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 م 2022 ،على العقد اإلداري  في  الرقابةسلطة اإلدارة 
 

       2د. على حسين الجيالني                                                       1أسماء أحمد الحاج
 

  

 
 
 

 
 القانون.  يدراسة مستلة من بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه ف ❖

 .(السودان ) جامعة الجزيرة ، ن كلية القانو، لقانون اتوراة في  باحث ودارس للحصول على درجة الدك :مد الحاج أسماء أح 1
 يرة )السودان(.، جامعة الجزعميد كلية القانون  ،  أ. مشارك   :د. على حسين الجيالني 2

 مستخلص 
مباشرة على العقد  الالرقابة المباشرة وغير  و تتمتع اإلدارة بامتياز مهم في عقودها اإلدارية، هو قدرتها على على ممارسة التوجيه  

وهي سلطات أصيلة في مواجهة المتعاقد معها حيث تملكها اإلدارة بحكم إشرافها وتنظيمها وتسيير المرافق العامة سواء ورد ذلك  
وتعتبر هذه السلطة أو الميزة من أهم ما  في نص العقد أو لم يرد ، وسواء وردت هذه السلطات في قانون أو الئحة أو لم ترد.  

العق  يميز المتعاقدين"العقد اإلداري عن  "العقد شريعة  الذي أساسه  المدني  المدني  التعرف    وللدراسة اهمية كبيرة.  د  تكمن في 
، وماهو األساس القانوني لهذه السلطة ومعرفة اآلثار القانونية المترتبة في الرقابة على العقدوصالحية اإلدارة   على مدى سلطة

التوجيه تناسب االعباء التي يتحملها المتعاقد جراء    إلى التحقق من مدىهدفت الدراسة  على ممارسة اإلدارة لهذه السلطة. لذا  
للرقابة التي  وبين المزايا التي ينتفع بها وإحداث توازن لألعباء التي يتحملها نتيجة    على العقد اإلداري   لإلدارةواالشراف والرقابة  

العقد مجريات  في  تغييرًا  تحدث  قد  قانونية  الدرا  اتبعت.  بدورها  أنظمة  بين  والمقارنة  والتحليلي  االستقرائي  المنهج  توصلت  سة 
إلى   وفق الدراسة  تكون  والتوجيه  االشراف  سلطة  أن  أي  العقد  يتحويه  ما  حدود  في  اإلداري  العقد  تراقب  أن  البد  اإلدارة  أن 

الرقابة على  كون  تكما أوصت بان     ،ية باالهتمام بتشريع نصوص قانونية تحكم العقود االدار   أوصت الدراسةكما    لمعطيات العقد
وا السلطة  هذه  استعمال  في  تعسف  بدون  اإلدارة    الالعقد  مع  المتعاقد  علي  عبئًا  الرقابة  المحيطة  تشكل  الظروف  مراعاة  مع 

 بالمتعاقد. 

 



  Sudan A. Journal Research and Science                     مجلة السودان األكاديمية للبحوث والعلوم

ISSN:1858-7852                                                                                     ISSN:1858-7860 
 Volume(12) Issue(2): September 2022      (2( العدد)12المجلد)  2022 سبتمبر                                             

                                                                                            

146 
 

 مقدمة: 
حمايتها   العام من خالل  الصالح  وتحقيق  العام  النظام  حماية  في  السلطة  هي صاحبة  اإلدارة  تعتبر 
للمال العام، ألن األمر يتعلق بمشروع عام أو بمرفق عام، وهو محل العقد اإلداري الذي أوجب على 

و  المستمرة  المراقبة  نهايتها عن طريق  إلى  بدايتها  من  تنفيذه  متابعة عملية  بعض  اإلدارة  في  التوجيه 
الحاالت التي تتطلب ذلك، وال يمكن بأي حال من األحوال أن تتنازل اإلدارة عن هذه السلطات حتما  
ولو لم ينص عليها العقد فهي سلطات وامتيازات مشروعة مقررة من طرف المشرع والقضاء وهي من  

 يمكن مخالفته. ال النظام العام الذي 
 :الدراسةهمية أ

 الرقابة واالشراف على العقد  في اإلدارة مدى سلطة وصالحيةالتعرف على  .1
 الرقابة والتوجية واالشراف تحديد االساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة  .2
 الرقابة والتوجيه واالشرافالتعرف على اآلثار القانونية المترتبة من ممارسة االدارة لسلطة  .3

 :الدراسةأهداف 
االعباء التي يتحملها المتعاقد جراء التوجيه واالشراف والرقابة لإلدارة تناسب    التحقق من مدى .1

نتيجة   يتحملها  التي  لألعباء  توازن  وإحداث  بها  ينتفع  التي  المزايا  وبين  اإلداري  العقد  على 
 .للرقابة التي بدورها قد تحدث تغييرًا في مجريات العقد 

 المتعاقد معها. عبئًا على   اإلدارة األ تشكل رقابة .2
   .في رقابتها على المرافق العامة اإلدارةالقانوني الذي تستند عليهمعرفة االساس  .3
بحث ال تحدث    التأكد من أن الرقابة واالشراف والتوجيه في حدود ما يتضمنه العقد االداري  .4

 .تغيير في شروط العقد 
  .اخالل في بنود العقد مراعاة الظروف المحيطة بالمتعاقد والتي من شأنها إحداث  .5

 :الدراسةمشكلة 
القوانين  القول يمكن  مدى أي إلى في   قانونياً  نظاماً  تبنت  قد  بأن  االدارة  العقود  لسلطة  على  الرقابة 

الهدف  بين الموازنة خالله  من تحقق   اإلدارية   والتوجية  في   اإلدارة  سلطة امتياز من  تحقيق  الرقابة 
 من جهة اخرى.  المتعاقد معها ومصالح حقوق  والمحافظة على من جهة واالشراف

 الدراسة: منهج 
 اتبعت الدراسة المنهج االستقرائي والتحليلي والمقارنة. 
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 دراسات سابقة:
  بسكرة   خيضر  محمد   جامعة  –  اإلداري   العقد   آثار  (2015-2014)  حمزة   عبدلي  الطالب:  دراسة .1

  اإلدارة   أن  إلى  الدراسة  توصلت   الحقوق   قسم  السياسية  والعلوم  الحقوق   كلية  –  الجزائر  جمهورية  -
  التنفيذ   أعمال  توجيه   في  تتدخل   إنما  مندرجاته،  وفق  العقد   تنفيذ   من  التأكد   على   تقتصر  ال   العامة
  المشروعية   بمبدأ  االلتزام  مع  العامة  المرافق  سير  حسن  لضمان  وذلك  الطرق   أنسب   باختيار  وذلك
االدارة   إلى  دراستنا  توصلت   بينما  اإلدارية  والتوجيهات   القرارات   اصدار  عند  سلطة  تقتصر  أن 

