبة إىل قيمة األعامل التي متت ترسيتها عىل املتعاقد -4إذا قررت اجلهة
احلكومية مصادرة الضامن ،فتطلب مصادرته من البنك مصدر الضامن مبارشة وباستخدام
عبارة “مصادرة الضامن” بشكل رصيح ،وعىل البنك االستجابة لطلب املصادرة فور ًا" (.)82
رابع ًا :إمكانية اجلمع بني جزاء مصادرة الت ِ
َّأمني ،وجزاء التنفيذ عىل حساب املُ َت َعاقِد:
حسمت ا َملحك ََم ُة اإلدار رية ال ُعل َيا هذا االفرتاض بقوهلا :ر
منح اإلدارة ُسلطة
إن
املَّشع َ
َ
حال ختلف صاحب العطاء املقبول عن ِ
أداء الت ِ
تقديرية يف ِ
ُ
بحيث يكون هلا ّاختاذ
رأمني الن َّهائِي
أحد اإلجراءين ومها :أ -إلغاء العقد مع مصادرة الت ِ
رأمني املُؤ رقت .ب -تنفيذ العقد عىل حسابه.
ِ
ألحد اإلجراءين ُ
وغني عن البيان ر
حيول دون راختاذ اإلجراء اآلخر نظر ًا ألن ُه
اختيار اإلدارة
أن
َ

شرتيات احلكومية السع ِ
ِ ِ ِ
ودي رقم  1242وتاريخ1441هـ.
ّ ّ ُ
( )81مادة ( )104من الالئحة الترنفيذ رية لن َظا ِم املُنَا َف َسات واملُ َ َ َ
( )82مادة ( )104من الالئحة التنفيذية سالفة الذكر.
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

ِ
لإلدارة اجلمع بينهام(.)83
ال جيوز
الضامن والتَّعويض:
خامس ًا :مصادر ُة َّ
ِ
حكَم ُة اإلدار رية ال ُعل َيا هلذا التصور فقضت بأن الت ِرأمني ُ
رعويض
يمثل احلد األدنى للت
عرضت ا َمل َ
ِ
ُ
الرضر يقل عن مبلغ
بحيث ال يقبل من ا ُمل َت َع ِاقد أن يثبت أن
للجهة اإلدار رية اقتضاؤه
حيق
ا رل ِذي ّ
َ
الرضر كله فال
التّعويض ،كام أنه ال يمثل يقين ًا احلدّ األقىص ،فإذا كانت مصادرة الت ِرأمني قد جربت ّ
ِ
ِ
بالتعويض ما مل يتفق عىل غري ذلك ،أما إذا كانت قيمة الت ِرأمني ال تفي وحدها بجرب
للحكم
ُمل
افة إىل الت ِ
باإلض ِ
ِ
رأمني ()84
ِ
ّعويض الكايف
حلكم بالت
جلربه َ
ر
يتعني ا ُ
الرضر ِفإ رن ُه ّ
.

الضامن واستحقاق التّعويض ،بام ال يتجاوز
وهبذا فليس ثمة مانع من اجلم ِع بني مصادرة ر
بأن الت ِ
التعويض الكيل جلرب رضر اإلدارة ،نزوالً عىل ختريجِ ا َملحك ََمة اإلدار رية ال ُعل َيا ّ
رأمني يمثل
ِ
للتعويض وال يمثل احلد األقىص ،وذلك رشيطة أال ينص العقد اإلداري ضمن
احلد األدنى
الضامن.
الرضر احلاصل لإلدارة قيمة ِخ َطاب ر
رشوطه عىل من ِع ذلك ،وأن جياوز ّ
حق ِج َهة ِ
غري أن ُه وإن َ
اإل َد َارة اجلمع بني غرامة التّأخري وفسخ العقد ،ومصادرة
كان من ِّ
ِ
الضامن ،أو بينها( الغرامة) والتنفيذ عىل حساب املُ َت َع ِاقد ،رإال ّ
بمبادرة اإلدارة
أن ذلك كله رهني
ر
بالفسخِ أو التنفيذ عىل احلساب ،ثم تضيف إليه غرامة التأخري؛ ويف هذا تقول املَحك ََم ُة اإلدار ري ُة
ال ُعل َيا :إن ِج َهة ِ
اإل َد َارة مل تقرر فسخ العقد أو سحب األعامل من املطعون ضده بل استمرت يف
ِ
تنفيذ العقد حلني إمتام التسليم االبتدَ ائِي وأعملت ِ
شأنه احلكم اخلاص
اجل َهة اإلدار رية يف
ِ
بغرامات الترأخري بأقىص حد هلا ،فإِ رن هذه ِ
اجل َهة ال تستطيع واحلالة هذه أن تطالب املطعون
ضده بأكثر من ذلك ،وال يسوغ هلا أن تنزل عليه بعض اآلثار املرتتبة عىل فسخ العقد ،وسحب
العمل ،والتنفيذ عىل حسابه ،ومصادرة الت ِ
رأمني؛ ألهنا نتيجة ال تقوم إال عىل سببها وأن ِج َهة
( )83حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم ( )22181لسنة 43ق بجلسة 2000/8/29م ،جمموع ُة املَب ِ
اد ِئ
َ
ِ
ال َقانُونية التي قررهتا املحكم ُة ِ
ِ
ِ
املكتب ِ
الدولة .ص .207
بمجلس
الفني
إصدار:
اإل َد ِار ّي ِة العليا-
ُ

( )84حكم املحكمة اإلدارية العليا يف القضية رقم  508لسنة  9القضائية ،جلسة  18من نوفمرب سنة 1967م جمموعة
املبادئ القانونية التي قررهتا املحكمة اإلدارية العليا السنة الثالثة عَّشة  -العدد األول (من أول اكتوبر سنة  1967إىل
منتصف فرباير سنة  - )1968ص .93
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ِ
اإل َد َارة مل تنشط إىل ِّاختاذ أي من اإلجراءين ضد املطعون ضده(.)85
سادس ًا :احلج ُز عىل ِ
الضامن:
قيمة ِخ َطاب َّ

باألصل مدين ِجل َهة ِ
ِ
يفرتض بداية ّ
الضامن ،وليس ثمة مانع
أن ال َبنك
اإل َد َارة بقيمة ِخ َطاب ر
ُ

أن تكون اإلدارة مدينة للبنك بدين أو ربام مدينة لشخص آخر غري ال َبنك ،كام ال يستبعد أن
الضامن.
يكون ا ُمل َت َع ِاقد دائن ًا لإلدارة أو لشخص آخر بدين يساوي أو يقارب قيمة ِخ َطاب ر
وملرا َ
الضامن التزام ًا ثابت ًا بمجرد طلب اإلدارة وفق ًا
كان التزام ال َبنك بدفع قيمة ِخ َطاب ر
ألحكا ِم ا َملحك ََمة اإلدار ّية ال ُعل َيا ،والتي قضت بأن ُه :يتميزُ التزام ال َبنك الناشئ عن ِخ َط ِ
اب
ِ
ِ
ِ
ٌ
باملستفيد ،أو
عالقة العميل
مستقل عن
أمر
ر
الضامن بأن ُه التزام ناشئ عن إرادته املنفردة وهو ٌ
طريق احلجز عىل ِ
ِ
ِ
قيمة
بالعميل( .)86فقد يثور التساؤل حيال تعطيل الوفاء عن
عالقة ال َبنك
الضامن حتت يد ال َبنك.
ِخ َطاب ر
ِ
وإذا كانت املادة )357( :من ال َقان ِ
ِ
األشخاص
محاية
املرصي تؤكدُّ عىل
ُون التِّجاري
ّ
للمستفيد الترنازل عن ِ
ِ
ِ
ِ
حقه الوارد يف ِخ َط ِ
الضامن
اب ر
فتنص عىل أن ُه :ال جيوزُ
االعتبار ّية اخلاصة ُ
رإال بعد موافقة ال َبنك ،فإِ رن ُه يف ِ
حق ِج َهة ِ
اإل َد َارة آكد.
وعليه فإِ رنه ليس من املستسا ِغ قبول فكرة احلجز عىل ِ
الضامن( )87من دائني
قيمة ِخ َطاب ر
ُ َ
ِ
املُ َتع ِ
اقد؛ ألن ُه يمثل بذلك إرضار ًا بالغ ًا ِ
بحق ِج َهة ِ
بالسلب عىل العملية الترعاقد رية
َ
اإل َد َارة ،ويعود ّ
الضامن قد خرج من ذمة املُ َتع ِ
للمرفق العام هذا من جهة ،ومن ٍ
ِ
اقد وبالترايل
جهة أخرى فإِ رن هذا ر
َ
َ
الضامن) والقول بخالف ذلك
يتم احلجز عىل أمواله لدى الغري(ال َبنك ر
مل يعد مالك ًا له حتى ّ
الضامن ،وجيرده من معناه.
يعطل وظيفة ِخ َطاب ر

( )85حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم ( )9359لسنة 50ق بجلسة 2006/12/12م .يف احلكم الصادر من ُمكمة
القضاء اإلداري بقنا يف الدعوى رقم  1121لسنة 1ق بجلسة 2004 /3 /11م بوابة مرص للقانون والقضاء
&http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=94191&SW=9359
( )86حكم املحكمة اإلدارية العليا طعن رقم  1933لسنة  31ق جلسة 1990/1/9م .جمموعة املبادئ القانونية التي قررهتا
املحكمة اإلدارية العليا السنة اخلامسة والثالثون -العدد األول (اكتوبر سنة  1989إىل آخر فرباير سنة  )1990ص .746

الضامن والتي نصت
( )87ولعل ما أثار اللبس هو فكرة استصحاب نص املادة )325( :مرافعات عىل واقعة ِخ َطاب ر
عىل أنه":جيوز احلجز من كل دائن بدين ُمقق الوجود وحال األداء عىل ما يكون ملدينه لدى الغري".
[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

ِ
كام ّ
الضامن هلذه األموال
أن الترسليم
باحلجز يتجاىف ومبدأ االستقالل ا ّلذي يمثله البنك ّ
ِ
بقوهلاّ :
إن األموال التي يمثلها
الضامن ،وهو ما أكدته املحكمة اإلدارية العليا
ُمل خطاب ّ
ِ
الضامن وبالتّايل ال
اخلطاب تظل عىل
ملكية البنك حتى تطلب اجلهة اإلدار ّية املستفيدة قيمة ّ
ِ
للعميل(.)88
تكون ملك ًا
ِ
فيمنع
الضامن ،أو وضع احلراسة
الرجوع يف ِخ َطاب ر
ُ
واستخالص ًا ملا سلف فهل للمتعاقد ُّ
استحقاق ِج َهة ِ
اإل َد َارة ؟

