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 أتَااميناقصات ِإشكِ ضّابط ِأصّل امعقّد اإلدارية

 يقدىةام
في ظه ازدياد حجً امسّق امعاميي، ٍناك ضرِرة مّجّد إستراتيجية ِإدارة فعامة منعقّد مضيان بقاء امينظيات 

امعقّد بشكه سنس في كافة اميراحه ابتداء ىن ت ِنجاحَا، ِيعتبر امتخطيط ِامرقابة ِامضبط امفعال ضرِريًا فدار
تح اميظاريف ِىقارنة اميناقصات ِترسيُ امعقّد ِإدارتَا ِانتَاء اميّاصفات ِاميفاِضات ِتقديً امعطاءات ِف

 .بانجازٍا بشكه كاىه ِتسنييَا 
ِىن امضرِري مألفراد امعاىنين في امينظيات تفًَ ِتقييً اإلستراتيجية ِامتصرفات ِاإلجراءات اميتعنقة بامعقّد 

إضافة إمٓ امتعاقد ىن امباطن أصبح أىرا ىعتادًا بحيث تتيكن امينظية ىن أستفادة ىن خبراتًَ نظرًا ألن امتعاقد 
في امينظيات ِينظر إميُ كّسينة متحقيق اميكاسب امتجارية، ٍِذا يتطنب ِجّد امفًَ اميطنّب امذي ييكن ىن 

 .خٕمُ تحقيق امينفعة مكافة األطراف 
قصات امتجارية ِامحكّىية بشكه خصيصًا متعريف اميشاركين بامجّانب امقانّنية منعقّد ِامينااميؤتير اٍذ صيًِمقد 

عاو ِبامعقّد اإلدارية بشكه خاص، كيا أنُ قد أخذ بعين أعتبار عن تصيييُ سد حاجات اميشاركين فييا يتعنق 
بجعنًَ أكثر ىعرفة ِكفاءة في اميّاضيع اميطرِحة متجنب أي ىشاكه أِ ىطامبات قد تحدث أثناء تنفيذ ٍذٌ 

طريقة صياغة امعقّد ِىٕحظة امنقاط امتي قد تسبب ىشاكه في اميستقبه امعقّد، ِسيتعرف اميشاركّن عنٓ 
بقصد تٕفيَا، كيا أنُ سيّضح طرق عديدة ىستخدىة عامييُا مفض أي ىنازعات تحدث خارج أرِقة اميحاكً ِذمك 

 ةخدىة مألطراف ذات امعٕق
 ٍدافاأل
  كيا يأتي امَدف ىن عقد تنك امنقاءات إمٓ ىناقشة امطرق اميناسبة مفض امينازعاتAppropriate Dispute 

Resolution (ADR)  أِ ىا يعرف بامطرق امبدينة مفض امينازعات ِذمك في ىجال امعقّد اإلدارية ِاميناقصات ىن
أجه سرعة حسً امنزاع، ِذمك ىن حيث إجراءات حه امنزاع ِبياناتُ ِامقّاعد اميطبقة عنيُ ِذمك في ضّء أحكاو 

قررة في ىختنف امنظً امقانّنية ِِفقا امقّانين ِأتفاقيات ِاألعراف ِنظً امتحكيً ِامّساطة ِاميفاِضات امي
 .ٔتفاق األطراف اميعنية 

 حتّْيام
  ميحة عن ِسائه اإلدارة امقانّنية في انجاز ىَاىَا 
 ُامعقّد ىاٍيتَا ِأركانَا ِتقسيياتَا بحسب امنظاو امقانّني امذي تخضع م: 
 ارية منعقدعقّد اإلدارة امتي تخضع منقانّن امعاو ِشرِط ثبّت امصفة اإلد 

 تطّر ىعيار اختصاص امقضاء اإلداري بينازعات امعقّد. 

 أطراف امعقد كيعيار متحديد أختصاص. 
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  امشرِط امغير ىأمّفة ِىدْ كفايتَا كيعيار منعقد اإلداري في قضاء ىجنس امدِمة امفرنسي ِبعض امتشريعات
 .األخرْ

 امقّاعد اميتعنقة بإبراو امعقد اإلداري 
 أساميب اختيار اميتعاقد ىع اإلدارية 

 حرية امتعاقد في امقانّن امخاص ِتقييد ٍذٌ امحرية في ىجال عقّد امدِمة. 

 األحكاو امقانّنية امتي تخضع مَا 

 امييارسة ِاألىر اميباشر ِامقّاعد اميتعنقة بَا. 

 امقيّد اميفرِضة عنٓ جَة اإلدارة في ىجال إبراو عقّدٍا 

 ضرِرة امحصّل عنٓ تصريح بامتعاقد. 
 ضرِرة امحصّل عنٓ أستشارات امسابقة 

 ترتبة عنٓ عدو ىراعاة جَة اإلدارة مَذا امشرطضرِرة تّافر أعتياد اميامي ِاآلثار امي. 
 أمتزاىات ِامحقّق اميترتبة عنٓ عقّد اإلدارة 
 حقّق اإلدارة ِحقّق اميتعاقد ىعَا ِحقّق امغير 

 تسّية ىنازعات امعقّد عن طريق امقضاء 

 امحق في امتقاضي ِامنظً امقضائية اميتنّعة 

 اميشاكه اميرتبطة بامنظاو امقضائي 
  امقضائية امخاصة بإعادة امتّازن اميامي منعقد ِتطبيقات امقضاء مننظريات ذات امصنة بامعقّد اإلداريةامحنّل 
  تسّية ىنازعات امعقّد عن طريق امّسائه امبدينة منقضاءDispute Resolution (DR) 

  (امتحكيً -اتفاق امتسّية –امّساطة  –امتّفيق  –اميفاِضات )ىاٍية امّسائه امبدينة منقضاء 
 امتحكيً ِىدْ جّاز امنجّء إميُ مفض ىنازعات امعقّد اإلدارية: 
 أٍيية امتحكيً في امقانّن اميقارن 

 ًىشارطُ امتحكيً ِشرط امتحكي 

 ًتشكيه ىحكية امتحكي 

 ًإجراءات امتحكي 

 ًبطٕن حكً امتحكي 

 ًتنفيذ حكً امتحكي 

 ّية ىنازعات امعقّد اإلداريةىدْ ىشرِعية امنجّء منتحكيً متس 
 امنجّء منتحكيً متسّية ىنازعات امعقّد اإلدارية ِىدْ اتفاقُ أِ تعارضُ ىع سيادة امدِمة 

  امنجّء منتحكيً متسّية ىنازعات امعقّد اإلدارية ِىدْ اتفاقُ أِ تعارضُ ىع اختصاص امقضاء بَذا امنّع ىن
 زعاتامينا