 قد.  الرقابية على العقد على االشراف والتوجيه دون المساس والتعديل في شروط الع
  على   اإلدارية  للرقابة  نونيالقا  االساس  (2019)  نصار  هللا  عبد   الرحمن  عبد   هللا  عبد   الطالب   دراسة .2

 من  أنه  إلى  الدراسة  توصلت  القانون   كلية  -  الخرطوم  جامعة  -  مقارنة(  اإلدارة)دراسة  أعمال
 ورقابة  القانونية  الناحية   من المشروعية مبدأ مراجعة تشمل ةلشام رقابة ها أن اإلدارية  ةالرقاب يزات مم

 في   لسلطتها  االدارة  استعمال  حدود   أن  أن  إلى  دراستنا  توصلت  بينما  اإلداري   نشاطلل المالئمة
  دارة إلا  تتخذ   نأ  ضرورة  في  يتمثل  ولألا  مهمين   لقيدين  تخضع  االدارية  العقود   تنفيذ   على  الرقابة
  على   يترتب   ألا  يتوجب   الثاني  ماأ  العام  الصالح  وتحقيق  المشروعية  مبدأ  طارإ  في  الرقابة  قرارات 

 .  داري إل ا العقد  لشروط تعديالً  الرقابة في لحقها دارةإلا استعمال
 هيكلة البحث: 
 كاآلتي  الورقةجاءت هيكلة 

 العقد  تنفيذ علي والتوجيه الرقابة سلطةالمبحث االول: 
 االدارية  عقودها تنفيذ   رقابة في االدارة سلطة  مفهومالمطلب االول: 

  اإلداري  الضبط وسلطة االداري  العقد  تنفيذ   على الرقابة سلطة بين   التمييزالمطلب الثاني : 
 األساس القانوني لسلطة اإلدارة في رقابة تنفيذ العقود اإلدارية  المبحث الثاني : 

 حالة وجود نص األساس القانوني لسلطة الرقابة في  : المطلب االول
 األساس القانوني لسلطة الرقابة في حالة  عدم وجود نص   :المطلب الثاني: 
 الرقابة على تنفيذ العقدحدود سلطة اإلدارة في  المبحث الثالث:
 نطاق ممارسة سلطة الرقابة واالشراف : المطلب األول 

 العقد  تنفيذ  على الرقابة في لسلتطتها إلدارةا  استعمال وضوبط شروط  الثاني: المطلب 
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 -:  األول المبحث
 العقد  تنفيذ علي والتوجيه  الرقابة سلطة 

لسنة    نص  المدنية  المعامالت  من  1984قانون  عليه  اشتمل  لما  طبقًا  آثاره  ينتج  )العقد  السوداني  م 
 (1) حقوق والتزامات متبادلة بين الطرفين(.

  جهة   يعطي  اإلداري   القانون   )وهذا  م1957  عام  المصرية  اإلداري   القضاء  محكمة   حكم   في  جاء  وقد 
  سلطة   ثم   بالتزاماته،  أخل  إذا  معها  المتعاقد   على  الجزاءات   وسلطة   العقد   تنفيذ   على   الرقابة  سلطة   اإلدارة
 العامة  المصلحة  مقتضيات   حسب   –  رأت   إذا   العقد   إنهاء  حق  لها  إن  بل  وحدها  جانبها  من  العقد   تعديل

 (2)ضروري(. غير  أصبح العقد  تنفيذ   أن –
الحقوق بالنسبة لإلدارة التي تستأثر بها  سائر العقود ينشئ الطرافه حقوقًا، واهم هذه  كفالعقد اإلداري  

القانونية قدرتها  التي ال   هي  القدرة  مناط هذه  وإن  الخاص،  القانون  لها في  مقابل  التي ال    )سلطتها( 
وهي   العام،  الصالح  وتحقيق  العام  المرفق  وانتظام  سير  مقتضيات  وهي  االفراد  بها  يتمتع  أن  يمكن 

تمدها من سلطتها الدستورية والقانونية في تنظيم وإدارة المرافق بمثابة حقوق لها في مواجهة المتعاقد تس
   (3)العامة والتي هي محور نشاط اإلدارة.

  تعامل   أن  يمكن  فال  المصلحة  العامة  للمرافق  وتسييرها   تنظيمها  في  األولى  بالدرجة  تستهدف  فإإلدارة
  مواجهة   في  اإلستثنائية   والحقوق   السلطات   من  جملة   المتعاقدة  اإلدارة  منحت   هنا   ومن  االفراد   معاملة
  الجزاء   توقيع  وسلطة  شروط  بتعديل   تقوم  وأن  العقد   تنفيذ   على  والرقابة  اإلشراف  كحق  معها  المتعاقد 
  (4) وإنهائه.
  سمات   لكون   لإلدارة  استثنائية  وامتيازات   وسلطات   بحقوق   يعترف  اإلداري   والقضاء  اإلداري   فالقانون 

 العامة   المرافق  قابلية  مبدأ  الى  اضافة  العام  المرفق  وتسيير  بتنظيم  موضوعه  لتعلق  اإلداري   العقد 
  اإلدارة   وان  ور،الجمه  حاجات   وٕاشباع  العام  الصالح  لتحقيق  التجدد   مقتضيات   ومسايرة  والتعديل   للتغيير
  حيث   من  تختلف  حيث   العام،   بالنظام   تتعلق  ألنها  العقد   عليها  ينص   لم   ولو  حتى  السلطات   بهذه  تتمتع 
 معها  المتعاقد   بها  اليتمتع  وامتيازات   بحقوق   تتمتع  فاإلدارة  المتعاقدين  بين  المساواة   بقاعدة  تسليمها  عدم
  المصلحة   على  العامة  للمصلحة  تغليباً   وريةالضر   االفراد   حاجات   وإشباع  العامة  المصلحة  لتحقيق  وهذا

 (5)الفردية.
 