أن كثري ًا ما حيدث خالف بني املُ َت َع ِاقد ِ
وج َهة ِ
ولعل مربر التساؤل هو ّ
اإل َد َارة يف استحقاق
بأن ا ُمل َتع ِ
اخل َطاب عىل ٍ
األخرية ومطالبتها بقيمة ِ
ِ
اقد قد ر
أخل بالتزاماته ال رتعاقد رية،
سند من
القول ّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
لطلب
بالتزاماته؛ ممرا خيول ُه الترصدي
بحجة وفائه
أغلب األحيان
وهو ماال يسلم به املُ َت َع ِاقد يف
ِج َهة ِ
اإل َد َارة عرب رجوعه عن ِخ َط ِ
الضامن.
اب ر

لض ِ
ِ
للعالقة ال ُّثالث ّية ِخل َط ِ
امن
أجابت املَحك ََم ُة اإلدار رية ال ُعل َيا عن هذا التّساؤل يف تكييفها
اب ا ر
ِ
الضامن) ّ ِ
اإلدارة ،املُ َتع ِ
ِ
للتكييف ال َقانُوِن
الضامن يعدُّ طبق ًا
اب ر
اقد ،ال َبنك ّ
بأن :خ َط َ
َ
(ج َهة ِ َ َ
للمدين األصيل وهو املُ َتع ِ
السليم كفالة شخصية من الب ِ
اقد لصالحِ الدّ ائن وهو ِ
ِ
اجل َهة
نك
َ
َ
ّ
ر
التزامه ِ
ِ
ِ
ِ
بخ َط ِ
الصفة فإِ رن ال َب َ
الضامن
نك يف
اب ر
اإلدار رية املُ َت َعاقدة ،ويف حدود مبلغ معني ،وهبذه ِّ
ِ
ال ِق َبل املستفيد ال بوصف كونه نائب ًا عن عميله ،ولذا فإِ رن ال َب َ
بصفته أصي ً
نك يلتزم بام
إنّام يلتزم
تعهد به دون تأخري بغض النظر عن ِ
السابقة ،سواء تلك ا ّلتي نشأت بني العميل
سائر العالقات ّ
ودائنة املستفيد ،أو التي بني البنك وعميله()89

َ

.

( )88الطعن رقم  2202لسنة  30القضائية جلسة  1من مارس سنة  1986جمموعة املبادئ القانونية التي قررهتا املحكمة اإلدارية
العليا ،السنة احلادية والثالثون  -العدد الثاِن (من أول مارس سنة  1986إىل آخر سبتمرب سنة  - )1986ص .1201

( )89حكم املَحك ََمة ِ
اإل َد ِار رية العليا طعن ( )8900لسنة  47ق عليا 11من يناير سنة 2005م بوابة مرص للقانون
والقضاء&http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=94448 :

نك بأن يويف لإلدارة ،وللمتَع ِ
وهو ما عاجله أيض ًا قضاء النقض بقوله :جيب عىل الب ِ
اق ِد أن يقايض ال َبنك فيام بعد .ويف هذا
ُ َ
َ
ُ
اإلدارة منفصلة عن عالقته با ُملتَع ِ
ِ
ِ
اقد ،وعليه صار ملتزم ًا من تاريخ
ة
ه
ج
مع
عالقته
تأكيد عىل ضامن ومسؤولية ال َبنك ألن
َ
َ
َ َ
الضامن .ينظر حكم ُمكمة النقض يف طعن رقم ( )106لسنة  37ق بجلسة 1937/3/14م ( أحكام
إصدار ِخ َطاب ر

النقض  -املكتب الفني – جنائي العدد األول  -السنة الثامنة عَّشة  -ص .)405
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ِ
يتضح من هذا ّ ِ
للم َت َع ِاق ِد الرجوع
اب ر
أن خ َط َ
ُ
الضامن مقصور عىل عمل رية تعاقد ّية بعينها ال جيوزُ ُ
ٍ
ِ
فيه ،وكذا ال جيوزُ ِجل َهة ِ
اإل َد َارة أن ختصم مستحقاهتا منه عن عقد آخر ،وهو ما نحته اجلمع ّية
الكفالة مقصورة عىل ٍ
العموم ّية لقسمي ال َف َتوى والت ِ
ِ
َ
عقد بذاته،
بأن
رَّشيع ِب
مجلس الدر و َل ِة يف فتواهاّ :
للوزارة أن ختصم مستحقاهتا عن ٍ
ِ
وهذا جيعلها ُمدر دة ٍ
عقد آخر ِق َب َل هذا ا ُملتعهد من
بمدة فال جيوزُ
شأن العقد ا رل ِذي انصبت ِ
الضامن الصادر يف ِ
عليه الكفالة وا رل ِذي نفذ صحيح ًا (.)90
ِخ َطاب ر
ّ
إداري وضع احلراسة عىل ِ
اقد يف ٍ
لحة املُ َتع ِ
يكون من مص ِ
ٍ
ُ
قيمة ِخ َطاب
عقد
ونتيجة ذلك قد
َ
وذلك ملن ِع وفاء ال َبنك ِجل َهة ِ
َ
اإل َد َارة ،لذا فإِ رن وضع احلراسة واحلجز هلام نفس األثر
الضامن؛
ر
ِ
ِ
ِ
لألخرية.
يستهدف تعطيل الوفاء
ُ
لإلدارة ،فكالمها
بالنسبة
اإلدارة ،واملُ َتع ِ
ِ
اقد ،وال َبنك الضامن فإِنره ال جيوز
َ
وبذلك فإِنره وفق ًا للعالقة ال َقانُونية بني ج َهة ِ َ َ
الضامن ألن التزام ال َبنك قطعي ومبارش
لألخري قبول توقيع ا ُمل َت َع ِاقد احلراسة عىل قيمة ِخ َطاب ر
ِ
مواج َهة ِ
اإل َد َارة.
يف
املال يقوم يف ِ
الضامن (ُمل احلراسة) منقول أو عقار أو جمموع من ِ
كام ر
شأنه
أن قيمة ِخ َطاب ر
ُ
َ
احلق فيه غري ثابت ،فيتك ّفل شخص (احلارس) بحفظه وبإدارته وبر ّده مع غ ّلته
نزاع أو يكون ّ
احلق فيه ( .)91وهذا التصور غري وارد يف خطاب الضامن؛ ألن ضامن
املقبوضة إىل من ثبت ل ُه ّ
احلق فيه ثابت لإلدارة يف مواجهة املتعاقد والبنك الضامن ،وال يسع األخرية إال الوفاء بقيمته
ِ
ِ
َ
ودون االلتفات إىل أ رية
بأكمله عند رأول طلب منها،
ألدائه
دون قيد أو رشط( ،)92واالستعداد
معارضة من مقد ِم الع َط ِ
اء)93(.
َ
ُ
ُ
ويف هذا قضت ُمكم ُة مستعجل القاهرة ر
الضامن حتت احلراسة ال يمنع
بأن :وضع ِخ َطاب ر

( )90فتوى رقم ( )138بتاريخ 1961/2/11م ملف رقم ( )19/1/78جمموعة مبادئ اجلمعية العمومية بشأن
العقود اإلدارية منذ نشأهتا 1946م إىل 2005م ،قاعدة رقم ()64
( )91ينظر املادة )729( :من ال َقانُون املدِن املرصي.
مها ِ
( )92مادة( )44من قانون تَنظِيم التر َعا ُقدَ ات ا رلتِي ت ِ
اجل َهات ال َعا رمة رقم  182لسنة 2018م.
ُرب َ
( )93مادة )82(:من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 2018/182م عالية ،والصادرة بقرار وزير املالية رقم  692لسنة
2019م ،واملنشور بالوقائع املرصية  -العدد  244تابع (ب) يف 31اكتوبر سنة 2019م.
[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

ِ
رصف قيمته ،ألن الكفال َة ليست من ِ
قبيل االلتزامات املجردة التي تندمج
الضامن من
ال َبنك ر
ِ
السند املثبت هلا ،بل من االلتزامات املسببة والقائمة عىل العالقات الشخص رية بني
قيمتها يف ر
املُ َتع ِ
ِ
السند(.)94
بغض النرظر عن
اقدين ،وقيمتها تنحرص يف الترعاقد ذاته ِّ
َ
حامل ر

الرابع
املَط َل ُ
ب َّ

ِ
احلساب
إلغاء العقد أو التنفيذ عىل
رَّشيع بِ
ع ُِر َض هذا املوضوع عىل اجلمعية العموم ّية لقسمي ال َف َتوى والت ِ
ِ
مجلس الدر و َل ِة
جيب أن يقدم مع ِ
َ
كل عطاء تأمني ال يقل
فأفتت بأن
ينص عىل أن ُهُ :
َاقصات واملزايدات ُّ
قانون ا ُملن َ
مقاوالت األعامل وال يقل عن  %2من ِ
ِ
عن  %1من ِ
قيمة العطاء فيام عدا َ
ذلك،
قيمة العطاء يف
ومفاد ما تقدم ّ
أن املَّشع العتبارات قدر رها أمهها كفالة املساواة بني املتناقصني ،وضامن
جديتهم ،وحفاظ ًا عىل حقوق ِج َهة ِ
اإل َد َارة إذا ما أخل املتناقص بالتزاماته أوجب عىل كل مقدم
ِ
عطائه تأمين ًا مؤقت ًا ،وح ُ
يث إن مفاد عبارة" :جيب أن يقدم مع كل عطاء
عطاء أن يرفق مع
تأمني "...وجوب تقديم الت ِ
رأمني املُؤ رقت كام ً
ال يف الوقت ا رل ِذي يقدم فيه العطاء ،مع جواز
ِ
تراخي ذلك امليعاد املسموح فيه للمتناقص بالت ِ
عطائه إىل ما قبل فتح املظاريف وإال
ّعديل يف
ِ
إعامل املادة 58 :من الالئحة الت ِرنفيذ ّية لقانون
الفهم ا رل ِذي يتفق مع
وجب االلتفات عنه .وهو
َ
ُ
ِ
ِ
َاقصات واملزايدات والتي قررت ِجل َهة ِ
اإل َد َارة حقوق ًا يتوقف إعامهلا عىل أداء الترأمني املُؤ رقت
املُن َ
ال كحقها يف اعتبار هذا الت ِ
كام ً
رأمني حق ًا هلا دون حاجة إىل إنذار أو االلتجاء إىل القضاء ،وذاك

إذا سحب مقدم العطاء قبل امليعاد املعني لفتح املظاريف ،وكذلك حقها يف اعتبار صاحب
ِ
بعطائه عند انقضاء مدة رسيانه وذلك إىل أن يصل ِجل َهة ِ
العطاء قاب ً
اإل َد َارة
ال استمرار االرتباط
عطائه .فإذا مل يكن قد قدر م هذا الت ِ
ِ
بسحب الت ِ
ِ
رأمني املُؤ رقت
رأمني املُؤ رقت وعدوله عن
إخطار منه