 .(33/1المادة ) ،1984قانون المعامالت المدنية السوداني لسنة   .1
  م1999 ،5ط مصر، العربي، الفكر مقارنة، دار دراسة اإلدارية للعقود األسس العامة  الطماوي، د.سليمان محمد .2

 ومابعدها. 451ص
 29.ص ، 1989الكويت، القداح، مكتبة اإلداري، القانون  الفياض، طه د.ابراهيم .3
 . 248ص  ،2006 مصر والتوزيع، للنشر الجديدة الجامعة  دار ، اإلداري  العقد ، الباسط  عبد فؤاد  محمد .4
 . 140ص ،م 2011 ، 1ط ردن،أل ا ،والتوزيع  للنشر قنديل  دار اإلدارية،  العقود راضي، ليلو مازن  .5
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  تنفيذ   مرحلة  في  اإلدارة  تملكها  التي  القانونية  الوسائل  العقد   تنفيذ   على  والتوجيه  الرقابة  بسلطة  يقصد و 
  هذا   تعلق  جاء  وقد   (1)أجله.  من  أبرم  الذي  للغرض   محققاً   العقد   ذلك  تجعل  أن   شأنها  من  والتي  العقد 
  تعلقه   يعني  مما  عام،  مرفق  أو  عام   بمشروع  يتعلق   اإلداري   العقد   محل  أن  نتيجة  العام،  بالنظام  الحق

  األصلية   المتيازاتها   إعماالً   الوجه   هذا  على  سلطتها  تمارس  واإلدارة  (2)يستهدفها.  الذي  العام  بالصالح
  مقدماً   اللجوء  الى  حاجة   ما  المتفردة  بإرادتها  التنفيذية   القرارات   إصدار  وفي   المباشر  التنفيذ   في

 ( 3)للقضاء.

  يتطلب   حدود   لها  بل  القيود   من  طليقة  ليست   سلطة  فهي  مصدرها  كان  مهما  الرقابة  في  اإلدارة  وسلطة
 إزاءه   اإلداره  تلتزم   مشروع  غير  عمالً   اصبحت   أو   اخرى   لسلطة  مصدراً   اصبحت   وإال  عندها   الوقوف

  قمة   تصل  فهي  آخر  الى  عقد   من  الرقابة  سلطة  وتختلف  (4) جرائها.  من  ضرر   إصابة  عن  بتعويض 
 في   كبير  حد   الى  تضعف  حين  في  العامة،  واالشغال  العامة  المرافق  امتياز  لعقدي  بالنسبة  اتساعها

 (5) اخرى. عقود 
  م 2010  لسنة  السوداني  الفائض   من  والتخلص   والتعاقد   الشراء  قانون   من  و  الفقرة  (4/2)  المادة  نصت 
 -ضمان:  بغرض  العامة العقود  وتنفيذ  ابرام بمراقبة العامة اإلدارة اختصاصات  على

 .وعدالة بنزاهة ابرمت  قد  العقود  تلك أن .1
 عامة.  جهة أي  باختصاصات  المساس دون   وذلك نصوصه  يطابق عقد  اي بنود   من بند  أي تنفيذ  .2

  العامة   لإلدارة  كاختصاص   المراقبة  امتياز  على  أكد   قد   السوداني   المشرع  أن  نجد   أعاله  المادة  نص   من
 العقد. تنفيذ   مراحل وحتى العقد  ابرام منذ 

  الضبط   سلطة  عن  وتمييزها  االدارية  عقودها  تنفيذ  رقابة  في  االدارة  سلطة  مفهوم   :االول  المطلب
 االداري 

 وفي  الغموض،  من   قليل   غير  دربق  تتسم  لها  الجاري   االستعمال  من  الرغم  على  )الرقابة(  كلمة  إن
 -معنيين:  الكلمة لهذه إن الفقهاء يالحظ  االدارية العقود  مجال

  وتتم   العقد،  نصوص   وفق  يتم  أنه  من  والتأكد   التنفيذ   مراقبة  في  حقها  وهو  ضيق   معنى  األول:  المعنى
  لالطالع   الوثائق   بعض   استالم   أو  العمل   ألماكن  اإلدارة  مندوب   كدخول  مادية  بأعمال  إما   الرقابة  هذة

  أعمال   صورة  الرقابة  تأخذ   كما  فيها،  والبت   المنتفعين  شكاوى   أوتلقي  ت تحريا  إجراء  أو  وفحصها  عليها

 

 . 109ص ، م1989بغداد، بيت الحكمة للنشر، ،1ط العقود اإلدارية،  . محمود خلف الجبوري، .1
   .91ص  اإلدارية، العقود كتاب ابوراس، الشافعي محمد .2
 . 288ص  ،م1973، القاهرة ، دارية إل، مظاهر السلطة العامة في العقود احمد عثمان عبادأد.  .3
 .  290ص المرجع نفسه، حمد عثمان عباد، أد.  .4
 . 371ص ،سابق مرجع اإلدارية، للعقود العامة األسس الطماوي، د.سليمان .5
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  تتم   المعنى  بهذا  والرقابة  معها  للمتعاقد   إنذارات   أو  تعليمات   أو  تنفيذية  أوامر  اإلدارة  تصدر  كأن  قانونية
  (1) النص. من العقد  خال لو حتى لإلدارة مقرراً  حقا  بوصفها عقد ال تنفيذ   أثناء
  في   العامة  اإلدارة  سلطات )  بأن  م2010لسنة  الفائض   من  والتخلص   والتعاقد   الشراء  قانون   نص   ولقد 

  أو   مبان  أي  دخول  ومنها   السلطات   القانون   هذا   في   عليها  المنصوص   اختصاصاتها   ممارسة  سبيل 
  (2) عام(. عقد  أعمال فيها ستنفذ  أو فيها سيتم أو تم مواقع
 وممارسة   لإلدارة  اصيلة   سلطة  واعتبرها  بالرقابة  أقر  قد   دانيالسو   المشرع  أن  نجد   أعاله  المادة  نص   ومن

 قانونًا.  لها الممنوحة الختصاصاتها شرعية
  وأيضا   واإلدارية  الفنية  للشروط  مطابقاً   المتعاقد   تنفيذ   أن  من  للتثبت   وإدارية  فنية  الرقابة  هذه  تكون   وقد 
  بينهما   مايقوم  ولضبط  اإلدارة،  تجاه  لمالية ا  بالتزاماته   يقوم   المتعاقد   أن  من   للتحقق   مالية   رقابة  تكون   قد 

 (3)التنفيذ. على اإلشراف بمعنى الرقابة هي وهذه مالية روابط من
  إكمال   توجيه   في  اإلدارة   حق  على  وينصب   التوجيه   سلطة  يتناول   واسع  معنى   فهو  :الثاني  المعنى
  من   عمقاً   أكثر  لإلدارة  تدخل  على  المعنى  هذا  وينطوي   إليه،  تؤدي  التي  الطرق   أنسب   واختيار  التنفيذ 
  و نح  على  العقد   تنفيذ   من  التأكد   على  دورها   يقتصر  ال  هنا   فاإلدارة  التنفيذ،  على   إشراف  كسلطة  تدخلها
 هذا   في  سلطتها   تمارس  واالدارة  التنفيذ   أعمال  توجيه  في  تتدخل  إنها  بل  به  الواردة  الشروط  مع   يتفق 

 المنفردة  بإرادتها  التنفيذية  القرارات   إصدار  وفي  المباشر  التنفيذ   في  األصلية  المتيازاتها   أعماالً   الشأن
 (4) للقضاء. مقدما اللجوء إلى حاجة دونما

 اإلداري  الضبط وسلطة االداري  العقد تنفيذ على الرقابة سلطة بين التمييز: الثاني المطلب
  نقطتين   في  اإلداري   الضبط  وسلطة  االدارية  العقود   تنفيذ   على  الرقابة  سلطة  بين  نميز  أن  يمكن

 -أساسيتين: 
  ي وف  أساسها  في  اإلداري   الضبط  وسلطة  االدارية  العقود   تنفيذ   على  الرقابة  سلطة   من  كل   تختلف  -:اوال

 اتخاذ   في  للحكومة  دستورياً   مقررة  سلطة  في  القانوني  أساسها  تجد   الضبط  فإجراءات   القانوني،  نظامها
  األساسية   بعناصره   العام  النظام   على  المحافظة  بهدف  الخاص   والنشاط  العامة  الحريات   تمس  اجراءات 

 واجراءاته  لضبطا  ولوائح   قوانين  تسري   أن  يمكن  الحال  وبطبيعة  عامة،  وصحة  وسكينة  وهدوء  أمن  من
 مرفق   لملتزم   بالنسبة   فتسري   األفراد،  سائر   شأن  ذلك  في  شأنه   اإلدارة  مع  المتعاقد   مواجهة   في  الفردية

 
  د.سليمان   ، 256ص  م، 2007القاهرة،  ،القانونية  الكتب  دار   اإلدارية،   للعقود   العامة   األسس  ، خليفة  العزيز  عبد   د.   .1

 . 454ص سابق، مرجع اإلدارية، للعقود العامة األسس الطماوي،
 . /ب5  المادة م2010لسنة  السوداني الفائض من والتخلص  والتعاقد الشراء قانون  .2

 . 214، ص2007،، 1ط ،والتوزيع، مصر للنشر العربي الفكر د.محمود عاطف البنا، العقود اإلدارية، دار  .3
 . 288ص عثمان عباد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، مرجع سابق،حمد أد.  .4
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  العامة،   الصحة   أو  العام  األمن  لصيانة  اإلداري   الضبط  هيئات   تتخذها  التي  االجراءات   مثالً   عام 
 (1) ..الخ.  ليال إضاءتها أو السيارات  متانة كاشتراطات 

  الخصائص   ومن  االداري   العقد   نظرية  من  جزء  فهي  اإلداري   العقد   تنفيذ   على  الرقابة  طةسل  اما
  من   وماتشمله  العام  الصالح  فكرة  في  وجودها  ومبرر  أساسها  السلطة  هذه  وتجد   العقود   لهذه  األساسية

  لطة الس  امتيازات   مظاهر  من  مظهراً   التنفيذ   على  الرقابة  سلطة  وتعد   العامة.  المرافق  مقتضيات   تحقيق
 ( 2)اإلدارية. العقود  مجال في اإلدارة  بها  تتمتع التي العامة

 إذا  حتى  بل  واللوائح،  القوانين  في  او  العقد   في  ذلك  على  ينص   لم  إذا  حتى  التنفيذ   تراقب   أن  ولإلدارة
 التعاقدية،  أو  القانونية  النصوص   في  القانوني  أساسها   التجد   الرقابة  ألن  وذلك  مايخالفها.  على  نص 
 العام،   المرفق  إدارة عن  المسؤولة  هي اإلدارة  ألن  ذلك  العام   المرفق  فكرة   من  أساسها   الرقابة   تستمد   وإنما

 المرفق  يتطلبها  التي  الخدمات   وتقديم  الحاجات   توفير  بنفسها  تتول  لم  إذا  حتى  سيره  لحسن  والكفيلة
  3) العام.  المرفق  تسيير  في  يسهم   ينح  الفردي  النشاط  وتوجه  تشرف  أن  هذه  وظيفتها  وتقتضي  العام،

  دون   حتى  المتعاقدة  لإلدارة  وثابتة  أصيلة  سلطة  هي  اإلداري   العقد   تنفيذ   على  الرقابة  سلطة  أن  ونجد (
  دفاتر   في  أو  العقد   في   عليها  ينص   ما  كثيراً   السلطة  هذه  أن  من  الرغم  على  يقررها  نص   إلى  حاجة

   اعمالها. مجال وتحديد  تنظيمها بهدف الشروط
  الخاص   نطاقها  العقد   تنفيذ   على  الرقابة  وسلطة  اإلداري   الضبط  سلطة  من   لكل  كان   لما  -ثانيا:

  تتخذها   التي  االجراءات   على  تضفي  أن  المتعاقدة  لالدارة  اليجوز  فإنه  المختلف،   القانوني  ونظامها
 عقوبات   من  بها  يرتبط  بما  اإلداري   الضبط  سلطة  تستعمل  وأال  اإلداري   الضبط  شكل  العقد   على  للرقابة
  عدم   عيب   من  ذلك   عليه  ينطوي   لما  التزامه  تنفيذ   على  المتعاقد   لحمل  ضغط  كوسيلة   جنائية 

 (4)األحوال. بحسب  بالسلطة االنحراف عيب   او االختصاص 
 : األساس القانوني لسلطة اإلدارة في رقابة تنفيذ العقود اإلدارية  المبحث الثاني

  اإلدارة   أي  تملكها  حيث   معها  المتعاقد   مواجهة  في  أصيلة  سلطات   هي  اإلدارة  سلطات   بأن  بينا  أن   سبق
  النص،  هذا  مثل  يرد   لم  أو  العقد  نص   في  ذلك  ورد   سواء   العامة  المرافق  وتسيير  وتنظيمها  إشرافها  بحكم
    ترد.  لم أو الئحة أو قانون  في  السلطات  هذه وردت  وسواء

 
 . 54 -53ص  ، طبع سنة ،بدون ، حدود سلطات الضبط االداري ، بدون مكان طبعمحمود عاطف البنا .1
 . 625ص سابق، مرجع  اإلدارية، للعقود العامة األسس خليفه، المنعم عبد العزيز  د.عبد .2
   .215ص ،سابق مرجعال   حدود البنا، عاطف د.محمود .3
 . 223ص ،سابق رجعم اإلداري، الضبط سلطات البنا، عاطف د.محمود .4
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تجد   الرقابة  الصفقات وسلطة  كتشريع  اإلدارية  بالعقود  المتعلقة  التشريعات  في  القانوني  أساسها 
ونجد أن هذا التشريع كرس  (1) العمومية، باعتبارها أحد أهم أنواع العقود اإلدارية المحددة بنص القانون.