فإِنره يضيع عىل ِ
اجل َه ِة اإلدار ري ِة هذا احلق(.)95

(ُ )94مكمة مستعجل القاهرة بجلسة 1960/3/5م ينظر جملة املحاماة العدد التاسع س  40ص .171
رَّشيع بِ
( )95فتوى اجلمعية العمومية لقسمي ال َف َتوى والت ِ
ِ
مجلس الدر و َل ِة ملف رقم  -256/1/54جلسة
1986/2/5م.
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لقانون املُنَاقص ِ
ِ
ومما يؤكدُ ِصحة هذا التّخريج هو ّ
ات
أن املادةَ )61(:من الالئحة الت ِرنفيذ ّي ِة
َ
ِ
ِ
ِ
بجواز
اخلزانة رقم 542 :لِ َسن َِة 1957م كانت تقيض
بقرار وزير
والصادرة
واملزايدات امللغى ر
تكملة الت ِ
ِ
رأمني إىل ما بعد فض املظاريف بَّشط أن يكون العطاء يف
تأخري صاحب العطاء يف

صالح اخلزانة ،يف حني خلت القوانني أرقام 9 :لِ َسن َِة 1983م ،و 89لِ َسن َِة 1998م ،وال َقانُون
 182لِ َسن َِة 2018م من نص يامثل هذا النص ،األمر ا رل ِذي يفهم منه عدول املقنن عن هذا
ِ
ِّ
العطاء.
مع
االجتاه ،ووجوب تقديم ِخ َطاب ر
الضامن املُؤ رقت مصحوب ًا َ

رعاقدات احلكومي ِة اجل ِ
ِ
ِ
ديد ( 182لِ َسن َِة 2018م) إذا مل يقم صاحب العطاء
قانون الت
ويف
ر َ
الفائز ِ
ِ
بأداء الت ِ
ِ
وجب إخطار بكتاب
للجهة اإلدار ري ِة ،بم
رأمني الن َّهائِي خالل املهلة املحددة ،جازَ
تعزيزه يف ِ
ِ
ِ
ذات الوقت
للربيد مع
يرسل له بخدمة الربيد الرسيع ،عن طريق اهليئة القومية

ِ
ِ
ِ
ِ
األحوال ودون حاجة ِّ
الختاذ أي إجراء آخر ،إلغاء العقد
بحسب
الفاكس
بالربيد اإللكرتوِن أو
ِ
ويصبح
لعطائه بحسب ترتيب أولوياهتا.
أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية
ُ
الت ِ
حق ِ
اجل َهة اإلدار رية ،كام يكون هلا أن ختصم قيمة كل خسارة
رأمني املُؤ رقت يف مجيع احلاالت من ِّ

تلحق هبا إذا تبني أنه املتسبب فيها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لدهيا لصاحب هذا العطاء،
ِ
ويف ِ
خصم َها من ُمستحقاتِ ِه لدى أي جهة إدار ّية أخرى أ ًيا كان سبب
حالة عدم كفايتها تلجأ إىل
االستحقاق ،وذلك كله مع عدم اإلخالل بحقها يف الرجوع عليه قضائ ًيا بام مل تتمكن من
استيفائه من حقوق بالطريق اإلداري(.)96
ِ
ني النّهائِي يتم االحتفاظ ِ
ِ
بأكمله إىل أن يتم
الضامن الن َّهائِي
بخ َطاب ر
وبطبيعة احلال يف الترأم ِ َ
الضامن طبق ًا لَّشوط كراسة العطاء وبعدها جيب رده
تنفيذ العقد بصفة هنائية بام يف ذلك مدة ر
أو ما تبقى منه لصاحبه بغري طلب وذلك خالل مدة ال جتاوز سبعة أيام عمل بعد متام تنفيذ
العقد بصفة هنائية(.)97

( )96ينظر املادة )41( :من ال َقانُون  182لسنة 2018م.
ٍ
ٍ
ِ
ِ
اخلصوص يف ِ
ظل ال َقانُون امللغى ،وكذا الئحته
اإلداري يف هذا
القضاء
ُمكمة
الصادرة من
( )97وبالنظر إىل األحكا ِم ر
التنفيذية نجد أن املحكمة قد أصدرت أحكام ًا متعارضة يف هذا ر
الصادر يف  25ديسمرب
الشأن :فتقرر مثالً يف حكمها ر
ِ
ِ
لإلدارة وفق ًا لالئحة املخازن واملشرتيات أن تتساهل يف أمر الترأمني املؤقت ،فتقبله بعد فتح=
1956م أن ُه " :جيوز
[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

روريد ال يلزم تقديم ضامن متى قام املُ َتع ِ
عقد الت ِ
ويف ِ
اقد بتوريد مجيع األصناف التي رست
َ
اقدة هنائي ًا خالل املدة املحددة إليدا ِع الت ِ
اجلهة اإلدارية ا ُمل َتع ِ
رأمني الن َّهائِي(.)98
َ
ر
عليه وقبلتها ِ َ
ِ
َ
غري أن ُه إذا َ
وكان ثمنه يكفي لتغطية
األصناف املطلوبة
كان التروريد املقبول عن جزء من
ثمن اجلزء املورد ما يعادل قيمة هذا الت ِ
الت ِ
رأمني الن َّهائِي فيخصم من ِ
رأمني من جممو ِع قيمة العطاء
اجلهة اإلدارية املُ َتع ِ
اقدة بمثابة تأمني هنائي حتّى متام تنفيذ العملية()99
َ
ر
وحيتفظ به لدى ِ َ
.

ِ
ِ
ِ
رأمني النّهائِي يف املُ ِ
بأداء الت ِ
للجهة
العطاء املقبول
صاحب
وإذا لـم يقم
هلـة املحدّ دة جازَ
َ
ُ
ٍ
ِ
بكتاب موىص عليه بعل ِم الوصول ودون حاجة ّ
الختاذ أي إجراء
بموجب إخطار
اإلدار ري ِة -

=املظاريف" .بينام يف حكمها الصادر يف  29ديسمرب 1957م تقرر " :ومن حيث إن االلتزام بتقديم الت ِ
رأمني املؤقت يعترب
من الَّشوط اجلوهرية التي حيتمها مبدأ املساواة بني املتناقصني وذلك ضام ًنا جلدية العطاءات ،فاختصاص ِج َهة ِ
اإل َد َارة
ِ
للقانون"( .ق 10587
يف هذه احلالة يكون مقيد ًا ،ويكون بالتايل ما قررته جلنة فتح املظاريف من استبعاد عطاء ...موافق ًا
ِ
ٍ
قضاء املَحك ََمة ِ
َ
الصادر يف  19نوفمرب 1960م
حدث حتول مضاد يف
لسنة  8ق) .كام
اإل َد ِار رية العليا ،بداية من حكمها ر
ِ
ِ
وا رل ِذي تؤكد فيه عىل ":أن الترأمني االبتدَ ائي يقصد به حتقيق أمرين :جدية العطاء واملساواة بني املتناقصني ويرتتب عىل
ذلك أنه إذا مل يقدم الت ِ
رأمني االبتدَ ائِي ِ
فإنره من املتعني عدم االلتفات إىل العطاء واستبعاده فإذا قبلت اإلدارة عطاء مل
يصاحبه الت ِ
رأمني يكون قبوهلا غري صحيح وال ينتج أثر ًا" .أما يف حكمها يف الثامن من مارس 1969م تقرر... ":أن قضاء
هذه املحكمة قد جرى عىل أن إيداع الت ِ
رأمني املؤقت من مقدم العطاء يف الوقت املحدد رشط أسايس للنظر يف عطائه وهذا
الَّشط مقرر للصالح العام دون ترتيب جزاء البطالن عىل خمالفته إذا ما اطمأنت ِج َهة ِ
اإل َد َارة إىل مالءة مقدم العطاء.
رأمني املؤقت مادام أن الت ِ
ومن ثم فإِنره ال يقبل من مقدم العطاء التحدي بأنه مل يدفع الت ِ
رأمني غري مَّشوط ملصلحته ،وبناء

عىل ذلك فإِ رن ما ذهب إليه احلكم املطعون فيه من رضورة استبعاد العطاء ألنه مل يكن مصحوب ًا بالت ِ
رأم ِ
ني املؤقت دون أن
ِ
ِ
يكون ِجل َهة ِ
يعلق أستاذنا
اعتبارات املصلحة العامة" .ويف هذا املنحى ُ
لتعارضه مع
احلق يف قبوله أمر غري سديد
اإل َد َارة ّ
ِ
الدُّ كتور ال ّطاموي ب ّ
الالئحة التي توجب
أن هذا يتعارض متام ًا مع مبدأ مساواة املتناقصني ومع رصيحِ نص املادة  48من
كان قضاء املَحك ََمة ِ
عدم االلتفات إىل العطاءات غري املصحوبة بتأمني مؤقت كامل .وإذا َ
اإل َد ِار رية العليا اجلديد من شانه
ِ
للنبض
جسا
أن ييرس عىل اإلدارة فإِنره قد يفتح باب ًا للتحايل بتعمد البعض تقديم عطاءات غري مصحوبة بتأمني نقديً ،
أن اإلدارة وفق ًا هلذا القضاء تستطيع أن تتمسك بعدم تقديم الت ِ
من حيث أسعار العطاءات ،كام ّ
رأمني املؤقت الستبعاد

بعض العطاءات ولو كانت األفضل ،دون أن يكون يف وس ِع املناقص أو املزايد أن ينتقد موقفها؛ مما جيعل موقف اإلدارة
السلطة التّقديرية (.د .سليامن ُممد الطاموي -األُسس العامة للعقود اإلدارية -مطبعة
السلطات املطلقة منه إىل ُّ
أقرب إىل ُّ

جامعة عني شمس ،الطبعة اخلامسة 1991م ص.)255
( )98املادةُ )19( :من ال َقان ِ
ُون َرقم 1998/89م.
ِ ِ
يذية لل َق ِ
انون 1998/89م.
( )99املادةُ )71( :من الالئحة الترنف ر
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ِ
بحسب ترتيب
آخر  -إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التّالية لعطائ ِه
رأمني ا ُملؤ رقت يف مجي ِع احلاالت من ِ
أولوياهتا ،ويصبح الت ِ
حقها ،كام يكون هلا أن ختصم قيمة كل
ُ
لصاحب الع َط ِ
اء املذكور ،ويف ِ
ِ
حالة
خسارة تلحق هبا مـن أية مبالغ مستحقـة أو تستحق لدهيا
عـدم كفايتها تلجأ إىل خصمها مـن مستحقاته لدى أية جهة إدار ّية أخرى ،أ ريا َ
كان سبب
وذلك كله مـع عـد ِم اإلخالل ِ
َ
بحقها يف الرجو ِع عليه قضائ ّي ًا بام مل تتمكن من
االستحقاق،
ِ
ٍ
ِ
ِ
اإلداري(.)100
بالطريق
حقوق
استيفائه من
ِ
قانون
وتأسيس ًا عىل ما سبق حكمت املحكمة اإلدارية العليا بأنه :إذا كانت املادة )21(:من
ِ
للجهة اإلدارية ا ُمل َتع ِ
ِ
حالة عدم أداء صاحب العطاء
اقدة يف
َاقصات وا ُملزَ ا َيدات أجازت
َ
ر
املُن َ
املقبول للتّأمني الن َّهائِي يف املدّ ِة املحددة أن تلغي العقد ،أو تنفذه عىل حسابه دون حاجة الختاذ
ِ
ِ
احلساب
القضاء بام مفاده :أن إلغاء العقد أو التنفيذ عىل
أي إجراءات أخرى ،أو االلتجاء إىل
ينشأ احلق فيه بمجرد عدم أداء الت ِ
رأمني الن َّهائِي ،وأن اإلخطار هو جمرد وسيلة إلعالن مقدم
العطاء بذلك ،وال يرتتب عىل إغفال اإلعالن عىل النحو السالف بطالن ما اختذته ِج َهة ِ
اإل َد َارة