العمومية   الصفقات  على  الرقابة  المشتروات سلطة  قانون  في  جاء   اإلدارة تختص "  (2)السوداني  وقد 
 رائيةالش العملية سالمة  ضمان بهدف تنفيذها ومراقبة والتعاقد  شراءلل العامة السياسات  بوضع العامة

 قتصاديةإلا الكفاءة وتحقق  بموجبه تصدر التي واللوائح القانون  وفق تتم أنها من والتأكد  الحكومية
 . "التقديرية السلطات  استخدام عن بعيداً  والشفافية والنزاهة المطلوبة
 األساس القانوني لسلطة الرقابة في حالة وجود نص  األول: المطلب

  وكان   والتوجيه  الرقابة  في  اإلدارة  لسطة  القانوني  األساس  حول  اإلداري   القانون   فقهاء  اختالف  مع
  حالة   ففي  عليها،  ينص   لم  أم  العقد   في  عليها  نص   قد   السلطة  هذه  كانت   إذا  ما  حول  خالفهم  محور
  النصوص،   تلك  اعمال  يجب   فإنه  واللوائح،  القوانين  في  أم  العقد   في  سواء  السلطات،  تلك  على  النص 
 (3) عليها.  مرتكزة والتوجيه الرقابة في اإلدارة سلطة تكون   وعنئذ 
 مبدأ   أن  يرون   حيث   العام  المرفق  فكرة  في  تتجسد   الرقابة  سلطة  أساس  أن   الفقهاء  من  جانب   ويرى 

  اإلدارة،   لجهة  والتوجيه  الرقابة  سلطة  ممارسة  يبرز  الذي  هو   وإطراد   بانتظام  العامة  المرافق  سير  انتظام
  بنفسها   التتولى  اإلدارة  كانت   إذا  وحتى  واألنظمة،  والقوانين  العقد   سكوت   حالة  في  حتى  العقد،  تنفيذ   في

 بذلك  فهي  األفراد   إلى   المهمة  بهذه  وتعهده  العام  المرفق  يتطلبها  التي  الخدمات   وتقديم  الحاجات   توفير
  النشاط   على  تشرف  أن  هذه  وظيفتها   وتقتضي  سيره  لحسن   الكفيلة   العام  المرفق  إدارة  عن  المسؤولة

 والسلطات   الرقابة  سلطة   تكييف  آخرون   فقهاء  حاول   وقد   (4)العام.  المرفق  تسيير  في   يساهم  حين  الفردي
  فإن   للمتعاقدين،  المشتركة  النية  فكرة  إلى  اإلدارية  العقود   مجال  في  اإلدارة  بها  تتمتع  التي  األخرى 
    (5)التعاقد. ظروف  من مستخلصة ضمنية أو صريحة  نصوص  في أساسها تجد  السلطات  تلك ممارسة

  التوجيه،   في  اإلدارة  سلطة  لتبرير  كافية  وحدها  ليست   المشتركة  النية   إن  الفقهاء  من  ثالث   فريق  وذهب 
 في   ذكرها  ورد   سواء  بذاتها  توجد   سلطات   فهي  اإلداري.  للعقد   الذاتية  الطبيعة  في  السلطة  هذه  نجد   بل

  فهي   استعمالها،  كيفية  وينظم   عنها   يكشف   بل  ينشئها  ال   فإنه  العقد   عليها   نص   وإذا  يرد،  لم   أم  العقد 

 

،  2007حمد محمد حمد الشلماني، امتيازات السلطة العامة في العقد اإلداري، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، .1
 . 138ص 

 . 4/1المادة م،2010. قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض السوداني لسنة   2
 . 290ص ،سابق مرجع،عباد عثمان أحمد  د. .3
 . 791ص  ،1955-1954 ،المصرية للجامعات النشر دار  ،1اإلداري،ج القانون  شحاته،مبادئ توفيق د. .4
 . 119ص ،سابق مرجع عباد،  عثمان أحمد  د. .5
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  أنشتطها   بأوجه  قيامها  جراء  اإلدارة  على  يقع  الذي  العام  الصالح  مقتضيات   تحقيق  على  ترتكز  سلطات 
 (1) المختلفة.

 وجود نص عدم  األساس القانوني لسلطة الرقابة في حالة  : الثاني المطلب
  ال  تنفيذه  على  الرقابة  في  حقاً   لإلدارة  يعطي  نص   من  اإلداري   العقد   خلو  أن  إلى  الفقه  من  جانب   يذهب 
  العامة   المبادئ  من  تستمدة  عامة  كسلطة  لالدارة  مقرر  أصيل  حق  فهو  الحق،   هذا  من  االدارة  يحرم

  اإلدارة   حق   عن  الكشف  على  وجد   إن   النص   دور  ويقتصر  العقد،  نصوص   من  وليس  اإلداري   للقانون 
  أن   اليمكن  اإلدارة  فإن   لذلك  له  اإلدارة  مباشرة  وشروط  وسائل  وبيان  وتنظيم  الحق  هذا  استعمال  في

  العمل   في  العامة  السلطة  فكرة  عن   تعبير  النها  االدارية  العقود   تنفيذ   على  الرقابة   في  حقها  عن  تتنازل
  (2)واالفراد. االدارة بين اتفاق او تعاقد  محل تكون   أن اليمكن  اختصاصات  وهي االداري 
  التي   العامة  السلطة  أساليب   تطبيقات   من  تطبيقها  يعد   الرقابة   في  اإلدارة  سلطة  أن  إلى  آخر  فريق  واتجه

 أصدار   في  المتيازها  تطبيقاً   تمارسها  اإلدارة  وأن  اإلدارية  العقود   مجال  في  نشاطها  في  اإلدارة  تباشرها
 (3) العام. الصالح تحقيق بهدف وذلك المباشر والتنفيذ  التنفيذي القرار
  ينص   لم  ولو  حتى  العقد،  تنفيذ   على  الرقابة  بسلطة  تتمتع  اإلدارة  أن  يرى   الفقه   من  آخر  جانب   وهناك
  (4) العام. بالنظام  تتعلق السلطة هذه أن حيث  فيه، عليها

  وجود  برر  الذي  الرأي   مع  نذهب   فإننا  والتوجيه  اإلدارة  سلطة  حول  فقهاءال  آراء  عن  تحدثنا  أن  بعد 
 فكرة  خلق  الذي  األساس  نفس  هو  معها  المتعاقد   مواجهة  في  بمفردها   تمارسها  لإلدارة  خاصة  سلطات 

  سير   أجل  من  بتحقيقها  اإلدارة  تتكفل  التي  العام  الصالح  ففكرة  المدني،  العقد   بجانب   اإلداري   العقد 
  تتمكن   لإلدارة  خاصة  سلطات   وجود   تقتضي  العامة   الحاجات   واشباع  وإطراد   بانتظام  امةالع  المرافق
 معها. المتعاقد  مواجهة بموجبها

  في   عليها  ينص   لم  إذا  حتى  اإلدارية  العقود   تنفيذ   رقابة  في  االدارة  سلطة  أن  نستخلص   تقدم  ما  كل  من
  وما   العام  الصالح  تحقيق   فكرة   من  يتكون   زدوجاً م  قانونياً   أساساً   لها  فإن  اللوائح  أو  القوانين   في  أو  العقد 

  تعتبر   والتي  العامة  السلطة  امتيازات   فكرة   ومن  العامة،  المرافق  مقتضيات   تحقيق  من  عليه  تنطوي 
  أجله   من  الذي  األسمى  الهدف  هو   العام  الصالح  تحقيق  أن  إعتبار  على  تطبيقاتها   أحد   الرقابة  سلطة
 وسلطاتها. بامتيازاتها متعوتت القانونية أعمالها االدارة تمارس

 
 

 

 . 119ص ، م1989الكويت،  د.ابراهيم طه الفياض، القانون اإلداري، مكتبة الفالح، .1
 . 66ص  ، م1977، مصر، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي ،د.محمود حلمي، العقد االداري  .2
 . 310 ص سابق، مرجع اإلدارية،  العقود في  العامة السلطة  مظاهر عباد، عثمان  د.احمد .3
     .258ص سابق، مرجع،  اإلدارية، للعقود العامة األسس خليفة، المنعم عبد العزيز  د.عبد .4
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 :حدود سلطة رقابة االدارة في تنفيذ العقد االداري  المبحث الثالث
 لمطلب األول : نطاق ممارسة سلطة الرقابة واالشراف ا

  حاجة   دون   االدارية  العقود   تنفيذ   على  الرقابة  في  سلطتها  تستخدم  أن  تستطيع  اإلدارة  أن  من  الرغم  على
 فاإلدارة  مطلقة،  ليست   السلطة  هذه  أن  إال  اللوائح،  او  القوانين  أو  العقد   في  ذلك  على  ينص   أن  إلى

  ليس  نهأ بمعنى طراد،إو  بانتظام العامة المرافق سير  ضمان هو معين هدف  لتحقيق السلطة هذه منحت 
 هذه  في  اإلدارة  تكون   حيث (1)العقد.  موضوع  العام  بالمرفق اليتصل  غرض   لتحقيق   تستخدمها  نأ  لالدارة
  األمر  السلطة  تلك  فيه   تستعمل  لكي  المخصص   الغرض   عن  سلطتها  استعمال  في  انحرفت  قد   الحالة
  في   لسلطتها  اإلدارة  استعمال  ينطوي   أال  يتعين  أنه  كما  (2) المشروعية.  إطار  عن  قرارها  فيه  يخرج  الذي

 سواء   والتوجيه  فاالشرا  يتناول  الذي  الواسع  بمعناها  اإلدارة  فسلطة  العقد،  لشروط  تعديل  على  الرقابة
  كسلطة   بذاتها   قائمة  كانت   أو  الشروط  دفاتر  أو  العقد   نصوص   أو  اللوائح   أو  القوانين  من   مستمدة  كانت 
 الفاصل  الحد   النطاق  هذا  يمثل  حيث   عنده،  تقف  وأن  البد   معين  نطاق  لها  العقد   نصوص   خارج  أصيلة

  تجاوزت   إذا  بحيث   العقد،   نصوص   تعديل  سلطة  وبين   والتوجيه  اإلشراف  بمعنى  الرقابة   سلطة  بين
  على   الرقابة  سلطة  ال  العقد   شروط  تعديل  سلطة  بصدد   نصبح  فإننا  النطاق،  هذا  رقابتها  في  االدارة
  عقد   ففي  جرائه،  من  ضرر  لحقه   إذا  بتعويض   المطالبة   في   حقاً   للمقاول  التجاوز  هذا  يرتب   وقد   تنفيذه،

 المتفق  المواد   ذات   يستعمل   المقاول  أن   من  د للتأك   معينة  إجراءات   اإلدارة  اتخذت   إذا  العامة   االشغال
 تلك  على  العقد   في  النص   عدم  حالة  في  استعمالها  عليه  يجب   التي  المواد   حددت   أو  العقد   في  عليها

  محل   مختلفة  مواد   إحالل   تقرر  حين  ولكنها  التعبير  بهذا  الواسع  بالمعنى  الرقابة  تباشر  هنا  فأنها  المواد،
  (3)العقد. شروط من شرطاً  لتعد  فإنها عليها المتفق المواد 

الرقابة واالشراف  وكيفية ممارسة سلطة  اإلدارية  العقود  إلى بعض  اإلشارة  هذا اإلطار سنحاول  وفي 
 فيها:

العامة:  -1 األشغال  عقد   عقود  في  واإلشراف  الرقابة  في  حقها  مباشرة  عند  اإلدارة  سلطة  تتسع 
فدور   العامة بطريقة ملحوظة،  التي  األشغال  لاللتزامات  منفذ  العامة مجرد  المقاول في عقد األشغال 

المعمول بها ذات الصلة    حويجب على المقاول اتباع جميع التعليمات واللوائ  (4)   تفرضها عليه اإلدارة.
بتنفيذ موضوع التعاقد، كما يكون مسؤوال عن حفظ النظام بموقع العمل، وتنفيذ أوامر الجهة اإلدارية، 

 

عثمان  .1 محمد  عثمان  حسين  االداري أ  ،د.  القانون  طصول  لبنان  الحقوقية  الحلبي  منشورات    ،م2006،    1، 
 . 260ص

     .260ص سابق، مرجع  اإلدارية، للعقود العامة األسس خليفة، المنعم عبد العزيز  د.عبد .2
 . 303 ص سابق، مرجع اإلدارية،  العقود في  العامة السلطة  مظاهر عباد، عثمان  د.احمد .3
س الدولة،   .جمال عباس احمد عثمان، النظرية العامة وتطبيقاتها في مجال الغاء العقود اإلدارية في الفقه وقضاء مجل4