ٍ
ِ
بكتاب موىص عليه بعل ِم
احلساب رضورة إخطار مقدم العطاء
من إلغاء العقد أو التنفيذ عىل
ٍ
ِ
كوسيلة للعل ِم (.)101
اإلخطار
نص عىل
الوصول ،وإنرام ّ

برضورة إخطار املُ َتع ِ
ِ
ِ
ويبدو ر
اقد حالة ّاختاذ
موقف َها
أن املَحك ََم َة اإلدار ري َة ال ُعل َيا عدَ لت عن
َ
ِ
الضامن ،فنصت عىل ّ
أن :عدم التزام
إجراء يف
مواجهته نتيجة عدم التزامه بتقدي ِم ِخ َطاب ر
لإلدارة أن تفسخ العقد مع مصادرة الت ِ
ِ
بسداد الت ِ
ِ
املُ َتع ِ
رأمني املُؤ رقت ،وأن
رأمني الن َّهائِي يكون
اقد
َ
ِ
حساب املُ َتع ِ
ِ
ِ
ُ
السابقني إخ َطار
اقد،
بتنفيذ العقد عىل
تقوم
َ
ويشرتط الختاذ أي من اإلجراءين ّ
ِ
عليه مصحوب بعل ِم الوصول حتّى يكون عىل ِ
بكتاب موىص ِ
املُ َتع ِ
ٍ
اإلجراء املُترخذ
بينة من
اقد
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يتعارض مع إجراء ُحسن النِّية يف العقود اإلدار رية(.)102
يف حقه ،وعدم اإلخطار
ُ
( )100املادةُ )21( :من ال َقان ِ
ُون َرقم 1998/89م.
( )101ينظر حكم املَحك ََمة ِ
اإل َد ِار رية العليا يف الطعن رقم  5059بجلسة 2000/5/30م جمموعة املكتب الفني ،ج1
ص .274
ِ
ِ
ِ
( )102ينظر حكم املَحك ََمة اإل َدار رية العليا يف ال رطعن رقم 1645لسنة  36ق ،بجلسة 1994/3/22م جمموعة املكتب
الفني ( )39ج 2ص.1113
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

ويف النظام السعودي "ال جيوز قبول العرض الذي يقدم بدون ضامن ابتدائي ،وللجهة
احلكومية قبول الضامن الناقص متى كانت نسبة النقص ال تتجاوز ( )%10من قيمة الضامن
املطلوب .ويف هذه احلالة ،عىل جلنة فحص العروض  -قبل التوصية بالرتسية عىل مقدم الضامن
الناقص  -أن تطلب منه استكامل النقص يف الضامن خالل مدة حتددها اللجنة ال تزيد عن
(عَّشة) أيام عملّ ،
وإال عُد منسحب ًا وال يعاد له الضامن االبتدائي (.")103

بح ُ
ث ال ّثالث
املَ َ
ِ
الضامن
انقضاء حق ِج َهة ا ِإل َد َارة يف
وثيقة ِخ َطاب َّ
ُ
ِ
الضامن ِ
حق ِج َهة ِ
بالعقد ،وطلب ِج َهة
بعدة صور :منها الوفاء
ينتهي ّ
اإل َد َارة حيال ِخ َطاب ر
اإلدارة من البنك استيفاء قيمته ،وذلك خالل مدة رسيانه ،أو بانتهاء مدة ِ
اخل َطاب دون التقدم
َ
َِ َ
بطلب تسييله ،أو قد ينتهي باالتفاق بني املُ َتع ِ
اقد ِ
وج َهة ِ
اإل َد َارة عىل تقدي ِم ضامنات أخرى
َ
ِ
ال عن االنقض ِ
ِ
ِ
ِ
بديلة ،فض ً
رفصيل اآليت:
باإلبراء والترقاد ِم واستحالة التّنفيذ ،وذلك عىل الت
اء

ب األَ َّول
املَط َل ُ

ِ
الضامن أو ما يقوم مقام الوفاء
الوفاء
بقيمة ِخ َطاب َّ
ُ
اخل َطاب غري مَّشوط ،وما دام املُ َتع ِ
لإلدارة مادام ِ
ِ
ِ
يلتز ُم ال َب ُ
يطلب
اقد
بإجابة رأول طلب
نك
ُ
َ
كان ِ
بصدد العملية املذكورة يف ِ
ِ
اخل َط ِ
اب .فإذا َ
وجب عىل ال َبنك التّحقق
اخل َطاب مَّشوط ًا
الدّ فع
َ
مهامت أو تنفيذِ
ٍ
اقد يف توريدِ
كان الَّشط هو حصول إخالل من ا ُمل َتع ِ
ِ
من
َ
توافر رشوطه ،فإذا َ ّ
اإلدارة أن حتدّ د نوع اإلخالل احلاصل من املُ َتع ِ
ِ
ٍ
ِ
األخري أن يثبت ّ
إنشاءات َ
أن
اقد ،وعىل
كان عىل
َ
إخالالً ما مل يقع منه ،ويكون إثبات ذلك بالكتابة الصادرة من اإلدارة ،فإذا مل يستطع املُ َت َع ِاقد
أن يثبت براءة ذمته من اإلخالل ا رل ِذي وصفته به اإلدارة كان عىل ال َبنك أن يدفع لإلدارة
اقد بااللتزا ِم املَّشوط به ِ
األصل انشغال ذمة املُ َتع ِ
َ
مطلوباهتا؛ ر
اخل َطاب ،ومل يثبت براءة ذمته
ألن
َ
ر
من هذا االلتزام(.)104
ِ
الالئحة التنفيذ رية رقم  1242وتاريخ 1441/3/21هـ.
( )103تنظر املادة ( )70من
ِ
ِ
رارش :عامل الكتب=
اب ر
( )104دُ .مي الدين إسامعيل علم الدين -خ َط ُ
الضامن واألساس ال َقانُوِن اللتزام البَنك -الن ُ
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ِ
يتم إىل ِج َه ِة ِ
ِ
ُ
اإل َد َار ِة ،فال يكفي
الوفاء لكي يكون سبب ًا من
ويشرتط يف
أسباب االنقضاء أن ر
نك أن يتأكدَ من ر ِ
الضامن ،بل جيب عىل الب ِ
ٍ
شخص ُ
اب
يتم الوفاء ألي
حيمل ِخ َطاب ر
أن اخل َط َ
َ
ُ
أن ر
ِ
حلساب اإلدارة ،ومن ثم جيوزُ رصف قيمة ِ
ِ
يعو ُد فع ً
اإلدارة حتى لو مل يكن
اخل َطاب إىل
ال
رس َق أو ُف ِقدَ مثالً ،أما إذا أوىف البنك بقيمة ِ
ِ
اخل َطاب بحوز َهتا كأن يكون قد ُ ِ
اخل َطاب لغري اإلدارة
َ
ر
ِ
يرجع عىل من
لذمته جتاه اإلدارة ،ويلتز ُم بالوفاء إليها مرة أخرى ثم
كان الوفاء غري مربئ
ُ
استوىف قيمة ِ
حق (.)105
اخل َطاب دون وجه ّ
أن املصالح احلكومية تتسلم من املُ َتع ِ
الض ِ
ويالحظ يف ِخ َط ِ
امن الن َّهائِي ر
ُ
اقد األشياء
اب ر
َ
ّ
َ
ُ
املوردة ،أو اإلنشاءات املنفذة بصفة مؤقتة ثم تشكل جلنة لالستالم الن َّهائِي تقوم بفحص
ِ
ِ
الرفض ،فإذا
األشياء أو اإلنشاءات ،وتقرر استالمها هنائي ًا أو ردها إىل املُ َت َعاقد مع بيان أسباب ّ
لضامن مل يكن للم َتع ِ
ِ
اق ِد أن حيتج بحصول االستالم املُؤ رقت دلي ً
ال
طالبت اإلدارة
بقيمة ِخ َطاب ا ر
ُ َ
عىل براءة ذمته ،بل جيب أن يكون االستالم هنائي ًا (.)106

=بريوت ص .87ويالحظ أن مهمة البَنك ليست مهمة القايض ا رل ِذي يفصل بني اخلصوم ،وإنّام هي ُماولة التوفيق بني
وجهات النّظر ،فهو يف النهاية ال يقبل من ا ُملتَع ِ
كان صادر ًا من ِج َهة ِ
ال عىل براءة ذمته إال ما َ
اقد دلي ً
اإل َد َارة بالكتابة
َ
ِ
ِ
ومتضمن ًا براءة ذمة املُتَع ِ
اقد؛ َ
ألن التزام األخري ثابت بالكتابة بتعاقده مع اإلدارة وبإقراره يف طلبه إىل البَنك الستصدار
َ
الضامن ،فلم جيز له إثبات عكس الكتابة إال بكتابة مضادة بتوقيع اإلدارة .املرجع السابق ص.88
ِخ َطاب ر
النظام َ
الضامن املرصف ّية -دراسة مقارنة ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية
( )105د .سليامن رمضان عمر-
القانُوِن ِخل َطابات ر
ُ
ِ
2009م ص ،13د .رياض ناظم محيد -النظام َ
الضامن ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية 2016م ص .159
القانُوِن خل َطاب ر
( )106دُ .مي الدين إسامعيل املرجع السابق ص .88ومرجع ذلك أن تسليم األصناف إىل مستودعات اإلدارة ال يعني
قبول هذه األصناف واستالمها نظر ًا ملا حتتاجه من فحص فني لتقرير مدى مطابقتها للَّشوط واملواصفات الواردة يف
العقد .فقد ترفض جلنة الفحص صنف ًا أو أكثر من األصناف املوردة ،أو جتد فيها نقص ًا أو خمالفة للمواصفات أو العينات
املعتمدة ،فتخطر املورد بذلك كتابة بالربيد املوىص عليه بأسباب الرفض وبوجوب سحب األصناف املرفوضة وتوريد
بدل عنها .وجيب أن يتم ذلك اإلخطار فور صدور قرار اللجنة يف ذات اليوم أو اليوم التايل عىل األكثر ،ويلتزم املورد
بسحب األصناف املرفوضة خالل سبعة أيام عىل األكثر من تاريخ اليوم التايل إلخطاره  -فإذا تأخر يف سحبها فيكون
للجهة اإلدارية احلق يف حتصيل مرصوفات ختزين بواقع ( )%2من قيمة األصناف عن كل أسبوع تأخري أو جزء منه ملدة
أقصاها أربعة أسابيع وبعد انتهاء هذه املدة تتخذ إجراءات بيعها حلساب املورد وختصم من الثمن ما يكون مستحق ًا هلا
ويكون البيع وفق ًا ألحكام قانون املناقصات واملزايدات .مادة ( )92من الالئحة الت ِرنف ِ
يذ رية لقانون املناقصات
الصادرةبالقرار رقم  1367لسنة 1998م ،الوقائع املرصية  -العدد ( 201تابع) يف  6سبتمرب سنة 1998م.
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

ذلك مع ِ
وإذا طالبت ِج َهة ِ
الضامن جازَ هلا َ
بقاء حقها يف
اإل َد َارة دفع جزء من قيمة ِخ َطاب ر
احلق يف أن تطلبه إىل هناية مدة ِ
َ
اخل َطاب؛ ّ
احلق ال يفرتض ،وألن
النزول عن ِّ
ألن
الباقي ،وهلا ّ
َ
ينصب عىل شيئني :مبلغ معني ،ومدة معينة .ومادامت املطالبات ترد يف حدود
ضامن ال َبنك
ُ
ِ
املبلغ وأثناء املدة فال َب ُ
مالحظة أال تزيد املطالبات اجلزئية يف
مع
نك ملزم بالدف ِع لإلدارةَ ،
جمموعها عن ِ
ِ
قيمة ِخ َطاب ال رضامن(.)107
َ
نك بدف ِع قيمة ِ
ويقو ُم ال َب ُ
اخل َطاب لإلدارة بشيك مرصيف غالب ًا يصدره ألمرها مرفق ًا بكتاب
الضامن ،وما حلقه من جتديدات إذا كان ثمة
خاص يطلب فيه من اإلدارة إعادة أصل ِخ َطاب ر
ِ
سجالت ال َبنك ولو مل يتسلم
الضامن من
جتديدات ملدة رسيانه ،وعندها تلغى قيود ِخ َطابات ر
ِ
ِ
ِ
بحساب اإل َد َارة من الفر ِع ذاته أو
كام جيوزُ أن يقيد املبلغ املطالب به
أصل اخل َطاب من اإلدارةَ ،
من أي فرع أو مرصف ُميل آخر حتدد ُه اإلدارة (.)108
ِ
للبنك يف
املقاصة ال َقانُونية بني أي مبالغ حق ًا
ويقو ُم مقام الوفاء يف الدف ِع إِىل اإلدارة إجراء
ّ
الضامن ،فإذا ما متت املقاصة فإِ رن للبنك احلق يف الرجوع عىل املُ َتع ِ
ذ ِ
اقد
مة اإلدارة وقيمة ِخ َطاب ر
َ
كام لو كان قد أوىف قيمة ِ
اخل َطاب نقد ًا (.)109

ب ال َّث ِاين
املَط َل ُ
الضامن ِ
بغري الوفاء ،أو ما يقوم مقامه
انقضاء ِخ َطاب َّ
ُ

ِ
الضامن خالل مدة رسيانه فإِ رن التزا َم ال َبنك ِجتاه اإلدارة
إذا مل تطالب اإلدار ُة
بقيمة ِخ َطاب ر
اإلدارة للمطالبة بقيمته إذا كان ِ
ِ
ِ
اخل َطاب
ينقيض إما بانتهاء مدة اخل َطاب دون أن تتقدم ج َهة ِ َ َ
ِ
باإلبراء
الضامن بانتهاء الغرض ا رل ِذي صدر من أجله ،أو
ُمدد املدة( ،)110أو قد ينقيض ِخ َطاب ر
( )107دُ .مي الدين إسامعيل ،املرجع السابق ص.88
الضامن نظري ًا وعملي ًا ص  ،51د .رياض ناظم -املرجع السابق ص.159
( )108د .مصطفى مرعيِ -خ َطابات ر
( )109دُ .مي الدين إسامعيل -املرجع السابق ص .89
حكم ا َملحك ََمة ِ
اإل َد ِار رية العليا جلسة  9يناير سنة  1990الطعن رقم  1933لسنة  31ق ،جمموعة املبادئ ال َقانُونية
()110
ُ
التي قررهتا ا َملحك ََمة ِ
اإل َد ِار رية العليا ،السنة اخلامسة والثالثون  -العدد األَ رول (من أول اكتوبر سنة  1989إىل آخر فرباير
سنة  )1990ص .746
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اإلدارة للم َتع ِ
ِ
اق ِد ،أو باستحالة تنفيذ العقد اإلداري ،أو ينقيض بالتقاد ِم إذا َ
كان
الصادر من
ُ َ
ر
ِ
َ
رفصيل اآليت:
وذلك عىل الت
الضامن غري ُمدد املدة،
ِخ َطاب ر
الضامن ِ
بغري ُمطالبة من ِج َه ِة ا ِ
إل َد َار ِة:
أوالً:
انتهاء مدّ ة ِخ َطاب َّ
ُ
ِ
الضامن بأن ُه ":ينقيض التزام ال َبنك الناشئ
قضت املَحك ََمة اإلدار رية ال ُعل َيا يف
انقضاء ِخ َطاب ر
بعدة أسباب منها انقضاء األجل املحدد ِ
عامة ِ
بصفة ٍ
ٍ
عن ِخ َط ِ
الضامن دون
الضامن
بخ َطاب ر
اب ر
ِ
بالضامن(.)111
استعامل املستفيد حقه يف
املطالبة باملبل ِغ املحدد ر
ِ
وعليه فإذا مل ترد ُمطالبة من ِج َه ِة ِ
بحلول األجل الفاسخ ِخل َط ِ
اب
اإل َد َارة ِفإ رن التزام ال َبنك ينقيض
الضامن ،وهو تاريخ انتهاء صالحيته ،وحيرص البنك عىل ذكر هذا التاريخ يف ِ
اخل َطاب ،وعىل تأكيد
ر
ُ َ
أن أية مطالبة تصله بعده تكون عديمة األثر ،وهو ما ذكرته ا َملحكَم ُة اإلداري ُة العليا نص ًا ِ
بقوهلَا..." :
ر ُ َ
ُ
َ
ُ
ويسقط التزام ال َبنك إذا مل تصل إليه مطالبة املستفيد بالدف ِع قبل حلول هناية األجل" (.)112
فإذا انتهت مدة ِ
َ
َ
وبذلك ال
سقط حقها عليه،
اخل َطاب دون أن تطلب اإلدار ُة رصفه وتسييله
ُ
ِ
ِ
ِ
يكون لصك اخل َطاب ا رلذي بحوزهتا قيمة قانونية ،كام ال يكون الحتفاظها باخل َطاب معنى
ِ
إرصار اجلهات احلكوم رية يف االحتفاظ
مفهوم ًا ،فمشكلة البنوك مع املصالحِ احلكوم رية تكمن يف
ِ
الضامن رغم انتهاء مدهتا ،وكانت البنوك حتتفظ بالغطاء وتبقي عىل التزام العميل
بخ َطابات ر
الضامن إليها .وكانت املشكلة تزداد تعقيد ًا كلام َ
كان أحد البنوك
قبلها حتى يعاد ِخ َطاب ر
ِ
بالتزامها قبلها ،وإذا أخلت طرفه
األجنبية طرف ًا يف املوضوعِ ،إذ تظل البنوك املحل ّية متمسكة
الضامن إليه كدليل عىل براءة ذمته .وإزاء رفض
متسك ال َبنك األجنبي برضورة إعادة ِخ َطاب ر
املصالح احلكومية إعادة ِ
اخل َطاب فإِ رن النتيجة تكون أحد أمرين :إما أن حيجم املوردون
ِ
الدخول يف مناقصات احلكومة ،وإما أن تُقدّ ر املصاريف الزّ ائدة التي تنتج عن
األجانب عن
ِ
ِ
جتديد مدته ويرفعوا بمقدار تلك املصاريف
الضامن أو النّاجتة عن
املطالبة باسرتداد ِخ َطاب ر

( )111حكم املَحك ََمة ِ
اإل َد ِار رية العليا الطعن رقم  1933لسنة  31ق ،جلسة  9من يناير سنة 1990م جمموعة املبادئ
القانونية التي قررهتا املحكمة اإلدارية العليا السنة اخلامسة والثالثون  -العدد األول (من أول اكتوبر سنة  1989إىل

آخر فرباير سنة  - )1990ص .746
( )112حكم ا َملحك ََمة ِ
اإل َد ِار رية العليا ،الطعن رقم  1933لسنة 31ق ،جمموعة املبادئ القانونية املرجع السابق ص.746
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

قيمة العطاءات التي يتقدمون هبا ،وكلتا النتيجتني ترض باملصلحة العامة(.)113
ثاني ًا :اإلبراء:
إذا كان اإلبراء ترصف ًا قانوني ًا باإلرادة املنفردة ينقيض به التزام املُ َتع ِ
اقد دون مقابل وهو
َ
متصور يف العقود املدنية ،فام إمكانية حدوثه يف العقود اإلدار رية؟
ِ
العقد املدِن مصلحتان خاصتان متساويتان فإِ رن العقدَ اإلداري تظهر
بداية بينام تتقابل يف
ِ
فيه مصلحة خاصة للم َتع ِ
لإلدارة يتعني التوفيق بينهام بام جيعل الغلبة يف
اق ِد ،ومصلحة عا رمة
ُ َ
ِ
ِ
للمصلحة العا رم ِة وعىل حد تعبري املحكمة اإلدارية العليا فإن املصلحة العامة واملصلحة
النهاية
الفردية ال تتوازيان يف جمال الروابط القانونية التي تنشأ بني اإلدارة واألفراد ،بل جيب أن تعلو
املصلحة العامة يف مثل هذا األمر الذي يتعلق أساس ًا بتسيري مرفق عام (.)114
،

ِ
اإلدارة للم َتع ِ
ِ
بصدد ِخ َطاب
اق ِد معها عىل التزام ال َبنك
الصادر من
ُ
ُ َ
فيختلف أثر اإلبراء ر
ِ
ِ
كان اخل َطاب مَّشوط ًا أو غري مَّشوط ،فإِن َ
الضامن ،وذلك بحسب ما إذا َ
كان اخل َطاب
ر
بحصول إخالل من املُ َتع ِ
ِ
اقد بالتزامه جتاه اإلدارة كان لإلبراء أثر اللتزام ال َبنك بصدد
مَّشوط ًا
َ
الضامن؛ ألن الَّشط يستحيل حتققه بعد حصول اإلبراء ،إذ ال يتصور أن يقع من
ِخ َطاب ر