 . 390، اإلسكندرية ، ص2007المكتب العربي الحديث، 
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للجهة اإلدارية تعيين مشرف من طرفها ليتابع  ويمكن ( 1) ن يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات.بإبعاد كل م
  للمدى الزمني المحدد ووفقاً   ة موقع العمل والتأكد من سير العمل وفقاً ر تنفيذ عقد األشغال العامة وزيا

ى ذلك فعقد األشغال  وعل  (2)   للمواصفات المذكورة في العقد وإصدار األوامر المناسبة في هذا المجال. 
للعمل   الحقيقي  المدير  بمثابة  فيكون  التنفيذ  على  لإلشراف  اإلدارة  مندوب  تدخل  يفرض  بطبيعته 

 ( 3)والمشرف العام عليه، وينقلب المقاول إلى جهة تنفيذ التعليمات الصادرة عن مندوب اإلدارة.
أضعف وتكون أقل شدة، في عقود اقتناء اللوازم يكون حق اإلدارة في الرقابة  :  عقد اقتناء اللوازم  -2

ال تكون  علوقد  اللوازم حقة  تسليم  عند  العقد  تنفيذ  للشروط    ى  الموردة  اللوازم  مطابقة  من  للتحقق 
، فاألمر يتعلق بمواد أو منقوالت يلزم  (4) والمواصفات من حيث العدد والوزن والنوع وسالمة األصناف

 عاقد بأن يضعها تحت تصرف اإلدارة.المت

 عقد االمتياز:  -3
رقابتها   اإلدارة  األشغال  تمارس  عملية  سير  من  للتأكد  اإلشراف  طريق  عن  أي  الضيق  بالمعنى  هنا 

المرفق إدارة  في  تدخالت  أو  توجيهات  تتضمن  أن  دون  واطراد،  مناحة  (5)بانتظام  اإلدارة  ألن   ،
تمنح أن  عامة  بصفة  تحرص  واستغالله.  االمتيازات  المرفق  إلدارة  الحرية  بعض  يجوز    الملتزم  فال 

لإلدارة مثال أن تتدخل في اإلدارة الداخلية للمشروع محل عقد االمتياز وإال تحولت إدارة المرفق العام 
يقتصر دور الرقابة على مدى جدية  و   .(6) إلى أسلوب االستغالل المباشر بدال من أسلوب عقد االمتياز

 .(7) برام عقد االمتيازإارة المرفق باعتبار أن ذلك هو الهدف األول من الملتزم في إد 
وهي بصدد ممارستها للرقابة    أن جهة اإلدارة مناحة االمتياز تراعي دائماً   يمكن القول   وخالصة القول

 على الملتزم، المالئمة بين اعتبارين جوهريين هما: 
 كفالة الملتزم في إدارة المرفق محل عقد االمتياز. -

 ضمان سير مرفق االمتياز بانتظام واطراد.  -

 وتمارس الرقابة على عقود االمتياز بإحدى الصور اآلتية:
 

 . 184، ص2007مفتاح خليفة عبد الحميد، إنهاء العقد اإلداري، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، . 1 

 . 305، ص 2015، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  2. محمد علي الخاليلة، القانون اإلداري، ك2

 . 143ص ، 2007، جسور، الجزائر، 1ضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، طعمار بو  .3

 . 355ص، دار الثقافة، األردن، 2نواف كنعان، القانون اإلداري، ج نواف كنعان،. 4

توتي،  .5 نيل  خوخة  متطلبات  مكملة من  مذكرة  اإلداري،  العقد  في  العامة  اإلدارة  الحقوق،  درجة  سلطات  في  الماستر 
 . 34ص  ، 2013-2012بسكرة، الموسم الجامعي تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر، 

 . 355نواف كنعان، القانون اإلداري، مرجع سابق، ص .6
يقاتها في مجال الغاء العقود اإلدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة،   .جمال عباس احمد عثمان، النظرية العامة وتطب7

 . 389سابق، صمرجع 
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الفنية:    - طر الرقابة  عن  الرقابة  هذه  إلى  وتكون  اإلدارة  قبل  من  المكلف  الموظف  دخول  حق  يق 
 مناطق االستغالل لإلطالع على مختلف الوثائق الفنية من رسوم وخرائط وإجراء االختبارات الالزمة.

المالية:    - وقت على حسابات  الرقابة  أي  في  تفتيش  إجراء  االمتياز  مانحة  الجهة  في حق  وتتمثل 
 م محل االمتياز. الملتزم الخاصة باستغالل المرفق العا

كل آمن المتعارف عليه بالنسبة للمشروعات االنتاجية وتحديد ما ترقابة أعمال الصيانة والتجديد:    -
مستوي  متابعة  ضرورة  األمر  هذا  مع  ويتالزم  العهد،  به  وتقادم  عمليات    (1) منها  من  المشروع  أداء 

 الترميم واإلصالح والتجديد.
 الضوابط التي ترد على ممارسة سلطة الرقابة واإلشراف الشروط و 
 العقد تنفيذ على الرقابة في لسلتطتها إلدارةا استعمال وضوبط شروط  الثاني: المطلب

  االدارية   العقود   تنفيذ   على  الرقابة  في  لسلطتها  االدارة   استعمال  حدود   أن   استنتج  سابقاً   ذكر  ما  كل  ومن
 مهمين:  لقيدين تخضع

  وتحقيق   المشروعية  مبدأ  إطار  في  الرقابة  قرارات   اإلدارة  تتخذ   أن  ضرورة  في  يتمثل  :االول  القيد  -
 العام.  الصالح

  لحقها  اإلدارة استعمال على  يترتب  أال يتوجب  حيث  الرقابة محل اإلداري  بالعقد   يتعلق :الثاني القيد -
   اإلداري. العقد  لشروط تعديالً  الرقابة في

العقد  تنفيذ  على  الرقابة  سلطة  مباشرة  في  الحق  لإلدارة  قد خول  المشرع  أن  سبق  مما  واضحا  يبدو 
ل في محملها ضمانات  اإلداري، إال أن هذه السلطة ليست سلطة ألن استعمالها يخضع لضوابط تشك

 -للمتعاقد وهي:
 الضابط العام:  / 1

. أي تلتزم اإلدارة  (2) ويتمثل هذا الضابط في ضرورة أن تتخذ قرارات الرقابة في إطار مبدأ المشروعية
تطبيقاً  الرقابة  في  لسلطتها  ممارستها  ألن    أثناء  القانونية،  النصوص  بمراعاة  للمشروعية  العام  للمبدأ 