املُ َتع ِ
اقد إخالل بالتزامه نحو اإلدارة بعد أن أبرأته هذه األخرية منه لذلك ينقيض التزام ال َبنك
َ
اخل َطاب غري مَّشوط فال يكون لإلبراءِ
اقد قبل اإلدارة باإلبراء .أما إذا كان ِ
بانقضاء التزام املُ َتع ِ
َ
ر
ومع َ
ذلك يكون هلذا اإلبراء أثر
أثر عىل التزا ِم ال َبنك قبل اإلدارة ،إذ ال يظل هذا االلتزام قائ ًام َ
الض ِ
تنازل اإلدارة عن ِ
ِ
حق َها عىل ِخ َط ِ
امن(.)115
نص فيه عىل
اب ر
إذا ّ
اخل َطاب إىل املُ َتع ِ
قبيل اإلبراء تسليم اإلدارة صك ِ
ويعترب من ِ
اقد إلعادته للبنك بعد أن قا َم
َ

( )113دُ .مي الدين إسامعيل املرجع السابق ص.94
( )114القضية رقم  20لسنة  2القضائية جلسة  5من نوفمرب سنة 1955م  -املكتب الفني  -جمموعة املبادئ القانونية التي قررهتا
املحكمة اإلدارية العليا السنة األوىل  -العدد األول (من اكتوبر سنة  1955إىل آخر يناير سنة  )1956ص.64
( )115دُ .مي الدين إسامعيل ،املرجع السابق ص.92،91
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ِ
بتنفيذ التزامه جتاه ِ
اجل َهة احلكوم ّية(.)116
األخري
ثالث ًا :التقادم:
التقاد ُم املُسقط حسب ما أوضحت ُه املَحك ََم ُة اإلدار ري ُة ال ُعل َيا :عبارة عن ميض مدر ة معينة عىل
اإلدارة دون أن تطالب به املُ َتع ِ
ِ
ِ
اقد ،ممّا يرتتب عىل َ
ذلك سقوط
َ
استحقاق الدّ ين املقرر ِجل َهة ِ َ َ
املطالبة إذا متس َك بالتقاد ِم من له مصلحة فيه ( املُ َتع ِ
ِ
اقد والبنك))117(.
حقها يف
َ
ُ
َ
ر
احلكمة منه ِ
كام بينت ا َملحكَم ُة اإلدارية العليا ِ
َ
بقوهلَاّ :
حكمة تقرير هذا التّقادم العام هي
إن
ر ُ َ
َ ر
َ
َ
احلق بعد مدة من الزمن فاعترب املَّشع جمرد ميض املدة عىل احلق املطالب به سبب ًا
رضورة استقرار ّ
قائ ًام بذاته النقضاء الدين بغض النرظر عام إذا كان ا َملدين قد وفاه أو ك َ
ان يفرتض أن ُه وفاه(.)118
حالة ِ
ِ
واألصل ال يتطرق ملسألة التّقادم يف ِخ َط ِ
ُ
اخل َطاب غري ُمدد ا ُملدر ة،
الضامن رإال يف
اب ر
بخمسة عَّش عام ًا من تاريخِ ِ
كان ِ
ِ
بدء التزام ال َبنك فيه ،أ ّما إذا َ
اخل َطاب غري ُمدد ا ُملدّ ة
فينقيض
مَّشوط ًا فإِ رن رسيان تقادمه ال يبدأ إال من ِ
الَّشط أو استحال
وقت حتقق رشطه ،فإِن خت رل َ
ف ّ
ِ
ِ
مواج َه ِة ِ
ِ
مستحيل( ،)119وكذا يف
لتعلق االلتزام عىل
اإل َد َارة ينقيض،
تنفيذه فإِ رن التزا َم ال َبنك يف
ِ
مواجهة املُ َتع ِ
ِ
بتنفيذ التزامه ،فال يعفيه من ذلك سوى االستحالة(.)120
اقد امللتزم
َ

اقد لصك ِ
( )116دُ .مي الدين إسامعيل ،املرجع السابق ص .92مع مالحظة أن لإلدارة أن تثبت أن حيازة املُتَع ِ
اخل َطاب
َ
ِ
كان لسبب آخر غري اإلبراء كأن يكون قد طلب تعديل ِ
َ
اخل َطاب أو جتديده ،لذلك جيدر بالبَنك عند إعادة اخلطاب إليه
اقد قبل انتهاء مدته أن خيطر اجلهة احلكومية بإلغاء ِ
بواسطة املُتَع ِ
اخل َطاب ليتأكد من عدم ممانعتها يف ذلك .املرجع السابق
َ
ص.92
ِ
ِ
َ
( )117حكم ا َملحك ََمة اإل َدار رية العليا بالطعن رقم  3096لسنة  33القضائية جلسة األ رول من فرباير سنة  1994جمموعة
املبادئ ال َقانُونية التي قررهتا املَحك ََمة ِ
اإل َد ِار رية العليا ،السنة التاسعة والثالثون  -اجلزء األَ رول (من أول اكتوبر سنة 1993
إىل آخر فرباير سنة  - )1994ص . 801
( )118حكم ا َملحك ََمة ِ
اإل َد ِار رية العليا بالطعن رقم  3096لسنة  33املرجع السابق ص . 801

( )119د .رياض ناظم ،املرجع السابق ص  ،167دُ .مي الدين إسامعيل ،املرجع السابق ص.92
( )120حكم ا َملحك ََمة ِ
اإل َد ِار رية العليا ،القضيتان رقام رقم  1340 ،1320لسنة 12ق ،جلسة  15من فرباير سنة 1969م
املكتب الفني  -جمموعة املبادئ القانونية التي قررهتا املحكمة اإلدارية العليا السنة الرابعة عَّشة  -العدد األول (من أول

اكتوبر سنة  1968إىل منتصف فرباير سنة  )1969ص .373
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طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

رابع ًا :استحال ُة تنفيذ العقد
ِ
ِ
قد يصبح تنفيذ املُ َتع ِ
اللتزامه مستحيالً ،فام أثر هذه االستحالة عىل التزام
اإلدارة
اقد مع
َ
ُ
ال َبنك ِجتاه ِج َهة ِ
اإل َد َارة؟
ِ
ِ
أن التزام املُ َتع ِ
ٍ
بخاف ّ
اإلداري ا رل ِذي ارتبط
بتنفيذ العقد
اإلدارة التزام ًا شخص ّي ًا
اقد مع
ليس
ّ
َ
َ
ِ
لَّشوطه وال يعفيه من ذلك سوى القوة القاهرة (.)121
به طبق ًا
ِ
َ
الوقت ا رل ِذي
وذلك يف
واستحال ُة التّنفيذ إ ّما أن تكون استحالة فعل ّية أو استحالة قانون ّية،
ِ
القول أن االستحال َة الفعل ّية هي من مسائل الواقع ا رل ِذي يقدره
جيب فيه التنفيذ .وغني عن
ُ
ِ
بحسب ظروف األحوال ومالبساته ،وإذا كانت االستحالة
القايض ،وخيتلف هذا الترقدير
راجعة إىل خطأ املدين ال ينقيض االلتزام وإن َ
أصبح تنفيذه العيني مستحي ً
ال ووجب التنفيذ
كان
َ
طريق التعويض ،وبذا يتحول ُمل االلتزام من الت ِ
ِ
رنفيذ العيني إىل التعويض ،فتبقى
عن
ر
الت ِ
رأمينات ا رلتي كانت تكفل التنفيذ العيني وتتحول إِىل َك َفالة الترعويض ،وتبقى ُمدر ة الترقادم
سارية ،أما إذا كانت االستحالة ِ
راجعة إىل َس ٍ
بب أجنبي فإِ رن االلتزام ينقيض أص ً
ال سواء من
ّ
ِ
ّعويض ،والسبب األجنبي هو احلَ ُ
ُ
القوة
حيث الترنفيذ العيني أو التنفيذ بالت
ادث ال ُفجائي أو ّ
ِ
وجيب أن تكون القوة القاهرة أو احلادث الفجائي أمر ًا غري
القاهرة أو خطأ الدّ ائن أو فعل الغري
ُ
ُممكن التوقع ومستحيل الدر فع ،فإِن توافر هذان الَّشطان كان احلادث أجنبي ًا عن الشخص ال
يد له فيه وجيب أن يكون عدم استطاعة التوقع ال من جانب املدين بل من جانب أشد الناس
موضوعي ال ذايت فال يكتفي فيه بالشخص العادي ولكن يتطلب
يقظة وبرص ًا باألمور،
فاملعيار ُ
ُ
ِ
القاهرة أو احلادث ال ُفجائي مستحيل
القوة
جيب أن تكون ر
أن يكون عدم اإلمكان مطلق ًا كام ُ
قوة قاهرة أو حادث ُفجائي
الدر فع فإِن أمكن دفع احلادث حتى ولو استحال توقعه مل يكن ثمة ر
ِ
كام جيب أن يكون من ِ
ِ
شأنه جعل الترنفيذ مستحي ً
للمدين وحده بل
بالنسبة
ال استحالة مطلقة ال
ُ
ِ
موقف املدين وهذا هو ما يميزُ القوة ِ
القاهرة واحلادث ال ُفجائي
بالنسبة إىل أي شخص يكون يف
ر

( )121حكم املَحك ََمة ِ
اإل َد ِار رية العليا الطعن رقم ( )1340لسنة  12ق املكتب الفني جمموعة املبادئ املرجع السابق ص
.373
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ِ
ِ
القاهرة
القوة
عن احلوادث ال رطارئة ا رلتي جتعل تنفيذ االلتزام مرهق ًا ال مستحيالً ،وخيتلف أثر ر
ِ
بحسب األحوال ،فإذا َ
كان هو السبب الوحيد يف وقوع الرضر انعدمت
أو احلادث ال ُفجائي
عالقة السببية فال تتحقق املسئولية ،وقد يكون من ِ
أثره ال اإلعفاء من تنفيذ االلتزام بل وقف
ر
ر
تنفيذه حتى يزول احلادث فيبقى االلتزام موقوف ًا عىل أن يعود واجب الترنفيذ بعد زوال
احلادث()122

.

وعود ًا إىل إجابة أثر استحالة تنفيذ العقد عىل التزام ال َبنك جتاه ِج َهة ِ
اإل َد َارة ،فإِ رن ِخ َطاب
ّفصيل ِ
ِ
َ
اآليت:
وذلك عىل الت
الضامن ال خيلو من أن يكون مَّشوط ًا أو غري مَّشوط،
ر
الضامن غري املرشوط:
(أ)ِ :خ َطاب َّ
الضامن غري املَّشوط ال يتأثر التزام البنك فيه بااللتزام املرهق للم َتع ِ
ِ
اق ِد؛ وذلك
اب ر
ُ َ
َ
خ َط ُ

إلمكان رده إىل احلد املعقول دون أن يؤدي إىل انقضائه ،وال كذلك باستحالة التنفيذ سواء
أكانت راجعة إىل ٍ
سبب أجنبي أو إىل ِ
فعل اإلدارة.
ِ
األوراق ّ
أن
الثابت من
وعىل هذا التأسيس قضت املَحك ََم ُة اإلدار ري ُة ال ُعل َيا بأن ُه ... :أن
َ
ٍ
ِ
اللجن َة ا ّلتي شكلتها ِ
واجهة املحجر
بجزء من
اجل َه ُة اإلدار رية انتهت إىل أن ُه رغم حدوث االهنيار
تم إخطار املدعي أصلي ًا بذلك وبأنه ال مربر لوقف التشغيل ،وقد
فإِنره يمكن استغالله وقد ر
أرسل املدعي برقية إىل ِ
اجل َهة اإلدار رية يف  1989 /7 /11بأنه يقوم بتشغيل املحجر ،األمر
ا رل ِذي يكون معه امتناعه عن سداد مستحقات تلك ِ
اجل َهة عن املدة من يونيه  1989حتى هناية
عام 1990م ال مربر له ،وإذ قامت ِ
اجل َهة اإلدار رية بفسخ العقد بتاريخ  1991 /1 /5وتسييل
ِ
الضامن وطرح املحجر يف ٍ
بجلسة  1991 /7 /22رسا عىل املدعو .... /فإِ رن
مزاد
ِخ َطاب َّ
مسلكها يكون متفق ًا وأحكام العقد وال َقانُون ويضحى طلب املدعي أصلي ًا براءة ذمته من مبلغ
 743783.25جنيه ًا (ثمن املادة اخلام والرضائب املستحقة عليه وغرامة التأخري) غري قائم

( )122حكم املَحك ََمة ِ
اإل َد ِار رية العليا يف القضية رقم ( )689لسنة  4ق ،جلسة  12من ديسمرب سنة 1959م جمموعة
املبادئ ال َقانُونية التي قررهتا ا َملحك ََمة ِ
اإل َد ِار رية العليا ،السنة اخلامسة  -العدد األَ رول (من أول اكتوبر سنة  1959إىل آخر
يناير سنة  )1960ص .106
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الضمان]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

ِ
عىل ٍ
بسداده مقابل
سند صحيحٍ ويتعني رفضه ،أما عن مطالبته بمبلغ  235ألف جنيه ا رل ِذي قا َم
املادة املحجر ّية ا ّلتي مل يستخرجها فإِ رن ِ
اجل َهة اإلدار رية مل حتل بينه وبني استخراجها ويكون من
الضامن ،وال وجه ملطالبتها بالتعويض النتفاء ركن اخلطأ يف جانبها.
حقها مصادرة ِخ َطاب ر
وخلصت املَحك ََم ُة إىل إلزام املذكور بأن يؤدي للجهة اإلدار رية مبلغ ًا مقداره  632500جنيه ًا
قيمة املادة املُ َت َع ِاقد عليها بعد استنزال ما قام بسداده ورفضت إلزامه بالفوائد ال َقانُونية استناد ًا
ٍ
واقعة واحدة ()123
إىل أن ُه ال جيوز التّعويض مرتني عن
الضامن املرشوط:
(ب)ِ :خ َطاب َّ
.

ِ
مواج َه ِة ِ
اإل َد َارة
الضامن مَّشوط ًا أي أن يشرتط فيه ال َبنك انقضاء التزامه يف
إذا كان ِخ َطاب ر
ِ
ِ
إذا استحال تنفيذ االلتزام األصيل ،وهو التزام ا ُمل َتع ِ
باإلدارة فإِ رن التزام ال َبنك
عالقته
اقد يف
َ
ِ
ينقيض باستحالة التنفيذ؛ ذلك ألن الَّشط الواقف املعلق عليه اخل َطاب يصبح غري ممكن

بسبب اإلدارة ،كأن يكون تنفيذ ِ
ِ
ِ
اخل َطاب معلق ًا عىل إخالل املُ َت َع ِاقد
للسبب األجنبي أو
الترحقق
ِ
ِ
بالتزامه جتاه اإلدارة ،فإذا َ
استحالة الترنفيذ التي خلفها املستفيد أو
كان هذا اإلخالل راجع َا إىل
ِ
الض ِ
كان سببها أجنب ًيا كانت استحالة الترنفيذ هذه منهي ٌة ِخل َط ِ
تنفيذه ،وبالترايل
امن مانع ٌة من
اب ر
ِ
ِ
مواج َه ِة ِ
اإل َد َارة (.)124
بموجبه يف
منهية اللتزا ِم ال َبنك
ِ
القول أن ُه جيوز للطرفني أن يعدال باتفاقهام من أثر القوة القاهرة أو احلادث
وغني عن

الفجائي فيتفقان مث ً
ال عىل أن املدين ال خيىل من التزامه ويتحمل بذلك تبعة السبب األجنبي
ٍ
ٍ
تعويض ،ويكون
بسبب أجنبي ،ويتحول ُمله إىل
فال ينقيض االلتزام حتى ولو استحال تنفيذه
ِ
ِ
ِ
القوة القاهرة،
احلوادث ا رلتي ترجع إىل
بمثابة املؤمن يؤمنه من
املدين يف هذه احلالة إزاء الدائن

قواعد قد قننها املَّشع املرصي يف ال َقان ِ
ِ
ّ
ُون املدِن ،ولئن َ
كان جمال تطبيق هذه
كل ما تقدم من
ُّ
ُ
َ
ِ
القواعد يف ِ
ِ
جمال روابط ال َقانُون اخلاص رإال ر
باعتبار َها
األخذ هبا
اإلداري قد اطر َد عىل
أن القضا َء
ّ

( )123حكم املَحك ََمة ِ
اإل َد ِار رية العليا يف الطعنني رقمي  6653و 7964لسنة  51قضائية عليا ،جلسة 2007/6/19م
بوابة مرص للقانون والقضاء:

& http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=94056

( )124د .رياض ناظم ،املرجع السابق ص ،166دُ .ميي إسامعيل ،املرجع السابق ص.95،94
494

56

[السنة السادسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss90/8

???? ????? ????? ????Mohammed: ????? ????? ?????????? ???? ?????? ???????? ????? ??????- ?.
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ِ
حتديد الروابط اإلدار رية يف ِ
ِ
جمال ال َقانُون العام ما
جيب النُّزول عليها يف
من
األصول العا ّمة ا ّلتي ُ
ّ
ِ
ُ
وتكفل التّوفيق بني ذلك وبني املصالح الفرد ّية
تسيري املرافق العا رمة
تتسق مع
ُ
دامت
اخلاصة(.)125
ر

ِ
حكم املمَ محك ََمة ِ
القضية رقم ( )689لسنة  4ق ،جلسة  12من ديسمرب سنة 1959م املكتب
()125
اإل َد ِار رية العليا يف
ُ
الفني ،جمموعة املبادئ ،املرجع السابق ،ص . 106
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الضمان]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

اخلامتــــة

الضامن ِ
بغري الوفاء ،أو ما يقوم مقامه أكون قد انتهيت مما
وباحلديث عن انقضا ُء ِخ َطاب ر
ِ
منظور ال َقانُون
الضامن ،وقد تناولته من
أردت بحثه من حقوق جهة اإلدارة حيال ِخ َطاب ر
ِ
ِ
ٍ
ٍ
تعريف
سهل ومبسط احتوى عىل
وبأسلوب
ضوء نشاط اإلدارة(العقود اإلدار رية)
العام ،ويف
ِ
وأمهيته وأ ِ
ِ
ِ
ومظاهر سلطة اإلدارة عليه بالتعديل ومدّ األجل
ورشوطه،
ركانه
الضامن
ِخ َطاب ر
واستعجال املطالبة ومصادرة وحجز قيمة الضامن وكذا حقها يف إلغاء العقد أو التنفيذ عىل
ِ
بأداء الت ِ
ِ
رأمني الن َّهائِي خالل املهلة املحددة ،وختا ًما
احلساب إذا مل يقم صاحب العطاء الفائز
ِ
الضامن أو ما يقوم مقام
تناولت فرضيات انقضاء حق اإلدارة سواء أكان بالوفاء
بقيمة ِخ َطاب ر

الض َامن ِ
بغري الوفاء ،أو ما يقوم مقامه.
الوفاء ،أو انقضا ُء ِخ َطاب ر

النتائج:
ِ
ِ
تستقل ِج َهة ِ
ُ
 -1ر
اإل َد َارة بتحديده ،ويرد ضمن رشوط اإلعالن.
إن مبلغَ الترأمني املُؤ رقت
بكامل الت ِ
ِ
رأمني ا ُملؤ رقت.
 -2استبعا ُد كل عطاء غري مصحوب
ِ
أوجب ال َقان ُ
صاحب العطاء املقبول أن يؤدي خالل عَّشة أيام -تبدأ من اليو ِم
ُون عىل
-3
َ
بقبول عطائه -الت ِ
ِ
ٍ
رأمني الن َّهائِي ا رل ِذي يكمل
بكتاب موىص عليه بعل ِم الوصول
التّايل إلخطاره
الت ِ
رأمني املُؤقت.
ِ
ِ
رش َع ضامنة ِجل َه ِة ِ
الضامن ُ ِ
لإلدارة
فيحق
ُّ
اإل َد َارة جلد رية وحسن تنفيذ عقودها،
اب ر
 -4خ َط ُ
ِ
أخل املُ َتع ِ
عىل هذا األساس مصادرة ِ
اخل َطاب إذا ر
التزاماته العقد ري ِة.
اقد معها بأي من
َ

الضامن االبتدَ ائِي ِ
ِ
 -5يقوم املُ َتع ِ
ِ
بخ َط ٍ
اب هنائي عند رسو
اإلدارة
اقد مع
باستبدال ِخ َطاب ر
ُ َ
العقد اخلاص بالتنفيذِ.
ِ
العطاء أو املناقصة عليه ،وقيامه بالتوقي ِع عىل
نك ال يملك مناقشة أو مالءمة طلب ِج َهة ِ
 -6ال َب ُ
الضامن متى كان
اإلدارة لقيمة ِخ َطاب ر
نافذ ًا؛ ألن ال َبنك أمام ِج َهة ِ
اإل َد َارة يضمن وال يقدر.