الذي  األساس  عن  النظر  بغض  ادارية  قرارات  هي  الرقابة  سلطة  ممارسة  بمناسبة  الصادرة  القرارات 
من    ترتكز عليه هذه السلطة لذلك يجب أن تخضع هذه القرارات لما تخضع له القرارات اإلدارية عموماً 

في العقد فال   اعليه ذا كانت سلطة الرقابة منصوصاً فإ  (3)  اعد المشروعية.ضرورة صدورها في حدود قو 
 

 . 34مرجع سابق، ص ،سلطات اإلدارة العامة في العقد اإلداري خوخة توتي،  .1
 . 34، صسابقمرجع  ،سلطات اإلدارة العامة في العقد اإلداري  . خوخة توتي،2
المنعم  .3 عبد  العزيز  اإلسكندرية، عبد  المعارف،  منشأة  وتحكيما،  فضاء  منازعاته  وتسوية  اإلداري  العقد  تنفيذ  خليفة، 

 . 32، ص 2009
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يمكن استعمالها إال في حدود االشتراطات التعاقدية، إذ ال يجوز لإلدارة تجاهل هذه االشتراطات دون  
المشروعية. بمبدأ  سلطة    المساس  ممارسة  من  الهدف  يكون  أن  يتعين  األحوال  كل  هو  وفي  الرقابة 

فاإلدارة العامة   .(1)عيب إساءة استعمال السلطة ب   وإال كان تصرف اإلدارة مشوباً مصلحة العامة تحقيق ال
لها سلطة   بعد لرقابة  منحت  تلتزم  إذ أن اإلدارة  بانتظام واطراد  العامة  المرافق  التعسف    لضمان سير 

لتحقيق أغراض   يخرج  باستخدامها  أن  فهذا من شأنه  العامة  بالمصلحة  تتعلق  عن    اقراراتهخاصة ال 
 إطار المشروعية. 

 الضابط الخاص:  /2
ويتعلق الضابط بالعقد اإلداري موضوع الرقابة، حيث يتعين أال يترتب على استعمال اإلدارة لهذا الحق 
 تعديل شروطه. حيث ال يجوز لإلدارة أن تتخذ من سلطتها في الرقابة على تنفيذ العقد اإلداري ستاراً 
لتعديل العقد، بأن تصدر للمتعاقد معها بعض األوامر التي من شأنها تغيير طبيعة أو جو العقد ذاته  

إداري ارة والمتعاقد معها قد أبرما عقد  فاإلد   أو تتجاوز الحدود الطبيعية المعقولة والمدة المطلوبة للتنفيذ.
 من شأنه تغيير  تفرض أمراً   معين لها موضوع معين بهدف تحقيق غرض محدد، لذلك ليس لإلدارة أن

  موضوع وطبيعة العقد حتى يصبح المتعاقد وكأنه أمام عقد جديد.
القوانين أو  سلطة اإلدارة في الرقابة بمعناها  إن   المزدوج "اإلشراف والتوجيه" سواء كانت مستمدة من 
ها نطاق  قائمة بذاتها كسلطة أصلية خارج نصوص العقد لص العقد أو دفاتر الشروط أو كانت  نصو 

حيث   بين  معين،  الفاصل  الحد  النطاق  هذا  تعديل  يمثل  سلطة  وبين  التوجيه  بمعنى  الرقابة  سلطة 
فإذا تجاوزت اإلدارة في رقابتها هذا النطاق، فإنها تكون قد باشرت سلطة تعديل شروط    نصوص العقد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (2) العقد ال سلطة الرقابة على تنفيذه.
 نتائج الدراسة:

  العام   بالنظام السلطة  ههذ   تعلقل  سلطة الرقابة والتوجيه على العقد اإلداري سلطة أصلية لإلدارة .1
  بالصالح   ا تعلقه  يعني  مما  عام   مرفق  أو  عام  بمشروع  يتعلق  اإلداري   العقد   محل  أن  نتيجة
 .العام

  عن   اإلداري   العقد   يزتم  إستثائية  سلطة  اإلداري   العقد   ىعل  واالشراف  والتوجيه  الرقابة  سلطة .2
 العامة. والمصلحة العامة السلطة صاحبة اإلداري  العقد  في اإلدارة  تعتبر إذ  المدني العقد 

 مهمين،   لقيدين   تخضع   االدارية  العقود   تنفيذ   على  الرقابة  في   لسلطتها  االدارة   استعمال  حدود  .3
  وتحقيق   المشروعية  مبدأ  طارإ  في  الرقابة  قرارات   دارةإلا  تتخذ   نأ   ضرورة  في  يتمثل  ولألا

 
 . 13،  ص 1985رياض عيسى، نظرية العقد اإلداري في القانون المقارن عن طريق ما تصدره الجامعية، الجزائر،  . 1
 . 260سابق، صمرجع  ، . عبد العزيز عبد المنعم خليفة، األسس العامة للعقود اإلدارية2
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  تعديالً   الرقابة  في  لحقها  دارةإلا  استعمال  على   يترتب   ألا  يتوجب   الثاني   ماأ  العام،  الصالح
 . داري إلا العقد  لشروط

النطاق .4 هذا  تجاوزت  فإذا  معين  نطاق  لها  اإلداري  العقد  على  اإلدارة  قد   رقابة  تكون  فإنها 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               باشرت سلطة تعديل شروط العقد ال سلطة الرقابة على تنفيذه.

 وصيات الدراسة: ت
وتضع ضوابط    بتشريع نصوص قانونية تحكم العقود االدارية  على الجهات التشريعية االهتمام  .1

   قانونية تحكم سلطات االدارة في العقد اإلداري.
تراقب   .2 أن  اإلدارة  من  المخوله  الرقابية  الجهات  هذه  على  استعمال  في  تعسف  بدون  العقد 

  .السلطة
مع مراعاة الظروف   هاالرقابة عبئًا علي المتعاقد معاأل تشكل  أن تراعي    المتعاقدة  على اإلدارة .3

 المحيطة بالمتعاقد. 
دارة  الرقابية على العقد في االشراف والتوجيه دون  إلعلى اإلدارة المتعاقدة أن تقتصر سلطة ا .4

 المساس والتعديل في شروط العقد.  
الرقابة والتوجية واالشراف  سلطة امتياز من تحقيق الهدف بين الموازنة على اإلدارة المتعاقدة .5

 . من جهة اخرى  المتعاقد معها ومصالح حقوق  والمحافظة على من جهة
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