ِ
العطاء قبل امليعاد املعني لفتحِ املظاريف الفنية يرتتب عليه مصادرة الت ِ
رأمني
سحب
-7
ُ
ّ
ُ
ِ
ِ
جانب ِ
ٍ
ِ
إنذار ،أو االلتجاء إىل ال َق َضاء ،أو ّاختاذ أية
اجل َهة اإلدار رية دون حاجة إىل
املؤ رقت من
ِ
حصول رضر.
إجراءات أو إقامة الدّ ليل عىل
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ِ
 -8الت ِ
ِ
ُ
بحيث ال يقبل
للجهة اإلدار رية اقتضاؤه
ّعويض ا رل ِذي حي ّق
رأمنيُ يمثل احلدّ األدنى للت
من املُ َتع ِ
الرضر يقل عن مبل ِغ التّعويض.
اقد أن يثبت أن
َ
َ

عامة ِ
بصفة ٍ
ٍ
بعدة أسباب منها انقضاء
الضامن
 -9ينقيض التزام ال َبنك الناشئ عن ِخ َطاب ر
األجل املحدد ِ
بالضامن.
الضامن دون استعامل اإلدارة حلقها يف املطالبة باملبل ِغ املحدد ر
بخ َطاب ر
التوصيات:

ِ
 -1هنيب باملقنن معاجلة حتديد قيمة الت ِ
رأمنيّ ،
بتحديد مبلغ
ألن تبني األسلوب اخلاص
ِ
ِ
ِ
القيمة التّقديرية للعمل ّي ِة
يتعرف املتنافسون عىل
َ
اإلعالن يمكن ل ُه أن يقو َد إىل أن
اخل َطاب يف
الترعاقد ري ِة.
الضامن من دائني املُ َتع ِ
 -2عدم قبول فكرة احلجز عىل ِ
اقد؛ ألنه يمثل بذلك
قيمة ِخ َطاب ر
َ
ُ
ِ
ِ
إرضار ًا بالغ ًا بحق ج َهة ِ
بالس ِ
لب عىل العمل رية الترعاقد رية للمرفق العا ّم هذا من
اإل َد َارة ،ويعود ر
ذمة املُ َتع ِ
الضامن قد خرج من ِ
جهة ،ومن ٍ
اقد وبالتّايل مل يعد مالك ًا ّله حتّى
جهة ُأخرى فإِ رن هذا ر
َ
َ
ِ
ِ
بخالف ذلك ُ
ُ
يعطل وظيفة ِخ َطاب
والقول
أمواله لدى الغري (ال َبنك الضامن)
يتم احلجز عىل
الضامن ،وجيرد ُه من معناه.
ر
 -3إذا كانت مصادرة الت ِ
الرضر كله فال ّ
ُمل للحك ِم بالتّعويض ،أما إذا
رأمني قد جربت ّ

ِ
كانت قيمة الت ِ
رأمني ال تفي وحدها ب ِ
ِ
جلربه
ّعويض الكايف
حلكم بالت
جرب ّ
الرضر فإِ رن ُه يتعني ا ُ
باإلضافة إىل الت ِ
ِ
رأم ِ
ني.

ِ
ٍ
ٍ
ٍ
هنيب
 -4ملا ِخل َطاب ر
الضامن من أمه رية تطبيق رية ُمعارصة يف نشاط ِاإلدارة (العقود اإلدار رية) ُ
ِ
بوزارة املالية املرصية أن تضطلع ِ
التعاقدات التي
بعقد ورش عمل ،وتنظيم دورات وندوات يف
َ
ر
ر
تربمها اجلهات العامة ،السيام وأن الالئحة الت ِرنفيذ ّية لقانون التعاقدات احلكومية صدرت عىل
مهل.
ِ
 -5تبني املعيار املوضوعي ال الذايت ا رل ِذي يكتفى فيه ر
خص العادي ،فإذا كانت استحالة
بالش
ِ
سبب أجنبي ِ
ٍ
الضامن ينقيض سواء
اإلداري راجعة ِإىل
تنفيذ العقد
فإ رن االلتزام بام فيه ِخ َطاب ر

ِ
من ُ
جيب أن يكون عدم استطاعة التّوقع ال
حيث التّنفيذ العيني أو التّنفيذ بالت
ّعويض ،غري أنّه ُ
من جانب املدين بل من جانب أشدّ النّاس يقظ ًة وبرص ًا باألَ ِ
مور.
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الضمان]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طاب َّ
حقوق ِج َهة ِاإلَدَارة حيال ِخ َ
ُ
[

ِ
اللغة:
كتب
ُ

ِ
البحث
مصادر

ِ
ِ
ِ
ُممد بن عبد الرزّ اق احلسيني ،أيب
جواهر
العروس من
تاج
ُ -1
القاموس -ملحمد بن ّ
ِ
دار
ُ
الفيض ،املُل ّقب بمرتىض ،الزر بيدي (ت 1205هـ)
رارشُ :
املحقق :جمموع ٌة من املحققني ،الن ُ
اهل ِ
ِ
داية.
ِ
العني ،أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البرصي
كتاب
-2
ُ
ِ
رارش :دار ومكتبة اهلالل.
املحقق :د.مهدي املخزومي ،د .إبراهيم
ُ
(ت 170هـ)
ّ
السامرائي ،الن ُ
ِ
ُ
العرب – ملحمد بن مكرم بن عيل ،أيب الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري
لسان
-3
ِ
ِ
صادر – بريوت ،ال رطب َع ُة :الثالثة 1414 -هـ
دار
الر
رارشُ :
ّ
ّ
ويفعي اإلفريقي (ت 711هـ) الن ُ

كتب احلديث:
ِ
رارش :دار
-1
ُ
صحيح مسل ٍم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (ت 26هـ) الن ُ
إحياء الرتاث العريب– بريوت.
ُ
املستدرك عىل الصحيحني ،أليب عبد اهلل احلاكم ُممد بن عبد اهلل بن ُممد بن محدويه بن
-2

حتقيق :مصطفى
النيسابوري املعروف بابن البيع (ت 405هـ) ُ
الطهامِن
نُعيم بن احلكم الض ّبي
ّ
ّ
ِ
دار الكتب العلمية – بريوت ،ال رطب َع ُة األُ َ
وىل 1411هـ – 1990م
رارشُ :
عبد القادر عطا ،الن ُ
ِ
ُ
مشارق األنوار عىل صحاحِ
اآلثار -للشيخِ عياض بن موسى بن عياض بن عمرون
-3
السبتي ،أبو الفضل (ت 544هـ) دار النَّش :املكتب ُة العتيقة ودار الرتاث.
اليحصبي
ّ
ّ
كتب ال َقان ِ
ُون:
ُ
ِ
الوجهة العمل ّية ،معهدُ الدّ راسات املرصف ّية،
الضامن من
ابات ر
 -1د .راغب حبيشِ -خ َط ُ
القاهرة ،للعا ِم الدِّ رايس اخلامس عَّش سنة 1968م 1969-م.
دار الفكر اجلامعي ،االسكندر ّية
 -2د .رياض ناظم محيد -النظا ُم ال َقانُوِن ِخل َطاب ر
الضامنُ ،
2016م.

الضامن املرصف ّية -دراسة مقارنة،
 -3د .سليامن رمضان عمر -النظا ُم ال َقانُوِن ِخل َطابات ر
ِ
الفكر اجلامعي االسكندر ّية 2009م.
دار
ُ
ِ
ِ
سس العا رمة لل ُعقود اإلدار رية -مطبع ُة جامعة عني شمس،
اموي -األُ ُ
 -4د .سليامن ُممد ال رط ّ
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ال رطب َع ُة اخلَامس ُة 1991م.

لعمليات البنوك -دار الن ِ
ِ
رهضة العرب ّي ِة ،القاهرة،
األسس ال َقانُونية
 -5د .سميحة القليويب-
ُ
ُ
ال رطب َع ُة ال رثانِية 2013م.
 النظام القانوِن خلطابات الضامن املرصفية – بحث منشور بمجلة القانون واالقتصاد،كلية احلقوق جامعة القاهرة ،العدد ( )2،1من السنة الثانية واألربعني.
ِ
 -6د .عيل مجال الدين عوض -النظام ال َقانُوِن ِخل َط ِ
املحاماة ،ال َعدَ ُد
الضامن ،جمل ُة
ابات ر
ُ
السن ُة األربعون ،مارس 1960م.
السابع ،ر
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السعود رية-
 -7د .عيل خطار شطناوي ،النرظر ري ُة ال َعا رم ُة لل ُعقود اإلدار رية يف املَملكة العرب ّية ُّ
رارش مكتب ُة الر ِ
ِ
شد ،ال رطب َع ُة ال رثانِية 1437هـ 2016 -م.
ُّ
الن ُ
قانون ا ُملنَاقص ِ
ُ
ُ
حللول
ات واملزايدات-
 -8د .صالح الدين فوزي-
َ
املشاكل العمل رية وا ُ
رارش :دار الن ِ
ِ
ِ
رهضة العرب رية 2010م.
ال َقانُون رية -دراس ٌة حتليل ري ٌة تأصيل ري ٌة مقارن ٌة للعقود اإلدار رية ،الن ُ ُ
الوسيط يف ال َقان ِ
ُ
ُون التّجاري -طبعة 1963م.
 -9دُ .مُ سن شفيق-
ِ
الفكر ال َعريب 1974م.
دار
 -10دُ .ممود حلمي -العقدُ
ّ
اإلداري -القاهرةُُ ،
الض ِ
ِ
امن واألساس ال َقانُوِن اللتزا ِم
اب ر
 -11دُ .ميي الدين إسامعيل علم الدين -خ َط ُ
ِ
ِ
ِ
الكتب بريوت.
ال َبنك -الن ُ
رارش عامل ُ
الض ِ
امن نظر ّي ًا وعمل ّي ًا ،معهد الدراسات املرصفية
ابات ر
 -12د .مصطفى مرعيِ -خ َط ُ
1975م.
اللغة األجنبية:
1) de Laubadére Venezia (J.CL.) Gaudemet (Y) Traité du droit
administratif, L.G.D.J, Paris, 13 éd T.1, 1995.
2) G. jéze, les principes généraux du droit administratif T. 4. Paris 1936 .
3) M. Quancard L,adjudication des marchés publics de travaux et de
fournitures sirey ,1945.

الدوريات:
-1اجلريد ُة الرسم ري ُة املرصية.
الرسم ري ُة.
-2
ُ
الوقائع ر
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[

ِ
.م1960  مارس،السن ُة األربعون
 ر،السابع
ّ  العد ُد، جمل ُة املُحاماة-3
ِ
عَّش سنوات
 جمموعة املبادئ التي قررهتا ا َملحك ََمة ال ُعل َيا يف، جمموع ُة أبو شادي-4
.م1965-م1955
 من-  السنة الرابعة واخلمسون، جمموعة املبادئ التي قررهتا املحكمة اإلدارية العليا-6
م2009  إىل آخر سبتمرب2008 أول اكتوبر
ِ
ِ  جمموع ُة مبادئ اجل-7
ُ بشأن ال ُعقود اإلدار رية
م2005 م إىل1946 منذ نشأهتا
مع رية ال ُعموم رية
َ
ِ َ جمموع ُة امل-8
ِ كتب
.)39( السن ُة
الفني ر
 بوابة مرص للقانون والقضاء-  موقع إلكرتوِن-9
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